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مقدسه هيناح ارتيز  
 

اشاره به  یبرا یصغر بتیغ انی)ع( تا پا یاز زمان امام هاد ان،یعیاست که ش یمقدسه اصطالح هیناح
از نائبان خاص امام زمان )عج( نقل  یکیتوسط  ارتیز نی[ چون ا۱.]کردند یه مامام معصوم )ع( استفاد

.شود یم دهیمقدسه نام هیناح ارتیشده است ز  
. دو شود یآن خوانده م ری)ع( که در روز عاشورا و غنیامام حس یها ارتنامهیمقدسه از ز هیناح ارتیز
الشهدا نام دارد و در  ارتیز یگریاست و دمشهور  هیناح ارتیز یکینام وجود دارد که  نیبه ا ارتیز

.امام و قاتالن آنها آمده است ارانیآن نام   
و سپس با سالم بر امام  شود یو ائمه اطهار)ع( آغاز م یاله امبرانیمشهور، با سالم بر پ ارتیز

 ام،یق یها نهیاز اوصاف و کردار امام، زم ی. پس از آن، به شرحابدی یادامه م شانیا ارانی)ع( و نیحس
 نیپردازد. ا یم یو آسمان ینیو عزادار شدن تمام عالم و موجودات زم شانیشرح شهادت و مصائب ا

.ابدی یم انیبا توسل به ائمه و دعا به درگاه خداوند پا ارتیز  
.وجود دارد یبه امام زمان)عج( نظرات مختلف ارتیدو ز نیانتساب ا در  

تک اصحاب کساء با ذکر  ذکر شده و پس از آن بر تک یاله یایتن از انب ۲۲نام  ارتیز نیا یدر ابتدا
با ذکر نام و  ی)ع( گاهنیسالم بر امام حس ارتیز نیسالم داده شده است. در ا اتشانیاز خصوص یبرخ

.است هوارده بر آنها آمد بتیمص انیبر اعضا و جوارح با ب یو گاه شانیفضائل و عملکرد ا  
 نیبازتاب ا و بعد از عاشورا بتیمص فیتوص، شود یام سالم داده مو همراهان ام ارانیبخش بعد به  در

اختصاص  نیمؤمن ریزائر و سا یبه استغفار و دعا برا ،ارتیز نیا یانیبخش پاودر  یدر هست بتیمص
.رسد یم انیبه پا ارتیداشته و با نماز ز  

 
 روایت ررده است: هر گاه گوید: شیخ مفید رحمه هللا  مى« بحار األنوار»مجلسى رحمه هللا در  ۀعالّم

:خواستى امام حسین علیه السالم را در روز عاشورا زیارت رنى، نزد آن حضرت بایست، و بگو  
 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 
ِ َوِخيََرتِهِ  ِ َّللاه ِ ِمْن َخليقَتِِه، اَلسهالُم َعلى َشيٍْث َوِلي   اَلسهالُم َعلى آَدَم ِصفَْوِة َّللاه

او ۀخداوند از بین آفریدگانش سالم بر حضرت شیث ، ولّى خدا و انتخاب شد ۀسالم بر آدم، برگزید  
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تِِه، اَلسهالُم عَلى نُوحٍ الُْمجاِب في َدْعَوتِهِ  اَلسهالمُ  ِ بُِحجه َعلى إِْدريَس الْقائِِم َّلله  
شده در دعایشسالم بر نوح، پاسخ داده  ،حّجت الهى ۀبر جناب ادریس، برپادارند سالم  

 
ُ بَِكراَمتِهِ  اَلسهالمُ  َجهُ َّللاه ِ بَِمعُونَتِِه، اَلسهالُم عَلى صاِلحٍ الهذي تَوه َعلى هُوٍد الَْمْمدُوِد ِمَن َّللاه  

سالم بر صالح ره خداوند به او تاج ررامت و  ،هاى بسیار به او شد بر هود ره از طرف خداوند رمك سالم
 بزرگوارى بخشید

 
ُ بُِخلهتِهِ  مُ اَلسهال َعلى إِبْراهيَم الهذي َحباهُ َّللاه  

بر ابراهیم ره خداوند مقام خلّت و دوستى ویژه خود را به او بخشید سالم  
 

ُ بِِذبْحٍ عَظيٍم ِمْن َجنهتِهِ  اَلسهالمُ  َعلى إِسْماعيَل الهذي فَداهُ َّللاه  
(ه او قرار داد )و او را آزاد نمودبر اسماعیل ره خداوند قربانى بزرگى از بهشت را فِدی سالم  

 
يهتِهِ  اَلسهالمُ  ةَ في ذُر ِ ُ النُّبُوه َعلى إِسْحاَق الهذي َجعََل َّللاه  

بر اسحاق ره خداوند پیامبرى و نبّوت را در نسل او قرار داد سالم  
 

ُ َعلَيِْه بََصَرهُ بَِرْحَمتِهِ  اَلسهالمُ  َعلى يَعْقُوَب الهذي َرده َّللاه  
بر یعقوب ره خداوند با رحمتش نور چشمانش را به وى بازگردانید سالم  

 
ِ بِعََظَمتِهِ  اَلسهالمُ  ُ ِمَن الُْجب  اهُ َّللاه َعلى يُوسَُف الهذي نَجه  

بر یوسف ره خداوند به عظمتش او را از چاه نجات بخشید سالم  
 

ُ الْبَْحَر لَهُ بِقُ  اَلسهالمُ  ْدَرتِهِ َعلى ُموَسى الهذي فَلََق َّللاه  
بر موسى ره خداوند دریا را با نیروى خودش براى او شرافت سالم  

 
تِهِ  اَلسهالمُ  ُ بِنُبُوه هُ َّللاه َعلى هاُروَن الهذي َخصه  

بر هارون ره خداوند او را به پیامبرى خود مخصوص گردانید سالم  
 

تِهِ  اَلسهالمُ  ُ عَلى اُمه َعلى شُعَيٍْب الهذي نََصَرهُ َّللاه  
بر شعیب ره خدا او را بر اُّمتش پیروز ررد المس  

 
ُ َعلَيِْه ِمْن َخطيئَتِهِ  اَلسهالمُ  َعلى داُودَ الهذي تاَب َّللاه  

بر داود ره خدا توبه او را از خطا و اشتباهش پذیرفت سالم  
 

تِهِ  اَلسهالمُ  َعلى سُلَيْماَن الهذي ذَلهْت لَهُ الِْجنُّ بِِعزه  
عّزتش، در مقابلش فروتن شدند ۀجنّیان به واسطبر سلیمان ره  سالم  

 
ُ ِمْن ِعلهتِهِ  اَلسهالمُ  َعلى أَيُّوَب الهذي َشفاهُ َّللاه  

بر ایّوب ره خدا از بیمارى و گرفتارى بهبودش بخشید سالم  
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ُ لَهُ َمْضُموَن ِعدَتِهِ  اَلسهالمُ  َعلى يُونَُس الهذي أَنَْجَز َّللاه  

اش را براى او وفا  ررد  وعده بر یونس ره خداوند سالم  
 

ابِِر في ِمْحنَتِهِ  اَلسهالمُ  ُ بَعْدَ َميْتَتِِه، اَلسهالُم َعلى َزَكِريها الصه َعلى عَُزيٍْر الهذي أَْحياهُ َّللاه  
سالم بر زرریا ره در محنت و اندوهش  ،بر عُزیر ره خداوند او را پس از مردن دوباره زنده ررد سالم

 شریبایى ورزید
 

ِ َوكَِلَمتِهِ  اَلسهالمُ  ُ بَِشهاَدتِِه، اَلسهالُم َعلى عيسى ُروحِ َّللاه َعلى يَْحيَى الهذي أَْزلَفَهُ َّللاه  
الهى بود ۀبر یحیى ره خدا با مقام شهادتش او را منزلت داد؛ سالم بر عیسى ره روح خدا و رلم سالم  

 
ِ َوِصفْوَ  اَلسهالمُ  ٍد َحبيِب َّللاه تِهِ َعلى ُمَحمه  

بر حضرت محّمد ره محبوب و برگزیده پروردگار است سالم  
 

تِهِ  اَلسهالمُ  ِ بِْن أَبي طاِلٍب الَْمْخصُوِص بِاُُخوه َعلى أَميِرالُْمْؤِمنيَن عَِلي   
او شد ۀبر امیر مؤمنان حضرت على فرزند ابو طالب ره برادرى پیامبر ویژ سالم  

 
ْهراِء ا اَلسهالمُ  بْنَتِهِ َعلى فاِطَمةَ الزه  

زهرا، دختر رسول خدا ۀبر حضرت فاطم سالم  
 

ِ أَبيِه َوَخليفَتِهِ  اَلسهالمُ  ٍد الَْحَسِن َوِصي  َعلى أَبي ُمَحمه  
بر حضرت ابو محّمد امام حسن ره وصّى پدرش و جانشین او بود سالم  

 
َعلَى الُْحَسيِْن الهذي سََمَحْت نَفْسُهُ بُِمْهَجتِهِ  اَلسهالمُ   

مام حسین ره نفسش بزرگوارى نمود با ریختن خون او )در راه خدا(بر ا سالم  
 

ِه َوَعالنِيَتِهِ  اَلسهالمُ  َ في ِسر ِ َعلى َمْن أَطاعَ َّللاه  
بر رسى ره خدا را در پنهان و آشرارا فرمانبردارى ررد سالم  

 
فاَء في تُْربَتِهِ  اَلسهالمُ  ُ الش ِ َعلى َمْن َجعََل َّللاه  

داوند شفا را در خاك قبرش قرار دادبر رسى ره خ سالم  
 

يهتِهِ  اَلسهالمُ  ةُ ِمْن ذُر ِ هتِِه، اَلسهالُم َعلى َمِن اْْلَئِمه جابَةُ تَْحَت قُب َعلى َمِن اْْلِ  
بر رسى ره اجابت و پاسخگویى خداوند به دعاها در زیر گنبد شریفش حتمى است؛ سالم بر رسى  سالم

نسل او هستندره امامان و پیشوایان اسالم از   
 

َعلَى ابِْن خاتَِم اْْلَنْبِياِء، اَلسهالُم عَلَى ابِْن َسي ِِد اْْلَْوِصياءِ  اَلسهالمُ   
بر فرزند آخرین پیامبران ، سالم بر فرزند سرور جانشینان سالم  
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ْهراِء، اَلسهالُم عَلَى ابِْن َخديَجةَ الْكُبْرى اَلسهالمُ  َعلَى ابِْن فاِطَمةَ الزه  
ربرى ۀزهرا، سالم بر فرزند خدیج ۀبر فرزند حضرت فاطم سالم  

 
َعلَى ابِْن ِسْدَرةِ الُْمنْتَهى، اَلسهالُم َعلَى ابِْن َجنهِة الَْمأْوى، اَلسهالُم عَلَى ابِْن َزْمَزَم َوالصهفا اَلسهالمُ   

جایگاه آسایش است،  بر فرزند سدرة المنتهى )باالترین مران در بهشت(، سالم بر فرزند بهشتى ره سالم
 سالم بر فرزند زمزم و صفا

 
ماِء، اَلسهالُم َعلَى الَْمْهتُوِك الِْخباءِ  اَلسهالمُ  ِل بِالد ِ َعلَى الُْمَرمه  

گاهش هتك حرمت شد  بر رسى ره در خونش غلتید، سالم بر رسى ره خیمه سالم  
 

َعلى َغريِب الْغَُرباءِ  َعلى خاِمِس أَْصحاِب أَْهِل الِْكساِء، اَلسهالمُ  اَلسهالمُ   
سالم بر غریب غریبان ،بر پنجمین نفر از اصحاب رسا سالم  

