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 میـــــــــــــــــــــــم هللا الرحمــــــــــــن الرحـــســبـــــــ

ّ اَْلَحْمُد  َ ّ اْلَعالَّمیَن َو َصلَى  لِلّ ّدنَا َعلَى َسی ّ  الَِلُ َرب 
لّیما   حمـدم ْلَحْمُد َعلَى َما لََك ا اللَُهمَ نَبّی ّّه َو آلّّه َو َسلََم تَسْ

ُهْم َجَرى بّّه َقَضاُؤَك فّي أَْولّیَائَّك الَّذيَن اْسَتْخلَْصتَ 
َك إّّذ اْخَتْرَت لَُهْم َجّزيَل َما ّعْندَ لَّنْفّسَك َو ّديّنكَ 

بَْعَد اَل لَُه َو الَ اْضّمْحالَلَ ّمَن الَنّعیّم اْلُمّقیّم الَّذي الَ َزوَ 
أَْن َشَرْطَت َعلَْیّهُم الزُّْهَد فّي َدَرَجاتّ َهّذّه 
ْنیَا الَدنّیَّة َو ُزْخُرفَّها َو ّزْبّرّجَها َفَشَرُطوا لََك  الدُّ

ْبَتُهْم َو َو َعلّْمَت ّمْنُهُم اْلَوَفاَء بّّه َفَقبّْلَتُهْم َو َقرَ َذلّكَ 
ْكَر اْلَعلَّي َو الَثَناَء اْلَجلّيَ  َقَدْمَت لَُهمُ  َو الذ ّ

 أَْهبَْطَت َعلَْیّهْم َمالَئَّكَتَك َو َكَرْمَتُهْم بَّوْحیّكَ 
ئَّع( َو َرَفْدتَُهْم بّّعْلّمَك َو َجَعْلَتُهُم الَذّريَعَة )الَذَرا



 

 
 

 

ْنَتُه َفبَْعٌض أَْسكَ إّلَْیَك َو اْلوّسیلََة إّلَى ّرْضَوانّكَ 
ي ُفْلكَّك َو َك إّلَى أَْن أَْخَرْجَتُه ّمْنَهاَو بَْعٌض َحَمْلَتُه فّ َجَنتَ 

َو بَْعٌض نََجْیَتُه َو )َمَع( َمْن آَمَن َمَعُه ّمَن اْلَهلََكّة بَّرْحَمتّكَ 
ْْلّخّريَن اتََخْذتَُه لَّنْفّسَك َخلّیال  َو َسأَلََك لَّساَن ّصْدقٍ فّي ا

ٌض َكلَْمَتُه ّمْن َشَجَر ٍٍ َك َعلّی ا  َو بَعْ َو َجَعْلَت َذلّ َفأََجْبَتهُ 
تَْكلّیما  َو َجَعْلَت لَُه ّمْن أَّخیّه ّرْدءا  َو َوّزيرا َو 
 َو بَْعٌض أَْولَْدتَُه ّمْن َغْیّر أَبٍ َو آتَْیَتُه اْلبَی َّناتّ 

َت َشَرْع  َو ُكلٌّ )َو ُكالًّ(أَيَْدتَُه بُّروحّ اْلُقُدسّ 
یَاَء نََهْجَت لَُه ّمْنَهاجا  َو تََخیَْرَت لَُه أَْوصّ لَُه َشّريَعة  َو 
َتْحّفٍظ )مُ ))أَْوّصیَاَءهُ  َتْحّفظا  بَْعَد ُمسْ َتْحَفظا  بَْعَد ُمسْ سْ

َتْحَفٍظ( ّمْن ُمَد ٍٍ إّلَى ُمَد ٍٍ إَّقاَمة  لّّدينَّك َو ُحَجة  عَ  لَى ُمسْ
 ّه َو يَْغلّبَ َو لَّئالَ يَُزوَل اْلَحقُّ َعْن َمَقر ّ ّعبَاّدكَ 

َو الَ )لَّئالَ( يَُقوَل أََحٌد لَْو الَ اْلبَاّطُل َعلَى أَْهلّهّ 



 

 
 

 

أَْرَسْلَت إّلَْیَنا َرُسوال  ُمْنّذرا  َو أََقْمَت لََنا َعلَما  
إّلَى أَّن َهاّديا َفَنَتبَّع آيَاتَّك ّمْن َقْبّل أَْن نَّذَل َو نَْخَزى

 الَِلُ َصلَى  محمـدَك َحبّیبَّك َو نَجّیبّ اْنَتَهْیَت بّاْْلَْمرّ إّلَى 
َتُه وَ َصْفَو ٍَ َفَكاَن َكَما اْنَتَجْبَتُه َسی َّد َمْن َخلَقْ َعلَْیّه وَ آلّهّ 

ََ َمّن َمّن اْصطََفْیَتُه َو أَْفَضَل َمّن اْجَتبَْیَتُه َو أَكْ  َر
ى الَثَقلَْیّن ّمْن َتُه إّلَ َقَدْمَتُه َعلَى أَْنبّیَائَّك َو بََعثْ اْعَتَمْدتَهُ 

َو ّعبَاّدَك َو أَْوطَْأتَُه َمَشاّرَقَك َو َمَغاّربَكَ 
َسَخْرَت لَُه اْلُبَراَق َو َعَرْجَت بُّروّحّه )بّّه( إّلَى 
َسَمائَّك َو أَْوَدْعَتُه ّعْلَم َما َكاَن َو َما يَُكوُن إّلَى 

َرئّیَل ْفَتُه بَّجبْ فَ ُثَم نََصْرتَُه بّالرُّْعّب َو حَ اْنّقَضاّء َخْلّقكَ 
تَُه أَْن َو َوَعدْ َو ّمیَكائّیَل َو اْلُمَسو ّّمیَن ّمْن َمالَئَّكتّكَ 

يّن ُكل ّّه َو لَْو َكّرَه  ُتْظّهَر ّديَنُه َعلَى الد ّ
ّرُكوَن َو َذلَّك بَْعَد أَْن بََوْأتَُه ُمبََوأَ ّصْدٍق  اْلُمشْ



 

 
 

 

سّ أََوَل بَْیٍت ُوّضَع لّلَنا َو َجَعْلَت لَُه َو لَُهمْ ّمْن أَْهلّهّ 
ى لّْلَعالَّمینَ  فّیّه آيَاٌت  لَلَّذي بّبََكَة ُمبَاَركا  َو ُهد 

َُ إّْبَراّهیَم َو َمْن َدَخلَُه َكاَن آّمنا َو  بَی َّناٌت َمَقا
 لُّیْذّهَب َعْنُكُم الر ّْجَس أَْهلَ  الَِلُ ُقْلَت إّنََما ُيّريُد 
رَ   أَْجَر ُكْم تَْطّهیرا ُثَم َجَعْلتَ اْلبَْیّت َو ُيطَه ّ

