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 شرح مختصر زندگينامه حضرت زينب عليهاالسالم
 

ششم  ایسال پنجم  یاالول یدر روز پنجم جماد ه.ق( ۶۲ -ق  ۶ ای ۵( )هایعل هللا )سالم یکبر نبیحضرت ز
، آمد ایمنوره به دن نهی( در مدسلم و وآله هیعل هللا یجد بزرگوار خود رسول خدا )صل اتیح امیدر ا یهجر

( و هایعل هللا ( و حضرت فاطمه زهرا )سالمالّسالم هی)عل طالب یبن اب یفرزند عل نیسومحضرت) س( 
ام المصائب، دانشمند بدون معلم، متفکر  هاشم، یبن لهیرا با القاب عق شانیهمسر عبدهللا بن جعفر بود. ا

شد. پنج تن آل  یگذار ( ناموسلّم آله و هیعل هللا ی)صل امبریتوسط پ نبیاند. حضرت ز کرده ادیبدون استاد، 
 نیمنؤرالمی( را درک کرده است و در زمان حضور امهماالّسالمیعبا، امام سجاد و امام باقر )عل

 یبر اثر عبادت و اطاعت خدا به مقامو  داد یقرآن آموزش م ریبه زنان کوفه، تفس( در کوفه الّسالم هی)عل
.برخوردار بود ینیتکو تیبود که از وال دهیرس  
جا که بعد از خواندن  است، آن یعلم لدن ی( دارالّسالم هی( به شهادت امام سجاد )علهایعل هللا )سالم نبیز

اش خطاب کرد و فرمود: انت عالمة  ( به عمههایعل هللا )سالم نبیخطبه در شهر کوفه توسط حضرت ز
.یعالم و دانشمند هست ،یداشته باش یآنکه آموزگار یو ب: مفهَّمة ریمعلَّمة وفهمة غ ریغ  

 شانیشرکت فعّال داشت. ا یاجتماعـ  یاسیدر مسائل س بهیّ ( همراه با خمسه طهایعل هللا )سالم نبیز حضرت
به  نیکرد. بعد از شهادت امام حس دای( در واقعه کربال حضور پالّسالم هی)عل نیهمراه برادرش امام حس
.کربال را به عهده گرفت یاسرا یاسارت درآمد و سرپرست  

او در واقعه کربال و دوران اسارت پس  ژهی(، نقش وهایعل هللا عد زندگى حضرت زینب )سالمب   بارزترین
تا مکه، مکه تا کربال، کربال تا کوفه، کوفه تا شام، شام تا  نهیمد یدر سفر طوالن واقعه است. نیاز ا

 کوفه و شام بود. رانی( و اسالّسالم هی)عل نیامام حس دشیهمراه برادر شه نه،یکربال و از کربال تا مد

را  شیخراش کوفه و شام موها را در ظهر عاشورا شاهد بود. حوادث دل ها بتیها و مص صحنه نیتر تلخ
کربال فرو نبست  یشهدا تیو مظلوم قیوجود، هرگز دم از گفتن حقا نیکرد. با ا دهیرا خمو قامتش  دیسف

در کوفه و شام معروف  یشکن و دشمن یها و افشاگر حاکمان مستبد عصر خود بود تا آنجا که خطبه
 امیبرداشت و پ یحکومت امو نیرا رسوا نموده و پرده از چهره ظالمانه و ننگ انیدیزیو  دیزی و است

در واقعه عاشورا  یداریبه خاطر صبر و پا .دی( را به مردمان آن زمان رسانالّسالم هی)عل نیامام حس
و   فصاحت  و در اند کرده ادیکسانش از او به عنوان اسوه صبر،  نیزتریدادن عز از دست رغم یعل

.دیگو ی( سخن مالّسالم هی)عل نیرالمؤمنیاز زبان ام ایبالغت، گو  
 یمختلف یباره گمانه ها نیو در ا ستی)س( کامال مشخص ننبیوفات ام المصائب حضرت ز یعلت اصل

ماه بعد از شهادت امام حسین  ۱۸وجود دارد.حضرت زینب )س( بنابر مشهورترین نظر تاریخي 
وفات كردند.  یسالگ ۵۷در هجري قمري  ۶۲رجب سال  ۱۵)ع(،زندگي كرده و در   

در دمشق دفن  شانیمشهور قائل هستند که ا ی( اختالف است ولهایعل هللا )سالم نبیمزار حضرت ز درباره
.اند شده  
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(هاي)سالم هللا علیکبر نبيحضرت ز ارتنامهيزسه   
 
 

از راه دور +متن و ترجمه نبيحضرت ز ارتيز-1  
 

حيمِ بِ  ْحمِن الره ْسِم هللِا الره  
 

بنَت صاِحَب الَحوِض والل ِواءِ  اي کِ يالسهالُم عل اءياألَنب دِ ي ِ بِنَت سَ  اي کِ يالسهالُم عل  
دختر صاحب حوض کوثر و صاحب پرچم یدرود بر تو باد ا غمبرانیدختر سرور پ یبر تو باد ا درود  

 
السهماِء و ُوِصلَ  یبنَت َمن ُعِرَج إِل اي کِ يعل السهالمُ   

آسمان و وصل شد یکه باال برده شد به سو یدختر کس یبر تو باد ا درود  
 

یالُهد ی ِ بنَت نَبِ  اي کِ يالسهالُم عل یأَو أَدن نِ يَمقاِم قاَب قوسَ  یإِل  
تیکه هدا غمبریدختر پ یدرود بر تو باد ا کترینزد ای نیقاب قوس یمقام مرتبه  به  

 
د یالَور دِ ي ِ َوسَ  کِ يالسهالُم عل یو ُمنِقِذ الِعباِد ِمَن الره  

درود بر تو باد ،یبندگان از هالکت و نابود یو نجات دهنده  دگانیسرور آفر و  
 

کِر الحک اتِ يَواآل مِ يَو الشهرِف العَم مِ يبنَت صاِحَب الُخلُِق العَظ اي مِ يوالذ ِ  
 میقرآن حک یو خلق بزرگ و شرافت همه جانبه و صاحب نشانه ها و در آورنده  یخو یدختر دارا یا

 و محکم و استوار
 

بنَت صاِحَب المقاِم الَمحمود َو الَحوِض الَموُرود اي کِ يعل السهالم  
شوند یو صاحب حوض که بر آن وارد م دهیمقام و مرتبت پسند یدختر دارا یبر تو باد ا درود  

 
اإِلسالِم َو صاِحبِ  نِ يبنَت َمنَهجِ د اي کِ يالَمشُهوِد السهالم عل والل ِواءِ   

اسالم و صاحب نیو آئ نیدختر راه آشکار د یدرود بر تو باد ا امت،یصاحب پرچم روز ق و  
 

ِ َو اإِلحساِن السهالم عل الِقبلَةِ  دِق َو الَحق  کِ يَو القرآِن َو َعلَِم الص ِ  
درود بر تو باد ،ییکویو ن یو درست یو قرآن و پرچم راست قبله  

