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السالم هيعلی حضرت امام عل نيمنؤرالميششم ام مطلقه ارتيز  
 

است که فرموده  یمحّمد ابن مشهد خیها: ش اند، ازجمله آن کرده تیاز علما روا یاست که جماعت یارتیز
:است  
از  یکرده است که گفت: با صفوان جّمال و جمع تیروا رهیبن ُعم فیاز س ،یالسیبن خالد ط محّمد

 م،یکرد ارتی( را زالسالم هی)علنیرالمؤمنیو در آنجا حضرت ام میرفت رونینجف ب یاصحابمان به سو
 برگرداند( السالم هی)علنیقبر حضرت امام حس یخود را به سو یصفوان رو م،یفارغ شد ارتیچون از ز
سر حضرت  یمکان، از باال نی( را در االسالم هی)علنیحضرت حس کنم یم ارتیو گفت: ز

.(السالم هی)علنیرالمؤمنیام  
کرد و نماز خواند  ارتیصورت ز نیو حضرت به ا میآمد نجای( به االسالم هیگفت: با امام صادق)عل آنگاه

دعا را  نيرا ضبط کن و ا ارتيز نيصفوان ا یا: و فرمود دهم یهمان را انجام م زیو دعا کرد که من ن
کن که من  ارتيز تيفيک ني( را به اهماالسالمي)علنيو امام حس نيرالمؤمنيحضرت ام شهيهم بخوان و

و خواه  کيدعا را بخواند، خواه از نزد نيکند و ا ارتيز نيرا چن شانيخدا ضامنم که هرکه ا شگاهيدر پ
گردد و  دهيبرسد و نزد آنان پسند شانيو عملش با پاداش و سالمش به ا رفتهيپذ ارتشياز دور، ز

باشد برآورده شود ميهرچند عظ شيهاحاجت  .
 

« عاشورا ارتیصفوان در ز یدعا»عمل در دنباله  نیا یدر برتر ت،یروا نیا ۀماند ی: باقدیگو سندهینو
.هللا خواهد آمد شاء ان  

 
:و بگو ستیاست: رو به قبر آن حضرت با تیفیک نی( به االسالم هی)علنیرالمؤمنیام ارتیز و  

 
ِ . السهالم   السهالم   ِ . السهالم  َعلَْيَك يَا أَِميَن َّللاه ْفَوةَ َّللاه ِِ ِ . السهالم  َعلَْيَك يَا َص َعلَٰى َمِن َعلَْيَك يَا َرس وَل َّللاه

ِ َما َدجَ  ه  َواْختاَره  ِمْن بَِريهتِِه . السهالم  َعلَْيَك يَا َخِليَل َّللاه ل  َوَغَسَق ، َوأَضاَء النههار  اللهيْ  ااْصَطفاه  َّللاه  َواْختَصه
ِ َوبََرَكات ه    َوأَْشَرَق . السهالم  َعلَْيَك َما َصَمَت صاِمٌت، َونََطَق نَاِطٌق، َوَذره شاِرٌق َوَرْحَمة  َّللاه

 
که خدا  یخدا، سالم بر کس نیام یخدا، سالم بر تو ا دهیبرگز یفرستاده خدا، سالم بر تو ا یبر تو ا سالم

 یکرد، سالم بر تو ا اریاخت دگانشیآفر انیو او را از م دیو به خود مخصوصش گردان دهیرگزاو را ب
تا آنگاه که ساکت  وگردد، سالم بر ت یشود و روز روشن و نوران یو ظلمان کیدوست خدا تا شب تار

و رحمت و برکات خدا بر تو باد یا و بتابد تابنده ییایگردد گو ایو گو یشود ساکت  

 
بِيِد  السهالم   ِ ْبِن أَبِي َطاِلٍب َصاِحِب السهوابِِق َواْلَمناقِِب َوالنهْجَدِة، َوم  ْؤِمنِيَن َعِلي  اْلَكتَائِِب، َعلَٰى َمْوالنا أَِميِر اْلم 