َصلََواُتَك َعلَْیّه َو آلّّه َمَوَدتَُهْم فّي  محمـد
 إّ كَّتابّكَ 

الَ َفُقْلَت ُقْل الَ أَْسَئُلُكْم َعلَْیّه أَْجرا 
ُهَو اْلَمَوَد ٍَ فّي اْلُقْربَى َو ُقْلَت َما َسأَْلُتُكْم ّمْن أَْجٍر فَ 

َ َمْن َشاَء َو ُقْلَت َما أَْس لَُكمْ  َئُلُكْم َعلَْیّه ّمْن أَْجٍر إاّل
َك َو أَْن يََتّخَذ إّلَى َرب ّّه َسبّیال َفَكاُنوا ُهُم الَسبّیَل إّلَیْ 

لََك إّلَى ّرْضَوانّكَ  ََ َفلََما اْنَقَضْت أَيَاُمُه أَقَ اْلَمسْ ا
ّهَما لّ َولّیَُه َعلَّي ْبَن أَبّي طَالٍّب َصلََواُتَك َعلَْیّهَما َو آ

ٍَ َهاٍد َفَقاَل  َهاّديا إّْذ َكاَن ُهَو اْلُمْنّذَر َو لُّكل ّ َقْو



 

 
 

 

 اللَُهمَ َو اْلَمََلُ أََماَمُه َمْن ُكْنُت َمْوالَُه َفَعلّيٌّ َمْوالَهُ 
َواّل َمْن َواالَُه وَ َعاّد َمْن َعاَداُه وَ اْنُصْر َمْن نََصَرُه 

لّيٌّ أَّمیُرُه ْن ُكْنُت أَنَا نَبّیَُه َفعَ َو َقاَل مَ َو اْخُذْل َمْن َخَذلَهُ 
َو َقاَل أَنَا َو َعلّيٌّ ّمْن َشَجَر ٍٍ َواّحَد ٍٍ َو َسائُّر الَناسّ ّمْن َشَجٍر 

َمْنّزلَّة وَ أََحلَُه َمَحَل َهاُروَن ّمْن ُموَسى َفَقاَل لَُه أَْنَت ّمن ّي بّ َشَتى
َ أَنَُه الَ  ُه اْبَنَتُه َو َزَوجَ نَبَّي بَْعّدي َهاُروَن ّمْن ُموَسى إاّل

جّّدّه َما َحَل لَُه َو َسَد  َسی َّد ٍَ نَّساّء اْلَعالَّمیَن َو أََحَل لَُه ّمْن َمسْ
ْكَمَتُه َفَقاَل ُثَم أَْوَدَعُه ّعْلَمُه َو حّ اْْلَْبَواَب إاّلَ بَابَهُ 

 اْلَمّديَنَة َو أََرادَ  أَنَا َمّديَنُة اْلّعْلّم َو َعلّيٌّ بَاُبَها َفَمْن 
 َوّصی ّي َو اْلّحْكَمَة َفْلیَْأتَّها ّمْن بَابَّهاُثَم َقاَل أَْنَت أَّخي وَ 
َك َو ّسْلمُ َواّرثّي لَْحُمَك ّمْن لَْحّمي َو َدُمَك ّمْن َدّمي

يَماُن ُمَخالٌّط لَْحَمَك َو  ّسْلّمي َو َحْرُبَك َحْربّي َو اْْلّ
َو أَْنَت َغدا  ْحّمي َو َدّميَدَمَك َكَما َخالَطَ لَ 



 

 
 

 

ْنجُّز َعلَى اْلَحْوضّ َخلّیَفتّي َو أَْنَت تَْقّضي َدْينّي َو تُ 
ة  ُوُجوُهُهْم َو ّشیَعُتَك َعلَى َمَنابَّر ّمْن ُنوٍر ُمْبیَضَ ّعَداتّي

لّيُّ لَْم َو لَْو الَ أَْنَت يَا عَ َحْولّي فّي اْلَجَنّة َو ُهْم ّجیَرانّي
ىْلُمْؤّمُنوَن بَْعّديُيْعَرّف ا ّمَن  َو َكاَن بَْعَدُه ُهد 

َن َو اْلَمتّی الَِلّ الَضالَّل َو ُنورا  ّمَن اْلَعَمى َو َحْبَل 
َتّقیمَ  بَُق بَّقَرابٍَة فّ ّصَراطَُه اْلُمسْ ي َرّحٍم َو الَ بَّسابَّقٍة الَ ُيسْ

يَْحُذو َحْذَو الَرُسوّل فّي ّديٍن َو الَ ُيْلَحُق فّي َمْنَقبٍَة ّمْن َمَناقّبّهّ 
 الَ تَْأُخُذُه َعلَْیّهَما َو آلّّهَما َو ُيَقاتُّل َعلَى الَتْأّويّل وَ  الَِلُ َصلَى 
بّ َو َقَتَل َقْد َوتََر فّیّه َصَناّديَد اْلَعرَ لَْوَمُة الَئّمٍ  الَِلّ فّي 

وبَُهْم  ُقلُ َفأَْوَدعَ أَْبطَالَُهْم َو نَاَوَش )نَاَهَش( ُذْؤبَانَُهمْ 
َضبَْت أَْحَقادا  بَْدّريَة  َو َخْیبَّريَة  َو ُحَنْینّیَة  َو َغْیَرُهَن َفأَ 

 أََكبَْت وَ )َفأََصَنْت( )َفأََصَن( َعلَى َعَداَوتّهّ 
َو یَن َو اْلَماّرقّینَ َعلَى ُمَنابََذتّّه َحَتى َقَتَل الَناكّثّیَن َو اْلَقاّسطّ 



 

 
 

 

یَن َو َو َقَتلَُه أَْشَقى )اْْلَْشّقیَاّء ّمَن اْْلََولّ  لََما َقَضى نَْحبَهُ 
لَْم ُيْمَتَثْل أَْمُر َرُسوّل اْْلّخّريَن( اْْلّخّريَن يَْتبَُع أَْشَقى اْْلََولّینَ 

َو ينَ َعلَْیّه َو آلّّه فّي اْلَهاّديَن بَْعَد اْلَهادّ  الَِلُ َصلَى  الَِلّ 
َعّة َرّحّمّه َو تّّه ُمْجَتّمَعٌة َعلَى َقّطیاْْلَُمُة ُمّصَر ٌٍ َعلَى َمقْ 

ّ فّیّهمْ  َفُقتَّل إّْقَصاّء َولَّدّه إاّلَ اْلَقلّیَل ّمَمْن َوَفى لّّرَعايَّة اْلَحق 
ْقّصيَ 

ُ
ْقّصَي َمْن أ

ُ
َو َجَرى َمْن ُقتَّل َو ُسبَّي َمْن ُسبَّي َو أ

ُن اْلَمُثو ّة إّْذ َكانَّت بَ اْلَقَضاُء لَُهْم بَّما ُيْرَجى لَُه ُحسْ
ّ اْْلَْرُض  َ َو ُة لّْلُمَتّقینَ ُيوّرُثَها َمْن يََشاُء ّمْن ّعبَاّدّه َو اْلَعاقّبَ  لِلّ

