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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

 سايت اينترنتی گلزارنور
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  ليه السالمع کاظم یامام موسخاصه صلوات 

، اَلّطاِهراللّـُهمه َصّلِ َعلَى الْ  ، اَلنُّوِر الُْمبيِن، اَلُْمْجتَِهِد  ميِن الُْمْؤتََمِن ُموَسى بِْن َجعْفَر، اَلْبَّرِ الَْوفِّىِ ِكّىِ الزه
اَللّـُهمه َوكَما بَلهَغ َعْن ابآئِِه َما اسْتُوِدَع ِمْن اَْمِرَك َونَْهيَِك، َوَحَمَل َعلَى ذى فيَك،الُْمْحتَِسِب، اَلّصابِِر عَلَى الْ   

دهِة فيما كاَن يَلْقى ِمْن ُجّهاِل قَْوِمِه، َربِّ  ِة َوالّشِ ِة، َوكابََد اَْهَل الِْعزه فََصّلِ َعلَيِْه اَفَْضَل َواَْكَمَل ما َصلهيَْت  الَْمَحجه
ْن اَطـاَعَك، َونََصحَ  .ِلِعباِدَك، اِنهَك َغفُوٌر َرحيمٌ  َعلى اََحد ِممه  

 

بن  ی( حضرت موسیو درست ی)اسرار حق( و معتمد خلق )به راست نیپروردگارا درود فرست بر امام ام
که همه عمر با  یآن کس ،یاحکام اله نیو وفادار و پاک و مهذب است. نور علمش مب کوکاریجعفر که ن

پدران آن  ازخدا چنانکه  یا بود. بایتو صبور و شک یکمال کوشش و اجتهاد بر آزار امت در راه رضا
را به راه شرع  یو بار فرمان اله دیتو همه را به خلق رسان نید یبود از امر و نه عهیامام آنچه نزد او ود

 دیکش یجور( و در آنچه از جهال قومش م ی)خلفا رانیبرد و با اهل غرور و سخت گ میمستق قیو طر
فرست بهتر و کاملتر از هر درود و  یبزرگوار درود مقاومت کرد و رنج برد پس از خدا تو بر آن

آمرزنده گناه خلق  یکه البته تو خدا یخود و ناصحان بندگانت فرست عیاز بندگان مط یرحمت که بر احد

.یو مهربان در حق بندگان  

 

  ليه السالمع کاظم یامام موسمخصوص صلوات 

بن  یحضرت موس اراتیاز ز یکیدر « مصباح الزائر»بن طاووس در کتاب  یعل لیجل دیس
و مناقب و عبادات و  لیاز فضا یا صلوات بر حضرت را که مشتمل بر شّمه نی( االسالم هیجعفر)عل

:خواندن آن محروم نسازد ضیمصائب آن جناب است نقل کرده؛ البته زائر، خود را از ف  

ٍد َوأَهِْل بَيْتِِه ، َوَصّلِ َعلَٰى ُموَسى بِْن َجعْفٍَر َوِصّيِ اْْلَبْراِر ، َو إِماِم اْْلَْخياِر ،  اللُّٰهمه  َوَعيْبَِة َصّلِ عَلَٰى ُمَحمه
َحِر بُِمواَصلَِة  لسهَهرِ ، َوواِرِث السهِكينَِة َوالَْوقاِر ، َوالِْحَكِم َواْْلثاِر ، الهِذي كاَن يُْحيِي اللهيَْل بِااْْلَنْواِر  إِلَى السه

راعاِت الْ  هِصلَةِ الْستِغْفاِر ، َحلِيِف السهْجَدِة الطهِويلَِة، َوالدُُموعِ الْغَِزيَرِة، َوالُْمناجاِة الَْكثِيَرِة، َوالضه ُمت  

 یشوایو پ کوکارانین نیبن جعفر، جانش یو درود فرست بر موس تشیب درود فرست بر محّمد و اهل ایخدا

تا  یداریکه همواره شب را با ب ها و آثار، آن انوار و وارث آرامش و متانت و حکمت ی خوبان و خزانه
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سرشار و  یها کو اش یطوالن یاه سجده مانیپ هم داشت، یاستغفار زنده م وستنیسحر، با به هم پ
وستهیبه هم پ یها و ناله اریبس ازیرازون  

بِْر ، َوالُْمْضطََهدِ  َوَمقَرِّ  لِْم ،  النُّهٰى َوالْعَْدِل ، َوالَْخيِْر َوالْفَْضِل ، َوالنهدٰى َوالْبَذِْل ، َوَمأْلَِف الْبَلْوٰى َوالصه بِالظُّ

