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فطر و قربان دي)ع( در عنيامام حس ارتيز  

روز  ارتیکربال باشد و آنجا بماند تا ز نیشده: هرکه شب عرفه در زم تی( رواالسالم هیو از امام باقر)عل
.او را از شّر آن سال نگاه دارد یتعال قربان کند و برگردد حق دیع  

« قدر یها شب» یکه برا یارتیز یکیاند:  نقل کرده ارتیدو ز ف،یشر دیدو ع نیا یکه علما برا بدان
که گذشت  یارتیکه ز گردد یظاهر م شانیو از کلمات ا شود یاست که ذکر م ارتیز نیا گریذکر شده و د

.و قربان فطر دیع یها شب یبرا شود یکه ذکر م یارتیقربان است و ز دیفطر و ع دیع یروزها یبرا  
و  ستیبر در بارگاه با یآن حضرت را اراده کن ارتیدو شب ز نیاند: چون در ا هر صورت فرموده در

:اذن دخول بگو یبه جانب قبر نظر کن و برا  
 

ِ قَْدِرَك ،  يا َمْوالَي يَا أَبا َعْبِدَّللٰاِ  ، يَا اْبَن َرُسوِل َّللٰاِ َعْبُدَك َواْبُن أََمتَِك الذهِليُل بَْيَن يََدْيَك ، َواْلُمَصغهُر فِي ُعلو 
الً إِلَى َّللاِٰ  هاً إِلٰى َمقاِمَك ، ُمتََوس ِ الٰى بَِك ،  تَعَواْلُمْعتَِرُف بَِحق َِك جاَءَك ُمْستَِجيراً بَِك قاِصداً إِلٰى َحَرِمَك، ُمتََوج ِ

اْلُمِقيِميَن فِي ٰهَذا اْلَمْشَهِد؟ أَأَْدُخُل يَا َمْوالَي ؟ أَأَْدُخُل يا َوِليه َّللٰاِ؟ أَأَْدُخُل يَا َمالئَِكةَ َّللٰاِ اْلُمْحِدقِيَن بِٰهَذا اْلَحَرِم ،  

رت و خوار در براب زت،یات و فرزند کن فرزند رسول خدا، بنده یاباعبدهللا، ا یمن ا یموال یا
آمد، آهنگ حرمت نموده،  تیخواه به سو کننده به حقّت، پناه مقامت و اعتراف یشده در برابر بلند کوچک

وارد  ایمن، آ یموال یوارد شوم ا ایاست، آ یتعال یتو متوّسل به خدا لهیمقامت کرده، به وس یرو به سو
 نیدر ا دگانیگز یمأو یحرم؟ ا نیا رندگانیدربرگ یفرشتگان خدا؟ ا یوارد شوم ا ایخدا؟ آ یول یشوم ا

ارتگاه؟یز  

 نیچپ مقّدم بدار و چن یراست را بر پا یگشت، وارد شو و پا انیگر ات دهیاگر دلت خاشع شد و د پس
:بگو  

. ُمباَركاً َوأَْنَت َخْيُر اْلُمْنِزِلينَ َّللٰاِ ، َوبِاّٰلٰلِ ، َوفِي َسبِيِل َّللٰاِ ، َوَعلَٰى ِملهِة َرُسوِل َّللٰاِ . اللُٰهمه أَْنِزْلنِي ُمْنَزالً  بِْسمِ   

فرود  نیبا برکت فرود آر که تو بهتر یمرا در منزل ایرسول خدا؛ خدا نیینام خدا و در راه خدا و بر آ به
.یآورندگان  

:بگو سپس  
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ِ اْلفَْرِد الصه  َّللٰاُ  ِ َكثِيراً ، َوُسْبحاَن َّللٰاِ بُْكَرةً َوأَِصيالً ، َواْلَحْمُد ّٰلِلٰ َمِد ، اْلَماِجِد اَْأََحِد ، أَْكبَُر َكبِيراً ، َواْلَحْمُد ّٰلِلٰ
َل  ِلِه َسهه ِل اْلَحنهاِن ، الهِذي ِمْن تََطوُّ ِ ِل اْلَمنهاِن ، اْلُمتََطو  اَرةَ َمْوالَي بِِإْحسانِِه ، َولَْم يَْجعَْلنِي َعْن ِزي ِلياْلُمتَفَض ِ

