
1 
 

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

 سايت اينترنتی گلزارنور

http://golzarenoor.ir 

 

 

معروف ريغ یعاشورا ارتيز  

 یعاشورا ارتیبا ز ارتیز نیاست. ا کسانیمعروفه  یعاشورا ارتیبا ز ارتیز نیخواندن ا لتیفض
.دارد از جمله آن که صد لعن و صد سالم را ندارد ییها مشهور تفاوت  

است که آن را از امام  یآن علقمة بن محمد حضرم ینقل شده و راو میاز کتاب مزار قد نامه ارتیز نیا
معروفه و قبل از  یعاشورا ارتیآن را پس از ز یعباس قم خیکرده است. ش تیرواعلیه السالم باقر

.الجنان آورده است حیدر مفات نیاربع ارتیز  

درجه در بهشت  عيرفتن گناهان و ترف نياز بموجب  عاشورا ارتيخواندن ز عه،یش اتیروا هیبر پا
عليه  نيکه در رکاب امام حساست  یعاشورا را بخواند، مانند کس ارتیکه ز یکس نی. همچنشود یم

و هر کس که امام  امبرانيثواب تمام پ زيواقعه کربال و ن یو در درجات شهدا دهيبه شهادت رس السالم
ش، ۱۳۵۶ ارات،یکامل الز ه،یابن قولو .]گردد یم کيکرده، شر ارتيرا از روز شهادتش ز نيحس
است از راه دور  یکسان یبرا ارتیز نی.[ ا۷۶ش، ص۱۳۷۶شفاء الصدور،  ،ی؛ تهران۱۷۶ص

 نیامام حس کیاست که از نزد یکنند اما پاداش او مانند کس ارتیرا زعلیه السالم  نیامام حس خواهند یم
[.۷ش، ص۱۳۷۶شفاء الصدور،  ،یتهران ]کرده است ارتیرا زعلیه السالم   

 

 آداب قرائت

بام برود و دو  پشت ایاست که ابتدا غسل کند سپس به صحرا  نیمعروفه ا ریغ یعاشورا ارتیاز آداب ز
کربال کند و  یخوانده شود( بخواند. پس از آن رو به سو دیرکعت نماز )در رکعت دوم سوره توح

الجنان، باب سوم؛  حیمفات ،ی؛ قم۷۶ش، ص۱۳۷۶شفاء الصدور،  ،یتهران را بخواند.] نامه ارتیز
.[۷۰۹معروفه، ص ریغ یعاشورا ارتیز ارات،یز  
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 یعاشورا ارتیمعروفه با ز ریغ یعاشورا ارتیدر شفاء الصدور گفته است که ز یتهران ابوالفضل
ش، ۱۳۷۶شفاء الصدور،  ،یتهران دانست.] یکیآن دو را  توان یدارد و نم یادیز یها معروف تفاوت

.[۷۶ص  

:آن دو عبارتند از یها از تفاوت یبرخ   

 یبرا یزمان کمتر رو نی. از استیمعروف صد مرتبه لعن و صد مرتبه سالم ن ریغ یعاشورا ارتیز در
  دانسته است. میدارند فوز عظ یکه شغل مهم یکسان یآن را برا یو محدث قم شود یخواندن آن صرف م

 امدهیمعروفه ن یعاشورا ارتیآمده اما در زعلیه السالم  معروفه نام حضرت عباس ریغ نامه ارتیز در
.[۷۱۳معروفه، ص ریغ یعاشورا ارتیز ارات،یالجنان، باب سوم؛ ز حیمفات ،یر. ک. قم است.]  