 
َعلى شَهيِد الشَُّهداِء، اَلسهالُم َعلى قَتيِل اْْلَْدِعياِء، اَلسهالُم َعلى ساِكِن َكْرباَلءَ  اَلسهالمُ   

رن رربالسالم بر سا ،زادگان بر شهید شهیدان، سالم بر رشته شده به دست حرام سالم  
 

يهتُهُ اْْلَْزِكياءُ  اَلسهالمُ  َعلى َمْن بََكتْهُ َمالئَِكةُ السهماِء، اَلسهالُم َعلى َمْن ذُر ِ  
ترین  ترین و ناب بر رسى ره فرشتگان آسمان بر او گریستند؛ سالم بر رسى ره فرزندانش پاك سالم

ها بودند انسان  
 

يِن، اَلسهال اَلسهالمُ  ُم َعلى َمناِزِل الْبَراهينِ َعلى يَعْسُوِب الد   
هاى دالیل روشن الهى  سالم بر پادشاه دین؛ سالم بر منزلگاه  

 
جاتِ  اَلسهالمُ  ِة السهاداِت، اَلسهالُم َعلَى الُْجيُوِب الُْمَضره َعلَى اْْلَئِمه  

هاى خون آلوده سالم بر گریبان ،بر امامان واال و شرافتمند سالم  
 

فاهِ الذهاباِلِت، اَلسهالُم َعلَى النُّفُوِس الُْمْصَطلَماتِ َعلَى ال اَلسهالمُ  ش ِ  
ه اى بال دیده هاى خشریده، سالم بر جان بر لب  سالم  

 
َعلَى اْْلَْرواحِ الُْمْختَلَساتِ  اَلسهالمُ   

هاى از بدن رها شده بر روح  سالم  
 

ُجسُوِم الشهاِحباتِ َعلَى اْْلَْجساِد الْعاِرياِت، اَلسهالُم َعلَى الْ  اَلسهالمُ   
هاى رنگ پریده بر پیررهاى عریان شده، سالم بر جسم  سالم  

 
ماِء السهائاِلِت، اَلسهالُم عَلَى اْْلَْعضاِء الُْمقَطهعاتِ  اَلسهالمُ  َعلَى الد ِ  

هاى جارى شده، سالم بر عضوهاى قطعه قطعه شده  بر خون سالم  
 

ُؤوِس الُْمشاال اَلسهالمُ  ِت، اَلسهالُم عَلَى الن ِْسَوِة الْباِرزاتِ َعلَى الرُّ  
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(بر سرهاى به نیزه رفته، سالم بر زنانى ره نمودار گشته )از خیمه بیرون آمده سالم  
 

ِ الْعالَميَن، اَلسهالُم َعلَيَْك َوَعلى آبائَِك الطهاِهرينَ  اَلسهالمُ  ِة َرب  َعلى ُحجه  
)اى حسین( و بر پدران پارت سالم بر تو ،بر حّجت پروردگار جهانیان سالم  

 
يهتَِك النهاِصرينَ  اَلسهالمُ  َعلَيَْك َوعَلى أَبْنائَِك الُْمْستَشَْهديَن، اَلسهالُم َعلَيَْك َوَعلى ذُر ِ  

ات  طلبت، سالم بر تو و بر نسل یارى رننده  بر تو و بر فرزندان شهادت سالم  
 

ُمضاِجعيَن، اَلسهالُم َعلَى الْقَتيِل الَْمظْلُومِ َعلَيَْك َوعَلَى الَْمالئِكَِة الْ  اَلسهالمُ   
ستمدیده ۀبر تو و بر فرشتگان رنار آرامگاهت، سالم بر رشت سالم  

 
ضيعِ الصهغير اَلسهالمُ  ٍ الْكَبيِر، اَلسهالُم َعلَى الره َعلى أَخيِه الَْمسُْموِم، اَلسهالُم َعلى َعِلي   

السالم (، سالم  هیالسالم(، سالم بر على بزرگ )على اربر عل هیبر برادر مسمومش )امام حسن عل سالم
 بر آن شیر خوار روچك

 
(َعلَى اْْلَبْداِن السهليبَِة، اَلسهالُم َعلَى الِْعتَْرِة الْقَريبَِة )الْغَريبَةِ  اَلسهالمُ   

برهاى آنان( به تاراج رفته؛ سالم بر خاندان نزدیك به پیام  هایى ره )جامه  بر بدن سالم  
 

َعلَى الُْمَجدهليَن فِي الْفَلَواِت، اَلسهالُم َعلَى النهاِزحيَن َعِن اْْلَْوطانِ  اَلسهالمُ   
سالم بر دورشدگان از سرزمین خویش ،ها  بر روى زمین افتادگان در بیابان سالم  

 
َعلَى الَْمدْفُونيَن باِل أَْكفانٍ  اَلسهالمُ   

رفن  شدگان بى  بر خاك سپرده سالم  
 

ابِرِ  لسهالمُ اَ  قَِة َعِن اْْلَبْداِن، اَلسهالُم عَلَى الُْمْحتَِسِب الصه ُؤوِس الُْمفَره َعلَى الرُّ  
سالم بر رسى ره مصائبش را به حساب خدا گذارد و شریبا بود ،ها  بر سرهاى جدا شده از بدن سالم  

 
اِكيَةِ  َعلَى الَْمظْلُوِم باِل ناِصٍر، اَلسهالُم َعلَى ساِكنِ  اَلسهالمُ  التُّْربَِة الزه  

سالم بر رسى ره در خاك پاك سرونت گزید ،یاور  بر ستمدیده بى سالم  
 

َعلى صاِحبِ الْقُبهِة السهاِميَةِ  اَلسهالمُ   
بر صاحب گنبدى بلندمرتبه سالم  

 
َعلى َمْن َطههَرهُ الَْجليُل، اَلسهالُم َعلى َمِن افْتََخَر بِِه َجبَْرئيلُ  اَلسهالمُ   

ررد  بر رسى ره خداى بزرگ، او را پاك نمود؛ سالم بر رسى ره جبرئیل به او افتخار مى سالم  
 

ُ  اَلسهالمُ  تُه َعلى َمْن ناغاهُ فِي الَْمْهِد ميكائيُل، اَلسهالُم َعلى َمْن نُِكثَْت ِذمه  
ا شرستندگفت؛ سالم بر آن ره پیمانش ر  بر رسى ره در گهواره میرائیل برایش الالیى مى سالم  
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َعلى َمْن هُتَِكْت ُحْرَمتُهُ، اَلسهالُم َعلى َمْن اُريُق بِالظُّلِْم دَُمهُ  اَلسهالمُ   
سالم بر رسى ره خونش را به ناحق و با ستمرارى ریختند ،بر رسى ره حرمتش را هتك نمودند سالم  

 
ماحِ َعلَى الُْمغَسهِل بَِدِم الِْجراحِ، اَلسهالُم عَلَى الْمُ  اَلسهالمُ  عِ بَِكأْساِت الر ِ َجره  

هاى نیزه ها جرعه نوشید  بر رسى ره با خون جراحاتش شستشو داده شد، سالم بر رسى ره از راسه سالم  
 

َعلَى الُْمضاِم الُْمْستَباحِ، اَلسهالُم عَلَى الَْمنُْحوِر فِي الَْورى اَلسهالمُ   
همه مردم ل شمردند؛ سالم بر او ره جلو روى بر رسى ره بر وى ستم ررده و ریختن خونش را حال سالم

و رسى چیزى نگفت، سرش را از تن جدا رردند  
 

َعلى َمْن دَفَنَهُ أَْهُل الْقُرى اَلسهالمُ   
اسد( دفنش رردند  اى ره روستانشینان )بنى  زاده بر آن آقاى بزرگ سالم  

 
لُْمحامي باِل ُمعينٍ َعلَى الَْمقْطُوعِ الَْوتيِن، اَلسهالُم َعلَى ا اَلسهالمُ   

یاور  بر آن ره رگ گردن مباررش بریده شد، سالم بر آن حمایتگر بى سالم  
 

يِْب الَخضيِب، اَلسهالُم َعلَى الَخد ِ التهريبِ  اَلسهالمُ  َعلَى الشه  
آلوده  بر محاسن با خون خضاب شده، سالم بر آن گونه و رخسار خاك سالم  

 
لسهليِب، اَلسهالُم َعلَى الثهغِْر الَْمقُْروعِ بِالْقَضيبِ َعلَى الْبَدَِن ا اَلسهالمُ   

هایش به تاراج رفته، سالم بر آن دندان مباررى ره با چوب )خیزران( روبیده  بر آن بدنى ره لباس سالم
 شد
 

أِْس الَْمْرفُوعِ، اَلسهالُم َعلَى اْْلَْجساِم الْعاِريَِة فِي الْفَلَواتِ  اَلسهالمُ  َعلَى الره  
ها افتاده بودند هایى ره بدون پوشش در بیابان  بر آن سرى ره بر باالى نیزه رفت، سالم بر بدن  سالم  

 
اِرياتُ  تَنَْهشَُها باعُ الضه ئاُب الْعاِدياُت، َوتَْختَِلُف إِلَيَْها الس ِ الذ ِ  

درردن  شان رفت و آمد مى ها را دریدند و درندگان وحشى پیرامون هاى متجاوز آن  گرگ  
 

َعلَيَْك يا َمْوالَي َوَعلَى الَْمالئَِكِة الَْمْرفُوفيَن َحْوَل قُبهتِكَ  اَلسهالمُ   
اند  و بر فرشتگانى ره گرداگرد گنبد شریفت بال گشوده ،بر تو اى موالى من سالم  

 
بِتُْربَتَِك، اَلطهائِفيَن بِعَْرَصتَِك، اَلْواِرديَن ِلِزياَرتِكَ  اَلْحاف ينَ   

شوند  اند، و براى زیارتت وارد مى  به طواف حرمت مشغول ،اند ت را در برگرفته پاك قبر خاك  
 

َعلَيَْك فَِإن ي قََصْدُت إِلَيَْك، َوَرَجْوُت الْفَْوَز لَدَيْكَ  اَلسهالمُ   
ام و امیدوارم نزد تو رستگار شوم من به قصد زیارت تو آمده  ،بر تو سالم  

 
ِف بُِحْرَمتَِك، اَلُْمْخِلِص في ِواليَتِكَ َعلَيَْك َسالَم الْعارِ  اَلسهالمُ   
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سالم رسى ره عارف و آشنا به حرمت تو، و اخالص دارنده در والیت تو ،بر تو سالم  
 

بِ  ِ بَِمَحبهتَِك، اَلْبَري اَلُْمتَقَر ِ ِء ِمْن أَْعدائِكَ  إِلَى َّللاه  
باشد  ت مىجوینده به سوى خدا با محبّت تو، و بیزارى جوینده از دشمنان تقّرب  

 
َمْن قَلْبُهُ بُِمصابَِك َمقُْروٌح، َوَدْمعُهُ ِعنْدَ ِذْكِرَك َمسْفُوحٌ  َسالمَ   

دار، و اشرش با یاد تو ریزان است  رسى ره دلش از مصیبت تو جریحه سالم  
 

الَْمفُْجوعِ الَْحزيِن الْواِلِه الُْمْستَكينِ  َسالمَ   
اى بیچاره  دردمندى اندوهگین و سرگشته سالم  

 
يُوفِ  َسالمَ  َمْن لَْو كاَن َمعََك بِالطُّفُوِف لََوقاَك بِنَفِْسِه َحده السُّ  

رسى ره اگر در آن صحراى رربال همراهت بود به طور حتم تو را با جان خود در برابر تیزى  سالم
ررد  شمشیرها نگهدارى مى  