اِق الْ َوالَْمقْبُوِر بِالَْجْوِر ، َوالُْمعَذه  بَِحلَِق الْقُيُوِد ،  َمْرضُوِض ِب فِي قَعِْر السُُّجوِن َوظُلَِم الَْمطَاِميِر ، ِذي السه
هِ الُْمْصطَفٰى ، َوأَبِيِه الُْمْرتَضٰى  ناَزِة الُْمنَادٰى َعلَيْها بِذُّلِ السْتِْخفاِف ، َوالْواِرِد عَلَٰى َجّدِ ََ ِه سَيِّدَِة َوالْجِ ، َوأُّمِ

لٍء َمسْلُوٍب ، َوأَْمٍر َمغْلُوٍب ، وَ  النِّساءِ  ََ َمطْلُوٍب ، َوَسّمٍ َمْشُروبٍ  دَمٍ بِِإْرٍث َمغُْصوٍب ، َوِو  

شده به ستم و دفن شده  مالیو کرم و بذل و خوگرفته به بال و صبر، پا یقرارگاه خرد و عدالت و خوب و
و  رهایزنج یها به حلقه دهیبا ساق کوب ،ها نیرزمیز یها یکیها و تار و معذّب در عمق زندان یعدالت یبه ب

و پدرش  یجّدش مصطف برو سبک انگاشتن بر آن جار زده شده، وارد شونده  یکه با خوار یا جنازه
 یمغلوب و خون یربوده و فرمان یغصب شده و حکومت یو مادرش سرور بانوان، با ارث یمرتض

نوشانده یخواسته و زهر  

َع غَُصَص الْكَُرِب ، َواْستَسْلََم ِلِرضاَك ، َوأَْخلََص الطهاَعةَ لََك  اللُّٰهمه  ، َوَكَما َصبََر َعلَٰى َغِليِظ الِْمَحِن ، َوتََجره
 واِمِركَ َوَمَحَض الُْخشُوَع ، َواسْتَْشعََر الُْخُضوَع ، َوعاَدى الْبِْدَعةَ َوأَْهلَها ، َولَْم يَلَْحقْهُ فِي َشْيٍء ِمْن أَ 

، َوقُُروٍن ِمْن نَواِهيَك لَْوَمةُ لئٍِم ، َصّلِ عَلَيِْه َصالةً ناِميَةً ُمنِيفَةً زاِكيَةً تُوِجُب لَهُ بِها َشفاَعةَ أَُمٍم ِمْن َخلِْقكَ وَ 
غِْفَرةً َوِرْضواناً، إِنهَك ذُو َومَ  ساناً بَراياَك، َوبَلِّغْهُ َعنها تَِحيهةً َوَسالماً ، َوآتِنا ِمْن لَدُنَْك فِي ُموالتِِه فَْضالً َو إِحْ 

اِحِمينَ  .الْفَْضِل الْعَِميِم، َوالتهجاُوِز الْعَِظيِم، بَِرْحَمتَِك يَا أَْرَحَم الره  

و در برابر  دیرا نوش ها یها صبر کرد، جام اندوه گرفتار محنت یهمچنان که او بر سخت ایخدا
را شعار خود  یکرد و فروتن شیآال یشوع را بخالص نمود و خ تیشد و طاعت را برا میتسل ات یخشنود

اثر  وتو در ا یاز اوامر و نواه یزیدر چ ینمود و مالمت مالمتگر یساخت و با بدعت و اهلش دشمن
شفاعت  یاو واجب گردان یپاک که با آن درود برا ،یبالنده عال ینکرد، بر او درود فرست درود

و سالم برسان و از نزد خود  تیت و از جانب ما به او تحاز مخلوق ییها و گروه دگانتیاز آفر ییها امت
و گذشت  ریراگفضل ف یکن که تو دارا تیدر مواالتش به ما فضل و احسان و آمرزش و رضوان عنا

.مهربانان نیتر مهربان یا ات یبه مهربان ،یفراوان هست  

 

ليه السالمع کاظم یمخصوص امام موس ارتيز  

« مزار»ابن طاووس در کتاب  دیکه س ( چنانالسالم هیبن جعفر)عل یمختّص به حضرت موس ارتیاما ز
و بعد با آرامش  یسزاوار است غسل کن ،یکن ارتیآن حضرت را ز ینقل کرده آن است که چون خواست