 
کِر فِ  اءيَو َعلَِم األَتق اءيبِنَت َصفَوِة األَنب اي یَو َمشُهوِر الذ ِ  

که نامش یدختر کس یو ا زگارانیو نشانه پره غمبرانیپ ی دهیدختر برگز یا  
 

َخلِق هللِا وَ  رِ يبِنَت خَ  اي کِ يَو َرَحَمةُ هللِا َو بََرکاتُهُ السهالُم عل السهماء  
خدا دگانیآفر نیدختر بهتر یآسمان معروف است و رحمت و برکات خدا بر تو باد، درود بر تو باد ا در  
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ِل العََدد قَبِل إِ  دي ِ سَ  أَرِضِه َو َسماواتِِه َو آِخِر األَبَدِ  جادِ يَخلِقِه َو أَوه  

تیابد انیرا و تا پا شیخود و آسمانها نیزم دنیاز آفر شیفرد پ نیاو و نخست دگانیسرور آفر و  
 

هوِت َو ُصوَرتُهُ  یَو أَهِلِه، ال ذ ايفَناِء الدُّن بَعدَ  ُروُحهُ نُسَخةُ اّل   
شیآنکه جانش نسخه و کتاب الهوت است و رو ا،یو اهل دن ایشدن دن یو فان یاز نابود پس  

 
موتُ يَ ّل  یال ذ ی ِ الُملِک َو الَملَُکوِت َو قَلبُهُ َخزانَةُ الحَ  نُسَخةُ   

ردیم یست که نم یزنده ا یآن خدا ی نهیاست و قلبش گنج یو عظمت اله یو کتاب پادشاه نسخه  
 

بِنَت الُمَظل ِل بِالغَمام اي کِ يَرحَمةُ هللِا َو بََرکاتُهُ السهالُم عل وَ   
افکنده شد بر او با ابر هیکه سا یدختر کس یاو بر تو باد، درود بر تو باد ا یخدا و برکتها یمهربان و  

 
ِة  عِ يَو َشف نيالثهقَلَ  یَو َمولِ  نيالکونَ  دِ ي ِ سَ  الَمحَشر َو َرحَمةُ هللِا َو بََرکاتُهُ  ومِ يَ األُمه  

جن و انس و شفاعت کننده امت در روز محشر و بر تو باد رحمت و  یو آخرت و موال ایسرور دن و
و برکات خداوند یمهربان  

 
بنَت اإِلمامِ  اي کِ يالسهالُم َعل اءِ ياألوِص  دِ ي ِ بنَت سَ  اي کِ يَعل السهالمُ   

دختر یدرود بر تو باد ا امبرخدایپ یایواوص نانیسرور جانش یبر تو باد ا درود  
 

بِنتَ  اي کِ يالسهالُم عل اءِ يبِنَت ُرکِن األَول اي کِ يالسهالُم عل اءِ ياألَتق  
دختر یدرود بر تو باد ا اء،یاول هیدختر ستون و پا یدرود بر تو باد ا زکاران،یپره یشوایپ  

 
کِ يالسهالُم عل نِ يالد ِ  عُسوبِ يَ بِنَت  اي کِ يالسهالُم عل اءِ ياألَصف ِعمادِ   

دختر  یدرود بر تو باد ا ن،یو آئ نیبزرگ د یشوایدختر پ یدرود بر تو باد ا دگان،یو بزرگ برگز سیرئ
و فرمانده مؤمنان ریام  

 
نَ ي يالَوِص  دِ ي ِ بِنَت سَ  اي کِ يالسهالُم عل نيالمؤِمن رِ يبِنَت أَم اي  
است نانیالسالم( که سرور جانش هیعل یدختر)عل یبر تو باد ا درود  

 
بِنَت قاِمعِ الَکفََرِة َو الفََجَرةِ  اي کِ يبِنَت قائِِد البََرَرِة السهالُم عل اي کِ يعل السهالمُ   

دختر درهم کوبنده و خوار کننده کافران  یدرود بر تو باد ا کوکاران،ین یشوایدختر پ یبر تو باد ا درود
 و بدکاران

 
بنتَ  اي کِ يالسهالُم عل ني ِيبنَت وارِث النهب اي کِ يَعل السهالمُ   

دختر یدرود بر تو باد ا غمبران،یدختر وارث پ یبر تو باد ا درود  
 

السهالمُ  نيالد ِ  اءِ يبنِت ِض  اي کِ يالسهالُم عل نيالُمرَسل دِ ي ِ سَ  فَةِ يَخل  
درود ن،یو آئ نید ییدختر روشنا یدرود بر تو باد ا غمبران،یپ نیبهتر نیالسالم( جانش هیعل یعل)  
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بِنت َمن اي کِ يالسهالُم عل نيقيَ ال یَعلَ  مِ يبِنت النهبِأ العَظ اي کِ يعل  

که یدختر کس یدرود بر تو باد ا ن،یقی یو بزرگ از رو میدختر خبر عظ یتو باد ا بر  
 

رِ يالغَد ومَ يَ َو النهصه  هِ يدَ يَ  یَو الَکوثَُر فِ  هيالنهاِس َعلَ  ِحسابُ   
خم ریروز غد حیباشد و نص صر یمردم بر اوست و حوض کوثر به دست او م یبه کارها یدگیرس  

 
بِنتَ  اي کِ يَو َرحَمةُ هللِا َوبَرکاتُهُ السهالُم َعل هيَعلَ   

دختر یآنحضرت است و بر توباد رحمت خدا، درود بر تو باد ا درباره  
 

لُ يُمصابِها إِسراف یَو شاَرَکها فِ  لُ يقاَد ِزماَم ناقَتِها َجبرائ َمن  
 یبتهایو شرکت کرد در مص لی( که بدست گرفت مهار شترش را جبرائهایحضرت زهرا سالم هللا عل) 

لیاو اسراف  
 

بُّ الَجل وَ  َو نوح   لُ يالَخل مُ يِلُمصابِها إِبراه یَوبَک لُ يَغَضَب بَِسبَبِها الره  
و نوح لیخل میاو ابراه بتیمص یکرد برا هیشد به خاطر او پروردگار بزرگ و گر نیخشمگ و  

 
بِنَت البُُدوِر السهواِطعِ  اي کِ يالسهالُم عل بُ يالغَر دُ يالشهه نِ يَکربالِء الُحسَ  یفِ  مُ يالَکل یُموسَ  وَ   

شب چهارده درخشان یدختر ماهها یسالم بر تو باد ا ب،یغر دیشه نیحس یدر کربال میکل یموس و  
 

بنَت الشُّموِس الطهواِلعِ َو َرحَمةُ هللِا َوبَرکاتُهُ  اي کِ يعل السهالمُ   
او یفروزان و بر تو باد رحمت و مهر خدا و برکتها یدهایدختر خورش یبر تو باد ا درود  

