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 ناحیه مقدسهزیارت    

هر گاه  :شیخ مفید رحمه اهلل روایت كرده است :گوید  مى« بحار األنوار»عالّمۀ مجلسى رحمه اهلل در 

 :را زیارت كنى ، نزد آن حضرت بایست، و بگوخواستى امام حسین علیه السالم را در روز عاشو

ِتِه،  ِ َوِخََيَ الُم لََع َشْیٍث َوِِلِّ اَّللَّ ِ ِمْن َخلیَقِتِه، َالسَّ الُم لََع آَدَم ِصْفَوِة اَّللَّ  َالسَّ

 سالم بر آدم، برگزيدۀ خداوند از بين آفريدگانش؛ سالم بر حضرت شيث ، ولىّ خدا و انتخاب شدۀ او،

 

الُم  ِ لََع  َالسَّ الُم لََع ُُنٍح امْْلُاِب يف َدْعَوِتِه،    ِدْدریَ  اْلقاِمِ  َّللَّ ِتِه، َالسَّ  ِبُحجَّ

 سالم بر جناب ادريس، برپادارندۀ حجّت الهى؛ سالم بر نوح، پاسخ داده شده در دعايش؛

 

الُم لََع صاِلحٍ  ُعوَنِتِه، َالسَّ ِ ِِبَ الُم لََع ُهوٍد اْْلَْمُدوِد ِمَن اَّللَّ ُ ِبَكراَمِتِه َالسَّ َجُه اَّللَّ  .الَّذي ََتَّ

هاى بسيار به او شد؛ سالم بر صالح كه خداوند به او تاج كرامت و  سالم بر هود كه از طرف خداوند كمك

 .بزرگوارى بخشيد

 

ِتِه،  لَّ ُ ِبخُ الُم لََع ِدْبراهمَي الَّذي َحباُه اَّللَّ  َالسَّ

 ويژه خود را به او بخشيد؛سالم بر ابراهيم كه خداوند مقام خلّت و دوستى 
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ِتِه،   ِبِذْبحٍ َعظمٍي ِمْن َجنَّ
ُ الُم لََع ِدْْساعیَل الَّذي َفداُه اَّللَّ  َالسَّ

 ،(سالم بر اسماعيل كه خداوند قربانى بزرگى از بهشت را فِديه او قرار داد )و او را آزاد نمود

 

َة  ُبوَّ ُ النُّ الُم لََع ِدْسحاَق الَّذي َجَعَل اَّللَّ ِِه، َالسَّ
َّيَّ  يف ُذرِّ

 سالم بر اسحاق كه خداوند پيامبرى و نبوّت را در نسل او قرار داد؛

 

ِتِه،  ُ َعَلْیِه َبَصَرُه ِبَرْْحَ الُم لََع َیْعُقوَب الَّذي َردَّ اَّللَّ  َالسَّ

 سالم بر يعقوب كه خداوند با رحمتش نور چشمانش را به وى بازگردانيد؛

 

الُم لََع ُُيُسَف الَّذي بِّ ِبَعَظَمِتِه  َالسَّ ُ ِمَن اْلجُ اُه اَّللَّ  .َنجَّ

 .سالم بر يوسف كه خداوند به عظمتش او را از چاه نجات بخشيد

 

ُ اْلَبحَْر َلُه ِبُقْدَرِتِه،  الُم لََع ُموََس الَّذي َفَلَق اَّللَّ  َالسَّ

 سالم بر موسى كه خداوند دريا را با نيروى خودش براى او شكافت؛ 
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الُم لََع ه ِتِه، َالسَّ ُ ِِبُُبوَّ ُه اَّللَّ  اُروَن الَّذي َخصَّ

 سالم بر هارون كه خداوند او را به پيامبرى خود مخصوص گردانيد؛

 

ِتِه،  ُ لََع ُامَّ َرُه اَّللَّ الُم لََع ُشَعْیٍب الَّذي ََنَ  َالسَّ

 سالم بر شعيب كه خدا او را بر اُمّتش پيروز كرد؛

 

 ُ الُم لََع داُوَد الَّذي تاَب اَّللَّ ِتِه َالسَّ َِ  . َعَلْیِه ِمْن َخِی

 .سالم بر داود كه خدا توبه او را از خطا و اشتباهش پذيرفت

 

ِتِه،  نُّ ِبِعزَّ ْت َلُه اْلجِ
الُم لََع ُسَلمْْيَن الَّذي َذلَّ  َالسَّ

 سالم بر سليمان كه جنّيان به واسطۀ عزّتش، در مقابلش فروتن شدند؛ 

 

َب الَّذي َش  ُيُّ
َ
الُم لََع أ ِتِه، َالسَّ ُ ِمْن ِعلَّ  فاُه اَّللَّ

 سالم بر ايّوب كه خدا از بيمارى و گرفتارى بهبودش بخشيد؛
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ُ َلُه َمْضُموَن ِعَدِتِه،  َز اَّللَّ ْنجَ
َ
الُم لََع ُُيُنَ  الَّذي أ  َالسَّ

 كرد؛  اش را براى او وفا  سالم بر يونس كه خداوند وعده

 

 ُ ْحیاُه اَّللَّ
َ
الُم لََع ُعَزْیٍر الَّذي أ اِبِر يف ِححَْنِتِه، َالسَّ ا الصَّ یَّ الُم لََع َزَِرِ   َبْعَد َمْیَتِتِه، َالسَّ

سالم بر عُزير كه خداوند او را پس از مردن دوباره زنده كرد؛ سالم بر زكريا كه در محنت و اندوهش شكيبايى 

 ورزيد؛

 

ال ُ ِبَشهاَدِتِه، َالسَّ ْزَلَفُه اَّللَّ
َ
الُم لََع َيحََْي الَّذي أ ِلَمِتِه َالسَّ ََ ِ َو  .ُم لََع عی ى ُروِح اَّللَّ

 .سالم بر يحيى كه خدا با مقام شهادتش او را منزلت داد؛ سالم بر عيسى كه روح خدا و كلمۀ الهى بود

 

ِ َوِصْفَوِتِه،  ٍد َحبیِب اَّللَّ الُم لََع ُححَمَّ  َالسَّ

 سالم بر حضرت محمّد كه محبوب و برگزيده پروردگار است؛

 

الُم لََع  ِتِه، َالسَّ ط  لاِلٍب اْْلَْصُووِ  ِبُاُخوَّ
َ
ِّ ْبِن أ مَِياْْلُْمِمن ََ لََعِ

َ
  أ

 سالم بر امير مؤمنان حضرت على فرزند ابو طالب كه برادرى پيامبر ويژۀ او شد؛
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ْهراِء اِْبَِتِه،  الُم لََع فاِلَمَة الزَّ  َالسَّ

 سالم بر حضرت فاطمۀ زهرا، دختر رسول خدا؛

 

 
َ
الُم لََع أ بیِه َوَخلیَفِتِه، َالسَّ

َ
ٍد اْلحََسِن َوِصيِّ أ  ط  ُححَمَّ

 سالم بر حضرت ابو محمّد امام حسن كه وصىّ پدرش و جانشين او بود؛

 

ِتِه،  ْهجَ حَْت َنْفُسُه ِِبُ الُم لََعَ اْلحَُس َِْ الَّذي َْسَ  َالسَّ

 سالم بر امام حسين كه نفسش بزرگوارى نمود با ريختن خون او )در راه خدا(؛

 

ِه َوَعالِنَیِتِه، َا  َ يف ِسرِّ لاَع اَّللَّ
َ
الُم لََع َمْن أ  لسَّ

 سالم بر كسى كه خدا را در پنهان و آشكارا فرمانبردارى كرد؛

 

فاَء يف ُتْرَبِتِه،  ُ الشِّ الُم لََع َمْن َجَعَل اَّللَّ  َالسَّ

 سالم بر كسى كه خداوند شفا را در خاك قبرش قرار داد؛
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الُم لََع َمِن اْلِ  ِِه َالسَّ
َّيَّ ُة ِمْن ُذرِّ ِممَّ الُم لََع َمِن اَْأَ ِتِه، َالسَّ  .جاَبُة َتحَْت ُببَّ

سالم بر كسى كه اجابت و پاسخگويى خداوند به دعاها در زير گنبد شريفش حتمى است؛ سالم بر كسى كه 

 . اسالم از نسل او هستند امامان و پيشوايان

 

یاِء  ْْنِ
 اْبِن خاََتِ اَْأَ

الُم لََعَ ْوِصیاِء، َالسَّ ِد اَْأَ الُم لََعَ اْبِن َسیِّ  ، َالسَّ

 سالم بر فرزند آخرين پيامبران ، سالم بر فرزند سرور جانشينان،

 

َة اْلُكْْبى،   اْبِن َخديجَ
الُم لََعَ ْهراِء، َالسَّ الُم لََعَ اْبِن فاِلَمَة الزَّ  َالسَّ

 سالم بر فرزند حضرت فاطمۀ زهرا، سالم بر فرزند خديجۀ كبرى،

 

الُم لََعَ اْبِن َزْمَزَم َوالصَّ  وى، َالسَّ
ْ
ِة اْْلَأ الُم لََعَ اْبِن َجنَّ الُم لََعَ اْبِن ِسْدَرِة اْْلُْنَتهى، َالسَّ  .فاَالسَّ

سالم بر فرزند سدرۀ المنتهى )باالترين مكان در بهشت(، سالم بر فرزند بهشتى كه جايگاه آسايش است، سالم بر 

 .زمزم و صفا فرزند

 
 

باِء، َالسَّ    الُم لََعَ اْْلَْهُتوِك اْلخِ ماِء، َالسَّ ِل ِبالدِّ  الُم لََعَ اْْلَُرمَّ

 گاهش هتك حرمت شد،  سالم بر كسى كه در خونش غلتيد، سالم بر كسى كه خيمه
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الُم لََع َغریِب اْلُغَرباِء،  ْهِل اْلِكساِء، َالسَّ
َ
ْصحاِب أ

َ
الُم لََع خاِمِ  أ  َالسَّ

 از اصحاب كسا؛ سالم بر غريب غريبان،سالم بر پنجمين نفر 

 

َبالَء،  الُم لََع ساِكِن َِرْ الُم لََع َبتیِل اَْأَْدِعیاِء، َالسَّ َهداِء، َالسَّ الُم لََع َشهیِد الشُّ  َالسَّ

 زادگان؛ سالم بر ساكن كربال؛ سالم بر شهيد شهيدان، سالم بر كشته شده به دست حرام

 

الُم لََع َمْن َبَكْتُه َمال یاُء َالسَّ َِ ْز
ُه اَْأَ ُ َّيَّ الُم لََع َمْن ُذرِّ ماِء، َالسَّ  .ِمَكُة السَّ

ها  ترين انسان ترين و ناب سالم بر كسى كه فرشتگان آسمان بر او گريستند؛ سالم بر كسى كه فرزندانش پاك

 .بودند

 
 

الُم لََع َمناِزِل اْلَْباه َِ،    الُم لََع َیْعُسوِب الّدیِن، َالسَّ  َالسَّ

 هاى داليل روشن الهى،  بر پادشاه دين؛ سالم بر منزلگاهسالم   

 

جاِت،  ُیوِب اْْلَُضرَّ الُم لََعَ اْلجُ اداِت، َالسَّ ِة السَّ ِممَّ الُم لََعَ اَْأَ  َالسَّ

 هاى خون آلوده؛ سالم بر امامان واال و شرافتمند؛ سالم بر گريبان
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الُم لََعَ  اِبالِت، َالسَّ فاِه الذَّ الُم لََعَ الشِّ َلماِت، َالسَّ َِ ُفوِا اْْلُْص   النُّ

 ه اى بال ديده؛ هاى خشكيده، سالم بر جان سالم بر لب 

 

َتَلساِت  الُم لََعَ اَْأَْرواِح اْْلُخْ  .َالسَّ

 .هاى از بدن رها شده سالم بر روح 

 

 

اِحباِت، ُسوِم الشَّ الُم لََعَ اْلجُ الُم لََعَ اَْأَْجساِد اْلعاِریاِت، َالسَّ  َالسَّ

 هاى رنگ پريده، پيكرهاى عريان شده، سالم بر جسم سالم بر 

 

عاِت، َِّ الُم لََعَ اَْأَْعضاِء اْْلَُق اِمالِت، َالسَّ ماِء السَّ الُم لََعَ الدِّ  َالسَّ