ْؤِمنِيَن بِاْلَكأِْس ِمْن َحْوِض  س وِل اْلَمِكيِن الشهِديِد اْلبَأِْس، اْلعَِظيِم اْلِمَراِس ، اْلَمِكيِن اْْلََساِس، َساقِي اْلم  الره
 اْْلَِمينِ 
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و  یو مردانگ کویدرخشان و مناقب ن یها سابقه یدارا طالب،یبن اب یعل رمؤمنانیما ام یبر موال سالم
مؤمنان با جام، از  یساق ه،یبزرگ، ثابت پا ینبرد، زورآزما کفر، سخت یو نابودکننده لشگرها یدالور

نیام یحوض رسول پابرجا  
 

ْؤِمنِيَن، َولَ  السهالم   ماِت َوالنهوائِِل . السهالم  َعلَٰى فاِرِس اْلم  ْيِث َعلَٰى صاِحِب النُّهٰى َواْلفَْضِل َوالطهوائِِل َواْلَمْكر 
ِ َوبََركات ه   ِ اْلعالَِميَن َوَرْحَمة  َّللاه ِ َرس وِل َرب  ْشِرِكيَن، َوَوِصي  ِديَن، َوقاتِِل اْلم  َوح ِ  اْلم 

 
و کرامات و عطاها. سالم بر قهرمان مؤمنان  وستهیپ یها و درک و احسان شهیده خرد و اندبر دارن سالم
و رحمت و برکات خدا بر او  انیرسول پروردگار عالم نیو کشنده مشرکان و جانش کتاپرستانی ریو ش

 باد

 
، َعلَٰى َمْن أَيهَده  َّللاه  بَِجْبَرئِيَل، َوأَعانَه  بِِميكائِيَل، وَ  السهالم   أَْزلَفَه  فِي الدهاَرْيِن، َوَحباه  بِك ل ِ َما تَِقرُّ بِِه اْلعَْين 

ْنتََجبِيَن، َوَعلَ  وا  ىَوَصلهى َّللاه  َعلَْيِه َوَعلَٰى آِلِه الطهاِهِريَن، َوَعلَٰى أَْوالِدِه اْلم  اِشِديَن الهِذيَن أََمر  ِة الره اْْلَئِمه
وِف، َونََهْوا َعِن الْ  ف ونا ِصياَم َشْهِر بِاْلَمْعر  كاِة، َوَعره وا بِِإيتاِء الزه لَواِت، َوأََمر  ْنَكِر، َوفََرض وا َعلَْينا الصه م 

 َرَمضاَن، َوقِراَءةَ اْلق ْرآنِ 
 

کمکش داد و در دو جهان مقّربش  لییکایکرد و به م تشیحما لیجبرئ ۀلیکه خدا به وس یبر کس سالم
پاکش و بر  تیب است به او عطا نمود، درود خدا بر او و بر اهل یچشم روشن هیساخت و هرچه را ما

نمودند و  یهن یکه به معروف امر کردند و از زشت آنان افته،یو بر امامان راه  اش دهیفرزندان برگز
نمازها را بر ما واجب فرموده و ما را به پرداخت زکات فرمان دادند و روزه ماه رمضان و قرائت قرآن 

ساندندرا به ما شنا  
 

ِليَن، السهالم  َعلَْيَك يَا باَب َّللاهِ  السهالم   َحجه يِن، َوقائَِد اْلغ ر ِ اْلم  ْؤِمنِيَن َويَْعس وَب الد ِ ، السهالم  َعلَْيَك َعلَْيَك يَا أَِميَر اْلم 
ِ النهاِظَرةَ، َويََده  اْلباِسَطةَ، َوأ ذ نَه  اْلواِعيَةَ، َوِحْكَمتَ  َو نِْعَمتَه  السهابِغَةَ، َو نِْقَمتَه  الدهاِمغَةَ  اِلغَةَ،ه  اْلبَ يَا َعْيَن َّللاه  

