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هللا نيام ارتیز  
 

نقل شده.   حیو مصاب ارتىیباشد و در تمام کتابهاى ز اعتبار مى تینها  است که در « هللا نیام»معروف به  ارتیدّوم: ز ارتیز
بر آن   هاى ائمه در تمام روضه دیاست و با اراتیز نیاز جهت متن و سند از بهتر ارتیز نیعالمه مجلسى )ره( فرموده: ا

.ندیمواظبت نما  
نزد قبر  ایالّسالم،  هیعل نیالمؤمن ریو دعا را در کنار قبر ام ارتیز نیما ا انیعیالّسالم فرمود: هرکه از ش هیامام باقر عل

اى از نور باال برد و مهر حضرت محّمد  و دعاى او را در نامه ارتیز نیحق تعالى ا  الّسالم بخواند، البته همیاز ائمه عل کىی

کنند، پس صاحبش را به  میصورت محفوظ باشد، تا به قائم آل محّمد )عج( تسل نیه و آله را بر آن بزند و به ایصلّى هللا و عل
مطلقه به حساب  اراتیاز ز هم فهیشر ارتیز نی: ادیان شاء هللا تعالى. مؤلّف گو دیو کرامت استقبال نما تیّ بشارت و تح

.شود روضات مقدسه ائمه خوانده مى عیجامعه، که در جم اراتیز از  و هم ر،یمخصوصه روز غد اراتیو هم از ز د،یآ مى  
:بهجت )رحمه هللا( فرموده اند یهللا العظم تیآ .است یعرفان یارتیهللا ز نیام ارتیز  

هللا مهّم است. قلب شما بخواند. با زبان قلب  نیام ارتی. زدیرا بخوان رهیجامعه کب ارتیهستند. ز دییها مورد تأ ارتنامهیز همه

دعاها  مبالغه در ،دانند یالّسالم م هیحضرت عل ،دیالّسالم بشمر هیحوائج خود را در محضر امام عل ستی. الزم ندیخود بخوان
.!ها ناراحت هستم هیگر یفرمودند که از بعض یالّسالم به کس هیباشد. امام رضا عل یقلب ارتی. زدینکن  

در  یزاریکه نجف جز ن یالسالم( و زمان هیمؤمنان )عل ریاز آشکار شدن قبر ام شیاست که پ یارتیز ،هللا نیام ارتیز
مؤمنان  ریاز آن که قبر ام شیو علف نبوده، صادر شده است. پ یاز ن دهیپوش یجز تپه ا ،کوفه و آن قبر مطهر یکینزد

آن  ادانیکوفه که جوالنگاه ص کینزد ارزین بر آن برافراشته گردد، آهوان   یگاهو بار حیالسالم( آشکار شود و ضر هی)عل

تپه رازآلود  نیاز ا انیشکارچ آورده اند و یپناه م یانباشته از ن یبغداد بوده، از شّر آنان به تپه ا ادانیص ژهیبه و ن،یسرزم
 موالی متقیان ع باشهادت ازشب از مهیبعد از ن ماه رمضان کمیو  ستیشب ب در می آمدند.الزم به ذکر است که به شگفت

 ابوالفضل االعباس فه،یمحمدبن حن ،ع نیحس ،ع )امام حسنی علیه السالم علامیرمؤمنان شبانه فرزندان  تند و بالفاصلهرفت ایدن
را غسل دادند و  ی ععلحضرت امام محرمانه  ،کردند یاز شش هفت نفر تجاوز نم دیخاص که شا انیعیاز ش یا عده( و ع

آن حضرت  فیمدفن شر نیهمو فرموده بود نیقبال مع ی علیه السالمعلامیرالمؤمنین که ظاهرا خود  یا کفن کردند و در نقطه

دشمنان موال ع  مانند به خاطر  و این  ؟ .مدفون هستند نیسرزم نیدر هم زیعظام ن یایاز انب یبعض اتیاست و طبق روا
  کنند. )ع( جسارتیعلامام به مدفن بود که احتمال می رفت  خوارج