 هاى جارى شده، سالم بر عضوهاى قطعه قطعه شده،  سالم بر خون

 

ْسَو  الُم لََعَ النِّ ُؤوِا اْْلُشاالِت، َالسَّ الُم لََعَ الرُّ  .ِة اْلباِرزاِت َالسَّ

 (سالم بر سرهاى به نيزه رفته، سالم بر زنانى كه نمودار گشته )از خيمه بيرون آمده
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اِهریَن،  َِّ الُم َعَلْیَك َولََع آباِمَك ال ِة َربِّ اْلعاَْل ََ، َالسَّ الُم لََع ُحجَّ  َالسَّ

 ؛ سالم بر حجّت پروردگار جهانيان؛ سالم بر تو )اى حسين( و بر پدران پاكت

 

اِصریَن،  َِك النَّ
َّيَّ الُم َعَلْیَك َولََع ُذرِّ ْْباِمَك اْْلُْسَتْشَهدیَن، َالسَّ

َ
الُم َعَلْیَك َولََع أ  َالسَّ

 ات،  طلبت، سالم بر تو و بر نسل يارى كننده  سالم بر تو و بر فرزندان شهادت

 

الُم  الُم َعَلْیَك َولََعَ اْْلاَلِمَكِة اْْلُضاِجع ََ، َالسَّ  لََعَ اْلَقتیِل اْْلَْظُلوِم،َالسَّ

 سالم بر تو و بر فرشتگان كنار آرامگاهت، سالم بر كشتۀ ستمديده،

 

غَي  الصَّ
ِ
ضیع الُم لََعَ الرَّ ٍّ اْلَكبَِي، َالسَّ الُم لََع لََعِ خیِه اْْلَْسُموِم، َالسَّ

َ
الُم لََع أ  .َالسَّ

بزرگ )على اكبر عليه السالم (، سالم بر آن شير  سالم بر برادر مسمومش )امام حسن عليه السالم(، سالم بر على

 .كوچك خوار

 

ِة اْلَقربَيِة )اْلَغربَيِة  الُم لََعَ اْلِعْْتَ لیَبِة، َالسَّ ْبداِن السَّ الُم لََعَ اَْأَ  ،(َالسَّ

 هاى آنان( به تاراج رفته؛ سالم بر خاندان نزديك به پيامبر،   هايى كه )جامه  سالم بر بدن
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الُم لََعَ  اِزح ََ َعِن اَْأَْولاِن،َالسَّ الُم لََعَ النَّ ل ََ يِف اْلَفَلواِت، َالسَّ َدَّ   امْْلُ

 ها؛ سالم بر دورشدگان از سرزمين خويش،  سالم بر روى زمين افتادگان در بيابان

 

ْكفاٍن  
َ
الُم لََعَ اْْلَْدُفون ََ ِبال أ   .َالسَّ

 .كفن  شدگان بى  سالم بر خاك سپرده

 

الُم لََعَ  اِبِر، َالسَّ َْتِسِب الصَّ الُم لََعَ امْْلُ ْبداِن، َالسَّ َبِة َعِن اَْأَ ُؤوِا اْْلَُفرَّ  الرُّ

 ها؛ سالم بر كسى كه مصائبش را به حساب خدا گذارد و شكيبا بود؛   سالم بر سرهاى جدا شده از بدن

 

َبِة  ْ الُم لََعَ ساِكِن الْتُّ الُم لََعَ اْْلَْظُلوِم ِبال ناِصٍر، َالسَّ َیِة،  َالسَّ َِ ا  الزَّ

 ياور؛ سالم بر كسى كه در خاك پاك سكونت گزيد؛  سالم بر ستمديده بى

 

اِمَیِة  ِة السَّ الُم لََع صاِحِب اْلُقبَّ  .َالسَّ

 .سالم بر صاحب گنبدى بلندمرتبه
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میُل،  َر ِبِه َجْْبَ الُم لََع َمِن اْفَتخَ لیُل، َالسَّ َرُه اْلجَ الُم لََع َمْن َلهَّ  َالسَّ

 كرد،   ر كسى كه خداى بزرگ، او را پاك نمود؛ سالم بر كسى كه جبرئيل به او افتخار مىسالم ب

 

ُتُه، الُم لََع َمْن ُنِكَثْت ِذمَّ الُم لََع َمْن ناغاُه يِف اْْلَْهِد میكامیُل، َالسَّ  َالسَّ

 تند؛گفت؛ سالم بر آن كه پيمانش را شكس  سالم بر كسى كه در گهواره ميكائيل برايش الاليى مى

 

ْْلِ َدُمُه،
الُم لََع َمْن ُاریُق ِبالظُّ الُم لََع َمْن ُهِتَكْت ُحْرَمُتُه، َالسَّ  َالسَّ

 سالم بر كسى كه حرمتش را هتك نمودند؛ سالم بر كسى كه خونش را به ناحق و با ستمكارى ريختند،

 

َرَّ  الُم لََعَ امْْلُ راِح، َالسَّ ِل ِبَدِم اْلجِ
الُم لََعَ اْْلَُغسَّ ماِح،َالسَّ ساِت الرِّ

ْ
 ِع ِبَكأ

 هاى نيزه ها جرعه نوشيد،  سالم بر كسى كه با خون جراحاتش شستشو داده شد، سالم بر كسى كه از كاسه

 

الُم لََعَ اْْلَْنحُوِر يِف اْلَورى،  الُم لََعَ اْْلُضاِم اْْلُْسَتباِح، َالسَّ  َالسَّ

شمردند؛ سالم بر او كه جلو روى همه مردم سرش  سالم بر كسى كه بر وى ستم كرده و ريختن خونش را حالل

 ، _و كسى چيزى نگفت  _جدا كردند  را از تن
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ْهُل اْلُقرى
َ
الُم لََع َمْن َدَفَنُه أ  .َالسَّ

 . اسد( دفنش كردند  اى كه روستانشينان )بنى  زاده سالم بر آن آقاى بزرگ

 

الُم لََعَ  وِع اْلَوت َِ، َالسَّ ُِ  اْْلَْق
الُم لََعَ   امْْلُامي ِبال ُمع ٍَ، َالسَّ

 ياور،   سالم بر آن كه رگ گردن مباركش بريده شد، سالم بر آن حمايتگر بى

 

یِب، دِّ الْتَّ الُم لََعَ الخَ ْیِب الَصضیِب، َالسَّ الُم لََعَ الشَّ  َالسَّ

 آلوده،  سالم بر محاسن با خون خضاب شده، سالم بر آن گونه و رخسار خاك

 

الُم لََعَ اْلَب  ْغِر اْْلَْقُروِع ِباْلَقضیِب، َالسَّ الُم لََعَ الثَّ لیِب، َالسَّ  َدِن السَّ

 هايش به تاراج رفته، سالم بر آن دندان مباركى كه با چوب )خيزران( كوبيده شد، سالم بر آن بدنى كه لباس

 

الُم لََعَ اَْأَْجساِم اْلعاِرَیِة يِف ا ِا اْْلَْرُفوِع، َالسَّ
ْ
أ الُم لََعَ الرَّ  ْلَفَلواِت،َالسَّ

 ها افتاده بودند، هايى كه بدون پوشش در بيابان  سالم بر آن سرى كه بر باالى نيزه رفت، سالم بر بدن 
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اِریاُت  باُع الضَّ َتِلُف ِدَلْیَها السِّ ماُب اْلعاِدیاُت، َوَتخْ  .َتْنَهُشَها الذِّ

 .كردند  مد مىشان رفت و آ ها را دريدند و درندگان وحشى پيرامون هاى متجاوز آن  گرگ

 

ِتَك، الُم َعَلْیَك یا َمْوالَي َولََعَ اْْلاَلِمَكِة اْْلَْرُفوف ََ َحْوَل ُببَّ  َالسَّ

 اند؛  سالم بر تو اى موالى من؛ و بر فرشتگانى كه گرداگرد گنبد شريفت بال گشوده

 

اِئف ََ ِبَعْرَصِتَك، َاْلواِردیَن لِِزیاَرِتَك  َِّ َبِتَك، َال  ،َاْلحاّف ََ ِبُْتْ

 .شوند  اند، و براى زيارتت وارد مى  اند؛ به طواف حرمت مشغول خاك پاك قبرت را در برگرفته 

 

الُم َعَلْیَك َفِإّّن َبَصْدُت ِدَلْیَك، َوَرَجْوُت اْلَفْوَز َلَدْیَك   .َالسَّ

 .ام و اميدوارم نزد تو رستگار شوم سالم بر تو؛ من به قصد زيارت تو آمده 

 

الُم َعَلْیَك  ِلِص يف ِوالََّيَِك، َالسَّ  َسالَم اْلعاِرِف ِبحُْرَمِتَك، َاْْلُخْ

 سالم بر تو؛ سالم كسى كه عارف و آشنا به حرمت تو، و اخالص دارنده در واليت تو،
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ِتَك، َاْلَْبي حَبَّ ِ ِِبَ ِب ِدََل اَّللَّ ْعداِمَك،  َاْْلَُتَقرِّ
َ
 ِء ِمْن أ

 باشد،  جوينده از دشمنانت مى تقرّب جوينده به سوى خدا با محبّت تو، و بيزارى

 

َك َمْسُفوٌح،  َسالَم َمْن َبْلُبُه ِِبُصاِبَك َمْقُروٌح، َوَدْمُعُه ِعْنَد ِذِْرِ

 دار، و اشكش با ياد تو ريزان است؛  سالم كسى كه دلش از مصيبت تو جريحه

 

وِع اْلحَزیِن اْلواِلِه اْْلُْسَتك َِ،  َسالَم اْْلَْفجُ

 اى بيچاره؛  سرگشته سالم دردمندى اندوهگين و

 

ُیوِف، ْفِسِه َحدَّ السُّ ُفوِف َلَوباَك ِْبَ ُِّ  َسالَم َمْن َلْو اكَن َمَعَك ِبال

سالم كسى كه اگر در آن صحراى كربال همراهت بود به طور حتم تو را با جان خود در برابر تيزى شمشيرها 

 كرد،  نگهدارى مى

 

حُُتوِف، َوج َرَك لََع َمْن َبغى َعَلْیَك، َوَبَذَل ُحشاَشَتُه ُدوَنَك ِِلْ  اَهَد َب ََْ َیَدْیَك، َوََنَ

  داد؛ و در پيشگاه تو به نبرد مى  و نيمه جانى را كه در پيكرش باقى مانده براى تو در معرض مرگ قرار مى

 كرد؛  مقابل ستمكارانِ بر تو، ياريت مى پرداخت، و در
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ْهِلَك ِوباٌء َوَفداَك ِبُروِحِه َوَجَسِِدِ َوماِلِه َوَوَلِِدِ  ْهُلُه َِأَ
َ
 .، َوُروُحُه لُِروِحَك ِفداٌء، َوأ

  كرد و خانواده  ساخت، و روحش را فداى روح شريفت مى  و روح و جسم و دارايى و فرزندان خود را فدايت مى

 .گماشت  ات مى  حفظ و نگهدارى خانواده اش را به

 

ُهوُر، َوعاَبِن َعْن ََنْ  َرْتِِن الدُّ خَّ
َ
 ِرَك اْْلَْقُدوُر،َفَلِئْن أ

 پس اگر روزگار مرا از زمان تو دور داشته، و مقدّرات مرا از ياريت باز داشت، 

 

َب َلَك اْلَعداَوَة ُمناِصبًا،  ُكْن ِْلَْن حاَرَبَك ُححاِربًا، َوِْلَْن ََنَ
َ
 َوََلْ أ

 و نبودم كه با جنگجويانى كه به جنگ تو آمدند بجنگم، و با دشمنانت بستيزم؛

 

ُموِع َدمًا، َحْسَرًة َعَلْیَك، َفَلَ  َك َصباحًا َوَمساًء، َوََأَْبِك َََّ َلَك َبَدَل الدُّ  ْنُدَْبَّ

گريم؛ از حسرتى كه   كنم، و به جاى اشك، برايت خون مى  ليكن، هر صبح و شام بر تو ناله و زارى و شيون مى

 خورم،  بر تو مى

 

فًا  فًا لََع ما َدهاَك، َوَتَلهُّ سُّ
َ
ِتیاِب َوَتأ َْ ِة اْلِ ُموَت ِبَلْوَعِة اْْلُصاِب، َوُغصَّ

