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السالم هياس علحضرت عب   ارتنامهيز  

( السالم هیکرده: امام صادق)عل تیروا یبه سند معتبر از ابوحمزه ثمال یقم هیاجل، جعفر بن قولو خیش

که در کنار فرات برابر حائر  یکن ارتیرا ز ع یکه قبر عبّاس بن عل یفرموده: که هرگاه قصد کرد
:ییگو یو م یستیا یاست، بر در روضه م  

الِِحيَن ، َوَجِميعِ الشَُّهد َسالم   ْرَسِليَن ، َوِعباِدهِ الصه بِيَن ، َوأَنْبِيائِِه الْم  قَره ِ َوَسالم  َمالئِكَتِِه الْم  يِقيَن ، َّللاه د ِ اِء َوالص ِ
وح  َعلَيَْك يَ  اِكيات  الطهي ِبات  فِيما تَغْتَِدي َوتَر  ْؤِمنِيَن ، أَ َو الزه لََك بِالتهْسِليِم َوالتهْصِديِق َوالَْوفاِء  شَْهد  ا ابَْن أَِميِر الْم 

نْتََجِب ، َوالدهلِيِل الْ  بِْط الْم  ْرَسِل ، َوالس ِ ِ َصلهى َّللاه  عَلَيِْه َوآِلِه الْم  بَل ِغِ ، َوالنهِصيَحِة لَِخلَِف النهبِي  ِ الْم  عاِلِم ، َوالَْوِصي 

ْهتََضِم ، فََجزاَك َوالْ  ِ َعلَيِْهْم  َّللاه  َمظْل وِم الْم  َسيِْن َصلَوات  َّللاه ْؤِمنِيَن َوَعِن الَْحَسِن َوالْح  َعْن َرس ولِِه َوَعْن أَِميِر الْم 
 أَفَْضَل الَْجزاِء بَِما َصبَْرَت َواْحتَسَبَْت َوأََعنَْت فَنِعَْم ع قْبَى الدهارِ 

و  قانیو صدّ  دانیو همه شه اش ستهیمرسلش و بندگان شا امبرانیمقّربش و پ خدا و سالم فرشتگان سالم
 یبرا دهم یشهادت م رمؤمنان،یفرزند ام یبر تو باد ا رود یو م دیآ یدر آنچه م زهیپاک و پاک یدرودها

مرسل )درود خدا بر او و خاندانش  امبریپ ادگاری یبرا ،یرخواهیو وفا و خ قیو تصد میحضرتت به تسل

و  امبریزده، خدا از جانب پ غارت دهیو ستمد گر غیتبل نیدانا و جانش یو راهنما دهید( و فرزندزاده برگزبا
 یکه صبر کرد نیجزا به خاطر ا نیدهد برتر تی( جزاشانی)درود خدا بر ا نیو حسن و حس رمؤمنانیام

است خانه آخرت یسرانجام کویپس چه ن یودنم یاریو  یرا تنها به حساب خدا گذاشت شیو کار خو  

ْرَمتَِك ، َولَعََن َّللاه  َمْن حاَل بَيْنَكَ  لَعَنَ   َوبَيَْن ماِء الُْ راِت َّللاه  َمْن قَتَلََك ، َولَعََن َّللاه  َمْن َجِهَل َحقهَك ، َواْستََخفه بِح 
نِْجٌز لَك ْم َما َوَعدَ  َ م  ْؤِمنِيَن وافِداً إِلَيْك ْم َوقَلْبِي ، أَْشَهد  أَنهَك ق تِلَْت َمْظل وماً ، َوأَنه َّللاه ك ْم ، ِجئْت َك يَا ابَْن أَِميِر الْم 

ةٌ َحتهٰى يَْحك َم َّللاه  َوه َو َخيْر  الْحا ٌم لَك ْم َوتابٌِع ، َوأَنَا لَك ْم تابٌِع ، َون ْصَرتِي لَك ْم م عَده َسل ِ ِكِميَن ، فََمعَك ْم َمعَك ْم ََلَمَع م 
ك ْم  ِ ةً قَتَلَتْك ْم بِاْْلَيِْدي  بِِإيابِك مْ إِن ِي بِك ْم وَ  َعد و  ْؤِمنِيَن ، َوبَِمْن خالََُك ْم َوقَتَلَك ْم ِمَن الْكافِِريَن ، قَتََل َّللاه  أ مه ِمَن الْم 

