
 

 عباسالابوالفضل حضرت  نامهزیارت

 دستخط منسوب به امام جعفر صادق علیه السالم با
 استخراج شده استمنسوب به امام جعفر صادق علیه السالم کتابخانه آستان قدس رضوی  53از روی قرآن شماره  از زیارتنامه نسخه  رسم الخط این

 السالم ماو حضرت سید الشهداء علیه حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف محضرهدیه به 

 

 

 

 

 

 السالم علیه



در  «حیدر الجد»امام صادق)ع( رسیده است، به همین منظور  اباالفضل العباس)ع( یکی از استوارترین متون زیارتی است که به سند معتبر از زیارتنامه حضرت

ای زاده شد که جایگاه حضرت اباالفضل العباس)ع( در خانه .به شرح مضامین زیارتنامه اباالفضل)ع( پرداخته است« فی شرح زیارة العباس وَهَج النبراس»کتاب 

 به عرصه گیتی نهاد و در همان ابتدا از پرتو هدایت پدر بزرگوارش هجری در مدینة النبی پا 62حکمت بود، علمدار دشت نینوا در چهارم شعبان سال  دانش و

هاشم در بنی قمر  .به طور مستقیم از اهل بیت)ع( علوم و اسرار الهی را آموخت ها برد و)ع( بهرهامیرمؤمنان)ع( و دو برادر رشیدش امام حسن)ع( و امام حسین

 سر گذاشت که امام حسین به هنگام شهادتش این چنین فرمود:  روز عاشورا در حالی به خوبی امتحان خویش را در درگاه الهی پشت

 «وقلت حیاتی االن انکسر ظهری»

حجت)عج( این وفاداری  و چه زیبا حضرت  .رفیع حضرت عباس)ع( در پشتیبانی از والیت دارد ام کم شد، این جمله نشان از جایگاهرهاکنون پشتم شکست و چا

رار طاب قعباس)ع( را مورد خ ای که برای شهدای کربال ایراد کردند، این چنین حضرتقسمتی از زیارتنامه کند، امام موعود)عج( درسقای دشت نینوا را ترسیم می

  :دهندمی

بِ 
ا
َلا أ مُ عا َلا ِمِنیا  الساَّ ُؤْ ِمریِ اْلْ

ا
باَّاِس ْبنِ أ ْضلِ اْلعا اهُ   اْلفا خا

ا
اِسی أ ُوا ِِ بِ  اْلْ ْمسِ

ا
هِ ِمنْ أ ِِ َا ِخِِ ِل ِِ اْْ ْفسِ   نا

اِقی ی لاُِ اْلوا ادِ اهُ  اْلفا ِا ةِ یا وعا اْقطُ اِئِِ اْلْ ا لاْیِِ ِبِ اِعی إِ ُ  الساَّ نا اللاَّ عا اَّ اقا  لا
نِ ادِ اْْلُها قا یِا ْبنا الرَُّ زِ ِاُ یا ِتل

میا ْبنا  کِ اِئ  وا حا ْیلِ الطاَّ فا  ؛ الطَُّ
برادرش شد، نگهبان بود و سعی  جان خود را نثار برادرش کرد، دنیا را وسیله آخرت خود قرار داد، فدای :عباس، پورِ امیرمؤمنان)ع( کسی کهالسالم بر ابوالفضل 

  .بن طفیل طائی را لعنت کند اللّه قطع شد، خداوند قاتالن او یزید بن رقاد و حکیمدستش در جهاد فی سبیل  ان برساند، دوبسیار کرد تا آب را به لب تشنگ



ه عدر راه والیت در تاریخ اسالم و شی اش با جان نثاریالعادهاوج معرفت به ذات مقدس امام زمان خود و بصیرت فوق این چنین بود حضرت اباالفضل)ع( به سبب

آنجایی که متون زیارتی در برگیرنده اصول اخالقی  از .معصومین هست که از معصوم برای ایشان زیارتنامه صادر شده است ماندگار شد و ایشان از جمله معدود غیر