 
 یدرگاه خدا، سالم بر تو ا یسالم بر تو ا ان،یدرویسپ شرویو پ نید سیو رئ نیرالمؤمنیام یبر تو ا سالم

مل و کننده خدا و دست گشوده حق و گوش شنوا و نگهدارنده راز او و حکمت رسا و نعمت کا نظاره دهید
اش کوبنده فریک  

 
اِر . السهالم   ِ َعلَى اْْلَْبراِر، َو نِْقَمتِِه َعلَى اْلف جه السهالم  َعلَٰى  َعلَٰى قَِسيِم اْلَجنهِة َوالنهاِر . السهالم  َعلَٰى نِْعَمِة َّللاه

ِ، َواْبنِ  تهِقيَن اْْلَْخياِر . السهالم  َعلَٰى أَِخي َرس وِل َّللاه ِه، َوَزْوجِ ا َسي ِِد اْلم  َواْلَمْخل وِق ِمْن ِطينَتِِه . السهالم   ْبنَتِِه،َعم ِ
ِ . السهالم  َعلَٰى أَبِي اْلَحَسِن  ٍ َعلَى اْْلَْصِل اْلقَِديِم، َواْلفَْرعِ اْلَكِريِم . السهالم  َعلَى الثهَمِر اْلَجنِي  َعِلي   

 
و انتقامش ضّد ناپاکان، سالم بر سرور  کان،یا به نبهشت و دوزخ، سالم بر نعمت خد کننده میبر تقس سالم

شده از  دهیو همسر دخترش و آفر شیسالم بر برادر رسول خدا و پسر عمو ده،یبرگز زکارانیپره
یعل الحسنسالم بر ابو ده،یچ وهیمنش، سالم بر م و شاخه بزرگ نیرید شهیسالم بر ر اش، رهیخم  
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ِ، َو إِْبر السهالم   ِ َّللاه ِ، َون وحٍ نَبِي  ْنتَهٰى . السهالم  َعلَٰى آَدَم َصْفَوِة َّللاه اِهيَم َخِليِل َعلَٰى َشَجَرِة ط وبَٰى، َوِسْدَرِة اْلم 
ْم  ِ، َوَمْن بَْينَه  ٍد َحبِيِب َّللاه َحمه ِ، َوم  وحِ َّللاه ِ، َوِعيسٰى ر  وسٰى َكِليِم َّللاه ِ، َوم  يِقيَن َوالشَُّهداِء النه  ِمنَ َّللاه د ِ بِي ِيَن َوالص ِ

اِلِحيَن َوَحس َن أ وٰلئَِك َرفِيقاً . السهالم  َعلَٰى ن وِر اْْلَْنواِر، َوَسِليِل اْْلَْطهاِر، َوَعناِصِر اْْلَْخيا رِ َوالصه  
 

 میراهخدا و اب امبریخدا و نوح پ دهی. سالم بر آدم برگزیالمنته یسالم بر سدر ،یبر درخت طوب سالم
اند از  آنان انیکه م یروح خدا و محّمد محبوب خدا و کسان یسیسخن خدا و ع هم یدوست خدا و موس

نورها و عصاره  ورهستند، سالم بر ن یدوستان کوین نانیو ا ستگانیو شا دانیو شه قانیو صدّ  امبرانیپ
دهیبرگز یپاکان و عنصرها  

 
ِ اْلَمتِيِن، َوَجْنبِِه اْلَمِكيِن َوَرْحَمة  َّللاهِ  السهالم   ِة اْْلَْبراِر . السهالم  َعلَٰى َحْبِل َّللاه َوبََركات ه  . السهالم   َعلَٰى واِلِد اْْلَئِمه