.َواْْلَلْس نِ   

را که جاهل بود به حقّت و حرمتت را سبک  یرا که تو را کشت و لعنت کند کس یلعنت کند کس خدا
که تو مظلومانه کشته  دهم یتو و آب فرات پرده شد، شهادت م نیرا که ب یرد و خدا لعنت کند کسشم

وارد به  رمؤمنان،یفرزند ام یتو آمدم ا یبه سو کند، یکه به شما داده وفا م یا و خدا به وعده یشد
تا خدا حکم  استیشما مه یبرا ام یاری م،یشما رویپ زیشماست و خود ن رویو پ میدلم تسل م،یمحضر شما

تنها با شما نه با دشمن شما، من به شما و بازگشتتان  میکنندگان است، پس با شما حکم نیکند و او بهتر
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ها و  را که شما را با دست یخدا بکشد اّمت ،که با شما مخالفت کردند و شما را کشتند کافرم مؤمن و به آنان
.کشتند شانیها زبان  

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

َسيْنِ  السهالم   ْؤِمنِيَن َوالَْحَسِن َوالْح  ِ َو ِلَرس وِلِه َوِْلَِميِر الْم  ِطيع  ّلِِله الِح  الْم  َصلهى َّللاه  َعلَيِْهْم  َعلَيَْك أَيَُّها الْعَبْد  الصه
َُِرت ه  َوِرْضوان ه  َو  َوَسلهَم ، السهالم  َعلَيَْك َوَرْحَمة  َّللاهِ  َ أَنهَك  عَلَىٰ َوبََركات ه  َوَمغْ وِحَك َوبََدنَِك ، أَْشَهد  َوأ ْشِهد  َّللاه ر 

وَن لَه  فِي ِجهاِد أَْعدائِ  ناِصح  ِ ، الْم  ِه ، َمَضيَْت عَلَٰى َما َمضٰى بِِه الْبَْدِريُّوَن َوالْم جاِهد وَن فِي َسبِيِل َّللاه
باِلغ وَن فِ  ، فََجزاَك َّللاه  أَفَْضَل الَْجزاِء ، َوأَْكثََر الَْجزاِء ، َو أَْوفََر  ِحبهائِهِ ي ن ْصَرِة أَْوِليائِِه ، الذهابُّوَن َعْن أَ الْم 

َلةَ أَْمِرهِ  ْن َوفٰى بِبَيْعَتِِه ، َواْستَجاَب لَه  َدْعَوتَه  ، َوأَطاَع و   الَْجزاِء ، َوأَْوفٰى َجزاِء أََحٍد ِممه

)درود خدا بر آنان  نیو حسن و حس رمؤمنانیبر خدا و رسول خدا و ام فرمان ستهیبنده شا یبر تو ا مسال
و  دهم یباد(، سالم و رحمت خدا و برکات و مغفرت و رضوانش بر تو و بر روان و تن تو، شهادت م

گذشتند، آن  ایند زکه اهل بدر رفتند و در آن راه ا یرفت یریکه تو به همان مس رمیگ یخدا را شاهد م
 ش،یایاول یاریگران در  خدا، در مبارزه با دشمنان خدا و تالش یبرا رخواهانیمجاهدان در راه خدا و خ

 نیتر پاداش و وفاکننده نیتر و کامل نیشتریو ب نیکنندگان از عاشقانش، خدا پاداشت دهد، به برتر آن دفاع

امر اطاعت کرد انیرا اجابت نمود و از وال تشاو وفا کرد و دعو عتیکه به ب از آنان یکیپاداش،   

و أَْشَهد    الَْمْجه وِد ، فَبَعَثََك َّللاه  فِي الشَُّهداِء ، َوَجعََل ر 
َحَك َمَع أَنهَك قَْد بالَغَْت فِي النهِصيَحِة ، َوأَْعطَيَْت غايَةَ

ي ِيَن ، َوَحَشَرَك ِعل ِ  فِيأَْرواحِ السُّعَداِء ، َوأَْعطاَك ِمْن ِجنانِِه أَفَْسَحها َمنِْزَلً ، َوأَفَْضلَها غ َرفاً ، َوَرفََع ِذْكَرَك 
الِِحيَن َوَحس َن أ وٰلئَِك َرفِيقاً . أَْشَهد  أَنهَك لَْم تَِهْن  َهداِء َوالصه يقِيَن َوالشُّ د ِ َولَْم تَنْك ْل ، َوأَنهَك َمَع النهبِي ِيَن َوالص ِ