ل ََّ ُسْبَحاَن َرب َّنا إّْن َكاَن َوْعُد َرب َّنا لََمْفُعوال  َو لَْن ُيخْ 
طَائّّب َفَعلَى اْْلَ َوْعَدُه َو ُهَو اْلَعّزيُز اْلَحكّیمُ  الَِلُ 
ٍ َصلَى  محمـدأَْهّل بَْیّت  ّمْن  ا َو آلّّهَما َعلَْیّهمَ  الَِلُ َو َعلّي 

ُبوَن َو لّّمْثلّّهْم َو إّيَاُهْم َفْلیَْنُدبّ الَنادّ َفْلیَْبّك اْلبَاُكونَ 
ُموُع َو ْلیَْصُرخّ  َفْلُتْذَرّف )َفْلَتُدَر( الدُّ



 

 
 

 

وَن َو يَ  جُّ عّ الَصاّرُخوَن َو يَّضجُّ )يَّضَج( الَضاجُّ
ونَ  اُء اْلُحَسْیّن أَْيَن اْلَحَسُن أَْيَن اْلُحَسْیُن أَْيَن أَْبنَ )يَّعَج( اْلَعاجُّ

أَْيَن َصالٌّح بَْعَد َصالّحٍ َو َصاّدٌق بَْعَد َصاّدقٍ 
ُموُس الَسبّیُل بَْعَد الَسبّیّل أَْيَن اْلّخیََر ٍُ بَْعَد اْلّخیََر ٍّ أَ  ْيَن الشُّ

اْْلَْقَماُر اْلُمنّیَر ٍُأَْيَن اْْلَْنُجُم الَزاّهَر ٍُ الطَالَّعُة أَْيَن 
يّن َو َقَواّعُد اْلّعْلّم أَْيَن بَّقیَُة  َُ الد ّ الَتّي الَ  لَِلّ اأَْيَن أَْعالَ

ّر تَْخُلو ّمَن اْلّعْتَر ٍّ اْلَهاّديَّةأَْيَن اْلُمَعدُّ لَّقْطعّ َدابّ 
َقامَ  ّة اْْلَْمّت َو الظَلََمّة أَْيَن اْلُمْنَتظَُر ّْلّ

َزالَّة اْلَجْوّر َو اْلُعْدَواّن أَْيَن اْلّعَوجّ  أَْيَن اْلُمْرتََجى ّْلّ
َننّ  َن اْلُمَتَخیَُر أَيْ اْلُمَدَخُر لَّتْجّديّد اْلَفَرائّضّ َو السُّ

ْحیَا َعاَد ٍّ اْلّملَّة َو الَشّريَعّة أَْيَن اْلُمَؤَمُل ّْلّ ّء )اْلُمَتَخُذ( ّْلّ
يّن وَ َتابّ َو ُحُدوّدهّ اْلكّ   أَْهلّّه أَْيَن ُمْحیّي َمَعالّّم الد ّ

ْركّ  ّ َُ أَْبنّیَّة الش   أَْيَن َقاّصُم َشْوَكّة اْلُمْعَتّديَن أَْيَن َهاّد



 

 
 

 

وقّ َو اْلّعْصیَاّن َو الَو الن َّفاقّ  ْغیَاّن أَْيَن ُمّبیُد أَْهّل اْلُفسُ
ُّ
ط

ّ َو ال َقاقّ )الن َّفاأَْيَن َحاّصُد ُفُروعّ اْلَغي  ّ أَْيَن (قّ ش 
طَاّمُس آثَاّر الَزْيغّ َو اْْلَْهَواّء أَْيَن َقاّطُع َحبَائّّل 
اْلكّْذّب )اْلَكّذبّ( َو ااّلْفتَّراّءأَْيَن ُمبّیُد 
َتْأّصُل أَْهّل اْلّعَناّد َو الَتضْ  لّیّل اْلُعَتا ٍّ َو اْلَمَرَد ٍّ أَْيَن ُمسْ

ْلَحاّد أَْيَن ُمّعزُّ  اْْلَْولّیَاّء َو ُمّذلُّ اْْلَْعَداّءأَْيَن  َو اْْلّ
 لَِلّ اَجاّمُع اْلَكلَّمّة )اْلَكلّّم( َعلَى الَتْقَوى أَْيَن بَاُب 

َجُه اْْلَْولّیَاُء الَّذي إّلَْیّه يََتوَ  الَِلّ أَْيَن َوْجُه الَّذي ّمْنُه ُيْؤتَى
لَسَماّءأَْيَن اأَْيَن الَسبَُب اْلُمَتّصُل بَْیَن اْْلَْرضّ َو 

َّ اْلَفْتحّ َو نَاّشُر َرايَّة اْلُهَدى أَْيَن  َصاّحُب يَْو
ُمَؤل  َُّ َشْمّل الَصالَحّ َو الر َّضاأَْيَن الطَالُّب 
بُّذُحوّل اْْلَْنبّیَاّء َو أَْبَناّء اْْلَْنبّیَاّء أَْيَن الطَالُّب 

َّ اْلَمْقُتوّل بَّكْرباَلََءأَيْ   اْلَمْنُصوُر نَ )اْلُمطَالُّب( بَّد



 

 
 

 

طَرُّ الَّذي أَْيَن اْلُمضْ َعلَى َمّن اْعَتَدى َعلَْیّه َو اْفَتَرى
ُيَجاُب إَّذا َدَعا أَْيَن َصْدُر اْلَخالَئّقّ 

ّ أَْيَن اْبُن ا)اْلَخالَئ َّّ( ُذو اْلبّر ّ َو الَتْقَوى لَنبّي 
ٍ اْلُمْرتََضى َو اْبُن َخّدي َة جَ اْلُمْصطََفى َو اْبُن َعلّي 

بّ اْلَغَراّء َو اْبُن َفاّطَمَة اْلُكْبَرى
ي َو بّأَ م ّ

ُ
ي أَْنَت َو أ
ا اْبَن نَْفّسي لََك اْلّوَقاُء َو اْلّحَمى يَا اْبَن الَساَد ٍّ اْلُمَقَربّیَن يَ 

ُمْهَتّديَن( يَا اْبَن اْلُهَدا ٍّ اْلَمْهّدي ّیَن )الْ النَُّجبَاّء اْْلَْكَرّمینَ 
يَا اْبَن  اْْلَْنَجبّینَ َر ٍّ اْلُمَهَذبّیَن يَا اْبَن اْلَغطَاّرَفةّ يَا اْبَن اْلّخیَ 

َتْظَهّريَن( يَا اْبَن  اْْلَطَائّب اْلُمطََهّريَن )اْلُمسْ
َن اْلَخَضاّرَمّة اْلُمْنَتَجبّیَن يَا اْبَن اْلَقَماقَّمّة اْْلَْكَرّمی

