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حضرت رسول)ص( از راه دور ارتيز  
 دیو آله تمام كن هیرسول خدا صلى ّللّا عل ارتیكرده: حّج خود را به ز تیالسّالم روا هیعل نیرالمؤمنیاز ام

اند و  دستور داده  ارتیز نی، جفا و خالف ادب است و شما را به ا آن حضرت پس از حجّ  ارتیكه ترك ز
و كنار آن قبرها از خدا  دیبرو ردهزم كآنها را بر شما ال ارتیقبرى چند كه خدا حق آنها و ز ارتیبه ز

.دیطلب روزى كن  

 ارتیحّجش را به ز دیاز شما حّج كند، با كىیكرده: هرگاه  تیالّسالم روا هیصادق عل  صدوق از امام خیش
.ما از تمامى حّج است ارتیز رایبرساند ز انیما به پا  

قبر  ارتیو ز یالنب نهیکه امکان سفر به مد یمحبان و ارادتمندان یهللا مقامه برا یاعل یجناب محدث قم
حضرت  ارتیزراندارند زیارتنامه ای شریف باسند معتبر  و آله و سلم( هیهللا عل یحضرت رسول)صل

:ذکر نموده است و فرمودهرا دیرسول از بع  

 خیاألّول است فرموده: ش عیمولود، که روز هفدهم رب دی، در اعمال ع«زاد المعاد»مجلسى در  عالمه
حضرت رسول گرامى  بهیط نهیمد ریاند: چون بخواهى در غ ابن طاووس )ره( گفته دیو س دیو شه دیمف

مبارک آن  نامقبر در برابر خود بساز، و  هيشب زىيغسل کن و چکنى،  ارتیو آله را ز هیصلى هللا عل
:و بگو و دل خود را متوجه آن حضرت کن ستيسپس با س،يحضرت را بر آن بنو  

 
دا َعبْد ه  َو َرس ول ه  َو أَنهه  سَ  کَ يأَْن ال إِلَهَ ااِلا هللا  َوْحدَه  ال َشرِ  أَْشَهد   َحمه لِ  د  يِا لَه  َو أَْشَهد  أَنه م   نَ يَو اْْلِخرِ  نَ ياْْلَوه

ْرَسلِ  اءِ يَ اْْلَنْبِ  د  يِا َو أَنهه  سَ  ِة الطه  تِهِ يْ َو َعلَى أَْهِل بَ  هِ يْ الله مه َصِلا َعلَ  نَ يَو الْم  نَ يبِ يِا اْْلَئِمه  
دهم که محّمد بنده و  است، و شهادت مى کیشر و بى گانهی ست،یجز خدا ن دهم که معبودى مى شهادت

آن   تشیبر او و اهل ب ایو رسوالن است. خدا امبرانیو سرور پ ان،ینیو پس انینیشیرسول اوست، و آقاى پ
 امامان پاک درود فرست

:بگو سپس  
هللِا  یه َصفِ  ايَ  کَ يْ هللِا السهالم  َعلَ  یه نَبِ  ايَ  کَ يْ هللاِ السهالم  َعلَ  لَ يَخلِ  ايَ  کَ يْ َرس وَل هللِا السهالم  َعلَ  ايَ  کَ يْ َعلَ  السهالم  

هللِا  بَ ينَجِ  ايَ  کَ يْ السهالم  َعلَ  هللاِ  بَ يَحبِ  ايَ  کَ يْ هللاِ السهالم  َعلَ  َرةَ يَ خِ  ايَ  کَ يْ َرْحَمةَ هللِا السهالم  َعلَ  ايَ  کَ يْ السهالم  َعلَ 
ْرسَلِ  دَيِا سَ  ايَ  کَ يْ السهالم  عَلَ  نَ يِايَخاتََم النهبِ  ايَ  کَ يْ السهالم  َعلَ   کَ يْ قَائِما بِالْقِسِْط السهالم  عَلَ  ايَ  کَ يْ السهالم  َعلَ  نَ يالْم 

بَِلاغا َعِن هللِا السهالم  َعلَ  ايَ  کَ يْ السهالم  عَلَ  لِ يَو التهنْزِ  یِ َمعِْدَن الَْوحْ  ايَ  کَ يْ السهالم  َعلَ  رِ يْ فَاتَِح الْخَ  ايَ  َ  کَ يْ م   َهاي  أ

نِ  ريالِساَراج  الْم   
خدا، سالم بر تو  امبریخدا، سالم بر تو اى پ مىیسالم بر تو اى رسول خدا، سالم بر تو اى دوست صم

وب خدا، خدا، سالم بر تو اى رحمت خدا، سالم بر تو اى منتخب خدا، سالم بر تو اى محب دهیاى برگز
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اى سرور رسوالن، سالم بر تو  توسالم بر  امبران،یخدا، سالم بر تو اى خاتم پ بیسالم بر تو اى بنده نج
سالم بر تو  ل،یو تنز  سالم بر تو اى معدن وحى ر،یکننده به عدالت، سالم بر تو اى فتح کننده خ امیاى ق

از سوى خدا، سالم بر تو اى چراغ پرفروغ امیاى رساننده پ  

 
بَِشار  ]السهالم  َعلَ  ايَ  کَ يْ َعلَ  السهالم   نِْذر  السهالم  َعلَ  ايَ  کَ يْ [ السهالم  َعلَ ر  ينَذِ  ايَ  کَ يْ م   ین وَر هللِا الهذِ  ايَ  کَ يْ م 

اِهرِ  نَ يبِ يِا الطه  تِکَ يْ َو َعلَى أَْهِل بَ  کَ يْ بِِه السهالم  َعلَ  ْستََضاء  ي   َو َعلَى  کَ يْ السهالم  َعلَ  نَ يِايالَْمْهدِ  نَ يالَْهادِ  نَ يالطه
ِلِب َو َعلَى أَبِ  طه َک َحْمَزةَ سَ  کَ يَجِداَک َعبِْد الْم  َک آِمنَةَ بِنِْت َوْهٍب السهالم  َعلَى َعِما  دِ يِا َعبِْد هللِا السهالم  َعلَى أ ِما