َل َوَمنَحَ  تِِه َمْدفُوعاً ، بَْل تََطوه .ِزياَرتِِه َمْمنُوعاً ، َواَل َعْن ِذمه  

 یرا و منّزه است در هر بامداد و شامگاه، سپاس خدا یخدا اریتر و سپاس بس تر است بزرگ بزرگ خدا
مهربان، آنکه از  اریبخش، بزرگوار به بخشش، بس کننده، نعمت بزرگوار، تفّضل از،ین یفرد، ب یرا، خدا
باز نداشت و از  مرا ارتشیرا به احسانش بر من آسان نمود و از ز میموال ارتیدر بخشش، ز یبزرگوار

.پناهش دورم ننمود، بلکه بر من لطف و احسان فرمود  

و  ستیو تضّرع، برابر قبر مطّهر با هیع و گربا حال خضو یدیروضه رس انیوارد شو، چون به م پس
:بگو  

َث إِْبراِهيَم َعلَْيَك يَا واِرَث آَدَم َصْفَوِة َّللٰاِ ، السهالُم َعلَْيَك يَا واِرَث نُوحٍ أَِميِن َّللٰاِ ، السهالُم َعلَْيَك يَا وارِ  السهالمُ 
ُروحِ َّللٰاِ ، السهالُم َعلَْيَك يَا  يسىٰ يِم َّللٰاِ ، السهالُم َعلَْيَك يَا واِرَث عِ َخِليِل َّللٰاِ ، السهالُم َعلَْيَك يَا واِرَث ُموسٰى َكلِ 

ِة َّللٰاِ ، ال ٍ ُحجه ٍد َصلهى َّللٰاُ َعلَْيِه َوآِلِه َحبِيِب َّللٰاِ ، السهالُم َعلَْيَك يَا واِرَث َعِلي  سهالُم َعلَْيَك أَيَُّها واِرَث ُمَحمه
َت الصهالةَ ، بَرُّ التهِقيُّ ، السهالُم َعلَْيَك يَا ثاَر َّللٰاِ َواْبَن ثاِرِه َواْلِوتَْر اْلَمْوتُوَر ، أَْشَهُد أَنهَك قَْد أَقَمْ اْلَوِصيُّ الْ 

كاةَ ، َوأََمْرَت بِاْلَمْعُروِف ، َونََهْيَت َعِن اْلُمْنَكِر ، َوجاَهْدَت فِي َّللٰاِ َحقه ِجهاِدهِ  َحتهى اْستُبِيَح َحَرُمَك ،  َوآتَْيَت الزه
ً َوقُتِْلَت َمظْ  .لُوما  

وارث  یخدا، سالم بر تو ا امبریوارث نوح پ یخدا، سالم بر تو ا دهیوارث آدم برگز یبر تو ا سالم
روح خدا،  یسیوارث ع یخدا، سالم بر تو ا نینش هم یوارث موس یدوست خدا، سالم بر تو ا میابراه

حّجت  یعل رثوا یخدا، سالم بر تو ا بیوارث محّمد )درود خدا بر او و خاندانش( حب یسالم بر تو ا
 یتنها یخون خدا و فرزند خون خدا و ا یباتقوا، سالم بر تو ا کوکارین نیجانش یخدا، سالم بر تو ا

از منکر  یو نه یو امر به معروف نمود یو زکات پرداخت یکه تو نماز بپا داشت دهم یم  یگواه ده،یستمد
شمرده شد و مظلومانه کشته  مباحتا حرم تو  ستهیشا یجهاد ،یو در راه خدا به جهاد برخواست یکرد

.یشد  

:و بگو ستینزد سر مقدس با انیگر یخاشع و چشم یبا دل پس  

لَْيَك يَا اْبَن َسي ِِد اْلَوِصي ِيَن ، السهالُم َعلَْيَك يَا أَبا َعْبِدَّللٰاِ ، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن َرُسوِل َّللٰاِ ، السهالُم عَ  سهالمُ 
ْهراِء َسي َِدِة نِساِء اْلعالَِميَن ، السهالُم َعلَْيَك يَا بََطَل الْ  ، يَا َمْوالَي أَْشَهُد أَنهَك  ُمْسِلِمينَ َعلَْيَك يَا اْبَن فاِطَمةَ الزه