َ
 .َحَّتَّ أ

 .مانم تا زمانى كه از اين مصيبت و غصّه و اندوه بميرم  و تأسّفى كه بر رنج تو دارم و در سوز و گداز مى
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َمْرَت ِباْْلَْعُروِف، َوَنَ 
َ
اكَة، َوأ َت الزَّ الَة، َوآََتْ َبْمَت الصَّ

َ
َك َبْد أ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
 ْیَت َعِن اْْلُْنَكِر َواْلُعْدواِن،أ

ها و   دهم كه تو نماز را برپا داشتى، و زكات را پرداختى، و به معروف و نيكى فرمان دادى، و از بدى  گواهى مى

 ها بازداشتى،   ستمكارى

 

ْرَضْیَتُه َوَخشیَت 
َ
ْكَت ِبِه َوِبحَْبِلِه َفأ سَّ َ َوما َعَصْیَتُه، َوََتَ َلْعَت اَّللَّ

َ
ْبَتُه،َوأ  ُه، َوراَبْبَتُه َواْسَتجَ

و از خدا فرمان بردى و نافرمانى نكردى، و به خدا و ريسمان او چنگ زدى تا آن كه او را از خود راضى و خشنود 

 كردى در حالى كه از او ترس داشتى؛ و مراقب و مواظب او بودى و او را پاسخ دادى،

 

َت اْلِفَتَ 
ْ
ْلَفأ

َ
َنَن، َوأ شاِد، َوَسَنْنَت السُّ  ، َوَدَعْوَت ِدََل الرَّ

 ها را خاموش نمودى، و به سوى رشد و تكامل فرا خواندى،  ها و مستحبّات عمل كردى و فتنه و به سنّت

 

هاِد   اْلجِ
ِ َحقَّ داِد، َوجاَهْدَت يِف اَّللَّ ْوَضحَْت ُسُبَل السَّ

َ
 .َوأ

 .بود انجام دادى هاى استوار را آشكار ساختى، و آن گونه كه حقّ جهاد و تالش و راه

 

ُ َعَلْیِه َوآلِِه تاِبعًا، ٍد َصلَّى اَّللَّ َك ُححَمَّ دِّ ِ لاِمعًا، َوِلجَ ْنَت َّللَّ َُ  َو

پيروى  -كه درود خدا بر او و آل او باد  -بردارى نيك براى خداوند بودى، و از جدّت حضرت محمد  و تو فرمان

 كردى،   مى
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بیَك ساِمَعًا، َو ِدَل َوِص 
َ
خیَك ُمساِرعًا، َوِلِعماِد الّدیِن راِفعًا، َوِلَقْوِل أ

َ
ِة أ  یَّ

هاى دين را باال  نمودى، و ستون  دادى، و براى انجام وصيّت برادرت شتاب مى  و به گفتار پدرت گوش فرا مى

 بردى،

 

ِة ناِصحًا، َويف َغَمراِت اْْلَْوِت ساِب  مَّ غاِة ُمقاِرعًا، َولِاْلُ
ُِّ ْغیاِن باِمعًا، َوِِل ُِّ  حًا، َوِِل

كردى، و در گرداب   گران را نابود كردى، و براى اُمّت اسالم خيرخواهى مى و سركشى را در هم كوبيدى، و طغيان

 شناور بودى، مرگ

 

ْسالِم َواْْلُْسِلم ََ راِْحًا،  ِ باِممًا ، َولِْْلِ اِق ُمكاِفحًا، َوِبُحَججِ اَّللَّ  َوِِلُْفسَّ

هاى الهى را بر پا داشتى، و براى اسالم و مسلمانان مهربان و رحم  حجّت طلبيدى، و  و فاسقان را به مبارزه مى

 كننده،

 

حَقِّ ناِصرًا، َوِعْنَد اْلَبالِء صاِبرًا، َوِِلّدیِن اكِلئًا، َوَعْن َحْوَزِتِه ُمراِمیًا   .َوِِلْ

 .دينى دفاع كننده بودىها شكيبا، و براى دين نگهبان، و از حوزه و حريم   و يار حق بودى، و در بالها و گرفتارى

 

 َتحُوُط اْْلُدى َوَتْنُصُرُه، َوَتْبُسُط اْلَعْدَل َوَتْنُشُرُه، َوَتْنُصُر الّدیَن َوُتْظِهُرُه، 

 كننده دين و آشكاركننده آن هستى،  كننده آن و گسترانده عدل و نشردهندۀ آن، و يارى نگبان هدايت و يارى
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ریِف، َوتُساوي يِف اْلحُْكِ  َب ََْ اْلَقِويِّ َوَتُكفُّ اْلعاِبَث َوَتْزُجُرُه، َوَت  ِّنِّ ِمَن الشَّ ُخُذ ِِلدَّ
ْ
أ

عیِف   .َوالضَّ

  و بازيچه شمارندۀ دين را از كارش بازداشته و او را منع نمودى؛ و حقّ زيردستان را از ثروتمندان و اشراف مى

 .كردى  بين قوى و ضعيف به مساوات حكم مى گرفتى، و

 

ْنَت َربیَع ا ْسالِم، َوَمْعِدَن اَْأَْحكاِم،َُ ناِم، َوِعزَّ اْلِ
َّْياِم ، َوِعْصَمَة اَْأَ  َْأَ

 تو بهار يتيمان و پناهگاه مردم، و عزّت و سربلندى اسالم و معدن احكام 

 

ِة َِأَخیَك  بیَك، ُمْشِبهًا يِف اْلَوِصیَّ
َ
َك َوأ ْنعاِم، سالِكًا َلراِمَق َجدِّ  .َوَحلیَف اْلِ

 .شش و احسان بودى. پويندۀ راه جدّ و پدرت بودى، و همانند برادرت در وصيّت پدرت بودىپيمان بخ و هم 

 

راِمِق،  َِّ ، َبومَي ال َْلِ
دًا يِف الظُّ ، ظاِهَر اْلَكَرِم، ُمَتَهجِّ مَيِ

َمِ ، َرِضيَّ الشِّ  َويِفَّ الذِّ

ها، كوشش كنندۀ   كنندۀ بزرگوارىهاى نيكو ، آشكار   ها و خوى ها، داراى خصلت  وفا كنندۀ به عهدها و پيمان

 هاى استوار،  ، دارندۀ روش(دار  هنگام تاريكى )شب زنده در عبادت به

 

َسِب، ُمنیَف اْلحََسِب، واِبِق، َشریَف النَّ الِمِق، َعظمَي السَّ  َِرمَي اْلخَ

 اى بزرگ و درخشان، نژادى شريف، حَسَبى برتر،   و اخالق بزرگ منشى و بخشندگى، با پيشينه
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راِمِب، َجزیَل اْْلَواِهِب  ثََي اْْلَناِبِب، َححُْموَد الضَّ ََ َتِب،   .َرفیَع الرُّ

 .هاى بسيار بود  ها و بخشش  هاى ستوده، موهبت  درجاتى عالى و رفيع، افتخاراتى فراوان، سرشت

 

اٌه ُمنیٌب، َحبیٌب ََمی وَّ
َ
  .ٌب َحلمٌي َرشیٌد ُمنیٌب، َجواٌد َعلمٌي َشدیٌد، ِدماٌم َشهیٌد، أ

مند، پيشوا، شهيد، شيون كننده و انابه كننده،  بردبار، كمال يافته، انابه كننده به سوى خدا، بخشنده، دانا، قدرت

  .هيبت هستى دارنده، با دوست

 

ِة َعُضدًا،  مَّ ُ َعَلْیِه َوآِلِه َوَلدًا، َوِِلُْقْرآِن َسَندًا، َوِلاْلُ ُسوِل َصلَّى اَّللَّ ْنَت ِِلرَّ َُ 

فرزند ، و براى قرآن پشتيبان، و براى امّت بازويى توانا و  -كه درود خدا بر او و آل او باد  -ضرت پيامبر تو براى ح

 بودى،  ياور

اِق،  َتِهدًا، حاِفظًا ِِلَْعْهِد َواْْلیثاِق، ناِكبًا َعْن ُسُبِل الُفسَّ اَعِة ُحجْ َِّ  َويِف ال

گير از راه مردمان   دارندۀ پيمان و تعهّد عالم ذر، كناره نگهو در فرمانبردارى از دستورات الهى كوشا، نگهبان و 

 كار،  تبه فاسق و

 

وِد  [ جُ وِع َوالسُّ َُ ُهوِد، َلویَل الرُّ َمجْ
 َو[ باِذاًل ِِلْ

 .و بكار برنده تمام سعى و كوشش خود بودى. داراى ركوع و سجود طوالنى بودى
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اِحِل َعْنها، ن ْنیا ُزْهَد الرَّ  اِظرًا ِدَلْیها ِبَع َِْ اْْلُْسَتْوِحش ََ ِمْنها،زاِهدًا يِف الدُّ

خواهد آن را رها كند و از آن كوچ كند و   رغبت بودى، همچون كسانى كه مى  اعتنا و بى  و نسبت به دنيا بى

  .نگريستى  زدگان مى  ديده وحشت همواره به آن به

 

ُتَك َعْن زنيَِتها َمْصُر   وَفٌة، آماُلَك َعْنها َمْكُفوَفٌة، َوِِهَّ

 هاى آن رو گردان شده،   از آرزوهاى دنيويّت دل كنده، و همّت تو از زينت

 

ُروَفٌة، َوَرْغَبُتَك يِف اْْلِخَرِة َمْعُروَفٌة  ِْ ِتها َم جَ ْلحاُظَك َعْن ََبْ
َ
 .َوأ

 .و نگاهت از سرور و شادمانى آن پوشيده شده، و شوق و اشتياق تو به آخرت معروف بود

 

ْتباَعُه، َحَّتَّ ِدَذا اْلجَ 
َ
ْسَفَر الُّظْْلُ ِبناَعُه، َوَدَعا اْلَغيُّ أ

َ
 ْوُر َمدَّ باَعُه ، َوأ

 كه ستم، دست ستمگرش را دراز كرد و ظلم، نقاب از چهره افكند، و گمراهى پيروان خويش را فرا خواند؛  تا آن

 

اِْل ََ ُمباِیٌن، َجلیُ  اْلَبْی  َك باِلٌن، َوِِلظَّ ْنَت يف َحَرِم َجدِّ
َ
ْراِب،َوأ  ِت َوامْْلِ

 كه تو در حرم جدّت ساكن و از ستمگران دورى گزيده بودى، مونس محراب و خانه گشته  و در حالى
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َهواِت  اِت َوالشَّ  لََع َحَسِب لاَبِتَك َو ِدْمكاِنَك،  ، ُتْنِكُر اْْلُْنَكَر ِبَقْلِبَك َوِلساِنَك ُمْعَتِزٌل َعِن اِلَّذَّ

 .ى گزيده، و در حدّ طاقت و امكانت با قلب و زبانت زشتى را زشت شمردىها دور ها و لذت و از شهوت

 

اَر،  ْن ُتجاِهَد اْلُفجَّ
َ
ْنكاِر، َوَلِزَمَك أ َّ اْبَتضاَك اْلِعْْلُ لِْْلِ

ُ
 ُث

 زم شد با فاجران و بدكاران جهاد كنى؛ سپس اقتضا كرد علم و آگاهى، تو را بر انكار؛ و بر تو ال

 

هالیَك، َوشیَعِتَك َوَموالیَك،
َ
ْوالِدَك َوأ

َ
 َفِسْرَت يف أ

 پس با فرزندان و خاندان و پيروان و دوستانت به راه افتادى،

 

ِ ِباْلِحْكَمِة َواْْلَْوِعَظِة اْلحََسَنِة،  َنِة، َوَدَعْوَت ِدََل اَّللَّ  َوَصَدْعَت ِباْلحَقِّ َواْلَبیِّ

 را با حكمت و پند نيكو به سوى خدا فرا خواندى، هاى الهى آشكار ساختى، و مردم   و حقّ و حقيقت را با برهان

 

َمْعُبوِد،  اَعِة ِِلْ َِّ َمْرَت ِبِإباَمِة اْلحُُدوِد، َوال
َ
 َوأ

 و امر به برپايى حدود الهى و اطاعت پروردگار، 
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ْْلِ َواْلُعْدواِن 
ْغیاِن، َوواَجُهوَك ِبالظُّ ُِّ باِمِث َوال ْیَت َعِن اْلخَ  .َوَنَ