بعد از بنی امیّه  نکهیکجا دفن شده است تا ا ع یعلموال دانست ینم یکس ،(ع)ع( )ائمه اطهاریعلامیرمؤمنان فرزندان  بجز
السالم در زمان  هیعل امام صادق توسط السالم هیعل مزارمّطهر حضرت امیرالمؤمنینو  حدود صد سال منقرض شدند

   گردید.آشکار اتیروا یبنابر برخ یمنصور عباس

:جابر جعفى از امام باقر)ع( نقل مى كند كه فرمود  
نشـر با مردم داشت پدرم على بن الحسین)ع( بعد از شهـادت پدرش )از فرط غّصه و اندوه و( براى كراهتى كه از حشر و 

چند سالى دور از مردم زندگى مى كرد، و گاه به سـوى عراق به قصـد زیارت پدر و جدّش حركت مى كرد و كسى از آن 
خبـر نداشت، روزى به قصـد زیارت امیـرمؤمنـان صلوات هللا علیه حركت كرد و من نیـز، همراه او بودم و هیچ جنبنده و 

رسیدیم، دیدیم كه در مكان خاّصى توقّف كرد و  از بالد كوفه، وقتى به نجف ،با ما نبودصاحب روحى غیر از دو ناقه، 

...دعابه حدّى كه محاسن شریفش با اشك چشمش تر شد و گفت: " السالم علیك یا امیرالمؤمنین..." تا آخر ،گریست  
  

خواند و در بخش دوم  هیو در حال گر ستادهیرا در حال ا ارتیبخش اول ز درمفاتیح الجنان، )ع(سجاد امام ت،یبنابر روا
ةٌ... کیال نیاللهم ا نَّ قلوَب المخبت»از قسمت  یعنی ارتیز )ع( گذاشت و یصورت خود را بر قبر امام عل )ع(، امام«و اله 

را خواند. ارتیز هیبق  
***** 
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  الّسالم به هیعل نیالعابد نیشده: حضرت ز تیالّسالم روا هیبه سندهاى معتبر از جابر، از امام باقر عل ارتیز نیدرباره ا 

:گفت نیو چن ستیو گر ستادیالّسالم آمد، و در کنار قبر آن حضرت ا هیعل نیالمؤمن ریام ارتیز  
 

تَه  عَلَى ِعبَاِدِه )السهالم  َعلَ  یهللاِ فِ  نَ يأَمِ  ایَ  کَ يْ َعلَ  السهالم   جه ْؤِمنِ  رَ يأَمِ  ایَ  کَ يْ أَْرِضِه َو ح  هللاِ َحقه  یأَْشَهد  أَنهَک َجاهَْدَت فِ  (،نَ ياْلم 

نََن نَبِ  َ  هِ يْ َصلهى هللا  َعلَ  هِ ي ِ ِجَهاِدِه َو َعِملَْت بِِکتَابِِه َو اتهبَْعَت س  َو أَْلَزَم  اِرهِ يَ بِاْختِ  هِ يْ َو آِلِه َحتهى َدَعاَک هللا  إِلَى ِجَواِرِه فَقَبََضَک إِل

ةَ َمَع َما  جه َججِ اْلبَاِلغَِة َعلَى َجمِ أَْعَداَءَک اْلح  مه فَاْجعَْل نَْفسِ  عِ يلََک ِمَن اْلح  ْطَمئِنهةً بِقََدِرَک َراِض  یَخْلِقِه الله  ولَعَةً  ةً يَ م  بِقََضائَِک م 

ِحبهةً لَِصْفَوةِ أَْولِ  َعائَِک م  وِل باَلئَِک ]شَاِکَرةً ِلفََواِضِل نَْعَمائَِک  یَمْحب وبَةً فِ  ائِکَ يَ بِِذْکِرَک َو د  أَْرِضَک َو َسَمائَِک َصابَِرةً َعلَى ن ز 

