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 متن زیارت اربعین سّیدالشهداعلیه السالم 

 

و مصباح از حضرت امام  بیدر کتاب تهذ یطوس خیصفر است، ش ستمیالّسالم مصادف با روز ب هیالشهدا عل دیس نیاربع

رکعت نماز گذاردن، که مراد هفده  کیاست: پنجاه و  زیمؤمن پنج چ یکرده: نشانه ها تیالّسالم روا هیعل یحسن عسگر

و انگشتر به دست راست  ن،یاربع ارتیوچهار رکعت نافله]مستحب[ در هر شب و روز است، و ز یرکعت واجب، و س

.میبسم ّللّا الّرحمن الّرح را در سجده بر خاک نهادن، و بلند گفتن یشانینمودن، و پ  

 

از  ادهیپ ی. آنان با پارسانند ی)ع( به کربال منیامام حس ارتیز یخود را برا نیمعموالً در روز اربع ، عراق انیعیش

اجتماعات  نیرا که از بزرگتر نیاربع ییکشورها راهپیما گریزائران از د وستنیو با پ شوند  یکربال م یخود راه یشهرها

 ونیلیم میکه چهار و ن گزارش شده ونیلیم ستیب ،ش۱۳۹۳ق/۱۴۳۶ نیدر اربع تیجمع نیا .کنند یدر جهان است، برگزار م

.حضور داشتند ش ۱۳۹8سال  نیدر اربع نیو صابئ یحیمس نیهمچن  سنت، هزاران مسلمان اهل .اند کشورها بوده ریاز سا  

 یدر زمان بن یحت انیعیبوده است و ش جیرا انیعیش نیاز زمان ائمه اطهار)ع( در ب نیکربال در روز اربع یحرکت به سو 

.اند بوده دیحرکت مق نیبه ا زیعباس ن یو بن هیام  

)ع( نیقاتالن امام حس و کند یم یمعرف ی)ع( را نجات بندگان خدا از جهالت و گمراهنیفلسفه شهادت امام حس ارتنامهیز نیا

.اند هذکر شده و مورد لعن قرار گرفت  

 

 

:دهیبه دو صورت رس نیالّسالم در روز اربع هیعل نیحضرت امام حس ارتیز تیفیک  

 

اربعین نوع اولزیارت   

 

امام صادق  میکرده، که صفوان گفت: موال تیو مصباح از صفوان جّمال روا بیدر دو کتاب تهذ خیاست که ش یارتیز: لاوّ 

:برآمده، بخوان از روز یکه قسمت قابل توجه یبه من گفت: هنگام نیاربع ارتیالّسالم درباره ز هیعل  

 

 

سَ  یالسَّالم  َعلَ  ه  یّ  َّللاَّ  َو اْبن  َصف   ّی  َصف   یالسَّالم  َعلَ  ب ه  یَّللاَّ  َو نَج   ل  یَخل   یالسَّالم  َعلَ  ب ه  یَّللاَّ  َو َحب   ّی  َول   یَعلَ  السَّالم   اْلَمْظل وم   ن  یْ اْلح 

َبات  َو قَت   ر  یأَس   یالسَّالم  َعلَ  د  یالشَّه   مَّ اْلعََبَرات  ال ل  یاْلک ر  اْلَفائ ز   کَ یّ  َو اْبن  َصف   کَ ی  َو َصف   کَ یّ  َو اْبن  َول   کَ ی  أَْشَهد  أَنَّه  َول   یإ نّ   لَّه 

الَدة  َو َجعَْلتَه  سَ  ب  یب ط   تَه  یْ ب َکَراَمت َک أَْکَرْمتَه  ب الشََّهاَدة  َو َحَبْوتَه  ب السَّعَاَدة  َو اْجتَبَ  نَ  دایّ  اْلو  َن  ائ داالسَّاَدة  َو قَ  م  َن اْلَقاَدة  َو ذَائ دا م  م 

ةً َعلَ  اء  یَ اْْلَْنب   ثَ یَمَوار   تَه  یْ الذَّاَدة  َو أَْعطَ  جَّ َن اْْلَْوص   یَو َجعَْلتَه  ح  ْهَجتَه  ف   یفَأَْعذََر ف   اء  یَ َخْلق َک م  َعاء  َو َمنََح الن ْصَح َو بَذََل م   کَ یالد 

َن اْلجَ  ْستَْنق ذَ یَ ل   بَاَدَک م  اللَة  َو َقْد تََواَزَر َعلَ  َرة  یْ َو حَ  َهالَة  ع  نْ  ه  یْ الضَّ تْه  الد  َرتَه   یَو َشرَ  یَو َباَع َحظَّه  ب اْْلَْرذَل  اْْلَْدنَ  ایَ َمْن َغرَّ آخ 

َک،یَّ ب  َهَواه  َو أَْسَخَطَک َو أَْسَخَط نَ  یف   یب الثََّمن  اْْلَْوَکس  َو تَغَْطَرَس َو تََردَّ   

 

 نیاش، سالم بر حس دهیخدا و فرزند برگز دهیسالم بر بنده برگز بش،یسالم بر دوست خدا و نج بش،یخدا و حب یّ بر ول سالم

تو، و  یّ تو و فرزند ول یّ ول نیدهم که حس یم یمن گواه ایو کشته اشکها، خدا هایسالم بر آن دچار گرفتار د،یمظلوم شه

و به  ،یاختصاصش داد یو به خوشبخت ،یداشت یاو را به شهادت گرام ده،یکه به کرامتت رس ینیتوست حس دهیفرزند برگز

 یراثهایو م ،یاز مدافعان حق قرار داد یو مدافع ان،یشرویاز پ یشرویو پ ان،یاز آقا ییو او را آقا ،یدیوالدت برگز یپاک

 یباق یعذر یو در دعوتش جا ،یدادبندگانت قرار حّجت بر  نانیجانش انیو او را از م ،یرا به او عطا فرمود امبرانیپ

 یگمراه یو جانش را در راه تو بذل کرد، تا بندگانت را از جهالت و سرگردان د،ینورز غیدر یرخواهینگذاشت، و از خ