ِ فِي أَْرِضِه، َوَخِليفَتِِه َواْلحاِكِم بِأَْمِرِه، َواْلقَي ِِم بِِدينِ  اِطِق بِِحْكَمتِِه، َواْلعاِمِل بِِكتابِِه، أَِخي َوالنه  ِه،َعلَٰى أَِميِن َّللاه
ِ اْلَمْسل ولِ  س وِل، َوَزْوجِ اْلبَت وِل، َوَسْيِف َّللاه  الره

 
او و رحمت و برکات خدا  یپا برجا کیمحکم خدا و نزد سمانیسالم بر ر کوکار،یبر پدر امامان ن سالم

به  یایو گو نشیو حاکم به فرمانش و سرپرست آئ نیو جانش نشیزم یخدا بر رو نیبر او باد، سالم بر ام
آمده خدا رونیب امیاز ن ریکننده به قرآنش، برادر رسول و همسر بتول و شمش حکمتش و عمل  

 
ْنِجي ِمَن اْلَهلَكاِت، الهذِ  السهالم   ْعِجزاِت اْلقاِهراِت ، َواْلم  ي َذَكَره  َعلَٰى صاِحِب الدهالالِت، َواْْلياِت اْلباِهراِت، َواْلم 

ْحَكِم اْْلياِت، فَقاَل تَعالٰى: ﴿َو إِنهه  فِي أ م ِ اْلِكٰتاِب لََدْيٰنا لَعَِليٌّ َحِكيٌم ﴾. السهال ِ،  م  َّللاه  فِي م  ِضي  ِ الره َعلَى اْسِم َّللاه
ِ َوبََرَكات ه ، السهالم  عَ  ِ، َوَرْحَمة  َّللاه ِ َوَوْجِهِه اْلم ِضيِء، َوَجْنبِِه اْلعَِلي  ِة َّللاه ِ َوأَْوِصيَائِِه، َوَخاصه َججِ َّللاه لَٰى ح 

ِ َوبََركَ  ات ه  َوأَْصِفيَائِِه، َوخاِلَصتِِه َوأ َمنَائِِه، َوَرْحَمة  َّللاه  
 

که  یها، آن کس بخش از هالکت ییو رها رهیدرخشان و معجزات چ یها و نشانه ها لیبر صاحب دل سالم
]که « اُمُّ الکتاب»]قرآِن روشنگر[ در  نیا یراست به»محکم او را ذکر کرده و فرموده است:  اتیخدا در آ

 کیخدا و چهره تابان او و نزد دهیسالم بر نام پسند«. است میلوح محفوظ است[ نزد ما بلندمرتبه و حک
خدا و  نژگایو و نانشیخدا و جانش یها و رحمت و برکات خدا بر او باد. سالم بر حّجت شیواال

و رحمت و برکات خدا بر آنان باد نانشیو بندگان خالص و ام دگانشیبرگز  
 

عاِدياً ِْلَْعدائَِك،  قََصْدت كَ  واِلياً ِْلَْوِليَائَِك، م  تَه  َزائِراً َعاِرفاً بَِحق َِك، م  جه ِ َوح  ِ يَا َمْوالَي يَا أَِميَن َّللاه باً إِلَى َّللاه تَقَر ِ م 
ِ َرب ِي َوَرب َِك فِي َخالِص َرقَبَتِي ِمَن النهابِِزيَاَرتَِك، فَا ْنيا َواْْلِخَرةِ  ِر،ْشفَْع ِلي ِعْنَد َّللاه َوقََضاِء َحَوائِِجي َحَوائِجِ الدُّ  

 
و با دوستانت  میزائرم و به حقّت آشنا که یخدا و حّجتش، درحال نیام یمن، ا یموال یتو کردم ا قصد

پس مرا نزد خدا پروردگارم و  م،یمتقّرب به خدا ارتتیز لهیدوستم و با دشمنانت دشمنم، به وس
.تو آخر ایپروردگارت شفاعت کن، در خالص شدنم از آتش و برآورده شدن حاجاتم، حاجات دن  