:و بگو ستیبا یدیکه به در حرم رس نیهم ،یروانه شو ارتیو وقار به ز  

 ُ ِ عَلَٰى ِهدايَتِِه لِِدينِِه ،  َّللاّٰ ُ أَكْبَُر ، الَْحْمدُ ّلِِلّٰ ُ ، َوَّللاّٰ ُ أَكْبَُر ، َلإِٰلهَ إِّل َّللاّٰ هْوفِيِق لَِما َدعا إِلَيِْه ِمْن أَْكبَُر ، َّللاّٰ َوالت
باً إِلَيَْك بِابِْن بِنِْت نَبِيَِّك َصلََواتَُك َعلَيِْه َوعَلَٰى  تَيْتُكَ يلِِه . اللّٰهُمه إِنهَك أَْكَرُم َمقْصُوٍد ، َوأَْكَرُم َمأْتِّيٍ ، َوقَْد أَ َسبِ  ُمتَقَّرِ

ٍد َوآلِ  اِهِريَن َوأَبْنائِِه الطهيِّبِيَن . اللُّٰهمه َصّلِ َعلَٰى ُمَحمه ٍد َوَل تَُخيِّْب َسعْيِي ، َوَل تَقَْطْع َرجائِي ،  آبائِِه الطه ُمَحمه
بِينَ  َدكَ َواْجعَلْنِي ِعنْ  نْيا َواْْلِخَرِة َوِمَن الُْمقَره .َوِجيهاً فِي الدُّ  

تر است، خدا را سپاس بر  و خدا بزرگ ستیجز خدا ن یتر است، معبود تر است، خدا بزرگ بزرگ خدا

 ییتو ایآن از راهش. خدا یو موفق نمودن بر آنچه فرا خواند به سو نشید ینمودن به سو تیهدا
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فرزند  لهیبه وس م،یجو یبه تو تقّرب م که یام درحال آمده شده، نزد تو آمده نیتر میقصد شده و کر نیتر میکر
بر محّمد و خاندان محّمد  ایباد. خدا اش زهیبر او و بر پدران پاک و فرزندان پاک تیدرودها امبرت،یدختر پ

و آخرت آبرومند و  ایرا قطع مساز و مرا نزد خود در دن دمیمکن و ام ثمر یدرود فرست و کوششم را ب

.از مقّربان قرار ده  

 

:راست خود را مقّدم دار و بگو یوارد شو و پا بعد  

ِ ، َوعَلَٰى ِملهِة رَ  بِْسمِ  ِ ، َوفِي َسبِيِل َّللاّٰ ِ ، َوبِاّلِلّٰ ُ َعلَيِْه َوآلِِه . اللُّٰهمه اْغِفْر ِلي َو ِلواِلَديه َو َّللاّٰ ِ َصلهى َّللاّٰ سُوِل َّللاّٰ
.ِلَجِميعِ الُْمْؤِمنِيَن َوالُْمْؤِمناتِ   

 امرزیب ایرسول خدا )درود خدا بر او و خاندانش باد(، خدا نیینام خدا و با خدا و در راه خدا و بر آ به
.دان و زنان مؤمن رامرا و پدرم و مادرم و همه مر  

 

:و طلب اذن کن و بگو ستیبا یدیرس فیکه به در بارگاه شر نیهم  

ِ ؟ أَأَدُْخُل يَا أَِميَر الْ  أَأَْدُخلُ  َد بَن َعبِْدَّللاّٰ ِ ؟ أَأَْدُخلُ يَا ُمَحمه ِ ؟ أَأَْدُخُل يَا نَبِيه َّللاّٰ ُمْؤِمنِيَن ؟ أَأَْدُخُل يَا أَبا يَا َرسُوَل َّللاّٰ

ِ الُْحَسيَْن ؟ أَأَْدُخلُ يَا ُمَحمه  ٍد عَِليه بَْن الُْحَسيِْن ؟ أَأَْدُخُل يَا أَبا َجعْفٍَر  أَباٍد الَْحَسَن ؟ أَأَْدُخُل يَا أَبا َعبِْدَّللاّٰ ُمَحمه
ٍد ؟ أَأَْدُخُل يَا َمْول ِ َجعْفََر بَْن ُمَحمه َد ابَْن َعِلّيٍ ؟ أَأَْدُخُل يَا أَبا َعبِْدَّللاّٰ َي يَا أَبَا الَْحَسِن ُموَسى بَْن َجعْفٍَر ؟ ُمَحمه

َد ابَْن َعِلّيٍ؟  أَأَْدُخُل يَا َمْولَي يَا أَبا َجعْفٍَر ؟ أَأَدُْخُل يا َمْولَي ُمَحمه