 
، َونََصَرَك َعلى َمْن بَغى َعلَيْكَ ُحشاَشتَهُ دُونََك لِلُْحتُوِف، َوجاَهَد بَيَْن يََديْكَ  َوبَذَلَ   

و در پیشگاه تو به نبرد  داد  نیمه جانى را ره در پیررش باقى مانده براى تو در معرض مرگ قرار مى و
ررد  و در مقابل ستمراراِن بر تو، یاریت مى پرداخت  مى  

 
َك فِداٌء، َوأَْهلُهُ ِْلَهِْلَك ِوقاءٌ بُِروِحِه َوَجَسِدهِ َومالِِه َوَولَِدِه، َوُروُحهُ ِلُروحِ  َوفَداكَ   

ررد و   ساخت، و روحش را فداى روح شریفت مى  روح و جسم و دارایى و فرزندان خود را فدایت مى و
گماشت  ات مى  اش را به حفظ و نگهدارى خانواده  خانواده  

 
َرتْنِي الدُّهُوُر، َوعاقَني َعْن نَْصِرَك الَْمقْدُورُ  فَلَئِنْ  أَخه  

و مقّدرات مرا از یاریت باز داشت اگر روزگار مرا از زمان تو دور داشته پس  
 

ً  َولَمْ  أَكُْن لَِمْن حاَربََك ُمحاِرباً، َوِلَمْن نََصَب لََك الْعَداَوةَ ُمناِصبا  
و با دشمنانت بستیزم نبودم ره با جنگجویانى ره به جنگ تو آمدند بجنگم و  

 
ُموعِ َدماً، َحسَْرةً َعلَيْكَ َصباحاً َومَ  فَََلَنْدُبَنهكَ  ساًء، َوَْلَبِْكيَنه لََك بَدََل الدُّ  

گریم از   رنم و به جاى اشك، برایت خون مى  هر صبح و شام بر تو ناله و زارى و شیون مى لیرن،
خورم  حسرتى ره بر تو مى  

 
هى أَُموَت بِلَْوَعِة الُْمص َوتَأَسُّفاً  فاً َحت ْكتِيابِ َعلى ما َدهاَك َوتَلَهُّ ِة اْْلِ اِب َوغُصه  

مانم تا زمانى ره از این مصیبت و غّصه و اندوه   تأّسفى ره بر رنج تو دارم و در سوز و گداز مى و
 بمیرم

 
كاةَ، َوأََمْرَت بِالَْمعُْروِف، َونََهيَْت َعِن الُْمنَْكِر َوالْعُْدوا أَْشَهدُ  الةَ، َوآتَيَْت الزه نِ أَنهَك قَْد أَقَْمَت الصه  
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دهم ره تو نماز را برپا داشتى و زرات را پرداختى و به معروف و نیرى فرمان دادى و از   مى گواهى
ها بازداشتى  ها و ستمرارى  بدى  

 
ُ  َوأََطعْتَ  َ َوما عََصيْتَهُ َوتََمسهْكَت بِِه َوبَِحبِْلِه فَأَْرَضيْتَهُ َوَخشيتَهُ َوراقَبْتَهُ َواْستََجبْتَه َّللاه  

فرمان بردى و نافرمانى نرردى، و به خدا و ریسمان او چنگ زدى تا آن ره او را از خود  از خدا و
و مراقب و مواظب او بودى و او را پاسخ دادى راضى و خشنود رردى در حالى ره از او ترس داشتى  

 
شادِ  َوَسنَنْتَ  نََن، َوأَْطفَأَْت الْفِتََن، َوَدَعْوَت إِلَى الره السُّ  

ها را خاموش نمودى، و به سوى رشد و ترامل فرا خواندى  مستحبّات عمل رردى و فتنه ها و به سنّت و  
 

ِ َحقه الِْجهادِ  َوأَْوَضْحتَ  داِد، َوجاَهْدَت فِي َّللاه سُبَُل السه  
هاى استوار را آشرار ساختى و آن گونه ره حّق جهاد و تالش بود انجام دادى راه و  

 
ِِ طائِعاً، َولِ  َوكُنْتَ  ِ ً َّلله ُ َعلَيِْه َوآِلِه تابِعا ٍد َصلهى َّللاه َك ُمَحمه َجد ِ  

 
ً  َوِلقَْولِ  يِن رافِعا أَبيَك ساِمعَاً َو إِلى َوِصيهِة أَخيَك ُمساِرعاً َوِلِعماِد الد   

هاى دین را  نمودى و ستون  دادى و براى انجام وصیّت برادرت شتاب مى  به گفتار پدرت گوش فرا مى و

 باال بردى
 

ً  َوِللطُّغْيانِ  ِة ناِصحاً، َوفي َغَمراِت الَْمْوِت سابِحا قاِمعاً، َولِلطُّغاِة ُمقاِرعاً، َوِلاْلُمه  
و  رردى  دى، و براى اُّمت اسالم خیرخواهى مىگران را نابود رر و طغیان سررشى را در هم روبیدى و

 در گرداب مرگ شناور بودى
 

ً  َوِللْفُسهاقِ  ِ قائِماً ، َوِلْْلِْسالِم َوالُْمْسِلميَن راِحما ُمكافِحاً، َوبُِحَججِ َّللاه  
ن و هاى الهى را بر پا داشتى و براى اسالم و مسلمانان مهربا طلبیدى و حّجت  فاسقان را به مبارزه مى و

 رحم رننده
 

ً  َوِللَْحق ِ  يِن كالِئاً، َوَعْن َحْوَزتِِه ُمراِميا ناِصراً، َوِعنَْد الْباَلِء صابِراً، َولِلد   
ها شریبا و براى دین نگهبان و از حوزه و حریم دینى دفاع رننده   و در بالها و گرفتارى یار حق بودى و

 بودى
 

الْعَْدَل َوتَنْشُُرهُ، َوتَنُْصُر الد يَن َوتُْظِهُرهُ الْهُدى َوتَنُْصُرهُ، َوتَبْسُطُ  تَُحوطُ   
رننده دین و آشراررننده آن هستى  آن، و یارى ۀرننده آن و گسترانده عدل و نشردهند هدایت و یارى بانهنگ  

 
ِ ِمَن الشهريِف، َوتُساوي فِي الُْحْكِم بَيْنَ  َوتَكُفُّ  نِي  ِ َوالضهعيفِ  الْعابَِث َوتَْزُجُرهُ، َوتَأُْخذُ ِللده الْقَِوي   

دین را از رارش بازداشته و او را منع نمودى و حّق زیردستان را از ثروتمندان و  ۀبازیچه شمارند و
رردى  گرفتى و بین قوى و ضعیف به مساوات حرم مى  اشراف مى  
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ْسالِم، َوَمعِْدَن ا كُنْتَ  ْْلَْحكامِ َربيَع اْْلَيْتاِم ، َوِعْصَمةَ اْْلَناِم، َوِعزه اْْلِ  

بهار یتیمان و پناهگاه مردم و عّزت و سربلندى اسالم و معدن احرام تو  
 

َك َوأَبيَك، ُمشْبِهاً فِي الَْوِصيهِة ِْلَخيكَ  َوَحليفَ  نْعاِم، ساِلكاً َطرائَِق َجد ِ اْْلِ  
درت راه جّد و پدرت بودى، و همانند برادرت در وصیّت پ ۀپیمان بخشش و احسان بودى. پویند هم  و

 بودى
 

لَِم، قَويَم الطهرائِقِ  َوفِيه  داً فِي الظُّ يَِم، ظاِهَر الَْكَرِم، ُمتََهج ِ َمِم، َرِضيه الش ِ الذ ِ  
ها، روشش   بزرگوارى ۀهاى نیرو ، آشرار رنند  ها و خوى ها، داراى خصلت  به عهدها و پیمان ۀرنند وفا

هاى استوار روش ۀارنددار(، د  در عبادت به هنگام تاریرى )شب زنده ۀرنند  
 

الَْخالئِِق، عَظيَم السهوابِِق، شَريَف النهَسِب، ُمنيَف الَْحسَبِ  َكريمَ   
اى بزرگ و درخشان، نژادى شریف، َحسَبى برتر  اخالق بزرگ منشى و بخشندگى، با پیشینه و  

 
رائِِب، َجزيَل الَْمواهِ  َرفيعَ  تَِب، َكثيَر الَْمناقِِب، َمْحُمودَ الضه بِ الرُّ  

هاى بسیار بود  ها و بخشش  هاى ستوده، موهبت  عالى و رفیع، افتخاراتى فراوان، سرشت درجاتى  
 

اهٌ ُمنيٌب، َحبيٌب َمهيبٌ  َحليمٌ  َرشيدٌ ُمنيٌب، َجوادٌ َعليمٌ َشديدٌ، إِماٌم َشهيدٌ، أَوه  
شهید، شیون رننده و انابه  مند، پیشوا، رمال یافته، انابه رننده به سوى خدا، بخشنده، دانا، قدرت بردبار،

دارنده، با هیبت هستى رننده، دوست  
 

ً  كُنْتَ  ِة عَُضدا ُ َعلَيِْه َوآلِِه َولَداً، َولِلْقُْرآِن َسنَداً، َوِلاْلُمه سُوِل َصلهى َّللاه ِللره  
ت و براى قرآن پشتیبان، و براى امّ  فرزند -د خدا بر او و آل او باد ره درو -براى حضرت پیامبر  تو

 بازویى توانا و یاور بودى
 

اَعِة ُمْجتَِهداً، حافِظاً لِلْعَْهِد َوالْميثاِق، ناِكباً َعْن سُبُِل الفُسهاقِ  َوفِي الطه  
گیر از راه   پیمان و تعّهد عالم ذر، رناره ۀدارند در فرمانبردارى از دستورات الهى روشا، نگهبان و نگه و

رار مردمان فاسق و تبه  
 

كُوعِ َوالسُُّجودِ  باِذالً  (وَ ) لِلَْمْجُهوِد، طَويَل الرُّ  
برار برنده تمام سعى و روشش خود بودى. داراى رروع و سجود طوالنى بودى و  

 
اِحِل عَنْها، ناِظراً إِلَيْها بِعَيِْن الُْمسْتَْوِحشيَن ِمنْها زاِهداً  نْيا ُزْهَد الره فِي الدُّ  

خواهد آن را رها رند و از آن روچ   ى، همچون رسانى ره مىرغبت بود  اعتنا و بى  نسبت به دنیا بى و
نگریستى  زدگان مى  رند و همواره به آن به دیده وحشت  

 
ٌ  آمالُكَ  تَُك َعْن زينَتِها َمْصُروفَة َعنْها َمكْفُوفَةٌ، َوِهمه  

هاى آن رو گردان شده  آرزوهاى دنیویّت دل رنده، و هّمت تو از زینت از  
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ٌ  َعنْ  َوأَلْحاظُكَ  بَْهَجتِها َمْطُروفَةٌ، َوَرْغبَتَُك فِي اْْلِخَرةِ َمعُْروفَة  

نگاهت از سرور و شادمانى آن پوشیده شده، و شوق و اشتیاق تو به آخرت معروف بود و  
 

إِذَا الَْجْوُر َمده باَعهُ ، َوأَْسفََر الُّظلُْم قِناَعهُ، َوَدَعا الْغَيُّ أَتْباَعهُ  َحتهى  
ست ستمگرش را دراز ررد و ظلم، نقاب از چهره افرند، و گمراهى پیروان خویش را فرا ره ستم، د آن تا

