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  زيارت وارثکامل متن  

(هفتم نامه ارتيز)  

 نی. ازیارت وارث است شود ی)ع( که در کربال قرائت منیمشهور امام حس یها ارتنامهیاز ز یکی
به علیه السالم  است که امام صادقحسین علیه السالم امام  ارتیستورالعمِل زاز د یبخش ارتنامهیز

اند، هر  قربان آورده دیدر شب و روز عرفه و ع ارتیز یرا برا ارتنامهیز نیا یداد. برخ میصفوان تعل
.قرائت کردعلیه السالم  نیامام حس ارتیز یآن را در هر زمان برا توان یم تیچند طبق روا  

 ارتیز ی( براالسالم هیکرده: از امام صادق)عل تیاز صفوان جّمال روا« مصباح»در کتاب  یطوس خیش
آن حضرت  ارتیمن جهت ز ی( اجازه خواستم و استدعا نمودم، براالسالم هی)علنیحس مانیموال

.اقدام کنم ارتیذکر کند که به آن صورت به ز یدستورالعمل  
 الیروز روزه بدار و روز سوم غسل کن، پس اهل و عاز حرکت به سفر، سه  شیصفوان، پ ی: افرمود

آنگاه  ،تا آخر دعا که قبالً ذکر شد« أَْستَْوِدُعَک... یاللُّٰهمَّ إِنِّ »بگو  نیجمع کن و چن شیخود را نزد خو
.دیبه فرات برسد بگو یاو فرمود که وقت میتعل ییدعا  

درانش خبر داد که رسول که پدرم مرا از پ یفرمود: با آب فرات غسل کن، به درست سپس
پس از من در کنار فرات کشته خواهد شد،  ن،یفرزند من حس نی( فرمود: همانا اوآله هیعل هللا یخدا)صل

 ایبه دن راشود که مادر او  یو مانند روز زدیگناهان او بر د،یکند و از فرات غسل نما ارتیهرکه او را ز
:در حال انجام غسل بگو یچون غسل کن ،آورده است  

ِ، اللهُهمه اْجعَْلهُ نُوراً َوَطُهوراً َوِحْرزاً َوِشفاًء ِمْن ُكل ِ داٍء َوُسْقٍم وآفٍَة َوعاَهٍة، الله  بِْسمِ  ِ َوبِاّٰلله ْر بِِه َّللاه ُهمه َطه ِ
ْل ِلي بِِه أَْمِري  قَْلبِي، َواْشَرْح بِِه َصْدِري، َوَسه ِ

 یماریاز هر درد و ب یدارنده و شفا و پاک کننده و نگه یوشنآن را قرار ده ر ایخدا ،نام خدا و با خدا به
.و کارم را با آن آسان گردان یرا بگشا ام نهیدلم را با آن پاک کن و س ایخدا ب،یو آفت و آس  

 
آر که آن همان  یدو رکعت نماز بجا« مشرعه»بپوش و در  زهیدو جامه پاک یاز غسل فارغ شو چون
و  گریکدی کیاست نزد ییها قطعه نیدر زم»ه شأنش فرمود: دربار یتعال است که حق یمکان

 ریرسته و غ شهیر کیاست از خرما، دو تا از  ییها هاست از انواع انگور و کشتزار و باغستان بوستان
از  گریها را بر بعض د از آن یو بعض شوند یخورده م آب، آب کیشده، به  دهییاصل رو کیتا از  دو
.میده یم یادتیز وهیم  
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خود را  یها آرام و همراه با وقار به جانب حائر حرکت کن و گام یبا حالت ،یاز نماز فارغ شو نچو
و با  سدینو یحّج و عمره م تیبرا یدار یکه برم یهر گام یبرا یتعال یکه خدا یکوتاه بردار، به درست

ُ أَْکبَرُ »کن ذکر:  اریراه برو و بس انیگر دهیدل فروتن و د ُ  هَ ل  ال إِ »و « َّللاه و ثنا بر خداوند و « إاِل  َّللاه
کن لعنت  اری( را و بسالسالم هی)علنیصلوات بر حس ژهی( و به ووآله هیعل هللا یصلوات بر رسول خدا)صل
را بنا گذاشتند تیب ظلم و جور بر اهل هیکه در ابتدا، پا یجستن از کسان یزاریبر قاتالن آن حضرت و ب  