 
بِنَت َمکهةَ َو ِمنا اي کِ يبنَت َزمَزَم َوَصفا السهالم عل اي کِ يَعل السهالم  

دختر مکه و منا یدختر زمزم و صفا، درود بر تو باد ا یبر تو باد ا درود  
 

الَهواءِ  یالبُراِق فِ  یبِنَت َمن ُحِمَل َعلَ  اي کِ يعل السهالم  
وآسمان نیزم انیکه سوار شد بر براق در م یدختر کس یبر تو باد ا درود  

 
داِء َو بََذلَها َعلَ  اي کِ يَعل السهالمُ  کاِة بِأَطراِف الر ِ یبنت َمن َحَمَل الزه  

آن را بر دیعبا و بخش یکه حمل کرد زکات را با گوشه ها یدختر کس یبر تو باد ا درود  
 

یبِِه ِمَن الَمسِجِد الَحراِم إِلَ  یَ بِنَت َمن أُسرِ  اي کِ يالسهالُم َعلَ  الفُقَراءِ   
داده شد او از مسجد الحرام به ریکه س یدختر کس یدرود بر تو باد ا ران،یو فق مستمندان  

 
کِ يالسهالُم عل نِ يفَ يبِنَت َمن َضَرَب بِسَ  اي کِ يالسهالُم َعل یاألَقص الَمسِجدِ   

درود بر تو باد ر،یبا دو شمش دیکه جنگ یدختر کس یدرود بر تو باد ا یاألقص مسجد  
 

ٍد الُمصَطف اي کيالسهالُم َعل نِ يقِبلَتَ  یبِنَت َمن َصل   ای یبِنَت ُمَحمه  
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(مردم انی)از مدهیدختر محمد برگز یکه نماز خواند بر دو قبله و درود باد بر تو ا یدختر کس یا  
 

هراءِ  اي کِ يالسهالُم عل یالُمرتَض ی ٍ بِنَت َعل اي کِ يعل السهالمُ  بِنَت فاِطَمةَ الزه  
دختر فاطمه زهرا )سالم هللا  یالسالم(، درود بر تو باد ا هی)علیمرتض یدختر عل یبر تو باد ا درود

(هایعل  
 

ٍد الُمختارِ  یَو َعل کِ يالسهالُم َعل یالُکبر َجةِ يبِنَت َخد اي کِ يعل السهالم ِک ُمَحمه َجد ِ  
دهیدرود بر تو باد و بر جّد تو محمد مختارو برگز ،یکبر جهیدختر خد یبر تو باد ا درود  

 
اِر السهالُم عل درِ يحَ  کِ يأَب یَو َعل کِ يَعل السهالمُ  وَ  کِ يالَکره  
کرار، درود باد بر تو و دریبر تو باد و بر پدر تو ح درود  

 
األَقطاِر ساداتِ  یَو ُهم ُحَجَج هللِا َعل ارِ يالس اداِت األَطهاِر األَخ یَعل  

نهایسرزم یخدا هستند بر همه  یو آنان حجتها کان،یبزرگان سادات پاکان و ن بر  
 

العَطشاِن الظهمآِن وَ  دِ يالشهه نِ يالُحسَ  کِ يَو السهماِء ِمن ُولِد أخ األَرِض   
تشنه و دیشه نیو آسمان از فرزندان برادرت حس نیزم بزرگان  

 
الشهرِق َو الغَرِب َو األَرِض َو السهماءِ  یأَبُو الت ِسعَِة األَطهاِر َو ُهم ُحَجُج هللِا فِ  ُهوَ   

و  نیدر مشرق و در مغرب و در زم ندیخدا یکه پدر نه نفر از پاکان و اطهار است و آنان حّجت ها او
 آسمان

 
أَعناِق ُکل ِ الَخالئِقِ  یُحبُُّهم فَرض  َعل نَ يالهذ  

و مخلوقات دگانیاز آفر کیشان واجب است بر گردن هر  یکه دوست آنان  
 

هللِا األَعَظم یِ بِنَت َول اي کِ يِللخاِلِق القاِدِر السُّبحاِن السهالُم عل نَ يالَمخلوقِ   
بزرگوار خدا یّ دختر ول یمنّزه اند، درود بر تو باد ا یقادر و توانا دگاریآفر دگانیآفر که  

 
ةَ  اي کِ يهللِا الُمعَظهم السهالُم عل یِ بِنَت َول اي کِ يعل السهالمُ  َعمه  

عّمه یخداوند. درود بر تو باد ا یعظمت داده شده  یّ دختر ول یبر تو باد ا درود  
 

م السهالُم َعل یِ َولِ  َو َرحَمةُ هللِا َو بََرکاتُهُ  نَبيزَ  ايأُمُّ الَمصائِِب  اي کِ يهللِا الُمَکره  
و بر تو باد رحمت و برکات خدا نبیز یا بتهایمادر مص یخدا، درود بر تو باد ا یگرام یّ ول  

 
د تَُهاي  أَ  کِ يعل السهالمُ  تَُهايه أَ  کِ يالسهالُم عل ةيه الَمرِض  قَةِ يالص ِ  

یدرود برتو باد ا ده،یپسند ی قهیراستگو و صد اریبس یبانو یبر تو باد ا درود  
 

ش الفاِضلَةُ  الکاِملَةُ العاِلَمِة العاِملَةُ  تَُهايه أَ  کِ يالسهالُم َعلَ  َدةيالره  
عمل کننده یکامله عالمه و دانا یبانو یفاضله با شجاعت، درود بر تو باد ا یبانو  
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کِ يالسهالُم عل لةيالنهب َمةُ يالَکر تُهايه أَ  کِ يَعل السهالمُ   

درود بر تو باد فیبزرگوار و با نجابت و شر یگرام یبانو یبر تو باد ا درود  
 

الَمظلوم نِ يَمن َظَهَرت َمَحبهتُها ِللُحسَ  اي کِ يالسهالُم عل ةُ يه النهقِ  ةُ يالتهقِ  تهايه أَ   
(السالم هیمظلوم )عل نیاو با حس یآنکه آشکار شد دوست یا  

 
لَت الَمصائَِب الُمحِرقَةَ ِللقُلوبِ  دةٍ يَمواِرِد َعد یفِ  َو تََحمه  

قلبها یآتش زننده  یبتهایو تحمل کرده مص دیو بر دوش کش شماریموارد متعدد و ب در  
 

الٍت َشد َمعَ  َمن َحِفَظِت اإِلمامَ  اي کِ يالسهالُم عل َدةِ يتََحمُّ  
 هی)عل نیکرد به امام حس یم یکه سر کش یکس یسخت، درود بر توباد ا اریبس یهمراه تحمل کردنها به

(السالم  
 

نيالعابِد نينَجاِة زَ  یالقَتال َو بََذلَت نَفَسها ف یعاُشوراَء ف ومِ يَ  یفِ   
(السالم هی)علنیالعابد نیقتلگاه و فداکرد جانش را در نجات امام ز یروز عاشورا در گود در  