 خواند
 

َك قاِطٌن، َوِللظهالِميَن ُمبايٌِن، َجليُس الْبَيِْت َوالِْمْحرابِ  َوأَنْتَ  في َحَرِم َجد ِ  
ه گشتهره تو در حرم جّدت سارن و از ستمگران دورى گزیده بودى، مونس محراب و خان  در حالى و  

 
َعِن اللهذهاِت َوالشهَهواِت، تُنِْكُر الُْمنَْكَر بِقَلْبَِك َوِلسانَِك، َعلى َحَسِب طاقَتَِك َو إِْمكانِكَ  ُمعْتَِزلٌ   

ها دورى گزیده، و در حّد طاقت و امرانت با قلب و زبانت زشتى را زشت شمردى ها و لذت از شهوت و  
 

نْك ثُمه  ارَ اقْتَضاَك الِْعلُْم ِلْْلِ اِر، َولَِزَمَك أَْن تُجاِهَد الْفُجه  
اقتضا ررد علم و آگاهى، تو را بر انرار و بر تو الزم شد با فاجران و بدراران جهاد رنى سپس  

 
في أَْوالِدَك َوأَهاليَك، َوشيعَتَِك َوَمواليكَ  فَِسْرتَ   

با فرزندان و خاندان و پیروان و دوستانت به راه افتادى پس  
 

ِ بِالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحسَنَةِ  َوَصَدْعتَ  ِ َوالْبَي ِنَِة، َوَدَعْوَت إِلَى َّللاه بِالَْحق   
هاى الهى آشرار ساختى، و مردم را با حرمت و پند نیرو به سوى خدا فرا   حّق و حقیقت را با برهان و

 خواندى
 

اَعِة ِللَْمعْبُودِ  َوأََمْرتَ  بِإِقاَمِة الُْحدُوِد، َوالطه  
امر به برپایى حدود الهى و اطاعت پروردگار و  

 
لِْم َوالْعُدْوانِ  َونََهيْتَ  َعِن الَْخبائِِث َوالطُّغْياِن، َوواَجُهوَك بِالظُّ  

ها نمودى، و آنان با ستم و عدوان با تو مقابله نمودند  ها و سررشى  نهى از پلیدى و  
 

ِة َعلَيِْهْم، فَنََكثُوا ِذماَمَك َوبَيْعَتَكَ  بَعَْد اْْليعاِظ لَُهْم، َوتَأْكيدِ  فَجاهَْدتَُهمْ  الُْحجه  
پس  ،ها را پند داده و از رار خود بازداشتى، و اتمام حّجت نمودى با آنان جهاد رردى  ره آن از آن پس

 آنان پیمان و بیعت تو را شرستند
 

ْربِ َربهَك َوَجدهَك، َوبَدَُؤوَك بِالَْحْرِب، فَثَبَته لِلطه  َوأَْسَخطُوا عِْن َوالضه  
پس تو در برابر ضربات  ،پروردگار تو و جّدت را خشمگین رردند، و با تو شروع به جنگ نمودند و

ها( استوار ماندى )شمشیرها و نیزه  
 

اِر، َواقْتََحْمَت قَْسطََل الْغُباِر، ُمجاِلداً بِِذي الِْفقاِر، َكأَنهَك َعِليٌّ الُْمخْ  َوَطَحنْتَ  تارُ ُجنُوَد الْفُجه  
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لشرریان بدراره را درهم روبیدى، و در گرد و غبار برخاسته در میدان جهاد با ذوالفقار آنگونه وارد  و
 شدى ره گویا تو همان على برگزیده خدا هستى

 
ا َرأَْوَك ثابَِت الَْجأِْش، َغيَْر خائٍِف َوال خاٍش، نََصبُوا لََك غَوائَِل َمْكِرِهمْ  فَلَمه  

گونه ترس و هراسى در تو نبود براى تو  ا ثابت قدم و دلیر دیدند، در حالى ره هیچهنگامى ره تو ر پس،
هاى مررشان را نصب رردند  دام  

 
ِهْم، َوأََمَر اللهعيُن ُجنُودَهُ، فََمنَعُوَك الْماَء َوُوُرودَهُ  َوقاتَلُوكَ  بَِكيِْدِهْم َوَشر ِ  

ملعون به لشرریانش دستور داد، پس تو را از و آن شخص  با مرر و شّرشان به جنگ با تو پرداختند و
 آب و وارد شدن به آن باز داشتند

 
هاِم َوالن ِبالِ  َوناَجُزوكَ  الْقِتاَل، َوعاَجلُوَك الن ِزاَل، َوَرَشقُوَك بِالس ِ  

ها را به تو پرتاب رردند به مبارزه با تو پرداخته و در این امر شتافتند، و تیرها و سنگ  و  
 

ً إِ  َوبََسطُوا ْصِطالِم، َولَْم يَْرَعْوا لََك ِذماما لَيَْك أَكُفه اْْلِ  
و حّق تو را مراعات نرردند هاى ویرانگر خود را به سوى تو گشودند دست  و  

 
راقَبُوا فيَك آثاماً، في قَتْلِِهْم أَْولِياَءَك، َونَْهبِِهْم ِرحالَكَ  َوال  

ى از جزاى گناه خویش به خود راه ندادنددر رشتن عزیزان تو و غارت زاد و توشه تو هیچ ترس و  
 

ُمقَدهمٌ فِي الَْهبَواِت، َوُمْحتَِمٌل ِلَْلَِذيهاِت، قَْد َعِجبَْت ِمْن َصبِْرَك َمالئِكَةُ السهماواتِ  َوأَنْتَ   
رردى، ره به راستى   ها را تحّمل مى تاختى و آزار و اذیّت  تو در میان گرد و غبار میدان به پیش مى و

ان آسمان از صبر تو درشگفت آمدندفرشتگ  
 

واحِ  فَأَْحَدقُوا بَِك ِمْن كُل ِ الَْجهاِت، َوأَثَْخنُوَك بِالِْجراحِ، َوحالُوا بَيْنََك َوبَيَْن الره  
هاى عمیقى بر تو وارد رردند و میان تو و بین   آنان )دشمنان(از هر سو، اطراف تو را گرفتند و زخم پس

(ختند )یعنى نگذاشتند رار به شبانگاه برسدراحتى و نجات فاصله اندا  
 

يَبَْق لََك ناِصٌر، َوأَنَْت ُمْحتَِسٌب صابٌِر، تَذُبُّ َعْن نِْسَوتَِك َوأَْوالِدكَ  َولَمْ   
تو را هیچ یاورى باقى نمانده بود، و تو رار را به حساب خدا واگذار ررده و صبر نمودى، و از زنان  و

رردى  و اوالدت دفاع مى  
 

ً  ىَحته  نََكسُوَك َعْن َجواِدَك، فََهَويَْت إِلَى اْْلَْرِض َجريحا  
آن ره تو را از اسب سرنگون ساختند، و با بدنى مجروح بر زمین افتادى تا  

 
الُْخيُوُل بَِحوافِِرها، َوتَعْلُوَك الطُّغاةُ بِبَواتِِرها تََطُؤكَ   

زدند و را با شمشیرهایشان ضربه مى گران ت هایشان تو را لگدروب رردند و طغیان ها با سم   اسب  
 

نْبِساِط ِشمالَُك َويَمينُكَ  قَدْ  نِْقباِض َواْْلِ َرَشَح ِللَْمْوِت َجبينَُك، َواْختَلَفَْت بِاْْلِ  
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رردى  مرگ بر پیشانیت نشست و راست و چپ بدن مباررت را با جمع رردن و گشودن جابجا مى عرق  
 

َوبَيْتَِك، َوقَْد َشغَلَْت بِنَفِْسَك َعْن ُولِْدَك َوأَهاليكَ  َطْرفاً َخِفي اً إِلى َرْحِلكَ  تُديرُ   
شد تو را از فرزندان و   رردى، و مصیبتى ره بر تو وارد مى  با گوشه چشم به خیام و حرمت نگاه مى و

 اهل بیتت به خود مشغول ساخته بود
 

ً فََرسَُك شاِرداً، إِلى ِخياِمَك قاِصداً، ُمَحْمِحماً  َوأَْسَرعَ  باِكيا  
رنان با سرعت به سوى حرمت آمد  رُنان و گریه  اسب تو شیون و  

 
ا ً  فَلَمه َرأَيَْن الن ِساُء َجواَدَك َمْخِزي اً، َونََظْرَن سَْرَجَك َعلَيِْه َملِْوي ا  

ره زنان اسبت را شرمسار دیدند و به زین واژگونش نظر افرندند هنگامى  
 

الشُّعُوِر َعلَى الُْخدُوِد، الِطماِت الُْوُجوهِ سافِراتٍ  ِمَن الُْخدُوِر، ناِشراتِ  بََرْزنَ   
شان  هاى بدون نقاب  شان پریشان ررده، بر چهره  هاى  شان را بر چهره ها بیرون آمدند، موهاى  خیمه از

زدند  زدند، و با صداى بلند ناله مى  سیلى مى  
 

إِلى َمْصَرِعَك ُمباِدراتٍ  داِعياٍت، َوبَعَْد الِْعز ِ ُمذَلهالٍت، وَ  َوبِالْعَويلِ   
و آنان بعد از عّزت ذلیل شده بودند، و به سوى قتلگاه تو شتافتند خواندند  تو را مى و  

 
ْمرُ  جاِلٌس عَلى َصْدِرَك، َوُموِلٌغ َسيْفَهُ َعلى نَْحِركَ  َوالش ِ  

ودى زیر گلوى تو فرو ات نشسته بود و شمشیرش را بر گ  حالى ره شمر )لعنة َّللاه علیه( بر روى سینه در
 برده

 
َعلى َشيْبَتَِك بِيَِدِه، ذابٌِح لََك بُِمَهنهِدِه، قَْد سَكَنَْت َحواسُّكَ  قابِضٌ   

برید؛ در آن حالت حواّست از حررت   محاسنت را به دست گرفته بود، سرت را با شمشیر تیز خود مى و
 ایستاد

 
َرأْسَُك، َوسُبَِى أَْهلَُك َكالْعَبيدِ أَنْفاسَُك، َوُرفَِع َعلَى الْقَناِة  َوَخِفيَتْ   

هایت پنهان شد و سرت بر باالى نیزه بلند شد و اهل بیت تو مانند بندگان و بردگان اسیر شدند  نفس و  
 

دُوا فِي الَْحديِد، فَْوَق أَقْتابِ الَْمِطيهاِت، تَلْفَُح َوُجوَهُهْم َحرُّ الْهاِجراتِ  َوُصف ِ  
سوزاند  شان را گرماى شدید مى  هاى  شیده شدند. در فراز جهاز شتران، چهرهدر غل و زنجیر به بند ر و  

 
فِي الْبَراري َوالْفَلَواِت، أَيْديِهْم َمغْلُولَةٌ إِلَى اْْلَْعناِق، يُطاُف بِِهْم فِي اْْلَسْواقِ  يُساقُونَ   

ان آویخته و بسته بود، و ش  هاى شان به گردن   هاى دست ،شدند  ها پیش برده مى  ها و دشت  در بیابان و
چرخاندند  ها را دور بازارها مى آن  

 
يامَ  فَالَْويْلُ  ْسالَم، َوَعطهلُوا الصهالةَ َوالص ِ لِلْعُصاِة الْفُسهاِق، لَقَْد قَتَلُوا بِقَتِْلَك اْْلِ  

رها رردندو نماز و روزه را  راران فاسق ره به راستى با رشتن تو اسالم را رشتند واى بر آن گناه پس،  
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نََن َواْْلَْحكاَم، َوهََدُموا قَواِعَد اْْليمانِ  َونَقَُضوا السُّ  