ْسَك اْلجاِهِليهةُ بِأَْنَجاِسها ، َولَْم تُْلبِْسَك ِمْن  ُكْنَت نُوراً فِي اَْأَْصالِب الشهاِمَخِة َواَْأَْرحامِ  َرِة ، لَْم تُنَج ِ اْلُمَطهه
ينِ  اِت ثِيابِها ، َوأَْشَهُد أَنهَك ِمْن َدعائِِم الد ِ ماُم  ُمْدلَِهمه ، َوأَْركاِن اْلُمْسِلِميَن ، َوَمْعِقِل اْلُمْؤِمنِيَن ، َوأَْشَهُد أَنهَك اْْلِ

ةَ ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمةُ التهْقوٰى ، َوأَ اْلبَرُّ ال ِكيُّ اْلهاِدي اْلَمْهِديُّ ، َوأَْشَهُد أَنه اَْأَئِمه ِضيُّ الزه ْعالُم اْلُهدٰى ، تهِقيُّ الره
ْنيا ةُ َعلَٰى أَْهِل الدُّ .َواْلعُْرَوةُ اْلُوثْقٰى ، َواْلُحجه  

سالم بر  نان،یجانش یفرزند آقا یفرزند رسول خدا، سالم بر تو ا یاباعبدهللا، سالم بر تو ا یبر تو ا سالم
من،  یموال یقهرمان مسلمانان، ا یسالم بر تو ا ان،یفرزند فاطمه زهرا، سرور بانوان جهان یتو ا
به  الودیتو را ن تیجاهل زه،یپاک یها بلندمرتبه و رحم یها در صلب یبود یکه تو نور دهم یم یگواه
و  نید یها که تو از استوانه دهم یم یو گواه دیو تارش به تو نپوشان رهیت یها جامه و از شیها یناپاک

باتقوا، خشنودکننده  کوکار،ین یشوایپ ییکه تو دهم یم یو گواه یمسلمانان و پناهگاه مردم مؤمن یها هیپا
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 تیهدا یها تقوا و نشانه یها هیکه امامان از فرزندانت پا دهم یم یو گواه شده تیهدا گر، تیحق، پاک، هدا
.هستند ایمحکم و حّجت بر اهل دن زیو دستاو  

:بگو نیخود را به قبر بچسبان و چن پس  

ُكْم ، َوأَنَا بُِكْم مُ  إِنها ِ ِ َو إِنها إِلَْيِه راِجعُوَن ، يَا َمْوالَي ، أَنَا ُمواٍل ِلَوِلي ُِكْم ، َوُمعاٍد ِلعَُدو  ْؤِمٌن ، َوبِِإيابُِكْم ُموقٌِن ، ّٰلِلٰ
ُمتهبٌِع ، يَا َمْوالَي ، أَتَْيتَُك خائِفاً فَآِمن ِي  ِرُكمْ بَِشرايِعِ ِدينِي ، َوَخواتِيِم َعَمِلي ، َوقَْلبِي ِلقَْلبُِكْم ِسْلٌم ، َوأَْمِري َِأَمْ 

ةُ َّللٰاِ   َعلَى الَخْلِق ، َوأَتَْيتَُك ُمْستَِجيراً فَأَِجْرنِي ، َوأَتَْيتَُك فَِقيراً فَأَْغنِنِي ، َسي ِِدي َوَمْوالَي أَْنَت َمْوالَي ُحجه
ُكْم َوَعالنِيَتِكُ  ِلُكْم َوآِخِرُكْم ، َوأَْشَهُد أَنهَك التهاِلي ِلِكتاِب َّللٰاِ ، وَ  مْ أَْجَمِعيَن ، آَمْنُت بِِسر ِ بِظاِهِرُكْم َوباِطنُِكْم ، َوأَوه