 
السالم هيعل ی ٍ َو نََطقَت َکنُطِق َعلِ  اءِ ياألَشقِ  یَمجِلِس أَشقَ  یفِ   

(السالم هی)عل یپدرش عل یکرد مانند سخنران یبد بختها و سخران نی( بدبخت تردیزیمجلس ) در  
 

ِمَن األَعداءِ  ر  يَسَکِک الکوفِة َو َحولَها َکث یفِ   
از دشمنان یاریکه در اطراف او بودند بس یکوفه در حال یکوچه ها در  

 
ِم الَمحِمل إِذ َرأَت َرأَس سَ  نَهايَمن نََطَحت َجب اي کِ يعل السهالمُ  الشُّهداءِ  دِ ي ِ بُِمقَده  

الشهدا را دیسر مّطهر س دیآنگاه که د دیرا به جلو کجاوه محمل کوب شیشانیکه پ یکس یبر تو باد ا درود  
 

ِمن َحوِلها األَعداءُ  یريَ  ثُ يالدهُم ِمن تَحِت قِناِعها َو ِمن َمحَمِلها بِحَ  خُرجُ يَ  وَ   
از اطراف او دشمنان دندید یکه م یاو به طور یمقنعه او و از کجاوه  ریآمد خون از ز یم رونیب و  

 
الِت الَمصائِبِ  یُممتََحنَةً فِ  اي کِ يالَمعصوم السهالم عل یتالِ  اي کِ يعل السهالمُ  تََحمُّ  

بتهایمص یشده در بردبار شیآزما یتلو و در حکم معصوم، درود بر تو باد ا یتال یبر تو باد ا درود  
 

َعن األَوطانِ  دةُ يالبَع تَُهايه أَ  کِ يالَمظلُوم َو َرحَمةُ هللِا َو بََرکاتُهُ السهالُم عل نِ يَکالُحسَ   
دور از  یبانو یالسالم( مظلوم و بر تو باد رحمت و برکات خدا، درود بر تو باد ا هی)عل نیحس همانند

اوطنه  
 

یفِ  َزةُ ي ِ الُمتَحَ  تُهايه أَ  کِ يالبُلدان السهالُم عل یفِ  َرةُ ياألَس تَُهايه أَ  کِ يعل السهالمُ   
 یکه جا ییبانو یدرود برتو باد ا نها،یبه اسارت رفته در شهرها و سرزم یبانو یبر تو باد ا درود

در یگرفت  
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الشَُّهداءِ  دِ ي ِ َجَسِد سَ  یُوقُوفَِک َعل یفِ  َرةُ ي ِ الُمتَحَ  تُهايه أَ  کِ يالش ام السهالُم عل َخرابَةِ   

بدن سرور  یبر باال ستادنتیسرگردان به هنگام توقف نمودن و ا یبانو یشام درود بر تو باد ا رانهیو
دانیشه  
 

َوآِلِه( بِهذا الن ِداءِ  هِ يهللا عل یخاَطبَِت َجدهِک َرسوَل هللِا )َصل   وَ   
:نداء نیبه جّدت پامبر خدا که درود خدا بر او و خانواده اش باد به ا یخطاب کرد و  

 
داءِ  ن  يالسهماِء هذا ُحسَ  کُ يَمل کَ يَعل یَصله  بِالعَراِء َمسلُوُب الِعماَمِة َو الر ِ  

که از تنش ربوده اند عمامه و عبا را ابانیدر ب نیاست حس نیدرود فرستادند بر تو فرشتگان آسمان ا که  
 

َو قالَت یهللِا الُمشتَک یَو إِلَ  اياألَعضاِء َو بَناتَُک َسبا ُمقَطهعُ   
و گله و گفت تیخداست شکا یو به سو رانندیاو پاره پاره است، و دختران تو اس یاعضا  

 
ُد هذا ُحسَ  اي با حُ يرِ  هِ يَعل یتُسف ن  يُمَحمه الصه  

 یوزد بر او باد صبا و م یالسالم( که م هی)علنیاست حس نیوآله( ا هیهللا عل یحضرت محمد)صل یا
ابانیب یبر او خاکها زدیر  

 
أِس ِمَن القَفا قَت َمجذوذُ  أَبا َعبد هللا اي کَ يوا ُحزناهُ َعل ايأَوّلِد البَغا لُ يالره  

 یاز حزن و اندوه بر تو ا یسر است از پشت گردن، کشته شده به دست فرزاندان زناکار، وا دهیبر و
(السالم هیأباعبدهللا)عل  
 

الَمظلُوِم اْلعُْريـاِن، اْلَمْطُروحِ َعلَى الثهرى، نِ يقَلبُها ِللُحسَ  جَ يه َمن تَهَ  یَعل السهالمُ   
بر بانویى كه دلش از جاى كنده شد براى حسین مظلوم كه باتنى برهنه بر خاك افتاده سالم  

 
بَِصْوت َحزين: بِاَبي َمْن نَْفسي لَهُ اْلِفداُء، َوقـالَتْ   

)در آن حال( با صدایى غمگین گفت: پدرم به فداى كسى كه جانم به و  
 

اْلَمْهُموُم َحت ى قَضى، بِاَبِى اْلعَْطشـاُن َحت ى َمضى بِاَبِى  
پدرم به قربان آن كه با دلى پر اندوه از دنیا رفت، پدرم فداى كسى كه لب تشنه شهید شد قربانش،  

 
مـاِء، اَلسهالُم َعلى َمْن بََكْت َعلى َجَسِد اَخيهـا بِاَبي َمْن َشْيبَتُهُ تَْقُطُر بِالد ِ  

به قربان كسى از محاسنش خون مى چكید. سالم بر كسى كه گریست بر بدن برادرش پدرم  
 

اْلقَتْلى، َحت ى بَكى ِلبُكـائِهـا ُكلُّ َعُدو  َوَصديق، اَلسهالُم َعلى بَْينَ   
گان تا آنجا كه از گریه او هر دشمن و دوستى گریست سالم بر كسىمیان كشت در  

 
تََكفهلَْت َواْجتََمعَْت في َعْصِر عـاُشوراَء بِبَنـاِت َرُسوِل هللاِ  َمنْ   

سر پرستى كرد و گرد آورد در عصر عاشورا دختراِن رسول خدا كه  
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ـاَدةِ اْلُحَسْيِن، َوقـاَمْت لََها اْلِقيـاَمةُ في َشه َواَْطفـالِ   

كودكان حسین)علیه السالم( را و قیامت براى او برپا شد در شهادت و  
 

ْفلَْينِ  اْلغَريبَْيِن اْلَمْظلُوَمْيِن، اَلسهالُم َعلى َمنْ  الط ِ  
طفل غریب و مظلوم )امام حسین )علیه السالم(. سالم بر كسى دو  