هاى دین و ایمان را منهدم رردند ها و احرام را شرستند، و ستون   سنّت و  
 

فُوا آياِت الْقُْرآِن، َوَهْملَُجوا فِي الْبَغْيِ َوالْعُْدوانِ  َوَحره  
ن را تحریف نمودند، و در دشمنى و ظلم و ستم پیش تاختندآیات الهى قرآ و  

 
ً  لَقَدْ  ُ عَلَيِْه َوآِلِه َمْوتُورا ِ َصلهى َّللاه أَْصبََح َرسُوُل َّللاه  

خواه تو شد خون -ره درود خدا بر او و آل او باد  -گاه ره تو را شهید رردند به راستى رسول خدا  آن  
 

َوجَ  َوعادَ  ِ عَزه ً ِكتاُب َّللاه له َمْهُجوراً، َوغُوِدَر الَْحقُّ إِذْ قُِهْرَت َمقُْهورا  
بار دیگر رتاب خدا متروك و دور افتاده شد و حق، مورد خیانت قرار گرفت. چون تو شرست خوردى و  

 
هأْويلُ  َوفُِقدَ  بِفَقِْدَك التهْكبيُر َوالتهْهليُل، َوالتهْحريمُ َوالتهْحليُل، َوالتَنْزيُل َوالت  

و حرام و حالل خدا و تنزیل و تأویل قرآن، ناپدید شد« ال إله إالّ َّللاه »و « َّللاه اربر»نبود تو، بانك  با و  
 

لْحادُ َوالتهعْطيُل، َواْْلَْهواُء َواْْلَضاليُل، َوالْفِتَُن َواْْلَباطيلُ  َوَظَهرَ  بَعَْدَك التهغْييُر َوالتهبْديُل، َواْْلِ  
ها و هواهاى   دینى، و رنار گذاشتن سنّت  گونى )در احرام الهى( و رفر و بىبعد از تو، تغییر و دگر و

ها پدیدار گشت ها و باطل  ها و فتنه  و گمراهى نفسانى  
 

ُ َعلَيِْه َوآلِِه، فَنَعاَك إِلَيِْه بِالدهْمعِ الَْهطُولِ  فَقامَ  سُوِل َصلهى َّللاه َك الره ناعيَك ِعنَْد قَبِْر َجد ِ  
ایستاد و با اشِك  -درود خدا بر او و آل او باد  -شهادت تو نزد قبر جّد تو رسول خدا  ۀدخبردهن پس،

 ریزان خبر شهادت تو را به پیامبر داد
 

ِ قُتَِل ِسبْطَُك َوفَتاَك، َواْستُبيَح أَْهلَُك َوِحماكَ  قائاِلً  يا َرسُوَل َّللاه  
د و ُحرمت اهل بیت تو شرسته و مباح گفت: اى رسول خدا نوه و جوان تو رشته ش  حالى ره مى در

 شمرده شد
 

بَعَْدَك ذَراريَك، َوَوقََع الَْمْحذُوُر بِِعتَْرتَِك َوذَويكَ  َوسُبِيَتْ   
فرزندان و ذریّه تو را بعد تو اسیر رردند و خانواده و اطرافیانت در گرفتارى افتادند و  

 
سُوُل، َوبَكى قَلْبُهُ الَْمهُوُل، وَ  فَانَْزَعجَ  اهُ بَِك الَْمالئِكَةُ َواْْلَنْبِياءُ الره َعزه  

اش گریست و به خاطر تو فرشتگان و پیامبران بر او تسلیت   زده پیامبر آشفته گردید و قلب وحشت  پس،
 گفتند

 
ي أَباَك أَميَرالْ  َوفُِجعَتْ  بيَن، تُعَز  ْهراُء، َواْختَلَفَْت ُجنُودُ الَْمالئِكَِة الُْمقَره َك الزه ُمْؤِمنينَ بَِك اُمُّ  

زده شد و لشرریان فرشتگان مقّرب الهى براى تسلیت   به خاطر تو مادرت زهرا سوگوار و مصیبت و
 گفتن به پدرت امیر مؤمنان آمد و شد رردند

 



14 
 

لََك الَْماتُِم فِي أَْعال ِعل ِي يَن، َولََطَمْت َعلَيَْك الُْحوُر الْعينُ  َواُقيَمتْ   
برپا شد، و به خاطر تو حور العین سیلى بر صورت خود زدند در اعلى علیّین براى تو ماتم و  

 
انُها، َوالِْهضاُب َوأَقْطاُرها، َوالْبِحاُر َوحيتانُها َوبََكتِ  السهماُء َوسُكهانُها، َوالِْجناُن َوُخزه  

هایشان، و دریا و ماهیانش  ها و دامنه داران آن، و روه   آسمان و سارنان آن، و بهشت و خزانه و  
 

َوِولْدانُها، َوالْبَيُْت َوالَْمقاُم، َوالَْمْشعَُر الَْحراُم، َوالِْحلُّ َواْْلَْحرامُ  َوالِْجنانُ   
و مشعرالحرام و خارج خانه خدا و اطراف آن، همه گریه رردند و مقام خدا ۀو خان بهشت و پسران آن و  

 
دٍ فَبُِحْرَمِة هذَا الَْمكاِن الُْمنيِف، َصل ِ عَ  أَللهُهمه  ٍد َوآِل ُمَحمه لى ُمَحمه  

پس به خاطر حرمت و احترام این مران شریف، بر محّمد و آل محّمد درود فرست خدایا  
 

في ُزمَرتِِهْم، َوأَدِْخلْنِي الَْجنهةَ بَِشفاَعتِِهمْ  َواْحشُْرني  
آنان محشور فرما، و مرا به شفاعت آنان داخل بهشت نما ۀمرا در زمر و  

 
ي أَتََوسهُل إِلَيَْك يا أَْسَرَع الْحاِسبيَن، َويا أَْكَرَم اْْلَكَْرمينَ إِن   أَللهُهمه   

ترین رریمان گران و اى رریم ترین حساب اى سریع ،رنم  به تو توّسل پیدا مى خدایا  
 

ٍد خاتَِم النهبِي يَن، َرسُوِلَك إِلَى الْعالَميَن أَْجَمعينَ  َويا أَْحَكَم الْحاِكميَن، بُِمَحمه  
تو بر همه جهانیان ۀى با اقتدارترین حارمان و به محّمد خاتم پیامبران، فرستادا و  

 
ٍ أَميِرالُْمْؤِمنينَ  َوبِأَخيهِ  ِه اْْلَنَْزعِ الْبَطيِن، اَلْعاِلِم الَْمكيِن، َعِلي  َوابِْن عَم ِ  

آن عالم و  پرستى جدا شده و درونش انباشته از دانش بود،  به برادر و پسرعمویش ره از شرك و بت و
 دانشمند واالمقام یعنى حضرت على امیر مؤمنان

 
ِ ِعْصَمِة الُْمتهقينَ  َوبِفاِطَمةَ  ِكي  سَي ِدَِة نِساِء الْعالَميَن، َوبِالَْحَسِن الزه  

به فاطمه سرور زنان جهانیان، و به حسن، ره پاریزه و پناه پرهیزراران است و  
 

ِ الُْحسَيِْن أَكْ  َوبِأَبي َرِم الُْمسْتَْشَهديَن، َوبِأَْوالِدِه الَْمقْتُولينَ َعبِْدَّللاه  
جویان و به فرزندان شهیدش  ترین شهادت  به ابى عبدَّللاه الحسین، گرامى و  

 
ِ بِْن الُْحَسيِْن َزيِْن الْعابِدينَ  َوبِِعتَْرتِهِ  الَْمْظلُوميَن، َوبِعَِلي   

رنندگان و به علّى بن الحسین زینت عبادت به خاندان مظلومش و  
 

دِ  اِدقينَ  َوبُِمَحمه ٍد أَْصَدِق الصه ابيَن، َوَجعْفَِر بِْن ُمَحمه ٍ قِبْلَِة اْْلَوه بِْن َعِلي   
گوترین راستگویان و به جعفر بن محمد، راست گاه توبه رنندگان  به محّمد بن على، قبله و  

 
ِ بِْن مُ  َوُموسَى وسى ناِصِر الد ينِ بِْن َجعْفٍَر ُمظِْهِر الْبَراهيَن، َوَعِلي   

دین ۀها؛ و به علّى بن موسى یارى رنند  به موسى بن جعفر، آشرار رننده حّجت و  
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دِ  اِهدينَ  َوُمَحمه ٍد أَْزَهِد الزه ِ بِْن ُمَحمه ٍ قُْدَوِة الُْمْهتَديَن، َوَعِلي  بِْن َعِلي   

ین زاهدانبه محّمد بن على، اُسوه هدایت رنندگان؛ و به علّى بن محّمد، زاهدتر و  
 

ِة َعلَى الَْخلِْق أَْجَمعينَ  َوالَْحَسنِ  ٍ واِرِث الُْمْستَْخلَفيَن، َوالُْحجه بِْن َعِلي   
به حسن بن على وارث جانشیان، و حّجت بر همه خلق خدا و  

 
يَن، آِل طه َويس أَنْ  اِدقيَن اْْلَبَر  ٍد، اَلصه ٍد َوآِل ُمَحمه تَُصل َِي عَلى ُمَحمه  

تى بر محّمد و آل محّمد آن راستگویان نیروراران، آل طه و یسدرود فرس اینره  
 

تَْجعَلَني فِي الِْقياَمِة ِمَن اْْلِمنيَن الُْمْطَمئِن يَن الْفائِزيَن الْفَِرحيَن الُْمْستَبِْشرينَ  َوأَنْ   
ان قرار این ره مرا در قیامت از جمله امان یافتگان و آسودگان و رستگاران و شادمانان و بشارت یافتگ و

 دهى
 

اِلحيَن، َواْجعَْل لي ِلساَن ِصْدٍق فِي اْْلِخرينَ  أَللهُهمه  اكْتُبْني فِي الُْمْسِلميَن، َوأَلِْحقْني بِالصه  
مرا از جمله مسلمانان قرار ده و مرا به صالحان بپیوند، و براى من در میان آیندگان سخن راست  خدایا

 قرار ده
 

َواكْفِني َكيْدَ الْحاِسديَن، َواْصِرْف َعن ي َمْكَر الْماِكرينَ  عَلَى الْباغيَن، َوانُْصْرني  
مرا بر ستمگران پیروز فرما، و مرا از مرر حسودها رفایت رن، و از من حیله مّراران را باز گردان و  

 
الِميَن، َواْجَمْع بَيْني َوبَيَْن السهادَِة الَْمياميِن، في أَْعال َواقْبِضْ    ِعل ِي ينَ َعن ي أَيِْدي الظه

دست ستمراران را از من روتاه رن، و مرا با سروران فرخنده در اعال علّییّن و  
 

اِلحيَن، بَِرْحَمتَِك يا أَْرَحَم الره  َمعَ  يقيَن، َوالشَُّهداِء َوالصه د  اِحمينَ الهذيَن أَنْعَْمَت عَلَيِْهْم، ِمَن النهبِي يَن َوالص ِ  
به  ،جمع نما -از پیامبران و راستگویان و شهدا و صالحان  -ى داشتىها نعمت ارزان آنان ره بر آن با

ترین مهربانان رحمتت اى مهربان  
 

إِن ي اُقِْسُم َعلَيَْك بِنَبِي َِك الَْمعُْصوِم، َوبُِحكِْمَك الَْمْحتُوِم، َونَْهيَِك الَْمْكتُومِ  أَللهُهمه   
م از گناه است و به آن حرم حتمیت و نهى دهم به حق پیامبرت ره معصو  تو را سوگند مى ،خدایا