اِلِحيَن ، َوم   لِلنهبِي ِيَن ، فََجَمَع َّللاه  بَيْنَنا َوبَيْنََك َوبَيَْن َرس ولِِه  تهبِعاً َمَضيَْت عَلٰى بَِصيَرٍة ِمْن أَْمِرَك ، م قْتَِدياً بِالصه

اِحِمينَ  ْخبِتِيَن فَإِنهه  أَْرَحم  الره .َوأَْوِليائِِه فِي َمناِزِل الْم   

 دانیخدا تو را در زمره شه ،یتالش را انجام داد تیو نها یدیکوش یرخواهیکه در خ دهم یم شهادت
منزل را به تو عطا کند  نیتر عیقرار دهد و از بهشتش وس کبختانیرا در کنار ارواح نو روحت  زدیبرانگ

و  قانیو صدّ  امبرانیدرجات باال برد و با پ نیو نامت را در باالتر دینما یها را ارزان غرفه نیو برتر
و  یدیورزن یکه تو سست دهم یهستند، شهادت م یقانیها که خوب رف آن د،یمحشور نما ستگانیشهدا و شا

پس  امبران،یاز پ یرویو پ ستگانیاز شا یرویدر حال پ ،یرفت ایاز کارت از دن یو بر آگاه یستادیباز نا
.مهربانان است نیتر گرد آورد که او مهربان وتنانفر یها گاهیدر جا شیایما و رسول خود و اول نیخدا ب  

 «بیتهذ»در  خیکه ش چنان ،یرا، پشت سر قبر، به طرف قبله بخوان ارتیز نی: خوب است ادیگو مؤلف
: یا رو به جانب قبله که یبگو درحال نیو چن اندازیفرموده: سپس وارد شو و خود را با رو به قبر ب نیچن

َ  کَ یْالسَّالُم َعلَ  اِلُح... َهایُّأ [؛ ]که در باال گذشت«الْعَبْدُ الصَّ  

ابن طاووس و  دیس یبود که ذکر شد، ول نیمذکور، هم تیشم موافق رواها یقمر بن ارتیبدان که ز و
و بعد  دو رکعت نماز بخواناند که به سمت باال سر برو و  فرموده ارتیز نیپس از ا گرانیو د دیمف خیش

:خدا را بخوان و پس از نماز بگو ارینماز بجا آور و بس یاز آن هرچه خواه  

عَظهِم ذَنْباً إِ  اللهه مه  ِم َوالَْمشَْهِد الْم  َكره ٍد َوََل تََدْع ِلي فِي ٰهذَا الَْمكاِن الْم  َحمه ٍد َوآِل م  َحمه َل  َغَُْرتَه  ، َوََل َصل ِ عَلَٰى م 
ْجتَه  ، َوََل َمَرضاً إَِل  شََُيْتَه  ، َوََل َعيْباً إَِل  َستَْرتَه  ، َوَلَ  اً إَِل  فَره إَِل  بََسطْتَه  ، َوََل َخْوفاً إَِل  آَمنْتَه  ، َوََل  ِرْزقاً  َهم 

لََك فِيها ِرضًى َوِلَي َشْمالً إَِل  َجَمعْتَه  ، َوََل غائِباً إَِل  َحُِْظتَه  َوأَدْنَيْتَه  ، َوََل حاَجةً ِمْن َحوائِجِ الدُّنْيا َواْْلِخَرةِ 
ا مَ فِيها َصالٌح إَِل  قََضيْتَها يَا أَْرحَ  .ِحِمينَ الره  
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 یمن گناه یبزرگ، برا ارتگاهیمکان مکّرم و ز نیدرود فرست بر محّمد و خاندان محّمد و در ا ایخدا
و نه  یکه شفا ده جز آن یماریو نه ب ییکه برطرف نما جز آن یو نه اندوه یامرزیکه ب مگذار جز آن

 یو نه پراکندگ یده یمنیکه ا جز آن یو نه ترس یکه بگستران جز آن یو نه رزق یکه بپوشان جز آن یبیع

از  یو نه حاجت یینما کیرا نزد دارشیو د یکه حفظ کن جز آن یو نه دور از نظر یکه گرد آور جز آن
 یا ،یکه برآور و مرا در آن مصلحت است جز آن تیو آخرت که تو را در آن رضا ایدن یها حاجت

.مهربانان نیتر مهربان  

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

ْؤِمنِيَن ، السهالم  َعلَيَْك يَا ابَْن َسي ِِد الَْوِصي ِيَن ،  السهالم   السهالم  َعلَيَْك يَا َعلَيَْك يَا أَبَا الَُْْضِل الْعَبهاَس ابَْن أَِميِر الْم 