 
:خود را به قبر بچسبان و آن را ببوس و بگو پس  
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ْؤِمنِيَن َوالنهاِطِقينَ  َسالم   َسلهِميَن لََك بِق ل وبِِهْم يَا أَِميَر اْلم  بِيَن َواْلم  قَره ِ َوَسالم  َمالئَِكتِِه اْلم  بِفَْضِلَك َوالشهاِهِديَن  َّللاه
ِ َوبََركات ه ، أَْشَهد  أَنه  يٌق َعلَْيَك َوَرْحَمة  َّللاه ٌر ِمْن ط ْهٍر طاِهٍر ط هْ  كَ َعلَٰى أَنهَك َصاِدٌق أَِميٌن ِصد ِ َطهه ٌر طاِهٌر م 

ِ َو َوِليه َرس وِلِه بِاْلباَلغِ َواْْلَداءِ  ٍر، أَْشَهد  لََك يَا َوِليه َّللاه َطهه  م 
 

به  یایکه گو مؤمنان و آنان ریام یتواند، ا میتسل شانیها که به دل خدا و فرشتگان مقّربش و آنان سالم
ها و رحمت و برکات خدا بر تو  سالم نیا ،یقیو صدّ  نیتو صادق و ام هنکیتو هستند و شاهد بر ا یبرتر

 زه،یو پاک و پاک نتیط پاک اناز پدران و مادر ،یا زهیو پاک و پاک نتیط که تو پاک دهم یم یباد، گواه
فیتکل یرسول خدا به رساندن حق و ادا یخدا و ول یول یا دهم یم یتو گواه یبرا  

 
ِ، َوأَ  َوأَْشَهد   ِ َوَوْجه ه  الهِذي ي ْؤتٰى ِمْنه ، َوأَنهَك َسبِيل  َّللاه ِ َوباب ه ، َوأَنهَك َحبِيب  َّللاه و أَنهَك َجْنب  َّللاه ِ َوأَخ  نهَك َعْبد َّللاه

َوَجله  ِ َعزه باً إِلَى َّللاه تَقَر ِ تَِك راِغباً إِلَْيَك فِي الشهفاَعِة أَْبتَِغي بَِشفاَعتَِك بِِزيَارَ  َرس وِلِه َصلهى َّللاه  َعلَْيِه َوآِلِه، أَتَْيت َك م 
ذاً بَِك ِمَن النهاِر؛ هاِرباً ِمْن ذ ن وبَِي الهتِي اْحتََطْبت ها َعلَٰى َظْهِري  ِ تَعَو  فَِزعاً إِلَْيَك َرجاَء َخالَص َرقَبَتِي ِمَن النهاِر، م 

 َرْحَمِة َرب ِي

 
که از آن  یتو محبوب خدا و سمت او هست نکهیخدا و درگاه رحمت او و اکنار  ییکه تو دهم یم یگواه و

 لهیتو آمدم تا به وس یبه سو ،ییو بنده خدا و برادر رسول خدا ییو تو راه خدا ندیاو آ یجانب به سو
را از آتش دوزخ درخواست  ام یمشتاق به توأم در شفاعتت، به شفاعت آزاد م،یبه خدا تقّرب جو ارتتیز
رحمت پروردگار به  دیبه ام زانم،یام گر ام؛ از گناهانم که بر پشتم بار کرده به تو از دوزخ پناهنده کنم، یم

 تو پناه آوردم
 

ْؤمِ  أَتَْيت كَ  ِ ِليَْقِضَي بَِك َحَوائِِجي، فَاْشفَْع ِلي يَا أَِميَراْلم  ب  بَِك إِلَى َّللاه ِ نِيَن إِلَ أَْستَْشِفع  بَِك يَا َمْوالَي َوأَتَقَره ى َّللاه
ود ، َواْلجَ  ِ اْلَمقام  اْلَمْحم  َك َولََك ِعْنَد َّللاه ِ َوَمْوالَك َوزائِر  ، َوالشهفاَعة   اه  فَِإن ِي َعْبد  َّللاه اْلعَِظيم ، َوالشهأْن  اْلَكبِير 