ای هالگوی عملی شیعه محسوب شود، به گونمستندترین  تواند به عنوانتر توسط معصومین برای شیعه به یادگار مانده است، میپیش و عقاید استوار شیعه است و

سل میانبرد تو کند و بهترین راهبه ذات اقدس الهی معرفی می نجات و رستگاری را توکل کردن عالوه بر آشنایی با عرفان عملی و نظری، راه که در درون این زیارات

  .خواندمقدسه می کردن به ذوات

شده است که نویسندگان مختلفی به شرح و تبیین  های مختلفی صادرنامهاز صدر اسالم تا کنون زیارت «رح زیارة العباسوَهَج النبراس فی ش»شرحی درباره کتاب 

ه در کربال انتشار یافته است، بعتبه مقدسه عباسیه  تألیف حیدر الجد که از سوی« وَهَج النبراس فی شرح زیارة العباس»جمله کتاب  اند، ازاین مسئله پرداخته

   .پردازدهاشم میزیارت برای قمر بنی بازخوانی شرح چرایی صدور

صادق)ع( رسیده است، یعنی سندی دقیق و قابل اطمینان  العباس)ع( یکی از استوارترین متون زیارتی است که به سند معتبر از امام زیارتنامه حضرت اباالفضل

روایت کرده است؛ کتابی که « کامل الزیارات»قولویه در کتاب  متن زیارت را محدث بزرگ سده چهارم، جعفر بن محمد بن .شودسوب میمح هاشمدر مورد قمر بنی

یک  ی، حضورقولویه تا آنجا است که بعضی از دانشوران بزرگ شیع کند، البته اهمیت این کالم ابنمؤلف، در آن از هیچ راویِ غیر ثقه روایت نمی به شهادت مقدمه

 سر به مُهر زیارت حضرت عباس)ع( تا کنون کمتر گشوده شده و گوهرهای درون آن این گنجینه .دانندراویان ابن قولویه را دلیلی بر ثقه بودن او می راوی در شمار

 رح و توضیح مفردات و عبارات و مضامین زیارتنامهفصل کوتاه، به ش 13قالب  پژوهشگر معاصر نجفی در کتاب خویش در« حیدر الجد»کمتر نمایش داده شده است، 

اختصار  منبع معتبر استفاده کرده و در عین حال، در توضیح به 87این کتاب، از  ای زیبا و در خور ارائه کرده است، وی در نگارشاباالفضل)ع( پرداخته و رساله

  .آوردروی می

تواند به حضرت عباس)ع( می زیارت بنابراین است،  هاحجت خدا در تمام شرایط، حتی در دشوارترین وضعیت ترین درس زندگی علمدار دشت نینوا یاریاز مهم

السالم( آنچه حاصلش این است روایت شده: در خبری از حضرت سجاد)علیه  .یاری به امام زمان)عج( مؤثر باشد عنوان نسخه علمی در عصر دوران غیبت و ظهور در



فدای آن حضرت نمود تا این که در راه یاری او دو دستش را از بدن جدا  السالم( را که نسبت به برادر خود ایثار کرد و جانش رارحمت کند عباس)علیه خداوند

 کند والسالم( با آن دو بال همراه فرشتگان در بهشت پرواز میطالب)علیهابی او دو بال به آن جناب عنایت فرمود که مانند جعفر بن خدا به جای دو دست کردند و

 .شهداست و تمام شهیدان را آرزوی مقام اوست السالم( در قیامت نزد خدا مقامی است که مورد غبطه همهبرای عباس)علیه

 

 با دستخط منسوب به امام جعفر صادق علیه السالم که هجری قمری  3313در شعبان ایشان  نور  مناسبت میالد سراسر به  علیه السالم  متن زیارت حضرت عباس

  :کتابخانه آستان قدس رضوی استخراج شده است منتشر می شود 13از روی قرآن شماره  رابعی حمید توسطنسخه  رسم الخط این

 