وارد  ایمحّمد بن عبدهللا؟ آ یوارد شوم ا ایخدا؟ آ امبریپ یوارد شوم ا ایرسول خدا؟ آ یوارد شوم ا ایآ
 یوارد شوم ا ایآ ن؟یاباعبدهللا الحس یوارد شوم ا ایابامحّمد حسن؟ آ یوارد شوم ا ایآ رمؤمنان؟یام یشوم ا

اباعبدهللا جعفر بن  یوارد شوم ا ایآ ؟یعلابا جعفر محّمد بن  یوارد شوم ا ایآ ن؟یبن الحس یابا محّمد عل
ابا جعفر؟  یمن ا یموال یوارد شوم ا ایبن جعفر؟ آ یابا الحسن موس یا میموال یوارد شوم ا ایمحّمد؟ آ

؟یمحّمد بن عل یمن ا یموال یوارد شوم ا ایآ  

 

و قبله را پشت کتف خود قرار بده،  ستیو مقابل قبر با« ّٰللاه أْکبَر  »بگو: « چهار مرتبه»وارد شو و  سپس
:آنگاه بگو  

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

ِ َوابَْن َوِليِِّه ، السهالُم َعلَيَْك يَا ُحجه  السهالمُ  ِ َوابَْن َعلَيَْك يَا َوِليه َّللاّٰ تِِه ، السهالُم َعلَيَْك يَا َصِفيه َّللاّٰ ِ َوابَْن ُحجه ةَ َّللاّٰ
ِ َوابَْن أَِمينِِه ، السهالُم َعلَيَْك يَ  ِ فِي ظُلُماِت اْْلَْرِض ، السهالُم َعلَيَْك يَا  اَصِفيِِّه ، السهالُم َعلَيَْك يا أَِميَن َّللاّٰ نُوَر َّللاّٰ

يِن َوالتُّقٰى ، السهالُم َعلَيَْك يَا خاِزَن ِعلِْم النهبِيِّيَن ، السهالُم عَلَيَْك يَا خاإِماَم الُْهدٰى ، السه  ِزَن الُم َعلَيَْك يَا َعلََم الّدِ
يَا نائَِب اْْلَْوِصياِء السهابِِقينَ  كَ ِعلِْم الُْمْرَسلِيَن ، السهالُم َعلَيْ   
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 یحّجت خدا و فرزند حّجت خدا، سالم بر تو ا یم بر تو اخدا، سال یخدا و فرزند ول یول یبر تو ا سالم
نور خدا  یخدا، سالم بر تو ا نیخدا و فرزند ام نیام یخدا، سالم بر تو ا دهیخدا و فرزند برگز دهیبرگز

 یو تقوا، سالم بر تو ا نیپرچم د یسالم بر تو ا ت،یهدا یشوایپ یسالم بر تو ا ن،یزم یها یکیدر تار

گذشته یایاوص نیجانش یدار دانش رسوالن، سالم بر تو ا خزانه یسالم بر تو ا امبران،یدار دانش پ خزانه  

بَةَ ِعلِْم َعلَيَْك يَا َمعِْدَن الَْوْحيِ الُْمبِيِن ، السهالُم عَلَيَْك يَا صاِحَب الِْعلِْم الْيَِقيِن ، السهالُم َعلَيَْك يَا َعيْ  السهالمُ 
ماُم الزه الُْمْرَسلِ  اِلُح ، السهالُم عَلَيَْك أَيَُّها اْْلِ ماُم الصه ماُم  اِهدُ،يَن ، السهالُم َعلَيَْك أَيَُّها اْْلِ السهالُم َعلَيَْك أَيَُّها اْْلِ

 ُ ِشيدُ ، السهالُم َعلَيَْك أَيَُّها الَْمقْت ماُم السهيِّدُ الره وُل الشهِهيدُ ، السهالُم عَلَيَْك يَا ابَْن الْعابِدُ ، السهالُم عَلَيَْك أَيَُّها اْْلِ
ِ َوابَْن َوِصيِِّه ، السهالُم عَلَيْ  ُ  كَ َرسُوِل َّللاّٰ ِ َوبََركاتُه يَا َمْولَي ُموسَى بَْن َجعْفٍَر َوَرْحَمةُ َّللاّٰ  