 اْلَمْقب ولَة  

 
 رمؤمنانیام یتا حاجاتم را برآورد، ا میو به خدا تقّرب جو میموال یخود قرار دهم ا عیتا تو را شف ام آمده

و  دهیتو نزد خدا مقام پسند یشفاعت کن، من بنده خدا و غالم و زائر توأم و برا میخدا برا شگاهیبه پ
است رفتهیبزرگ و شأن واال و شفاعت پذ یمنزلت  

 
مه  ْؤِمنِ  اللهه  ٍد َوَصل ِ َعلَٰى أَِميِراْلم  َحمه ٍد َوآِل م  َحمه ْرتَضٰى، َوأَِمينَِك اْْلَْوفٰى، َوع ْرَوتَِك َصل ِ َعلَٰى م  يَن َعْبِدَك اْلم 

تَِك َعلَى اْلَورٰى، وَ  جه ْسنٰى، َوح  ثْقٰى، َويَِدَك اْلع ْليا، َوَجْنبَِك اْْلَْعلٰى، َوَكِلَمتَِك اْلح  يِقكَ اْلو  اْْلَْكبَِر، َوَسي ِِد  ِصد ِ
ْكِن اْْلَْوِلياِء، َوِعمادِ  اِلِحيَن، َو إِماِم  اْْلَْوِصياِء، َور  يِن، َوق ْدَوِة الصه ْؤِمنِيَن، َويَْعس وِب الد ِ اْْلَْصِفياِء، أَِميِراْلم 

لَِل، الْ  َهذهِب ِمَن الزه وِم ِمَن اْلَخلَِل، اْلم  ْخِلِصيَن؛ اْلَمْعص  رِ اْلم  َطهه ْيِب، أَِخي نَبِي َِك،  م  ِه ِمَن الره نَزه ِمَن اْلعَْيِب، اْلم 
 ِ َرس وِلكَ َوَوِصي   
 

به تمام  نیو ام ات دهیبنده پسند رمؤمنانیبر محّمد و خاندان محّمد درود فرست و درود فرست بر ام ایخدا
و  کوترتیو کلمه ن تیواال کیمحکمت و دست برترت و نزد زیحقوقت و دست آو ۀو کمال اداکنند

مؤمنان و  ریام ا،یصفو ستون ا ایاول گاه هیو تک هیو پا نانیاکبرت و سرور جانش قیحّجتت بر مردم و صدّ 
 ب،یاز ع زهیها، پاک پاک از لغزش ها، ییو امام مخلصان؛ معصوم از ناروا ستگانیشا یو مقتدا نید سیرئ

رسولت نیو جانش امبرتیمنّزه از شک، برادر پ  
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تِِه، وَ  اْلبائِتِ  واِسي لَه  بِنَْفِسِه، َوكاِشِف اْلَكْرِب َعْن َوْجِهِه، الهِذي َجعَْلتَه  َسْيفاً ِلن ب وه آيَةً َعلَٰى فِراِشِه، َواْلم 

ْهَجتِ  تِِه ، َوحاِمالً ِلرايَتِِه، َوِوقايَةً ِلم  جه تِِه، َوِداللَةً َعلَٰى ح  تِِه، َويَداً َوهادِ  ِه،ِلِرسالَتِِه، َوشاِهداً َعلَٰى أ مه ياً ِْل مه
ْرِك بِِإْذنَِك، َوأَب ي وَش الش ِ ِه، َوِمْفتاحاً ِلَظفَِرِه، َحتهٰى َهَزَم ج  اَد َعساِكَر اْلك ْفِر ِلبَأِْسِه، َوتاجاً ِلَرأِْسِه، َوباباً ِلِسر ِ

مه َعلَْيِه َصالةً َدائَِمةً بَاقِيَةً طا َعلَىٰ بِأَْمِرَك، َوبََذَل نَْفَسه  فِي َمْرضاِة َرس وِلَك، َوَجعَلَها َوْقفاً  .َعتِِه، فََصل ِ اللهه   
 