ِلِب السهال طه َک الْعَبهاِس بِْن َعبِْد الْم  َهَداِء السهالم  عَلَى عَِما َک َو َکفِ  م  الش  َطاِلٍب السهالم  َعلَى  یأَبِ  ِلکَ يَعلَى َعِما

َک َجعْفٍَر الطه  لِْد السهالم  َعلَ  یفِ  ارِ يه ابِْن َعِما د  السهالم  َعلَ  ايَ  کَ يْ ِجنَاِن الْخ  َحمه ةَ  ايَ  کَ يْ أَْحَمد  السهالم  َعلَ  ايَ  کَ يْ م  جه ح 
لِ  نَ يَو اْْلِخرِ  نَ يهللِا َعلَى اْْلَوه  

سالم بر تو اى هشداردهنده، سالم بر تو اى نور خدا، که  دهنده، میده، سالم بر تو اى ب بر تو اى مژده سالم
سالم بر تو و بر  ات، افتهی و راهنما و راه زهیو پاک  پاک تیسالم بر تو و بر اهل ب ند،یبه آن روشنى جو

حمزه سرور  تیوهب، سالم بر عمو ترخجّدت عبد المطلب، و بر پدرت عبد هللا، سالم بر مادرت آمنه د

ابو طالب، سالم بر   و سرپرستت تیعباس فرزند عبد المطلب، سالم بر عمو تیسالم بر عمو دان،یشه
سالم بر تو اى مّحمد، سالم بر تو اى احمد، سالم بر تو  د،یجعفر، پرواز کننده در بهشت جاو تیپسر عمو

انینیو پس انینیشیاى حّجت خدا بر پ  
 

س ِلِه َو الَْخاتَِم ِْلَنْبِ  ِمنَ يْ َو الْم هَ  نَ يالسهابَِق إِلَى طَاَعِة َرِبا الْعَالَمِ  وَ  اِهدَ َعلَى َخلْقِِه َو الشهفِ  ائِهِ يَ َعلَى ر   عَ يَو الشه

َطاَع فِ  هِ يْ لَدَ  نَ يَو الَْمکِ  هِ يْ إِلَ  دَ  یَو الْم  َحمه ِبا َو  مَ يلِسَائِِر اْْلَْشَراِف الَْکرِ  َملَک وتِِه اْْلَْحَمَد ِمَن اْْلَْوَصاِف الْم  ِعنَْد الره
ِب الْفَائَِز بِالِسابَاِق َو الْفَائَِت َعِن الِلاَحاِق تَْسلِ  ج  َکلهَم ِمْن َوَراِء الْح  عْتَِرٍف بِالتهقِْص  مَ يالْم   یفِ  رِ يَعاِرٍف بَِحِقاَک م 

نِْکٍر َما انْتََهى إِ  رِ يْ بَِواِجبَِک غَ  اِمهِ يَ قِ  نَْزِل  َداتِ يِمْن فَْضلَِک م وقٍِن بِالَْمزِ  هِ يْ لَ م  ْؤِمٍن بِالِْکتَاِب الْم  ِمْن َربِاَک م 
ٍم َحَراَمَک أَْشَهد   کَ يْ َعلَ  َحِرا اٍل َحاللََک م  َحلِ ل َها َعْن ک ِلا َجاِحٍد أَنهَک قَْد بَلهغَْت  ايَ م  َرس وَل هللِا َمَع ک ِلا شَاِهٍد َو أَتََحمه

بِاکَ رَ ِرَساالِت   
و گواه بر  امبرانش،یو مهربان بر رسوالنش، و خاتم پ ان،یبر طاعت پروردگار جهان  رندهیگ شىیپ و

تر در   ستوده امبریشده در ملکوتش، پ روىیبه درگاهش، و ارجمند در نزدش، و پ عیبندگانش، و شف
 ب،یغ هاى هنزد پروردگار، و طرف سخن واقع شده از پس پرد میاشراف، کر گریبر د دهیصفات، و پسند

دهم،  مسابقه به او ملحق نگردد، بر تو سالم مى نیآمد و کسى در ا روزیآنکه در مسابقه بندگى بر همه پ
نسبت به حقوق واجبى که براى تو است، انکار کننده  امش،یدر ق ریسالم آگاه به حقت، و معترف به تقص

از جانب پروردگارت،  بتینص هاىیزونکننده به ف نیقیبه آن از فضلت،  دهینچه که رسنسبت به آ ست،ین

دهم اى  مؤمن به کتابى که بر تو نازل شده، حالل شمارنده حاللت، و حرام داننده حرامت، شهادت مى
گارت را پرورد امهاىیپ نکهیهر انکارکننده، به ا  دارم از جانب فرستاده خدا با هر شاهد، و به عهده برمى

 رساندى
 

تَِک َو َجاَهْدَت فِ  وَ   ِلهِ يَجنْبِِه َو َدَعْوَت إِلَى َسبِ  یَربِاَک َو َصَدْعَت بِأَْمِرهِ َو اْحتََملَْت اْْلَذَى فِ  لِ يسَبِ  ینََصْحَت ِْل مه

ْؤِمنِ  کَ يْ لَ کَاَن عَ  یالَْحقه الهذِ  تَ يْ َو أَده  لَةِ يبِالِْحْکَمِة َو الَْمْوِعظَِة الَْحَسنَِة الَْجمِ  فَْت بِالْم  َو َغل ْظَت  نَ يَو أَنهَک قَدْ َرؤ 
هى أَتَاَک الْ  نَ يَعلَى الْکَافِرِ  ْخلِصا َحت مِ  ن  يقِ يَ َو َعبَْدَت هللاَ م  َکره َو أَعْلَى َمنَاِزِل  نَ يفَبَلََغ هللا  بَِک أَْشَرَف َمَحِلا الْم 

بِ  قَره ْرسَلِ  نَ يالْم   ْطَمع  يَ َسابٌِق َو ال  ْسبِق کَ يَ فَائٌِق َو ال  ف وق کَ يَ لَْحق َک الِحٌق َو ال يَ ال  ث  يْ حَ  نَ يَو أَْرفََع َدَرَجاِت الْم 
اسْتَنْقَذَنَا بَِک ِمَن الَْهلََکةِ  یإِْدَراِکَک طَاِمٌع الَْحْمد  هلِل الهذِ  یفِ   