 
ِ نَْينَواءَ  لَمْ  تَنَْم َعْينُهـا ِّلْجِل ِحراَسِة آِل َرُسوِل هللِا في َطف   

(چشمش به خواب نرفت، به خاطر نگهبانى از خاندان رسول خدا در سرزمین طّف )نینوا كه  
 

اَسيراً بِيَِد اّلْْعداِء، اَلسهالُم َعلى َمْن َرِكبَْت بَعيراً بِغَْيِر َوطـاءِ  َوصـاَرتْ   
به دست دشمنان اسیر گردید. سالم بر بانویى كه بر شتر بى جهاز سوار و  

 
اَخـاها اَبَا اْلفْضِل بِهَذا الن ِداِء: اَخي اَبَااْلفْضلِ  َونـاَدتْ   

و برادرش ابوالفضل را اینگونه ندا كرد: برادرم! ابوالفضل گشت  
 

َمدينَةِ الهذي اَْرَكْبتَني اِذا اََرْدُت اْلُخُروَج ِمَن الْ  اَْنتَ   
بودى كه مرا سوار مى كردى وقتى مى خواستم از مدینه بیرون روم تو  

 
َعلى َمْن َخَطبَْت في َمْيداِن اْلُكوفَِة بُِخْطبَة نـافِعَة َحت ى َسَكنَتِ  اَلسهالمُ   

سخنرانى سودمندى كه آرام شد ،بر كسى كه سخنرانى كرد در میدان شهر كوفه سالم  
 

ْت في َمْجِلِس اْبِن ِزيـاد بِاْحتِجـاجـات واِضَحة اّلْْصواتُ  ِمْن ُكل ِ نـاِحيَة، اَلسهالُم َعلى َمِن اْحتَجه  
از هر سو. سالم بر كسى كه در مجلس پسر زیاد استدالل كرد با دالئل آشكار صداها  

 
َسالُم هللِا َعلَْيهـافي َجوابِه بِبَي ِنـات صـاِدقَة، اِْذ قـاَل اْبُن ِزيـاد ِلَزْينََب  َوقـالَتْ   

:هاى او را با دلیلهاى روشن و درست پاسخ داد، آنگاه كه پسر زیاد به زینب)علیها السالم( گفت وگفته  
 

َراَْيِت ُصْنَع هللِا بِاَخيِك اْلُحَسْيِن؟ قـالَْت: مـا َراَْيُت اِّل  َجميال َكْيفَ   
یدم جز زیبایىدیدى كار خدا را نسبت به برادرت حسین؟ فرمود: ند چگونه  

 
َعلَْيِك يـا اَسيَرةً بِاَْيِدى اّلْْعداِء فِى اْلفَلَواِت، َوَرأَْيِت اَْهَل الش ـامِ  اَلسهالمُ   

بر تو اى بانوى اسیر به دست دشمنان در بیابانها، كسى كه مردم شام را سالم  
 

ايـاِت، السهالُم َعلى َمْن أدَخلُوهـا في حـالَِة اْلعَْيِش َوالسُُّروِر َونَْشِر الر   
حال خوشحالى و سرور با پرچمهاى برافراشته مشاهده كردى! سالم بر كسى كه وارد كردند او را در  

 
:َمْجِلِس يَزيَد َمَع األَُسراِء ِمْن آِل َرسوِل هللِا َوقـاَل َعِليُّ ْبُن اْلُحَسْيِن َعلَْيِه السهالُم ِليَزيدَ  في  

مجلس یزید با اسیرانى از خاندان رسول خدا و حضرت على بن الحسین)علیه السالم( به یزید فرمود در  
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  َعلَْيِه َوآِله لَْو َرآنـا َعلى هِذِه اْلحـالَِة؟يَزيُد مـا َظنَُّك بَِرُسوِل هللِا َصلهى هللاُ  يـا

یزید! چه گمان دارى به رسول خدا صلى هللا علیه و آله اگر ما را در این وضعیت ببیند؟ اى  
 

:قـالَْت اُمُّ اْلَمصـائِِب َزْينَُب ِليَزيَد: تَقُوُل َغْيَر ُمتَأَث ِم َوّل ُمْستَْعِظم ثُمه   
مصیبت ها فرمود: یزید! تو بدون احساس گناه و بى آنكه آن را بزرگ بشمارى مى زینب مادِر همه  سپس

 گوئى
 

َواْستََهلُّوا فََرحاً، ثُمه قـالُوا: يـا يَزيُد ّل تََشلْ  ّلََهلُّوا  
اجدادم بودند و با شادى مى گفتند: یزید! دستت درد نكند كاش  

 
 ً َعلى ثَنـايـا اَبي َعْبِد هللِا َسي ِِد َشبـاِب اَْهِل اْلَجنهِة تَْنِكتُهـا بِِمْخَصَرتِكَ  ُمْنتَِحيا  

حالى كه متوجه دندانهاى ابى عبدهللا)علیه السالم( سرور جوانان بهشت شده اى و با چوب به آنها مى  در
 زنى

 
ْت َعلَىه الدهواهي ُمخـاَطبَتُكَ  ثُمه  ، َواِن ي ّلَْستَْصِغُر قَْدَركَ قـالَْت: َولَئِْن َجره  

گفت: اگر مصیبتهاى روزگار مرا وادار كرد با تو سخن بگویم اّما من قدر تو را پست مى دانم و  سپس
 پستى

 
تَْقريعََك َواَْستَْكثُِر تَْوبيَخَك، لِكنه  َواَْستَْعِظمُ   

ترا بزرگ مى شمارم و بسیار سرزنشت مى كنم، اما عظمت مصیت وفرومایگى  
 

ى اَّل فَاْلعََجُب ُكلُّ اْلعََجِب ِمْن اِْقداِمكَ  اْلعُيُونَ  ُدوَر َحر  َعْبرى َوالصُّ  
را گریان و سینه ها را سوزان كرده است. بسیار شگفت انگیز است اقدام تو چشمها  

 
قَتِْل ِحْزِب هللِا النَُّجبـاِء بِِحْزِب الشهْيطـاِن الطُّلَقـاءِ  َعلى  

خدا به وسیله حزب شیطان كه آزاد شده پیامبر)صلى هللا علیه وآله( بودند كشتن حزب برگزیده براى  
 

اتهَخْذتَنـا َمْغنَماً لَتَِجُدنـا َوشيكاً َمْغَرماً، حيَن ّل َولَئِنِ   
اگرچه ما را به غنیمت گرفته اى ولى بزودى ما را خسارتى براى خویش مى بینى در روزى كه و  

 
َمْت يَ  تَِجدُ  داَك، َومـا َربَُّك بَِظال م ِلْلعَبيِد، فَِالَى هللِا اْلُمْشتَكىاِّل  مـا قَده  

به نتیجه عملت نرسى و پروردگارت به بندگان ستم نمى كند. پس شكایت بدرگاه او است جز  
 

خـاِء، فَِكْد َكْيَدَك، َواْسَع َسْعيَكَ  َوَعلَْيهِ  ِة َوالره ده ُل فِى الش ِ اْلُمعَوه  
بر اوست اعتماد در حال سختى و آسودگى، پس تمام مكرت را بكار بر و همه سعیت را بكن و  