خزانه دانش  یسالم بر تو ا ،ینیقیصاحب دانش  یآشکار، سالم بر تو ا یمعدن وح یبر تو ا سالم
امام عابد، سالم بر تو  یزاهد، سالم بر تو ا یشوایپ یسالم بر تو ا سته،یامام شا یوالن، سالم بر تو ارس
خدا و فرزند  سولفرزند ر یگشته، سالم بر تو ا دیکشته شه یسالم بر تو ا د،یامام سرور و رش یا

بن جعفر یمن موس یموال یسالم و رحمت و برکات خدا بر تو ا نش،یجانش  

ْمَت حَ  أَْشَهدُ  ِ ، َوَحره لََك ، َوَحِفْظَت َما اْستَْوَدَعَك ، َوَحلهلَْت َحالَل َّللاّٰ ِ َما َحمه ِ ، أَنهَك قَْد بَلهغَْت َعِن َّللاّٰ راَم َّللاّٰ

ِ ، وَ  ِ ، َوَصبَْرَت َعلَى اْْلَذٰى فِي َجنِْب َّللاّٰ ِ ، َوتَلَْوَت ِكتاَب َّللاّٰ هٰى  جاَهْدتَ َوأَقَْمَت أَْحكاَم َّللاّٰ ِ َحقه ِجهاِدهِ َحت فِي َّللاّٰ
ْْلَْوِصياُء الْهادُوَن أَتَاَك الْيَِقيُن ، َوأَْشَهدُ أَنهَك َمَضيَْت َعلَٰى َما َمضٰى َعلَيِْه آباُؤَك الطهاِهُروَن َوأَْجدادَُك الطهيِّبُوَن ا

ةُ الَْمْهِديُّوَن ، لَْم تُْؤثِْر َعمًى َعلَٰى هُدىً  ، َولَْم تَِمْل ِمْن َحّقٍ إِلٰى باِطلٍ  اْْلَئِمه  

 یو از آنچه به تو سپرده بود نگهدار یرساند یکه تو از جانب خدا آنچه را بر عهده داشت دهم یم یگواه
و کتاب خدا را تالوت  یو احکام خدا را بپا داشت یو حالل خدا را حالل و حرام خدا را حرام کرد ینمود

تا مرگ تو را  ید جهاد کردیگونه که با و در راه خدا آن یار مردم صبر کردو در راه خدا بر آز ینمود
راهنما، آن  نانیو جانش زهیبر آنچه پدران پاک و اجداد پاک ،یکه درگذشت دهم یم یو گواه دیدررس

و از حق به جانب باطل منحرف  ینداد حیترج تیرا بر هدا یدرگذشتند، گمراه افتهی تیهدا انیشوایپ
ینشد  

يَْت اْْلَمانَةَ ، َواْجتَنَبَْت الِْخيانَ  ْشَهدُ َوأَ  ِ َو ِلَرسُوِلِه َوِْلَِميِر الُْمْؤِمنِيَن ، َوأَنهَك أَده الةَ أَنهَك نََصْحَت ّلِِلّٰ ةَ ، َوأَقَْمَت الصه

 َ َكاةَ ، َوأََمْرَت بِالَْمعُْروِف ، َونََهيَْت َعِن الُْمنَْكِر ، َوعَبَْدَت َّللاّٰ  ُمْخِلصاً ُمْجتَِهداً ُمْحتَِسباً َحتهٰى أَتَاَك ، َوآتَيَْت الزه
ْسالِم َوأَْهلِِه أَفَْضَل الَْجزاِء َوأَْشَرَف الَْجزاءِ  ُ َعِن اْْلِ  الْيَِقيُن ، فََجزاَك َّللاّٰ

و از  یو امانت را ادا نمود یکرد یرخواهیخ رمؤمنانیخدا و رسول خدا و ام یکه برا دهم یم یگواه و
و خدا را  یاز منکر نمود یو امر به معروف و نه یو زکات داد یو نماز بپا داشت یدیگز یدور انتیخ

اسالم  یاز سو داپس خ د،یتا مرگت فرا رس یاو عبادت کرد یاخالص و اجتهاد و تنها برا یتنها از رو

پاداش نیتر فیو شر نیو اهلش پاداشت دهد، برتر  

ِ زائِ  أَتَيْتُكَ  تَِك ، عائِذاً بِقَبِْرَك ، يَا ابَْن َرسُوِل َّللاّٰ راً ، عاِرفاً بَِحقَِّك ُمِقّراً بِفَْضِلَك ، ُمْحتَِمالً لِِعلِْمَك ، ُمْحتَِجباً بِِذمه
ِ ، ُمواِلياً ِْلَْوِليائَِك ، ُمعاِدياً ِْلَ  الُْهَدى الهِذي ، ُمسْتَبِْصراً بَِشأْنَِك َوبِ  ْعدائِكَ لئِذاً بَِضِريِحَك ، ُمْستَْشِفعاً بَِك إِلَى َّللاّٰ

