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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

 سايت اينترنتی گلزارنور

http://golzarenoor.ir 

 

 

عليه السالم نيمطلقه اول امام حس ارتيز  

حضرت عباس )قدس هللا روحه(  ارتیو ز  الّسالم هیالشهدا عل دیّحضرت س ارتیز تیفیمقصد سّوم: در ک

به  دیّمطلقه، که مق کىیالّسالم بر دو صورت است:  هیعل نیشده براى امام حس انیب اراتیاست. بدانکه ز
.است نىیّبه اوقات مع دیّمخصوصه که مق  گرىیو د ستین خاصی وقت  

:زيارت اول :مطلقه اراتيز  

شیخ كلینى در كافى به سند خود روایت كرده از حسین بن ثویر كه گفت من و یونس بن ظبیان و مفضل  
جعفر بن محمد علیهما السالم و سخنگو  بن عمر و ابو سلمه سراج نشسته بودیم نزد حضرت ابى عبد هللا

رت عرض كرد فدایت شوم من حاضر در میان ما یونس بود كه سنش از همه ما بزرگتر بود پس به حض
  .شوم در مجلس این قوم یعنى اوالد عباس پس چه بگویم  مى

:هر گاه حاضر شدى و ما را بیاد آوردى پس بگو فرمود  
 

َخاَء َو السُُّرورَ  اللهُهمه  أَِرنَا الره  
 خدایا به ما بنما آسایش و شادى را

 
خواهى از ثواب یا رجوع در رجعت خواهى دریافت گفت گفتم فدایت شوم من بسیار شود كه  آنچه مى  كه

:امام حسین علیه السالم را یاد كنم پس در آنوقت چه بگویم فرمود كه سه مرتبه بگو  
 

ِ َصلهى ُ َعلَيَْك يَا أَبَا َعبِْد َّللاه َّللاه  

  
ر پس حضرت فرمود زمانى كه حضرت ابو عبد هللا رسد به آن حضرت از نزدیك و دو سالم مى  كه

الحسین شهید شد گریه كرد بر آن حضرت آسمانهاى هفتگانه و هفت زمین و آنچه در آنها و آنچه در 
آنچه  وشود  مابین آنها است و هر كه در بهشت و در آتش است از مخلوق پروردگار ما و آنچه دیده مى 

عبد هللا الحسین علیه السالم مگر سه چیز كه گریه نكرد بر آن شود همه گریستند بر ابى  دیده نمى 

حضرت گفتم فدایت شوم آن سه چیز كدام است فرمود نگریست بر آن حضرت بصره و نه دمشق و نه آل 
فرمود چون به  بكنمخواهم به زیارت آن حضرت بروم پس چه بگویم و چه   عثمان گفتم فداى تو شوم مى

هاى پاك خود را پس با پاى برهنه   سل كن در كنار فرات پس بپوش جامهزیارت آن حضرت روى پس غ
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روانه شو پس بدرستیكه تو در حرمى هستى از حرمهاى خدا و حرم رسول خدا و بسیار بگو در وقت 
: رفتن  

 ُ ِ َّللاه ُ َو سُبَْحاَن َّللاه   أَْكبَُر َو الَ إِلَهَ إِاله َّللاه
 

م حق تعالى باشد و صلوات بفرست بر محمد و اهلبیت او تا آنكه هر ذكرى كه متضمن تمجید و تعظی و
:برسى به در حائر پس بگو  

 
ِ  السهالَمُ  اَر قَبِْر ابِْن نَبِي  ِ َو ُزوه تِِه السهالَُم َعلَيْكُْم يَا َمالَئَِكةَ َّللاه ِ َو ابَْن ُحجه ةَ َّللاه َِعلَيَْك يَا ُحجه    َّللاه

فرزند حجت خدا سالم بر شما اى فرشتگان خدا و زایران قبر پسر پیغمبر  بر تو اى حجت خدا و سالم
 خدا

 
:ده گام بردار پس بایست و سى مرتبه بگو پس  

 
 ُ أَْكبَرُ  َّللاه  

برو به جانب قبر از پیش رو و مقابل كن روى خود را با روى آن حضرت و قرار ده قبله را مابین  پس
:دو كتف خود یعنى پشت به قبله باش پس بگو  