 سم هللا الرحمن الرحیمـب
بیَن َواَْنبِیائِهِ  م  سال َقرَّ ِ َوَسالم  َمالئَِکتِِه اْلم  ْرَسلیَن َوِعبادِ  اّلله ِه الّهالِییَن َوَجمی ِِ اْلم 

یقینَ  ده َهداِء َوالّهِ هِباتِ فیما تَْغَتدی َوتَ  الشُّ ی
ر و ُ  َوالزهاکِیاتِ الطَّ

ْؤِمنیَن اَْشهَ  َعلَْیَک یَاْبنَ  دیقِ اَمیِراْلم  ّْ لیِم َوالتَّ اْلَوفاِء َوالنَّّیَیِه وَ  د  لََک بِالتَّسْ
ْبطِ  ِ ْرَسِل َوالسه ِبیهِ اْلم  لیِل اْلعالِِم َواْلَوِصیهِ ا لَِخلَِف النَّ ْنَتَجِب َوالدَّ هِغِ اْلم  بَل  ْلم 



ولِِه َوَعْن  ْهَتَضِم َفَجزاَک اّلله  َعْن َرس  ْؤِمنیَن  َواْلَمْظل وِم اْلم  َعْن وَ اَمیِراْلم 
َسیِن َصلَوات   ِ َعلَْیِهْم اَْفَضَل اْلَجزاِء بِما  فاِطَمَه َواْلَیَسِن َواْلی  اّلله

ْقبَى الدهار لََعَن اّلله  مَ  َصبَْرَت َواْحَتَسْبتَ  َتلََک َولََعنَ واََعْنَت َفِنْعَم ع  ََ  ْن 
ْرَمتَِک َولََعَن اّلله   َک َواْسَتَخفَّ بِی  ْیَنَک َوبَْیَن ماِء ْن حاَل بَ مَ  اّلله  َمْن َجِهَل َحقَّ

تِْلتَ   َ راتِ اَْشَهد  اَنََّک  ْم ما َوَعَدک   اْلف  ْنجٌِز لَک  َ م  ْم َمْظل وماً َواَنَّ اّلله
هٌِم لَک مْ  ِجْئت َک یَاْبنَ  َسل ْلبی م  ََ ْم َو ْؤِمنیَن وافِداً اِلَْیک  ْم تابِـ ٌِ وَ  اَمیِراْلم  اَنَا لَک 

هٌ  َعدَّ ْم م  َرتی لَک  ّْ َم اّلله   َون  َو َخْیر  اْلیاکِمیَن فَ  َحتى یَْیک  ْم ا َوه  ْم َمَعک  َمَعک 
هی ْم اِن وهِک  تَ  َم َِ َعد  ََ ْم َو ؤِمنیَن َوبَِمْن خالََفک  ْم ِمَن اْلم  ْم َوبِاِیابِک  ِمَن  لَک مْ بِک 

َتلَْتک م بِاْاْیدی ََ ًه  َتل اّلله  ا مَّ ََ نِ  اْلکافِریَن    .َواْاْلس 
 

  :و بچسبان خود را به ضریح در حالى که رو به قبله باشى و بگوپس داخل شو 



الم   ِ َولَِرسولِهِ  السَّ طی ِ  ّلله ؤِمنیَن َواْلَیَسِن َوِامی َعلَْیَک اَیَُّها اْلَعْبد  الّهالِح  اْلم  ِر اْلم 
هى اّلله  َعلَْیِهمْ  َسْیِن َصل ِ  َواْلی  الم  َعلَْیَک َوَرْحَمه  اّلله َوَمْغِفَرت ه   ات ه   َوبََرکَوَسلََّم َوالسَّ

َ اَنََّک َمَضْیَت َعل َوِرْضوان ه  َوَعلى ر وِحَک َوبََدنَِک اَْشَهد   ى َوا ْشِهد  اّلله
وَن لَه  ف ما َمضى َعلَْیِه اْلبَْدِریُّونَ  ناِصی  ِ اْلم  وَن فی َسبیِل اّلله جاِهد   ی ِجهادِ واْلم 