:و بگو ستیبا یدیبه درگاه حائر رس هرگاه  

 ُ ِ الهِذي َهَدانا لِ  َّللاه ِ بُْكَرةً َوأَِصيالً، اْلَحْمُد ّٰلِله ِ َكثِيراً، َوُسْبحاَن َّللاه ذا َوَما ُكنها ِلنَْهتَِدَي لَْواَل أَْكبَُر َكبِيراً، َواْلَحْمُد ّٰلِله ه 
ُ، لَقَْد َجاَءْت ُرُسُل َرب ِنا بِاْلَحق ِ  .أَْن َهَدانَا َّللاه  

 یو منّزه است خدا هر صبح و شب، سپاس خدا اریتر و سپاس خدا راست بس است بزرگ تر بزرگ خدا
همانا  کرد، ینم تمانیاگر خدا هدا م،یشو تیکه هدا یکسان میکرد و ما نبود تیهدا ریمس نیرا که ما را به ا

 رسوالن پروردگار ما به حق آمدند

:بگو پس  

ِ، السه  السهالمُ  ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا خاتََم النهبِي ِيَن، السهالُم َعلَْيَك يَا َسي َِد َعلَْيَك يَا َرُسوَل َّللاه الُم َعلَْيَك يَا نَبِيه َّللاه
ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا أَِميَر اْلُمؤِمنِينَ  َن، السهالُم َعلَْيَك يَا َسي َِد اْلَوِصي ِي ،اْلُمْرَسِليَن، السهالُم َعلَْيَك يَا َحبِيَب َّللاه

ِليَن، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن فاِطَمةَ َسي َِدِة نِساِء اْلعالَِميَن، السهالُم َعلَْيَك َوَعلَى  السهالُم َعلَْيَك يَا قَائَِد اْلغُر ِ اْلُمَحجه
ِدَك، السهالُم َعلَْيَك يَا وَ  ْْ ِة ِمْن ُوَل يُق الشهِهيُد، السهالُم َعلَْيُكْم أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن، السهالُم َعلَيْ  ِصيه اْْلَئِمه د ِ َك أَيَُّها الص ِ

َذا اْلَمقاِم الشهِريِف، السهالُم َعلَْيُكْم يَا َمالئَِكةَ َرب ِي اْلُمْحِدقِينَ  ِ اْلُمِقيِميَن فِي ه   بِقَْبِر اْلُحَسْيِن عليه يَا َمالئَِكةَ َّللاه
ا بَِقيُت َو بَِقَي اللهْيُل َوالنههارُ السهالُم َعلَْيُكْم ِمن ِي أَبَداً مَ  السالم،  

 یسالم بر تو ا امبران،یخاتم پ یخدا، سالم بر تو ا امبریپ یرسول خدا، سالم بر تو ا یبر تو ا سالم
 نان،یجانش یآقا یسالم بر تو ا رمؤمنان،یام یخدا، سالم بر تو ا بیحب یسرور رسوالن، سالم بر تو ا

سالم بر تو و بر  ان،یانفرزند فاطمه، سرور زنان جه یسالم بر تو ا ان،یدرویسپ یشوایپ یسالم بر تو ا
 یسالم بر شما ا د،یشه قیصدّ  یسالم بر تو ا رمؤمنان،یام نیجانش یامامان از فرزندانت، سالم بر تو ا

 نیفرشتگان پروردگارم که گرداگرد قبر حس یسالم بر شما ا د،یفیمقام شر نیدر ا میکه مق  فرشتگان
.هستم و شب و روز برپاست ات شهیمن هم یسالم بر شما از سو د،یبر او( هست)درود   