تر  هیخود را به فروما یمغرورشان کرد، و بهره واقع ایکه دن یاو به کمک هم برخاستند، کسان هیکه بر عل یبرهاند، درحال

 یبها به گردونه فروش گذاشتند، تکبّر کردند و خود را در دامن هوا نیفروختند، و و آخرتشان را به کمتر زیچو پست تر 

را به خشم آوردند، امبرتینفس انداختند، تو را و پ  
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ْستَوْ  وَ  قَاق  َو النّ فَاق  َو َحَملَةَ اْْلَْوَزار  اْلم  َک أَْهَل الّش  بَاد  ْن ع  ب  أََطاَع م  [ فََجاَهَده ْم ف   نَ یج  لنَّار  با َحتَّ  کَ یالنَّاَر ]ل  ْحتَس  س ف َک  یَصاب را م 

ه  َو اْست ب   یف   ه  یَحر   حَ یَطاَعت َک َدم  ْم لَْعنا َوب   م  مَّ فَاْلعَْنه  ْم َعذَابا أَل   الیاللَّه  ْبه   کَ یْ اْبَن َرس ول  َّللاَّ  السَّالم  َعلَ  ایَ  کَ یْ السَّالم  َعلَ  مایَو َعذّ 

ْشَت َسع   ن ه  یَّللاَّ  َو اْبن  أَم   ن  یأَْشَهد  أَنََّک أَم   اء  یَ اْْلَْوص   د  یّ  اْبَن سَ  ایَ  تَّ فَق   دایَحم   تَ یْ َو َمضَ  دایع  َ  وَ  دایَمْظل وما َشه   دایَو م  أَْشَهد  أَنَّ َّللاَّ

ْهل کٌ  ٌز َما َوَعَدَک َو م  ْنج  ٌب َمْن قَتَلََک َو أَْشَهد  أَنََّک َوفَ  م  عَذّ   ن  یق  یَ أَتَاَک الْ  یَحتَّ  ل ه  یَسب   یب عَْهد  َّللاَّ  َو َجاَهْدَت ف   تَ یْ َمْن َخذَلََک َو م 

عَْت ب ذَل َک فََرض   َمکَ فَلَعََن َّللاَّ  َمْن قَتَلََک َو لََعَن َّللاَّ  َمْن َظلَ  ةً َسم  ، تْ یَ َو لَعََن َّللاَّ  أ مَّ ب ه   

 

و سزواران آتش را پس با آنان  ن،یو نفاق و بارکشان گناهان سنگ یبندگانت، اهل شکاف افکن انیاطاعت کردند از م و

آنان را لعنت کن  ایمباح گشت خدا مشیشد و حر ختهیدرباره تو صابرانه و به حساب تو جهاد کرد، تا در طاعت تو خونش ر

 نان،یفرزند سرور جانش یفرزند رسول خدا، سالم بر تو ا یبر تو ا مدردناک، سال یو عذابشان کن عذاب ن،یسنگ یلعنت

گم گشته، و  یرفت ایو از دن ،یو ستوده درگذشت ،یستیخوشبخت ز ،ییاو نیخدا و فرزند ام نیدهم که تو ام یشهادت م

 غیات در یاریرا که از  یدکننده کساندهم که خدا وفاکننده است آنچه را به تو وعده داده، و نابو یم یگواه د،یمظلوم و شه

و در راهش به به جهاد  دیدهم که تو به عهد خدا وفا کرد یم یرا که تو را کشتند، و گواه یو عذاب کننده کسان دند،یورز

و به  دندیرا شن انیجر نیرا که تو را کشتند، و به تو ستم کردند، و ا یپس خدا لعنت کند کسان د،یتا مرگ فرا رس یبرخاست

ند،آن خشنود شد  

 

مَّ  د َک أَنّ   یإ نّ   اللَّه  َمْن َعاَداه  ب أَب   ی  َول   یأ ْشه  اْْلَْصالب   یاْبَن َرس ول  َّللاَّ  أَْشَهد  أَنََّک ک ْنَت ن ورا ف   ایَ  یأَْنَت َو أ ّم   یل َمْن َوااله  َو َعد و  ل 

َرة  ]الطَّ  َطهَّ َخة  َو اْْلَْرَحام  اْلم  سْ الشَّام  َرة [ لَْم ت َنّج  ل   کَ اه  ْن ث   ة  یَّ اْلَجاه  ات  م  مَّ ْدلَه  َها َو لَْم ت ْلب ْسَک اْلم  ْن  اب َهایَ ب أَْنَجاس  َو أَْشَهد  أَنََّک م 

ْسل م   ن  یَدَعائ م  الّد   ن   نَ یَو أَْرَکان  اْلم  ْؤم  َمام  اْلبَر  التَّق   نَ یَو َمْعق ل  اْلم  ض   ی  َو أَْشَهد  أَنََّک اْْل  ک   ی  الرَّ َو أَْشَهد  أَنَّ  ی  اْلَمْهد   یاْلَهاد   ی  الزَّ

َک َکل َمة  التَّْقوَ  ْلد  ْن و  ةَ م  ثْقَ  یَو أَْعالم  اْله دَ  یاْْلَئ مَّ ة  َعلَ  یَو اْلع ْرَوة  اْلو  جَّ نْ  یَو اْلح  ٌن َو ب إ   یَو أَْشَهد  أَّن   ایَ أَْهل  الد  ْؤم   اب ک مْ یَ ب ک ْم م 

وق ٌن ب َشَرائ ع  د   ْلٌم َو أَْمر   یَو َقْلب   یَعَمل   م  یَخَوات   وَ  ین  یم  َقْلب ک ْم س  تَّب ٌع َو ن ْصَرت   یل  ک ْم م  َْمر  ةٌ َحتَّ  یْل  عَدَّ َّللاَّ  لَک ْم فََمعَک ْم  أْذَنَ یَ  یلَک ْم م 

ک ْم َصلََوات  َّللاَّ  َعلَ  ّو  ن ک ْم أَ  یَو َعلَ  ک مْ یْ َمعَک ْم ال َمَع َعد  ک ْم َو بَاط  ر  ک ْم َو َغائ ب ک ْم َو َظاه  د  ک ْم [ َو َشاه  ک ْم ]أَْجَسام  ک ْم َو أَْجَساد  ْرَواح 