متداول در اجر و ثواب همسان است و زحمت گفتن صد مرتبه لعن و « معروف ارتیز»با  ارت،یز نیا
.صد مرتبه سالم را ندارد  

:است نیچن -بدون ذکر شرحِ آن  -شده  نقل «میمزار قد»که در کتاب  آن چنان تیفیک  

بام  ایو به صحرا  دیکند، غسل نما ارتیز کینزد ایدور  یدوست دارد آن حضرت را از شهرها هرکس
را قرائت کند، چون سالم داد، به  «دیتوح»خانه خود رود، آنگاه دو رکعت نماز بخواند و در آن سوره 

که ابوعبدهللا  یهتمتوّجه شود به آن ج ت،یسالم و اشاره و ن نیآن حضرت به سالم اشاره کند و به ا یسو
:دیبگو یو خاکسار یکند، آنگاه با فروتن یمعلّ  یرو به کربال یعنی( در آن است، السالم هی)علنیالحس  
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ِ، السهالم  َعلَْيَك يَا اْبَن اْلبَِشيِر النهِذيِر َواْبَن َسي ِِد اْلَوِصي ِيَن، السهال السهالم   م  َعلَْيَك يَا اْبَن َعلَْيَك يَا اْبَن َرس وِل َّللاه
ِ َواْبَن ِخيََرتِِه، السهالم   ِ َواْبَن ثَاِرِه،  فاِطَمةَ َسي َِدِة نِساِء اْلعالَِميَن، السهالم  َعلَْيَك يَا ِخيََرةَ َّللاه َعلَْيَك يَا ثاَر َّللاه

ِكيُّ َوَعلَٰى أَْروَ  مام  اْلَهاِدي الزه ، السهالم  َعلَْيَك أَيَُّها اْْلِ اٍ  َحلهْت بِِفنائَِك َوأَقاَمْت السهالم  َعلَْيَك أَيَُّها اْلِوتْر  اْلَمْوت ور 
اِرَك،  وه ، السهالم  فِي ِجواِرَك، َوَوفََدْت َمَع ز  َعلَْيَك ِمن ِي َما بَِقيت  َوبَِقَي اللهْيل  َوالنههار   

 نان،یجانش یو فرزند آقا دهنده میدهنده و ب فرزند مژده یفرزند رسول خدا، سالم بر تو ا یبر تو ا سالم
منتخب خدا و فرزند منتخبش، سالم بر  یسالم بر تو ا ان،یفرزند فاطمه سرور بانوان جهان یسالم بر تو ا

هنوز صورت  اش یخونخواه هآغشته به خون ک یتنها یخون خدا و فرزند خون خدا، سالم بر تو ا یتو ا
که به درگاهت فرود آمدند و در جوارت  ییها پاک و بر جان تگریهدا یشوایپ ینگرفته، سالم بر تو ا

ب و روز من سالم بر تو تا هستم و تا ش یاز سو کنندگانت، ارتیاقامت کردند و وارد شدند همراه ز
،هست  

 

ْسِلِميَن َوفِي أَْهل السهمَواِت َوأَْهِل اْْلََرِضيَن أَْجمَ  فَلَقَدْ  ْؤِمنِيَن َواْلم  ِزيهة  َوَجلهْت فِي اْلم  ِ َعظ َمْت بَِك الره ِعيَن، فَِإنها ّلِِله
ِ َوبََركات ه  َوتَِحيهات ه  َعلَْيَك يَا أَبا َعْبدِ  َسْيِن َوَعلَٰى آبائَِك الطهي ِبِيَن  َّللاهِ  َو إِنها إِلَْيِه راِجع وَن، َصلَوات  َّللاه اْلح 

داِة اْلَمْهِدي ِيَن؛ يهاتِك م  اْله  ْنتََجبِيَن َوَعلَٰى ذ ر ِ  اْلم 
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ها  مؤمنان و مسلمانان و همه اهل آسمان انیفرسا شده و در م به تو دشوار و طاقت بتیکه مص یراست به
خدا بر تو  اتیدرودها و برکات و تح میگرد یاز ماو ب یسو و به مییبزرگ گشت، پس ما از خدا ها نیو زم

افته شما؛یراهنما و ره یها و بر نسل بتیو بر پدران پاک و نج نیاباعبدهللا الحس یا  

 