و آشکارا به اجراى دستورش  دى،یکوش  کردى، و در راه پروردگارت رخواهىیبراى اّمتت خ و

دعوت کردى، و  بایو ز کویبرخاستى، و در کنارش تحّمل آزار نمودى و به راهش با منطق محکم و پند ن
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 ریگ سخت نمهربان، و نسبت به کافرا مانیا  نسبت به اهل نیقیحقّى که بر عهده تو بود ادا نمودى، به 
مقام  نیتر  فیخدا برساند تو را به شر د،یبودى، و خدا را بندگى نمودى، تا مرگ تو را دررس

اى به تو نرسد، و  آنجا که رسنده  درجات رسوالن نیتر مقّربان، و باال گاههاىیجا نیتر شدگان، و بر اکرام

تو طمع  افتیدر در اى کننده طمعو  رد،ینگ شىیبر تو پ اى رندهیگ شىیو پ د،یبرترى بر تو برترى نجو
تو از هالکت رهاند لهیرا به وس خدا را سپاس که ما د،یننما  

 
َرنَا بَِک ِمَن الظ لَْمِة فََجَزاَک هللا   وَ  اللَِة َو نَوه َرس وَل هللِا ِمْن َمبْع وٍث أَفَْضَل َما َجاَزى  ايَ َهَدانَا بَِک ِمَن الضه

ْن أ ْرِسَل إِلَ  ايا [ نَبِ  ]َجَزى تِِه َو َرس وال َعمه ْرت   ايَ  یأَنَْت َو أ ِما  یبِأَبِ  هِ يْ َعْن أ مه ا  کَ َرس وَل هللِا ز  ِقرا اَک م  عَاِرفا بَِحقِ

َو  یأَنَْت َو أ ِما  یبِأَبِ  هِ يْ أَنَْت َعلَ  یعَاِرفا بِالْه َدى الهذِ  تِکَ يْ بِفَْضلَِک م سْتَبِْصرا بَِضاللَِة َمْن َخالَفََک َو َخالََف أَْهَل بَ 
ه  يَ َمالئَِکت ه  َو أَنْبِ  کَ يْ َو َصلهى َعلَ  کَ يْ َعلَ  َکَما َصلهى هللا   کَ يْ عَلَ  یأَنَا أ َصِلا  یَو َولَدِ  یَو َمالِ  یَو أَْهلِ  ینَفْسِ  َو  اؤ 

تََواِصلَةً ال انِْقطَاَع لََها َو ال أََمَد َو ال أََجَل َصلهى هللا  عَلَ  تَتَابِعَةً َوافَِرةً م  س ل ه  َصالةً م   تِکَ يْ َو عَلَى أَْهِل بَ  کَ يْ ر 
اِهرِ  نَ يبِ يِا طه ال أَْهل ه  کََما أَنْت ْم  نَ يالطه  

آورد، خدا پاداشت دهد اى رسوخد خدا  تینوران  به کىیکرد، و از تار تیاز گمراهى به راه راست هدا و

که به  نموده و رسولى را از طرف آنان تیرا از اّمتش عنا امبرىیتر از آنچه پ در نبّوتت، پاداشى بر
کردم با  ارتتیز ،اى رسول خدا تیمرحمت شده مرحمت کرده، پدر و مادرم فدا فرستاده شده شانیسو
مخالفت کرد،  تتیکه با تو و اهل ب به گمراهى کسى ىینایو اقرار کنان به فضلت، و با ب  به حقت ىیآشنا
باد، من به  تیام و مال و فرزندانم فدا که تو بر آن هستى، پدرم و مادرم و خود و خانواده تىیبه هدا میآشنا

 اپى،یو رسوالنش بر تو درود فرستادند، درودى پ اینبکه خدا و فرشتگان و ا فرستم، چنان تو درود مى

 ات، زهیپاک و پاک تیباشد و نه اندازه و زمان، درود بر تو و اهل ب دنیبر شیکه نه برا وستهیکامل، پ
دیآن هست ستهیکه شما شا آنچنان  

:دستها را بگشا و بگو پس  
َو  َماتِکَ يَو تَْسلِ  اتِکَ يه َو َشَرائَِف تَحِ  َراتِکَ يْ بََرَکاتَِک َو فََواِضَل خَ  یَ اْجعَْل َجَواِمَع َصلََواتَِک َو نََوامِ  لله مه ا

بِ  قَره ْرَسلِ  ائِکَ يَ َو أَنْبِ  نَ يَکَراَماتَِک َو َرَحَماتَِک َو َصلََواِت َمالئَِکتَِک الْم  تَِک الْ  نَ يالْم  َو ِعبَاِدَک  نَ ينْتََجبِ م  َو أَئِمه

اِلحِ  لِ  نَ يَربه الْعَالَمِ  ايَ َو َمْن َسبهَح لََک  نَ يَو أَْهِل السهَماَواِت َو اْْلََرضِ  نَ يالصه ٍد  نَ يَو اْْلِخرِ  نَ يِمَن اْْلَوه َحمه َعلَى م 
َو  بِکَ يَو َحبِ  بِکَ يَو نَجِ  کَ يِا َو نَجِ  نِکَ يَو َمکِ  نِکَ يَو أَمِ  ِرکَ يَو نَذِ  کَ يِا َعبِْدَک َو َرس وِلَک َو شَاِهِدَک َو نَبِ 

تَِک َو َخاِلَصتَِک َو َرْحَمتَِک َو خَ  کَ يِا َو َصفِ  ِلکَ يَخلِ  ْحَمِة َو  ِیا ِمْن َخلِْقَک نَبِ  َرتِکَ يَ خِ  رِ يْ َو َصفَْوتَِک َو َخاصه الره
َو الْبََرَکةِ  رِ يْ َخاِزِن الَْمغْفَِرِة َو قَائِِد الْخَ   

و  اتت،یو شرافتهاى تح راتت،یخ هاىیبرکاتت، و فزون ندهیات و رو ده درودهاى همه جانبه قرار ایخدا