.نَ یَربَّ اْلعَالَم   نَ یآم    

 

که من دوستم با آنان که او را دوست دارند، و دشمن با آنان که با او دشمنند، پدر و مادرم  رمیگ یمن تو را شاهد م یخدا

 شیهایبا ناپاک تیجاهل ،یبود یپاک نور یبلندمرتبه و رحمها یدهم که تو در صلبها یم یفرزند رسول خدا، گواه یا تیفدا

 یها هیو پا ن،ید یدهم که تو از ستونها یم یو تارش به تو نپوشاند، و گواه رهیت یتو را آلوده نکرد، و از جامه ها

 تیهدا زه،یبه مقدرات حق، پاک یبا تقوا، راض کوکار،ین یشوایه پدهم ک یم یو گواه ،یمسلمانان، و پناهگاه مردم مؤمن

محکم، و  رهیو دستگ ت،یهدا یها نهدهم که امامان از فرزندانت، اصل تقوا، و نشا یم یو گواه ،یشده ا تیکننده، و هدا

و  نم،ید نیدارم، براساس قوان نیقیو به بازگشتتان  م،یمؤمن به شما نیقیدهم که من به  یم یهستند و گواه ایحّجت بر اهل دن

شما آماده است، تا خدا به شما اجازه دهد،  یام برا یاریکارتان، و  رویعواقب عملم، و قبلم با قلبتان در در صلح، و کارم پ

و بر ظاهر و  بتان،یو بر حاضر و غا تان،یکرهایخدا بر شما، و بر ارواح و پ ینه با دشمنانتان، درودها میپس با شما

.انیپروردگار جهان یا نیان، آمباطنت  

 

ی.گرد یو برم یکن یدعا م یخواه یو به آنچه م ،یخوان یدو رکعت نماز م پس  

***** 

 

دوم اربعین نوعزیارت   

  

همسفر جابر  یکوف یعوف هیآن چنان است که از عطا]ظاهرا همان عط تیفیشده، و ک تیاست که از جابر روا یارتیز: دوم

ماه صفر با جابر بن عبد ّللّا  ستمیالّسالم است[ نقل شده است که: در روز ب هیعل نیحضرت امام حس ارتیز یبرا نیدر اربع

آنگاه به من  ده،یکه با خود داشت پوش یا زهیپاک راهنیدر آب فرات غسل کرد، و پ میدیرس هیبودم، چون به غاضر یانصار

و  د،یاز آن گرفت و بر سر و بدن پاش یبا من هست، قدر« سعد»عطا؟ گفتم:  یبا تو هست ا ،یزیخوش چ یاز بو ایگفت: آ

هوش شد، چون  یو سه مرتبه ّللّا اکبر گفت.پس افتاد و ب ستاد،یالّسالم ا هیعل نیپابرهنه روانه شد، تا نزد سر مبارک امام حس

و با آن  م،یرجب است که قبالً ذکر کرد مهین ارتیکه درست همان ز« ال ّللّا... ای کمیالّسالم عل»گفت:  یم دمیبه هوش آمد شن

.تمرحوم احتمال داده اس خیاز اختالف نسخه هاست، چنان که ش یجز در چند کلمه تفاوت ندارد، که آن هم احتماالً ناش  
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:شرح است نیهم به ا ارتیآن ز متن   

 

ْن َخْلق ه  السَّالم  َعلَ  َرةَ یَ خ   ایَ  ک مْ یْ َّللاَّ  السَّالم  َعلَ  َصْفَوةَ  ایَ  ک مْ یْ آَل َّللاَّ  السَّالم  َعلَ  ایَ  ک مْ یْ َعلَ  السَّالم   َساَدةَ السَّاَدات  السَّالم   ایَ  ک مْ یْ َّللاَّ  م 

سَ  ایَ  کَ یْ س ف َن النََّجاة  السَّالم  َعلَ  ایَ  ک مْ یْ [ اْلغَابَات  السَّالم  َعلَ  وث  ی  ل   ی]َعلَ  وثَ ی  ل   ایَ  ک مْ یْ َعلَ  َث  ایَ  کَ یْ السَّالم  َعلَ  نَ یْ أََبا َعْبد  َّللاَّ  اْلح  َوار 

ْلم  اْْلَْنب   َث آَدَم َصْفَوة  َّللاَّ  السَّالم  َعلَ  ایَ  کَ یْ َو َرْحَمة  َّللاَّ  َو بََرَکات ه  ]السَّالم  َعلَ  اء  یَ ع   ایَ  کَ یْ َّللاَّ  السَّالم  َعلَ  ّی  ن وحٍ نَب   ثَ َوار   ایَ  کَ یْ َوار 

َث إ ْبَراه  َوا َث إ ْسَماع   ایَ  کَ یْ َّللاَّ  [ السَّالم  َعلَ  ل  یَخل   مَ یر  وسَ  ایَ  کَ یْ َّللاَّ  السَّالم  َعلَ  ح  یذَب   لَ یَوار  َث م   ایَ  کَ یْ َّللاَّ  السَّالم  َعلَ  م  یَکل   یَوار 

َث ع   وح  َّللاَّ  السَّ  یسَ یَوار  ٍد َحب   ایَ  کَ یْ َعلَ  الم  ر  َحمَّ َث م  َّللاَّ   ب  یَوار   

 

خلق، سالم بر  انیخدا از م یانتخاب گشته ها یخدا، سالم بر شما ا دگانیبرگز یخاندان خدا، سالم بر شما ا یبر شما ا سالم

 ن،یابا عبد ّللّا الحس ینجات، سالم بر تو ا یهایکشت یها، سالم بر شما ا شهیب رانیش یآقاها، سالم بر شما ا انیآقا یشما ا

 یخدا سالم بر تو ا دهیوارث آدم برگز یرحمت و برکات خدا بر تو باد، سالم بر تو ا امبران،یوارث دانش پ یسالم بر تو ا

 یخدا، سالم بر تو ا یقربان لیوارث اسماع یدوست خدا سالم بر تو ا میوارث ابراه یخدا، سالم بر تو ا امبریوارث نوح پ