 .ها نمودى، و آنان با ستم و عدوان با تو مقابله نمودند  ركشىها و س  و نهى از پليدى

 

، َفَنَكُثوا ِذماَمَك َوَبْیَعَتَك،  ْ ِة َعَلهْْيِ كیِد اْلُحجَّ
ْ
ْ َبْعَد اْلیعاِظ َْلُْ ، َوَتأ  َفجاَهْدهََتُ

ردى؛ پس آنان ها را پند داده و از كار خود بازداشتى، و اتمام حجّت نمودى، با آنان جهاد ك  كه آن پس از آن

 را شكستند،  پيمان و بيعت تو

 

ْرِب،  ْعِن َوالضَّ َِّ َك، َوَبَدُؤوَك ِباْلحَْرِب، َفَثَبتَّ ِِل َك َوَجدَّ ْسَصُطوا َربَّ
َ
 َوأ

و پروردگار تو و جدّت را خشمگين كردند، و با تو شروع به جنگ نمودند؛ پس تو در برابر ضربات )شمشيرها و 

 استوار ماندى،  ها( نيزه

 

تاُر َو  ٌّ اْْلُخْ َك لََعِ نَّ
َ
أ ََ َل اْلُغباِر، ُحجالِدًا ِبِذي اْلِفقاِر، 

َِ اِر، َواْبَتحَْمَت َبْس  .َطحَْنَت ُجُنوَد اْلُفجَّ

و لشكريان بدكاره را درهم كوبيدى، و در گرد و غبار برخاسته در ميدان جهاد با ذوالفقار آنگونه وارد شدى كه 

 .تىعلى برگزيده خدا هس گويا تو همان

 

 ، ُبوا َلَك َغواِمَل َمْكِرِِهْ ِش، َغَْيَ خاِمٍف َوال خاٍش، ََنَ
ْ
أ ْوَك ثاِبَت اْلجَ

َ
ا َرأ  َفَلمَّ

هاى   گونه ترس و هراسى در تو نبود براى تو دام پس، هنگامى كه تو را ثابت قدم و دلير ديدند، در حالى كه هيچ

 نصب كردند،  مكرشان را
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َمَر اِلَّع َُ ُجُنوَدُه، َفَمَنُعوَك اْْلاَء َوُوُروَدُه، َوباَتُلوَك ِبَكْیِدِِهْ َوَشرِّ 
َ
، َوأ  ِِهْ

و با مكر و شرّشان به جنگ با تو پرداختند؛ و آن شخص ملعون به لشكريانش دستور داد، پس تو را از آب و وارد 

 آن باز داشتند،  شدن به

 

زاَل، َوَرَشُقوَك ِب  باِل، َوناَجُزوَك اْلِقتاَل، َوعاَجُلوَك النِّ هاِم َوالنِّ  السِّ

 ها را به تو پرتاب كردند،  و به مبارزه با تو پرداخته و در اين امر شتافتند، و تيرها و سنگ 

 

الِم، َوََلْ َیْرَعْوا َلَك ِذمامًا،  ِِ ْص  اْلِ
ُكفَّ

َ
وا ِدَلْیَك أ ُِ  َوبََس

 د، هاى ويرانگر خود را به سوى تو گشودند، و حقّ تو را مراعات نكردن و دست 

 

ِبِهْ  ِرحاَلَك،  ْوِلیاَءَك، َوَنْ
َ
 َوال راَبُبوا فیَك آثامًا، يف َبْتِلِهْ  أ

 و در كشتن عزيزان تو و غارت زاد و توشه تو هيچ ترسى از جزاى گناه خويش به خود راه ندادند؛

 

َبْت ِمْن َص  اِت، َبْد َعجِ َبواِت، َوُححَْتِمٌل لِْلَِذیَّ ٌم يِف اْْلَ ْنَت ُمَقدَّ
َ
ماواِت َوأ َك َمالِمَكُة السَّ  .ْْبِ

كردى، كه به راستى فرشتگان   ها را تحمّل مى تاختى، و آزار و اذيّت  و تو در ميان گرد و غبار ميدان به پيش مى

 . آسمان از صبر تو درشگفت آمدند
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َنَك َوَب  راِح، َوحاُلوا ََبْ ُنوَك ِباْلجِ ْثخَ
َ
هاِت، َوأ لِّ اْلجَ َُ ْحَدُبوا ِبَك ِمْن 

َ
واِح، َفأ   ََْ الرَّ

هاى عميقى بر تو وارد كردند و ميان تو و بين راحتى   پس آنان )دشمنان(از هر سو، اطراف تو را گرفتند؛ و زخم

  (فاصله انداختند )يعنى نگذاشتند كار به شبانگاه برسد و نجات

 

ْنَت ُححَْتِسٌب صاِبٌر، َتُذبُّ َعْن ِنْسَوِتَك 
َ
َق َلَك ناِصٌر، َوأ ْوالِدَك،  َوََلْ بَيْ

َ
 َوأ

و تو را هيچ ياورى باقى نمانده بود، و تو كار را به حساب خدا واگذار كرده و صبر نمودى، و از زنان و اوالدت دفاع 

 كردى  مى

 

 َحَّتَّ َنَكُسوَك َعْن َجواِدَك، َفَهَوْیَت ِدََل اَْأَْرِض َجريحًا، 

 ح بر زمين افتادى؛ تا آن كه تو را از اسب سرنگون ساختند، و با بدنى مجرو

 

غاُة ِبَبواِِتِها ُِّ ُیوُل ِبحَواِفِرها، َوَتْعُلوَك ال ُمَك اْلخُ َِ  .َت

 .زدند گران تو را با شمشيرهايشان ضربه مى  هايشان تو را لگدكوب كردند و طغيان ها با سم   اسب

 

ْنِبساِط  ْنِقباِض َواْلِ  ِِشاُلَك َوََيیُنَك،  َبْد َرَشَح ِِلَْمْوِت َجبیُنَك، َواْخَتَلَفْت ِباْلِ

  .كردى  عرق مرگ بر پيشانيت نشست. و راست و چپ بدن مباركت را با جمع كردن و گشودن جابجا مى
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هالیَك، 
َ
ْفِسَك َعْن ُوْلِدَك َوأ ِتَك، َوَبْد َشَغْلَت ِْبَ  ُتدیُر َلْرفًا َخِفّیًا ِدَل َرْحِلَك َوََبْ

شد تو را از فرزندان و اهل بيتت   دى، و مصيبتى كه بر تو وارد مىكر  و با گوشه چشم به خيام و حرمت نگاه مى

 مشغول ساخته بود،  به خود

 

مًا باِكیًا،  َْمحِ
ْسَرَع َفَرُسَك شاِردًا، ِدَل ِخیاِمَك باِصدًا، ُحح

َ
 َوأ

 كنان با سرعت به سوى حرمت آمد،   كُنان و گريه  و اسب تو شيون

 

ساُء َجواَدَك  ْیَن النِّ
َ
ا َرأ  َحْخِزّیًا، َوَنَظْرَن َسْرَجَك َعَلْیِه َمْلِوّیًا،  َفَلمَّ

 هنگامى كه زنان اسبت را شرمسار ديدند و به زين واژگونش نظر افكندند، 

 

ُدوِد، الِلماِت اْلُوُجوِه ساِفراٍت،  ُعوِر لََعَ اْلخُ ُدوِر، ناِشراِت الشُّ  َبَرْزَن ِمَن اْلخُ

شان سيلى  هاى بدون نقاب  شان پريشان كرده، بر چهره  هاى  بر چهرهشان را  ها بيرون آمدند، موهاى  از خيمه

 زدند  صداى بلند ناله مى زدند، و با  مى

 

 .َوِباْلَعویِل داِعیاٍت، َوَبْعَد اْلِعزِّ ُمَذلَّالٍت، َو ِدَل َمْصَرِعَك ُمباِدراٍت 

 .گاه تو شتافتندخواندند، و آنان بعد از عزّت ذليل شده بودند، و به سوى قتل  و تو را مى
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ْمُر جالٌِ  لََع َصْدِرَك، َوُموِلٌغ َسْیَفُه لََع َنحِْرَك، 
 َوالشِّ

 ات نشسته بود و شمشيرش را بر گودى زير گلوى تو فرو برده   در حالى كه شمر )لعنۀ اللَّه عليه( بر روى سينه

 

، َبْد َسَك  ِِدِ
َهنَّ ، ذاِبٌح َلَك ِِبُ َك، باِبٌض لََع َشْیَبِتَك ِبَیِِدِ  َنْت َحواسُّ

 بريد؛ در آن حالت حواسّت از حركت ايستاد،   و محاسنت را به دست گرفته بود، سرت را با شمشير تيز خود مى

 

ْهُلَك اَكْلَعبیِد، 
َ
ُسَك، َوُسِِبَ أ

ْ
ْنفاُسَك، َوُرِفَع لََعَ اْلَقناِة َرأ

َ
 َوَخِفَیْت أ

 و اهل بيت تو مانند بندگان و بردگان اسير شدند،  هايت پنهان شد، و سرت بر باالى نيزه بلند شد،  و نفس

 

اِت، َتْلَفُح َوُجوَهُهْ  َحرُّ اْْلاِجراِت،  یَّ ِِ َ ْبتاِب اْْل
َ
ُدوا يِف اْلحَدیِد، َفْوَق أ  َوُصفِّ

 سوزاند،   شان را گرماى شديد مى  هاى  و در غل و زنجير به بند كشيده شدند. در فراز جهاز شتران، چهره

 

ْسواِق ُيساُبوَن يِف  ْ يِف اَْأَ ِ ِِ ْعناِق، ُیِاُف  ْیدِِهْ َمْغُلوَلٌة ِدََل اَْأَ
َ
 . اْلَْباري َواْلَفَلواِت، أ

ها را  شان آويخته و بسته بود، و آن  هاى شان به گردن   هاى شدند؛ دست  ها پيش برده مى  ها و دشت  و در بيابان

 . چرخاندند  مى دور بازارها
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یاَم، َفاْلَوْیُل ِِلُْعصاِة  الَة َوالصِّ ُلوا الصَّ َِّ ْسالَم، َوَع اِق، َلَقْد َبَتُلوا ِبَقْتِلَك اْلِ  اْلُفسَّ

 كاران فاسق كه به راستى با كشتن تو اسالم را كشتند، و نماز و روزه را رها كردند،  پس، واى بر آن گناه

 

َنَن َواَْأَْحكاَم، َوَهَدُموا َبواِعَد اْلَياِن،   َوَنَقُضوا السُّ

 هاى دين و ايمان را منهدم كردند،  ها و احكام را شكستند، و ستون   سنّت و

 

وا يِف اْلَبْغِي َواْلُعْدواِن  َلجُ ُفوا آیاِت اْلُقْرآِن، َوَِهْ  .َوَحرَّ

 . و آيات الهى قرآن را تحريف نمودند، و در دشمنى و ظلم و ستم پيش تاختند

 

 ُ ِ َصلَّى اَّللَّ ْصَبَح َرُسوُل اَّللَّ
َ
  َعَلْیِه َوآِلِه َمْوَُترًا، َلَقْد أ

 خواه تو شد،  خون -كه درود خدا بر او و آل او باد  -آن گاه كه تو را شهيد كردند به راستى رسول خدا 

 

ورًا، َوُغوِدَر اْلحَقُّ ِدْذ ُبِهْرَت َمْقُهورًا،  جُ َوَجلَّ ََمْ ِ َعزَّ تاُب اَّللَّ َِ  َوعاَد 

 تاده شد؛ و حق، مورد خيانت قرار گرفت. چون تو شكست خوردى؛ و بار ديگر كتاب خدا متروك و دور اف
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ویُل، 
ْ
أ حْلیُل، َوالَتْنزیُل َوالتَّ

حْرمُي َوالتَّ
ْهلیُل، َوالتَّ ْكبَُي َوالتَّ  َوُفِقَد ِبَفْقِدَك التَّ

 ، ناپديد شد؛ و حرام و حالل خدا و تنزيل و تأويل قرآن« ال إله إالّ اللَّه»و « اللَّه اكبر»و با نبود تو، بانك 

 

ْعِیُل، َواَْأَْهواُء َواَْأَضالیُل، َواْلِفَتُ َواَْأَبال ْلحاُد َوالتَّ ْبدیُل، َواْلِ ْغیَُي َوالتَّ  .یُل َوَظَهَر َبْعَدَك التَّ

