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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

 سايت اينترنتی گلزارنور
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مبعث و روز عيد شب اميرامؤمنين عليه السالم در ارتيز  

 

است،  شب مبعث و روز آن ارتيز ،السالم  هیعل رمؤمنانیحضرت ام ۀژیو اراتیاز ز ارتیز نیسوم
:وارد است ارتیکه در آن سه ز رجب و روز آن وهفتم ستیشب ب یعنی  

 اّول

ٰ الَّذٰ : »هيرجب ارتيز است  یارتیکه در اعمال ماه رجب گذشت و آن ز..« ائٰهٰ یأَْشَهَدنا َمْشَهَد أَْولٰ  یاْلَحْمُد ّلِٰله
 خیو ش «میمزار قد»صاحب کتاب  یول شود، یاز مشاهد مشّرفه خوانده م کیکه در ماه رجب، در هر 

اند:  فرموده یرا خواند ارتیچون آن ز اند، دهشب مبعث شمر ۀژیو ارتیاز ز زیآن را ن یمحّمد بن مشهد
.دعا کن یبخوان و هرچه خواه ارتیبعد از آن دو رکعت نماز ز  

 دوم

ةٰ.. یالسَّالُم َعلَٰى أَبٰ » ارتیز ٰة َوَمْعٰدٰن النُّبُوَّ « تحفه»هفتم کتاب  ارتیآن را ز یاست که عالّمه مجلس« اْْلَئٰمَّ
که  رجب است، چنان وهفتم ستیگفته است مختص به شب ب «میمزار قد»قرار داده است و صاحب کتاب 

.میذکر کرد« الزائر ةیهد»ما آن را در   

 سوم

روز آن،  ایصورت که چون در شب مبعث  نیاند، به ا نقل کرده دیو شه دیو س دیمف خیاست که ش یارتیز
:و بگو ستیمقابل قبر آن حضرت با فشیبر در بارگاه شر ،یکن ارتیرا ز رمؤمنانیام یخواست  

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

داً َعْبد ه  َوَرس ول ه ، َوأَنه َعِليه ْبنَ  أَْشَهد   َحمه أَبِي طاِلٍب أَِميَر  أَْن ََلإِٰلهَ إَِّل َّللاه  َوْحَده  ََلَشِريَك لَه ، َوأَْشَهد  أَنه م 
ْلِدِه ح   ةَ الطهاِهِريَن ِمْن و  و َرس وِلِه، َوأَنه اْْلَئِمه ِ َوأَخ  ْؤِمنِيَن َعْبد َّللاه . َعلَٰ  َخْلِههِ َّللاهِ  َجج  اْلم   
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که محّمد بنده و  دهم یم یندارد و گواه یکیاست و شر گانهی ست،یجز خدا ن یکه معبود دهم یم یگواه
بنده خدا و برادر رسول اوست و امامان پاک از فرزندانش  رمؤمنانیام طالبیاب بن یفرستاده اوست و عل

.ندیاو یها دهیخدا بر آفر یها حّجت  

 

 ،یبه جانب قبر و پشت به قبله باش تیکه رو یبه طور ست،یقبر آن حضرت با کیوارد شو و نزد پس
:بگو و بخوان« اهلَلُ اَکبَرُ « »صد مرتبه»آن گاه   

 

ِ، السهالم  َعلَْيَك يَا و السهالم   ْفَوِة َّللاه ََ ِ، السهالم  َعلَْيَك يَا واِرَث ن وحٍ ِص َث ارِ َعلَْيَك يَا َواِرَث آَدَم َخِليفَِة َّللاه
ِ، السهالم  َعلَْيَك يَا واِرَث عِ  ِ، السهالم  َعلَْيَك يَا واِرَث م وسٰ  َكِليِم َّللاه ِ، السهالم   يس ٰ إِْبراِهيَم َخِليِل َّللاه وحِ َّللاه ر 

ْؤِمنِيَن، السهال ِ، السهالم  َعلَْيَك يَا أَِميَر اْلم  س ِل َّللاه ٍد َسيِِّد ر  َحمه تهِهيَن، السهالم  َعلَْيَك يَا واِرَث م  م  َعلَْيَك يَا إِماَم اْلم 
 َعلَْيَك يَا َسيَِّد اْلَوِصيِّينَ 

وارث  یخدا، سالم بر تو ا دهیوارث نوح برگز یخدا، سالم بر تو ا نیوارث آدم جانش یبر تو ا سالم
روح خدا،  یسیوارث ع یسخن خدا، سالم بر تو ا  هم یوارث موس یدوست خدا، سالم بر تو ا میابراه

 یشوایپ یسالم بر تو ا رمؤمنان،یام یوارث محّمد سرور رسوالن خدا، سالم بر تو ا یسالم بر تو ا
نانیسرور جانش یسالم بر تو ا زگاران،یپره  

 

ِليَن َواْْلِخِريَن، السهالم   السهالم   َعلَْيَك أَيَُّها َعلَْيَك يَا َوِصيه َرس وِل َرّبِ اْلعالَِميَن، السهالم  َعلَْيَك يَا واِرَث ِعْلِم اْْلَوه
َهذه  ْستَِهيم ؛ السهالم  َعلَْيَك أَيَُّها اْلم  راط  اْلم  ب  اْلَكِريم ، السهالم  َعلَْيَك أَيَُّها النهبَأ  اْلعَِظيم ، السهالم  َعلَْيَك أَيَُّها الّصِ