ُرجّ ابْ  يَا اْبَن اْلُبُدوّر اْلُمنّیَر ٍّ يَا))اْْلَْكبَّرينَ  َن السُّ
ُهّب الَثاقّبَّة يَا اْبَن اْْلَْنُجمّ   اْلُمّضیَئّة يَا اْبَن الشُّ
َّ الالَ  ُبّل اْلَواّضَحّة يَا اْبَن اْْلَْعالَ ئَّحّة الَزاّهَر ٍّيَا اْبَن السُّ



 

 
 

 

ُهوَر ٍّيَا ابْ  َنّن اْلَمشْ َّ اْلَكاّملَّة يَا اْبَن السُّ َن يَا اْبَن اْلُعُلو
 ٍّ اْلَمْأُثوَر ٍّ يَا اْبَن اْلُمْعجَّزاتّ اْلَمْوُجودَ  اْلَمَعالّمّ 

ُهوَر ٍّ  ُهوَد ٍّ )اْلَمشْ يَا اْبَن )يَا اْبَن الَدالَئّّل اْلَمشْ
َتّقیّم يَا اْبَن الَنبَإّ اْلَعّظیّم يَا ابْ  َراّط اْلُمسْ َن َمْن ُهَو الص ّ

َ ّ اْلكَّتابّ لََدى 
ُ
يَا اْبَن َعلّيٌّ َحكّیٌم  الَِلّ فّي أ

اْْليَاّت َو اْلبَی َّناتّ يَا اْبَن الَدالَئّّل 
الظَاّهَراتّ يَا اْبَن اْلبََراّهیّن اْلَواّضَحاتّ 

َن الن َّعّم يَا اْبَن اْلُحَججّ اْلبَالَّغاتّ يَا ابْ اْلبَاّهَراتّ 
 وَ  الَسابَّغاتّ يَا اْبَن طه َو اْلُمْحَكَماتّ يَا اْبَن يس

وّر َو اْلَعاّديَاتّ يَا ابْ الَذاّريَاتّ 
ُّ
َن يَا اْبَن الط

َمْن َدنَا َفَتَدلَى َفَكاَن َقاَب َقْوَسْیّن أَْو أَْدنَى ُدُنو ا  َو 
ّ اْْلَْعلَى  ّمَن اْلَعلّي 

 اْسَتَقَرْت لَْیَت ّشْعّري أَْينَ اْقتَّرابا 
َك أَْو ثَ 

ُّ
ى أَ بَّرْضَوى رَ بَّك الَنَوى بَْل أَيُّ أَْرضٍ ُتّقل



 

 
 

 

َْ ّذي ُطو ى َعّزيٌز َعلََي أَْن أََرى اْلَخْلَق أَْو َغْیّرَها أَ
َو الَ ُتَرى َو الَ أَْسَمَع )أَْسَمُع( لََك َحّسیسا  َو الَ 

طَ بّي َعّزيٌز َعلََي أَْن ُتّحیطَ بَّك ُدونَّي )الَ ُتّحینَْجَوى
َضجّیٌج َو الَ  ُدونََك( اْلبَْلَوى َو الَ يََنالََك ّمن ّي

ي بَّنْفّسي أَْنَت ّمْن ُمَغیٍَب لَْم يَْخُل ّمَنا بَّنْفسّ َشْكَوى
أَْنَت ّمْن نَاّزحٍ َما نََزَح )يَْنَزُح( َعَنابَّنْفّسي أَْنَت 
ْمنّیَُة َشائّقٍ يََتَمَنى ّمْن ُمْؤّمٍن َو ُمْؤّمَنٍة َذَكَرا َفَحَنا بَّنفْ 

ُ
ّسي أ

ْن أَثّیّل َمْجٍد بَّنْفّسي أَْنَت مّ ّعز ٍ الَ ُيَساَمىأَْنَت ّمْن َعّقیّد 
الَ ُيَجاَرى )ُيَحاَذى( بَّنْفّسي أَْنَت ّمْن تاّلَّد نَّعٍم الَ 

َوى بَّنْفّسي أَْنَت ّمْن نَّصی َّ َشَرٍف الَ ُيَساُتَضاَهى
 إّلَى َمَتى َو أََي وَ إّلَى َمَتى أََحاُر )أَْجأَُر( فّیَك يَا َمْوالَيَ 

طَابٍ أَّص َُ فّیَك َو أََي نَْجَوى َعّزيٌز َعلََي خّ 
نَاَغى
ُ
َجاَب ُدونََك َو )أَْو( أ

ُ
َعّزيٌز َعلََي أَْن أَْن أ



 

 
 

 

أَْبكّیََك َو يَْخُذلََك اْلَوَرى َعّزيٌز َعلََي أَْن يَْجّرَي 
ّطیَل َمَعُه ا َعلَْیَك ُدونَُهْم َما َجَرى

ُ
 ْلَعّويَل وَ َهْل ّمْن ُمّعیٍن َفأ

َساّعَد َجَزَعُه إَّذا َخالََهْل 
ُ
اْلُبَكاَء َهْل ّمْن َجُزوعٍ َفأ

 يَا اْبَن َقّذيَْت َعْیٌن َفَساَعَدْتَها َعْینّي َعلَى اْلَقَذى َهْل إّلَْیكَ 
 بّّعَد ٍٍ )بَّغّدّه( َهْل يََتّصُل يَْوُمَنا ّمْنكَ أَْحَمَد َسبّیٌل َفُتْلَقى

َمَتى نَْنَتّقُع ّمْن َك الَرّويََة َفَنْرَوىَفَنْحظَى َمَتى نَّرُد َمَناّهلَ 
َعْذبّ َمائَّك َفَقْد طَاَل الَصَدى َمَتى ُنَغاّديَك َو 

َمَتى تََرانَا )َو( نََراَك )ُنَراّوُحَك َفَنّقَر َعْینا  )َفَتَقَر ُعُیوُنَنا
 بَّك أَ تََرانَا نَُح َُّ َو َقْد نََشْرَت لَّواَء الَنْصّر ُتَرى

َ َو َقْد َمََلَْت اْْلَْرَض َو أَ  َُّ اْلَمََل ْنَت تَُؤ
َعْدال َو أََذْقَت أَْعَداَءَك َهَوانا  َو ّعَقابا  َو 

َت َدابَّر َو َقطَعْ أَبَْرَت اْلُعَتا ٍَ َو َجَحَد ٍَ اْلَحقّ 
ُصوَل الظَالّّمیَن وَ 

ُ
 نَْحُن اْلُمَتَكب ّّريَن َو اْجَتَثْثَت أ



 

 
 

 

ّ نَُقوُل اْلَحْمُد  َ ّ اْلَعالَّمینَ  لِلّ أَْنَت  اللَُهمَ َرب 
َكَشاُف اْلُكَربّ َو اْلبَْلَوى َو إّلَْیَك أَْسَتْعّدي 
َفّعْنَدَك اْلَعْدَوى َو أَْنَت َربُّ اْْلّخَر ٍّ َو 

ْنیَا )اْْلُولَى َتّغیثّیَن ُع )الدُّ بَْیَدَك َفأَّغْث يَا ّغیَاَث اْلُمسْ
ّزْل َعْنُه بّّه َو أَ َشّديَد اْلُقَوىاْلُمْبَتلَى َو أَّرّه َسی َّدُه يَا 