ها و هواهاى نفسانى، و   گذاشتن سنّتدينى، و كنار   و بعد از تو، تغيير و دگرگونى )در احكام الهى( و كفر و بى

 .ها پديدار گشت ها و باطل  و فتنه ها  گمراهى

 

وِل،  ُِ  اْْلَ
ِ
ْمع ُ َعَلْیِه َوآِلِه، َفَنعاَك ِدَلْیِه ِبالدَّ ُسوِل َصلَّى اَّللَّ َك الرَّ  َفقاَم ناعیَك ِعْنَد َبْْبِ َجدِّ

ايستاد، و با اشكِ ريزان خبر  - دا بر او و آل او بادرود خد -پس، خبردهندۀ شهادت تو نزد قبر جدّ تو رسول خدا 

 را به پيامبر داد؛  شهادت تو

 

ْهُلَك َوِْحاَك، 
َ
َك َوَفتاَك، َواْسُتبيَح أ ُِ ِ ُبِتَل ِسْب  باِماًل یا َرُسوَل اَّللَّ

ه گفت: اى رسول خدا؛ نوه و جوان تو كشته شد، و حُرمت اهل بيت تو شكسته و مباح شمرد  در حالى كه مى

 شد؛ 

 

ِتَك َوَذویَك  ُْذوُر ِبِعْْتَ  .َوُسِبَیْت َبْعَدَك َذراریَك، َوَوَبَع امْْلَ

 .و فرزندان و ذريّه تو را بعد تو اسير كردند، و خانواده و اطرافيانت در گرفتارى افتادند
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اُه ِبَك اْْلاَلِمَكُة َواَْأَ  ُسوُل، َوَبكى َبْلُبُه اْْلَُهوُل، َوَعزَّ یاُء، َفاْنَزَعجَ الرَّ  ْْنِ

اش گريست؛ و به خاطر تو فرشتگان و پيامبران بر او تسليت   زده پس، پيامبر آشفته گرديد، و قلب وحشت 

 گفتند؛ 

 

مََياْْلُْمِمن ََ،
َ
باَك أ

َ
ب ََ، ُتَعّزي أ ْهراُء، َواْخَتَلَفْت ُجُنوُد اْْلاَلِمَكِة اْْلَُقرَّ َك الزَّ َعْت ِبَك ُامُّ  َوُفجِ

زده شد؛ و لشكريان فرشتگان مقرّب الهى براى تسليت گفتن به   ت زهرا سوگوار و مصيبتو به خاطر تو مادر

 مؤمنان آمد و شد كردند،  پدرت امير

 

َمْت َعَلْیَك اْلحُوُر اْلع َُ،  َِ ّی ََ، َوَل ْعال ِعلِّ
َ
 َوُابیَمْت َلَك اْْلَاَِتُ يِف أ

 ر العين سيلى بر صورت خود زدند، و در اعلى عليّين براى تو ماتم برپا شد، و به خاطر تو حو

 

ْبِاُرها، َواْلِبحاُر َوحیتاُنا، 
َ
ضاُب َوأ اُنا، َواْْلِ ناُن َوُخزَّ اُنا، َواْلجِ

ماُء َوُسكَّ  َوَبَكِت السَّ

 هايشان، و دريا و ماهيانش،   ها و دامنه داران آن، و كوه   و آسمان و ساكنان آن، و بهشت و خزانه

 

ناُن َوِوْلداُن  لُّ َواَْأَْحراُم َواْلجِ  .ا، َواْلَبْیُت َواْْلَقاُم، َواْْلَْشَعُر اْلحَراُم، َواْلحِ

 .و بهشت و پسران آن، و خانۀ خدا، و مقام، و مشعرالحرام و خارج خانه خدا و اطراف آن، همه گريه كردند
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ٍد َوآِل ُح  ُه َّ َفِبحُْرَمِة هَذا اْْلَكاِن اْْلُنیِف، َصلِّ لََع ُححَمَّ ِلَّ
َ
ٍد، أ  حَمَّ

 خدايا؛ پس، به خاطر حرمت و احترام اين مكان شريف، بر محمّد و آل محمّد درود فرست؛ 

 

 ْ َة ِبَشفاَعِِتِ نَّ ْدِخْلِِن اْلجَ
َ
، َوأ ْ  .َواْحُشْرّن يف ُزمَرهَِتِ

 .و مرا در زمرۀ آنان محشور فرما، و مرا به شفاعت آنان داخل بهشت نما

 

ُل  سَّ ََتَ
َ
ُه َّ ِدّّن أ ِلَّ

َ
م ََ، أ َم اَْأَِْرَ ِْرَ

َ
ْسَرَع اْلحاِسب ََ، َویا أ

َ
 ِدَلْیَك یا أ

 ترين كريمان؛  گران؛ و اى كريم ترين حساب كنم؛ اى سريع  خدايا؛ به تو توسّل پيدا مى

 

ع ََ،  ْْجَ
َ
ِبّی ََ، َرُسوِلَك ِدََل اْلعاَْل ََ أ ٍد خاََتِ النَّ

حَمَّ ْحََكَ اْلحاِكم ََ، ِِبُ
َ
 َویا أ

 تدارترين حاكمان؛ و به محمّد خاتم پيامبران، فرستادۀ تو بر همه جهانيان؛ و اى با اق

 

مَِياْْلُْمِمن ََ، 
َ
ٍّ أ ْنَزِع اْلَبِ َِ، َاْلعاَِلِ اْْلَك َِ، لََعِ ِه اَْأَ خیِه َواْبِن َعمِّ

َ
 َوِبأ

عالم و دانشمند  پرستى جدا شده و درونش انباشته از دانش بود، آن  و به برادر و پسرعمويش كه از شرك و بت

 حضرت على امير مؤمنان؛  واالمقام يعنى
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ق ََ،  يِّ ِعْصَمِة اْْلُتَّ َِ ََدِ ِنساِء اْلعاَْل ََ، َوِباْلحََسِن الزَّ  َوِبفاِلَمَة َسیِّ

 و به فاطمه سرور زنان جهانيان، و به حسن، كه پاكيزه و پناه پرهيزكاران است، 

 

 
َ
ِ اْلحَُس َِْ أ ط  َعْبِداَّللَّ

َ
ْوالِدِه اْْلَْقُتول ََ، َوِبأ

َ
ِم اْْلُْسَتْشَهدیَن، َوِبأ  ِْرَ

 جويان و به فرزندان شهيدش   ترين شهادت  و به ابى عبداللَّه الحسين، گرامى

 

ِتِه اْْلَْظُلوم ََ، َوِبَعِليِّ ْبِن اْلحَُس َِْ َزْیِن اْلعاِبدیَن   .َوِبِعْْتَ

 .بادت كنندگانو به خاندان مظلومش؛ و به علىّ بن الحسين زينت ع

 

اِدب ََ،  ْصَدِق الصَّ
َ
ٍد أ اب ََ، َوَجْعَفِر ْبِن ُححَمَّ وَّ ٍّ ِبْبَلِة اَْأَ ِد ْبِن لََعِ حَمَّ  َوِِبُ

 گوترين راستگويان؛  گاه توبه كنندگان؛ و به جعفر بن محمد، راست  و به محمّد بن على، قبله

 

 ِّ  ْبِن ُموَس ناِصِر الّدیِن، َوُموََس ْبِن َجْعَفٍر ُمْظِهِر اْلَْباه ََ، َولََعِ

 ها؛ و به علىّ بن موسى يارى كنندۀ دين؛   و به موسى بن جعفر، آشكار كننده حجّت
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اِهدیَن،  ْزَهِد الزَّ
َ
ٍد أ ِّ ْبِن ُححَمَّ ٍّ ُبْدَوِة اْْلُْهَتدیَن، َولََعِ ِد ْبِن لََعِ  َوُححَمَّ

 حمّد، زاهدترين زاهدان؛ و به محمّد بن على، اُسوه هدايت كنندگان؛ و به علىّ بن م

 

ع ََ،  ْْجَ
َ
ْلِق أ ِة لََعَ اْلخَ َلف ََ، َواْلُحجَّ ٍّ واِرِث اْْلُْسَتخْ  َواْلحََسِن ْبِن لََعِ

 و به حسن بن على وارث جانشيان، و حجّت بر همه خلق خدا؛

 

َبّریَن، آِل له َوی  اِدب ََ اَْأَ ٍد، َالصَّ ٍد َوآِل ُححَمَّ َي لََع ُححَمَّ لِّ ْن ُُتَ
َ
 ، أ

 اينكه درود فرستى بر محمّد و آل محمّد آن راستگويان نيكوكاران، آل طه و يس؛ 

 

َمِئّن ََ اْلفاِمزیَن اْلَفِرح ََ اْْلُْسَتْبِشریَن  ِْ ُ َعَلِن يِف اْلِقیاَمِة ِمَن اْْلِمن ََ اْْل ْن َتجْ
َ
 .َوأ

 .مانان و بشارت يافتگان قرار دهىو اين كه مرا در قيامت از جمله امان يافتگان و آسودگان و رستگاران و شاد

 

اِلح ََ، َواْجَعْل ِل ِلساَن ِصْدٍق يِف اْْلِخریَن،  ْقِن ِبالصَّ ْلحِ
َ
ُتْبِن يِف اْْلُْسِلم ََ، َوأ َْ ُه َّ ا ِلَّ

َ
 أ

  .خدايا؛ مرا از جمله مسلمانان قرار ده، و مرا به صالحان بپيوند، و براى من در ميان آيندگان سخن راست قرار ده
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ْیَد اْلحاِسدیَن، َواْصِرْف َعِّن َمْكَر اْْلاِِریَن، َواَْنُ  ََ ِفِن  َْ  ْرّن لََعَ اْلباغ ََ، َوا

 و مرا بر ستمگران پيروز فرما، و مرا از مكر حسودها كفايت كن، و از من حيله مكّاران را باز گردان، 

 

ْع َبْیِن َوَب ََْ السَّ  اِْل ََ، َواْْجَ ْیِدي الظَّ
َ
ّی ََ، َواْبِبْض َعِّن أ ْعال ِعلِّ

َ
 اَدِة اْْلَیام َِ، يف أ

 و دست ستمكاران را از من كوتاه كن، و مرا با سروران فرخنده در اعال علّييّن؛ 

 

ْرَحَ  
َ
ِتَك یا أ اِلح ََ، ِبَرْْحَ َهداِء َوالصَّ ّديق ََ، َوالشُّ ِبّی ََ َوالصِّ ، ِمَن النَّ ْ ْنَعْمَت َعَلهْْيِ

َ
 َمَع الَّذیَن أ

اِْح ََ   .الرَّ

جمع نما؛ به رحمتت اى  -از پيامبران و راستگويان و شهدا و صالحان  -ها نعمت ارزانى داشتى با آنان كه بر آن

 . مهربانان ترين مهربان

 

ِیَك اْْلَْكُتوِم، ُْتوِم، َوَنْ َك اْْلَْعُصوِم، َوِبحُْكِمَك امْْلَ ُه َّ ِدّّن ُاْبِسُ  َعَلْیَك ِِبَِبیِّ ِلَّ
َ
 أ

 ات؛  دهم به حق پيامبرت كه معصوم از گناه است و به آن حكم حتميت، و نهى پوشيده   ند مىخدايا؛ تو را سوگ

 

ماُم اْْلَْعُصوُم اْْلَْقُتوُل اْْلَْظُلوُم،  َنِفِه، َاْلِ
ََ ِد يف   َوَِبَذا اْلَقْْبِ اْْلَْلُموِم، َاْْلَُوسَّ

ومى كه در سايه آن آرميده است، كه شد، و امام معص  و به اين قبر شريف كه به زيارت آن آمد و شد مى

 مظلومانه كشته شده؛ 
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ُموِم  اِر ذاِت السَّ ُْتوِم، َوُتجََيّن ِمَن النَّ ِرَف َعِّن َشرَّ اْلَقَدِر امْْلَ ْن َتْكِشَف ما ط  ِمَن اْلُغُموِم، َوَُتْ
َ
 .أ

و از آتش گرم و سوزان اين كه آنچه از غم دارم برطرف سازى، و از من شرّ قضا و قدر حتمى را باز گردانى، 

 .پناه دهى جهنّم مرا

 

ِمَك، َوباِعْدّن ِمْن َمْكِرَك  وِدَك َوَِرَ ْدّن ِبجُ ِن ِبِقْسِمَك، َوَتَغمَّ ُه َّ َجلِّْلِن ِْبِْعَمِتَك، َوَرضِّ ِلَّ
َ
أ