، السهالم  َعلَْيَك أَيَُّها اْلبَْدر  اْلم ِضيء ، ا ِكيُّ ِضيُّ الزه ، السهالم  َعلَْيَك أَيَُّها الره لسهالم  َعلَْيَك أَيَُّها اْلَوِصيُّ التهِهيُّ
، السهالم  َعلَْيَك أَيُّهَ  يق  اْْلَْكبَر  ّدِ ، السهالم  َعلَْيَك يَا إِماَم اْلفار   االّصِ نِير  راج  اْلم  وق  اْْلَْعَظم ، السهالم  َعلَْيَك أَيَُّها الّسِ

 اْله دٰى 

 یسالم بر تو ا ان،ینیشیوارث دانش پ یسالم بر تو ا ان،یرسول پروردگار جهان نیجانش یبر تو ا سالم
 نیجانش یبزرگوار، سالم بر تو ا راستهیپ یراه راست؛ سالم بر تو ا یخبر بزرگ، سالم بر تو ا

 ق،یصدّ  نیتر زرگب یماه نوربخش، سالم بر تو ا یپاک، سالم بر تو ا دهیپسند یسالم بر تو ا زگار،یپره
امام  یچراغ نورافشان، سالم بر تو ا یجداکننده حق و باطل، سالم بر تو ا نیتر بزرگ یسالم بر تو ا

تیهدا  

 

ِ َوخالِ  السهالم   ِ اْلك ْبرٰى، السهالم  َعلَْيَك يَا خاصهةَ َّللاه ةَ َّللاه جه َصتَه ، َوأَِميَن َعلَْيَك يَا َعلََم التُّهٰ ، السهالم  َعلَْيَك يَا ح 
ِه، َوَعْيبَةَ ِعلْ  ِ َوِسّرِ ْكِم َّللاه تَه ، َوَمْعِدَن ح  جه ِ َوح  ِ َوَصْفَوتَه ، َوباَب َّللاه ِ فِي َخْلِههِ  َّللاهِ  مِ َّللاه َوخاِزنَه ، َوَسِفيَر َّللاه  

بنده خاص و  یتر خدا، سالم بر تو ا حّجت بزرگ یسالم بر تو ا ،یزگاریپرچم پره یبر تو ا سالم
 ریدار و سف علم و خزانه نهیخدا و درگاه خدا و معدن حکم خدا و راز و گنج دهیو برگز نیخالص حق و ام

بندگان انیخدا در م  
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س ولَ أَ  أَْشَهد   ْنَكِر؛ َواتهبَْعَت الره وِف، َونََهْيَت َعِن اْلم  كاةَ، َوأََمْرَت بِاْلَمْعر  ، َوتَلَْوَت نهَك أَقَْمَت الصهالةَ، َوآتَْيَت الزه
ِ، وَ  ْت بَِك َكِلمات  َّللاه ِ، َوتَمه ِ، َوَوفَْيَت بِعَْهِد َّللاه ِ َحقه ِجهاِدِه، اْلِكتاَب َحقه تاِلَوتِِه، َوبَلهْغَت َعِن َّللاه جاَهْدَت فِي َّللاه
ِ َو ِلَرس و ِلِه َصله  َّللاه  َعلَْيِه َوآِلهِ   َونََصْحَت ّلِِله

و  ؛یکرد ازمنکر یمعروف و نه و امربه یو زکات را پرداخت یکه تو نماز را بپا داشت دهم یم یگواه
 مانیو به پ یرا به مردم رساند نیتالوت است و از جانب خدا د ستهیگونه که شا قرآن را تالوت نموده آن

خدا  یو برا ستهیشا یادجه ،یتو کامل شد و در راه خدا جهاد کرد لهیو کلمات خدا به وس یخدا وفا کرد
(و رسولش )درود خدا بر او و خاندانش باد  

 

ْدتَ  جاِهداً َعْن ِديِن َّللاهِ  َوج  ْحتَِسباً م  ِ، راِبباً فِيما َوَعَد بِنَْفِسَك صابِراً م  ِ، طاِلباً َما ِعْنَد َّللاه َوقِّياً ِلَرس وِل َّللاه ، م 
ْسالِم َوأَْهِلِه ِمْن  هِ َّللاه ، َوَمَضْيَت ِللهِذي ك ْنَت َعلَْيِه َشِهيداً َوشاِهداً َوَمْشه وداً، فََجزاَك َّللاه  َعْن َرس و لِ  َوَعِن اْْلِ

يٍق أَْفَضَل اْلَجزاءِ   ِصّدِ

خدا و  نیاز د یدفاع کننده بود که یخدا، درحال یبا صبر برا یبرخاست یو به جانباز ینمود یرخواهیخ
بر  یحفظ کننده جان رسول خدا، خواهان آنچه نزد خداست، مشتاق به آنچه خدا وعده داد و جهاد رفت

اسالم  یو از سو امبرشیپ یشده، خدا پاداش دهد از سو یحاضر و گواه و گواه ،یکه بر آن بود یروش
ها پاداش نی! برتریقیصدّ  نیو اهلش از چن  

 

ِ، َوأَْعظَ  أَْشَهد   ْم ّلِِله ْم إِيماناً، َوأََشدهه ْم يَِهيناً، َوأَْخَوفَه  َل اْلهَْوِم إِْسالماً، َوأَْخلََصه  ْم َعناًء، أَنهَك ك ْنَت أَوه َمه 
ِ َصله  َّللاه   ْم َعلَٰ  َرس وِل َّللاه ْم َمناقَِب، َوأَْكثََره   َوأَْحَوَطه  ْم َدَرَجةً،  مْ َعلَْيِه َوآِلِه، َوأَْفَضلَه  َسوابَِق، َوأَْرفَعَه 