ةً أَسهَسْت أَساَس الظُّْلِم لَ  ةً َخَذلَتَْك َوتََرَكْت ن ْصَرتََك َوَمع ونَتََك، َولَعََن َّللاه  أ مه َدِت اْلَجْوَر َعلَْيك ْم ك ْم وَ لَعََن َّللاه  أ مه َمهه
وَ  ِ َعزه قَْت إِلٰى أَِذيهتِك ْم َوتََحيُِّفك ْم َوجاَرْت ٰذِلَك فِي ِدياِرك ْم َوأَْشياِعك ْم، بَِرئْت  إِلَى َّللاه َجله َو إِلَْيك ْم يَا َساَداتِي َوَطره

ْم َوِمْن أَْشياِعِهْم َوأَتْباعِ  تِي ِمْنه  ِهْم،َوَمَواِليه َوأَئِمه  

کردند و نصرت و کمک به تو را رها نمودند و خدا لعنت کند  غیدر ات یاریکه از  یخدا لعنت کند اّمت
آزار و ظلم به  یبر شما را آماده کردند و برا یعدالت یب نهیستم بر شما را بنا نهادند و زم انیکه بن یاّمت

خدا و  یساختند، به سو یجار انتانیعیشما و ش یظلم و جور را در شهرها نیشما، راه را باز کردند و ا
روانشان،یو پ انیعیو ش نانیشدم از ا زاریو سرپرستانم، ب انیآقا یشما ا  

 

َف َمْنِزلَتَك ْم َوَشأْنَك ْم أَْن ي ْكِرَمنِي بِِواليَتِك ْم َوَمحَ  َوأَْسأَل   َ الهِذي أَْكَرَم يَا َمواِليه َمقاَمك ْم َوَشره ْم َواالْيتِماِم بِك ْم، بهتِك  َّللاه
قَ  ِحيَم أَْن يَْرز  َ اْلبَره الره ماِم  نِيَوبِاْلبَراَءِة ِمْن أَْعَدائِك ْم، َوأَْسأَل  َّللاه َمَودهتَك ْم َوأَْن ي َوف ِقَنِي ِللطهلَِب بِثاِرك ْم َمَع اْْلِ

ْنيا َواْْلِخَرِة َوأَْن ي بَل ِغَنِي اْلَمقا ، َوأَْن يَْجعَلَنِي َمعَك ْم فِي الدُّ د  َحمه ْنتََظِر اْلهاِدي ِمْن آِل م  وَد لَك ْم ِعْنَد اْلم  َم اْلَمْحم 
ِ؛  َّللاه

که مرا به  خواهم یداشت مقامتان را و شرافت داد منزلت و شأنتان را، م یکه گرامسرپرستانم  یخدا ا از
مهربان  کوکارین یبدارد و از خدا یبه شما و برائت از دشمنانتان گرام یو محبت و اقتدا تیوال

 تگریشما همراه امام مورد انتظار هدا یمن کند و به طلب خونخواه یشما را روز یکه دوست خواهم یم
 یکه برا یا دهیو آخرت مرا با شما همراه کند و به مقام پسند ایدر دن نکهیو ا دیاندان محّمد موفّق نمااز خ

 شما نزد خداست برساند؛

 

َوَجله بَِحق ِك ْم َوبِالشهأِْن الهِذي َجعََل َّللاه  لَك ْم أَْن ي ْعِطيَنِي بِم صابِي بِك ْم أَْفَضَل َما أَ  َوأَْسأَل   َ َعزه ْعطٰى م صاباً َّللاه
ِصيبَة  َما أَْفَجعَها َوأَنْ  ِ َو إِنها إِلَْيِه راِجع وَن﴾. يَا لَها ِمْن م  ، ﴿إِنها ّلِِله ِصيبَة  ْسِلِميَن، ِلق ل   كاهابِم  ْؤِمنِيَن َواْلم  وِب اْلم 