َرِه اَ  ّْ وَن فی ن  بالِغ  هائِ  ْولِیائِِه الذهابُّوَن َعْن اَْعدائِِه اْلم  ِه َفَجزاَک اّلله  اَْفَضَل اَحب
ْن َوفى بِبَ  الَجزاِء َواَْکَثَر اْلَجزاءِ   ْیَعتِهِ َواَْوَفَر اْلَجزاِء َواَْوفى َجزاِء اََحد ِممَّ

لَْغَت فِی ََْد با َواْسَتجاَب لَه  َدْعَوتَه  َواَطاَع و اَه اَْمِرِه اَْشَهد  اَنَّکَ 
ودِ النَّ  َهد ّیَیِه َواَْعطَْیَت غایََه اْلَمْجه  اِء َوَجَعَل ر وَحَک َفبََعَثَک اّلله  فِی الشُّ

َعداِء َواَْعطاَک ِمْن ِجنانِِه اَْفَسَیها َمْنِزاً َواَْفَضلَها َم َِ اَْروا ُِ  َرفاً َوَرَف َِ غ   السُّ
هِینَ  هیَن َوَحَشَرَک َم َِ النبِی هِی یق ِذْکَرَک فِی ِعل ده َهداِء وَ َوالّهِ الّهالِییَن یَن َوالشُّ

َن ا ولئَِک َرفیقاً  ْل َواَنََّک َمَضْیَت َعلى َوَحس  ّیَره بَ  اَْشَهد  اَنََّک لَْم تَِهْن َولَْم تَْنک 



بِعاً  تَّ ْقَتِدیاً بِالّهالِییَن َوم  هیَن َفَجَم َِ  ِمْن اَْمِرَک م  بِی ولِهِ لِلنَّ ِه َواَْولِیائِ   اّلله  بَْیَننا َوبَْیَنَک َوبَْیَن َرس 
ْخبِتیَن َفاِنَّه  اَْرَحم  الرهاِحمینَ   فی َمناِزِل اْلم 

  

  :پس برو به سوى باالى سر و دو رکعت نماز کن و بعد از این دو رکعت هر چه خواستى نماز کن و بسیار خدا را بخوان و در عقب نمازها بگو

مَّ  هه  َیم الل یـَّ َصلهِ َعلى م  َکرَِّم ا َدْع لی فی هذا اْلَمکانِ مَّد َوا تَ ـَ د َوآِل م  ْلم 
ه َغَفْرتَه  َوا َعظَِّم َذْنباً اِا َهِد اْلم  ه َفرَّْجَته  َوا مَ  َواْلَمشْ ه َشَفْیَته  َوا َهمهاً اِا َرضاً اِا

ه  َعْیباً  ه بََسْطَته  َوا َخْوفاً اِا ه َسَتْرتَه  َوا ِرْزَاً اِا ه َجَمْعَته  َوا ِمْنَته  َوا َشْمالً اِ اَ  اِا ا
ه َحِفْظَته   ْیَته  َوا حاَجًه ِمْن َحوائِجِ الدُّ  غائِباً اِا ه اَدَّ َواآلِخَرِه  ْنیاَوا َدْیناً اِا

َََضْیَتها یا ه   مینَ اَْرَحم  الرهاحِ  لََک فیها ِرضاً َولَِی فیها َصال ٌُ اِا
  

  :پس برگرد به سوى ضریح و در نزد پا بایست و بگو

ْؤِمنینَ  الم  السَّ  هاَس ْبَن اَمیِراْلم  ال َعلَْیَک یا اَبَا اْلَفْضِل اْلَعب هیَن السَّ هِِد اْلَوِصی م  َعلَْیَک یَاْبَن َسی
الم  َعلَْیکَ  َدِمِهْم اِیماناً  السَّ َْ َوِمِهْم بِد یَاْبَن اَوَِّل اْلَقوِم اِْسالماً َواَ َْ ِ َواَ یِن اّلله