ِ َصله  َّللاه   ْم َعلَْيِه، فَهَِوْيَت ِحيَن َوَهن وا، َولَِزْمَت ِمْنَهاَج َرس وِل َّللاه ْم َمْنِزلَةً، َوأَْكَرَمه    َعلَْيِه َوآِلهِ َوأَْشَرفَه 

و  نیقیدر  نشانیدتریو شد مانیدر ا نشانیتر در اسالم و خالص یفرد ملّت بود نیتو اول دهم یم یگواه
نسبت به رسول خدا )درود  نشانیتر اطیدر قبول زحمت و با احت نشانیتر از خدا و بزرگ نشانیتر ترسنده

در درجه و  نشانیدر سوابق و بلندتر نشانیادتریدر فضائل و ز نشانیخدا بر او و خاندانش باد( و برتر
مردم سست  که یهنگام یبود رومندیاو، پس ن شگاهیدر پ نشانیدر منزلت و بزرگوارتر نشانیتر فیشر

راه رسول خدا)درود خدا بر او و خاندانش باد( را یبود بند یبودند و پا  

 

نافِِهيَن، َوَبْيِظ اْلكافِِريَن، َوِضْغِن اْلفاِسِهي وَ  َن، َوق ْمَت بِاْْلَْمِر أَْشَهد  أَنهَك ك ْنَت َخِليفَتَه  َحهّاً، لَْم ت ناَزْع بَِرْبِم اْلم 
ِ إِْذ َوقَف وا، فََمِن اتهبَعَ  ْم َكالماً،  كَ ِحيَن فَِشل وا، َونََطْهَت ِحيَن تَتَْعتَع وا، َوَمَضْيَت بِن وِر َّللاه لَه  فَهَِد اْهتَدٰى ، ك ْنَت أَوه

ْم قَْلباً، َوأَْكثََره ْم يَِهيناً، َوأَ  ْم َمْنِطهاً، َوأََسدهه ْم َرأْياً، َوأَْشَجعَه  ْم َوأََشدهه ْم ِخصاماً، َوأَْصَوبَه  ْم َعَمالً َوأَْعَرفَه  ْحَسنَه 
ورِ   بِاْْل م 

امر به رغم خواهش منافقان و  نیبر حق، در ا ینیجانش ،یودب امبریپ نیکه تو جانش دهم یم یگواه و
 یها کاهل آن که یهنگام ،یکرد امینبود، به کار حکومت ق یفاسقان تو را کشمکش نهیخشم کافران و ک

که  آن زمان ،یترف شیکه آنان از سخن گفتن دم فرو بستند و به نور خدا پ یزمان ،یکردند و نطق کرد
در سخن گفتن و  یتو اول آنان بود افت،یکرد راه  یرویها توقّف کردند، پس هرکه تو را پ آن
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در قلب و  نشانیتر و شجاع یدر رأ نشانیدر گفتار و استوارتر نشانیتر در دفاع و درست نشانیتر سخت
به امور نشانیتر در عمل و آگاه نشانیکوتریو ن نیقیدر  نشانیادتریز  

 

وا َعلَْيَك ِعياَلً، فََحَمْلَت أَثْهاَل َما َعْنه  َضع ف وا، َوَحِفْظَت َما أَضاع وا، تَ ك نْ  ؤِمنِيَن أَباً َرِحيماً إِْذ صار  َوَرَعْيَت  ِلْلم 
ن وا، َوَعلَْوَت إِْذ َهِلع وا، َوَصبَْرَت إِْذ َجِزع وا، ك ْنَت َعلَ  الْ   َ ْرَت إِْذ َجَب َعذاباً َصبّاً  كافِِرينَ َما أَْهَمل وا، َوَشمه

 ً ْؤِمنِيَن َبْيثاً َوِخْصباً َوِعْلما  َوِبْلَظةً َوَبْيظاً، َو ِلْلم 

 ،یدیامورشان به دست تو افتاد پس تو به دوش کش ریکه تدب یزمان ،یمهربان بود یپدر مانیاهل ا یبرا
ها فرو  آنچه را آن یکرد تیها تباه کردند و رعا آنچه را آن یآنچه آنان از آن ناتوان شدند و حفظ کرد

آنگاه  یآزمند شدند و صبر کرد یوقت یو برتر شد دندیکه ترس یزمان یگذاردند و دامن هّمت به کمر زد
مؤمنان باران رحمت و  یو برا نیو خشمگ دیو شد یبود زانیر یکه صبر نکردند، بر کافران عذاب

یبود انیپا ینعمت فراوان و دانش ب  

 

ت َك، َولَْم يَِزْغ قَْلب َك، َولَْم تَْضع ْف بَِصيَرت َك، َولَْم تَْجب ْن نَْفس َك، ك ْنَت َكاْلَجبَِل ََلت حَ  لَمْ  جه ، َوََل ت ْفلَْل ح  ك ه  اْلعَواِصف  ّرِ
ِ َصله  َّللاه  َعلَْيِه َوآِلِه قَِويّاً فِ  ، ك ْنَت َكما قاَل َرس ول  َّللاه تَواِضعاً فِي نَْفِسَك، َعِظيماً بَ  يت ِزيل ه  اْلهَواِصف  َدنَِك، م 