 اْْلََسى َو اْلَجَوى َو بَر ّْد َغلّیلَُه يَا َمْن َعلَى اْلَعْرشّ اْسَتَوى
یُدَك َو نَْحُن َعبّ  اللَُهمَ َو َمْن إّلَْیّه الرُّْجَعى َو اْلُمْنَتَهى

بَّنبّی َّك  وَ الَتائُّقوَن )الَشائُّقوَن( إّلَى َولّی َّك اْلُمَذك ّرّ بّكَ 
ذا  َخلَْقَتُه لََنا ّعْصَمة  َو َمالَذا  َو أََقْمَتُه لََنا قَّواما  َو َمَعا

 َسالَما  َو ّزْدنَا َو َجَعْلَتُه لّْلُمْؤّمّنیَن ّمَنا إَّماما َفبَل ّْغُه ّمَنا تَّحیَة  وَ 
تَ  َتَقَرُه لََنا ُمسْ ّ إّْكَراما  َو اْجَعْل ُمسْ ر ا  قَ بَّذلَّك يَا َرب 
َحَتى  َو ُمَقاما َو أَْتّمْم نّْعَمَتَك بَّتْقّديّمَك إّيَاُه أََماَمَنا

َهَداّء ّمْن  ُتوّرَدنَا ّجَنانََك )َجَناتَّك( َو ُمَراَفَقَة الشُّ



 

 
 

 

 َصل ّ وَ  محمـدَو آّل  محمـدَصل ّ َعلَى  اللَُهمَ ُخلََصائّكَ 
ّه )َو( َرُسولَّك الَسی ّدّ  محمـدَعلَى  َو َعلَى اْْلَْكبَرّ  َجد ّ

يَقّة  د ّ ٍ ( أَبّیّه الَسی ّّد اْْلَْصَغّر َو َجَدتّّه الص ّ ) َعلّي 
ّن َو َعلَى مَ محمـداْلُكْبَرى َفاّطَمَة بّْنّت 

أَْفَضَل َو اْصطََفْیَت ّمْن آبَائّّه اْلبََرَر ٍّ َو َعلَْیهّ 
ََ َو أَْكَثَر َو أَْوَفرَ   َما أَْكَمَل َو أَتََم َو أَْدَو

َصلَْیَت َعلَى أََحٍد ّمْن أَْصّفیَائَّك َو ّخیََرتَّك ّمْن 
َو َصل ّ َعلَْیّه َصال ٍَ  الَ َغايََة لَّعَدّدَها َو الَ نَّهايََة َخْلّقكَ 

َق َو َو أَقّْم بّّه اْلحَ  اللَُهمَ لَّمَدّدَها َو الَ نََفاَد ّْلََمّدَها
 أَْذلّْل أَْولّیَاَءَك وَ  أَْدّحْض بّّه اْلبَاّطَل َو أَّدْل بّهّ 

ي بَْیَنَنا َو بَْیَنُه ُوْصلَ  اللَُهمَ َو ّصّل بّّه أَْعَداَءكَ  ة  ُتَؤد ّ
َزتّّهْم َو َو اْجَعْلَنا ّمَمْن يَْأُخُذ بُّحجْ إّلَى ُمَراَفَقّة َسلَّفهّ 

ّه إّلَْیّه َو َو أَّعَنا َعلَى تَْأّديَّة ُحُقوقّ يَْمُكُث فّي ّظل ّّهمْ 



 

 
 

 

ّه َو اْمُنْن ْجتَّهاّد فّي طَاَعتّّه َو اْجتَّنابّ َمْعّصیَتّ االّ 
 ُدَعاَءُه َو َو َهْب لََنا َرْأَفَتُه َو َرْحَمَتُه وَ َعلَْیَنا بّّرَضاهُ 

َو َخْیَرُه َما نََناُل بّّه َسَعة  ّمْن َرْحَمتَّك َو َفْوزا  ّعْنَدكَ 
ا بّّه َمْغُفوَر ٍ  َو ُدَعاَءنَا نَ اْجَعْل َصالَتََنا بّّه َمْقُبولَة  َو ُذُنوبَ 

وطَة  َو ُهمُ  َتَجابا َو اْجَعْل أَْرَزاَقَنا بّّه َمْبسُ وَمَنا بّّه بّّه ُمسْ
َو أَْقبّْل إّلَْیَنا بَّوجْ  ّهَك َمْكّفیَة  َو َحَوائَّجَنا بّّه َمْقّضیَة 

ْظَر ٍ  لَْیَنا نَ َو اْنُظْر إّ اْلَكّريّم َو اْقبَْل تََقرُّبََنا إّلَْیكَ 
َتْكّمْل بَّها اْلَكَراَمَة ّعْنَدكَ  َم الَ تَْصّرْفَها ثُ َرّحیَمة  نَسْ

ّه َصلَى   لَِلُ اَعَنا بُّجوّدَك َو اْسّقَنا ّمْن َحْوضّ َجد ّ
ئّغا  الَ ظََمأَ َري ا  َرّوي ا  َهنّیئا  َساَعلَْیّه َو آلّّه بَّكْأّسّه َو بّیَّدهّ 

 اّحّمینَ بَْعَدُه يَا أَْرَحَم الرَ 
  



 

 
 

 

كنى به آنچه خواهى كه به اجابت آورى بنحوى كه گذشت و دعا مىپس نماز زیارت بجا مى

 خواهد رسید إن شاء اهلل

ستایش و سپاس مخصوص خداست كه آفریننده جهان است و درود و تحیت كامل بر سید ما و پیغمبر خدا  ترجمه : 

كنم براى هر چه كه در قضا و قدر تقدیر تو را ستایش مىپرودرگارا  حضرت محمد مصطفى و آل اطهارش باد

كردى بر خاصان و محبانت یعنى بر آنان كه وجودشان رابراى حضرتت خالص و براى دینت مخصوص 

بعد از آنکه زهد در مقامات  زوال ابدى را كه نزد توست بر آنان اختیار كردىچون بزرگ نعیم باقى و بى گردانیدى

دانستى كه و تو هم مى ور دنیاى دون را بر آنها شرط فرمودى آنها هم بر این شرط متعهد شدندو لذات و زیب و زی

به عهد خود وفا خواهند كرد پس آنان را مقبول و مقرب درگاه خود فرمودى و علو ذكر یعنى قرآن با بلندى نام و 

توحید و معرفت( و وسیله دخول بهشت  و آنها را واسطه )هدایت خلق به ثناى خاص و عام بر آنها از پیش عطا كردى

پس بعضى از آنها را در بهشت منزل دادى تا هنگامى كه او را از بهشت بیرون  رضوان و رحمت خود گردانیدى

 و برخى را در كشتى نشاندى و با هر كس ایمان آورده و در كشتى با او درآمده بود همه را از هالكت به كردى

ا به مقام خلت خود برگزیدى و درخواستش را كه وى لسان صدق در امم آخر و بعضى ر رحمت خود نجات دادى