:ىیگو یم پس  

ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن أَِميِر اْلُمْؤمِ  السهالمُ  ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن َرُسوِل َّللاه نِيَن، َعْبُدَك َواْبُن َعلَْيَك يَا أَبا َعْبِد َّللاه
ِ، َوالتهاِرُك ِلْلِخالِف َعلَْيُكْم، َواْلُمواَعْبِدَك، َوابْ  ق  ُكْم، قََصَد َحَرَمَك،  ِليُن أََمتَِك، اْلُمِقرُّ بِالر ِ ِ ِلَوِلي ُِكْم، َواْلُمعَاِدي ِلعَُدو 

ِ ؟ أَأَْدُخُل يَا نَبِ  َب إِلَْيَك بِقَْصِدَك، أَأَْدُخُل يَا َرُسوَل َّللاه ِ ؟ أَأَْدُخُل يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن َواْستَجاَر بَِمْشَهِدَك، َوتَقَره يه َّللاه
ِ ؟ أَأَْدُخُل يَا  َوِصي ِينَ ؟ أَأَْدُخُل يَا َسي َِد الْ  ؟ أَأَْدُخُل يَا فاِطَمةُ َسي َِدةَ نِساِء اْلعَالَِميَن ؟ أَأَْدُخُل يَا َمْوالَي يَا أَبا َعْبِد َّللاه

ِ؟  َمْوالَي يَاْبَن َرُسوِل َّللاه

ات و  بنده رمؤمنان،یفرزند ام یفرزند رسول خدا، سالم بر تو ا یاباعبدهللا، سالم بر تو ا یر تو اب سالم
دوستدار  م،یشما دارم و ترک کننده مخالفت با شما یهستم، اقرار به غالم زتیات و فرزند کن فرزند بنده

تو با  یناه آورده و به سوپ ارتگاهتیحرمت را قصد کرده و به ز باشم، یدوستانتان و دشمن دشمنانتان م
 یوارد شوم ا ایخدا، آ امبریپ یوارد شوم ا ایرسول خدا؟ آ یوارد شوم ا ایقصد کردنت تقّرب جسته، آ
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وارد  ایآ ان،یفاطمه سرور زنان جهان یوارد شوم ا ایآ نان،یسرور جانش یوارد شوم ا ایآ رمؤمنان،یام
فرزند رسول خدا؟ یا میوالم یا موارد شو ایاباعبدهللا، آ یا میموال یشوم ا  

:اجازه ورود است، پس وارد شو و بگو ی شد، نشانه انیگر ات دهیاگر دلت فروتن و د پس  

نِي بِِزياَرتَِك، َوَسههَل ِلي قَْصَدكَ  اْلَحْمدُ  َمِد الهِذي َهدانِي ِلِواليَتَِك، َوَخصه ِ اْلواِحِد اْْلََحِد اْلفَْرِد الصه .ّٰلِله  

اختصاصم  ارتتینمود و به ز تیهدا تتیکه مرا به وال یازین یو فرد و ب کتایو  گانهی را آن یخدا سپاس
.آسان نمود میتو را برا یداد و آهنگ به سو  

 

:و بگو ستیتا درگاه قبّه مطهره برو و برابر باال سر با آنگاه  

ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا السهالمُ  ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا واِرَث إِْبراِهيَم  َعلَْيَك يَا َواِرَث آَدَم َصْفَوِة َّللاه ِ َّللاه واِرَث نُوحٍ نَبِي 
ِ، ال ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا واِرَث ِعيسى  ُروحِ َّللاه ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا واِرَث ُموسى  َكِليِم َّللاه سهالُم َعلَْيَك يَا َخِليِل َّللاه

ِ، السه  ٍد َحبِيِب َّللاه ٍد واِرَث ُمَحمه ُم، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن ُمَحمه الُم َعلَْيَك يَا واِرَث أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن َعلَْيِه السهال 
، السه  ٍ اْلُمْرتَضى  ، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن َعِلي  ْهراِء، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن  المُ اْلُمْصَطفى  َعلَْيَك يَا اْبَن فاِطَمةَ الزه