ِ، َكبِيراً فِي اْْلَْرِض، َجِليالً فِي السهماءِ   ِعْنَد َّللاه

که  یمانند کوه بود د،یننشست، وجودت نترس یبه ناتوان رتتیکند نشد، دلت منحرف نگشت، بص لتیدل
که رسول خدا )درود خدا بر او و  یچنان بود ها از جا برش ندارد، آن تندبادها حرکتش ندهد و شکننده

ن، با عظمت در ینزد خدا، بزرگ در زم میخود، عظ شیدر بدن، فروتن پ رومندیخاندانش باد( فرمود: ن
 آسمان

 

ِعيف  لَْم يَك ْن ِْلََحٍد فِيَك َمْهَمٌز، َوََل ِلهائٍِل فِيَك َمْغَمٌز، َوََل ِلَخْلٍق فِيَك َمْطَمٌع، َوََل ِْلََحٍد ِعْنَدَك هَ  واَدةٌ، ي وَجد  الضه
َذ لَه  بَِحهِِّه، َواْلهَِويُّ اْلعَِزيز  ِعْنَدكَ  ، اْلهَِريب   الذهِليل  ِعْنَدَك قَِويهاً َعِزيزاً َحتهٰ  تَأْخ  َذ ِمْنه  اْلَحقه َضِعيفاً َحتهٰ  تَأْخ 

َك حِ  ْكٌم َوَحتٌْم، َوأَْمر  ، َوقَْول َك ح  ْفق  ْدق  َوالّرِ ْلٌم َوَعْزٌم، َوَرأْي َك َواْلبَِعيد  ِعْنَدَك فِي ٰذِلَك َسواٌء، َشأْن َك اْلَحقُّ َوالّصِ
 ِعْلٌم َوَحْزمٌ 

وجود نداشت و  ییجو بیع نهیات زم درباره یا ندهیگو ینبود و براطعنه زدن  یدرباره تو جا یاحد یبرا
بود،  یتو توقّع نرمش شیرا پ یو نه کس یطمع یباطلشان جا یها خواسته یخلق نسبت به تو برا یبرا

و  رومندیو ن یریاو بگ دکه حقّش را به سو تا آن آمد یبه حساب م زیو عز رومندیناتوان و خوار نزد تو، ن
و دور نزد تو در  کینزد ،یتا حق را از چنگ او درآور شد یتو، ناتوان و خوار شمرده م شیپ زیعز

و دستورت  یو قطع یات داور است و گفته یرفتار و خوش یبرابرند، کار تو حق و درست نهیزم نیا
ریدانش و تدب تیو رأ میو تصم یبردبار  

 

، وَ  اْعتََدلَ  ، َوَسه َل بَِك اْلعَِسير  ين  ْسالم ، َوَهدهْت بَِك الّدِ ، َوثَبََت بَِك اْْلِ يمان  ، َوقَِوَي بَِك اْْلِ أ ْطِفئَْت بَِك النِّيران 
ِ َو إِنها إِلَْيِه راِجع وَن؛ لَعََن َّللاه  َمْن قَتَلََك، َولَعََن َّللاه   ِصيبَت َك اْْلَناَم، فَِإنها ّلِِله َمْن خالَفََك، َولَعََن َّللاه  َمِن اْفتَرٰى  م 
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، لَعََن لَْيَك، َولَعََن َّللاه  َمْن َظلََمَك َوَبَصبََك َحههَك، َولَعََن َّللاه  َمْن بَلَغَه  ٰذِلَك فََرِضَي بِِه، إِنها إِلَ  عَ  ْم ب ٰرآء  ِ ِمْنه  َّللاه
ةً خالَفَتَْك، َوَجَحَدْت ِوَليَ  ِ الهِذي َجعََل النهاَر َوتَظاَهَرْت َعلَْيَك َوقَتَلَتَْك، َوحاَدْت عَ  تََك،َّللاه  أ مه ْنَك َوَخَذلَتَْك، اْلَحْمد  ّلِِله

ود   َمثْواه ْم َوبِئْسَ  .اْلِوْرد  اْلَمْور   

به حضرتت  مانیتو خاموش گشت و ا لهیها به وس به تو آسان شد و آتش یو سخت افتیبه تو اعتدال  نید
و به  مییمردم را درهم شکست، پس ما از آن خدا بتتیشد و مص داریو اسالم به تو پا افتی یرومندین

که به تو  و آن دیکه با تو مخالفت ورز که تو را کشت و آن یخدا لعنت کند کس م؛یگرد یاو باز م یسو
خبر به  نیرا که ا یکه بر تو ستم روا داشت و حقّت را غارت کرد و خدا لعنت کند کس دروغ بست و آن

را که با تو مخالفت  یخدا لعنت کند ملّت م،یزاریب شانیبا توّجه به خدا از او به آن خشنود شد، ما  دیاو رس
را انکار نمودند و بر ضّد تو به هم کمک رساندند و تو را کشتند و از تو منحرف شده  تتیو وال دندیورز

 یاست برا یگاهیآنان قرار داد و چه جا گاهیکردند؛ خدا را سپاس که آتش را جا غیدر ات یاریو از 
 واردشدگان

 