خدا بیوارث محّمد حب یا وخدا، سالم بر تروح  یسیوارث ع یهمسخن خدا سالم بر تو ا یوارث موس  

 

ْصَطفَ  ایَ  کَ یْ َعلَ  السَّالم   ٍد اْلم  َحمَّ ْرتَضَ  یٍّ اْبَن َعل   ایَ  کَ یْ السَّالم  َعلَ  یاْبَن م  ْهَراء  السَّالم  َعلَ  ایَ  کَ یْ السَّالم  َعلَ  یاْلم  َمةَ الزَّ  ایَ  کَ یْ اْبَن َفاط 

 ه  یّ  َّللاَّ  َو اْبَن َول   یَّ َول   ایَ  کَ یْ السَّالم  َعلَ  ل  یاْبَن اْلَقت   لَ یقَت   ایَ  کَ یْ َعلَ  الم  السَّ  د  یاْبَن الشَّه   دَ یَشه   ایَ  کَ یْ السَّالم  َعلَ  یاْلک ْبرَ  َجةَ یاْبَن َخد  

ت ه  َعلَ  ایَ  کَ یْ السَّالم  َعلَ  جَّ ةَ َّللاَّ  َو اْبَن ح  جَّ َکاةَ َو أََمْرَت ب اْلمَ  تَ یْ َت الصَّالةَ َو آتَ َخْلق ه  أَْشَهد  أَنََّک قَْد أََقمْ  یح  وف  الزَّ َعن   تَ یْ َو نَهَ  ْعر 

ئَْت ]َو بََرْرَت [ ب َوال دَ  ز  ْنَکر  َو ر  د  اْلَجَواَب َو أَنََّک َحب   کَ یْ اْلم  َک َو أَْشَهد  أَنََّک تَْسَمع  اْلَکالَم َو تَر  َو  ل ه  یَّللاَّ  َو َخل   ب  یَو َجاَهْدَت َعد وَّ

[ه  ی  ]نَج   ب ه  ینَج    

فرزند فاطمه زهرا، سالم بر تو  یسالم بر تو ا ،یمرتض یفرزند عل یسالم بر تو ا ،یفرزند محّمد مصطف یبر تو ا سالم

خدا و  یّ ول یکشته فرزند کشته، سالم بر تو ا یسالم بر تو ا د،یفرزند شه دیشه یسالم بر تو ا ،یکبر جهیفرزند خد یا

و زکات  ،یدهم که تو نماز بپا داشت یم یحّجت خدا بر خلقش، گواه رزندحّجت خدا و ف یا سالم بر تو اخد یّ فرزند ول

و  ،یو با دشمنت جهاد کرد ،یزده پدر و مادر شد بتیو مص ،ینمود یو از منکر نه ،یو به معروف امر کرد ،یپرداخت

دهیو برگز بیو دوست و بنده نج بیو تو حب ،یده یو پاسخ م ،یشنو یدهم که تو سخن را م یم یگواه  

 

ْشتَاقا َفک ْن ل   یَ ]َو اْبَن َمْوال یَ َمْوال ایَ  ه  یّ  َو اْبن  َصف   ه  ی  َصف   وَ  ْرت َک م  َک سَ  یَو أَْستَْشف ع  إ لَ  ید  ّی  سَ  ایَ َّللاَّ   یإ لَ  عایَشف   ی[ ز   د  یّ  َّللاَّ  ب َجّد 

َمةَ سَ  نَ یّ یاْلَوص   د  یّ  سَ  کَ یَو ب أَب   نَ یّ یالنَّب   َک فَاط  ب   کَ یَو لَعََن َّللاَّ  َظال م   کَ یأاَل لَعََن َّللاَّ  قَات ل   نَ یَدة  ن َساء  اْلَعالَم  یّ  َو ب أ ّم   کَ یَو لَعََن َّللاَّ  َسال 

ض   ْبغ  ل   کَ یَو م  َن اْْلَوَّ ر   نَ یم  نَایّ  سَ  یَّللاَّ  َعلَ  یَو َصلَّ  نَ یَو اْْلخ  ٍد َو آل ه  الطَّ  د  َحمَّ ر   نَ یب  یّ  م  .نَ یالطَّاه   

 

من  عیمن به درگاه خدا شف یآقا ینمودم.ا ارتیمن مشتاقانه تو را ز یمن و فرزند موال یموال یا ،ییخدا دهیفرزند برگز و

و مادرت  نان،یو پدرت سرور جانش امبران،یجدّت سرور پ لهیکنم به وس یمن، به درگاه خدا طلب شفاعت م یآقا یباش، ا

و درود خدا بر  ندگان،یقاتل و ستمگر و غارت گر و دشمنت را از گذشتگان و آ ندلعنت ک ایخدا ان،یفاطمه سرور بانوان جهان

.اش زهیما محّمد و خاندان پاک و پاک یآقا  

 

:آن جناب بگو ارتیالّسالم کن و در ز هیعل نیبن الحس یقبر مطّهر را ببوس و رو به جانب عل سپس  

 

ب  إ لَ  یإ نّ   کَ یَو لَعََن َّللاَّ  َظال م   کَ یلَعََن َّللاَّ  َقات ل   یَ َو اْبَن َمْوال یَ َمْوال ایَ  کَ یْ َعلَ  الم  السَّ   یَو ب َمَحبَّت ک ْم َو أَْبَرأ  إ لَ  اَرت ک مْ یَ َّللاَّ  ب ز   یأَتََقرَّ

ْن أَْعَدائ ک ْم َو السَّالم  َعلَ  َّللاَّ  َو بََرَکات ه   َرْحَمة  َو  یَ َمْوال ایَ  کَ یْ َّللاَّ  م  . 