مرسلت، و امامان  اىیفرشتگان مقّربت، و انب  و درودهاى ت،یو رحمتها ت،یو کرامتها ت،یسالمها
 ان،یر جهانپروردگا اى د،یتو گو حیو هرکه تسب نها،یو اهل آسمانها و زم ات، ستهیو بندگان شا ات دهیبرگز

و  ات، دهنده میو ب امبرت،یات و گواه بر خلقت و پ ات و فرستاده بر محّمد بنده ندگان،یاز گذشتگان و آ
و مخصوص، خالص  دهیو برگز مى،یو محبوب و دوست صم بت،یو نج  و بنده با قدرت و ارجمن نت،یام

و  ریخ شرویدار آمرزش، و پ و خزانه ت،رحم امبریخلقت، پ انیانتخاب شده از م  نیو رحمتت و بهتر
 برکت

 
نْقِِذ الِْعبَاِد ِمَن الَْهلََکِة بِِإذْنَِک َو َداعِ  وَ  ِل النهبِ  مِ يِا الْقَ  نِکَ يإِلَى دِ  ِهمْ يم   یَو آِخِرِهْم َمبْعَثا الهذِ  ثَاقايمِ  نَ يِايبِأَْمِرَک أَوه

فِ  لَةِ يلَْجلِ َو الَْمنِْزلَِة ا لَةِ يبَْحِر الْفَِض  یَغَمْستَه  فِ  َو أَْودَعْتَه  اْْلَْصالَب  َرةِ يالَْمْرتَبَِة الَْخطِ  وَ  عَةِ يَو الدهَرَجِة الره
َطههَرِة ل ْطفا ِمنَْک لَه  َو ت َحن نا ِمنَْک َعلَ  اِهَرةَ َو نَقَلْتَه  ِمنَْها إِلَى اْْلَْرَحاِم الْم  لَْت ِلَصْونِِه َو ِحَراَستِِه  هِ يْ الطه َو إِذْ َوکه

هى َرفَعَْت بِِه  بَ يِ َعاِصَمةً َحَجبَْت بَِها َعنْه  َمَدانَِس الْعَْهِر َو َمعَا نايْ عَ  ِمْن ق ْدَرتِکَ  اطَتِهِ يَ ِحفِْظِه َو حِ  الِسافَاحِ َحت
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لََل الْباِلِد بِأَْن َکَشفَْت َعْن ن وِر ِوالدَتِِه ظ لََم اْْلَسْ  تَ يْ بِِه مَ  تَ يَيْ نََواِظَر الِْعبَاِد َو أَحْ  تَاِر َو أَلْبَْسَت َحَرَمَک بِِه ح 
 اْْلَنَْوار

 امبرانیپ نیاستوارت، به فرمانت، اول نیات از هالکت، و فراخواننده آنان به د بندگان به اجازه  رهاننده و

و منزلت بس بزرگ  لتیفض اىیکه فرو بردى او را در در امبرىیدر رسالت، آن پ نشانیو آخر مانیدر پ
و وى را از باب لطف و  تى،هاى پاک به امانت گذاش و او را در صلب ف،یبلند و مرتبه شر  و درجه بس

بر او از آن صلبها به رحمهاى پاک منتقل کردى، آنگاه براى حفظ و حراست و نگهدارى و   مهرت
مخش و  هاىیآن نگهدارنده آلودگ لهینگهدارنده گماشتى، که از وى به وس بانى دهیاش، از قدرتت د پاسبانى

بندگان را رفعت دادى، و  دیآن حضرت د لهیبه وس نکهیتا ا  کار زشت را باز داشتى بیو معا لتیرذ

ها را برطرف نمودى، و  پرده  هاىیکیاز نور ودالتش، تار نکهیمرده را زنده کردى، به ا نهاىیسرزم
اهاى انوار ر او بر حرمت جامه لهیپوشاندى به وس  

 
َکَما َوفَى بِعَْهِدَک  هِ يْ َصِلا َعلَ  َمةِ يَو ذ ْخِر َهِذِه الَْمنْقَبَِة الْعَظِ  َمةِ يفََکَما َخَصْصتَه  بَِشَرِف َهِذِه الَْمْرتَبَِة الَْکرِ  الله مه 

ح وِد َعلَى تَْوحِ  َو لَبَِس ثَْوَب الْبَلَْوى  نِکَ يدِ  ْعَزازِ إِ  یَو قَطََع َرِحَم الْک فِْر فِ  ِدکَ يَو بَلهَغ ِرَساالتَِک َو قَاتََل أَْهَل الْج 

ه  أَْو کَ  یفِ  َجاهََدِة أَْعدَائَِک َو أَْوَجبَْت لَه  بِک ِلا أَذًى َمسه تَف وق   لَةً يَحاَولَْت قَتْلَه  فَِض  یأََحسه بِِه ِمَن الِْفئَِة الهتِ  دٍ يْ م 
ةَ َو لَْم  َک وَ ِمْن نََوالِ  لَ يبَِها الَْجزِ  ْمِلک  يَ الْفََضائَِل َو  َع الْغ صه فَْرةَ َو تََجره قَْد ]فَلَقَْد[ أََسره الَْحْسَرةَ َو أَْخفَى الزه

اَل ِمْن َوحْ  کَ ي  َما َمثهَل لَه  َوحْ  تََخطه يَ  ثِ ْم ِمنها  تِهِ يْ َو َعلَى أَْهِل بَ  هِ يْ [ الله مه َصِلا َعلَ  کَ يِ ]م  َصالةً تَْرَضاَها لَه ْم َو بَِلاغْه 
َواالتِِهْم فَْضال َو إِْحَسانا َو َرْحَمةً َو غ فَْرانا إِنهَک ذ و الْفَْضِل  ]ِمنْ  یَو َسالما َو آتِنَا ِمْن لَد نَْک فِ  َرةً يةً َکثِ يه تَحِ  [ م 

مِ يالْعَظِ   
اختصاص دادى، بر او  مهیمنقبت عظ نیو انداخته ا مانه،یمرتبه کر  نیکه او را به شرف ا همچنان ایخدا