 
َجْهَدَك، فََوهللِا ّل تَْمُحو ِذْكَرنـا، َوّل تُميُت َوْحيَنـا، َوّل تُْدِرُك اََمَدنـا َونـاِصبْ   



10 
 

بود كنى و به روزگار مى توانى بكوش، به خدا نخواهى توانست یاد ما را از بین ببرى و دین ما را نا وتا
 ما پایان دهى

 
اُمَك اِّل  َعَدداً  َوّل ُص َعْنَك عـاَرهـا، َوَهْل َراْيَُك اِّل  فَنَداً، َواَيـ  تَُرخ ِ  

این جنایت را از دامنت بزدائى، آیا اندیشه ات جز خطا و روزگارت جز اندك وننگ  
 

:َل هللِا تَعـالىاِّل  بََدداً، يـا يَزيُد! اَمـا َسِمْعَت قَوْ  َوَجْمعُكَ   
جز پراكنده نخواهند بود. اى یزید! نشنیده اى فرموده خداى تعالى را ویارانت  

 
 (َوّل تَْحَسبَنه الهذيَن قُتِلُوا في َسبيِل هللِا اَْمواتاً بَْل اَْحيـاء  ِعْنَد َرب ِِهْم يُْرَزقُونَ )

« نبرید كشته شدگان در راه خدا مردگانند بلكه زنده اند و نزد او روزى مى خورند گمان » 
 

ً  َوَحْسبُكَ  د َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوآِله َخصيما بِاهلِل حـاِكماً، َوبُِمَحمه  
خداوند در این باره حكم كند و حضرت محمد صلى هللا علیه و آله دشمن تو كافیست  

 
قـالَْت: اَْلَحْمُد هلِل الهذي َظهيراً، ثُمه  َوبِِجْبريلَ   

جبریل)علیه السالم( پشتیبان آن حضرت باشد، سپس فرمود: حمد مخصوص خداوندى است و  
 

ْحَمةِ  َختَمَ  ِلنـا بِالسهعـاَدِة َواْلَمْغِفَرِة، َوِّلِخِرنـا بِالشههـاَدِة َوالره ِّلوه  
را سعادت و آمرزش و سرانجام آخرین فرد ما )امام پایان نخستین فرد ما )پیامبر)صلى هللا علیه وآله(  كه

 حسین)علیه السالم( را شهادت و رحمت قرارداد
 

َرحيم  َوُدود ، َوُهَوَحْسبُنـا َونِْعَم اْلَوكيلُ  اِنههُ   
پروردگار بسیار مهربان و او ما را كفایت مى كند و خوب نماینده اى است اوست  

 
ِة اْلَمْعُصومينَ  َوَصلهى د َوآِله َواَْهِل بَْيتِِه الط ـاِهريَن اّلْئِمه هللاُ َعلى ُمَحمه  

درود و رحمت خدا بر محمد و خاندان و اهل بیت پاكش كه همان امامان معصوم اند، و  
 

.يـا َربه اْلعـالَمينَ  آمينَ   
.دعاى ما را مستجاب فرما پروردگارا  

 
 
 

(هاي)سالم هللا علیکبر نبيحضرت ز ارتنامهيز-2  
 

بِْنَت َرُسوِل هللاِ  ـاي کِ يْ اَلسهالُم َعلَ   
بر تو اى دخت رسول خدا سالم  

 
َجةَ يبِْنَت فـاِطَمةَ َوَخد ـاي کِ يْ َعلَ  اَلسهالمُ   
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جهیبر تو اى دخت فاطمه و خد سالم  
 

نَ ياْلُمْؤِمن رِ يبِْنَت اَم ـاي کِ يْ َعلَ  اَلسهالمُ   
مؤمنان ریبر تو اى دختر ام سالم  

 
نِ يْ اُْخَت اْلَحَسِن َواْلُحسَ  ـاي کِ يْ َعلَ  اَلسهالمُ   
نیخواهر حسن و حس بر تو اى سالم  

 
هللاِ  ی ِ َولِ  ـابِْنتَ ي کِ يْ َعلَ  اَلسهالمُ   
بر تو اى دختر ولّى خدا سالم  

 
هللاِ  ی ِ اُْخَت َولِ  اي کِ يْ َعلَ  اَلسهالمُ   
بر تو اى خواهر ولّى خدا سالم  

 
ةَ َولِ  ـاي کِ يْ َعلَ  اَلسهالمُ  هللِا َوَرْحَمةُ هللِا َوبََرکـاتُهُ  ی ِ َعمه  

بر تو اى عمه ولى خدا و رحمت خدا و برکاتش بر تو باد سالم  
 

َف هللاُ بَ  کِ يْ َعلَ  اَلسهالمُ  اْلَجنهةِ  فِى نَُکميْ َوبَ  نَنـايْ َعره  
ما و شما در بهشت انیبرقرار کند م ىیبر تو، خداوند آشنا سالم  

 
ُزْمَرتُِکمْ  یف َوَحَشَرنـا  

محشور گرداند ما را در گروه شما و  
 
ُکمْ ي ِ َحْوَض نَب َواَْوَرَدنـا  

امبرتانیوارد کند ما را بر سر حوض پ و  
 

ُکْم ِمْن  َوَسقـانـا طـاِلب یْبِن اَب ی ِ َعلِ  دِ يَ بَِکاِْس َجد ِ  
بنوشاند ما را از جام جدتان، از دست )ساقى کوثر و  

(بن ابى طالب على  
 
ُکمْ يْ هللِا َعلَ  َصلَواتُ   
خدا بر شما باد درود  

 
السُُّروَر َواْلفََرجَ  ُکمُ يف نـايَ رِ يُ هللاَ اَْن  اَْسئَلُ   
به ما در اندیخدا مى خواهم که بنما از  
شما خوشحالى و فرج )وظهور( شما را مورد  

 
ُکمْ  یف ـاُکمْ ي  َواِ  ْجَمعَنـايَ  َواَنْ  ُزْمَرِة َجد ِ  

گرد آورد ما و شما را در گروه جدتان و  
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د َوآِلهِ  هِ يْ َصلهى هللاُ َعلَ  ُمَحمه  
(وآله هی)صلى هللا علمحمد  

 
ر  يقَد ی  َمْعِرفَتَُکْم، اِنههُ َولِ  ْسلُبَنـايَ ّل  َواَنْ   

است ىیاز ما معرفت شما را که براستى او سرپرست توانا ردینگ و  
 

بُ  اِلَى هللِا بُِحب ُِکمْ  اَتَقَره  
دوستى شما لهیبه درگاه خدا به وس میمى جو تقرب  

 
ِمْن اَْعدائُِکمْ  َواْلبَرائَةِ   

جستن ازدشمنانتان زارىیب و  
 

ً ياِلَى هللِا راِض  مِ يَوالتهْسل ا  
مندى وخوشنودى تیخدا بارضا شگاهیشدن به پ میوتسل  