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 

ِ َو ابَْن قَتِيِلهِ  السهالَمُ  تِِه السهالَُم َعلَيَْك يَا قَتِيَل َّللاه ِ َو ابَْن ُحجه ةَ َّللاه   َعلَيَْك يَا ُحجه
بر تو اى حجت خدا و فرزند حجت خدا سالم بر تو اى شهید راه خدا و فرزند شهید راه خدا سالم  

 
ِ الَْمْوتُوَر فِي السهَماَواِت َو اْْلَْرِض  السهالَمُ  ِ َو ابَْن ثَاِرِه السهالَُم َعلَيَْك يَا ِوتَْر َّللاه   َعلَيَْك يَا ثَاَر َّللاه

سالم بر تو اى آنكه خون تو و پدر بزرگوارت را در راه خدا ریختند و  سالم بر تو اى ثار هللا و ابن ثاره
مانند در آسمان و زمین  خدا خونخواه و خونبهاى شماست اى فرد بى  

 
ْت لَهُ أَِظلهةُ الْعَْرِش  أَْشَهدُ    أَنه دََمَك َسَكَن فِي الُْخلِْد َو اقَْشعَره

كن شد و سرادق و سایه افكنان عرش را بلرزانیددهم كه خون پاك تو در بهشت خلد سا گواهى مى    
 

بُْع َو اْْلََرضُوَن السهبُْع َو َما فِيِهنه َو َما بَيْنَ  وَ    هُنَ بََكى لَهُ َجِميُع الَْخالَئِِق َو بََكْت لَهُ السهَماَواُت السه
مابین آنهاو تمام خالیق را بگریانید و هفت آسمان و هفت زمین و هر چه در آنهاست و یا در   

 
  َمْن يَتَقَلهُب فِي الَْجنهِة َو النهاِر ِمْن َخلِْق َرب ِنَا َو َما يَُرى َو َما الَ يَُرى وَ 

و هر كه در بهشت و دوزخ است و از خلق خدا هر چه دیده شود و دیده نشود همه در شهادت و 
 مظلومیتت گریستند

 
ِ َو ابُْن حُ  أَْشَهدُ  ةُ َّللاه ِ َو ابُْن قَتِيلِهِ أَنهَك ُحجه تِِه َو أَْشَهدُ أَنهَك قَتِيُل َّللاه   جه

دهم كه تو حجت خدا و فرزند حجت خدایى و كشته راه خدا و فرزند كشته راه خدایى  گواهى مى  
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ِ فِي اْْلَْرِض َو ابُْن ثَائِِرهِ  وَ  ِ َو ابُْن ثَاِرهِ )ثَائُِر َّللاه (أَْشَهدُ أَنهَك ثَاُر َّللاه  
دهم كه تو خون خدا و فرزند خون خدایى  گواهى مى و  

 
ِ الَْمْوتُوُر فِي السهَماَواِت َو اْْلَْرِض  وَ    أَْشَهدُ أَنهَك ِوتُْر َّللاه

دهم كه تو فرد متفردى در آسمان و زمین  و گواهى مى  
 

ِأَْشَهدُ أَنهَك قَْد بَلهغَْت َو نََصْحَت َو َوفَيَْت َو أَْوفَيَْت َو  وَ    َجاَهْدَت فِي سَبِيِل َّللاه
دهم كه تو نصیحت امت و خیرخواهى و وفاى كامل به عهد خدا را به حد نهایت رسانیدى و   گواهى مى

 در راه خدا جهاد كردى
 

ً  وَ  َمَضيَْت لِلهِذي كُنَْت َعلَيِْه َشِهيداً َو ُمْستَشِْهداً َو َشاِهداً َو َمْشُهودا  
ودى از جهان درگذشتى با رتبه عالى شهادت كه طالب آن بودى در حالى كه شاهد و به راه آن مقصد كه ب

 و گواه و مشهود و منظور بودى
 

ِ َو َمْوالََك َو فِي طَاَعتَِك َو الَْوافِدُ إِلَيْكَ  أَنَا   َعبْدُ َّللاه
 من بنده خدا و غالم تو و در طریق طاعت و فرمان بردارى توام

 
ِ َو ثَبَاَت الْقََدِم فِي الِْهْجَرةِ إِلَيْكَ َكَماَل الْ  أَلْتَِمسُ    َمنِْزلَِة ِعنَْد َّللاه

و واردم بر حضرتت و التماس آن دارم كه نزد خدا منزلت رفیع به كمال یابم و در هجرت بسوى شما 