و  د،یبا اهل انکار جنگ دتیرا رساند، و بر توح  تیامبهایکه به عهدت وفا کرد، و پ درود فرست چنان
قطع کرد و جامه گرفتارى را در مبارزه با دشمنانت به  نتیخود را با اهل کفر براى سربلندى د شىیخو

آن را احساس کرد، از گروهى که   که دىیهر ک ای د،یهر آزادى که به او رسبر نمود، و تو هم در برابر 
  و به آن مالک شود عطاى د،یکه بر فضائل برترى جو لتىیقصد کشتنش را داشتند، واجب فرمودى، فض

اش را مخفى نمود، و  پر غصه سهاىبس بزرگ را، چرا که آن حضرت اندوهش را پنهان کرد، و نف
بر او و  ایمشخص کرده بود، پا به فرا نگذاشت، خدا  شیات برا و از آنچه وحى د،یشربت اندوه را چش

و سالم به آنان  اریبس تیو از جانب ما تح  درود فرست، درودى که آن را براى آنها بپسندى تشیاهل ب
کن، تو  تیفضل و احسان و رحمت و آمرزش عنا ابه م شانیبخاطر دوستى ا شگاهتیبرسان، و از پ

بزرگى اریداراى فضل بس  

 
حضرت  حیاى که بخواهى به دو سالم بجا آر، و پس از آن تسب با هر سوره ارتيچهار رکعت نماز ز سپس

:السالم را بخوان و بگو هایزهرا عل  
 

ٍد َصلهى هللا  َعلَ  کَ يِا إِنهَک ق لَْت ِلنَبِ  الله مه  َحمه وا هللاَ َو  هِ يْ م  ْم إِذْ َظلَم وا أَنْف سَه ْم َجاء وَک فَاْستَغْفَر  َو آِلِه َو لَْو أَنهه 
ابا َرحِ  س ول  لََوَجد وا هللاَ تَوه َو آِلِه السهالم  الله مه َو قَدْ  هِ يْ لَ َو لَْم أَْحض ْر َزَماَن َرس وِلَک عَ  ماياْستَغْفََر لَه م  الره

ْرت ه  َراِغبا تَائِب ْستَغِْفرا لََک ِمْن ذ ن وبِ  یَعَملِ  ئِ يِا ا ِمْن سَ ز  ا لََک بَِها َو أَنَْت أَعْلَم  بَِها ِمنِا  یَو م  ِقرا ها  یَو م  تََوِجا َو م 
ْحَمِة َصلََوات َک َعلَ  ِیا نَبِ  کَ يِا بِنَبِ  کَ يْ إِلَ  ٍد َو أَْهِل بَ  یآلِِه فَاْجعَلْنِ  وَ  هِ يْ الره َحمه نْ  یفِ  هايَک َوجِ ِعنْدَ  تِهِ يْ الله مه بِم  َو  ايَ الد 

بِ  قَره د   ايَ  نَ ياْْلِخَرِة َو ِمَن الْم  َحمه ه  بَِک  یَخلِْق هللِا إِنِا  دَ يِا سَ  ايَ هللِا  یه نَبِ  ايَ  یأَنَْت َو أ ِما  یَرس وَل هللِا بِأَبِ  ايَ م  أَتََوجه
یَعَملِ  یِمنِا  تَقَبهلَ يَ َو  یذ ن وبِ  یلِ  غِْفرَ يَ لِ  یهللِا َربِاَک َو َربِا  إِلَى  

که بر خود ستم  هنگامى نانیمحّمد )درود خدا بر او و خاندانش باد( فرمودى: اگر ا امبرتیخود به پ ایخدا

 نیقیکرد، و به  براى آنان طلب آمرزش مى امبریخواستند، و پ آمدند، از خدا آمرزش مى کردند، نزد تو مى
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 ایاو و خاندانش( حاضر نبودم. خدا ر)درود ب امبرتیمن در زمان پ و افتند،ی مى میو رح ریخدا را توبه پذ
ام، و از گناهانم از حضرتت خواستار  کننده با رغبت، از بدى عملم توبه ارتىیکردم ز ارتیاو را ز نکیا

 امبریپ امبرتیپ لهیدانى، به وس آمرزشم، و به آن گناهان اعتراف دارم، و تو آنها را بهتر از من مى

و  ایمرا نزد خود در دن تشیبه محّمد و اهل ب ایرودت بر او و آنان( متوجه به وجود توام، خدارحمت )د
خدا،  امبریاى پ ت،یآخرت آبرومند و از مقّربان قرار ده، اى محّمد، اى رسول خدا، پدر و مادرم به فدا

گار تو، تا خدا گناهانم را کنم پروردگارم و پرورد خدا رو مى شگاهیتو به پ لهیخلق خدا، من به وس  اى آقاى
دیو عملم را قبول نما امرزد،یب  

 
 ايَ أَنَْت  ع  يَو نِعَْم الشهفِ  یفَنِعَْم الَْمْسئ ول  الَْمْولَى َربِا  یِعنَْد َربِاَک َو َربِا  عايَشفِ  یفَک ْن لِ  یَحَوائِجِ  یلِ  یَ قْضِ يَ  وَ 

د  َعلَ  َحمه ْحَمةَ  یالسهالم  الله مه َو أَْوِجْب لِ  تِکَ يْ َو َعلَى أَْهِل بَ  کَ يْ م  ْزَق الَْواِسَع الطه  ِمنَْک الَْمغِْفَرةَ َو الره  بَ يِا َو الِرا
دا َصلََوات َک عَلَ  کَ يه النهافَِع َکَما أَْوَجبَْت لَِمْن أَتَى نَبِ  َحمه ه  فَأَقَره لَه  بِذ ن وبِِه َو اسْتَغْفََر لَ  ی  َو آِلِه َو ه َو حَ  هِ يْ م 