 
ُمْنِکرَوّل ُمْستَْکبِر رَ يْ غَ  بِهِ   

انکارو گردن فرازى بدون  
 

د   نِ يقيَ  َوَعلى مـا اَتى بِِه ُمَحمه  
وآله( آورده هیبه درستى آنچه محمد)صلى هللا عل نیقیاز روى  و  

 
یدي ِ سَ  ـايراض نَْطلُُب بِذِلَک َوْجَهَک  َوبِهِ   
میبدان راضى وخوشنودم و مى جو و  
ترا اى سرور من تیعنا لهیوس نیبا  

 
َوِرضـاَک َوالد اَر اآلِخَرةَ  اَلل هـُمه   

! خشنودى تو و خانه آخرت را خواستارمخداوندا  
 

نَبُ يْ زَ  ـاي یَدتي ِ سَ  ـاي  
نبیبانوى من، اى ز اى  

 
فِى اْلَجنهةِ  یل یاِْشفَع  

کن براى من در مورد بهشت شفاعت  
 

لَِک ِعْنَد هللِا َشاْناً ِمَن الشهاْنِ  فَِانه   
خدا منزلتى است بزرگ شگاهیبه راستى براى تو در پ که  

 
بِالسهعـاَدةِ  یاَْسئَلَُک اَْن تَْختَِم ل یاِن   اَلل هـُمه   
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ىی! از تو مى خواهم که سرانجام کارم رابه خوشبختى ختم فرماخداوندا  
 

هِ یمـا اَنَا ف یتَْسل ْب ِمنّ  فاَل  
را که در آن هستم مانىیا رىیاز من نگ و  

 
ةَ اِّل  بِاهلِل اْلعَلِ  َوّل مِ ياْلعَظ ی ِ َحْوَل َوّل قُوه  

خداى واالى بزرگ ارىیجز به  ستین ىیرویجنبش و ن و  
 
اْستَِجْب لَنـا اَلل هـُمه   

! به اجابت رسان دعاهاى ما راایخدا  
 

تِکَ  َوتَقَبهْلهُ  بَِکَرِمَک َوِعزه  
آن را به بزرگوارى و عّزت ریبپذ و  

 
تِکَ يَ َوعـافِ  َوبَِرْحَمتِکَ   

خودت تیبه مهر و عاف و  
 

د َوآِلِه اَْجَمع َوَصلهى نَ يهللاُ َعلى ُمَحمه  
وآله(و تمام خاندانش هیدرود خدا بر محّمد)صلى هللا عل و  

 
ً يتَْسل َوَسلهمَ  اِحم ـاي ما نَ ياَْرَحَم الر   

.مهـربانــان نیباد اى مهربانتر شانیهم سالم مخصوص او بر ا و  
 
 

(حضرت زينب كبرى)عليها السالم نامهزيارت-3  
 

حيمِ  ْحمِن الره  بِْسِم هللِا الره
نُوح نَبِي ِ هللاِ  اَلسهالُم َعلى اَلسهالُم َعلى آَدَم ِصْفَوِة هللِا،  
نوح پیامبر خدا سالم بر، سالم بر آدم، برگزیده خدا  
 

 اَلسهالُم َعلى اِْبراهيَم َخليِل هللاِ 
خداسالم بر ابراهیم، خلیِل   

 
عيسى ُروحِ هللِا، اَلسهالُم َعلى اَلسهالُم َعلى ُموسى َكليِم هللِا،  

 سالم بر موسى، هم سخن خدا. سالم بر عیسى روحِ خدا
 

 اَلسهالُم َعلَْيَك يـا َرُسوَل هللاِ 
 سالم بر تو اى رسول خدا
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 اَلسهالُم َعلَْيَك يـا َخْيَر َخْلِق هللاِ 
خداسالم بر تو اى بهترین خلق   

 
يـا َصِفيه هللاِ  اَلسهالُم َعلَْيكَ   

 سالم بر تو اى برگزیده خدا
 

َد ْبَن َعْبدِ  هللِا خـاتََم النهبِي ينَ  اَلسهالُم َعلَْيَك يـا ُمَحمه  
 سالم بر تو اى محمد بن عبدهللا خاتم پیامبران

 
َوِصيه َرُسوِل هللاِ اْلُمْؤِمنيَن َعِليه ْبَن اَبي طاِلب  اَلسهالُم َعلَْيَك يا اَميرَ   

 سالم بر تو اى امیر مؤمنان على بن ابى طالب وصى پیامبر خدا
 

 اَلسهالُم َعلَْيِك يا فاِطَمةُ َسي َِدةَ نِسـاِء اْلعـالَمينَ 
 سالم بر تو اى فاطمه سرور بانوان دنیا و آخرت

 
ْحَمةِ  ِ الره  اَلسهالُم َعلَْيُكمـا يـا ِسْبَطْي نَبِي 

اى دو نوه پیامبر رحمتسالم بر شما   
 

 َوَسي َِدْي َشبـاِب اَْهِل اْلَجنهِة،
 و دو آقاى جوانان اهل بهشت

 
ةَ َعْينِ  اَلسهالُم َعلَْيَك يـا اِظرينَ  َعِليه ْبَن اْلُحَسْيِن َسي َِد اْلعـابِديَن َوقُره النـ   

 سالم بر تو اى على بن الحسین، آقاى عابدان و نور دیده
 

َد ْبَن َعِلى  اَلسهالُم  باقَِر الِعْلِم بَْعَد النهبِى ِ  َعلَْيَك يـا ُمَحمه  
 بینندگان. سالم بر تو اى محمد بن على شكافنده علم پس از پیامبر

 
ـاِدَق اْلباره اّلْمينَ  اَلسهالُم َعلَيَك يـا َجْعفَرَ  د الص  ْبَن ُمَحمه  
بن محمد راستگوى نیكوكار امین سالم بر تو اى جعفر  

 
يـا ُموَسى ْبَن َجْعفَر الط ـاِهَر الطُّْهرَ  اَلسهالُم َعلَْيكَ   

 سالم بر تو اى موسى بن جعفر امام پاك و پاكیزه
 

َضا اْلُمْرتَضى اَلسهالمُ  َعلَْيَك يـا َعِليه ْبَن ُموَسى الر ِ  
 سالم بر تو اى على بن موسى الرضا پسندیده الهى

 
َد  ْبَن َعِلي  التهِقيه اَلسهالُم َعلَْيَك يـا ُمَحمه  

 سالم بر تو اى محمد بن علّىِ تقى
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د النهِقيه  اِصَح اّلْميَن، اَلسهالُم َعلَْيَك يـا َعِليه ْبَن ُمَحمه النـ   
 سالم بر تو اى على بن محمد نقى خیرخواه امین

 
َعِلي   اَلسهالُم َعلَْيَك يـا َحَسَن ْبنَ   

 سالم بر تو اى حسن بن على
 

ِ ِمْن بَْعِدهِ   اَلسهالُم َعلَى اْلَوِصي 
 سالم بر وصى پس از او

 
ِ َولي ِكَ  اَلل هـُم   َصل ِ َعلى نُوِرَك َوِسراِجَك َوَوِلي   

 خدایا درود فرست بر نور خود و چراغ تابناكت و نماینده نماینده ات
 

تَِك َعلى َخْلِقَك، ِ َوصي َِك، َوُحجه  َوَوِصي 
بر آفریدگانتو وصّى وصیت و حجت تو   

 
 اَلسهالُم َعلَْيِك يـا بِْنَت َرُسوِل هللاِ 
 سالم بر تو اى دخت رسول خدا.