ِ َو إِنها إِلَْيِه راِجع ونَ  .فَِإنها ّلِِله  

شما قرار داده که عطا کند به من به  یکه برا یبه حق شما و به مقام خواهم، یعّزوجل م یاز خدا و
ما »رد و عطا ک بتشیبه خاطر مص یا زده بتیرا که به مص یزیچ نیبه شما، برتر ام یزدگ بتیخاطر مص
 یبود، برا ختکه چه دردناک و س یبتیاز مص یوا ،« میگرد یاو بازم یسو به شک یو ب مییمملوک خدا

میگرد یاو باز م یو به سو مییمؤمنان و مسلمانان، پس ما از خدا یها دل  

 

مه  ْن تَنال ه  ِمْنَك َصلَواٌت َوَرْحَمةٌ َوَمْغِفَرةٌ، َوا اللهه  د  َواْجعَْلنِي فِي َمقاِمي ِممه َحمه د  َوآِل م  َحمه ْجعَْلنِي َصل ِ َعلَٰى م 
حَ  د  َوآِل م  َحمه ب  إِلَْيَك بِم  بِيَن، فَِإن ِي أَتَقَره قَره ْنيا َواْْلِخَرِة َوِمَن اْلم  د  َصلَوات َك َعلَْيِه َوَعلَْيِهْم ِعْنَدَك َوِجيهاً فِي الدُّ مه
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د   َحمه ه  بَِصْفَوتَِك ِمْن َخْلِقَك َوِخيََرتَِك ِمْن َخْلِقَك م  مه َو إِن ِي أَتََوسهل  َوأَتََوجه َوَعِلي   َوالطهي ِبِيَن ِمْن أَْجَمِعيَن . اللهه 
يهتِِهَما؛  ذ ر ِ

ها  تو به آن یقرار ده که از سو یحالت از آنان نیرا در ابر محّمد و خاندان محّمد درود فرست و م ایخدا
 رایخود آبرومند و از مقّربان بدار، ز شیو آخرت در پ ایو مرا در دن رسد یدرودها و رحمت و آمرزش م

من متوّسل و  ای. خدامییجو ی( به تو تقّرب مشانیمن به محّمد و خاندان محّمد )درود تو بر او و همه ا
و پاکان از فرزندان آن  یمحّمد و عل دگانتیو منتخب از آفر تیها دهیاز آفر دهیبه برگز شوم، یمتوّجه م

 دو بزرگوار؛

 

مه  ْق بَْينِي َوبَْينَ  اللهه  ْم، َواَل ت فَر ِ د  َواْجعَْل َمْحياَي َمْحياه ْم، َوَمماتِي َمماتَه  َحمه د  َوآِل م  َحمه ْنيا فََصل ِ َعلَٰى م  ه ْم فِي الدُّ
مه َوٰهَذا يَْوٌم ت َجدهد  فِيِه الن ِْقَمة ، وَ َواْْل  ل  ِخرِة، إِنهَك َسِميع  الدُّعاِء . اللهه  فِيِه اللهْعنَة  َعلَى اللهِعيِن يَِزيَد َوَعلَٰى آِل   َت نَزه

ْمرِ  .يَِزيَد َوَعلَٰى آِل ِزياد  َوع َمَر ْبِن َسْعد  َوالش ِ   

به عشق( آنان و مردن مرا  ختهی)آم یمرا زندگ یبر محّمد و خاندان محّمد درود فرست و زندگ ایخدا
 ،ییکه تو شنونده دعا ندازیم ییمن و آنان جدا نیو آخرت ب ایبه( آنان قرار ده و در دن یفتگیمردن )با ش

ملعون و خاندان  دیزیبر آن  رد دیآ یو لعنت فرود م شود یاست که انتقام در آن تازه م یامروز روز ایخدا
و عمر بن سعد و شمر، ادیو خاندان ز دیزی  

 