ِ َوَوِليه َرس وِلِه َصله  أَْشَهد   ِ  لََك يَاَوِليه َّللاه َّللاه  َعلَْيِه َوآِلِه بِاْلباَلغِ َواْْلَداِء َوالنهِصيَحة ، َوأَْشَهد  أَنهَك َحبِيب  َّللاه
ِ َوَوْجه ه  الهِذي ِمْنه  ي ْؤتٰ ، َوأَنهَك َسبِ  و َرس وِلِه َصله  َّللاه  َعلَْيِه َوباب ه ، َوأَنهَك َجْنب  َّللاه ِ، َوأَخ  ِ، َوأَنهَك َعْبد  َّللاه يل  َّللاه

ِ بِزِ  باً إِلَ  َّللاه تَهَّرِ ِ َوِعْنَد َرس وِلِه، م  ياَرتَِك، راِبباً إِلَْيَك فِي َوآِلِه، أَتَْيت َك زائِراً ِلعَِظيِم حاِلَك َوَمْنِزلَتَِك ِعْنَد َّللاه
 الشهفاَعةِ 

حق و  امیرسولش )درود خدا بر او و خاندانش باد( به رساندن پ یخدا و ول یول یا دهم یم یگواه تیبرا
 ندیآ یکه از آن به جانب خدا م یهست  ییو سو ییکه تو محبوب و درگاه خدا دهم یم یو گواه فهیوظ یادا

ام،  باد( به نزدت آمده دانشبنده خدا و برادر رسول خدا )درود خدا بر او و خان ییراه خدا و تو ییو تو
خدا  یبه سو ارتتینزد خدا و رسولش و به ز گاهتیو جا تتیّ کننده به خاطر بزرگ بودن موقع ارتیز

توأم در شفاعت یمشتاق به سو م،یجو یتقّرب م  

 

ذاً بَِك ِمَن النهاِر، هاِرباً ِمْن ذ ن وبَِي الهتِي أَْبتَِغي تَعَّوِ اْحتََطْبت ها َعلَٰ  َظْهِري، فَِزعاً  بَِشفاَعتَِك َخالَص نَْفِسي، م 
ب  بَِك إِلَْيهِ  ِ َوأَتَهَره ِليَْهِضَي بَِك َحوائِِجي، فَاْشفَْع  إِلَْيَك َرجاَء َرْحَمِة َربِّي، أَتَْيت َك أَْستَْشِفع  بَِك يَا َمْوَلَي إِلَ  َّللاه

ِ اْلَمهام  الْ  َك َولََك ِعْنَد َّللاه ِ َوَمْوَلَك َوزائِر  ِ فَِإنِّي َعْبد  َّللاه ْؤِمنِيَن إِلَ  َّللاه َمْعل وم ، َواْلجاه  اْلعَِظيم ، ِلي يَا أَِميَر اْلم 
، َوالشهفاَعة  اْلَمْهب ولَة    َوالشهأْن  اْلَكبِير 

ام  ام، از گناهانم که بر پشت خود بار کرده از آتش به تو پناهنده طلبم، یرا م شیخو ییاعتت رهاشف به
ام، تو را به  تو آمده یبه رحمت پروردگار دارم، به سو دیام که یتوأم، درحال یهراسان به سو زانم،یگر

تو حاجاتم  ۀلیبه وس تا داتو به خ لهیبه وس میجو یتقّرب م م؛یموال یا رمیگ یخدا به شفاعت م یسو
 یمرا به درگاه خدا شفاعت کن، من بنده خدا و دوست و زائر تو هستم، برا رمؤمنانیام یبرآورده شود، ا

است رفتهیبزرگ و شفاعت پذ گاهیتو نزد خدا مقام معلوم و جا  

 

مه  ثْهٰ ، َويَِدَك الْ  اللهه  ٍد، َوَصّلِ َعلَٰ  َعْبِدَك َوأَِمينَِك اْْلَْوفٰ ، َوع ْرَوتَِك اْلو  َحمه ٍد َوآِل م  َحمه ع ْليا، َوَكِلَمتَِك َصّلِ َعلَٰ  م 
ْكِن ا يِهَك اْْلَْكبَِر، َسيِِّد اْْلَْوِصياِء، َور  تَِك َعلَ  اْلَورٰى، َوِصّدِ جه ْسنٰ ، َوح  اِء، َوِعَماِد اْْلَْصِفياِء، أَِميِر ِلي ْْلَوْ اْلح 
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لَِل، وَ  وِم ِمَن الزه اِلِحيَن؛ اْلَمْعص  يِهيَن، َو إِماِم الصه ّدِ تهِهيَن، َوق ْدَوِة الّصِ ْؤِمنِيَن، َويَْعس وِب اْلم  اْلَمْفط وِم ِمَن اْلم 
ِر ِمَن ال َطهه َهذهِب ِمَن اْلعَْيِب، َواْلم  ْيبِ اْلَخلَِل، َواْلم  ره  

و  ات فهیوظ ۀکنند کامل نیبر محّمد و خاندان محّمد درود فرست و درود فرست بر بنده و ام ایاخد
 هیو پا نانیاکبر و سرور جانش قیو حّجت بر بندگانت و صدّ  کوتریمحکم و برترت و کلمه ن زیآو دست

 ستگان؛یشا یشوایپ و قانیصدّ  یو مقتدا زگارانیپره ۀو سر دست رمؤمنانیام دگان،یبرگز گاه هیو تک ایاول
و پاک از شک بیاز ع راستهیو پ صیاز نقا دهیها و بر آن معصوم از لغزش  

 