ات پوشیده   
 

ماُم الَْمعُْصومُ الَْمقْتُولُ الَْمْظلُومُ  َوبِهذَا ِد في َكنَِفِه، اَْْلِ الْقَبِْر الَْملُْموِم، اَلُْمَوسه  
شد و امام معصومى ره در سایه آن آرمیده است، ره   به این قبر شریف ره به زیارت آن آمد و شد مى و

مانه رشته شدهمظلو  
 

تَْكِشَف ما بي ِمَن الْغُُموِم، َوتَْصِرَف َعن ي َشره الْقََدِر الَْمْحتُوِم، َوتُجيَرني ِمَن النهاِر ذاِت السهُمومِ  أَنْ   
ره آنچه از غم دارم برطرف سازى و از من شّر قضا و قدر حتمى را باز گردانى و از آتش گرم و  این

 سوزان جهنّم مرا پناه دهى
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ْدني بُِجوِدَك َوكََرِمَك، َوباِعدْني ِمْن َمْكِرَك َونِقَْمتِكَ  أَللهُهمه  ني بِِقْسِمَك، َوتَغَمه َجل ِلْني بِنِعَْمتَِك، َوَرض ِ  

مرا به نعمت خودت بزرگى بخش و مرا به قسمتت راضى نما، و مرا غرق جود و ررم خود فرما،  خدایا

 و مرا از مرر و مجازات خود دور نما
 

دْني فِي الْقَْوِل َوالْعََمِل، َوافَْسْح لي في ُمدهِة اْْلََجلِ  أَللهُهمه  لَِل، َوسَد ِ اْعِصْمني ِمَن الزه  
و وسعت و فراخى در دوران  و مرا در قول و عمل استوار گردان ها محفوظ بدار  مرا از لغزش ،خدایا

 عمرم برایم قرار بده
 

ِعلَِل، َوبَل ِغْني بَِمواِليه َوبِفَْضِلَك أَفَْضَل اْْلََملِ ِمَن اْْلَْوجاعِ َوالْ  َوأَْعِفني  
ها عافیت بخش و به حق اولیایم و به بخشش و ررمت مرا به بهترین   مرا از دردها و مریضى و

 آرزوهایم برسان
 

ٍد، َواقْبَْل تَْوبَتي، َواْرَحْم َعبَْرتي أَللهُهمه  ٍد َوآِل ُمَحمه َصل ِ عَلى ُمَحمه  
ام رحم نما  بر محّمد و آل محّمد درود فرست، و توبه مرا قبول فرما و بر گریه ایاخد  

 
يهتي َوأَقِلْني َعثَْرتي، َونَف ِْس كُْربَتي، َواْغِفْر لي َخطيئَتي، َوأَْصِلْح لي في ذُر ِ  

از لغزشم درگذر و اندوهم را برطرف رن و گناهان مرا ببخش و نسل مرا از صالحان قرار ده و  
 

ُ  أَللهُهمه  ِم ذَنْباً إاِل  َغفَْرتَه التَدَعْ لي في هذَا الَْمْشَهِد الُْمعَظهِم، َوالَْمَحل ِ الُْمَكره  
براى من وامگذار در این حرم شریف و بارگاه باررامت هیچ گناهى را مگر آن ره آن را ببخشى خدایا  

 
اً إاِل  َكَشفْتَ  َوال ُ َعيْباً إاِل  َستَْرتَهُ، َوال َغم  هُ، َوال ِرْزقاً إاِل  بَسَْطتَه  

هیچ عیبى را مگر آن ره بپوشانى و هیچ غمى را مگر آن ره برطرف رنى و هیچ رزق و روزى را  و

 مگر آن ره گسترده گردانى
 

ُ  َوال ْرتَهُ، َوال فَساداً إاِل  أَْصلَْحتَهُ، َوال أََمالً إاِل  بَلهغْتَه جاهاً إاِل  َعمه  
مى را مگر آن ره آن را آباد رنى و هیچ فسادى را مگر آن ره آن را اصالح فرمایى هیچ منزلت و مقا و

 و هیچ آرزویى را مگر آن ره مرا به آن برسانى
 

ُ  َوال ْجتَهُ، َوال َشْمالً إاِل  َجَمعْتَه دُعاًء إِال  أََجبْتَهُ، َوال َمضيقاً إِال  فَره  
هیچ تنگى و فشارى را مگر آن را گشایش دهى و  هیچ دعایى را مگر آن ره آن را اجابت فرمایى و و

 هیچ تفّرق و پرارندگى را مگر آن ره آن را به اجتماع مبّدل گردانى
 

ُ  َوال أَْمراً إاِل  أَتَْمْمتَهُ، َوال ماالً إاِل  َكثهْرتَهُ، َوال ُخلْقاً إِال  َحسهنْتَه  
و هیچ مالى را مگر آن ره آن را زیادش  هیچ رارى را مگر آن ره آن را تمام رنى و به پایان رسانى و

 رنى و هیچ اخالقى را مگر آن ره آن را نیرو فرمایى
 

ُ  َوال ْرتَهُ، َوال َحسُوداً إاِل  قََمعْتَه إِنْفاقاً إِال  أَْخلَفْتَهُ، َوال حاالً إاِل  َعمه  
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ر آن ره آن را هیچ انفاقى را مگر آن ره جایگزین برایش قرار دهى، و هیچ دگرگونى حالى را مگ و
رن نمایى  خوب و آباد نمایى و هیچ حسودى را مگر آن ره آن را ریشه  

 
ُ  َوال اً إِال  كَفَيْتَهُ، َوال َمَرضاً إاِل  َشفَيْتَه اً إِال  أَْردَيْتَهُ، َوال َشر  َعدُو   

هیچ  هیچ دشمنى را مگر آن ره آن را از میان ببرى و هیچ شّر و بدى را مگر آن ره رفایت رنى و و
 مرضى را مگر آن ره آن را شفا دهى

 
ُ  َوال بَعيداً إاِل  أَْدنَيْتَهُ، َوال َشعْثاً إِال  لََمْمتَهُ، َوال سُؤاالً إاِل  أَْعطَيْتَه  

هیچ دورى را مگر آن ره آن را نزدیك فرمایى و هیچ پرارندگى را مگر آن ره آن را سامان دهى و  و
طا نمایىهیچ درخواستى را مگر آن ره آن را ع  

 
إِن ي أَْسأَلَُك َخيَْر الْعاِجلَِة، َوثَواَب اْْلِجلَةِ  أَللهُهمه   

خواهم خیر و خوبى حاضر و ثواب و پاداش آینده را  از تو مى  خدایا  
 

أَْغنِني بَِحالِلَك َعِن الَْحراِم، َوبِفَْضِلَك َعْن َجميعِ اْْلَنامِ  أَللهُهمه   
نیاز ساز  ام غنى فرما و با فضل و ررمت از تمام مردم بىحاللت از حر ۀمرا به واسط خدایا  

 
ً  أَللهُهمه  إِن ي أَْسأَلَُك ِعلْماً نافِعاً، َوقَلْباً خاِشعاً َويَقيناً شافِيا  

خواهم علمى ره سودمند باشد و قلبى ره خاشع باشد، و یقینى را ره قاطع باشد  از تو مى ،خدایا  
 

ميالً، َوأَْجراً َجزيالً زاِكياً، َوَصبْراً جَ  َوَعَمالً   
عملى ره پاك باشد و صبرى را ره زیبا باشد و اجرى را ره زیاد باشد و  

 
، َوِزْد في إِْحسانَِك َوكََرِمَك إِلَيه  أَللهُهمه  اْرُزقْني شُْكَر نِعَْمتَِك َعلَيه  

من زیاد نما شرر و سپاس نعمتت را ره بر گردن من است روزیم فرما و احسان و ررمت را بر خدایا  
 

ً  َواْجعَلْ  قَْولي فِي النهاِس َمْسُموعاً، َوعََملي ِعنَْدَك َمْرفُوعا  
سخنم را در میان مردم پذیرفته شده قرار ده و عملم را در نزد خودت باال ببر و بپذیر و  

 
ً  َوأَثَري ي َمقُْموعا فِي الَْخيْراِت َمتْبُوعاً، َوَعدُو   

دیگران قرار بده و دشمنم را ریشه رن نمااثر مرا در خیرات مورد پیروى  و  
 

ٍد اْْلَْخياِر، في آناِء اللهيِْل َوأَْطراِف النههارِ  أَللهُهمه  ٍد َوآِل ُمَحمه َصل ِ عَلى ُمَحمه  
دورد فرست بر محّمد و آل محّمد، ره نیروراران )در میان بندگان( هستند، در تمامى لحظات شب  ،خدایا

 و روز
 

ْرني ِمَن الذُّنُوِب َواْْلَْوزاِر، َوأَِجْرني ِمَن النهارِ  َشره  َواْكِفني اْْلَْشراِر، َوَطه ِ  
و مرا از گناهان و بار گران آن پاك فرما و از آتش  از من دور نما شّر اشخاص شرور و بدراران را و

 جهنّم پناهم ده
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َوأََخواتَِي الُْمْؤِمنيَن َوالُْمْؤِمناِت، بَِرْحَمتَِك يا أَْرَحَم  داَر الْقَراِر، َواْغِفْر لي َوِلَجميعِ إِْخواني فيكَ  َوأَِحلهني

اِحمينَ   الره
ام به   ها را یافته در خانه بهشت وارد رن، و مرا و تمامى برادران و خواهران مؤمنى ره در راه تو آن و

ترین مهربانان رحمتت بیامرز، اى مهربان  
 

و در « انبیاء»در ررعت اّول بعد از حمد ، سوره  ،جاى آوررو به قبله رن و دو ررعت نماز به  سپس
:را بخوان و در قنوت بگو« حشر»ررعت دّوم بعد از حمد، سوره   

 
ُ الْعَِليُّ الْعَظيمُ  ال َ َّللاه ُ الَْحليُم الَْكريُم، ال إِلهَ إاِل  َ َّللاه إِلهَ إِال   

خداى بلندمرتبه و بزرگ نیستهیچ معبودى جز  ،معبودى جز خداى بردبار و رریم نیست هیچ  
 

بْعِ  ال ُ َربُّ السهماواِت السهبْعِ، َواْْلََرضيَن السه َ َّللاه إِلهَ إِال   
گانه هاى هفت گانه و زمین هاى هفت معبودى نیست جز خدایى ره پروردگار آسمان هیچ  

 
، ِخالفاً ِْلَْعدائِِه، َوتَْكذيباً ِلَمْن عَ  َوما تِهِ فيِهنه َوما بَيْنَُهنه دََل بِِه، َو إِقْراراً لُِربُوبِيهتِِه، َوُخُضوعاً ِلِعزه  

و اقرار  اند  رسانى ره از او روى برتافتهبرخالف دشمنانش، و ترذیب  ،هاست ها و میان آن آنچه در آن و
 به ربوبیّت او و خضوع در برابر عّزت او

 
لُ  ٍل، َواْْلِخُر إِلى َغيِْر آخِ  اَْْلَوه رٍ بِغَيِْر أَوه  

اّول و ابتدایى است ره آغاز ندارد، و آخرى است ره هیچ انتهایى ندارد او  
 

اِهرُ  ٍء بِِعلِْمِه َولُْطِفهِ  ٍء بِقُدَْرتِِه، اَلْباِطُن دُوَن كُل ِ شَيْ  َعلى كُل ِ َشيْ  اَلظه  
و با دانش و دقّتش از درون هر چیز آگاه است دارد بر هر چیز به سبب قدرتش غلبه او و  