ةً َظلََمتَْك ، َوأُ  ةً قَتَلَتَْك ، وَ َوأَِميُن َّللٰاِ الدهاِعي إِلَى َّللٰاِ بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة ، لَعََن َّللٰاُ أُمه ةً  لَعَنَ مه َّللٰاُ أُمه
.َسِمعَْت بِٰذِلَك فََرِضيَْت بِهِ   

 م،یمن، من دوستدار دوست شما و دشمن دشمن شما یموال یا م،یگرد یاو باز م یو به سو مییاز خدا ما
و  میو عواقب عملم، دلم نسبت به دل شما تسل نید نیقوان هیدارم، بر پا نیقیبه شما مؤمنم، به بازگشتتان 

و آمدم پناهنده، پس پناهم  هد یمنیمن ترسان به نزدت آمدم، پس مرا ا یموال یماست، اکار ش رویکارم پ
 مانیا ،یحّجت خدا بر همه خلق ،یمن یمن، تو موال یگردان، آقا و موال ازمین یآمدم، پس ب دستیده و ته

کننده  که تو البته تالوت دهم یم یآوردم به نهان و آشکارتان، به ظاهر و باطنتان و اّول و آخرتان و گواه
را  یخدا لعنت کند اّمت ،یا خدا با حکمت و موعظه حسنه یسو بهکننده  خدا و دعوت نیو ام ییکتاب خدا

.و به آن خشنود شدند دندیحادثه را شن نیرا که ا یکه به تو ستم کردند و تو را کشتند و خدا لعنت کند اّمت  

:بگو یو چون سالم داد دو رکعت نماز، نزد سر آن حضرت بخوان سپس  

كُ  اللُٰهمه  وُع إِن ِي لََك َصلهْيُت ، َولََك َرَكْعُت ، َولََك َسَجْدُت ، َوْحَدَك اَلَشِريَك لََك فَِإنههُ ال تَُجوُز الصهالةُ َوالرُّ
ٍد َوآِل مُ  ٍد َوأَْبِلْغُهْم َعن ِي أَْفَضَل حَ َوالسُُّجوُد إِال  لََك َِأَنهَك أَْنَت َّللٰاُ الهِذي اَل إِٰلهَ إاِل  أَْنَت ، اللُٰهمه َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه مه

ْكعَتاِن َهِديهةٌ ِمن ِي إِلٰى سَ  ٍ السهالِم َوالتهِحيهِة ، َواْرُدْد َعلَيه ِمْنُهُم السهالَم . اللُٰهمه َوهاتاِن الره ي ِِدي اْلُحَسْيِن ْبِن َعِلي 
دٍ َعلَْيِهَما السهاٰلُم . اللُٰهمه َصل ِ َعلَٰى مُ  َعلَْيِه َوتَقَبهْلُهما ِمن ِي َواْجِزنِي َعلَْيِهما أَْفَضَل أََمِلي َوَرجائِي فِيَك َوفِي وَ  َحمه

.َوِلي َِك ، يَا َوِليه اْلُمْؤِمنِينَ   

 ،یندار یکیو شر ییکتایتو سجده نمودم،  یتو رکوع کردم و برا یتو نماز خواندم و برا یبرا ایخدا
 ای. خداستیجز تو ن یکه معبود ییتو خدا رایز باشد، ینم زیتو جا یهمانا نماز و رکوع و سجود، جز برا

برسان و سالم  شانیمن به ا یرا از سو تیسالم و تح نیبر محّمد و خاندان محّمد درود فرست و برتر
)درود  یبن عل نیحس میاست از جانب من به آقا یا هیدو رکعت هد نیو ا ایرا به من بازگردان. خدا شانیا

و بر آن دو رکعت  ریدو رکعت نماز را از من بپذ نیبر محّمد و بر او درود فرست ا ایخدا (.شانیبر ا
.مردم مؤمن یول یات، ا ینسبت به تو و ول میو آرزو دیام نیپاداشم ده به برتر  