ِ َواْبَن ثاِرِه َواْلِوتَْر اْلَمْوتُوَر، أَْشَهُد أَنهَك قَْد أَقَمْ خَ  ، السهالُم َعلَْيَك يَا ثاَر َّللاه َت الصهالةَ، َوآتَْيَت ِديَجةَ اْلُكْبرى 
َكاةَ، َوأََمْرَت بِاْلمَ  َ َوَرُسولَهُ َحتهى   ْعُروفِ الزه ةً قَتَلَتَْك، َونََهْيَت َعِن اْلُمْنَكِر، َوأََطْعَت َّللاه ُ أُمه أَتَاَك اْليَِقيُن، فَلَعََن َّللاه

ِلَك فََرِضيَْت بِهِ  ةً َسِمعَْت بِذ  ُ أُمه ةً َظلََمتَْك َولَعََن َّللاه ُ أُمه  َولَعََن َّللاه

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 یسخن خدا، سالم بر تو ا هم یوارث موس یدا، سالم بر تو ادوست خ میابراه

فرزند  یتو ا برخدا، سالم  یول رمؤمنانیوارث ام یخدا، سالم بر تو ا بیوارث محّمد حب یسالم بر تو ا
 یفرزند فاطمه زهرا، سالم بر تو ا یسالم بر تو ا ،یمرتض یفرزند عل یسالم بر تو ا ،یمحّمد مصطف

که تو  دهم یشهادت م ده،یستمد یخون خدا و فرزند خون خدا و تنها یسالم بر تو ا ،یکبر جهیفرزند خد
و خدا و رسولش را اطاعت  ینموداز منکر  یو امر به معروف و نه یو زکات پرداخت ینماز بپا داشت

را که به تو ستم  یدمرا که تو را کشتند و لعنت کند مر یخدا لعنت کند ملت د،یتا مرگ تو را دررس یکرد
شدند یو به آن راض دندیواقعه را شن نیرا که ا ینمودند و لعنت کند ملّت  

َرِة، لَ  يَا ِ، أَْشَهُد أَنهَك ُكْنَت نُوراً فِي اْْلَْصالِب الشهاِمَخِة َواْْلَْرحاِم اْلُمَطهه ْسَك اْلَجاِهِليهةُ َمْوالَي يَا أَبا َعْبِد َّللاه ْم تُنَج ِ
اِت ثِيَابِها ، َوأَْشَهُد أَنهَك ِمْن َدعائِ بِأَْنجَ  يِن، َوأَْركاِن اْلُمْؤِمنِيَن، َوأَْشَهُد أَنهَك  مِ اِسها، َولَْم تُْلبِْسَك ِمْن ُمْدلَِهمه الد ِ

ةَ ِمنْ  ، َوأَْشَهُد أَنه اْْلَئِمه ِكيُّ اْلهاِدي اْلَمْهِديُّ ِضيُّ الزه ماُم اْلبَرُّ التهِقيُّ الره ، َوأَْعالُم  اْْلِ ِدَك َكِلَمةُ التهْقوى  ْْ َل ُْ َو
، َواْلُحجه  ، َواْلعُْرَوةُ اْلُوثْقى  َ َوَمالئَِكتَهُ َوأَْنبِياَءهُ َوُرُسلَهُ أَن ِي بُِكْم ُمْؤِمٌن  ةُ اْلُهدى  ْنيا، َوأُْشِهُد َّللاه َعلَى  أَْهِل الدُّ

ِ َعلَْيُكْم،  َوبِِإيَابُِكْم ُموقٌِن، بَِشرايِعِ ِدينِي، َوَخواتِيمِ  َعَمِلي، َوقَْلبِي ِلقَْلبُِكْم ِسْلٌم، َوأَْمِري ِْلَْمِرُكْم ُمتهبٌِع، َصلَواُت َّللاه
ُكْم َوَعلَى  َوَعلَى  أَْرواِحُكْم، َوَعلَى  أَْجساِدُكْم، َوَعلَى  أَْجساِمُكْم، َوَعلَى  شاِهِدُكْم، َوَعلَى  غائِبُكْم، َوَعلَى  ظاِهرِ 