شما و محبتّتان به  ارتیمن، خدا لعنت کند کشنده تو و ستم کننده بر تو را، من به ز یمن و فرزند موال یموال یبر تو ا سالم

.میموال یکنم سالم و رحمت و برکات خدا بر تو ا یم یزاریو از دشمنانتان اعالم ب م،یجو یخدا تقرب م  

 

:و بگو ستیآنجا با ی(برسهمیه قبور شهدا)رضوان ّللّا علبرو تا ب بعد  

 

ن   یَعلَ  السَّالم   سَ  یب قَْبر  أَب   َخة  یاْْلَْرَواح  اْلم  ر   ایَ  ک مْ یْ السَّالم  السَّالم  َعلَ  ه  یْ َعلَ  ن  یْ َعْبد  َّللاَّ  اْلح  َن الدَّنَس  السَّالم  َعلَ  نَ یَطاه   ایَ  ک مْ یْ م 

ک ْم أَْجَمع   نَ یاْلَمالئ َکة  اْلَحافّ   یَعلَ  وَ  ک مْ یْ أَْبَراَر َّللاَّ  السَّالم  َعلَ  ایَ  ک مْ یْ السَّالم  َعلَ  ونَ ی  َمْهد   ْستَقَّر   یف   اک مْ یَّ َجَمعَنَا َّللاَّ  َو إ   نَ یب ق ب ور  م 

م   اح  ه  إ نَّه  أَْرَحم  الرَّ .َو َرْحَمة  َّللاَّ  َو بََرَکات ه   مْ ک  یْ َو السَّالم  َعلَ  نَ یَرْحَمت ه  َو تَْحت  َعْرش   
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 یسالم بر شما ا ،یپاکان از آلودگ ی)درود بر او(، سالم بر شما ا نیعبد ّللّا الحس یبر ارواح خفته در کنار قبر اب سالم

 گاهیخدا ما و شما را در جا تانیقبرها رامونیخدا، سالم بر شما و بر همه فرشتگان پ کانین یشده گان سالم بر شما ا تیهدا

.مهربانان است، و سالم و رحمت و برکات خدا بر شما باد نیمهربان تر اوعرشش گرد آورد، که  ریرحمتش و ز  

 

:و بگو ستیبر در بارگاه آن جناب با یدیرفته و چون به آنجا رس نیالمؤمن ریاز آن به حرم عباس بن ام بعد  

 

ب   َسالم   قَرَّ ْرَسل   ائ ه  یَ َو أَْنب   نَ یَّللاَّ  َو َسالم  َمالئ َکت ه  اْلم  ال ح   نَ یاْلم  ه  الصَّ َباد  ّد   ع  یَو َجم   نَ یَو ع  اک   نَ یق  یالش َهَداء  َو الّص   ات  یَ ]َو[ الزَّ

وح  َعلَ  یتَْغتَد   َمایف   بَات  یّ  الطَّ  ن   ر  یاْبَن أَم   ایَ  کَ یْ َو تَر  ْؤم  َخلَف  النَّب   َحة  یَو اْلَوفَاء  َو النَّص   ق  یَو التَّْصد   م  یَهد  لََک ب التَّْسل  أَشْ  نَ یاْلم   ّی  ل 

ل   ه  یْ َّللاَّ  َعلَ  یَصلَّ  ْنتََجب  َو الدَّ ْبط  اْلم  ْرَسل  َو الّس  ْهتََضم  فََجزَ  ّی  اْلعَال م  َو اْلَوص   ل  یَو آل ه  اْلم  بَلّ غ  َو اْلَمْظل وم  اْلم   َعْن َرس ول ه  َو َّللاَّ   اکَ اْلم 

ن   ر  یَعْن أَم   ْؤم  سَ  نَ یاْلم  مْ یْ َصلََوات  َّللاَّ  َعلَ  ن  یْ َو َعن  اْلَحَسن  َو اْلح  أَْفَضَل اْلَجَزاء  ب َما َصبَْرتَ  ه   

 

پاک و  یو درودها قانیو صدّ  دانیاش، و همه شه ستهیمرسلش، و بندگان شا امبرانیخدا و سالم فرشتگان مقّربش، و پ سالم

و وفا،  قیو تصد میحضرتت به تسل یدهم برا یمؤمنان، شهادت م ریفرزند ام یرود بر تو باد ا یو م دیآ یدر آنچه م زهیپاک

 نیدانا، و جانش یو راهنما ده،یخدا بر او و خاندانش باد(، و فرزندزاده برگز درودمرسل) امبریپ ادگاری یبرا ،یرخواهیو خ

دهد  تی(جزاشانی)درود خدا بر انیمؤمنان و حسن و حس ریو ام امبریغارت زاده، خدا از جانب پ دهیگر، و ستمد غیتبل

ی.که صبر کرد نیجزا به خاطر ا نیبرتر  

 

َل َحقََّک َو اْستََخفَّ  یاْحتََسْبَت َو أََعْنَت فَن ْعَم ع ْقبَ  وَ  ار  لَعََن َّللاَّ  َمْن قَتَلََک َو لَعََن َّللاَّ  َمْن َجه  ْرَمت َک َو لَعََن َّللاَّ  َمْن َحاَل بَ الدَّ  نَکَ یْ ب ح 

ئْت َک  نَ یْ َو بَ  ٌز لَک ْم َما َوَعَدک ْم ج  ْنج  َ م  ن   ر  یاْبَن أَم   ایَ َماء  اْلف َرات  أَْشَهد  أَنََّک ق ت ْلَت َمْظل وما َو أَنَّ َّللاَّ ْؤم   یَو قَْلب   ک مْ یْ َواف دا إ لَ  نَ یاْلم 

َسلّ ٌم لَک ْم َو تَ  عَدَّةٌ َحتَّ  یاب ٌع َو أََنا لَک ْم تَاب ٌع َو ن ْصَرت  م  م   ر  یْ َّللاَّ  َو ه َو خَ  ْحک مَ یَ  یلَک ْم م  ک ْم إ نّ   فََمعَک مْ  نَ یاْلَحاک  ّو  ب ک ْم َو  یَمعَک ْم ال َمَع َعد 

ن   اب ک مْ یَ ب إ   ْؤم  َن اْلم  َن اْلَکاف ر   نَ ی]َو ب آبَائ ک ْم [ م  ةً قَتَلَتْک ْم ب اْْلَ  نَ یَو ب َمْن َخاَلفَک ْم َو َقتَلَک ْم م  .َو اْْلَْلس ن   ید  یْ قَتََل َّللاَّ  أ مَّ  

 