ولِِه َوِاخیَک َفنِْعَم  َواَْحَوِطِهْم َعلَى اْاْسالِم اَْشَهد   ِ َولَِرس  َّْیَت ّلله لََقْد نَ
واسی اْاخ   ًه ظَلََمْتکَ  اْلم  َتلَْتَک َولََعَن اّلله  ا مَّ ََ ًه  ًه وَ  َفلََعَن اّلله  ا مَّ لََعَن اّلله  ا مَّ

ْرَمَه اْاْسالِم َفنِْعَم الّه  َک اْلَمیاِرَم َواْنَتَهَکْت اْسَتَیلَّْت ِمنْ  ابِر  ح 
یاِمی النهاِصر   جاِهد  اْلم  جیب  اِلى طا اْلم  َعِه َواْاخ  الدهاف ِِ  َعْن اَخْیِه اْلم 

هِِه الرهاِغب   ناءِ  فیما َزِهدَ  َرب ه  ِمَن الثَّوابِ اْلَجزیِل والثَّ َک ْلَجمیِل َفأْلَیقَ ا فیِه َغْیر 
هی تََعرَّْضت  لِِزیارَ  اّلله  بَِدَرَجِه آبائَِک فی دارِ النَّعیمِ  مَّ اِن هه  ِه اَْولِیائَِک َرْغبًَه الل

َّ  فی ثَوابِکَ  هِیَ َوَرجاًء لَِمْغِفَرتَِک َوَجزیِل اِْحسانَِک َفاَْسأل َک اَْن ت  ی ل مَّد َوآلِِه ـَ َعلى م 
هاِهریَن َواَْن تَْجَعَل ِرْزَی بِِهْم  ِهْم َمْقب ولًَه َوَحیاتی َوَعْیشی بِِهْم َارهاً َوِزیاَرتی بِ  دارهاً الط

ْن  بِِهمْ  ْکَرمیَن َواْجَعْلنی ِممَّ هِبًَه َواَْدِرْجنی اِْدراَج اْلم  ْن ِزیاَرِه یَْنَقِلب  مِ  طَی
ََدِ  ْنجِیاً  فلِیاً م  هائَِک م  ن و َمشاِهِد اَِحب ْفراَن الذُّ بِ َوَسْتَر اْسَتْوَجَب غ 

َف اْلک ر وبِ الْ  ی وبِ َوَکشْ  اِنََّک اَْهل  التَّْقوى َواَْهل  اْلَمْغِفَرهِ  ع 
  :و چون خواستى وداع کنى آن حضرت را به جهت بیرون آمدن، پس نزد قبر برو و بگو



کَ  ِ  اَْسَتْوِدع  الَم آَمنها بِاّلله  َعلَْیَک السَّ
 
َرأ َْ َ َواَْسَتْرعیَک َواَ ولِِه وَ وَ  اّلله بِکِتابِِه بَِرس 

مَّ  هه  ِ الل مَّ ا تَجْ  َوبِما جاَء بِِه ِمْن ِعْنِد اّلله هه  اِهدیَن الل ْبنا َم َِ الشه  َعْله  آِخَر اْلَعْهِد ِمْن اْکت 
هِى اّلَله  َعلَْیِه َوآلِهِ  ولَِک َصل ْبَر اْبِن اَخی َرس  ََ َْ  ِزیاَرتی  نی ِزیاَرتَه  اَبَداً َوَسلَّم َواْرز 

ْرنیما اَْبَقْیَتنی وَ  ولِکَ َمَعه  َوَم َِ آبائِِه فِی اْلجِناِن َوَعرهِف بَْینی َوبَ  اْحش  َواَْولِیائَِک  ْیَن َرس 
ی مَّ َصلهِ َعلى م  هه  َیمه ـَ الل نیـَ مَّد َوآِل م  ولَِک َعلَى اْایماِن بَِک َوالتَّ  د َوتََوفَّ دیِق بَِرس  ّْ