.باِطنُِكمْ   

 زه،یپاک یها شامخ و رحم یها در صلب یبود یکه تو نور دهم یاباعبدهللا، شهادت م یمن ا یموال یا
که تو  دهم یو تارش و شهادت م رهیت یها ات نکرد و به تو نپوشاند از جامه آلوده ش،یها یبا ناپاک تیجاهل

 دهیپسند یبا تقوا کوکارین یاشویپ ییکه تو دهم یو شهادت م یمانیمردم با ا یها هیو پا نید یها از ستون
و  تیهدا یها تقوا و نشانه شهیکه امامان از فرزندانت ر دهم یو شهادت م افتهی و ره تگریهدا زهیپاک
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و رسوالنش را که  امبرانیخدا و فرشتگان و پ رمیگ یهستند و گواه م ایمحکم و حّجت بر اهل دن زیدستاو
دل  میو عواقب عملم و دلم تسل نمید نیبراساس قوان م،یشمابه بازگشت  نیقیدارم و بر  مانیمن به شما ا
 بیو بر حاضر و غا تانیکرهایکار شماست، درود خدا بر شما و بر ارواح و اجساد و پ رویشما و کارم پ

 و آشکار و باطنتان

:و آن را ببوس و بگو ندازیقبر ب یخود را به رو پس  

ي يَا اْبَن َرُسوِل َّللاهِ  بِأَبِي ِزيهةُ، َوَجلهِت اْلُمِصيبَةُ بَِك أَْنَت َوأُم ِ ِ، لَقَْد َعُظَمِت الره ي يَا أَبا َعْبِد َّللاه ، بِأَبِي أَْنَت َوأُم ِ
ةً أَْسَرَجْت َو أَْلَجَمْت َوتََهيهأَْت لِ  ُ أُمه ْوالَي يَا أَبا ِقتاِلَك، ْيا مَ َعلَْينا َوَعلَى  َجِميعِ أَْهِل السهَماَواِت َواْْلَْرِض، فَلَعََن َّللاه
َ بِالشهأِْن الهِذي لََك ِعْنَدهُ، َوبِاْلمَ  ِ، قََصْدُت َحَرَمَك، َوأَتَْيُت إِلى  َمْشَهِدَك، أَْسأَُل َّللاه َحل ِ الهِذي لََك لََدْيِه أَْن َعْبِد َّللاه

ٍد َوآِل ُمَحمه  نْ  ٍد،يَُصل َِي َعلَى  ُمَحمه يا َواْْلِخَرةِ َوأَْن يَْجعَلَنِي َمعَُكْم فِي الدُّ  

تو  بتیاباعبدهللا، بزرگ شد عزا و مص یا تیفرزند رسول خدا، پدر و مادرم فدا یا تیو مادرم فدا پدر
کردند و دهانه زدند و آماده  نیها را ز که اسب یخدا لعنت کند قوم ن،یها و زم بر ما و بر همه اهل آسمان

آمدم، از خدا درخواست  ارتگاهتیحرمت نمودم و به زاباعبدهللا، آهنگ  یا میموال یبا تو شدند، ا کاریپ
اوست که درود فرستد بر محّمد و  شیتو پ یکه برا یتو نزد اوست و منزلت یکه برا یبه مقام کنم یم

و آخرت همراه شما قرار دهد ایخاندان محّمد و مرا در دن  

 یا هر سوره« حمد»سوره نماز بگزار و در آن دو رکعت پس از « دو رکعت»سر  یو باال زیبرخ آنگاه
:بخوان و پس از نماز بگو یخواه یرا که م  

ُكوَع َوالسُُّجوَد اَلتَُكوُن  اللهُهمه  إاِل  لََك، إِن ِي َصلهْيُت َوَرَكْعُت َوَسَجْدُت لََك َوْحَدَك اَلَشِريَك لََك، ِْلَنه الصهالةَ َوالرُّ
هَ إِال  أَْنتَ  ُ اَلإِل  ٍد َوأَْبلِ  ِْلَنهَك أَْنَت َّللاه ٍد َوآِل ُمَحمه َعن ِي أَْفَضَل السهالِم َوالتهِحيهِة، َواْرُدْد  ْغُهمْ . اللهُهمه َصل ِ َعلَى  ُمَحمه