است خانه آخرت.خدا لعنت کند کند  یسرانجام کویپس چه ن ینمود یاریو  ،یرا تنها به حساب خدا گذاشت شیکار خو و

تو  نیرا که ب یرا که جاهل بود به حقّت، و حرمتت را سبک شمرد، و خدا لعنت کند کس یرا که کشت، و لعنت کند کس یکس

تو  یکند، به سو یکه به شما داده وفا م یو خدا به وعده ا ،یدهم که تو مظلومانه کشته شد یو آب فرات پرده شد، شهادت م

شما  یام برا یاری م،یشما رویپ زیشماست، و خود ن رویو پ میدلم تسل میمؤمنان دارد به محضر شما ریفرزند ام یآمدم ا

تنها با شما نه با دشمن شما، من به شما و بازگشتتان  میحکم کنندگان است، پس با شما نیتا خدا حکم کند، و او بهتر است،یّ مه

 شانیدستها و زبانها را که شما را با یمؤمن، و به آنان که با شما مخالفت کردند، و شمار را کشتند کافرم، خدا بکشد اّمت

.کشتند  

 

:بچسبان و بگو حیوارد روضه شو، و خود را به ضر سپس  

 

ط   َهای  أَ  کَ یْ َعلَ  السَّالم   ال ح  اْلم  َم   ع  یاْلعَْبد  الصَّ َّ  َو ل َرس ول ه  َو ْل  ن   ر  یّلِل  ْؤم  سَ  نَ یاْلم  مْ یْ َّللاَّ  َعلَ  یَصلَّ  ن  یْ َو اْلَحَسن  َو اْلح  َو َسلََّم السَّالم   ه 

ْضَوا کَ یْ َعلَ  َ أَنََّک َمضَ  یَو َعلَ  ن ه  َو َرْحَمة  َّللاَّ  َو بََرَکات ه  َو َمْغف َرت ه  َو ر  د  َّللاَّ َک َو بََدن َک أَْشَهد  َو أ ْشه  وح  ب ه   یَما َمضَ  یَعلَ  تَ یْ ر 

د وَن ف   ونَ ی  اْلبَْدر   َجاه  نَا ل  یَسب   یَو اْلم  وَن لَه  ف  َّللاَّ  اْلم  ح  بَال غ وَن ف   یص  َهاد  أَْعَدائ ه  اْلم  بَّائ ه  فََجَزاَک  ائ ه  یَ ن ْصَرة  أَْول   یج  الذَّاب وَن َعْن أَح 

ْن َوفَ  یَّللاَّ  أَْفَضَل اْلَجَزاء  َو أَْکثََر اْلَجَزاء  َو أَْوفََر اْلَجَزاء  َو أَْوفَ  مَّ ه  َو اْستَ  عَت ه  یْ ب بَ  یَجَزاء  أََحٍد م  الةَ أَْمر  ،َجاَب لَه  َدْعَوتَه  َو أََطاَع و   

 

)درود خدا بر آنان باد(، سالم و رحمت نیمؤمنان و حسن و حس ریفرمانبر خدا و رسول خدا، و ام ستهیبنده شا یبر تو ا سالم

که تو به همان  رم،یگ یدهم و خدا را شاهد م یخدا و برکات و مغفرت و رضوانش بر تو بر روان و تن تو، شهادت م

خدا، در مبارزه با  یبرا رخواهانیگذشتند، آن مجاهدان در راه خدا، و خ ایدن زکه اهل بدر رفتند، و در آن راه ا یرفت یریمس

و کامل  ن،یشتریو ب نیآن دفاع کنندگان از عاشقانش، خدا پاداشت دهد، به برتر ش،یایاول یاریدشمنان خدا، و تالش گران در 

امر اطاعت  انیدعوتش را اجابت نمود، و از وال واو وفا کرد،  عتیاز آنان که به ب یکیپاداش،  نیوفاکننده تر پاداش، و نیتر

.کرد  

 



5 

 

وَحَک َمَع أَْرَواح  الس عََداء  َو  یاْلَمْجه ود  فَبَعَثََک َّللاَّ  ف   ةَ یَ َغا تَ یْ َو أَْعطَ  َحة  یالنَّص   یأَنََّک قَْد بَالَْغَت ف   أَْشَهد   الش َهَداء  َو َجعََل ر 

ْکَرَک  ال َو أَْفَضلََها غ َرفا َو َرفََع ذ  نَان ه  أَْفَسَحَها َمْنز  ْن ج  لّ   یف  أَْعَطاَک م  ّد   نَ یّ ی[ َو َحَشَرَک َمَع النَّب   نَ یاْلَعالَم   ی]ف   نَ یّ یع  َو  نَ یق  یَو الّص 

ال ح  الش َهَداء  َو ا ْن َو َلْم تَْنک ْل َو أَنََّک َمضَ  قایَو َحس َن أ ولَئ َک َرف   نَ یلصَّ ْقتَد   َرةٍ یَبص   یَعلَ  تَ یْ أَْشَهد  أَنََّک لَْم تَه  َک م  ْن أَْمر   ایم 

ال ح  ب   تَّب عا ل لنَّب   نَ یالصَّ ْخب ت   یف   ائ ه  یَ ْول  َرس ول ه  َو أَ  نَ یْ َو بَ  نَکَ یْ َو بَ  نَنَایْ فََجَمَع َّللاَّ  بَ  نَ ّی یَو م  ل  اْلم  م   نَ یَمنَاز  اح  نَّه  أَْرَحم  الرَّ .نَ یفَإ   

 

و روحت  زدیبرانگ دانیخدا تو را در زمره شه ،یتالش را انجام داد تیو نها ،یدیکوش یرخواهیدهم، که در خ یم شهادت

 د،ینما یغرفه ها را ارزان نیمنزل را به تو عطا کند، و برتر نیتر عیقرار دهد، و از بهشتش وس کبختانیرا در کنار ارواح ن

 یقانیآنها خوب رف د،یمشحور نما ستگانیو شهدا و شا قانیو صدّ  امبرانیو با پ ،درجات باال برد نیو نامت را در باالتر