َواِسي لَه  بِنَْفِسِه، َوَكاِشِف اْلَكْرِب َعْن َوْجِههِ  أَِخي ، الهِذي نَبِيَِّك، َوَوِصّيِ َرس وِلَك، َواْلبائِِت َعلَٰ  فَِراِشِه، َواْلم 
تِ  تِِه، َوحاِمالً ِلرايَتِهِ َجعَْلتَه  َسْيفاً ِلن ب وه جه ْعِجزاً ِلِرَسالَتِِه، َوَدَللَةً واِضَحةً ِلح  ْهَجتِِه، َوهاِدياً  ،ِه، َوم  َوِوقَايَةً ِلم 

رْ  ن وَد الّشِ تِِه، َويَداً ِلبَأِْسِه، َوتاجاً ِلَرأِْسِه، َوباباً ِلنَْصِرِه، َوِمْفتاحاً ِلَظفَِرِه َحتهٰ  َهَزَم ج  َ ِْل مه ْيِدَك، َوأَباَد ِك بِأ
َرس وِلَك، َوَجعَلَها َوْقفاً َعلَٰ  طاَعتِِه، َوَمِجنّاً د وَن  ْرضاةِ َعساِكَر اْلك ْفِر بِأَْمِرَك، َوبَذََل نَْفَسه  فِي َمْرضاتَِك َومَ 

َوَمَسَحه  َعلَٰ  َوْجِهِه، َوأَعانَتْه  َمالئَِكت َك  نَْكبَتِِه، َحتهٰ  فاَضْت نَْفس ه  َصله  َّللاه  َعلَْيِه َوآِلِه فِي َكفِِّه َواْستَلََب بَْرَدها
 َعلَٰ  ب ْسِلِه َوتَْجِهيِزهِ 

با جانش و برطرف کننده  امبریدهنده به پ بر بسترش و کمک دهیرسولت و خواب نیو جانش امبرتیپ برادر
 یرسالتش و داللت یبرا یا نبّوتش و معجزه یبرا یریشمش یکه او را قرار داد اش، آن اندوه از چهره

نبردش و  یرو برایاّمتش و ن ییدارنده جانش و راهنما کننده پرچمش و نگه حّجتش و حمل یروشن برا
 ات یاریشرک را با  انیتا سپاه اش یروزیپ یبرا یدیو کل اش یاری یبرا یبر سرش و درگاه یتاج

 دیتو و رسولت بخش یکفر را به دستورت نابود ساخت و جانش را در راه خشنود یشکست داد و اردوها
)درود خدا بر او  امبریجان پ تاقرار داد  امبریپ یها یدر برابر گرفتار یو آن را وقف بر اطاعت او سپر

و و فرشتگان ا دیآن را در ربود و بر چهره خود کش یمشت او برآمد و از خنک انیو خاندانش باد( در م
رسول خدا کمک کردند زیرا بر غسل و تجه  

 

، َعلَْيِه َووارٰى َشْخَصه ، َوقَضٰ  َدْينَه ، َوأَْنَجَز َوْعَده ، َولَِزَم َعْهَده ، َواْحتَذٰى ِمثالَه ، َوَحِفَظ َوِصيهتَه   َوَصله ٰ 
ْضَطِلع ْستَِهاّلً بِأَْعباِء اْلِخالفَِة، م  ماَمِة، فَنََصَب رايَ َوِحيَن َوَجَد أَْنصاراً نََهَض م  َدٰى فِي ِعبَاِدَك،  ةَ اً بِأَثْهاِل اْْلِ اْله 

د وَد، َوقََمَع َونََشَر ثَْوَب اْْلَْمِن فِي باِلِدَك، َوبََسَط اْلعَْدَل فِي بَِريهتَِك، َوَحَكَم بِِكتَابَِك فِي َخِليهَتَِك، َوأَقاَم الْ  ح 
ْيَغ، َوَسكهَن ا َم الزه وَد، َوقَوه ح  اْلف ْرَجةَ، َوقَتََل النهاِكثَةَ َواْلهاِسَطةَ َواْلماِرقَةَ  ْلغَْمَرةَ، َوأَباَد اْلفَتَْرةَ، َوَسده اْلج   

اش  اش را در خاک گذاشت و قرض او را ادا کرد و به وعده نماز خواند و جنازه امبریحضرت بر پ آن
خود  یبرا یاورانیکه  یرا حفظ کرد و زمان تشینهاد و وص شیپا یشد و پا جا مانشیپ بند یوفا نمود و پا

امامت را به دوش  گران یبا قدرت تمام بارها که یکرد، درحال امیخالفت ق نیسنگ یخود به کارها افت،ی
گشود و عدالت  تیرا در کشورها تیبندگانت برافراشت و جامه امن انیرا در م تیپس پرچم هدا د،یکش

مردم به قرآنت حکومت کرد و مقرّراتت را بر پا نمود و انکار را  نیمخلوقاتت گستراند، در ب انیرا در م
و شکاف  دیکش یرا به نابود یو سست ساخترا راست نمود و فتنه را آرام  یمقهور و خوار کرد، کج