مه  ل  َوآِخر  لَْعناً َكثِيراً، َوأَْصِلِهْم َحره ناِرَك، اللهه  ْم َواْلعَْن َمْن َرِضَي بِقَْوِلِهْم َوفِْعِلِهْم ِمْن أَوه ْم َجَهنهَم  اْلعَْنه  َوأَْسِكْنه 
ْم َوتابَعَ  ْم َوبايَعَه  َده ْم َوَرِضَي بِِفْعِلِهْم َواْفتَْح َوساعَ  ه مْ َوَساَءْت َمِصيراً، َوأَْوِجْب َعلَْيِهْم َوَعلَٰى ك ل ِ َمْن شايَعَه 

، َوك له غاِصب ، َوك له  ْم َوَعلَْيِهْم َوَعلَٰى ك ل ِ َمْن َرِضَي بِٰذِلَك لَعَناتَِك الهتِي لَعَْنَت بِها ك له ظاِلم  ، لَه  ، َوك له كافِر   جاِحد 
، َوك له َجبه  ، َوك له َشْيطان  َرِجيم  ْشِرك  مه اْلعَْن يَِزيَد َوآَل يَِزيَد َوبَنِي َمْرواَن َجِميعاً،َعنِ  ار  َوك له م  . اللهه  يد   

 یلعنت انیشد، از آغاز تا پا یکه به گفتار و کردارشان راض یآنان را لعنت کن و لعنت کن کس ایخدا
است و دوزخ  یگاهیکه بد جا یده، دوزخ شانیو آنان را در آتش سوزانت وارد کن و در دوزخ جا اریبس
داد و به  یاری آنانشد و به  مانیپ کرد و با آنان هم یواجب گردان بر آنان و هرکه با آنان همکار را

 تیها شد لعنت یحادثه راض نیو بر آنان و بر هر که به ا شانیا یشد و باز کن بر رو یکردارشان راض
 طانیهر ستمکار و هر غاصب و هر منکر و هر کافر و هر مشرک و هر ش یرا که به آن لعنت کرد

و خاندانش و فرزندان مروان همه را لعنت کن؛ دیزی ایرا، خدا یرانده شده و هر گردنکش لجباز  

 

مه  ِل ظاِلم  َظلََم أَْهَل بَْيتِ  اللهه  ْف َغَضبََك َوَسَخَطَك َوَعذابََك َونَِقَمتََك َعلَٰى أَوه مه َواْلعَْن َجِميَع  َوَضع ِ نَبِي َِك، اللهه 
مه َواْلعَْن أَوه  ْجِرِميَن، اللهه  ْم إِنهَك ذ و نِْقَمة  ِمَن اْلم  ْم َواْنتَِقْم ِمْنه  ، َواْلعَْن  لَ الظهاِلِميَن لَه  د  َحمه ظاِلم  َظلََم آَل بَْيِت م 

ْم َوِدياَره ْم َوق ب وَره ْم، َواْلعَِن الله  َسْيَن اْبَن بِْنِت نَبِي َِك َوحاَربَتْه  َوقَتَلَْت أَْرواَحه  مه اْلِعصابَةَ الهتِي ناَزلَِت اْلح  ه 
مه الهِذيَن نََهب وا مالَه ،  ِشيعَتَه  أَْصحابَه  َوأَْنصاَره  َوأَْعَوانَه  َوأَْوِليَاَءه  وَ  يهتَه ، َواْلعَِن اللهه  ِحب ِيِه َوأَْهَل بَْيتِِه َوذ ر ِ َوم 

مه َواْلعَْن ك له َمْن بَلَغَه  ٰذِلَك فََرِضَي بِِه وَ  ِليَن َسلَب وا َحِريَمه ، َولَْم يَْسَمع وا َكالَمه  َواَل َمقالَه ، اللهه  ِمَن اْْلَوه
يِن؛ ِخِرينَ َواْْل  َواْلَخالئِِق أَْجَمِعيَن إِلٰى يَْوِم الد ِ  
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ستم  امبرتیپ تیب که به اهل یر اول ستمگردوچندان کن غضب و خشم و عذاب و انتقامت را ب ایخدا
تو صاحب انتقام از  رایز ر،یها را لعنت کن و از آنان انتقام بگ کنندگان بر آن تمام ستم ایکرد، خدا