:خود را به قبر بچسبان و آن را ببوس و بگو پس  

ٍ اْلَمْظلُوِم الشهِهيِد ، قَتِيِل اْلعَبَراِت ، َوأَِسيِر اْلُكُرباِت. اللُٰهمه إِن ِى أَْشهَ  السهالمُ  ُد أَنههُ َو ِليَُّك َعلَى اْلُحَسْيِن ْبِن َعِلي 
، َوَجعَْلتَهُ َسي ِداً ِمَن السهاَدِة ،  ةِ الشههادَ َواْبُن َوِلي َِك َوَصِفيَُّك الثهائُِر بَِحق َِك ، أَْكَرْمتَهُ بَِكراَمتَِك ، َوَختَْمَت لَهُ بِ 

ةً  َعلَٰى َخْلِقَك ِمَن  َوقائِداً ِمَن اْلقاَدِة ، َوأَْكَرْمتَهُ بِِطيِب اْلِوالَدِة ، َوأَْعَطْيتَهُ َمواِريَث اَْأَْنبِياِء ، َوَجعَْلتَهُ ُحجه
، َوبََذَل ُمْهَجتَهُ فِيَك َحتهى اْستَْنقَذَ ِعباَدَك ِمَن اْلَجهالَِة ،  نهِصيَحةَ اَْأَْوِصياِء ، فَأَْعَذَر فِي الدُّعاِء ، َوَمنََح ال

ْنيا ، َوباَع َحظههُ ِمَن اْْلِخَرِة بِاَْأَْدنٰى ، وَ  تْهُ الدُّ تََردهٰى فِي َهواهُ ، َوَحْيَرِة الضهاللَِة ، َوقَْد تَواَزَر َعلَْيِه َمْن َغره
قاِق َوالن ِفاِق ، َوَحَملَةَ اَْأَْوزاِر ، اْلُمْستَْوِجبِيَن النهاَر ، نَبِيه  طَ َوأَْسَخَطَك َو أَْسخَ  َك ، َوأَطاَع ِمْن ِعباِدَك أُوِلي الش ِ
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ُمهُ دَ  اَعتِكَ  فِي طفَجاَهَدُهْم فِيَك صابِراً ُمْحتَِسباً ، ُمْقباِلً َغْيَر ُمْدبٍِر ، اَل تَأُْخذُهُ فِي َّللٰاِ لَْوَمةُ الئٍِم َحتهٰى ُسِفكَ 
 ً ْبُهْم َعذاباً أَِليما .َواْستُبِيَح َحِريُمهُ . اللُٰهمه اْلعَْنُهْم لَْعناً َوبِيالً ، َوَعذ ِ  

او  دهم یشهادت م ایها؛ خدا ها و غصه ها، گرفتار غم اشک ی کشته د،یمظلوم شه یبن عل نیبر حس سالم
 یبه کرامتت و برا یداشت یت، او را گرامبه حق تو اس کننده امیتو و ق دهیتو و برگز یتو و فرزند ول یول

والدت  یو به پاک یداد قرار انیشوایاز پ ییشوایو پ انیاز آقا ییو او را آقا یاو به شهادت ختم کرد
 انیاو را حّجت بر خلق از م یو قرار داد یرا به او اعطا نمود امبرانیپ یها راثیو م یداشت اش یگرام

ننمود و نثار کرد  یکوتاه یرخواهیپس در دعوت به خدا، برهان و حّجت را القاء کرد و در خ ان،یشوایپ
که بر ضّدش  ینجات داد، در صورت یو گمراه یو سرگردان یجانش را در راه تو تا بندگانت را از نادان

روختند و خود ف یزیچ نیتر نییداد و بهره خود را از آخرت به پا بشانیفر ایکه دن یهمدست شدند، کسان
بندگانت از  انیرا به خشم آوردند و از م امبرتیسرنگون کردند و تو را و پ شینفس خو یرا در هوا

 یها برا بارکشان گناه و سزاوار آتش دوزخ بودند اطاعت کردند، پس با آن هک اندازان دو رو آنان شکاف
تو سرزنش  یاز دشمن رو برگرداند، برا نکهیو به حساب تو جهاد کرد، بدون ا ییبایتو با شک

حالل  مشیشد و هتک حر ختهیکه خونش در طاعت تو ر یینگرفت تا جا یزیگران را به چ مالمت
.دردناک یناگوار و سخت و عذابشان کن، عذاب یآنان را لعنت کن، لعنت ایشمرده شد؛ خدا  