 ثبات قدم ورزم
 

الهتِي أُِمْرَت )أََمْرَت( بَِهاالسهبِيَل الهِذي الَ يُْختَلَُج دُونََك ِمَن الدُُّخوِل فِي كَفَالَتَِك  وَ   
و در راهى كه دون تو به خاطرم خلجان نكند ازوارد شدن در كفالت و حمایت تو كه به آن مأمورم باز 

 نمانم
 

َماَن الَْكلِبَ  َمنْ  ُ الزه ُ الَْكِذَب َو بِكُْم يُبَاِعدُ َّللاه َ بََدأَ بِكُْم بِكُْم يُبَي ُِن َّللاه   أََراَد َّللاه
هر كس خدا را بخواهد از توجه به شما شروع كند و بواسطه شما خدا دروغ گویان را آشكار سازد و 

 بواسطه شما زمان گزنده را سپرى گرداند
 

ُ َو بِكُْم يَْمُحو َما يََشاُء َو )بِكُْم( يُثْبِتُ  وَ  ُ َو بِكُْم يَْختُِم َّللاه   بِكُْم فَتََح َّللاه
رحمت را بروى خلق مي گشاید و بوجود شما خدا ختم امور عالم خواهد كرد و بواسطه شما خدا درهاى 

 و بواسطه شما خدا هر چه خواهد محو و اثبات كند
 

ُ تَِرةَ كُل ِ ُمْؤِمٍن يُْطلَُب بَِها َو بِكُْم تُنْبُِت اْْلَ  وَ  هَاْرُض أَْشَجارَ بِكُْم يَفُكُّ الذُّله ِمْن ِرقَابِنَا َو بِكُْم يُْدِرُك َّللاه  
و بواسطه شما گردن ما از زیر بار ذلت و ظلم و بیداد رهایى یابد و بواسطه دولت حقه شما خدا انتقام از 

رویند خون پاك اهل ایمان كشد كه در طلب خونخواهى برآیند و بواسطه شما درختان از زمین مى   
 

مَ  وَ  اءُ قَْطَرهَا َو ِرْزقََهابِكُْم تُْخِرُج اْْلَْرُض ثَِماَرَها َو بِكُْم تُنِْزُل السه  
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ریزد و بواسطه شما خدا از آسمان قطرات و رزق را بر خلق  هایش را بیرون مى  و زمین ثمره و میوه 
گرداند نازل مى   

 
ُ الْغَيْثَ  وَ  ُل َّللاه ُ الَْكْرَب َو بِكُْم يُنَز ِ   بِكُْم يَْكِشُف َّللاه

  سازد و بواسطه شما خدا باران را از آسمان فرو مى مى و بواسطه شما هر غم و اندوه را خدا برطرف 
 بارد

 
بِكُْم تُسَب ُِح )تَِسيُخ( اْْلَْرُض الهتِي تَْحِمُل أَبَْدانَكُْم َو تَسْتَِقرُّ ِجبَالَُها َعْن )َعلَى( َمَراِسيَها وَ   

هاى زمین بر مقر گوید و كوه   و بواسطه شما زمین كه اجسام شما را به دوش گیرد خدا را تسبیح مى
گردد خود پایدار مى   

 
َل ِمْن أَْحكَامِ  إَِراَدةُ  ا فُص ِ اِدُر َعمه ِ فِي َمقَاِديِر أُُموِرِه تَْهبِطُ إِلَيْكُْم َو تَْصدُُر ِمْن بُيُوتِكُْم َو الصه ب    الِْعبَادِ الره

منازل شما صادر براى خلق  اراده خدا كه تقدیر امور خلق كند بسوى شما از آسمان مشیتش فرود آید و از

 شود و احكام بندگان آنچه از مقام اجمال تفصیل یافته از جانب شماست
 

ةٌ شَ  لُِعنَتْ  ةٌ َظاَهَرْت َعلَيْكُْم َو أُمه ةٌ َجَحَدْت ِوالَيَتَكُْم َو أُمه ةٌ َخالَفَتْكُْم َو أُمه ةٌ قَتَلَتْكُْم َو أُمه ِهَدْت َو لَْم تُسْتَْشَهدْأُمه  
لعنت بر امتى باد كه شما را كشتند و امتى كه با شما به مخالفت برخاستند و امتى كه والیت و سلطنت 