 أَنَْت َعلَيِْه ، عاِلماً بَِضاللَِة َمْن خالَفََك َوبِالْعََمى الهِذي هُْم َعلَيْهِ 

عارف به حقّت هستم و به فضلت اقرار  که یدرحال ارت،یز یآمدم برا تیفرزند رسول خدا، به سو یا

خواه به واسطه تو  شفاعت حت،یقبر و ضرآورنده به  و پناه مانتیبه پ دهیپوش باشم، یدارم، متحّمل دانشت م
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به  یدانا ،یبر آن هست توکه  یتیبه مقامت و هدا ینایخدا، دوستدار دوستانت، دشمن دشمنانت، ب یبه سو
که آنان برآنند یا یکه با تو مخالفت کرد و کوردل یکس یگمراه  

ِ بِأَبِي باً بِِزياَرتَِك إِلَى َّللاّٰ ِ أَتَيْتَُك ُمتَقَّرِ ي َونَفِْسي َوأَهِْلي َوماِلي َوَولَِدي يَا ابَْن َرسُوِل َّللاّٰ  تَعَالٰى ، أَنَْت َوأُّمِ

يَتَجاَوَز َعْن َسيِّئاتِي ، ، وَ  يَوُمْستَْشِفعاً بَِك إِلَيِْه فَاْشفَْع ِلي ِعنْدَ َربَِّك لِيَغِْفَر ِلي ذُنُوبِي ، َويَعْفَُو َعْن ُجْرمِ 
َل َعلَيه بِما هَُو أَْهلُهُ ، َويَغِْفَر ِلي َوِْلبائِ  ْخوانِي َويَْمُحَو َعنِّي َخِطيئاتِي ، َويُدِْخلَنِي الَْجنهةَ ، َويَتَفَضه ي َوِْلِ

بِفَْضلِِه َوُجوِدِه َوَمنِّهِ  ِربَِهاَوَمغَاَوأََخواتِي َو لَِجِميعِ الُْمْؤِمنِيَن َوالُْمْؤِمناِت فِي َمشاِرِق اْْلَْرِض   

به  که یتو آمدم درحال یپسر رسول خدا، به سو یا تیو مادر و جان و خاندان و مال و فرزندانم فدا پدر
پس مرا  کنم، یتو طلب شفاعت م لهیبه وس شگاهشیو به پ میجو یتقّرب م یتعال یخدا یبه سو ارتتیز

چشم بپوشد و  میها یو از جرمم درگذرد و از بد امرزدیرا ب نزد پروردگارت شفاعت کن تا گناهانم
و مرا و  دیآن است تفّضل نما ستهیگونه که او شا و وارد بهشتم کند و بر من آن دیرا محو نما میخطاها

به  امرزد،یب نیرا در مشارق و مغارب زم مانیپدران و برادران و خواهرانم و همه مردان و زنان با ا
انشفضل و جود و احس  

 

 یو آن را ببوس و دو طرف صورت خود را بر آن بگذار و به آنچه که خواه ندازیخود را بر قبر ب سپس
:دعا کن، آنگاه رو به جانب سر برگرد و بگو  

 

ماُم الْ  السهالمُ  ِ َوبََركاتُهُ ، أَْشَهدُ أَنهَك اْْلِ هاِدي َوالَْوِليُّ الُْمْرِشدُ ، َعلَيَْك يَا َمْولَي يَا ُموسَى بَْن َجعْفٍَر َوَرْحَمةُ َّللاّٰ
نِْجيِل ، َوا هْوَراِة َواْْلِ هأِْويِل ، َوَحاِمُل الت هنِْزيِل ، َوَصاِحُب الت اِدُق الْعَاِمُل ، يَا  لْعَاِلمُ َوأَنهَك َمعِْدُن الت الْعَاِدُل ، َوالصه

ِ ِمْن أَْعدائَِك ، َوأَتَقَره  ُ َعلَيَْك َوَعلَٰى آبائَِك َوأَْجداِدَك َمْولَي أَنَا أَبَْرأُ إِلَى َّللاّٰ ِ بُِموالتَِك ، فََصلهى َّللاّٰ ُب إِلَى َّللاّٰ
 ُ ِ َوبََركاتُه  َوأَبْنائَِك َوِشيعَتَِك َوُمِحبِّيَك َوَرْحَمةُ َّللاّٰ