و به مقام بلند رسانیدى و بعضى را از شجره طور با وى تکلم كردى و برادرش را وزیر و معین  باشد اجابت كردى

ا به روح قدس و بعضى را به غیر پدر تنها از مادر ایجاد كردى و به او معجزات عطا فرمودى و او ر وى گردانیدى

براى آنکه  و همه آن پیمبران را شریعت و طریقه و آیینى عطا كردى و براى آنان وصى و جانشینى الهى مؤید داشتى

و باشد قرار ت یکى بعد از دیگرى از مدتى تا مدت معین مستحفظ دین و نگهبان آیین و شریعت و حجت بر بندگان

و تا كسى نتواند گفت كه اى خداچرا  شده و اهل باطل غلبه نکنندتا آنکه دین حق از قرارگاه خود خارج ن دادى

كه ما از آیات و رسوالنت  رسول بسوى ما نفرستادى كه ما را از جانب تو به نصیحت ارشاد كند و چرا پیشوا نگماشتى



 

 
 

 

امر رسالت لذا در هر دورى رسول فرستادى تا آنکه  پیروى كنیم پیش از آنکه به گمراهى و ذلت و خذالن در افتیم

و او چنانکه تواش برسالت برگزیدى سید و بزرگ خالیق  به حبیب گرامیت محمد صلى اهلل علیه و آله منتهى گردید

 افضل از هر كس كه برگزیده توست و گرامیتر از تمام رسلى بود و خاصه پیمبرانى كه برسالت انتخاب فرمودى و

ت مقدم داشتى و بر تمام بندگانت از جن و انس مبعوث گردانیدى بدین جهت او را بر همه رسوالن كه معتمد تو بودند

و براق را مسخر او فرمودى و روح پاک وى را بسوى  و شرق و غرب عالمت را زیر قدم فرمان رسالتش گستردى

و آنگاه او را بواسطه  آسمان خود بمعراج بردى و علم گذشته و آینده تا انقضاء خلقت را به او به ودیعت سپردى

عب و ترس دشمن از او بر دشمنان مظفر و منصور گردانیدى و جبرئیل و میکائیل و دیگر فرشتگان با اسم و رسم ر

و به او فیروزى دینش را بر تمام ادیان عالم برغم مشركان وعده فرمودى و این ظفر  و مقام را گرداگردش فرستادى

و  ظفر به خانه كعبه مکان صدق اهل بیت باز گردانیدى اكرم )ص( را باز تو او را با فتح و پس از آن بود كه رسول

دایت ه براى او و اهل بیتش آن خانه مکه را اول بیت و نخستین خانه براى عبادت بندگان مقرر فرمودى و وسیله

كه آن خانه آیات و نشانهاى آشکار ایمان و مقام ابراهیم خلیل بود و محل امن و امان بر هر كس  عالمیان گردانیدى

و درباره خاندان رسول فرمودى البته خدا از شما اهل بیت رسول هر رجس و ناپاكى را دور  شدداخل مى ه در آنك

آنگاه تو اى پروردگار در قرآنت اجر و مزد رسالت پیغمبرت صلى اهلل علیه  گرداندسازد و كامال پاک و مبرا مىمى

آنجا كه فرمودى بگو اى رسول ما كه من از شما امت  و آله را محبت و دوستى امت نسبت به اهل بیت قرار دادى

خواهم و باز فرمودى همان اجر رسالتى را كه خواستم باز بنفع شما اجر رسالتى جزمحبت اقارب و خویشاوندانم نمى

خواهم جز آنکه شما راه خدا را پیش و باز فرمودى بگو اى رسول ما من از شما امت اجر رسالتى نمى خواستم

و هنگامى كه دوران عمر پیغمبرت  اهل بیت رسول طریق و رهبر بسوى تواند و راه بهشت رضوان تواند پس گیرید

و چون  سپرى گشت وصى و جانشین خود على بن ابى طالب صلوات اهلل علیهما و آلهما را بهدایت امت برگماشت

در پیش بودند فرمود هر كس  او منذر و براى هر قوم هادى امت بود پس رسول اكرم )ص( در حالى كه امت همه



 

 
 

 

بارالها دوست بدار هر كه على را دوست  كه من پیشوا و دوست و ولى او بودم پس از من على موالى او خواهد بود

بدارد و دشمن بدار هر كه على را دشمن بدارد و یارى كن هر كه على را یارى كند و خوار ساز هر كه على را خوار 

هاى پیغمبر او هستم على )ع( امیر و فرماندار اوست و باز فرمود من و على هر دو شاخهو باز فرمود هر كس من  سازد

و پیغمبر )ص( على )ع( را نسبت به خود به مقام هارون نسبت به موسى  یك درختیم و سایرین از درختهاى مختلفند

یده زنان عالم است به على و باز رسول اكرم دختر گرامیش كه س نشانید جز آنکه فرمود پس از من پیغمبرى نیست

تزویج فرمود و باز حالل كرد بر على آنچه بر خود پیغمبر حالل بود و باز تمام درهاى منازل اصحاب را كه بمسجد 

آنگاه رسول اسرار علم و حکمتش را نزد على ودیعه گذاشت كه  رسول باز بود بحکم خدا بست غیر در خانه على

است پس هر كه بخواهد در این مدینه علم و حکمت وارد شود از  هر علمفرمود من شهر علمم و على در آن ش

آنگاه فرمود تو برادر من و وصى من و وارث من هستى گوشت و خون تو گوشت و خون  درگاهش باید وارد گردد

صلح و جنگ با تو صلح و جنگ با من است و ایمان )به خدا و حقایق الهیه( چنان با گوشت و خون تو  من است

و تو فردا جانشین من برحوض كوثر خواهى بود و پس از من تو  اندیخته شده كه با گوشت و خون من آمیختهآم

و شیعیان تو در قیامت بر كرسیهاى نور با روى سفید در  هایم را انجام خواهى دادكنى و وعدهاداء قرض من مى

اگر تو یا على بعد از من میان امتم نبودى اهل  داند و آنها در آنجا همسایه مننبهشت ابد گرداگرد من قرار گرفته

و همانا على بود كه بعد از رسول اكرم امت را از ضاللت و گمراهى و كفر و  رسیدندایمان به مقام معرفت نمى

هیچکس به قرابت  نابینایى به مقام هدایت و بصیرت میرسانید او رشته محکم خدا و راه مستقیم حق براى امت است

ص( بر او سبقت نیافته و در اسالم و ایمان بر او سبقت نگرفته و نه كسى به او در مناقب و اوصاف كمال با رسول )

تنها قدم بقدم از پى رسول اكرم على راه پیمود كه درود خدا بر هر دو و بر آل اطهارشان باد و على  خواهد رسید

و در راه خدا خونهاى  نش بدگویان باک ندارداست كه بر تأویل جنگ میکند و در راه رضاى خدا از مالمت و سرز

صنادید و گردنکشان عرب را بخاک ریخت و شجعان و پهلوانانشان را به قتل رسانید وسركشان را مطیع و منقاد 