ٍ َعلَ  ْكعَتاِن َهِديهةٌ ِمن ِي إِلى  َمْوالَي اْلُحَسْيِن ْبِن َعِلي  سهالُم . اللهُهمه ْيِهَما الَعلَيه ِمْنُهُم السهالَم . اللهُهمه َوَهاتَاِن الره
ٍد َوَعلَْيِه َوتَقَ  ِلَك بِأَ ْفَضِل أََمِلي َوَرجائِي فِيَك َوفِي َوِلي َِك يَا َوِليه  بهلْ َصل ِ َعلَى  ُمَحمه

ِمن ِي َوأُْجْرنِي َعلَى  ذ 
 اْلُمْؤِمنِينَ 

و رکوع و سجود، نماز  رایرکوع و سجود نمودم، ز یکیشر یو ب گانهیتو که  ینماز خواندم و برا ایخدا
درود فرست بر محّمد و خاندان  ایخدا ست؛یجز تو ن یخدا که معبود ییتو، همانا تو یمگر برا باشد ینم

از جانب آنان سالم را.  نرا برسان و بر من بازگردا تیسالم و تح نیها بهتر محّمد و از جانب من به آن
 ای)درود خدا بر آنان باد( خدا یبن عل نیحس میمن به موال یاست از سو یا هیدو رکعت نماز هد نیا ایخدا

 دمیآرزو و ام نیو پاداشم ده بر آن، براساس بهتر ریبر محّمد و آن حضرت درود فرست و از من بپذ
سرپرست مؤمنان یا ات یدرباره تو و ول . 

:و بگو ستی( باالسالم هی)علنیبن الحس یقبر آن حضرت برو و نزد سر عل نییو به طرف پا زیبرخ پس  

ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن أَِميِر اْلُمؤْ  السهالمُ  ِ َّللاه ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن نَبِي  ِمنِيَن، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن َرُسوِل َّللاه
ُ َعلَْيَك يَا اْبَن اْلُحَسْيِن الشه   ِهيِد، السهالُم َعلَْيَك أَيَُّها الشهِهيُد، السهالُم َعلَْيَك أَيَُّها اْلَمْظلُوُم َو اْبُن اْلَمْظلُوِم، لَعََن َّللاه

ِلَك فََرِضيَْت بِهِ  ةً َسِمعَْت بِذ  ُ أُمه ةً َظلََمتَْك، َولَعََن َّللاه ُ أُمه ةً قَتَلَتَْك، َولَعََن َّللاه  أُمه

 رمؤمنان،یفرزند ام یخدا، سالم بر تو ا امبریفرزند پ یفرزند رسول خدا، سالم بر تو ا یبر تو ا سالم
خدا  ده،یو پسر ستمد دهیستمد یسالم بر تو ا د،یشه یسالم بر تو ا د،یشه نیفرزند حس یسالم بر تو ا
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 یلعنت کند اّمتداشت و خدا  ارا که به تو ستم رو یرا که تو را کشت و خدا لعنت کند اّمت یلعنت کند اّمت
داد تیو به آن رضا دیواقعه را شن نیکه ا  

:و آن را ببوس و بگو ندازیخود را بر قبرش ب پس  

ِزيهةُ بَِك َعلَْينا َوَعلَى  جَ  السهالمُ  ِ َواْبَن َوِلي ِِه، لَقَْد َعُظَمِت اْلُمِصيبَةُ َوَجلهِت الره ِميعِ اْلُمْسِلِميَن، َعلَْيَك يَا َوِليه َّللاه
ِ َو إِلَْيَك ِمْنُهمْ  ةً قَتَلَتَْك، َوأَْبَرأُ إِلَى َّللاه ُ أُمه .فَلَعََن َّللاه  

تو بر ما و بر همه مسلمانان بزرگ شد،  یو عزا بتیخدا، همانا مص یخدا و پسر ول یول یبر تو ا سالم
میجو یم یزاریتو از آنان ب یرا که تو را کشت و من به جانب خدا و به سو یپس خدا لعنت کند اّمت  