از  یرویدر حال پ ،یرفت ایاز کارت از دن یو بر آگاه ،یستادیو باز نا ،یدینورز یدهم که تو سست یهستند، شهادت م

گرد آورد که او مهربان  فروتنان یگاهایدر جا شیایما و رسول خود و اول نیپس خدا ب امبرانیاز پ یرویو پ ستگان،یشا

.مهربانان است نیتر  

 

فرموده:سپس  نیچن «بیتهذ»در خیچنان که ش ،یرا، پشت سر قبر، به طرف قبله بخوان ارتیز نی:خوب است ادیگو مؤلف

العبد الّصالح و بدان  هایّ ا کیالّسالم عل یکه رو به جانب قبله ا یبگو درحال نیو چن انداز،یخود را با رو به قبر بوارد شو.و 

پس از  گرانیو د دیمف خیابن طاووس و ش دیس یبود که ذکر شد، ول نیهم ذکور،م تیهاشم موافق روا یقمر بن ارتیکه ز

 ارینماز بجا آور، و بس یفرموده اند که به سمت باال سر برو، و دو رکعت نماز بخوان، و بعد از آن هرچه خواه ارتیز نیا

:خدا را بخوان و پس از نماز بگو  

 

مَّ  ٍد َو ال تََدْع ل   یَصّل  َعلَ  اللَّه  َحمَّ ٍد َو آل  م  َحمَّ عَ  یف   یم  م  َو اْلَمْشَهد  اْلم  َکرَّ ْجتَه  َو ال َهذَا اْلَمَکان  اْلم  ظَّم  ذَْنبا إ ال َغفَْرتَه  َو ال َهّما إ ال فَرَّ

ْزقا إ ال بََسْطتَه  َو ال َخْوفا إ ال آَمْنتَه  َو ال َشْمال إ ال َجَمْعتَه  َو ال َغائ با إ ال َحف   بایْ َو ال عَ  تَه  یْ َمَرضا إ ال َشفَ  ْظتَه  َو إ ال َستَْرتَه  َو ال ر 

نْ َو ال حَ  تَه  یْ أَْدنَ  ْن َحَوائ ج  الد   م 
َرة  لََک ف   ایَ اَجةً ضً  َهایَو اْْلخ  م   ایَ  تََهایْ َصالٌح إ ال قَضَ  َهایف   یَو ل   یر  اح  .نَ یأَْرَحَم الرَّ  

 

مگذار جز آن که  یمن گناه یبزرگ، برا ارتگاهیمکان مکّرم، و ز نیدرود فرست بر محّمد و خاندان محّمد، و در ا ایخدا

و نه  ،یجز آن که بپوشان یبیو نه ع ،یجز آن که شفا ده یماریو نه ب ،ییجز آن که برطرف نما یو نه اندوه ،یامرزیب

جز  یو نه دور از نظر ،یجز آن که گرد آور یو نه پراکندگ ،یده یمنیجز آن که ا یو نه ترس ،یجز آن که بگستران یرزق

و مرا در آن  تیو آخرت، که تو را در آن رضا ایدن یاز حاجتها یو نه حاجت ،یینما کیرا نزد دارشیو د یآن که حفظ کن

.مهربانان نیمهربان تر یا ،یمصلحت است جز آن که برآور  

 

:و بگو ستیمبارک با یبازگرد، و نزد پاها حیبه جانب ضر بعد  

 

ن   ر  یأََبا اْلفَْضل  اْلعَبَّاَس اْبَن أَم   ایَ  کَ یْ َعلَ  السَّالم   ْؤم  ل  اْلقَْوم   ایَ  کَ یْ السَّالم  َعلَ  نَ ّی یاْلَوص   د  یّ  اْبَن سَ  ایَ  کَ یْ السَّالم  َعلَ  نَ یاْلم  اْبَن أَوَّ

ْم إ   ه  ْم ب د   َمانایإ ْسالما َو أَْقَدم  ه  ه   ن  یَو أَْقَوم  َخ   یَعلَ  مْ َّللاَّ  َو أَْحَوط  ه  َو ْل  َّ  َو ل َرس ول  ْسالم  أَْشَهد  لَقَْد نََصْحَت ّلِل  فَن ْعَم اْْلَخ   کَ یاْْل 

َواس   ْنَک اْلَمحَ  یاْلم  ةً اْستََحلَّْت م  ةً َظلََمتَْک َو لَعََن َّللاَّ  أ مَّ ةً قَتَلَتَْک َو َلعََن َّللاَّ  أ مَّ َم َو اْنتََهکَ فَلَعََن َّللاَّ  أ مَّ ْسالم  فَن ْعَم  تْ ار  ْرَمةَ اْْل  ح 

َحام   د  اْلم  َجاه  اب ر  اْلم  ر   یالصَّ اف ع  َعْن أَخ   النَّاص  ه  یَو اْْلَخ  الدَّ  

 

نفر  نیفرزند اول یسالم بر تو ا نان،یفرزند سرور جانش یمؤمنان، سالم بر تو ا ریابا الفضل العباس فرزند ام یبر تو ا سالم

بر اسالم،  شانیاطترنیخدا، و با احت نیبه د یبند یدر پا نشانیو استوارتر مانیدر ا نشانیتر شیامت در اسالم آوردن، و پ

خدا لعنت کند  ،یبود یپس چه خوب برادر همدرد ،ینمود یرخواهیخدا و رسولش و برادرت خ یدهم که تو برا یشهادت م

تو را حالل شمرد،  یرا که حرمتها یرا که به تو ستم روا داشت، و لعنت کند امت یرا که تو را کشت، و لعنت کند امت یامت

،یو برادر دفاع کننده از برادرش بود دهدهن یاری ،یصبرکننده، جهادگر حام کویچه ن پس د،یو پرده احترام اسالم را در  

 

ج   ب  ف   یإ لَ  ب  یاْلم  اغ  َد ف   َمایَطاَعة  َربّ ه  الرَّ ه  یْ غَ  ه  یَزه  َن الثََّواب  اْلَجز   ر  َو أَْلَحقََک ]َفأَْلَحقََک [ َّللاَّ  ب َدَرَجة  آبَائ َک  ل  یَو الثََّناء  اْلَجم   ل  یم 