 
الْعُقُوُل َعلى كُنِْه َعَظَمتِِه، َوالتُْدِرُك اْْلَْوهاُم َحقيقَةَ ماِهيهتِهِ  تَِقفُ ال  

رنند  ها بر رُنه بزرگى و عظمت او راه ندارند. و اوهام حقیقت ذات او را درك نمى  عقل  
 

رُ  اْْلَنْفُُس َمعانَِي كَيِْفيهتِهِ  َوالتَتََصوه  
توانند درك رنند  مىها ریفیّت و چگونگى او را ن جان  و  

 
لِعاً  دُورُ  ُمطه َعلَى الضهمائِِر، عاِرفاً بِالسهرائِِر، يَعْلَُم خائِنَةَ اْْلَْعيُِن َوما تُْخِفي الصُّ  

داند  ها پنهان است را مى  ها و آن چه در سینه ها آشنا است؛ خیانت چشم   اُمور نهانى آگاه و بر پنهانى بر  
 

ُ َعلَيِْه َوآِلِه، َوايماني بِِه، َوِعلْمي بَِمنِْزلَتِهِ إِن ي اُْشِهدُ  أَللهُهمه  َك عَلى تَْصديقي َرسُولََك َصلهى َّللاه  
و ایمانم به اوو  -ره درود خدا بر او و آل او باد  -گیرم بر تصدیقم نسبت به پیامبرت   تو را گواه مى خدایا

 آگاهیم نسبت به مقام و منزلتش
 

النهبِيُّ الهذي نََطقَِت الِْحْكَمةُ بِفَْضلِِه، َوبَشهَرِت اْْلَنْبِياءُ بِهِ  أَْشَهدُ أَنههُ  َوإِن ي  
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دهم ره همانا او پیامبرى است ره حرمت به فضل و دانش او گویا گشت، و پیامبران به   شهادت مى و
 آمدن او بشارت دادند

 
قْراِر بِما جاَء بِِه، َوَحثهْت َعلى تَْصد َوَدَعتْ  يِقِه بِقَْولِِه تَعالىإِلَى اْْلِ  

همان گونه ره خداوند  ،دعوت به اقرار به آن چه آورده است، رردند و تشویق به تصدیقش نمودند و
:فرمود  

 
نْجيِل يَأُْمُرهُْم بِالَْمعُْروِف َويَنْهيُهْم َعِن الُْمنْ » كَرِ اَلهذي يَِجدُونَهُ َمكْتُوباً ِعنَْدهُْم فِي التهْوريِة َواْْلِ  

«   ها را به رارهاى نیرو امر مى یابند، او آن  است ره نامش را در تورات و انجیل نوشته شده مى رسى» 

دارد  رند و از رارهاى زشت بازمى  
 

ُم َعلَيِْهُم الَْخبائَِث َويََضُع َعنُْهْم إِْصَرهُْم َواْْلَْغالَل الهتي كانَْت َعلَيِْهمْ  َويُِحلُّ  سوره ] «لَُهُم الطهي ِباِت َويَُحر ِ

[. ۱57 هیاألعراف، آ  
دارد   نماید  و برمى  ها حرام مى ها را براى آن  ها و پلیدى  رند و آلودگى  ها حالل مى ها را براى آن پاك و

«از دوش ایشان سنگینى و بار گران و غل و زنجیرى را ره بر گردن دارند  
 

ٍد َرسُوِلَك إِلَى الثهقَلَيِْن، وَ  فََصل ِ  َسي ِِد اْْلَنْبِياِء الُْمْصَطفَيْنَ عَلى ُمَحمه  
ات  ات به سوى جّن و انس و سیّد و سرور انبیاى برگزیده  درود فرست بر محّمد رسول و فرستاده پس،  

 
ً  َوَعلى ِه اللهذَيِْن لَْم يُْشِركا بَِك َطْرفَةَ َعيٍْن أَبَدا أَخيِه َوابِْن عَم ِ  

ره حتّى براى یك لحظه و یك چشم به هم زدن براى تو درود فرست بر برادرش و پسرعمویش، آن دو  و
 شرك نورزیدند

 
ْهراِء َسي ِدَِة نِساِء الْعالَمينَ  َوَعلى فاِطَمةَ الزه  

هاى جهانیان بر فاطمه زهرا، سیّده و سرور زن و  
 

هامِ سَي َِدْي شَباِب أَْهِل الَْجنهِة الَْحَسِن َوالُْحَسيِْن، َصالةً خاِلَدةَ الدهوامِ  َوَعلى ، َعدََد قَْطِر الر ِ  
هاى   بر دو سرور جوانان اهل بهشت، حسن و حسین، درودى ره جاودانى و دایمى باشد؛ به تعداد قطره و

 باران
 

ياُء َوالظهالمُ  َوِزنَةَ  الِْجباِل َواْْلكاِم ما أَْوَرَق السهالُم، َواْختَلََف الض ِ  
دهد و تا وقتى ره نور و ظلمت )شب   الم برگ )و نتیجه( مىها تا وقتى ره س  ها و تپّه به سنگینى روه  و

 و روز( در رفت و آمدند
 

ينِ  َوَعلى ِة الُْمْهتَديَن، اَلذهائِديَن َعِن الد  آلِِه الطهاِهريَن، اَْْلَئِمه  
آن مدافعان دین ،امامان هدایت شده سالم بر آل پاك او، و  

 
 ٍ ٍد َوَجعْفٍَر َوُموسى وَ  َعِلي  بْطِ َوُمَحمه اِم بِالِْقْسِط َوساُللَِة الس ِ ِة الْقُوه ٍ َوالَْحسَِن َوالُْحجه ٍد َوَعِلي  ٍ َوُمَحمه عَِلي   
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یعنى على و محّمد و جعفر و موسى و على و محّمد و على و حسن و حّجت  ره بپادارندگان عدالت و 
 قسط اند، و از نسل سبط پیامبرند

 
ً  إِن ي أَْسأَلَُك بَِحق ِ  أَللهُهمه  ماِم، فََرجاً قَريباً، َوَصبْراً َجميالً، َونَْصراً َعزيزا هذَا اْْلِ  

خواهم به حق این امام گشایش نزدیك، و صبر جمیل، و یارى باعّزت  از تو مى خدایا  
 

هْوفيَق ِلما تُِحبُّ َوتَْرضى، َوِرْزقاً واِسعاً َحال َوِغنىً  الً َعِن الَْخلِْق، َوثَباتاً فِي الْهُدى، َوالت  
پسندى و رزق و   نیازى از خلق و پایدارى در هدایت و توفیق بر آنچه آن را دوست دارى و مى  بى و

 روزى گسترده حالل
 

الً، َصب اً َصب اً، ِمْن َغيِْر كَد ٍ َوال نَكٍَد َوال ِمنهٍة ِمْن أََحدٍ  َطي ِباً  اً سائِغاً، فاِضالً ُمفَض ِ َمريئاً، دار   
  گوار ، فراوان ، زیاد شده و پیوسته ریزان بدون زحمت و سختى و بى دنى، خوشو گوارا ، قطع نش پاك

 هیچ منّتى از رسى
 

ْكَر َعلَى الْعافِيَِة َوالنهعْماءِ  َوعافِيَةً  ِمْن كُل ِ باَلٍء َوسُقٍْم َوَمَرٍض، َوالشُّ  
من عنایت  مصون از هر بال و بیمارى و مریضى و شررگزارى بر سالمت و عافیت و نعمت را به و

 رنى
 

جاَء الَْمْوُت فَاقْبِْضنا َعلى أَْحَسِن ما يَكُوُن لََك طاعَةً، َعلى ما أََمْرتَنا ُمحافِظينَ  َوإِذا  
هنگامى ره مرگ فرا رسید جان ما را در بهترین حال، از نظر اطاعت و فرمانبردارى بگیر در حالتى  و

 ره رعایت رننده و اجرا رننده فرامین تو باشیم
 

اِحمينَ  ىَحته  يَنا إِلى َجنهاِت النهعيِم، بَِرْحَمتَِك يا أَْرَحَم الره تَُؤد ِ  
ترین مهربانان این ره ما را به بهشت پرنعمت برسانى به رحمتت، اى مهربان تا  

 
ٍد، َوأَْوِحْشني ِمَن الدُّنْيا، َوآنِسْني بِاْْلِخَرةِ  أَللهُهمه  ٍد َوآِل ُمَحمه َصل ِ عَلى ُمَحمه  

زده و با آخرت مأنوس گردان  بر محّمد و آل محّمد درود فرست، و مرا از دنیا وحشت ایاخد  
 

نْيا إاِل  َخْوفَُك ، َوال يُْؤنُِس بِاْْلِخَرِة إِال  َرجاُؤكَ  فَِإنههُ  اليُْوِحُش ِمَن الدُّ  
ر امید به توسازد مگ  اندازد مگر هراس از تو و با آخرت مأنوس نمى  ره به هراس از دنیا نمى چرا  

 
ٍد َوآِلهِ  أَللهُهمه  ةُ ال َعلَيَْك، َو إِلَيَْك الُْمْشتَكى ال ِمنَْك، فََصل ِ َعلى ُمَحمه لََك الُْحجه  

پس  ،ها به سوى توست، نه ِشروه از تو باشد  حّجت و برهان به نفع توست، نه بر ضرر تو و ِشروه خدایا
 درود فرست بر محّمد و آل او

 
لى نَفِْسَي الظهاِلَمِة الْعاِصيَِة، َوَشْهَوتَِي الْغالِبَِة ، َواْختِْم لي بِالْعافِيَةِ عَ  َوأَِعن ي  

ام یارى نما و با عافیت رارم را به پایان برسان  مرا بر نفس ستمگر و سررشم و بر شهوت چیره شونده و  
 

َت قِلهةُ َحياءٍ إِنه اسْتِغْفاري إِيهاَك َوأَنَا ُمِصرٌّ َعلى ما نََهيْ  أَللهُهمه   
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رنم، از رمى   همانا طلب آمرزشم از تو، در حالى ره بر آن چه از من نهى فرمودى پافشارى مى خدایا
 حیا و شرم من است

 
جاءِ  َوتَْرِكيَ  ِ الره ْستِغْفاَر َمَع ِعلْمي بِسَعَِة ِحلِْمَك تَْضييٌع ِلَحق  اْْلِ  

حّق امیدوارى است ۀبرند  بردبارى تو، از بین ترك رردن من استغفار را، با علم من به گسترش و  
 

إِنه ذُنُوبي تُْؤيِسُني أَْن أَْرُجوَك، َو إِنه ِعلْمي بَِسعَِة َرْحَمتَِك يَْمنَعُني أَْن أَْخشاكَ  أَللهُهمه   
س همانا گناهانم مرا از امیدوار بودن به تو ناامید ساخته و علم من بر زیادى رحمتت مرا از هرا ،بارالها

دارد  از تو باز مى  
 

ْق َرجائي لَكَ  فََصل ِ  ٍد، َوَصد ِ ٍد َوآِل ُمَحمه عَلى ُمَحمه  
درود فرست بر محّمد و آل محّمد، و امید مرا بر خودت صادق و به جا و به مورد قرار بده پس  

 
بْ  نَ َخْوفي ِمنَْك، َوكُْن لي ِعنْدَ أَْحَسِن ظَن ي بَِك، يا أَْكَرَم اْْلَكَْرمي َوَكذ ِ  

اى  ،گمان هستم باش  جا فرما، و براى من آن گونه ره به تو خوش  مورد و بى  ترسم را از تو بى و
ها ترین رریم  رریم  