ل الْقَْوِم إِْسالماً ، َوأَقْدَِمِهْم إِيماناً  ِ ، َوأَ ابَْن أَوه ْسالِم . أَشَْهد  لَقَْد نََصْحَت  ْحَوِطِهمْ ، َو أَقَْوِمِهْم بِِديِن َّللاه َعلَى اْْلِ
ةً قَتَلَتَْك ، َولَعََن َّللاه  أ مه  ِ َو ِلَرس ولِِه َوِْلَِخيَك فَنِعَْم اْْلَخ  الْم واِسي ، فَلَعََن َّللاه  أ مه ةً ةً َظلََمتَْك ، َولَعََن َّللاه  أ  ّلِِله مه

َحاِمي النهاِصر   ابِر  الْم جاِهد  الْم  ْسالِم ، فَنِعَْم الصه ْرَمةَ اْْلِ َواْْلَخ  الدهافِع  َعْن  اْستََحلهْت ِمنَْك الَْمحاِرَم ، َوانْتََهَكْت ح 
ه  ِمَن الثهواِب الْ  اِغب  فِيما َزِهدَ فِيِه َغيْر  ِجيب  إِلٰى طاَعِة َرب ِِه ، الره هنَاِء الَْجِميِل ، وَ أَِخيِه الْم   أَلَْحقَكَ َجِزيِل ، َوالث
 َّللاه  بَِدَرَجِة آبائَِك فِي َجنهاِت النهِعيمِ 

سالم بر تو  نان،یفرزند سرور جانش یسالم بر تو ا رمؤمنان،یابا الفضل العباس فرزند ام یبر تو ا سالم
 نیبه د یبند یدر پا نشانیو استوارتر نمایدر ا نشانیتر شینفر امت در اسالم آوردن و پ نیفرزند اول یا

 یرخواهیو برادرت خ سولشخدا و ر یکه تو برا دهم یبر اسالم، شهادت م نشانیتر اطیخدا و با احت
را  یرا که تو را کشت و لعنت کند امت یخدا لعنت کند امت ،یبود یپس چه خوب برادر همدرد ،ینمود

تو را حالل شمرد و پرده احترام اسالم را  یها ه حرمترا ک یکه به تو ستم روا داشت و لعنت کند امت

و  یکننده از برادرش بود برادر دفاع و دهنده یاری ،یصبرکننده، جهادگر، حام کویپس چه ن د،یدر
شدند که همان پاداش بزرگ و  رغبت یبه آن ب گرانیمند به آنچه د دهنده طاعت پروردگارش و عالقه پاسخ

پرنعمت ملحق کرد یها و خدا تو را به درجه پدرانت، در بهشت باستیز شیستا  

َُِرتَِك َوَجِزيِل إِْحسانَِك ، فَأَْسأَل كَ  اللهه مه  ْضت  ِلِزياَرِة أَْوِليائَِك َرْغبَةً فِي ثَوابَِك ، َوَرجاًء لَِمغْ  أَْن ت َصل َِي إِن ِي تَعَره
ٍد َوآِلِه الطهاِهِريَن ، َوأَ  َحمه اً َعلَٰى م  اً ، َوَعيِْشي بِِهْم قار  ، َوِزياَرتِي بِِهْم َمقْب ولَةً ،  ْن تَْجعََل ِرْزقِي بِِهْم دار 

ْن يَنْقَِلب  ِمْن ِزياَرِة َمشاِهِد  ْكَرِميَن ، َواْجعَلْنِي ِممه ُِْلحاً َوَحيَاتِي بِِهْم طَي ِبَةً ، َوأَْدِرْجنِي إِْدراَج الْم  أَِحبهائَِك م 
نِْجحاً قَدِ  ْراَن الذُّن وِب ، َوسَتَْر الْع ي وِب ،  م  َُِرةِ  َوَكْشفَ اسْتَْوَجَب غُ  وِب ، إِنهَك أَهْل  التهقْوٰى َوأَهْل  الَْمغْ .الْك ر   

به آمرزشت و احسان فراوانت،  دیشدم به خاطر رغبت در پاداشت و ام تیایاول ارتیمعترض ز ایخدا
و  یینما ادیز شانیرا به خاطر ا ام یو روز یپاکش درود فرستکه بر محّمد و خاندان  خواهم یپس از تو م

را دلپسند  اتمیو ح یرا به حق آنان مقبول قرار ده ارتمیو ز یرا به خاطر آنان برقرار دار ام یزندگ