 ییکه تو دهم یم یبن جعفر و رحمت و برکات خدا بر تو باد، گواه یموس یمن ا یموال یبر تو ا سالم
و  لیو حامل تورات و انج لیو صاحب تأو لیمعدن تنز ییراهنما و سرپرست ارشاد کننده و تو یشوایپ

و به  میجو یم یزاریخدا از دشمنانت ب یمن، من به سو یموال یعمل کننده، ا یعالم عادل و راستگو

رزندان و پس درود و رحمت و برکات خدا بر تو و پدران و اجداد و ف م،ینما یبه خدا تقّرب م ات یدوست
و دوستدارانت باد انیعیش  

ن»و  «سی  »بجا آر و در آن دو رکعت سوره  ارتیدو رکعت نماز ز آنگاه از  یا هر سوره ای« الّرحم 
.دعا کن یخواه یآسان باشد بخوان، سپس به آنچه م تیکه برا  قرآن  

 

گريد ارتيز  

( را در السالم هیبن جعفر)عل یموس یاند: چون خواست فرموده یو محّمد بن مشهد دیشه خیو ش دیمف خیش
و اذن دخول بطلب، آنگاه  ستیرا قصد نما و بر در َحَرم با فیغ سل کن و حرم شر ،یکن ارتیبغداد ز

:ییگو یم که یوارد حرم شو، درحال  
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ُ َعلَيِْه َوآِلِه ، َوالسهالُم  بِْسمِ  ِ َصلهى َّللاّٰ ِ ، َوَعلَٰى ِملهِة َرسُوِل َّللاّٰ ِ ، َوفِي َسبِيِل َّللاّٰ ِ َوبِاّلِلّٰ َِّللاّٰ .َعلَٰى أَْولِيَاِء َّللاّٰ  

 یایرسول خدا )درود خدا بر او و خاندانش( و سالم بر اول نیینام خدا و با خدا و در راه خدا و بر آ به
 خدا

:بگو ستادىیچون نزد قبر ا رى،ی( قرار گالسالم هیبرو تا برابر قبر حضرت موسى بن جعفر)عل پسس  

ةَ َّللاِّٰ  السهالمُ  ِ ، السهالُم َعلَيَْك يَا ُحجه ِ فِي ظُلُماِت اْْلَْرِض ، السهالُم َعلَيَْك يَا َولِيه َّللاّٰ  ، السهالُم َعلَيَْك يَا نُوَر َّللاّٰ
َكاةَ ، َوأََمْرَت بِ َعلَيَْك يَا با الةَ ، َوآتَيَْت الزه ِ ، أَشَْهدُ أَنهَك أَقَْمَت الصه ، َونََهيَْت َعِن الُْمنَْكِر ،  الَْمعُْروفِ َب َّللاّٰ

ِ َحقه ِجهاِدِه ، َوَصبَْرَت َعلَى اْْلَذَٰى فِي َجنْبِِه مُ  ْحتَِسباً ، َوعَبَْدتَهُ َوتَلَْوَت الِْكتَاَب َحقه تاِلَوتِِه ، َوَجاهَْدَت فِي َّللاّٰ
ِ ِمْن  ىٰ ُمْخلِصاً َحتهٰى أَتَاَك الْيَقِيُن ، أَْشَهدُ أَنهَك أَْولَ  ِ َحقّاً ، أَبَْرأُ إِلَى َّللاّٰ ِ َوبَِرسُولِِه ، َوأَنهَك ابُْن َرسُوِل َّللاّٰ بِاّلِلّٰ

ِ بُِموالتَِك ، أَتَيْتَُك يَا  ُب إِلَى َّللاّٰ َمْولَي عاِرفاً بَِحقَِّك ، ُمواِلياً ِْلَْولِيائَِك ، ُمعاِدياً ِْلَعْدائَِك ، أَْعدائَِك ، َوأَتَقَره
ِلي ِعنَْد َربِّكَ  عْ فَاْشفَ   

حّجت خدا، سالم  یخدا، سالم بر تو ا یول یسالم بر تو ا ن،یزم یها یکینور خدا در تار یبر تو ا سالم
از  یو امر به معروف و نه یو زکات پرداخت یکه تو نماز بپا داشت دهم یم یباب خدا. گواه یبر تو ا

و بر  ستهیکوشش شا یدیو در راه خدا کوش یتالوت کرد دیگونه که با و کتاب خدا را آن یمنکر نمود

تا مرگ تو را  یو او را خالصانه عبادت کرد یخدا صبر نمود یدر راه خدا تنها برا تیآزار و اذ
 ،ییتو به حق فرزند رسول خدا نکهیو ا یکه تو به خدا و رسول خدا سزاوارتر دهم یم یگواه د،یدررس

من به  یموال یا م،ینما یم ببه خدا تقرّ  ات یو با دوست میجو یم یزاریخدا از دشمنانت ب یبه سو
 حضورت آمدم عارف به حقّت، دوستدار دوستانت، دشمن دشمنانت، پس مرا نزد خدا شفاعت کن

. 