لعنت کن ارواح و  ورا که به خاندان محّمد ستم کرد  یستمکار نیو لعنت کن اول ایخدا ،یتبهکاران هست
فرود  امبرتیفرزند دختر پ نیرا که به کارزار با حس یتیلعنت کن جمع ایرا و خدا شانیشهرها و گورها

و  تیب و دوستداران اهل انیعیکاران و دوستان و ش و کمک اورانیو  ارانیو  دندیآمدند و با او جنگ
را ربودند و سخن و  مشیکردند و حر ارترا که مالش را غ یلعنت کن کسان ایفرزندانش را کشتند و خدا

شد از گذشتگان و  یو به آن راض دیحادثه به او رس نیلعنت کن هرکه ا ایو خدا دندینشنگفتارش را 
امت؛یتا روز ق ها دهیو همه آفر ندگانیآ  

 

ْهَجتَه  فِ  السهالم   َسْيَن َوَعلَٰى َمْن َساَعَدَك َوعاَونََك َو َواَساَك بِنَْفِسِه، َوبََذَل م  ِ اْلح  ِ َعلَْيَك يَا أَبا َعْبِدَّللاه ي الذهب 
وِحَك َوَعلَٰى أَْرواِحِهْم، َوَعلَٰى ت ْربَتِ  .ٰى ت ْربَتِِهمْ َوَعلَ  كَ َعْنَك، السهالم  َعلَْيَك يَا َمْوالَي َوَعلَْيِهْم، َوَعلَٰى ر    

نمودند و با جانشان با تو به  ات یاریکردند و  یکه با تو همراه و بر آنان نیاباعبدهللا الحس یبر تو ا سالم
و بر آنان و بر روح تو و بر  میموال یسالم بر تو ا دند،یکمک برخاستند و جانشان را در دفاع از تو بخش

 ارواحشان و بر خاک تو و بر خاکشان،

 

مه  ِ، يَا اْبَن خاتَمِ  اللهه   النهبِي ِيَن، َويَا لَق ِِهْم َرْحَمةً َوِرْضواناً َوَرْوحاً َوَرْيحاناً، السهالم  َعلَْيَك يَا َمْوالَي يَا أَبا َعْبِدَّللاه
مه بَل ِْغه  َعن ِي فِي  ِهيد  اْبَن َسي ِِد اْلَوِصي ِيَن، َويَا اْبَن َسي َِدِة نِساِء اْلعالَِميَن، السهالم  َعلَْيَك يَا شَ  يَا اْبَن الشهِهيِد . اللهه 

 ٰهِذِه السهاَعِة، َوفِي ٰهَذا اْليَْوِم، َوفِي ٰهَذا اْلَوْقِت، َوك ل ِ َوْقت  تَِحيهةً َوَسالماً؛

 یاباعبدهللا، ا یا میموال یبه آنان عطا کن، سالم بر تو ا حانیرحمت و رضوان و راحت و ر ایخدا
 یسالم بر تو ا ان،یفرزند سرور بانوان جهان یو ا نانیفرزند سرور جانش یو ا امبرانیخاتم پ فرزند

 تیمن تح یوقت و هر وقت از سو نیروز و در ا نیساعت و در ا نیدر ا ایخدا د؛یفرزند شه یا د،یشه
 و سالم به او برسان؛

 

تهِصالً َما اتهَصَل اللهْيل  َوالنهه السهالم   ْستَْشَهِديَن َمعََك َسالماً م  ار  ، السهالم  َعلَْيَك يَا اْبَن َسي ِِد اْلعالَِميَن، َوَعلَى اْلم 
َسْيِن الشهِهيِد، السهالم   ِ ْبِن اْلح  َسْيِن ْبِن َعِلي   الشهِهيِد، السهالم  َعلَٰى َعِلي  ْلعَبهاِس ْبِن أَِميِر َعلَى ا َعلَى اْلح 