ِدَ  ذَاِکَرةً ِلَسَوابِغِ آالئِکَ  تََزو  ْشتَاقَةً إِلَى فَْرَحِة ِلقَائَِک م  نَِن أَْولِ  ْومِ يَ التهْقَوى لِ  ةً [ م  ْستَنهةً بِس  فَاِرقَةً ِِلَخْ  ائِکَ يَ َجَزائَِک م  الِق أَْعَدائَِک م 

نْ  .بَِحْمِدَک َو ثَنَائِکَ  ايَ َمْشغ ولَةً َعِن الدُّ  
 

براى امام  ارتیز نیمؤمنان ]اگر ا ریو حّجت او بر بندگانش، سالم بر تو اى ام نش،یزم  خدا بر روى نیبر تو اى ام سالم

 دیکه با چنان دهم که تو در راه خدا آن شود مؤلف شهادت مى گفته نمى «نیالمؤمن ریام ای کیالسالم عل»خوانده شود،  گرید
کردى، تا خدا تو را به  روىی)درود خدا بر او خاندانش( را پ امبرشیروشهاى پ وجهاد کردى، و به کتابش عمل نمودى، 

کرد، با آنچه توراست از  حجت  تو را به جانب خود قبض روح نمود، و دشمنانت را ملزم به اراتشیجوارش خواند، و با اخت
به ذکر و  صیبه قضاوتت، حر شنودخ رت،یدر برابر تقد  قرار ده نفسم را آرام ایحجتهاى رسا بر همه مخلوقاتش. خدا

 ت،ینعمتها  سپاسگذار بر فزونى ت،یبر نزول بال بایو آسمانت، شک نیدوستانت، محبوب در زم  دهیعاشق به برگز ت،یدعا

جداکننده  ت،یایروشهاى اول رویتقوا براى روز پاداشت، پ رندهیتوشه برگ دارت،یمشتاق به شادى د ،تیکامل عطاها ادکنندهی
.تیسپاس و ثنا  به ایاز اخالق دشمنانت، غافل از دن  

 
:فرمودروى مبارک خود را بر قبر گذاشت و پس  

 

مه  ِ  الله  ْخبِت اِغبِ  کَ يْ إِلَ  نَ يإِنه ق ل وَب اْلم  ِمْنَک  نَ يَواِضَحةٌ َو أَْفئَِدةَ اْلعَاِرفِ  کَ يْ إِلَ  نَ یَشاِرَعةٌ َو أَْعالَم اْلقَاِصدِ  کَ يْ إِلَ  نَ يَواِلَهةٌ َو س ب َل الره

َجابَ  کَ يْ إِلَ  نَ يفَاِزَعةٌ َو أَْصَواَت الدهاعِ  هَحةٌ َو َدْعَوةَ َمْن نَاَجا ةِ َصاِعَدةٌ َو أَْبَواَب اْْلِ فَت ْم م  ْستََجابَةٌ َو تَْوبَةَ َمْن أَنَاَب إِلَ لَه   کَ يْ َک م 

وَدةٌ ]َمْبذ ولَةٌ[ َغاثَةَ ِلَمِن اْستَغَاَث بَِک َمْوج  وَمةٌ َو اْْلِ َعانَةَ ِلَمِن اْستَعَاَن بَِک  َمْقب ولَةٌ َو َعْبَرةَ َمْن بََکى ِمْن َخْوفَِک َمْرح  َو اْْلِ

وَدةٌ[ َو ِعَداتَِک لِ  قَالَةٌ َو أَْعَماَل اْلعَاِملِ َمْبذ ولَةٌ ]َمْوج  نَْجَزةٌ َو َزلََل َمِن اْستَقَالََک م  َمْحف وَظةٌ َو أَْرَزاقََک إِلَى  کَ یْ لَدَ  نَ يِعبَاِدَک م 

ْنَک نَاِزلَةٌ َو َعَوائَِد اْلَمزِ  ْستَْغِفرِ  وَ َواِصلَةٌ  ِهمْ يْ إِلَ  دِ یاْلَخالئِِق ِمْن لَد  َو َجَوائَِز  ةٌ يه َوائَِج َخْلِقَک ِعْنَدَک َمْقِض َمْغف وَرةٌ َو حَ  نَ یذ ن وَب اْلم 