 

 
 

 

و دلهایشان را پر از حقد و كینه از واقعه جنگ بدر و حنین و خیبر و غیره ساخت و در اثر آن كینه پنهانى در  كرد

و به مبارزه و جنگ با او هجوم آوردند تا آنکه ناگزیر او هم با عهد شکنان امت و با ظالمان و  كردند دشمن او قیام

و چون نوبت اجلش فرا رسید و شقیترین خلق آخر  ستمکاران و با خوارج مرتد از دین در نهروان بقتال برخاست

له را امتثال نکردند و درباره هادیان خلق یکى فرمان رسول اكرم صلى اهلل علیه و آ عالم به پیروى شقیترین خلق اول

و امت همه كمر بر دشمنى آنها بسته و متفق شدند بر قطع رحم پیغمبر )ص( و دور كردن اوالد طاهرینش  بعد از دیگر

تا آنکه بظلم ستمکاران امت گروهى كشته و جمعى  جز قلیلى از مؤمنان حقیقى كه حق اوالد رسول را رعایت كردند

و قلم قضا بر آنها جارى شد به چیزى كه امید از آن حسن ثواب و پاداش نیکو  دور از وطن شدنداىفرقهاسیر و 

است چون زمین ملك خداست وهر كه از بندگان را بخواهد وارث ملك زمین خواهد كرد عاقبت نیك عالم با اهل 

قطعى و محقق الوقوع است و ابدا در و پروردگار ما از هر نقص و آالیش پاک و منزه است و وعده او  تقوى است

پس باید بر پاكان اهل بیت پیغمبر  پروردگار خالف نیست و در هر كار در كمال اقتدار و علم و حکمت است وعده

و بر آن مظلومان عالم ندبه و افغان كنند و براى مثل آن بزرگواران اشك  و على صلى اهلل علیهما و آلهما گریه كنند

كه كجاست حسن بن على كجاست حسین بن على  و ناله و زارى و ضجه و شیون از دل بركشنداز دیدگان بارند 

كجا  كجایند فرزندان حسین آن پاكان عالم كه هر یك بعد از دیگرى رهبر راه خدا و برگزیده از خلق خدا بودند

ایان دین و اركان علم و كجا رفتند آن رهنم رفتند تابان خورشیدها و فروزان ماهها كجا رفتند درخشان ستارگان

كجاست آنکه براى بركندن ریشه  دانش كجاست حضرت بقیة اهلل كه عالم خالى از عترت هادى امت نخواهد بود

كجاست  ظالمان و ستمگران عالم مهیا گردید كجاست آنکه منتظریم اختالف و كج رفتاریها را به راستى اصالح كند

ز عالم براندازد و كجاست آنکه براى تجدید فرایض و سنن ذخیره آنکه امید داریم اساس ظلم و عدوان را ا

كجاست آنکه براى برگردانیدن ملت و شریعت مقدس اسالم اختیار گردیده كجاست آنکه آرزومندیم كتاب  است

كجاست آنکه دین و ایمان و اهل ایمان را زنده گرداند كجاست آنکه  آسمانى قرآن و حدود آن را احیا سازد



 

 
 

 

كجاست آنکه  كندآنکه بنا و سازمانهاى شرک و نفاق را ویران مىشکندكجاستکاران را درهم مىشوكت ستم

گرداند كجاست آنکه نهال گمراهى و دشمنى و عناد را از زمین بر اهل فسق و عصیان و ظلم و طغیان را نابود مى

هاى سازد كجاست آنکه حبل و دسیسهكجاست آنکه آثار اندیشه باطل و هواهاى نفسانى را محو و نابود مى كندمى

 گرداند كجاستكجاست آنکه متکبران سركش عالم را هالک و نابود مى دروغ و افتراء را از ریشه قطع خواهد كرد

آنکه مردم ملحد معاند با حق را وگمراه كننده خلق را ریشه كن خواهد كرد كجاست آنکه دوستان خدا را عزیز و 

سازد كجاست باب كجاست آنکه مردم را بر وحدت كلمه تقوى و دین مجتمع مى كرد دشمنان خدا را ذلیل خواهد

كجاست آن وجه اللهى كه دوستان خدا بسوى او روى آورند كجاست آن وسیله  اللهى كه از آن درگاه وارد میشوند

ان كجاست كجاست صاحب روز فتح و برافرازنده پرچم هدایت در جهانی حق كه بین آسمان و زمین پیوسته است

كجاست آنکه از ظلم و ستم امت بر پیغمبران و اوالد  سازدآنکه پریشانیهاى خلق را اصالح و دلها را خشنود مى

كجاست آنکه خدا بر متعدیان  كند كجاست آنکه از خون شهید كربال انتقام خواهد كشیدپیغمبران دادخواهى مى

 كندكجاست آنکه دعاى خلق پریشان و مضطر را اجابت مى گرداندمىو مفتریان و ستمکارانش او را مظفر و منصور 

كجاست فرزند پیغمبر محمد مصطفى )ص( و فرزند  كجاست امام قائم و صدر نشین عالم داراى نیکوكارى و تقوى

گهدار پدر و مادرم فداى تو و جانم ن على مرتضى و فرزند خدیجه بلند مقام و فرزند فاطمه زهرا بزرگترین زنان عالم

اى فرزند  و حامى ذات پاک تو باد اى فرزند بزرگان مقربان خدا اى فرزند اصیل و شریف و بزرگوارترین اهل عالم

اى فرزند نیکوترین پاكان عالم  هادیان هدایت یافته اى فرزند بهترین مردان مهذب اى فرزندمهتران شرافتمندان خلق

اى فرزند تابان ماهها و فروزان چراغها و درخشان  ترانگرامىاى فرزند جوانمردان برگزیدگان اى فرزند مهتر 

اى فرزند راههاى روشن خدا اى فرزند نشانهاى آشکار حق اى فرزند علوم كامل الهى اى فرزند سنن و  ستارگان

اى فرزند معالم و آثار ایمان كه مذكور است اى فرزند معجزات محقق و موجود اى فرزند  قوانین معروف آسمانى

اى فرزند صراط مستقیم خدا اى فرزند نبأ عظیم اى فرزند كسى كه در ام الکتاب نزد  هنمایان محقق و مشهود خلقرا



 

 
 

 

اى  اى فرزند آیات مبینات اى فرزند ادله روشن حق اى فرزند برهانهاى واضح و آشکار خدا خدا على و حکیم است

اى فرزند  زند طه و محکمات قرآن و یاسین و ذاریاتفرزند حجتهاى بالغه الهى اى فرزند نعمتهاى عام الهى اى فر

سوره طور و عادیات اى فرزند مقام ختمى مرتبت )ص( كه نسبت به حضرت على اعالى الهى مقربترین مقام 

دانستم كه كجا دلها به ظهور تو قرار و آرام خواهد یافت آیا به كدام سرزمین اقامت دارى آیا به زمین كاش مى است