ْؤِمنِيَن، السهالم  َعلَى الشَُّهداِء ِمْن و   ْلِد أَِميِر اْلم  ْؤِمنِيَن الشهِهيِد، السهالم  َعلَى الشَُّهداِء ِمْن و  ْلِد َجْعفَر  اْلم 
ْؤِمنِينَ  ْستَْشَهد  ِمَن اْلم  ، السهالم  َعلَٰى ك ل ِ م  .َوَعِقيل    

 وستهیتا شب و روز پ وستهیپ یشدگان همراه تو، سالم و بر کشته انیر جهانفرزند سرو یبر تو ا سالم
 دیسالم بر عباس فرزند شه د،یشه نیبن حس یسالم بر عل د،یشه یبن عل نیاست، سالم بر حس

سالم  ل،یقاز فرزندان جعفر و ع دانیسالم بر شه رمؤمنان،یاز فرزندان ام دانیسالم بر شه رمؤمنان،یام
شده از مؤمنان؛ دیبر هر شه  
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مه  ِ َوَعلَ  اللهه  ْم َعن ِي تَِحيهةً َوَسالماً، السهالم  َعلَْيَك يَا َرس وَل َّللاه د  َوبَل ِْغه  َحمه د  َوآِل م  َحمه ْيَك السهالم  َصل ِ َعلَٰى م 
َسيْ  ِ َوبََركات ه ، أَْحَسَن َّللاه  لََك اْلعَزاَء فِي َولَِدَك اْلح  السهالم  َعلَْيَك يَا أَبَا اْلَحَسِن يَا  الم ،ِن َعلَْيِه السه َوَرْحَمة  َّللاه

ِ َوبََركات ه ، أَْحَسَن َّللاه  لََك اْلعَزاَء فِي َولَِدَك الْ  ْؤِمنِيَن َوَعلَْيَك السهالم  َوَرْحَمة  َّللاه َسْيِن، السهالم  َعلَْيِك يَا أَِميَر اْلم  ح 
ِ َوبََركات ه ؛ َعلَْيكِ اْلعالَِميَن وَ  فاِطَمة  يَا بِْنَت َرس وِل َرب ِ  السهالم  َوَرْحَمة  َّللاه  

 یمن درود و سالم برسان. سالم بر تو ا یبر محّمد و خاندان محّمد درود فرست و به آنان از سو ایخدا
 کوین نیفرزندت حس بتیپاداشت را در مص ایرسول خدا و سالم و رحمت و برکات خدا بر تو باد، خدا

باد، خدا پاداشت  تومؤمنان و سالم و رحمت و برکات خدا بر  ریام یاباالحسن ا یگرداند، سالم بر تو ا
سالم و  ان،یگرداند، سالم بر تو فاطمه دختر رسول پروردگار جهان کوین نیفرزندت حس بتیرا در مص

 رحمت و برکات خدا بر تو باد؛

 

ِ  َّللاه  لَِك اْلعَزاَء فِي َولَِدكِ  أَْحَسنَ  د  اْلَحَسَن َوَعلَْيَك السهالم  َوَرْحَمة  َّللاه َحمه َسْيِن، السهالم  َعلَْيَك يَا أَبا م  اْلح 
ْؤِمنِينَ  َسْيِن، السهالم  َعلَٰى أَْرواٍِ اْلم  ْم  َوبََركات ه ، أَْحَسَن َّللاه  لََك اْلعَزاَء فِي أَِخيَك اْلح  ْؤِمناِت، اْْلَْحياِء ِمْنه  َواْلم 

ِ َوبََركات ه ، أَْحَسَن َّللاه  لَه م  اْلعَزاَء فِي َمْواله م  اْلح   مه اْجعَْلنا َواْْلَْمواِت، َوَعلَْيِهم  السهالم  َوَرْحَمة  َّللاه َسْيِن . اللهه 
.َوأَْهلَه  يَا َربه اْلعالَِمينَ  ْسالمَ ْلِْ ِمَن الطهاِلبِيَن بِثاِرِه َمَع إِمام  َعْدل  ت ِعزُّ بِِه ا  