ائِلِ  َوفهَرةٌ َو َعَوائَِد اْلَمزِ  نَ يالسه ْستَْطِعمِ  دِ یِعْنَدَک م  تََواتَِرةٌ َو َمَوائَِد اْلم  َماِء ]لَدَ  نَ يم  عَدهةٌ َو َمنَاِهَل الظ ِ تَْرعَ  کَ یْ م  مه فَاْستَِجْب  ةٌ [ م  الله 

َعائِ  ٍد َو َعلِ  یائِ يَ أَْولِ  نَ يْ َو بَ  ینِ يْ َو اْجَمْع بَ  یَو اْقبَْل ثَنَائِ  ید  َحمه ِ م  سَ  ی ٍ بَِحق  نْتََهى  ینَْعَمائِ  یُّ إِنهَک َولِ  نِ يْ َو فَاِطَمةَ َو اْلَحَسِن َو الْح  َو م 

نَا ْنقَلَبِ  یفِ  یَرَجائِ  ة  یَ َو َغا یَ م  .یَ َواَو َمثْ  یم   
 

  ات هاى قاصدان کوى است، و نشانه انیهاى مشتاقان به درگاهت نما ردان به سوى توست، و راهفروتنان، سرگ  دلهاى یاخدا

 شانیاجابت به رو  و دلهاى عارفان از تو هراسان است، و صداى خوانندگان به جانب تو بلند است، و درهاى داست،یپ
که از  است، و اشک کسى رفتهیکه به سوى تو بازگشت پذ و توبه کسى است،گشوده، و دعاى آنکه با تو مناجات کرد مستجاب 

که از تو  خواست آماده است، و کمک براى کسى ادیکه از تو فر براى کسى ادرسىیکرد مورد رحم است، و فر هیترس تو گر
گرفته شده، و  دهیکه از تو پوزش خواست ناد براى بندگانت وفا شده، و لغزش آن تیها است، و وعده گانیکمک خواست را

هاى فزون به  است، و بهره ندهیفرود آ  از جانب تو به سوى مخلوقات تیهایکنندگان نزد تو محفوظ است، و روز اعمال عمل

خواستاران،  هاى زهیاست، و حاجات خلق نزد تو برآورده است، و جا دهیآمرز انیجو است، و گناهان آمرزش وستهیپ شانیسو
است.  زیهاى خواهندگان طعام آماده، و حوضهاى تشنگان لبر است، و سفره اپىیپ  افزون داتیو عا ست،تو کامل گشته ا شیپ

 ن،یو حس  جمع کن، به حق محّمد و على و فاطمه و حسن میایمن و اول نیو ب ر،یرا بپذ شمیرا مستجاب کن، و ستا میدعا ایخدا
.و محّل اقامتم اهمنى در بازگشتگ دیآرزو و هدف ام تینها  نعمت و  تو ولى  

 

:جمالت آمده است نیا ارتیپس از متن ز «اراتیکامل الز»کتاب  در  
 

ِ َو اْجعَْلهَا اْلع لْ  ائِنَايَ اْغِفْر ِِلَْولِ  یَ َو َمْوال یدِ ي ِ َو سَ  یإِلَهِ  أَْنتَ   الَْحق 
ْم َعْن أَذَانَا َو أَْظِهْر َکِلَمةَ أَْدِحْض  وَ  ايَ َو ک فه َعنها أَْعَداَءنَا َو اْشغَلْه 

ل ِ شَ  ْفلَى إِنهَک عَلَى ک  .رٌ یقَدِ  ءٍ  یْ َکِلَمةَ اْلبَاِطِل َو اْجعَْلَها السُّ  
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دشمنانمان را از ما بازدار، و از آزار ما غافلشان گردان، و کلمه حق را  امرز،یمعبود و آقاو موالى منى، دوستانمان را ب تو

  .ىیتوانا زیتر قرار ده، تو بر هرچ  تر کن، و کلمه باطل را بلغزان و آن را پست و و آن را بر انینما
 

 منبع: مفاتیح الجنان
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