 یها ارتگاهیز ارتیکه از ز یقرار ده یو از کسان ییو مرا با گروه اهل کرامت همراه نما ییفرما
و  ها بیع دنیمستوجب آمرزش گناهان و پوش که یدرحال گردند، یبازم ابیمعاشقانت رستگار و کا

.یتو اهل پروا و آمرزش یشده باشد، به راست ها یبرطرف شدن گرفتار  

ابوحمزه  تیجمالت را که در روا نیبرو و ا فیبه نزد قبر شر ،یآن حضرت را وداع کن یبخواه چون
:اند بگو است و علما هم ذکر کرده یثمال  

ِ َوبَِرس وِلِه َوبِِكتابِِه َوبَِما جاَء بِِه ِمْن عِ  أَْستَْوِدع كَ  َ َوأَْستَْرِعيَك َوأَقَْرأ  َعلَيَْك السهالَم ، آَمنها بِاّلِله ِ ، اللهه مه َّللاه نِْد َّللاه
اِهِديَن ، اللهه مه ََلتَْجعَلْه  آِخَر الْعَْهِد ِمْن ِزياَرتِي  ابِْن أَِخي َرس وِلَك َصلهى َّللاه  عَلَيِْه َوآِلِه ،  قَبْرَ فَاْكت بْنا َمَع الشه
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ْف بَيْنِي َوبَيْ  قْنِي ِزياَرتَه  أَبَداً َما أَبْقَيْتَنِي، َواْحش ْرنِي َمعَه  َوَمَع آبائِِه فِي الِْجناِن ، َوَعر ِ نَه  َوبَيَْن َرس و ِلَك َواْرز 
دٍ َوأَْوِليائَِك. اللهه مه َصل ِ َعلَٰى م   ِ  َحمه هْصِديِق بَِرس وِلَك ، َوالِْوَليَِة ِلعَِلي  يماِن بَِك ، َوالت ٍد َوتََوفهنِي َعلَى اْْلِ َحمه َوآِل م 

ِهْم ، فَِإن ِي قَدْ َرِضيت  يَ  ِ لِْدِه عَلَيِْه السهاٰلم  ، َوالْبَراَءِة ِمْن َعد و  ِة ِمْن و  ، َوَصلهى  ا َرب ِي بِٰذِلكَ بِْن أَبِي طاِلٍب َواْْلَئِمه

دٍ  َحمه ٍد َوآِل م  َحمه .َّللاه  َعلَٰى م   

به خدا و رسول و  میآورد مانیا فرستم، یتوأم و بر تو سالم م تیو خواستار رعا سپارم یرا به خدا م تو
آن را آخر عهد  ایخدا س،یحوادث بنو نیما را با گواهان ا ایخدا آورد، خدا شیاز پ امبریکتابش و به آنچه پ

را همواره  ارتشی( قرار مده و زدقبر فرزند برادر رسولت )درود خدا بر او و خاندانش با ارتیمن از ز
من و او و  انیمن فرما و مرا با او و با پدرانش در بهشت محشور گردان و م یروز یدار یام م تا زنده

 هیبر پا ران،یبر محّمد و خاندان محّمد درود فرست و مرا بم ایکن. خدا جادیا ییشناسا تیایرسول و اول
و امامان از فرزندانش )درود بر آنان باد( و  رمؤمنانیام تیو وال امبرتیبه خود و باور نسبت به پ مانیا

امر خشنودم و درود خدا بر محّمد و خاندان  نیپروردگارم همانا به ا یکه من ا از دشمنانش آن یزاریب
.محّمد  

 یخواه یرا که م ییپدر و مادر و مؤمنان و مسلمانان دعا کن و از دعاها هر دعا یخود و برا یبرا پس

.کن اریاخت  

شده: خداوند رحمت  تیاست روا نی( آنچه حاصلش االسالم هیاز حضرت سجاد)عل ی: در خبردیگو مؤلّف
که  نیآن حضرت نمود تا ا یداکرد و جانش را ف ثاری( را که نسبت به برادر خود االسالم هیکند عباس)عل

 تیآن جناب عنا هدو دست او دو بال ب یاو دو دستش را از بدن جدا کردند و خدا به جا یاریدر راه 
و  کند ی( با آن دو بال همراه فرشتگان در بهشت پرواز مالسالم هی)علطالب یفرمود که مانند جعفر بن اب

را  دانیاست که مورد غبطه همه شهداست و تمام شه ینزد خدا مقام امتی( در قالسالم هیعباس)عل یبرا
.مقام اوست یآرزو  
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