حسن و  یابا محّمد ا یگرداند، سالم بر تو ا کوین نیفرزندت حس بتیرا در مص تتیو تسل یدلدار خدا
گرداند،  کوین نیبرادرت حس بتیرا در مص تتیو تسل یسالم و رحمت و برکات خدا بر تو باد، خدا دلدار

سالم و رحمت خدا و برکات خدا بر آنان  شان،یها ها و مرده زنده مانیا سالم بر ارواح مردان و زنان با
ما را از خواستاران  ایگرداند، خدا کوین نیحس شانیموال بتیآنان را در مص تیو تسل یباد، خدا دلدار

پروردگار  یا ،یگردان زیاو به همراه امام دادگر قرار ده که اسالم و اهلش را به او عز یخونخواه
.انیجهان  

 

:به سجده رو و بگو بعد  

 

مه  ْشتَكٰى فِي َعِظيمِ  اللهه  ، َو إِلَْيَك اْلم  اِت لََك اْلَحْمد  َعلَٰى َجِميعِ َما ناَب ِمْن َخْطب ، َولََك اْلَحْمد  َعلَٰى ك ل ِ أَْمر  ِهمه  اْلم 
ْم ِمَن اْلَكَراَمِة  َواْلفَْضِل اْلَكثِيرِ بِِخيََرتَِك َوأَْوِليائَِك َوٰذِلَك ِلما أَْوَجْبَت لَه    

توست  یو به سو یداد و تو را سپاس بر هر امر یرو میتو را سپاس بر همه آنچه از امر عظ ایخدا
به خاطر ارزش و احسان  نیاصابت کرد و ا تیایو اول دگانیدر امور بس مهم بزرگ که به برگز تیشکا
یا است که بر آنان واجب کرده یاریبس  

 

مه  وِد، َواْلَمقامَ  اللهه  ر  َسْيِن َعلَْيِه السهاٰلم  يَْوَم اْلو  ْقنِي َشفاَعةَ اْلح  د  َواْرز  َحمه د  َوآِل م  َحمه  اْلَمْشه وِد،  ِفََصل ِ َعلَٰى م 
َسْينِ  َِواْلَحْوضَ  َسْيِن َوأَْصحاِب اْلح  وِد، َواْجعَْل ِلي قََدَم ِصْدق  ِعْنَدَك َمَع اْلح  السهاٰلم  الهِذيَن َواَسْوه   َعلَْيهِ   اْلَمْور 

ْم، َوجاَهد وا َمعَه  أَْعداَءَك اْبتِغاَء َمْرضاتَِك َوَرَجائَِك، َوتَْصِديقاً بِ  َهَجه  َوْعِدَك، َوَخْوفاً بِأَْنف ِسِهْم، َوبََذل وا د ونَه  م 
اِحِمي .نَ ِمْن َوِعيِدَك، إِنهَك لَِطيٌف ِلَما تَشاء  يَا أَْرَحَم الره  
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و مقام  امتی)درود بر او( را روز ورود به قنیبر محّمد و خاندان محّمد درود فرست و شفاعت حس ایخدا
 ارانیو  نیقرار ده با حس کین ۀنیشینزد خود پ میمن کن و برا بینص ندیکه بر آن درآ یمشهود و حوض

و همراه  دندیاو بخش برابردادند و جانشان را در  یاریکه با وجودشان به او  ( آنانشانی)درود بر ا نیحس
 دتیات و ترس از تهد به وعده قیبه تو، تصد دیو ام ات یاو با دشمنانت به خاطر به دست آوردن خشنود

.مهربانان نیتر مهربان یا ،یبه هر که بخواه یا کننده یکیکه تو مهربان و ن رایجهاد کردند، ز  
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