  .َوِنْقَمِتَك 

ود فرما، و مرا از خدايا؛ مرا به نعمت خودت بزرگى بخش، و مرا به قسمتت راضى نما، و مرا غرق جود و كرم خ

  .مجازات خود دور نما مكر و

 

ِ اَْأََجِل، 
ْدّن يِف اْلَقْوِل َواْلَعَمِل، َواْفَسْح ِل يف ُمَدَّ َلِل، َوَسدِّ ُه َّ اْعِصْمِن ِمَن الزَّ ِلَّ

َ
 أ

رايم ها محفوظ بدار، و مرا در قول و عمل استوار گردان، و وسعت و فراخى در دوران عمرم ب  خدايا؛ مرا از لغزش

 بده،  قرار

 

َمِل  ْفَضَل اَْأَ
َ
واِِلَّ َوِبَفْضِلَك أ ْوجاِع َواْلِعَلِل، َوَبلِّْغِن ِِبَ ْعِفِن ِمَن اَْأَ

َ
 .َوأ

 .ها عافيت بخش، و به حق اوليايم، و به بخشش و كرمت، مرا به بهترين آرزوهايم برسان  و مرا از دردها و مريضى
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ٍد َوآِل  ُه َّ َصلِّ لََع ُححَمَّ ِلَّ
َ
تي، أ َبتي، َواْرَحْ  َعْْبَ ٍد، َواْبَبْل ََتْ  ُححَمَّ

 ام رحم نما،   خدايا؛ بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و توبه مرا قبول فرما؛ و بر گريه

 

ي َّيَّ ْصِلْح ِل يف ُذرِّ
َ
َِتي، َوأ َبتي، َواْغِفْر ِل َخِی ْ  ُِرْ تي، َوَنفِّ ِبْلِن َعْْثَ

َ
 .َوأ

 .را برطرف كن، و گناهان مرا ببخش، و نسل مرا از صالحان قرار دهو از لغزشم درگذر، و اندوهم 

 

ِم َذْنبًا ِداّل َغَفْرَتُه،  َلِّ اْْلَُكرَّ ِ ، َوامْْلَ ُه َّ الَتَدْع ِل يف هَذا اْْلَْشَهِد اْْلَُعظَّ ِلَّ
َ
 أ

 ببخشى  خدايا؛ براى من وامگذار در اين حرم شريف و بارگاه باكرامت هيچ گناهى را مگر آن كه آن را

 

َتُه،  ِْ َشْفَتُه، َوال ِرْزبًا ِداّل بََس ََ َتُه، َوال َغّمًا ِداّل   َوال َعْیبًا ِداّل َسَْتْ

و هيچ عيبى را مگر آن كه بپوشانى، و هيچ غمى را مگر آن كه برطرف كنى؛ و هيچ رزق و روزى را مگر آن كه 

 گردانى،  گسترده

 

ْرَتُه، َوال َفسادًا  ْغَتُه،  َوال جاهًا ِداّل َعمَّ َماًل ِداّل َبلَّ
َ
ْصَلحَْتُه، َوال أ

َ
 ِداّل أ

و هيچ منزلت و مقامى را مگر آن كه آن را آباد كنى، و هيچ فسادى را مگر آن كه آن را اصالح فرمايى؛ و هيچ 

 مگر آن كه مرا به آن برسانى، آرزويى را
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ْجَتُه، َو  َجْبَتُه، َوال َمضیقًا ِداّل َفرَّ
َ
ْعَتُه، َوال ُدعاًء ِداّل أ اًل ِداّل َْجَ  ال َِشْ

و هيچ دعايى را مگر آن كه آن را اجابت فرمايى، و هيچ تنگى و فشارى را مگر آن را گشايش دهى، و هيچ تفرّق 

 پراكندگى را مگر آن كه آن را به اجتماع مبدّل گردانى،  و

 

َتُه، َوال ُخلْ  ْ ْثَّ ََ ْمَتُه، َوال مااًل ِداّل  َْتَ
َ
ْمرًا ِداّل أ

َ
ْنَتُه، َوال أ  قًا ِداّل َحسَّ

و هيچ كارى را مگر آن كه آن را تمام كنى، و به پايان رسانى؛ و هيچ مالى را مگر آن كه آن را زيادش كنى، و 

 را مگر آن كه آن را نيكو فرمايى،  هيچ اخالقى

 

ْرَتُه، َوال َحُسودًا ِداّل بَ  ْخَلْفَتُه، َوال حااًل ِداّل َعمَّ
َ
 َمْعَتُه، َوال ِدْنفابًا ِداّل أ

و هيچ انفاقى را مگر آن كه جايگزين برايش قرار دهى، و هيچ دگرگونى حالى را مگر آن كه آن را خوب و آباد 

 كن نمايى،   هيچ حسودى را مگر آن كه آن را ريشه نمايى؛ و

 

َفْیَتُه، َوال َمَرضًا ِداّل َشَفْیَت  ََ ُه، َوال َشّرًا ِداّل  ْرَدَّْيَ
َ
 ُه، َوال َعُدّوًا ِداّل أ

و هيچ دشمنى را مگر آن كه آن را از ميان ببرى، و هيچ شرّ و بدى را مگر آن كه كفايت كنى، و هيچ مرضى را 

 مگر آن كه آن را شفا دهى، 
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ْیَتُه  َِ ْع
َ
ْدَنْیَتُه، َوال َشْعثًا ِداّل َْلَْمَتُه، َوال ُسمااًل ِداّل أ

َ
 .َوال َبعیدًا ِداّل أ

ا نزديك فرمايى، و هيچ پراكندگى را مگر آن كه آن را سامان دهى، و هيچ و هيچ دورى را مگر آن كه آن ر

 .مگر آن كه آن را عطا نمايى درخواستى را

 

ُلَك َخَْيَ اْلعاِجَلِة، َوَثواَب اْْلِجَلِة 
َ
ْسأ
َ
ُه َّ ِدّّن أ ِلَّ

َ
  .أ

  .خواهم خير و خوبى حاضر و ثواب و پاداش آينده را  خدايا ؛ از تو مى

 

 
َ
ُه َّ أ ِلَّ

َ
ناِم أ  اَْأَ

ِ
  .ْغِنِن ِبحاَلِلَك َعِن اْلحَراِم، َوِبَفْضِلَك َعْن َْجیع

 .نياز ساز  خدايا؛ مرا به واسطۀ حاللت از حرام غنى فرما، و با فضل و كرمت از تمام مردم بى

 

ُلَك ِعْلمًا ناِفعًا، َوَبْلبًا خاِشعًا َوَيقینًا شاِفیًا، 
َ
ْسأ
َ
ُه َّ ِدّّن أ ِلَّ

َ
 أ

 خواهم علمى كه سودمند باشد، و قلبى كه خاشع باشد، و يقينى را كه قاطع باشد،   خدايا؛ از تو مى

 

 َِ ْجرًا َجزیاًل َوَعَماًل زا
َ
 .یًا، َوَصْْبًا َْجیاًل، َوأ

 .و عملى كه پاك باشد، و صبرى را كه زيبا باشد، و اجرى را كه زياد باشد
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، َوِزْد  َّ ُه َّ اْرُزْبِن ُشْكَر ِنْعَمِتَك لََعَ ِلَّ
َ
،  أ ِمَك ِدَِلَّ  يف ِدْحساِنَك َوَِرَ

 خدايا؛ شكر و سپاس نعمتت را كه بر گردن من است روزيم فرما، و احسان و كرمت را بر من زياد نما،

 

اِا َمْسُموعًا، َوَعَملي ِعْنَدَك َمْرُفوعًا،   َواْجَعْل َبْوِل يِف النَّ

 نزد خودت باال ببر و بپذير،  و سخنم را در ميان مردم پذيرفته شده قرار ده، و عملم را در

 

َْياِت َمْتُبوعًا، َوَعُدّوي َمْقُموعاً  َثري يِف اْلخَ
َ
 .َوأ

 .و اثر مرا در خيرات مورد پيروى ديگران قرار بده، و دشمنم را ريشه كن نما

 

ْلراِف النَّ 
َ
ْیِل َوأ ٍد اَْأَْخیاِر، يف آناِء اللَّ ٍد َوآِل ُححَمَّ ُه َّ َصلِّ لََع ُححَمَّ ِلَّ

َ
 هاِر، أ

 خدايا؛ دورد فرست بر محمّد و آل محمّد، كه نيكوكاران )در ميان بندگان( هستند، در تمامى لحظات شب و روز؛ 

 

اِر، ِجْرّن ِمَن النَّ
َ
ْوزاِر، َوأ ُُنِب َواَْأَ ْرّن ِمَن الذُّ ِفِن َشرَّ اَْأَْشراِر، َوَلهِّ َْ  َوا

از گناهان و بار گران آن پاك فرما، و از آتش جهنّم پناهم  و از من دور نما شرّ اشخاص شرور و بدكاران را، و مرا

  .ده
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ِتَك یا َخواِتَي اْْلُْمِمن ََ َواْْلُْمِمناِت، ِبَرْْحَ
َ
 ِدْخواّن فیَك َوأ

ِ
میع ِحلَِّن داَر اْلَقراِر، َواْغِفْر ِل َوِلجَ

َ
 َوأ

اِْح ََ  ْرَحَ  الرَّ
َ
 .أ

ام به رحمتت   ها را يافته و خواهران مؤمنى كه در راه تو آنو در خانه بهشت وارد كن، و مرا و تمامى برادران 

 .ترين مهربانان مهربان بيامرز، اى

 

، و در «انبیاء»سپس رو به قبله كن و دو ركعت نماز به جاى آور؛ در ركعت اوّل بعد از حمد ، سوره 

 :را بخوان، و در قنوت بگو « حشر»ركعت دوّم بعد از حمد، سوره 

ُ اْلَعِليُّ اْلَعظمُي، ال ِدلَه ِداّلَ  ُ اْلحَلمُي اْلَكرمُي، ال ِدلَه ِداّلَ اَّللَّ  اَّللَّ

 هيچ معبودى جز خداى بردبار و كريم نيست؛ هيچ معبودى جز خداى بلندمرتبه و بزرگ نيست، 

 

،
ِ
ْبع ، َواَْأََرض ََ السَّ

ِ
ْبع ماواِت السَّ ُ َربُّ السَّ  ال ِدلَه ِداّلَ اَّللَّ

 گانه  هاى هفت گانه و زمين هاى هفت ايى كه پروردگار آسمانهيچ معبودى نيست جز خد

 

، ِخالفًا َِأَْعداِمِه، َوَتْكذبيًا ِْلَْن َعَدَل ِبِه، َو ِدْبرارًا ِلُرُُبَِبَِّتِه، َوُخُضوعًا  َنُهنَّ ِتِه َوما فیِهنَّ َوما ََبْ  . ِلِعزَّ

اند ، و اقرار به   ى كه از او روى برتافتههاست؛ برخالف دشمنانش، و تكذيب كسان ها و ميان آن و آنچه در آن

 . خضوع در برابر عزّت او ربوبيّت او، و
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ٍل، َواْْلِخُر ِدَل َغَْيِ آِخٍر،  وَّ
َ
ُل ِبَغَْيِ أ

وَّ  َاَْأَ

 است كه آغاز ندارد، و آخرى است كه هيچ انتهايى ندارد  او اوّل و ابتدايى

 

لِّ َشْي  َُ اِهُر لََع  لِّ َشْي  َالظَّ َُ ِفِه، ٍء ِبُقْدَرِتِه، َاْلباِلُن ُدوَن  ِْ  ٍء ِبِعْلِمِه َوُل

  .غلبه دارد بر هر چيز به سبب قدرتش، و با دانش و دقّتش از درون هر چيز آگاه استو او، 

 

ِتِه،  ْنِه َعَظَمِتِه، َوالُتْدِرُك اَْأَْوهاُم َحقیَقَة ماِهیَّ َُ  الَتِقُف اْلُعُقوُل لََع 

 كنند،   ها بر كُنه بزرگى و عظمت او راه ندارند. و اوهام حقيقت ذات او را درك نمى عقل 

 

ْنُفُ  َم  ُر اَْأَ ِتِه،َوالَتَتَصوَّ ْیِفیَّ ََ  عاِّنَ 

 توانند درك كنند،   ها كيفيّت و چگونگى او را نمى و جان

 

