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رمخصوص سرداب مطه   ارتيدوم امام زمان)عج(: ز ارتيز  

 

حرم  یدر شمال غرب  السالم هیعل یخانه امام حسن عسکر نیرزمیز بتیسرداب غ ایسرداب مقدس 
السالم هیعل یامام هاد یاست که محل زندگ لیدل نیمکان به ا نی. قداست ااستدر سامرا نییعسکر  

 ۱۵حدود  نییعسکر نیسرداب با مرقد امام .السالم بوده است هیعل و امام زمان السالم هیعل یامام عسکر
.متر فاصله دارد  

امام  یمحل زندگ بتیکه آنان معتقدند سرداب غ دهند ینسبت م انیعیسنت به ش اهل سندگانیاز نو یبرخ
 نیچن عهیحال در منابع ش نیمکان ظهورش خواهد بود، با ا زیو ن بتیالسالم در دوران غ هیعل یمهد

.السالم در مکه ظهور خواهد کرد هیعل امام زمان ان،یعیوجود ندارد، بلکه به باور ش یزیچ  

از زائران در داخل  یا عده ،یعباس قم خیاست که به گفته ش «بتیچاه غ»معروف به  یدر سرداب، چاه
 نیکم ا و کم داشته یبوده به عنوان تبرک خاک برم نییعسکر نیامام یکه محل وضو یسرداب، از حوض

.معروف شده است بتیمکان به چاه غ  

بر  نی. همچنشود یم یمنته یاست که به غرفه شش ضلع یراه ورود و خروج سرداب به صورت پلکان
.ساخته شده که به مسجد صاحب)عج( مشهور است یسرداب مسجد یرو  

***** 

 

رمخصوص سرداب مطه   ارتيز  

:و بگو ستیبر دِر حرم آن حضرت با نکهیمعتبر علما و آن ا یها به نقل از کتاب  

ِ َوَخِليفَةَ  السهالم   آبائِِه اْلَمْهِدي ِيَن، السهالم  َعلَْيَك يَا َوِصيه اْْلَْوِصياِء اْلماِضيَن، السهالم  َعلَْيَك َعلَْيَك يَا َخِليفَةَ َّللاه
ْفَوِة الْ  ِ ِمَن الصه ِ اْلعالَِميَن، السهالم  َعلَْيَك يَا بَِقيهةَ َّللاه ْنتََجبِيَن،يَا حافَِظ أَْسَراِر َرب  اِر السهالم  َعلَْيَك يَا اْبَن اْْلَْنوَ  م 
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اِهَرِة، السهالم  َعلَْيَك يَا اْبَن اْْلَْعالِم اْلباِهَرِة، السهالم  َعلَْيَك يَا اْبَن اْلِعتَْرِة الطهاِهَرِة، ال سهالم  َعلَْيَك يَا َمْعِدَن الزه
 اْلع ل وِم النهبَِويهةِ 

گذشته، سالم بر تو  نانیجانش نیجانش یسالم بر تو ا اش، افتهیپدران راه  فهیخدا و خل فهیخل یبر تو ا سالم
 یسالم بر تو ا دگان،یخدا از زبده برگز ماندهیباق یسالم بر تو ا ان،یپروردگار جهان ینگهبان رازها یا

 زه،یفرزند عترت پاک یبر تو ا المنما، س خوش یها فرزند پرچم یدرخشان، سالم بر تو ا یفرزند نورها
یسرچشمه علوم نبو یسالم بر تو ا  

 

ِ الهِذي َمْن َسلََك َغْيَره   م  السهال ِ الهِذي ََلي ْؤتٰى إَِل  ِمْنه ، السهالم  َعلَْيَك يَا َسبِيَل َّللاه  َهلََك، السهالم  َعلَْيَك يَا باَب َّللاه
ِ اله  ْنتَهٰى، السهالم  َعلَْيَك يَا ن وَر َّللاه ِ َلَ  ِذيَعلَْيَك يَا ناِظَر َشَجَرِة ط وبٰى َوِسْدَرِة اْلم  ةَ َّللاه جه ي ْطفَُ ، السهالم  َعلَْيَك يَا ح 

ِ َعلَٰى َمْن فِي اْْلَْرِض َوالسهماِء؛ السهالم  َعلَْيَك َسالَم مَ  ةَ َّللاه جه ْن َعَرفََك بِما الهتِي ََلتَْخفٰى، السهالم  َعلَْيَك يَا ح 
فََك بِِه َّللاه  َونَعَتََك بِبَْعِض ن ع وتَِك اله  ْنَت أَْهل ها َوفَْوقَهاأَ  تِيَعره  

هالک  مود،یراه خدا که هر که جز آن پ یدرگاه خدا که آمده نشود جز از آن، سالم بر تو ا یبر تو ا سالم
نور خدا که خاموش  یسالم بر تو ا ،یالمنته یو سدر ینظرکننده به درخت طوب یشد، سالم بر تو ا