اِحمِ  ايَ َو آِلِه السهالم  فَغَفَْرَت لَه  بَِرْحَمتَِک  هِ يْ َرس ول َک عَلَ  لْت َک َو َرَجْوت َک َو ق ْمت   نَ يأَْرَحَم الره الله مه َو قَْد أَمه
لْت  َجزِ  کَ يْ َو َرِغبْت  إِلَ  کَ يْ دَ يَ  نَ يْ بَ  ْن ِسَواَک َو قَْد أَمه ِقر   یثََوابَِک َو إِنِا  لَ يَعمه [ غَ  لَم  ِقر  نِْکٍر َو تَائٌِب إِلَ  ر  يْ ]م   کَ يْ م 

ا اقْتََرفْت  َو َعائِذٌ بَِک فِ  ْمت  ِمَن اْْلَْعَماِل الهتِ  یِممه ا قَده َهايفِ  یه تَقَدهْمَت إِلَ  یَهذَا الَْمقَاِم ِممه  
اش، پس چه من ب عیحاجاتم را برآورده سازد، تو هم اى رسول خدا نزد پروردگارت و پروردگارم شف و

هستى تو اى محّمد، بر تو و اهل  عىیاى است موال و پروردگارم، و چه خوب شف خوب درخواست شده
و سودمند، براى من واجب  زهیو پاک عیاز جانب خود آمرزش و رحمت، و روزى وس ایسالم. خدا تتیب

محّمد )درود تو بر او و خاندانش( آمد،   امبرتیکه به خدمت پ که واجب کردى براى کسى فرما، چنان

)درود بر او و خاندانش( براى او طلب  امبرتیکه زنده بود، و به گناهانش اقرار کرد، و پ درحالى
تو را  قتیبه حق ایمهربانان. خدا نیتر  ات اى مهربان به حق مهربانى دىیآمرزش کرد، و تو او را آمرز

کردم، و پاداش بزرگت را  لیتو به تو م ریو از غ ستادمیا شگاهتیبستم، و در پ دیآرزومندم، و به تو ام
ام نه انکار کننده، و از آنچه مرتکب شدم، توبه کننده به سوى تو هستم، و  آرزو کردم، من اعتراف کننده

کردى دستى شیمن پ  فرستادم، اعمالى که در آنها به تر شیپ کهمقام پناهنده به توام، از آن اعمالى  نیدر ا  

 
ت ْهتَک   ْومَ يَ َو الذ ِلا  یِ َمقَاَم الِْخزْ  یَمنِ يالِْعقَاَب َو أَع وذ  بَِکَرِم َوْجِهَک أَْن ت قِ  َهايْ عَنَْها َو أَْوعَْدَت َعلَ  یتَنِ يْ نَهَ  وَ 
 ْومَ يَ اْْلفَِکِة  ْومَ يَ َو النهَداَمِة  ْسَرةِ حَ الْ  ْومَ يَ الْفََرائِص   هِ ياْْلَْسَرار  َو الْفََضائِح  َو تَْرعَد  فِ  هِ ياْْلَْستَار  َو تَبْد و فِ  هِ يفِ 

ه  َخْمسِ  ْومايَ الَْجَزاِء  ْومَ يَ الْفَْصِل  ْومَ يَ التهغَاب ِن  ْومَ يَ اْْلِزفَِة  تَْرج ف   ْومَ يَ النهفَْخِة  ْومَ يَ أَلَْف َسنٍَة  نَ يَکاَن ِمقَْدار 
اِدفَة   اِجفَة  تَتْبَع َها الره َو  هِ يالَْمْرء  ِمْن أَخِ  ِفر  يَ  ْومَ يَ  نَ يالنهاس  ِلَرِبا الْعَالَمِ  ق وم  يَ  ْومَ يَ ْوَم الْعَْرِض يَ النهشِْر  ْومَ يَ الره

ِه َو أَبِ   مَ وْ يَ ک ل  نَفٍْس ت َجاِدل  َعْن نَفِْسَها  یتَأْتِ  ْومَ يَ تََشقهق  اْْلَْرض  َو أَْکنَاف  السهَماِء  ْومَ يَ  هِ يَو َصاِحبَتِِه َو بَنِ  هِ يأ ِما

ِائ ه مْ ي  إِلَى هللاِ فَ  َرد ونَ ي   ونَ ي  َو ال ه ْم  ئايْ َمْولًى َعْن َمْولًى شَ یغْنِ ي  ال  ْومَ يَ بَِما َعِمل وا  نَب نَْصر   
 نکهیآورم به بزرگوارى ذاتت، از ا دادى، پناه مى فریمرا از آنها نهى کردى، و بر آنها به من وعده ک و

در  هاییشود، و اسرار و رسوا دهیها در آن در دارى، روزى که پردهو خوارى بپا  ىیمرا در مقام رسوا
روز  ک،ینزد روزروز تهمت،  مانى،یآن آشکار گردد، و اندامها در آن بلرزد، روز حسرت و پش

روزى  دن،یروز جدا کردن، روز پاداش، روزى که طول آن پنجاه هزار سال است، روز دم انکارى،یز

روز گسترش، روز عرض اعمال،  د،یآ گریاى د اى، روزى که از پى آن لرزاننده که بلزاند لرزاننده
روزى که فرار کند انسان از برادر و مادر و  زند،یبپا خ انیپروردگار جهان شگاهیروزى که مردم در پ

و  د،یایکه هرکسى ب آسمان، روزى  هاى کرانه ن،یپدر و همسر و فرزندانش، روزى که شکافته شود زم
شان  اند آگاه از وجود خود دفاع کند، روزى که بندگان برگردانده شوند به سوى خدا و به آنچه انجام داده

شوند ارىیآنان  هسودى نرسد، و ن قیبه رف قیسازند، روزى که از رف  
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حِ  ز  يَمْن َرِحَم هللا  إِنهه  ه َو الْعَزِ  اِالا  َهاَدِة  بِ يْ إِلَى َعاِلِم الْغَ  َرد ونَ ي   ْومَ يَ  م  يالره إِلَى هللِا َمْواله م   َرد ونَ ي   ْومَ يَ َو الشه
ونَ يَ  ْومَ يَ الَْحِقا  ج  ْم إِلَى ن ص ٍب  ْخر  ْهِطعِ  ه مْ َو َکأَنه  وفِض ونَ ي  ِمَن اْْلَْجَداِث ِسَراعا َکأَنهه  نْتَِشٌر م  إِلَى الدهاعِ  نَ يَجَرادٌ م 