شهدا متوجه شو و  یو به سو ایب رونی( است بالسالم هی)علنیبن الحس یعل یپا نییکه پا یاز در سپس
:بگو  

ِ َوأَِودهاَءهُ، السهالُم َعلَيْ  السهالمُ  ِ َوأَِحبهاَءهُ، السهالُم َعلَْيُكْم يَا أَْصِفياَء َّللاه ِ، ُكْم يَا أَْنصاَعلَْيُكْم يَا أَْوِلياَء َّللاه َر ِديِن َّللاه
ِ، السهالُم َعلَْيُكْم يَا أَْنصاَر أَ  اْلُمْؤِمنِيَن، السهالُم َعلَْيُكْم يَا أَْنصاَر فاِطَمةَ  ِميرِ السهالُم َعلَْيُكْم يَا أَْنصاَر َرُسوِل َّللاه
ٍد اْلحَ  ِ النهاِصحِ، السهالُم َعلَْيُكْم يَا َسي َِدِة نِساِء اْلعالَِميَن، السهالُم َعلَْيُكْم يَا أَْنصاَر أَبِي ُمَحمه ٍ اْلَو ِلي  َسِن ْبِن َعِلي 

ي ِطْبتُْم َوطابَِت اْْلَْرُض الهتِي فِيها ُدفِْنتُْم َوفُْزتُْم فَوْ  ِ، بِأَبِي أَْنتُْم َوأُم ِ زاً َعِظيماً، فَيالَْيتَنِي ُكْنُت أَْنصاَر أَبِي َعْبِد َّللاه
.َمعَُكْم فَأَفُوَز َمعَُكمْ   

خدا و دوستدارانش، سالم بر شما  دگانیبرگز یخدا و عاشقانش، سالم بر شما ا یایاول یبر شما ا سالم
سالم بر شما  رمؤمنان،یام ارانی یرسول خدا، سالم بر شما ا ارانی یخدا، سالم بر شما ا نید ارانی یا
 رخواه،یخ یآن ول یعل نمحّمد حسن ب یاب ارانی یسالم بر شما ا ان،یفاطمه سرور زنان جهان ارانی یا

که شما در آن  ینیشد زم زهیو پاک دیشد زهیشما، پاک یاباعبدهللا، پدر و مادرم فدا ارانی یسالم بر شما ا
 یکاش من هم با شما بودم تا همراه شما به رستگار یا د،یدیرس یبزرگ یو به رستگار دیدفن شد

.دمیرس یم  

خود و اهل و اوالد و پدر و مادر و  ی( برگرد و براالمالس هی)علنیسر امام حس یبه جانب باال آنگاه
کننده رّد  دعاکننده و درخواست درخواست یدر آن روضه مطهره دعا رایدعا کن، ز اریبرادران خود، بس

.شود ینم  

 یطوس خیش« مصباح المتهجد»وارث است و مأخذش کتاب  ارتیمعروف به ز ارت،یز نی: ادیگو مؤلّف
را بدون واسطه، از همان  ارتیز نیمعتبر و معروف نزد علماست و من ا اریکه از کتب بس باشد یم

فَأَفُوَز َمعَُکمْ  ُکمْ ُکْنُت َمعَ  یتَنِ يْ الَ يَ فَ شهدا همان بود که ذکر شد:  ارتیز انینقل کردم و پا فیکتاب شر  

دِّ  نَ یِّیَمَع النَّبِ اْلِجناِن  یفِ »اند:  ذکر نموده« فَاَفوَز َمعَکم»بعد از  یکه بعض ییها اضافه نیا پس  نَ یقِ یَوالّصِ
اِلحِ   یفِ  ُکنْ یَ اْلحائِِر ِمْنُکْم َوَعلَٰى َمْن لَْم  یالسَّالُم َعلَٰى َمْن کاَن فِ  قاً،یَوَحُسَن أُولَئَِک َرفِ  نَ یَوالشَُّهداِء َوالصَّ

.است یو اضاف یادیها ز آن یتمام« اْلحائِِر َمعَُکْم... إلى آخره  

رنورسايت اينترنتی گلزا  
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