بسیار سخت است بر من كه خلق را همه ببینم و تو را نبینم و  اىآن یا به دیار ذو طوى متمکن گردیده رضوا یا غیر

بسیار سخت است بر من بواسطه فراق تو نزدیك من رنج و  هیچ از تو صدایى حتى آهسته هم به گوش من نرسد

جانم قسم كه تو آن حقیقت پنهانى كه به  و شکوه به تو نتوانم -بلوى احاطه كند و ناله زار من به حضرتت نرسد 

به جانم قسم كه تو همان آرزوى  دور از ما نیستى به جانم قسم كه تو آن شخص جدا از مایى كه ابدا جدا نیستى

 زند به جانم قسم كه تو از سرشت عزتى كهقلبى و مشتاق الیه مرد و زن اهل ایمانى كه هر دلى از یادت ناله شوق مى

و ركن اصیل مجد و شرافت هستید كه هیچکس همانند شما نخواهد گردید  رى نخواهد یافتبر شما هیچکس برت

به جانم قسم كه تو از آن خاندان  به جانم قسم كه تو از آن نعمتهاى خاص خدایى كه مثل و مانند نخواهد داشت

تا به كى   سرگردان باشمعدالت و شرفى كه احدى برابرى با شما نتواند كرد اى موالى من تا كى در شما حیران و 

مشکل  است و و به چگونه خطابى درباره تو توصیف كنم و چگونه راز دل گویم اى موالى من بر من بسى سخت

سخت و مشکل است بر من كه بگریم از تو و خلق تو را واگذارند سخت و مشکل است بر  كه پاسخ از غیر تو یابم

یا كسى هست كه مرا یارى كند تا بسى ناله فراق و فریاد و فغان آ من كه بر تو دون دیگرى این جریان پیش آمد

گرید تا چشم من هم با او مساعدت كند و آیا چشمى مى طوالنى از دل بركشم كسى هست كه جزع و زارى كند

ظوظ رسد كه به دیدار جمالت محآیا امروز به فردایى مى زار زار بگرید اى پسر پیغمبر آیا بسوى تو راه مالقاتى هست

مند كى شود كه از چشمه آب زالل تو ما بهره شویم آیا كى شود كه بر جویبارهاى رحمت درآییم و سیراب شویم

كى شود  شویم كه عطش ما طوالنى گشت كى شود كه ما با تو صبح و شام كنیم تا چشم ما به جمالت روشن شود



 

 
 

 

آیا خواهى دید كه ما به گرد  اىدر عالم برافراشتهكه تو ما را و ما تو را ببینیم هنگامى كه پرچم نصرت و فیروزى 

و و دشمنانت را كیفر خوارى و عقاب بچشانى تو حلقه زده و تو با سپاه تمام روى زمین را پر از عدل و داد كرده باشى

ا ا بو ریشه متکبران عالم و ستمکاران جهان را از بیخ بركنى و م سركشان و كافران و منکران خدا را نابود گردانى

اى خدا تو برطرف كننده غم و اندوه دلهایى من از تو داد دل  خاطر شاد به الحمد هلل رب العالمین لب برگشاییم

بارى به داد ما برس اى فریادرس فریادخواهان بندگان ضعیف  خواهم كه تویى دادخواه و تو خداى دنیا و آخرتىمى

لطف كن و ما را بظهورش  هر گردان اى خداى بسیار مقتدر و توانابال و ستم رسیده را دریاب و سید او را براى او ظا

از غم و اندوه و سوز دل برهان و حرارت قلب ما را فرو نشان اى خدایى كه بر عرش استقرار ازلى دارى و رجوع 

اى خدا ما بندگان حقیرت مشتاق ظهور ولى توایم كه او یادآور  همه عالم بسوى توست و منتهى بحضرت توست

وام اى تا قاى براى عصمت و نگاهدارى و پناه دین و ایمان ما و او را برانگیختهو رسول توست تو او را آفریده تو

پس تو از ما بآن حضرت سالم و  وحافظ و پناه خلق باشد و او را براى اهل ایمان از ما بندگانت پیشوا قرار دادى

و بواسطه  م آن حضرت را مقام و منزل شیعیان قرار دهتحیت برسان و بدین واسطه مزید كرامت ما گردان و مقا

پیشوایى او بر ما نعمتت را تمام گردان تا آن بزرگوار به هدایتش ما را در بهشتهاى تو داخل سازد و با شهیدان راه تو 

 اى خدا درود فرست بر محمد و آل محمد و باز هم درود فرست بر محمد جد امام و دوستان خاص تو رفیق گرداند

ور در راه جهاد و بر على جد دیگرش كه سید سلحشور حمله زمان كه رسول تو و سید و بزرگترین پیغمبران است

و بر آنان كه تو برگزیدى از پدران نیکوكار او  ص(یقه كبرى فاطمه دختر حضرت محمد )توست و بر جده او صد

وافرترین درود و رحمتى فرست كه بر احدى از بهتر و كاملتر و پیوسته و دائمى و بیشترو  بر همه آنان و بر او

و باز رحمت و درود فرست بر او رحمتى كه شمارش  برگزیدگان و نیکان خلقت چنین رحمتى كامل عطا كردى

اى خدا و بواسطه وجود آن حضرت دین حق را پاینده دار و  پایان باشدانتها باشد و زمانش بىحد و انبساطش بىبى

و  ابود ساز و دوستانت را با آن حضرت هدایت فرما و دشمنانت را بواسطه او ذلیل و خوار گرداناهل باطل را محو و ن



 

 
 

 

و ما را از آن كسان قرار ده  اى خداى منان ما و او را پیوند و اتصالى كامل ده كه منتهى شود به رفاقت ما با پدرانش

و ما را بر اداء حقوق آن حضرتش و جهد  كندكه چنگ به دامان آن بزرگواران زده است و در سایه آنان زیست مى

و رأفت و  و كوشش در طاعتش و دورى از عصیانش یارى فرما و بر ما به رضا و خشنودى آن حضرت منت گذار

مهربانى و دعاء خیر و بركت وجود مقدسش را به ما موهبت فرما تا بدین واسطه ما به رحمت واسعه و فوز سعادت 

و  طه آن حضرت نماز ما را مقبول و گناهان ما را آمرزیده و دعاى ما را مستجاب سازو بواس نزد تو نایل شویم

و بر ما به وجه كریم اقبال  روزیهاى ما را بواسطه او وسیع و هم و غم ما را برطرف و حاجتهاى ما را برآورده گردان

فرما تا ما بدان نظر لطف كرامت  و بر ما به رحمت و لطف نظر و توجه فرما و تقرب و توسل ما را بسوى خود بپذیر

آنگاه دیگر هرگز نظر لطف را از ما به كرمت باز مگیر و ما را از حوض كوثر جدش  نزد تو را به حد كمال رسانیم

سیرابى كامل گوارایى خوش كه بعد از آن سیراب  پیغمبر صلى اهلل علیه و آله به كاسه او و به دست او سیراب كن

 . ى مهربانترین مهربانان عالمشدن دیگر تشنه نشویم ا