کننده اندوه از  وجانش و برطرف دهنده به او با دل صبح رساننده شب هجرتت در خوابگاهش و کمک به
بر اّمتش و  یرسالتش و گواه یبرا یا نبّوتش و نشانه یبرا ر،یشمش یکه او را قرار داد اش، آن چهره

 یبرا ییرویو ن تشملّ  یبرا ییجانش و راهنما یبرا یکننده پرچمش و سپر رک نبّوتش و حملبر مد یلیدل
که سپاه شرک را به  ییتا جا اش یروزیپ یبرا یدیرازش و کل یبرا یبر سرش و در یجنگش و تاج

 دیرسولت بخش یکفر را به دستورت نابود کرد و جانش را در خشنود یها اجازه تو شکست داد و ارتش
.ندگارو ما یشگیهم یبر او، درود ایو آن را وقف طاعتت نمود، پس درود فرست خدا  

 
:بگو سپس  

 
ِ، إِنه  السهالم   هاَب الثهاقَِب، َوالنُّوَر اْلعاقَِب، يَا َسِليَل اْْلََطائِِب، يَا ِسره َّللاه ِ، َوالش ِ ِ َعلَْيَك يَا َوِليه َّللاه  بَْينِي َوبَْيَن َّللاه
ِ َمِن اتَعالٰى ذ   ِه، َواْستَْرعاَك أَْمِر َخْلِقِه،  ئْتََمنَكَ ن وباً قَْد أَثْقَلَْت َظْهِري َواَل يَأْتِي َعلَْيها إِال  ِرضاه ، فَبَِحق  َعلَٰى ِسر ِ

ِ َو وَ  ِجيراً، َوَعلَى الدهْهِر َظِهيراً، فَِإن ِي َعْبد َّللاه ِ َشِفيعاً، َوِمَن النهاِر م  َك َصلهى َّللاه  َعلَْيكَ ك ْن ِلي إِلَى َّللاه .ِليَُّك َوزائِر   
 

 یراز خدا، به درست یخالصه پاکان، ا یا اش، یدرپ یخدا و ستاره درخشان و نور پ یول یبر تو ا سالم
او،  یجز خشنود دیآ ینم یها بخشودگ کرده و بر آن نیاست که پشتم را سنگ یمن و خدا گناهان انیکه م

مرا به  خواست،کار بندگانش را از تو  یدانست و سرپرست نیکه تو را بر رازش ام یپس به حق کس
وپناه باش که من بنده خدا و دوست و  باش و از آتش پناه ده و از حوادث روزگار پشت عیدرگاه خدا شف

.زائر تو هستم، درود خدا بر تو باد  
 

:و بعد از آن بگو بخوان یآر و هر دعا که خواست یبه جا ارتیزشش رکعت نماز  پس  

 
ِ أَبَداً َما بَِقيت  َوبَِقَي اللهْيل  َوالنههار   السهالم   ْؤِمنِيَن، َعلَْيَك ِمن ِي َسالم  َّللاه َعلَْيَك يَا أَِميَر اْلم   

است یو شب و روز باق ام یسالم خدا بر تو باد تا باق شهیمن، هم یمؤمنان، از سو ریام یبر تو ا سالم  
 

:( متوّجه شو و بگوالسالم هی)علنیقبر امام حس یبه سو اشاره کن و پس  

 
الً إِلَى َّللاهِ  السهالم   تََوس ِ ِ، أَتَْيت ك ما زائِراً َوم  ِ، السهالم  َعلَْيَك يَا اْبَن َرس وِل َّللاه  تَعالٰى َرب ِي َعلَْيَك يَا أَبا َعْبِدَّللاه

ِ بِك ما،  هاً إِلَى َّللاه تََوج ِ ِ فِي حاَجتِي ٰهذِ َوَرب ِك ما، َوم  ْستَْشِفعاً بِك ما إِلَى َّللاه .هِ َوم   