را کشت نیشدگان از د و ستمکاران و خارج شکنان مانیرا بست و پ یاجتماع  
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ِ َصله  َّللاه  َعلَْيِه َوآِلِه؛ َوَوتِيَرتِِه، َول ْطِف شاِكلَتِِه، َوَجماِل ِسيَرتِهِ  َولَمْ  ْهتَِدياً يََزْل َعلَٰ  ِمْنهاجِ َرس وِل َّللاه ، م 
باِشراً ِلَطِريهَتِِه، َوأَْمثِلَت ه  نَْصب  َعْينَْيِه يَْحِمل  ِعبَ  تِِه، م  تَعَلِّهاً بِِهمه َعلَْيها َويَْدع وه ْم إِلَْيها إِلٰ  أَْن  اَدكَ بِس نهتِِه، م 

ِضبَْت َشْيبَت ه  ِمْن َدِم َرأِْسهِ   خ 

 یاو و نرم قیکرد بر راه و روش رسول خدا )درود خدا بر او و خاندانش باد(؛ و طر یهمواره زندگ و
او  قیدار طر و عهده ختیآو اش یبه روشش اقتدا کرد و به بلندهمت که یروش او، درحال ییبایاو و ز یخو

آن کارها وادار  هخود قرار داد؛ بندگانت را ب نیحضرتش را نصب الع یکارها یعال یها شد و نمونه
شد نیکه محاسنش به خون سرش رنگ یتا وقت نمود یو به آن امور دعوت م کرد یم  

 

مه  ناِميَةً يَْلَحق  فََكما لَْم ي ْؤثِْر فِي طاَعتَِك َشّكاً َعلَٰ  يَِهيٍن، َولَْم ي ْشِرْك بَِك َطْرفَةَ َعْيٍن َصّلِ َعلَْيِه َصالةً زاِكيَةً  اللهه 
نْ  ِة فِي َجنهتَِك، َوبَلِّْغه  ِمنها تَِحيهةً َوَسالماً، َوآتِنا ِمْن لَد  وَ  كَ بَِها َدَرَجةَ النُّب وه اَلتِِه فَْضالً َو إِْحساناً َوَمْغِفَرةً فِي م 

اِحِمينَ   َوِرْضواناً، إِنهَك ذ و اْلفَْضِل اْلَجِسيِم، بَِرْحَمتَِك يَا أَْرَحَم الره

بر تو شرک  یزدن نداد و به اندازه چشم برهم حیترج نیقیکه او در طاعت تو شک را بر  همچنان ایخدا
آن در بهشت به درجه نبوت برسد و از  لهیکه به وس ندهیرو ه،زیپاک یبر او درود فرست درود اورد،ین

و احسان و  فضل اش یکن به ما از جانب خود، در دوست تیجانب ما به او درود و سالم برسان و عنا
مهربانان نیتر مهربان یا ات یبه مهربان ،یاحسان بزرگ ۀرا که تو دارند یمغفرت و خشنود  

 

را ببوس و طرف راست صورت خود را بر آن بگذار و پس از آن جانب چپ را، آنگاه به  حیضر سپس
 حیتسب»دعا کن و بعد از گفتن  یبخوان و پس از نماز هرچه خواه ارتیقبله برگرد و نماز ز یسو

:( بگوهایعل هللا سالم«)حضرت فاطمه زهرا  

 

مه  ْم  إِنهَك بَشهْرتَنِي َعلَٰ  ِلساِن نَبِيِّكَ  اللهه  ِر الهِذيَن آَمن وا أَنه لَه  ٍد َصلَوات َك َعلَْيِه َوآِلِه فَه ْلَت: ﴿َو بَّشِ َحمه َوَرس وِلَك م 
س ِلَك  ْؤِمٌن بَِجِميعِ أَْنبِيائَِك َور  َعلَْيِهْم، فاََل تَِهْفنِي بَْعَد َمْعِرفَتِِهْم  َصلَوات كَ قََدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِِّهْم﴾، اللهه مه َو إِنِّي م 

ْم َوتََوفهنِي َعلَ  التهْصِديِق بِِهْم. اللهه   وِس اْْلَْشهاِد، بَْل قِْفنِي َمعَه  ؤ  نِي فِيِه َعلَٰ  ر  مه َوأَْنَت َمْوقِفاً تَْفَضح 
ْم بَِكراَمتَِك، َوأََمْرتَنِي بِاتِّباِعِهمْ   َخَصْصتَه 

و : »یو فرمود یو رسولت محّمد )درود تو بر او و خاندانش( به من بشارت داد امبریزبان پ تو بر ایخدا
من  ی؛ خدا«با ارزش[ است یگاهی]و جا کین یا نهیشیبه مؤمنان مژده ده که آنان را نزد پروردگارشان پ

قرارم مده که  یتیدر موقع ان( مؤمنم، پس از معرفت به آنشانیو رسوالنت )درود تو بر ا امبرانیبه همه پ
تو آنان را  ایخدا ران؛یبه آنان بم قیبلکه مرا با آنان قرار ده و با تصد ،یساز میدر برابر مردم رسوا

یفرمان داد شانیاز ا یرویو مرا به پ یمخصوص به کرامتت گرداند  

 

مه  وٍر َحقٌّ ِلَمنْ  اللهه  باً إِلَْيَك بِِزياَرِة أَِخي َرس وِلَك َوَعلَٰ  ك ّلِ َمأْتِّيٍ َوَمز  تَهَّرِ َك م   أَتاه  َوزاَره ، َو إِنِّي َعْبد َك َوزائِر 
وٍر، فَأَْسأَل َك يَا َّللاه  يَا َرْحٰمن  يَا َرِحيم  يَا  ماِجد  يَا أََحد  يَا َصَمد  يَا َمْن لَْم  يَا َجواد  َوأَْنَت َخْير  َمأْتِّيٍ، َوأَْكَرم  َمز 