شما را انكار كردند و امتى كه از هم پشتیبانى بر علیه شما كردند و امتى كه گواه شما بودند و در موقعش 
 گواهى ندادند

 
ِ الهِذي َجعََل النهاَر َمأَْواهُ  الَْحْمدُ  ِ الْعَالَِمينَ ّلِِله ِ َرب    ْم َو بِئَْس ِوْردُ الَْواِرِديَن َو بِئَْس الِْوْردُ الَْمْوُرودُ َو الَْحْمدُ ّلِِله

سپاس خداى را كه آتش دوزخ را مسكن و مأوایشان گردانید كه براى واردان و وارد شدگان بسیار بد 
 منزلگاهى است و ستایش مخصوص پروردگار عوالم آفرینش است

 
  :بگو سه مرتبه پس

ِ وَ  ُ َعلَيَْك يَا أَبَا عَبِْد َّللاه   َصلهى َّللاه
درود و رحمت خدا بر تو باد اى ابو عبد هللا و  

:سه مرتبه بگو پس  
ْن َخالَفََك بَِري أَنَا ِ ِممه ءٌ  إِلَى َّللاه  

رمجویم و بیزا من بسوى خداى از كسى كه تو را مخالفت كرد بیزارى مى   
 

روى نزد قبر فرزند آن حضرت على بن الحسین علیهما السالم كه در نزد پاى  خیزى مى   بر مى پس
  :گویى پدرش مدفون است پس مى 
ِ السهالَُم َعلَيَْك يَا ابَْن أَِميِر الُْمْؤِمنِينَ  السهالَمُ    َعلَيَْك يَا ابَْن َرسُوِل َّللاه

 سالم بر تو باد اى فرزند فرستاده خدا سالم بر تو اى پسر امیر المؤمنین
 

َعلَيَْك يَا ابَْن الَْحَسِن َو الُْحَسيِْن السهالَُم عَلَيَْك يَا ابَْن َخِديَجةَ َو فَاِطَمةَ  السهالَمُ   
 سالم بر تو اى پسر حسن و حسین سالم بر تو باد اى پسر خدیجه و فاطمه زهراء
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ُ َمْن قَتَلَكَ  َصلهى ُ عَلَيَْك لَعََن َّللاه ُ َعلَيَْك َصلهى َّللاه ُ َعلَيَْك َصلهى َّللاه   َّللاه
رحمت خداى بر تو رحمت و درود خدا بر تو رحمت خداى بر تو خدا لعنت كند آنكه تو را شهید كرد  

  .گویى این را سه مرتبه  مى
:سه مرتبه و  
  

ِ ِمنُْهْم بَِري)أَنَا( إِلَ  إِنها ءٌ  ى َّللاه  
جوییم بدرستى كه ما بسوى خدا از ایشان بیزارى مى   

 

: گویى  كنى بدست خود بسوى شهداء رضي هللا عنهم و مى  خیزى و اشاره مى برمى  پس   
 

  َعلَيْكُْم السهالَُم عَلَيْكُْم السهالَُم عَلَيْكُمْ  السهالَمُ 
 سالم بر شما باد درود بر شما باد درود و سالم بر شما باد

 
ِ فَلَيَْت أَن ِي َمعَكُْم فَأَفُوَز فَْوزاً عَِظيماً  فُْزتُمْ  ِ فُْزتُْم َو َّللاه ِ فُْزتُْم َو َّللاه .َو َّللاه  

دم و رستگار فائز شدید به خدا قسم رستگار شدید و هللا به خدا سوگند فائز شدید پس اى كاش من با شما بو
.شدم به فوز بزرگ  مى  

 
ایستى  گردانى قبر ابو عبد هللا علیه السالم را مقابل خود یعنى پشت قبر مطهر مى  گردى و مى  برمى  پس

گزارى و چون چنین كردى زیارتت تمام شد پس اگر خواستى برگردى برگرد  و شش ركعت نماز مى 

را نقل  رتر كتاب من ال یحضره الفقیه نیز این زیامؤلف گوید كه شیخ طوسى در تهذیب و صدوق د
اند و شیخ صدوق فرموده كه من در كتاب مزار و مقتل انواعى از زیارات نقل كردم و براى این   فرموده

كتاب این زیارت را اختیار كردم زیرا كه آن باعتبار روایت اصح زیارت است نزد من و همین زیارت 
.شریف ما را كافى و وافى است  
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