 
ٍد، َوأَي ِدْني بِالِْعْصَمِة، َوأَنِْطْق ِلساني بِالِْحكَْمةِ  أَللهُهمه  ٍد َوآِل ُمَحمه َصل ِ عَلى ُمَحمه  

ت و مرا با بازداشتن از گناه تأیید رن و زبانم را به حرمت گویا نمابر محّمد و آل محّمد درود فرس خدایا  
 

ْن يَنْدَمُ َعلى ما َضيهعَهُ في أَْمِسِه، َواليَغْبَُن َحظههُ في يَْوِمِه، َواليَِهمُّ ِلِرْزِق َغِدهِ  َواْجعَلْني ِممه  
ه بهره امروزشان مغبون اند و نسبت ب خود پشیمان ۀشد  مرا از رسانى قرار ده ره بر گذشته ضایع و

اند و اهتمامى به روزى فردا ندارند  نگشته  
 

إِنه الْغَنِىه َمِن اْستَغْنى بَِك َوافْتَقََر إِلَيَْك، َوالْفَقيَر َمِن اْستَغْنى بَِخلِْقَك َعنْكَ  أَللهُهمه   
اند و نیازمند و فقیر، نیازى بجوید و خود را نیازمند تو بد  دارا رسى است ره به واسطه تو بى ،الها بار

نیازى بجوید  رسى است ره به جاى تو از خلق و آفریدگانت بى  
 

ْن اليَبْسُطُ كَف اً إاِل  إِلَيْكَ  فََصل ِ  ٍد، َوأَْغنِني َعْن َخلِْقَك بَِك، َواْجعَلْني ِممه ٍد َوآِل ُمَحمه عَلى ُمَحمه  
نیاز گردان و مرا از   از آفریدگانت بى خودت ۀبر محّمد و آل محّمد درود بفرست و مرا به وسیل پس

 رسانى قرار ده ره دستش را جز به سوى تو دراز نرند
 

ْحَمةُ  أَللهُهمه  هْوبَةُ، َوَوراَءهُ الره إِنه الشهِقيه َمْن قَنَطَ َوأَماَمهُ الت  
ره پیش رویش  خدایا به راستى، بدبخت و بد عاقبت رسى است ره نا اُمید باشد از درگاه تو در حالى بار

 توبه و پشت سرش رحمت باشد
 

ِة أََملي وَ  إِْن كُنُْت َضعيَف الْعََمِل فَِإن ي في َرْحَمتَِك قَِويُّ اْْلََمِل، فََهْب لي َضعَْف َعَملي ِلقُوه  
گر چه من داراى ضعف و سستى در عمل به دستوراتت هستم، لیرن نسبت به رحمت تو آرزو و امیدم  و

رفتارم را به خاطر قّوت آرزو و امیدم بر من ببخشاىپس ضعف  ،قوى است  
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ً  أَللهُهمه  إِْن كُنَْت تَعْلَمُ أَنه ما في ِعباِدَك َمْن هَُو أَقْسى قَلْباً ِمن ي، َوأَعَْظُم ِمن ي ذَنْبا  

تر از من و گناهرارتر از من سراغ نداشته باشى  اگر در بین بندگانت سنگدل ،خدایا  
 

ً أَعْلَُم  فَِإن ي أَنههُ ال َمْولى أَْعَظُم ِمنَْك َطْوالً، َوأَْوَسُع َرْحَمةً َوَعفْوا  
تر و داراى رحمت و عفو و بخشش فراگیرتر از تو   دانم ره موال و سرورى بخشنده  هم به خوبى مى من

 وجود ندارد
 

َ  فَياَمنْ  تِهِ هَُو أَْوَحدُ في َرْحَمتِِه، إِْغِفْر ِلَمْن لَيَْس بِأَْوَحَد في َخطيئ  
تاز نیست  نظیر است، بیامرز رسى را ره در گناهش تنها و یرّه  اى رسى ره در رحمتش بى پس،  

 
إِنهَك أََمْرتَنا فَعََصيْنا، َونََهيَْت فََما انْتََهيْنا، َوذَكهْرَت فَتَناَسيْنا أَللهُهمه   

ولى اجتناب نرردیم و یادآورى تو به ما دستور دادى ولى نافرمانى رردیم و ما را بازداشتى  ،الها بار
 رردى، و ما خود را به فراموشى زدیم

 
ْرتَ  فَتَعاَميْنا، َوَحذهْرَت فَتَعَدهيْنا، َوما كاَن ذِلَك َجزاَء إِْحسانَِك إِلَيْنا َوبَصه  

ما را بینا رردى، ولى ما خود را به رورى زدیم و ما را بر حذر داشتى و ما تجاوز رردیم و به خوبى  و
باشد  دانم ره این رارها پاداش احسان و نیرى تو نسبت به ما نمى  مى  

 
دٍ  َوأَنْتَ  ٍد َوآِل ُمَحمه أَْعلَُم بِما أَْعلَنها َوأَْخفَيْنا، َوأَْخبَُر بِما نَأْتي َوما أَتَيْنا، فََصل ِ عَلى ُمَحمه  

خواهیم داد و در گذشته انجام  هاى پنهان و آشرارمان آگاهى و آن چه را انجام  تو بهتر از ما از ررده و
دانى؛ پس، بر محّمد و آل محّمد درود بفرست  ایم بهتر مى  داده  

 
تُؤاِخذْنا بِما أَْخَطأْنا َونَسينا، َوَهْب لَنا ُحقُوقََك لََديْنا َوال  

مان و هر حقّى ره بر گردن ما   هاى  ما را مؤاخذه مرن به جهت گناهان و اشتباهات و فراموش رارى و
ارى ببخشد  

 
إِْحسانََك إِلَيْنا، َوأَسْبِْل َرْحَمتََك َعلَيْنا َوأَتِمه   

هایت را بر ما رامل و تمام گردان و رحمتت را بر ما سرازیر رن  احسان و نیرى و  
 

ِ الهذي َجعَلْتَ  أَللهُهمه  ماِم، َونَْسأَلَُك بِالَْحق  د يِق اْْلِ ِه َرسُولِكَ إِنها نَتََوسهُل إِلَيَْك بِهذَا الص ِ هُ لَهُ، َوِلَجد ِ  
  جوییم و از تو درخواست مى  ما به واسطه این امام صّدیق و راستگوى راستین، به تو توّسل مى ،الها بار

 رنیم به خاطر حقّى ره مخصوص او قرار دادى و مخصوص جّدش رسول خودت
 

ْحَمِة، إِ  َوِْلَبََويْهِ  ٍ َوفاِطَمةَ أَهِْل بَيِْت الره ْزِق الهذي بِِه قِواُم َحياتِنا، َوَصالُح أَْحواِل ِعيالِناَعِلي  ْدراَر الر ِ  
مخصوص پدرش على و مادرش فاطمه، آن اهل بیت رحمت قرار دادى؛ رزق و روزى ما را ره  و

مان به آن بستگى دارد، افزون گردان  مان و اصالح امور خانواده  پابرجائى زندگى  
 

ُ  فَأَنْتَ  عْطي ِمْن َسعٍَة، َوتَْمنَُع ِمْن قُْدَرةٍ الَْكريُم الهذي ت  
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دارى  بخشى و از روى قدرت باز مى  تو رریم و بزرگوارى هستى ره با توانگرى مى زیرا  
 

ْزِق ما يَكُوُن َصالحاً ِللدُّنْيا، َوباَلغاً ِلْْلِخَرةِ  َونَْحنُ  نَْسأَلَُك ِمَن الر ِ  
سعادت آخرت ما شود ۀب صالح دنیا و وسیلخواهیم ره موج  ما از رزق و روزى، مقدارى مى و  

 
دٍ  أَللهُهمه  ٍد َوآِل ُمَحمه َصل ِ عَلى ُمَحمه  

خدایا بر محّمد و آل محّمد درود فرست بار  
 

لَنا َولِوالَِديْنا، َوِلَجميعِ الُْمْؤِمنيَن َوالُْمْؤِمناِت، َوالُْمسِْلميَن َوالُْمْسلِماتِ  َواْغِفرْ   
و تمام زنان و مردان مؤمن و مسلمان را بیامرزما و پدر و مادر ما  و  

 
ِمنُْهْم َواْْلَْمواِت، َوآتِنا فِي الدُّنْيا َحَسنَةً َوفِي اْْلِخَرِة َحسَنَةً ، َوقِنا َعذاَب النهارِ  اَْْلَْحياءِ   

اند و در دنیا و آخرت، به ما خیر و نیرى عطا فرما و از جهنّم نگاه دار  زنده و یا مرده ره  
 

دهى و پس از   نشینى و تشّهد و سالم نماز را انجام مى  قنوتت تمام شد، رروع و سجده نموده و مى وقتى
:بگوچهل بار آلود نموده و   آن ره تسبیح حضرت زهرا علیها السالم را گفتى، دو طرف صورتت را خاك  

 
« ِ َوالَْحْمدُ َّللهِ  سُبْحانَ  ُ  َّللاه ُ َوَّللاه أَكْبَرُ  َوال إِلهَ إِاله َّللاه » 

« منّزه است، ستایش ویژه اوست، و جز او معبودى نیست، و او بزرگ است خدا » 
 

از خداى تعالى بخواه ره تو را از ارتراب گناه باز دارد و از عذاب خود نجات دهد و ببخشد و  سپس
یرش گردد و پذ  شود و باعث جلب رضایت او مى  توفیق انجام رارهاى نیك ره موجب تقّرب به خدا مى

از این گفتیم به  یشها را عطا رند . آنگاه نزد سر مطّهر بایست و دو ررعت نماز مانند نمازى ره پ آن
:جاى آور و پس از نماز، خود را به روى قبر مطّهر بینداز و آن را ببوس و بگو  

 
ُ  زادَ  ِ َوبََركاتُه ُ في شََرفِكُْم، َوالسهالُم َعلَيْكُْم َوَرْحَمةُ َّللاه َّللاه  
شرافت شما را بیفزاید، و سالم و رحمت و بررات خداوند نیز به طور دایم نثار شما باد داوندخ  

 
[3۱7/۱0۱بحار االٔنوار :  خواهى دعا رن.]  گاه براى خودت، پدرت، مادرت، و هر رسى ره مى آن      

 
یارت دیگرى براى امام گوید : ز  مى« المزار الربیر»رتاب  ۀفرماید : نویسند  مجلسى رحمه هللا مى ۀعالّم

حسین علیه السالم در روز عاشورا هست ره از ناحیه مقّدسه امام زمان ارواحنا فداه به یرى از نّواب 
ِ ِمْن َخلیقَتِِه  و   ایستى و مى  خویش صادر شده : نزد قبر آن حضرت مى گویى : اَلسهالُم َعلى آَدَم ِصفَْوةِ َّللاه

.دهد  امه مىزیارت را مانند آنچه نقل شد اد   
 

شود ره این زیارت به راستى از حضرت مهدى ارواحنا فداه روایت شده است. البتّه   سان روشن مى بدین
چنان ره سیّد مرتضى اعلى َّللاه   ،احتمال دارد ره این زیارت به روز عاشورا اختصاص نداشته باشد

[3۲8/۱0۱بحار االٔنوار :  مقامه نیز همین اعتقاد را داشته است.]      
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قّدسه داللتى ندارد ره خواندن نویسد: روایت زیارت ناحیه م  َّللاه سیّد احمد مستنبط رحمه هللا نیز مى آیة
[488/۲الزیارة والبشارة : ، به روز عاشورا اختصاص داشته باشد. ]آن  
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