ِه َعلَ  َواْلِوایَِه لَِعلِیه  الم  َواْلبَراَءِه ِمْن ْبِن اَبی طالِب َواْائِمَّ هی عَ  ْیِهم  السَّ وهِِهْم َفاِن د 
یَ  یَ  مَّد َوآلِ ـَرضیت  بِذلَِکَوَصلَّى اّلله  َعلى م    مَّدـم 

 

  

  .خواهىهاى مؤمن و اختیار کن از دعاها هر دعایى را که مىپس دعا کن از براى خود و به جهت والدین خود و از براى مردان مؤمن و زن

 

 

 

 



 

 

 

 ترجمه :

تو  رود برآید و میصدّیقان و درودهای پاک و پاکیزه در آنچه می اش و همه شهیدان وسالم فرشتگان مقرّبش و پیامبران مرسلش و بندگان شایسته سالم خدا و

 و خاندانش باد( وخیرخواهی، برای یادگار پیامبر مرسل )درود خدا بر او  دهم برای حضرتت به تسلیم و تصدیق و وفا وفرزند امیرمؤمنان، شهادت می باد ای

د ده خدا از جانب پیامبر و امیرمؤمنان و حسن و حسین )درود خدا بر ایشان( جزایت زده،گر و ستمدیده غارتفرزندزاده برگزیده و راهنمای دانا و جانشین تبلیغ

را  کسی خدا لعنت کند ؛یکو سرانجامی است خانه آخرتگذاشتی و یاری نمودی پس چه ن برترین جزا به خاطر این که صبر کردی و کار خویش را تنها به حساب خدا

و ت دهم کهشمرد و خدا لعنت کند کسی را که بین تو و آب فرات پرده شد، شهادت می که تو را کشت و لعنت کند کسی را که جاهل بود به حقّت و حرمتت را سبک

خود  و تو آمدم ای فرزند امیرمؤمنان، وارد به محضر شمایم، دلم تسلیم و پیرو شماست سویکند، به ای که به شما داده وفا میمظلومانه کشته شدی و خدا به وعده

زگشتتان مؤمن شما و با کنندگان است، پس با شمایم تنها با شما نه با دشمن شما، من بهبهترین حکم ام برای شما مهیاست تا خدا حکم کند و اونیز پیرو شمایم، یاری

 .هایشان کشتندها و زبانکافرم، خدا بکشد امّتی را که شما را با دست لفت کردند و شما را کشتندکه با شما مخاو به آنان

خدا بر آنان باد(، سالم و رحمت خدا و برکات و مغفرت و رضوانش بر  بر خدا و رسول خدا و امیرمؤمنان و حسن و حسین )درودای بنده شایسته فرمان سالم بر تو

رفتی که اهل بدر رفتند و در آن راه از دنیا گذشتند، آن مجاهدان در راه  گیرم که تو به همان مسیریدهم و خدا را شاهد میروان و تن تو، شهادت می تو و بر

 و هد، به برترین و بیشترینکنندگان از عاشقانش، خدا پاداشت داولیایش، آن دفاع گران در یاریخیرخواهان برای خدا، در مبارزه با دشمنان خدا و تالش خدا و

 که در خیرخواهی دهمشهادت می ؛کرد و دعوتش را اجابت نمود و از والیان امر اطاعت کرد که به بیعت او وفاترین پاداش، یکی از آنانترین پاداش و وفاکنندهکامل

ترین منزل را به تو وسیع در کنار ارواح نیکبختان قرار دهد و از بهشتش شهیدان برانگیزد و روحت را کوشیدی و نهایت تالش را انجام دادی، خدا تو را در زمره



قانی ها که خوب رفیمحشور نماید، آن را در باالترین درجات باال برد و با پیامبران و صدّیقان و شهدا و شایستگان ها را ارزانی نماید و نامتعطا کند و برترین غرفه

شایستگان و پیروی از پیامبران، پس خدا بین ما  و باز نایستادی و بر آگاهی از کارت از دنیا رفتی، در حال پیروی از زیدیدهم که تو سستی نورهستند، شهادت می