ِفي راِمِر، َیْعَْلُ خاِمَنَة اَْأَْع َُِ َوما ُتخْ ماِمِر، عاِرفًا ِبالسَّ ِلعًا لََعَ الضَّ َِّ ُدوُر  ُم  .الصُّ

 .داند  ها پنهان است را مى  ها و آن چه در سينه ها آشنا است؛ خيانت چشم   بر اُمور نهانى آگاه و بر پنهانى
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ْنِزَلِتِه، ُ َعَلْیِه َوآِلِه، َواَياّن ِبِه، َوِعْلمي ِِبَ ديقي َرُسوَلَك َصلَّى اَّللَّ ُه َّ ِدّّن ُاْشِهُدَك لََع َُتْ ِلَّ
َ
  أ

و ايمانم به او؛ و  -كه درود خدا بر او و آل او باد  -گيرم بر تصديقم نسبت به پيامبرت   گواه مىخدايا؛ تو را 

 مقام و منزلتش؛  آگاهيم نسبت به

 

یاُء ِبِه،  ْْنِ
َرِت اَْأَ ْكَمُة ِبَفْضِلِه، َوبَشَّ َقِت اْلحِ َِ ِِبُّ الَّذي َن ُه النَّ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
 َوِدّّن أ

او پيامبرى است كه حكمت به فضل و دانش او گويا گشت، و پيامبران به آمدن او  دهم كه همانا  و شهادت مى

  .بشارت دادند

 

ديِقِه ِبَقْوِلِه َتعاَل  ْت لََع َُتْ ْبراِر ِِبا جاَء ِبِه، َوَحثَّ  َوَدَعْت ِدََل اْلِ

 : دخداوند فرموو دعوت به اقرار به آن چه آورده است، كردند و تشويق به تصديقش نمودند؛ همان گونه كه 

 

ُمُرُِهْ ِباْْلَْعُروِف َوَیْنههُْيْ َعِن اْْلُْن )
ْ
ْنجیِل َیأ ْوریِة َواْلِ ُدوَنُه َمْكُتوبًا ِعْنَدُِهْ يِف التَّ  َكِر َالَّذي َيجِ

كند و از   ها را به كارهاى نيكو امر مى يابند، او آن  كسى است كه نامش را در تورات و انجيل نوشته شده مى»

 دارد  بازمى زشت كارهاى
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ْ ِدْصَرُِهْ َواَْأَْغالَل الَّتي اكَنْت َعَل  ُع َعهْْنُ باِمَث َوََيَ ُ اْلخَ ُم َعَلهْْيِ باِت َوُيحَرِّ یِّ َِّ ُ  ال لُّ َْلُ ْ َوُيحِ (هْْيِ
1 

دارد از   نمايد ؛ و برمى  ها حرام مى ها را براى آن  ها و پليدى  كند، و آلودگى  ها حالل مى ها را براى آن و پاك

 «سنگينى و بار گران و غل و زنجيرى را كه بر گردن دارند دوش ايشان

 

 ، َف ََْ َِ یاِء اْْلُْص ْْنِ
ِد اَْأَ ، َوَسیِّ َقَل َِْ ٍد َرُسوِلَك ِدََل الثَّ  َفَصلِّ لََع ُححَمَّ

 ات؛   ات به سوى جنّ و انس و سيّد و سرور انبياى برگزيده  پس، درود فرست بر محمّد رسول و فرستاده

 

َبدًا، 
َ
ِه اِلََّذْیِن ََلْ ُيْشِراك ِبَك َلْرَفَة َع ٍَْ أ خیِه َواْبِن َعمِّ

َ
 َولََع أ

و درود فرست بر برادرش و پسرعمويش، آن دو كه حتّى براى يك لحظه و يك چشم به هم زدن براى تو شرك 

 نورزيدند؛ 

 

ََدِ ِنساِء اْلعاَْل ََ  ْهراِء َسیِّ  .َولََع فاِلَمَة الزَّ

 .هاى جهانيان فاطمه زهرا، سيّده و سرور زن و بر

 

هاِم،  ِر الرِّ ِْ واِم، َعَدَد َب ، َصالًة خاِلََدَ الدَّ ِة اْلحََسِن َواْلحَُس َِْ نَّ ْهِل اْلجَ
َ
َدْي َشباِب أ  َولََع َسیِّ

 ران، هاى با  و بر دو سرور جوانان اهل بهشت، حسن و حسين، درودى كه جاودانى و دايمى باشد؛ به تعداد قطره

                                                           
 157سوره األعراف، آیه ( 1
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الُم،  یاُء َوالظَّ الُم، َواْخَتَلَف الضِّ ْوَرَق السَّ
َ
باِل َواْْلاكِم ما أ  َوِزَنَة اْلجِ

دهد؛ و تا وقتى كه نور و ظلمت )شب و روز(   ها تا وقتى كه سالم برگ )و نتيجه( مى  ها و تپّه و به سنگينى كوه 

 آمدند؛  در رفت و

 

ِة اْْلُْهَتدیَن، ِممَّ اِهریَن، َاَْأَ َِّ اِمدیَن َعِن الّدیِن، َولََع آِلِه ال  َالذَّ

 -آن مدافعان دين - و سالم بر آل پاك او، امامان هدايت شده

 

 ٍّ اِم ِباْلِقْسِط َوُساللَ لََعِ ِة اْلُقوَّ ٍّ َواْلحََسِن َواْلُحجَّ ٍد َولََعِ ٍّ َوُححَمَّ ٍد َوَجْعَفٍر َوُموَس َولََعِ ْبِط  َوُححَمَّ  .ِة السِّ

مّد و جعفر و موسى و على و محمّد و على و حسن و حجّت ؛ كه بپادارندگان عدالت و قسط اند، يعنى على و مح

 .سبط پيامبرند و از نسل

 

رًا َعزیزًا،  ماِم، َفَرجًا َبربيًا، َوَصْْبًا َْجیاًل، َوََنْ ُلَك ِبحَقِّ هَذا اْلِ
َ
ْسأ
َ
ُه َّ ِدّّن أ ِلَّ

َ
 أ

 شايش نزديك، و صبر جميل، و يارى باعزّت، خواهم به حق اين امام گ  خدايا؛ از تو مى

 

بُّ َوَتْرضى، َوِرْزبًا واِسعًا َحالاًل،  ْوفیَق ِْلا ُتحِ ْلِق، َوَثباتًا يِف اْْلُدى، َوالتَّ  َوِغىًن َعِن اْلخَ

پسندى؛ و رزق و روزى   نيازى از خلق، و پايدارى در هدايت، و توفيق بر آنچه آن را دوست دارى و مى  و بى

 حالل،  ،گسترده
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َحٍد، 
َ
ٍة ِمْن أ دٍّ َوال َنَكٍد َوال ِمنَّ ََ اًل، َصّبًا َصّبًا، ِمْن َغَْيِ 

بًا َمرئيًا، داّرًا ساِمغًا، فاِضاًل ُمَفضِّ  َلیِّ

هيچ   گوار ، فراوان ، زياد شده و پيوسته ريزان بدون زحمت و سختى، و بى پاك، و گوارا ، قطع نشدنى، خوش

 كسى،  منّتى از

 

ْعماِء، َوعاِفَی  ْكَر لََعَ اْلعاِفَیِة َوالنَّ لِّ َبالٍء َوُسْقٍ  َوَمَرٍض، َوالشُّ َُ  ًة ِمْن 

  .و مصون از هر بال و بيمارى و مريضى، و شكرگزارى بر سالمت و عافيت و نعمت را به من عنايت كنى

 

ْحَسِن ما َیُكوُن َلَك لاَعًة، لََع ما
َ
َمْرَتنا ُححاِفظ ََ،  َوِدذا جاَء اْْلَْوُت َفاْبِبْضنا لََع أ

َ
 أ

و هنگامى كه مرگ فرا رسيد جان ما را در بهترين حال، از نظر اطاعت و فرمانبردارى بگير؛ در حالتى كه رعايت 

 اجرا كننده فرامين تو باشيم؛ كننده و

 

اِْح ََ  ْرَحَ  الرَّ
َ
ِتَك یا أ عمِي، ِبَرْْحَ اِت النَّ َینا ِدَل َجنَّ  .َحَّتَّ ُتَمدِّ

 ترين مهربانان؛ ا را به بهشت پرنعمت برسانى؛ به رحمتت، اى مهربانتا اين كه م

 

ْنیا، َوآِنْسِن ِباْْلِخَرِة،  ْوِحْشِن ِمَن الدُّ
َ
ٍد، َوأ ٍد َوآِل ُححَمَّ ُه َّ َصلِّ لََع ُححَمَّ ِلَّ

َ
 أ

 زده و با آخرت مأنوس گردان؛   خدايا؛ بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و مرا از دنيا وحشت
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ْنیا ِداّل َخْوُفَك ، َوال ُیْمِنُ  ِباْْلِخَرِة ِداّل َرجاُؤَك َفِإ  ِحُش ِمَن الدُّ ُه الُُيْ  . نَّ

 . سازد مگر اميد به تو  اندازد مگر هراس از تو؛ و با آخرت مأنوس نمى  چرا كه به هراس از دنيا نمى

 

ُة ال َعَلْیَك، َو ِدَلْیَك اْْلُْشَتكى ال  ُه َّ َلَك اْلُحجَّ ِلَّ
َ
ٍد َوآلِِه، أ  ِمْنَك، َفَصلِّ لََع ُححَمَّ

ها به سوى توست، نه شِكوه از تو باشد؛ پس، درود   خدايا؛ حجّت و برهان به نفع توست، نه بر ضرر تو؛ و شِكوه

 محمّد و آل او؛  فرست بر

 

اِْلَِة اْلعاِصَیِة، َوَشْهَوِتَي اْلغاِلَبِة ، َواْخِِتْ ِل ِعِّن لََع َنْفِسَي الظَّ
َ
 .ِباْلعاِفَیِة  َوأ

 .ام يارى نما؛ و با عافيت كارم را به پايان برسان  و مرا بر نفس ستمگر و سركشم، و بر شهوت چيره شونده

 

ُة َحیاٍء،  ْیَت ِبلَّ َنا ُمِصرٌّ لََع ما َنَ
َ
اَك َوأ ُه َّ ِدنَّ اْسِتْغفاري ِدیَّ ِلَّ

َ
 أ

كنم، از كمى حيا و   من نهى فرمودى پافشارى مى خدايا؛ همانا طلب آمرزشم از تو، در حالى كه بر آن چه از

 شرم من است، 

 

جاِء  ْسِتْغفاَر َمَع ِعْلمي ِبَسَعِة ِحْلِمَك َتْضییٌع ِلحَقِّ الرَّ َي اْلِ َِ  .َوَِتْ

 . برندۀ حقّ اميدوارى است  و ترك كردن من استغفار را، با علم من به گسترش بردبارى تو، از بين
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ُه َّ ِدنَّ ُذُُن  ِلَّ
َ
ْخشاَك، أ

َ
ْن أ

َ
َنُعِن أ ِتَك ََيْ ْرُجوَك، َو ِدنَّ ِعْلمي ِبَسَعِة َرْْحَ

َ
ْن أ

َ
 ط  ُتْمِيُسِن أ

بارالها؛ همانا گناهانم مرا از اميدوار بودن به تو نااميد ساخته، و علم من بر زيادى رحمتت مرا از هراس از تو باز 

 دارد؛  مى

 

ٍد، َوَص  ٍد َوآِل ُححَمَّ ْق َرجامي َلَك، َفَصلِّ لََع ُححَمَّ  دِّ

 پس درود فرست بر محمّد و آل محمّد، و اميد مرا بر خودت صادق و به جا و به مورد قرار بده، 

 

م ََ  َم اَْأَِْرَ ِْرَ
َ
ْحَسِن َظِّن ِبَك، یا أ

َ
ْن ِل ِعْنَد أ َُ ْب َخْويف ِمْنَك، َو ذِّ ََ  .َو

ترين كريم  گمان هستم باش؛ اى كريم  ه به تو خوشجا فرما، و براى من آن گونه ك  مورد و بى  و ترسم را از تو بى

 .ها 

 

ْق ِلساّن ِباْلِحْكَمِة،  ِِ ْن
َ
ْدّن ِباْلِعْصَمِة، َوأ یِّ

َ
ٍد، َوأ ٍد َوآِل ُححَمَّ ُه َّ َصلِّ لََع ُححَمَّ ِلَّ

َ
 أ

 ويا نما، خدايا؛ بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و مرا با بازداشتن از گناه تأييد كن، و زبانم را به حكمت گ