و آسمان  نیکه در زم رحّجت خدا بر ه یسالم بر تو احّجت خدا که پنهان نماند،  ینگردد، سالم بر تو ا
گونه که خدا تو را به آن شناسانده و تو را وصف  که تو را شناخته، به آن یاست؛ سالم بر تو سالم کس

یو برتر از آن یاوصافت که تو سزاوار آن یکرد، به برخ  

 

ة  َعلَٰى َمْن َمَضٰى َوَمْن بَِقَي، وَ  أَْشَهد   جه وَن، َوأَْعَداَءَك ه م  أَنهَك اْلح  أَنه ِحْزبََك ه م  اْلغاِلب وَن، َوأَْوِلياَءَك ه م  اْلفائِز 
ْبِطل  ك   ٍ، َوم  َحق ِق  ك ل ِ َحق  وَن، َوأَنهَك خاِزن  ك ل ِ ِعْلٍم، َوفاتِق  ك ل ِ َرتٍْق، َوم  باِطٍل، َرِضيت َك يَا َمْوَلَي  ل ِ اْلخاِسر 

ً إِماماً َوهاِدياً َوَوِليه  هِخذ  ِمْن د ونَِك َوِلي ا ْرِشداً ََل أَْبتَِغي بَِك بََدَلً، َوََل أَت اً َوم   

و  روزیگروه تو گروه پ نکهیاند و ا که مانده اند و آنان که در گذشته بر آنان یکه تو حّجت دهم یم یگواه
و  یا هر بسته ندهیو گشا یدار هر دانش و تو خزانه انکارندیدوستانت دوستان رستگار و دشمنانت ز

بودن و راهنما و  شوایپ یبرا میموال یشدم ا یمن به تو راض ،یکننده هر باطل و باطل یبپادارنده هر حقّ 
رمینگ یتو سرپرست ریو به غ میتو نجو یرا به جا یگریو د یسرپرست و رهبر  

 

، ََلأَْرتاب  ِلط وِل اْلغَْيبَِة َوب ْعِد اْْلََمِد، َوََل  أَنهَك اْلَحقُّ الثهابِت  الهِذي ََل َعْيَب فِيِه، َوأَنه َوْعدَ  أَْشَهد   ِ فِيَك َحقُّ َّللاه
تََوق ٌِع ِْلَيهاِمَك، َوأَْنَت الشهافِ  ْنتَِظٌر م  ،  ع  أَتََحيهر  َمَع َمْن َجِهلََك َوَجِهَل بَِك، م  الهِذي ََل ت ناَزع ، َواْلَوِليُّ الهِذي ََلت دافَع 

ْؤِمنِيَن، َواَلْنتِقاِم ِمَن اْلجاِحِديَن اْلماِرقِينَ َذَخَرَك َّللاه   يِن، َو إِْعَزاِز اْلم  ِلن ْصَرِة الد ِ  

خدا درباره تو حّق است و من به  ی و وعده ستیدر آن ن یبیآن حق ثابت که ع ییکه تو دهم یم یگواه
 دند،یه تو جهل ورزکه تو را نشناختند و ب و با آنان کنم یمدت، شک نم یو درازا بتیخاطر طول غ

نشود و  عکه با تو نزا یا کننده شفاعت ییتوأم و تو یسرگردان نشوم، منتظر و مورد توقع روزها
مؤمنان و انتقام از منکران  یو توانمند نید ینگردد، خدا تو را برا جادیا تیبرا یکه مزاحمت یسرپرست

آماده کرد نیرفته از د رونیب  



3 
 

 

، فََمْن جاَء  أَْشَهد   ، َوت ْمَحى السهي ِئات  أَنه بِِوَليَتَِك ت ْقبَل  اْْلَْعمال ، َوت َزكهى اْْلَْفعال ، َوت ضاَعف  اْلَحَسنات 
ِحيَْت  قَْت أَْقوال ه ، َوتَضاَعفَْت َحَسنات ه ، َوم  د ِ َليَتَِك، َواْعتََرَف بِِإماَمتَِك، ق بِلَْت أَْعمال ه ، َوص  ِِ َوَمْن  ه ،َسي ِئات  بَِو
ْنَخِرِه فِي النهاِر وَ  َِ َليَتَِك، َوَجِهَل َمْعِرفَتََك، َواْستَْبَدَل بَِك َغْيَرَك َكبهه  َّللاه  َعلَٰى ِم ِِ لَْم يَْقبَِل َّللاه  لَه  َعَدَل َعْن َو

 ً  َعَمالً، َولَْم ي ِقْم لَه  يَْوَم اْلِقيَاَمِة َوْزنا

چند برابر  ها یو خوب گردد یو کردار پاک م شود یم رفتهیمال پذاع تتیوال لهیکه به وس دهم یم یگواه
حق( آورد و به امامتت اعتراف کرد،  شگاهیرا )به پ تتیپس هرکه وال رود، یم نیاز ب ها یگردد و بد
 شیها یگردد و بد رچند براب شیها یو خوب ردیقرار گ قیمورد تصد شیها شود و گفته رفتهیاعمالش پذ