ا  ْومَ يَ اقِعَِة الْوَ  ْومَ يَ إِلَى هللِا  ْهِل َو تَک ون  الِْجبَال  َکالِْعْهِن َو ال  ْومَ يَ ت َرج  اْْلَْرض  َرجا َماء  َکالْم   ْسأَل  ي  تَک ون  السه

اِهِد َو الَْمْشه وِد  ْومَ يَ  مايَحمِ  مٌ يَحمِ   ْومِ يَ ذَِلَک الْ  یفِ  یتَک ون  الَْمالئَِکة  َصفاا َصفاا الله مه اْرَحْم َمْوقِفِ  ْومَ يَ الشه
ذَِلَک  یَرِبا فِ  ايَ َو اْجعَْل  یعَلَى نَفْسِ  ت  يْ [ بَِما َجنَ  ْومِ يَ ذَِلَک الَْمْوقِِف ]الْ  یفِ  یَو ال ت ْخِزنِ  ْومِ يَ هَذَا الْ  یفِ  یبَِمْوقِفِ 
نْطَلَقِ  ائِکَ يَ َمَع أَْولِ  ْومِ يَ الْ  ٍد َو أَهِْل بَ  یَو فِ  یم  َحمه ْمَرِة م  یَو اْجعَْل َحْوَضه  َمْوِردِ  یالسهالم  َمْحَشرِ  م  هِ يْ َعلَ  تِهِ يْ ز   

است، روزى که مردم بازگردانده شوند به سوى داناى   میو رح زیکه را خدا رحم کند، که او عز آن مگر
روزى که از قبرها شتابان   نهان و آشکار، روزى که بازگردانده شوند به سوى خدا، سرپروست حقشان

اند به  چشم دوخته که اند، در حالى پراکنده ىیملخها ىیدوند، و گو مى ىیها نشانه به سوى ىیگو ند،یدرآ
به سختى بلرزد، روزى که آسمان همانند  نیسوى دعوت کننده به جانب خدا، روز واقعه، روزى که زم

نشود، روز گواه  دهیپرس شیاز وضع خو شىیشود، و کوهها همانند پنبه زده شده، و خو گداخته مى  معدن
به حالم در آن روز، به خاطر وضعى  ایروز گواهى شده، روزى که فرشتگان صف در صف باشند. خدا

مکن، و راه مرا در آن روز  میکردم رسوا تیکه امروز دارم رحم کن، و در آن حال به آنچه بر خود جنا

)درود بر آنان( قرار ده،  تشیب و محّل گردآمدن مرا در گروه محّمد و اهل ت،یایاى پروردگارم با اول
 ورودگاه مرا حوض او

 
بِِه  ِسارَ يَ َو ت   یبِِه َوْجهِ  ضَ يِا َو ت بَ  یَحتهى أَف وَز بَِحَسنَاتِ  ینِ يمِ يَ بِ  یِکتَابِ  یَو أَْعِطنِ  یالْغ ِرا الِْکَراِم َمْصَدرِ  یفِ  وَ 

َح بِِه مِ  یِحَسابِ  اِلحِ  نَ يَمَع الْفَائِزِ  یَ َو أَْمِض  یَزانِ يَو ت َرِجا إِلَى ِرْضَوانَِک َو ِجنَانَِک إِلَهَ  نَ يِمْن ِعبَاِدَک الصه

 یَ أَْو أَْن أَلْقَى الِْخزْ  یَرتِ يالَْخالئِِق بَِجرِ  یِ دَ يَ  نَ يْ بَ  ْومِ يَ ذَِلَک الْ  یفِ  یأَع وذ  بَِک ِمْن أَْن تَفَْضَحنِ  یالله مه إِنِا  نَ يالْعَالَمِ 
هَ بَ  یَعلَى َحسَنَاتِ  یئَاتِ يِا سَ  هِ يْو أَْن ت ْظِهَر فِ أَ  یئَتِ يَو النهَداَمةَ بَِخطِ   م  يَکرِ  ايَ  م  يَکرِ  ايَ  یالَْخالئِِق بِاسْمِ  نَ يْ أَْو أَْن ت نَِوا

تْر تَْر السه  الْعَفَْو الْعَفَْو السه
 لهیوس  ارجمند مقّرر فرما، و نامه عملم را به دست راستم ده، تا به انیدرویسپ انیبازگشتگاهم را در م و

 نیرا سنگ میگردانى، و حسابم را آسان سازى و ترازو دیرا به آن سبب سپ میحسناتم رستگار گردم، تا رو

. انیت بروم، اى معبود جهانیات و بهشتها از بندگان صالحت به جانب خشنودى  کنى، تا با رستگاران
به خاطر  ایسازى،  میبه گناهم رسوا قیدر آن روز، در برابر خال نکهیآورم از ا تو پناه مى  هب ایخدا

مرا  ایغالب گردانى،  میهایرا ب رخوب میهایدر آن روز بد ایو دمساز گردم،  مانىیبا خوارى و پش میخطا
پوشى کن،  اى بزرگوار، گذشت نما، گذشت نما، پرده ،ندا دهى، اى بزرگوار قیخال انیبا نامم در م

پوشى کن پرده  
 

َو  یَمقَامِ  اءِ يَ َمقَاِم اْْلَْشقِ  یأَْو فِ  یَمَواقِِف اْْلَْشَراِر َمْوقِفِ  یفِ  ْومِ يَ ذَِلَک الْ  یفِ  ک ونَ يَ َو أَع وذ  بَِک ِمْن أَْن  الله مه 
َمرا إِلَى َمنَاِزِلِهْم فَس قْنِ َخلِْقَک فَس قَْت ک ال بِأَ  نَ يْ بَ  ْزتَ يه إِذَا مَ  اِلحِ  یبَِرْحَمتَِک فِ  یْعَماِلِهْم ز   یَو فِ  نَ يِعبَاِدَک الصه