 

ُّ لِِرْزِق َغِِدِ  ِمِه، َوالَِهِ ُه يف َُيْ ْمِسِه، َوالَیْغََبُ َحظَّ
َ
َعُه يف أ ْن َیْنَدُم لََع ما َضیَّ  .َواْجَعْلِن ِِمَّ

اند؛ و   اند؛ و نسبت به بهره امروزشان مغبون نگشته شدۀ خود پشيمان  و مرا از كسانى قرار ده كه بر گذشته ضايع

 .دا ندارندروزى فر اهتمامى به
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ْلِقَك َعْنَك،  ُه َّ ِدنَّ اْلَغىِنَّ َمِن اْسَتْغىن ِبَك َواْفَتَقَر ِدَلْیَك، َواْلَفقََي َمِن اْسَتْغىن ِبخَ ِلَّ
َ
 أ

نيازى بجويد و خود را نيازمند تو بداند؛ و نيازمند و فقير، كسى است   بار الها؛ دارا كسى است كه به واسطه تو بى

 نيازى بجويد؛  و آفريدگانت بىجاى تو از خلق  كه به

 

ّفًا ِداّل ِدَلْیَك  ََ ُسُط  ْن البَيْ ْغِنِن َعْن َخْلِقَك ِبَك، َواْجَعْلِن ِِمَّ
َ
ٍد، َوأ ٍد َوآِل ُححَمَّ   .َفَصلِّ لََع ُححَمَّ

رار نياز گردان، و مرا از كسانى ق  پس، بر محمّد و آل محمّد درود بفرست، و مرا به وسيلۀ خودت از آفريدگانت بى

 .دستش را جز به سوى تو دراز نكند ده كه

 

ُة،  ْْحَ ْوَبُة، َوَوراَءُه الرَّ ماَمُه التَّ
َ
ِقيَّ َمْن َبَنَط َوأ ُه َّ ِدنَّ الشَّ ِلَّ

َ
 أ

بار خدايا؛ به راستى، بدبخت و بد عاقبت كسى است كه نا اُميد باشد از درگاه تو در حالى كه پيش رويش توبه و 

 رحمت باشد،  پشت سرش

 

َملي َو 
َ
ِة أ ِتَك َبِويُّ اَْأََمِل، َفَهْب ِل َضْعَف َعَملي ِلُقوَّ ْنُت َضعیَف اْلَعَمِل َفِإّّن يف َرْْحَ َُ  .ِدْن 

و گر چه من داراى ضعف و سستى در عمل به دستوراتت هستم، ليكن نسبت به رحمت تو آرزو و اميدم قوى 

 .ن ببخشاىضعف رفتارم را به خاطر قوّت آرزو و اميدم بر م است؛ پس

 

ْعَظُ  ِمِّن َذْنبًا، 
َ
ْب ى َبْلبًا ِمِّن، َوأ

َ
نَّ ما يف ِعباِدَك َمْن ُهَو أ

َ
ْنَت َتْعَْلُ أ َُ ُه َّ ِدْن  ِلَّ

َ
 أ

 تر از من و گناهكارتر از من سراغ نداشته باشى؛   خدايا؛ اگر در بين بندگانت سنگدل
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ْعَظُ  ِمْنَك َلْو 
َ
ُه ال َمْوَل أ نَّ

َ
ْعَْلُ أ

َ
ًة َوَعْفوًا، َفِإّّن أ ْوَسُع َرْْحَ

َ
 اًل، َوأ

تر، و داراى رحمت و عفو و بخشش فراگيرتر از تو وجود   دانم كه موال و سرورى بخشنده  من هم به خوبى مى

 ندارد؛ 

 

ِتِه  َِ ْوَحَد يف َخِی
َ
ِتِه، ِدْغِفْر ِْلَْن َلْیَ  ِبأ ْوَحُد يف َرْْحَ

َ
 .َفیاَمْن ُهَو أ

 .تاز نيست  نظير است، بيامرز؛ كسى را كه در گناهش تنها و يكّه  پس، اى كسى كه در رحمتش بى

 

َت َفَتناَسْینا،  ْ ْیَت َفَما اْنَتَهْینا، َوَذِرَّ َمْرَتنا َفَعَصْینا، َوَنَ
َ
َك أ ُه َّ ِدنَّ ِلَّ

َ
 أ

كردى، و ما  بار الها؛ تو به ما دستور دادى ولى نافرمانى كرديم؛ و ما را بازداشتى ولى اجتناب نكرديم؛ و يادآورى

 به فراموشى زديم؛  خود را

 

ْینا، َوما اكَن ذلَِك َجزاَء ِدْحساِنَك ِدَلْینا،  ْرَت َفَتَعدَّ ْرَت َفَتعاَمْینا، َوَحذَّ  َوَبصَّ

دانم   و ما را بينا كردى، ولى ما خود را به كورى زديم؛ و ما را بر حذر داشتى، و ما تجاوز كرديم؛ و به خوبى مى

 باشد؛   داش احسان و نيكى تو نسبت به ما نمىكارها پا كه اين

 

ٍد، ٍد َوآِل ُححَمَّ نا، َفَصلِّ لََع ُححَمَّ ََتْ
َ
تي َوما أ

ْ
ْخَْبُ ِِبا َنأ

َ
ْخَفْینا، َوأ

َ
ا َوأ ْعَلنَّ

َ
ْعَْلُ ِِبا أ

َ
ْنَت أ

َ
  َوأ

ايم   گذشته انجام داده هاى پنهان و آشكارمان آگاهى؛ و آن چه را انجام خواهيم داد و در  و تو بهتر از ما، از كرده

 دانى؛ پس، بر محمّد و آل محمّد درود بفرست   بهتر مى
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نا َونَسینا، َوَهْب َلنا ُحُقوَبَك َلَدْینا، 
ْ
أ َِ ْخ

َ
 َوال ُتماِخْذنا ِِبا أ

مان و هر حقّى كه بر گردن ما دارى   هاى  فراموش كارى و ما را مؤاخذه مكن به جهت گناهان و اشتباهات و

 ببخش؛ 

 

َتَك َعَلْینا ْسِبْل َرْْحَ
َ
َِتَّ ِدْحساَنَك ِدَلْینا، َوأ

َ
 .َوأ

 . هايت را بر ما كامل و تمام گردان؛ و رحمتت را بر ما سرازير كن  و احسان و نيكى

 

ُلَك ِباْلحَقِّ الَّذي َجَعْلَتُه َلُه، َوِل 
َ
ماِم، َونَْسأ ّدیِق اْلِ ُل ِدَلْیَك َِبَذا الصِّ ا َنَتَوسَّ ُه َّ ِدنَّ ِلَّ

َ
ِ َرُسوِلَك، أ

ِدِّ  جَ

كنيم به   جوييم و از تو درخواست مى  بار الها؛ ما، به واسطه اين امام صدّيق و راستگوى راستين، به تو توسّل مى

 حقّى كه مخصوص او قرار دادى و مخصوص جدّش رسول خودت  خاطر

 

ِة، ِدْدراَر الرِّ  ْْحَ ْهِل ََبِْت الرَّ
َ
ٍّ َوفاِلَمَة أ ْیِه لََعِ َُبَ ْحواِل َوَِأَ

َ
ْزِق الَّذي ِبِه ِبواُم َحیاِتنا، َوَصالُح أ

 ِعیاِلنا،

  و مخصوص پدرش على و مادرش فاطمه، آن اهل بيت رحمت قرار دادى؛ رزق و روزى ما را كه پابرجائى زندگى

 مان به آن بستگى دارد، افزون گردان؛   اصالح امور خانواده مان و
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ْنَت اْلَكرمُي الَّذي ُتْعِي ِم 
َ
َنُع ِمْن ُبْدَرٍة، َفأ  ْن َسَعٍة، َوََتْ

 دارى؛   بخشى، و از روى قدرت باز مى  زيرا تو كريم و بزرگوارى هستى كه با توانگرى مى

 

ْنیا، َوَبالغًا لِْْلِخَرِة  ْزِق ما َیُكوُن َصالحًا ِِلدُّ ُلَك ِمَن الرِّ
َ
 .َوَنحُْن نَْسأ

 . الح دنيا و وسيلۀ سعادت آخرت ما شودخواهيم كه موجب ص  و ما از رزق و روزى، مقدارى مى

 

ٍد،  ٍد َوآِل ُححَمَّ ُه َّ َصلِّ لََع ُححَمَّ ِلَّ
َ
 أ

 بار خدايا؛ بر محمّد و آل محمّد درود فرست

 

 اْْلُْمِمن ََ َواْْلُْمِمناِت، َواْْلُْسِلم ََ َواْْلُْسِلماِت،
ِ
میع  َواْغِفْر َلنا َوِلواِلَدْینا، َوِلجَ

 و تمام زنان و مردان مؤمن و مسلمان را بيامرزو ما و پدر و مادر ما، 

 

اِر  ْنیا َحَسَنًة َويِف اْْلِخَرِة َحَسَنًة ، َوِبنا َعذاَب النَّ ْ َواَْأَْمواِت، َوآِتنا يِف الدُّ  .َاَْأَْحیاِء ِمهْْنُ

 .اند؛ و در دنيا و آخرت، به ما خير و نيكى عطا فرما، و از جهنّم نگاه دار  كه زنده و يا مرده
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دهى و پس   نشینى و تشهّد و سالم نماز را انجام مى  تى قنوتت تمام شد، ركوع و سجده نموده و مىوق

آلود نموده و چهل   از آن كه تسبیح حضرت زهرا علیها السالم را گفتى، دو طرف صورتت را خاك

 :بار بگو

« ُ ُ َواَّللَّ ِِ َوال ِدلَه ِدالَّ اَّللَّ ِ ِ َواْلحَْمُد َّللَّ ْكَْبُ  ُسْبحاَن اَّللَّ
َ
 «أ

 «خدا منزّه است، ستايش ويژه اوست، و جز او معبودى نيست، و او بزرگ است»

 

سپس از خداى تعالى بخواه كه تو را از ارتكاب گناه باز دارد، و از عذاب خود نجات دهد و ببخشد، 

 گردد و  شود و باعث جلب رضایت او مى  و توفیق انجام كارهاى نیك كه موجب تقرّب به خدا مى

ها را عطا كند . آنگاه نزد سر مطهّر بایست و دو ركعت نماز مانند نمازى كه پیش از این  پذیرش آن

 :گفتیم به جاى آور و پس از نماز، خود را به روى قبر مطهّر بینداز و آن را ببوس و بگو

ِ َوَبَراكُتُه  ُة اَّللَّ الُم َعَلْیُكْ  َوَرْْحَ ُ يف َشَرِفُكْ ، َوالسَّ  زاَد اَّللَّ

 .«خداوند شرافت شما را بيفزايد، و سالم و رحمت و بركات خداوند نيز به طور دايم نثار شما باد»

 

2خواهى دعا كن.  آن گاه براى خودت، پدرت، مادرت، و هر كسى كه مى
 

زیارت دیگرى براى  : گوید  مى« المزار الكبیر»فرماید : نویسندۀ كتاب   عالّمۀ مجلسى رحمه اهلل مى

ن علیه السالم در روز عاشورا هست كه از ناحیه مقدّسه امام زمان ارواحنا فداه به یكى از امام حسی

                                                           
 . 317/101: نواربحار اال( 2
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گویى : اَلسَّالمُ عَلى آدَمَ صِفْوَۀِ اللَّهِ مِنْ   ایستى و مى  نوّاب خویش صادر شده : نزد قبر آن حضرت مى

 . دهد  خَلیقَتِهِ ، و زیارت را مانند آنچه نقل شد ادامه مى

شود كه این زیارت به راستى از حضرت مهدى ارواحنا فداه روایت شده است.   روشن مىبدین سان 

البتّه احتمال دارد كه این زیارت به روز عاشورا اختصاص نداشته باشد ؛ چنان كه سیّد مرتضى اعلى 

3اللَّه مقامه نیز همین اعتقاد را داشته است.
 

نویسد: روایت زیارت ناحیه مقدّسه داللتى ندارد كه   ىآیۀ اللَّه سیّد احمد مستنبط رحمه اهلل نیز م

 4خواندن آن ، به روز عاشورا اختصاص داشته باشد. 
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