 
 َعلَْيِك يـا بِْنَت فـاِطَمةَ َوَخديَجةَ 

 سالم بر تو اى دخت فاطمه و خدیجه
 

َعلَْيِك يـا بِْنَت اَميِر اْلُمْؤِمنينَ  اَلسهالم  
 سالم بر تو اى دختر امیر مؤمنان

 
َعلَْيِك يـا اُْخَت اْلَحَسِن َواْلُحَسْينِ اَلسهالُم   

 سالم بر تو اى خواهر حسن و حسین
 

ِ هللاِ  ِ هللِا، اَلسهالُم َعلَْيِك يا اُْخَت َوِلي   اَلسهالُم َعلَْيِك يـا بِْنَت َوِلي 
سالم بر تو اى خواهر ولّى خدا ،سالم بر تو اى دختر ولّى خدا  

 
ةَ  ِ هللِا َوَرْحَمةُ هللِا َوبََركـاتُهُ  اَلسهالُم َعلَْيِك يـا َعمه َوِلي   

 سالم بر تو اى عمه ولى خدا و رحمت خدا و بركاتش بر تو باد
 

َف هللاُ بَْينَنـا َوبَْينَُكمْ  فِى اْلَجنهةِ  اَلسهالُم َعلَْيِك َعره  
 سالم بر تو، خداوند آشنایى برقرار كند میان ما و شما در بهشت

 
تُِكْم، َواَْوَرَدنـا َحْوَض نَبي ُِكمْ َوَحَشَرنـا في ُزْمرَ   

 و محشور گرداند ما را در گروه شما و وارد كند ما را بر سر حوض پیامبرتان
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ِ ْبِن اَبي طـاِلب ُكْم ِمْن يَِد َعِلي   َوَسقـانـا بَِكاِْس َجد ِ
ساقى كوثر( )و بنوشاند ما را از جام جدتان، از دست على بن ابى طالب  

 
َعلَْيُكمْ  َصلَواُت هللاِ   

 درود خدا بر شما باد
 

 اَْسئَُل هللاَ اَْن يُِريَنـا فيُكُم السُُّروَر َواْلفََرجَ 
(از خدا مى خواهم كه بنمایاند به ما در مورد شما خوشحالى و فرج )و ظهور  

 
د َصلهى ُكْم ُمَحمه اُكْم في ُزْمَرِة َجد ِ هللاُ َعلَْيِه َوآِلهِ  َواَْن يَْجَمعَنـا َواِيـ   

(شما را و گرد آورد ما و شما را در گروه جدتان محمد)صلى هللا علیه وآله  
 

 َواَْن ّل يَْسلُبَنـا َمْعِرفَتَُكمْ 
 و نگیرد از ما معرفت شما را

 
ُب اِلَى هللِا بُِحب ُِكمْ  ، اَتَقَره  اِنههُ َوِلي  قَدير 

وسیله دوستى شماكه براستى او سرپرست توانایى است تقرب مى جویم به درگاه خدا به   
 

َوّل ُمْستَْكبِر َواْلبَرائَِة ِمْن اَْعدائُِكْم، َوالتهْسليِم اِلَى هللِا راِضياً بِِه َغْيَر ُمْنِكر  
و بیزارى جستن از دشمنانتان وتسلیم شدن به پیشگاه خدا بارضایتمندى وخوشنودى بدون انكار و 

 گردنفرازى
 

د    َوَعلى يَقيِن مـا اَتى بِِه ُمَحمه
 و از روى یقین به درستى آنچه محمد)صلى هللا علیه وآله( آورده

 
 َوبِِه راض نَْطلُُب بِذِلَك َوْجَهَك يـا َسي ِدي

 و بدان راضى وخوشنودم و مى جویم باین وسیله عنایت ترا اى سرور من
 

 اَلل هـُمه َوِرضـاَك َوالد اَر اآلِخَرةَ، يـا َسي َِدتي يـا َزْينَبُ 
زینب خشنودى تو و خانه آخرت را خواستارم. اى بانوى من، اىخداوندا!   

 
 اِْشفَعي لي فِى اْلَجنهِة، فَِانه لَِك ِعْنَد هللِا َشاْناً ِمَن الشهاْنِ 

 زینب، شفاعت كن براى من در مورد بهشت كه به راستى براى تو در پیشگاه خدا منزلتى است بزرگ
 

لي بِالسهعـاَدةِ  ْختِمَ اَلل هـُمه اِن ي اَْسئَلَُك اَْن تَ   
 خداوندا! از تو مى خواهم كه سرانجام كارم را به خوشبختى ختم فرمایى

 
 فاَل تَْسلُْب ِمن ي مـا اَنَا فيهِ 

 و از من نگیرى ایمانى را كه در آن هستم
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ِ اْلعَظيمِ  ةَ اِّل  بِاهلِل اْلعَِلي   َوّل َحْوَل َوّل قُوه

یارى خداى واالى بزرگو جنبش و نیرویى نیست جز به   
 

تِكَ  اَلل هـُمه  َوبَِرْحَمتَِك َوعـافِيَتِكَ  اْستَِجْب لَنـا َوتَقَبهْلهُ بَِكَرِمَك َوِعزه  
و به مهر و عافیت خودت خدایا به اجابت رسان دعاهاى ما را و بپذیر آن را به بزرگوارى و عّزت  

 
د َوآِلِه اَْجَمعيَن، وَ  اِحمينَ َوَصلهى هللاُ َعلى ُمَحمه .َسلهَم تَْسليماً يـا اَْرَحَم الر   

و هم سالم مخصوص او بر ایشان باد اى  و تمام خاندانش(  و درود خدا بر محّمد)صلى هللا علیه وآله
.مهربانترین مهـربانــان  

 
 
 
  (های)سالم هللا عل نبیحضرت ز مفجعه ارتیززیارت دیگری برای عقیله بنی هاشم نقل شده بنام -4 

کتاب مورد  نیذکر شده که ا« مفتاح الجنان»و تنها در کتاب متأخر  امده،ین هیمعتبر ادع یها کتاب درکه 
که در  نیقرار گرفته است. عالوه بر ا یعباس قم خیاز جمله ش ثیاز دانشمندان علم حد یاریانتقاد بس

خودداری گردید. .، لذا از آوردن آن دراین متنمفجعه نقل نشده است ارتیز یبرا یکتاب، سند نیهم  
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