آن بگذار، آنگاه برگرد و به جانب سر  یرا به رو تیها و آن را ببوس و گونه ندازیب خود را بر قبر پس
:بگو نیو چن ستیو با ایب  

ِ ، أَْشَهدُ أَنهَك صاِدٌق ، أَدهيَْت ناِصحاً ، َوقُلَْت أَِميناً ، َوَمَضيَْت َشِهيداً ،  السهالمُ  لَْم تُْؤثِْر َعلَيَْك يَا ابَْن َرسُوِل َّللاّٰ
ُ َعلَيَْك َوَعلَٰى آبائَِك َوأَ  َعمىً  .الطهاِهِرينَ  بْنائِكَ َعلَى الُْهدٰى ، َولَْم تَِمْل ِمْن َحّقٍ إِلٰى باِطٍل ، َصلهى َّللاّٰ  

 نانهیو ام یکرد فهیوظ یادا رخواهانهیخ ،یکه تو صادق دهم یم یفرزند رسول خدا، گواه یبر تو ا سالم

و از حق به جانب باطل منحرف  ینداد حیترج تیرا بر هدا یو کوردل یو به حال شهادت درگذشت یگفت
.درود خدا بر تو و پدران و فرزندان پاک تو ،ینشد  

 

که  یدو رکعت، هر نماز نیآر و بعد از ا یبجا ارتیرا ببوس و دو رکعت نماز ز یقبر نوران پس
:بخوان، آنگاه به سجده رو و بگو یخواست  

َو إِلَيَْك قََصْدُت ، َوبِفَْضِلَك َرَجْوُت ، َوقَبَْر إِماِمَي الهِذي أَْوَجبَْت َعلَيه طاَعتَهُ ُزْرُت ، َوبِِه إِلَيَْك اْعتََمْدُت ،  اللُّٰهمه 
ِهُم الهِذي أَْوَجبَْت َعلَٰى نَفِْسَك اْغِفْر ِلي َو ِلوالَِديه َو ِللْ  لُْت ، فَبَِحقِّ .يَا كَِريمُ  ُمْؤِمنِينَ إِلَيَْك تََوسه  
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شدم و قبر امامم را که اطاعتش را بر من  دواریتو اعتماد نمودم و آهنگ تو کردم و به فضلت ام به ایخدا
که بر خود واجب  تو توّسل جستم، پس به حق آنان یاو به سو لهیکردم و به وس ارتیز یواجب نمود

.میکر یا امرز،یرا ب مانیمرا و پدر و مادرم و همه اهل ا یا نموده  

 

:ود را بر قبر بگذار و بگوطرف راست صورت خ پس  

ٍد َواقِْضها اللُّٰهمه  ٍد َوآِل ُمَحمه قَْد عَِلْمَت َحوائِِجي فََصّلِ َعلَٰى ُمَحمه  

.ها را برآور پس بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست و آن یا حاجات مرا دانسته ایخدا  

 

:جانب چپ صورت را بر قبر بگذار و بگو آنگاه  

ٍد َواْغِفْرها ، َوتََصده  اللُّٰهمه  ٍد َوآِل ُمَحمه ٍد َصّلِ عَلَٰى ُمَحمه ٍد َوآِل ُمَحمه ْق َعلَيه بِما قَْد أَْحَصيَْت ذُنُوبِي ، فَبَِحّقِ ُمَحمه
 ُ  أَنَْت أَْهلُه

پس به حق محّمد و خاندان محّمد، درود فرست بر محّمد و خاندان محّمد  ،یا تو گناهانم را برشمرده ایخدا
.بر من تصّدق فرما یآن ستهیو به آنچه تو شا امرزیها را ب و آن  

و  ی؛ آنگاه سر از سجده بردار و به آنچه خواه«شُْکراً شُْکراً »بگو: « صد مرتبه»به سجده برو و  سپس

.دعا کن ،یو او را دوست دار یهرکه خواه یبرا  
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