مبارک حضرت  یرف پا( برگرد و آن جناب در طالسالم هی)علنیبن الحس یبه جانب عل بعد
:( است، آنگاه بگوالسالم هی)علنیحس  

َن ، السهالُم َعلَْيَك َعلَْيَك يَا َوِليه َّللٰاِ ، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن َرُسوِل َّللٰاِ ، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن خاتَِم النهبِي ِي السهالمُ 
سهالُم َعلَْيَك أَيَُّها اْلَمْظلُوُم الشهِهيُد ، ال ينَ يَا اْبَن فاِطَمةَ َسي َِدِة نِساِء اْلعالَِميَن ، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن أَِميِراْلُمْؤِمنِ 

ي ِعْشَت َسِعيداً، َوقُتِْلَت َمْظلُوماً َشِهيداً  .، بِأَبِي أَْنَت َوأُم ِ  

سالم بر تو  ا،یفرزند خاتم انب یفرزند رسول خدا، سالم بر تو ا یخدا، سالم بر تو ا یول یبر تو ا سالم
 د،یمظلوم شه یسالم بر تو ا رمؤمنان،یفرزند ام یسالم بر تو ا ،انیفرزند فاطمه، سرور بانوان جهان یا

.یکشته شد دیو مظلوم و شه یکرد یخوشبخت زندگ ت،یپدر و مادرم به فدا . 

:( رو کن و بگوهمیشهدا )رضوان هللا عل ریبه جانب قبر سا پس  

ي ، َعلَْيُكْم أَيَُّها الذهابُّوَن َعْن تَْوِحيِد َّللٰاِ ، السهالُم َعلَْيُكْم بِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَى الدهاِر ، بِ  السهالمُ  أَبِي أَْنتُْم َوأُم ِ
 ً .فُْزتُْم فَْوزاً َعِظيما  

 یسرانجام کویچه ن ،دیخدا، سالم بر شما در برابر آنچه صبر کرد دیکنندگان از توح دفاع یبر شما ا سالم
.بس بزرگ یرستگار د،یدیرس یبه رستگار تان،یاست خانه آخرت، پدر و مادرم به فدا  

:بگو نیو چن ستیآن جناب با فیشر حی( برو و نزد ضرالسالم هی)علیبه مشهد عباس بن عل سپس  

يُق اْلُمواِسي ، أَْشَهُد أَنهَك آَمْنَت بِاّٰلٰلِ ، َونََصْرَت اْبَن َرُسو السهالمُ  د ِ اِلُح َوالص ِ ِل َّللٰاِ ، َعلَْيَك أَيَُّها اْلعَْبُد الصه
.السهالمِ َوَدَعْوَت إِلَٰى َسبِيِل َّللٰاِ ، َوواَسْيَت بِنَْفِسَك ، فَعَلَْيَك ِمَن َّللٰاِ أَْفَضُل التهِحيهِة وَ   

به خدا و فرزند رسول خدا  یآورد مانیکه ا دهم یم یهمدرد، گواه قیو صدّ  ستهیبنده شا یبر تو ا سالم
 تیتح نیاز جانب خدا برتر ،یبرخاست یو با جانت به فداکار یو به راه خدا دعوت کرد ینمود یاریرا 

.و سالم بر تو باد  
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:بگو نیخود را به قبر بچسبان و چن سپس  

يِق ، السهالُم َعلَْيَك يَا ناِص  بِأَبِي د ِ ي يَا ناِصَر ِديِن َّللٰاِ ، السهالُم َعلَْيَك يَا ناِصَر اْلُحَسْيِن الص ِ َر اْلُحَسْيِن أَْنَت َوأُم ِ
.الشهِهيِد ، َعلَْيَك ِمن ِي السهالُم َما بَِقيُت َوبَِقَي اللهْيُل َوالنههارُ   

 نیحس اوری یسالم بر تو ا ق،یصدّ  نیحس اوری یخدا، سالم بر تو ا نید اوری یا ت،یو مادرم فدا پدرم
.است شب و روز یام و تا باق من سالم بر تو باد تا زنده یاز سو د،یشه  