 
ام، متوّسل  شما دو بزرگوار آمده یپسر رسول خدا، زائر به سو یاباعبدهللا، سالم بر تو ا یبر تو ا سالم

و به مقام شما به درگاه خدا  میشما متوجه به خدا لهیبه خدا پروردگار من و پروردگار شما هستم، به وس
.طلبم یحاجتم شفاعت م نیدر ا  
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ی(، سپس رو به قبله کن و بخوان از اول دعابیمج بی)إنَّه قر« صفوان یدعا»بخوان تا آخر  و  
وبِينَ  يَا يَن، َويَا كاِشَف َكْرِب اْلَمْكر  ْضَطر ِ ِجيَب َدْعَوِة اْلم  َواْصِرْفنِي بِقَضاِء ... تا... َّللاه  يَا َّللاه  يَا َّللاه ، يَا م 

اِحِمينَ َحاَجتِ  ه  ِمْن أَْمِر د ْنياَي َوآِخَرتِي يَا أَْرَحَم الره نِي َهمُّ .ي َوِكفايَِة َما أََهمه  
 

برطرف کننده اندوه اندوهناکان، مرا  یناچاران، ا یکننده دعا اجابت یخدا، ا یخدا، ا یخدا، ا یا
 یو آخرتم، ا ایرا، از کار دن اش شهیانداخته اند ام شهیآنچه به اند تیبازگردان با برآوردن حاجتم و کفا

.مهربانان نیتر مهربان  
 

:( کن و بگوالسالم هی)علرمؤمنانیبه جانب قبر ام یرو پس  
 

َسْيِن َما بَِقيت  َوبَِقَي اللهْيل  َوالنه  السهالم   ِ اْلح  ْؤِمنِيَن، َوالسهالم  َعلَٰى أَبِي َعْبِد َّللاه ، اَل َجعَلَ َعلَْيَك يَا أَِميَر اْلم  ه  َّللاه  هار 
َق َّللاه  بَْينِي َوبَْينَك ما .آِخَر اْلعَْهِد ِمن ِي ِلِزياَرتِك ما، َواَل فَره  

 
 نیاست، خدا ا یام و شب و روز باق تا زنده نیالحس عبدهللا یو سالم بر اب رمؤمنانیام یبر تو ا سالم

.ندازدین ییمن و شما جدا نیشما قرار ندهد و ب ارتیز نیرا آخر ارتمیز  
 

مشهور شده « علَقَمه یدعا»است که به  ییصفوان همان دعا یذکر شد که دعا نیاز ا شی: پدیگو سندهینو
.هللا شاء ان دیایروز عاشورا ب ارتیو ذکر آن در ز  

 
 

:داردعاشورا ده گام  ارتيز خواندن نیبنابرا  
 
)شش رکعت نماز  ی. سه نماز دو رکعت2 ،«کيهللا عل یصل  »تا  نيرالمومنيششم ام ۀخواندن مطلق-1
 نيحضرت اباعبدهللا الحس ارتي. دو رکعت نماز ز4 ر،ي. صد تکب3السالم(،  هيعل نيرالمومنيام ارتيز
 ارتيز ن. خواند6. لعن بر دشمنان حضرت و سالم بر حضرت به هر لفظ و عبارت، 5السالم،  هيعل

 نيحضرت اباعبدهللا الحس ارتي. خواندن نماز ز7و سجده،  انيعاشورا با صد لعن و صد سالم تا پا
صفوان به طور  ی. خواندن دعا9، «هذه یحاجت»تا عبارت  نينرالموميام ارتيز ۀ. ادام8السالم،  هيعل

و  ینيب» یعني هاششم تا انت ۀمطلق ارتي. خواندن قسمت آخر ز10و  «بيمج بيان ه قر»کامل تا 
.پربارتر و ارزشمندتر استبسیار  ،ه شودبه جا آورد عاشورا ارتیز بیترت نیبه ا چنانچه  . نکمايب 
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