ْمَرِة أَْولِ  تهقِ  ائِکَ يَ ز  نَ يَربه الْعَالَمِ  ايَ إِلَى َجنهاتَِک  نَ يالْم   
مقامم در مقام  ایشد، بدکاران با هاى گاهیدر جا هم گاهیدر آن روز جا نکهیآورم از ا به تو پناه مى ایخدا

اندازى، پس سوق دادى همه را با اعمالشان،  ىیبندگانت جدا انیو زمانى که م رد،یقرار گ  مردم بدفرجام

به جانب  زگارتیپره اىیگروه اول در ات، ستهیبندگان شا انیگروه به منازلشان، مرا با رحمتت به م گروه
انیسوق ده، اى پروردگار جهان انیبهشت  

 
:آن حضرت را وداع کن و بگو پس  

َ  کَ يْ َرس وَل هللِا السهالم  َعلَ  ايَ  کَ يْ َعلَ  السهالم   َ  کَ يْ السهالم  َعلَ  ر  يالنهذِ  ر  يالْبَشِ  َهاي  أ نِ  َهاي  أ السهالم   ر  يالِساَراج  الْم 

َ  کَ يْ َعلَ  اْْلَْصالِب الشهاِمَخِة َو اْْلَْرَحاِم  یفِ هللاِ أَنهَک ک نَْت ن ورا  َرس ولَ  ايَ َخلِْقِه أَشَْهد   نَ يْ هللاِ َو بَ  نَ يْ بَ  ر  يالسهفِ  َهاي  أ
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ْسَک الَْجاِهلِ  َطههَرِة لَْم ت نَِجا اِت ثِ  ة  يه الْم  ْدلَِهمه ِا  ايَ َو أَْشَهد   ابَِهايَ بِأَنَْجاِسَها َو لَْم ت لْبِْسَک ِمْن م  ْؤِمٌن  یَرس وَل هللِا أَن م 
ِة مِ  َ  عِ يبَِجمِ م وقٌِن  تِکَ يْ ْن أَْهِل بَ بَِک َو بِاْْلَئِمه ةَ ِمْن أَْهِل بَ  تَ يْ َما أَت ْؤِمٌن َو أَْشَهد  أَنه اْْلَئِمه أَْعالم   تِکَ يْ بِِه َراٍض م 

ة  َعلَى أَْهِل الد نْ  ثْقَى َو الْح جه َدى َو الْع ْرَوة  الْو   هِ َو آلِ  هِ يْ َعلَ  کَ يِا نَبِ  ةِ ارَ يَ الله مه ال تَْجعَلْه  آِخَر الْعَْهِد ِمْن زِ  ايَ الْه 

 السهالم  
سالم بر تو اى چراغ نوربخش، سالم بر تو  ده، میده و ب مژده  بر تو اى رسول خدا، سالم بر تو اى سالم
دهم اى رسول خدا، که تو نورى بودى در صلبهاى ارجمند، و  خدا و بندگان خدا، گواهى مى نیب ریاى سف

را نپوشاند، و گواهى  وت نشیهاى چرک ناپاکت نکرد، و از جامه شیهایبا ناپاک تیپاک، جاهل  رحمهاى
دارم، و به همه آنچه تو  مانیا تتیاى رسول خدا که من به حضرت تو، و امامان از اهل ب  دهم مى

 زهاىیو دستاو تیمشعلهاى هدا تتیدهم که امامان از اهل ب اى خشنود و معتقدم، و گواهى مى آورده
)درود بر او و خاندانش(  امبرتیپ ارتین زیرا آخر ارتمیز نیا ایبر اهل جهانند. خدا  و حّجتهاىاستوار 

 قرار مده
 

أَنهَک أَنَْت هللا  ال إِلَهَ ااِلا أَنَْت َوْحَدَک ال  یاتِ يَ حَ  یفِ  هِ يْ َعلَى َما أَْشَهد  َعلَ  یَمَماتِ  یأَْشَهد  فِ  یفَِإنِا  یتَنِ يْ إِْن تََوفه  وَ 

ةَ ِمْن أَهِْل بَ  کَ يَشرِ  دا َعبْد َک َو َرس ول َک َو أَنه اْْلَئِمه َحمه َک عَلَى يَ أَْولِ  تِهِ يْ لََک َو أَنه م  َجج  َک َو ح  َک َو أَنَْصار  اؤ 
َک فِ  لَفَاؤ  َک َو تََراِجمَ  یِعبَاِدَک َو أَْعالم َک فِ  یَخلِْقَک َو خ  ان  ِعلِْمَک َو َحفََظة  ِسِرا زه الله مه  کَ يِ ة  َوحْ باِلِدَک َو خ 

وَح نَبِ  ٍد َو بَِلاْغ ر  َحمه ٍد َو آِل م  َحمه ٍد َو آِلِه فِ  کَ يِا َصِلا َعلَى م  َحمه َو  یِمنِا  ةً يه ک ِلا َساعٍَة تَحِ  یَهِذهِ َو فِ  یسَاَعتِ  یم 
.کَ يْ َعلَ  یمِ يَرس وَل هللِا َو َرْحَمة  هللِا َو بََرکَات ه  ال َجعَلَه  هللا  آِخَر تَسْلِ  ايَ  کَ يْ َسالما َو السهالم  َعلَ   

خدا،  ىیشهادت دادم، که تو اتمیدهم بر آنچه در ح پس من در مردنم شهادت مى راندى، یمرا م اگر

  تشیان از اهل بو محّمد بنده و فرستاده تو است، و امام کى،یشر و بى گانهی ست،یمعبودى جز تو ن
تو در   هاى هبندگانت، و نشان انیتو در م نانیو حّجتهاى تو بر خلقت، و جانش ارانت،یو  ت،یایاول

بر محّمد و  ایباشند. خدا مى تیداران دانشت، و نگهبانان رازت، و ترجمانان وح و خزانه ت،یکشورها
اعت و در هر ساعت از جانب من س نیخاندان محّمد درود فرست، و به روان محّمد و خاندانش در ا

 نیسالم را آخر نیخدا ا ا،و سالم برسان، و سالم و رحمت و برکات خدا بر تو باد اى رسول خد تیّتح

.قرار ندهد  سالم من  
الجنان حی: مفاتمنبع  
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