سر  یرا که باال« آخره یال تُ ی  َصلَّ  یاللُّٰهمَّ إِنِّ » ینزد َسِر آن حضرت دو رکعت نماز بخوان و دعا پس
به  آنگاه. هم بخوان نجایدر ا ،یخواند ارتیعد از دو رکعت نماز ز( بالسالم هی)علنیحضرت امام حس
مستحب است آنجا  نکهینزد آن حضرت بمان، جز ا ی( بازگرد و آنچه خواهالسالم هی)علنیجانب مشهد حس

 نیکن و چن هیو گر ستینزد سر با ،یآن حضرت را وداع کن یو چون بخواه یرا خوابگاه خود قرار نده
:بگو  

عٍ اَل قاٍل َو اَل َسئٍِم ، فَِإْن أَْنَصِرْف فاََل َعْن َماللٍَة ، َو إِْن أُقِْم فاَل عَ  السهالمُ  ْن ُسوِء َعلَْيَك يَا َمْوالَي َسالَم ُمَود ِ
ابِِريَن ، يَا َمْوالَي ، اَل َجعَلَهُ َّللٰاُ آِخَر اْلعَْهِد ِمن ِي ِلِزياَرتِ  َزقَنِي اْلعَْوَد إِلَْيَك ، ، َورَ  كَ َظن ٍ بَِما َوَعَد َّللٰاُ الصه

.َواْلُمقَاَم فِي َحَرِمَك ، َواْلَكْوَن فِي َمْشَهِدَك ، آِميَن َربه اْلعالَِمينَ   

 یاگر بازگردم از رو ،یکه او را نه کراهت است نه خستگ یا کننده من، سالم وداع یموال یبر تو ا سالم
 نیمن، خدا ا یموال یبه آنچه خدا صابران را وعده داد، ا یو اگر بمانم نه از جهت بدگمان ستیماللت ن

و بودن در مشهدت را  رمتو توقف در ح تیقرار ندهد و بازگشت به سو ارتمیبار از ز نیرا آخر ارتمیز
.انیپروردگار جهان یا نیکند، آم ام یروز  

د سر آن حضرت را ببوس و تمام بدنت را به آن بمال که باعث امان و حفظ است و از نز حیضر پس
به جانب قبر باشد و تا خروج از حرم پشت به قبر مکن و در همان حال  تیکه رو یبرو، به طور رونیب

:بگو  

ةَ اْلِخصاِم ، السهالمُ  السهالمُ   َعلَْيَك يَا َعلَْيَك يَا باَب اْلَمقاِم ، السهالُم َعلَْيَك يَا َشِريَك اْلقُْرآِن ، السهالُم َعلَْيَك يَا ُحجه
ْيَك أَبَداً َما بَِقيُت َوبَِقَي اللهْيُل َعلَ  المُ َسِفينَةَ النهجاِة ، السهالُم َعلَْيُكْم يَا َمالئَِكةَ َرب ِي اْلُمِقيِميَن فِي ٰهَذا اْلَحَرِم ، السه 

.َوالنههارُ   

سالم بر  ،یحّجت بر اهل دشمن یقرآن، سالم بر تو ا فیرد هم یدرگاه مقام، سالم بر تو ا یبر تو ا سالم
 شهیسالم بر تو هم د،یحرم هست نیفرشتگان پروردگارم که بر گرد ا ینجات، سالم بر شما ا یکشت یتو ا

.است یام و شب و روز باق تا زنده  

:بگو و   

ِ اْلعَِظيمِ  إِنها ةَ إاِل  بِاّٰلٰلِ اْلعَِلي  ِ َو إِنها إِلَْيِه َراِجعُوَن ، َواَل َحْوَل َواَل قُوه .ّٰلِلٰ  

.بزرگ یجز به خدا ستین ییرویو جنبش و ن میگرد یاو باز م یو به سو مییاز خدا ما  

.رو رونیب آنگاه  

 یهست یهمانند کس ،یاعمال را انجام داد گونه نیکه ا یاند: وقت گفته یبن طاووس و محّمد بن مشهد دیس
.کرده باشد ارتیکه خدا را در عرش ز  
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