مَّ إ نّ   م  یَجنَّات  النَّع   یف   ْضت  ل ز   یاللَّه  َرت َک َو َجز   یائ َک َرْغبَةً ف  یَ أَْول   اَرة  یَ تََعرَّ َمْغف   یَ إ ْحَسان َک َفأَْسأَل َک أَْن ت َصلّ   ل  یثََواب َک َو َرَجاًء ل 

ٍد وَ  یَعلَ  َحمَّ ر   م  ْزق   نَ یآل ه  الطَّاه  ْم َداّرا َو عَ  یَو أَْن تَْجعََل ر  ْم قَاّرا َو ز   یش  یْ ب ه  ْم َمْقب ولَةً َو حَ  یاَرت  یَ ب ه  مْ ب   یات  یَ ب ه  ْجن   بَةً یّ  طَ  ه   یَو أَْدر 

ْکَرم   ْن  یَو اْجعَْلن   نَ یإ ْدَراَج اْلم  مَّ ْن ز   ْنقَل ب  یَ م  بَّائ   اَرة  یَ م  د  أَح  حا َقد  اْستَْوَجَب غ ْفَراَن الذ ن وب  َو َستَْر اْلع  َمَشاه  ْنج  ْفل حا م  َو  وب  ی  َک م 

وب  إ نََّک أَْهل  التَّْقوَ  .اْلَمْغف َرة   ْهل  َو أَ  یَکْشَف اْلک ر   
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 شیرغبت شدند، که همان پاداش بزرگ، و ستا یبه ب گرانیپاسخ دهنده طاعت پروردگارش، و عالقمند به آنچه د و

شدم به خاطر رغبت  تیایاول ارتیمعترض ز ایپرنعمت ملحق کرد.خدا یو خدا تو را به درجه پدرانت، در بهشتها باست،یز

و  ،یخواهم که بر محّمد و خاندان پاکش درود فرست یبه آمرزشت، و احسان فراوانت، پس از تو م دیدر پاداشت، و ام

را به حق آنان مقبول قرار  ارتمیو ز ،یا به خاطر آنان برقرار دارام ر یو زندگ یینما ادیز شانیام را به خاطر ا یروز

 یها ارتگاهیز ارتیزکه از  یقرار ده یو از کسان ییو مرا با گروه اهل کرامت همراه نما ،ییرا دلپسند فرما اتمیو ح ،یده

و برطرف شدن  بها،یع دنیکه مستوجب آمرزش گناهان، و پوش یگردند، درحال یبازم ابیعاشقانت رستگار و کام

.یتو اهل پروا و آمرزش یشده باشد، به راست هایگرفتار  

 

است، و  یابو حمزه ثمال تیجمالت را که در روا نیبرو، و ا فیبه نزد قبر شر ،یآن حضرت را وداع کن یبخواه چون

:علماهم ذکر کرده اند بگو  

 

ع کَ  َ َو أَْستَْرع   أَْستَْود  مَّ فَاْکت ْبنَا َمعَ  کَ یْ َو أَْقَرأ  َعلَ  کَ یَّللاَّ ْند  َّللاَّ  اللَّه  ْن ع  تَاب ه  َو ب َما َجاَء ب ه  م   السَّالَم آَمنَّا ب اّلِلَّ  َو ب َرس ول ه  َو ب ک 

د   ْن ز   نَ یالشَّاه  َر اْلَعْهد  م  مَّ ال تَْجعَْله  آخ  ْقن   وَ  ه  یْ َّللاَّ  َعلَ  یَرس ول َک َصلَّ  یقَْبَر اْبن  أَخ   یاَرت  یَ اللَّه  َو  یتَن  یْ أَبَدا َما أَْبقَ  اَرتَه  یَ ز   یآل ه  َو اْرز 

ْف بَ  یَمعَه  َو َمَع آبَائ ه  ف   یاْحش ْرن   َنان  َو َعّر  مَّ َصّل  عَ  ائ کَ یَ َرس ول َک َو أَْول   نَ یْ َو بَ  نَه  یْ َو بَ  ین  یْ اْلج  ٍد َو تََوفَّن   یلَ اللَّه  َحمَّ ٍد َو آل  م  َحمَّ  یم 

ال ق  یب َک َو التَّْصد   ان  مَ یاْْل   یَعلَ  ه  َعلَ  یْبن  أَب   ّی  ل عَل   ة  یَ ب َرس ول َک َو اْلو  ْلد  ْن و  ة  م  م  یْ َطال ٍب َو اْْلَئ مَّ ْم  ه  ه  ّو  ْن َعد  السَّالم  َو اْلبََراَءة  م 

نّ   دٍ  یَّللاَّ  َعلَ  یب ذَل َک َو َصلَّ  یَربّ   ایَ  ت  یقَْد َرض   یفَإ  َحمَّ ٍد َو آل  م  َحمَّ .م   

 

به خدا و رسول و کتابش، و به آنچه  میآورد مانیفرستم، ا یتوأم، و بر تو سالم م تیسپارم و خواستار رعا یرا به خدا م تو

قبر فرزند برادر  ارتیخدا آن را آخر عهد من از ز س،یحوادث بنو نیما را با گواهان ا ایخدا آورد، خدا شیاز پ امبریپ

من فرما، و مرا با او و  یروز یدار یرا همواره تا زنده ام م ارتشیلت)درود خدا بر او و خاندانش باد(قرار مده، و زرسو

بر محّمد و خاندان محّمد  ایکن.خدا جادیا ییشناسا تیایمن و او و رسول و اول انیبا پدرانش در بهشت محشور گردان، و م

مؤمنان و امامان از  ریام تیو وال امبرت،یبه خود، و باور نسبت به پ مانیا هیبر پا ران،یدرود فرست، و مرا بم

امر خشنودم، و درود خدا بر محّمد  نیپروردگارم همانا به ا یاز دشمنانشان، که من ا یزاریفرزندانش)درود بر آنان باد(و ب

.و خاندان محّمد  

 

.کن اریاخت یخواه یرا که م ییاز دعاها هر دعاپدر و مادر و مؤمنان و مسلمانان دعا کن، و  یخود، و برا یبرا پس  

 

******* 
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