 .ترین مهربانان استهای فروتنان گرد آورد که او مهربانجایگاه و رسول خود و اولیایش در

که برطرف نمایی و که بیامرزی و نه اندوهی جز آنمن گناهی مگذار جز آن م و زیارتگاه بزرگ، برایفرست بر محمّد و خاندان محمّد و در این مکان مکرّ خدایا درود

ه ن که گرد آوری وکه ایمنی دهی و نه پراکندگی جز آنبگسترانی و نه ترسی جز آن کهکه بپوشانی و نه رزقی جز آنکه شفا دهی و نه عیبی جز آنبیماری جز آن نه

برآوری،  کههای دنیا و آخرت که تو را در آن رضایت و مرا در آن مصلحت است جز آنحاجت که حفظ کنی و دیدارش را نزدیک نمایی و نه حاجتی ازندور از نظری جز آ

 .ترین مهربانانای مهربان

ترینشان فرزند اولین نفر امت در اسالم آوردن و پیش سالم بر تو ای ای ابا الفضل العباس فرزند امیرمؤمنان، سالم بر تو ای فرزند سرور جانشینان، سالم بر تو

دهم که تو برای خدا و رسولش و برادرت خیرخواهی نمودی، پس چه شهادت می ترینشان بر اسالم،بندی به دین خدا و با احتیاطو استوارترینشان در پای در ایمان

های تو را حالل شمرد که به تو ستم روا داشت و لعنت کند امتی را که حرمت نت کند امتی رابرادر همدردی بودی، خدا لعنت کند امتی را که تو را کشت و لع خوب

مند عالقه دهنده طاعت پروردگارش وکننده از برادرش بودی و پاسخو برادر دفاع دهندهپرده احترام اسالم را درید، پس چه نیکو صبرکننده، جهادگر، حامی، یاری و

 خدایا معترض های پرنعمت ملحق کرد؛زیباست و خدا تو را به درجه پدرانت، در بهشت رغبت شدند که همان پاداش بزرگ و ستایشبه آنچه دیگران به آن بی

را ام روزی خواهم که بر محمّد و خاندان پاکش درود فرستی وفراوانت، پس از تو می زیارت اولیایت شدم به خاطر رغبت در پاداشت و امید به آمرزشت و احسان

مرا با گروه اهل کرامت  داری و زیارتم را به حق آنان مقبول قرار دهی و حیاتم را دلپسند فرمایی و ام را به خاطر آنان برقراربه خاطر ایشان زیاد نمایی و زندگی

ها و گناهان و پوشیدن عیب ه مستوجب آمرزشکگردند، درحالیهای عاشقانت رستگار و کامیاب بازمیزیارتگاه همراه نمایی و از کسانی قرار دهی که از زیارت

 .پروا و آمرزشی ها شده باشد، به راستی تو اهلبرطرف شدن گرفتاری



 خدا و رسول و کتابش و به آنچه پیامبر از پیش خدا آورد، خدایا ما را با فرستم، ایمان آوردیم بهسپارم و خواستار رعایت توأم و بر تو سالم میمی تو را به خدا

ام زنده رسولت )درود خدا بر او و خاندانش باد( قرار مده و زیارتش را همواره تا اهان این حوادث بنویس، خدایا آن را آخر عهد من از زیارت قبر فرزند برادرگو

خاندان محمّد درود  و میان من و او و رسول و اولیایت شناسایی ایجاد کن. خدایا بر محمّد و داری روزی من فرما و مرا با او و با پدرانش در بهشت محشور گردانمی

که من بیزاری از دشمنانش آن پیامبرت و والیت امیرمؤمنان و امامان از فرزندانش )درود بر آنان باد( و فرست و مرا بمیران، بر پایه ایمان به خود و باور نسبت به

 .خدا بر محمّد و خاندان محمّد ه این امر خشنودم و درودای پروردگارم همانا ب