َحمه  ٍد؛ َوأَْن تَْجعََل يَِلْد َولَْم ي ولَْد َولَْم يَك ْن لَه  ك ف واً أََحٌد َولَْم يَتهِخْذ صاِحبَةً َوََل َولَداً أَْن ت َصلَِّي َعلَٰ  م  َحمه ٍد َوآِل م 
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ْن ي ساِرع  فِي اْلَخْيراِت َويَْدع وَك فَ  س وِلكَ ت ْحفَتََك إِيهاَي ِمْن ِزياَرتِي أَخا رَ  كاَك َرقَبَتِي ِمَن النهاِر، َوأَْن تَْجعَلَنِي ِممه
 َرَبباً َوَرَهباً، َوتَْجعَلَنِي لََك ِمَن اْلخاِشِعينَ 

 ارتیو ز یا برادر رسولت و بر هر آمده ارتیبا ز میجو یمن بنده و زائر توأم، به تو تقّرب م ایخدا
 نیشده و بزرگوارتر دارید نیاست و تو بهتر یکرده حق ارتیکه به نزد او آمده و ز یکس یبرا ،یا شده

 یبزرگوار، ا یا واد،ج یبخشنده، ا یمهربان، ا یخدا، ا یا کنم یپس از تو درخواست م ،یا شده ارتیز
برنگرفته،  ینبوده و همسر و فرزند شیهمتا ینشده و احد دهیکه نزاده و زائ یکس یا از،ین یب یا کتا،ی
نسبت به رسولت،  ارتمیدر ز میرا برا ات هیهد یو قرار ده ؛یبر محّمد و خاندان محّمد درود فرست نکهیا

و  خوانند یم میو ب دیو تو را با ام شتابند یم راتیخ یکه به سو از آنان یاز آتش دوزخ و قرارم ده ییرها
یخود مقّررم دار یاز فروتنان برا  

 

مه  ْن يَْنص   اللهه  ه  َويَْنتَِصر  بِِه، إِنهَك َمنَْنَت َعلَيه بِِزياَرِة َمْوَلَي َعِلّيِ ْبِن أَبِي طاِلٍب َوِوَليَتِِه َوَمْعِرفَتِِه فَاْجعَْلنِي ِممه ر 
مه َواْجعَْلنِي ِمْن ِشيعَتِِه، َوتََوفهنِي َعلَ  نه َعلَيه بِنَْصِرَك ِلِدينَِك . اللهه  ْحَمِة  ِدينِهِ   ٰ َوم  مه أَْوِجْب ِلي ِمَن الره . اللهه 

ا ْزِق اْلواِسعِ اْلَحالِل الطهيِِّب َما أَْنَت أَْهل ه  يَا أَْرحَم الره ْحساِن َوالّرِ ْضواِن َواْلَمْغِفَرِة َواْْلِ ِ َوالّرِ ِحِميَن، َواْلَحْمد  ّلِِله
.َرّبِ اْلعَالَِمينَ   

و معرفتش، پس قرارم ده از  تیو به وال طالبیبن اب یعل میموال ارتیبه ز یبر من منّت نهاد ایخدا
 ایخدا ن؛ید یبرا ات یاریو بر من منّت گذار به  ستانند یم یاریو از او  کنند یم یاریکه او را  یکسان

و  یو خشنود رحمتمن واجب گردان، از  یبرا ایخدا ران؛یبم نشیقرار ده و بر د انشیعیمرا از ش
مهربانان و خدا  نیتر مهربان یا ،یآن ستهیکه تو شا چنان آن زه،یحالل پاک عیوس یمغفرت و احسان و روز

.انیرا سپاس پروردگار جهان  

 

و  کنان هیگر رمؤمنانی( روز شهادت امالسالم هیمعتبر آمده که حضرت خضر)عل  تی: در روادیگو سندهینو
:پس گفت ستاد،یبه شتاب آمد و بر در خانه آن حضرت ا انیَراٰجعُوَن[ گو هٰ یاسترجاع ]إٰنَّا ّلِّل وإٰنّا إٰلَ   

 

ْم إِيماناً، َوأََشدهه ْم يَِهيناً، َوأَْخَوفَه   َرِحَمكَ  َل اْلهَْوِم إِْسالماً، َوأَْخلََصه  ْم ّلِِلهِ َّللاه  يَا أَبَا اْلَحَسِن، ك ْنَت أَوه  

و  مانیدر ا نشانیتر به اسالم و خالص دنینفر اّمت در گرو نیابوالحسن، تو اول یرحمتت کند ا خدا
.یاز خدا بود نشانیتر و ترسنده نیقیدر  نشانیتر سخت  

پس اگر  ،است برشمرد ارتیز نیکه در هم یعبارات نیبه ا کیاز فضائل آن حضرت را نزد یاریبس و
روز  ارتیز یروز شهادت هم خوانده شود مناسب است و اصل آن کلمات را که به جا یعنیروز  نیدر ا

.ام، هرکه خواهد به آن کتاب مراجعه کند ذکر کرده «ةیهد»شهادت است در کتاب   

 نیکه به ا مینقل کرد« سفرنامه ابن بطوطه»از  یدر ضمن اعمال شب مبعث کالم نیاز ا شیکه ما پ بدان
.است به آنجا رجوع شود ستهی)صلوات ّٰللاه علٰى مشّرفها( مربوط بود، شا فهیروضه شر  