تو کرد، خدا  نیگزیرا جا یگریو د دیمنحرف شد و به شناختت جهل ورز تتیز والمحو شود و هرکه ا
بر پا  یسنجش زانیم امتیاو در ق یو برا ردیرا از او نپذ یاو را با صورتش به آتش دراندازد و عمل

 نکند

 

ه  َكعاَلنِيَتِِه، َوأَْنَت ال أ ْشِهد   ه  َكباِطنِِه، َوِسرُّ َ َوأ ْشِهد  َمالئَِكتَه  َوأ ْشِهد َك يَا َمْوَلَي بَِهَذا، ظاِهر  شهاِهد  َعلَٰى ٰذِلَك، َّللاه
تهِقينَ  يِن، َويَْعس وب  اْلم  ِديَن، َوبِٰذِلَك أََمَرنِي َربُّ  َوِعزُّ  ،َوه َو َعْهِدي إِلَْيَك َوِميثاقِي لََدْيَك إِْذ أَْنَت نِظام  الد ِ َوح ِ اْلم 

ب اً،  ، لَْم أَْزَدْد فِيَك إَِل  يَِقيناً، َولََك إَِل  ح  ، َوتَماَدِت اْْلَْعمار  تهَكالً اْلعالَِميَن، فَلَْو تَطاَولَِت الدُّه ور  َوَعلَْيَك إَِل  م 
تََوقهعاً  ْعتََمداً، َو ِلظ ه وِرَك إَِل  م  ْنتَ َوم  تََرقهباً؛ فََُْبذ ل  نَْفِسي َوماِلي َوَولَِدي َوأَْهِلي  َظراً َوم  َو ِلِجهاِدي بَْيَن يََدْيَك م 

َف بَْيَن أَْمِرَك َونَْهيِكَ  لَنِي َرب ِي بَْيَن يََدْيَك َوالتهَصرُّ  َوَجِميَع َما َخوه

که ظاهرش مانند باطن آن و نهانش چون آشکار آن  قیحقا نیبه ا میموال یو فرشتگان و تو را ا خدا
نظام  ییتو راینزد توست، ز مانمیو آن عهد من با تو و پ یو بر آن گواه نیو تو بر ا رمیگ یاست، گواه م

به من دستور داده، پس  انیمعنا پروردگار جهان نیو به هم کتاپرستانیو قدرت  زگارانیپره سیو رئ نید
و نسبت به تو جز  نیقیدرباره تو جز  دیفزایمرا ن ابد،یدد و عمرها امتداد گر یاگر روزگارها طوالن

چشم  شگاهتیجهادم در پ یظهورت جز توقع و انتظار و برا یمحبت و بر تو جز توکل و اعتماد و برا
و در مقابل امر و  تیرو شیبه من داده، پ خدابه راهم؛ پس جان و مال و فرزند و خاندانم و همه آنچه را 

کنم ینثار م تینه  

 

ف  بَْيَن أَْمِرَك وَ  َمْوَليَ  تََصر ِ اِهَرةَ، َوأَْعالَمَك اْلباِهَرةَ، فَها أَنَا َذا َعْبد َك اْلم  و بِِه فَِإْن أَْدَرْكت  أَيهاَمَك الزه نَْهيَِك أَْرج 
فَِإن ِي أَتََوسهل  بَِك َوبِآبائَِك الطهاِهِريَن  وِركَ ْوت  قَْبَل ظ ه  الشههاَدةَ بَْيَن يََدْيَك َواْلفَْوَز لََدْيَك، َمْوَلَي فَِإْن أَْدَرَكنِي اْلمَ 

ةً فِي ظ ه وِركَ  ٍد، َوأَْن يَْجعََل ِلي َكره َحمه ٍد َوآِل م  َحمه ِ تَعالٰى، َوأَْسَُل ه  أَْن ي َصل َِي َعلَٰى م  ، َوَرْجعَةً فِي أَيهاِمَك، إِلَى َّللاه
ِمْن أَْعَدائَِك ف َؤاِدي راِدي، َوأَْشِفيَ ِْلَْبل َغ ِمْن طاَعتَِك م    

روشنت را درک کنم پس من همان بنده دست به کار امر و  یها من، اگر دوران درخشان و پرچم یموال
از ظهور  شیمن اگر مرگ پ یموال کنم، یتو را به آن آرزو م یابیو کام تیرو شیتوأم که شهادت پ ینه

بر محّمد و خاندان  هک خواهم یو از او م شوم یپاک تو به خدا متوسل ممن به تو و پدران  ابد،یتو مرا در
در دورانت منت  یدر زمان ظهورت و رجوع ایمن بازگشت دوباره به دن یمحمد درود فرستد و برا

تا به خاطر طاعتت به مقصودم برسم و زخم قلبم را از دشمنانت شفا دهم دیفرما  
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ِ اْلعالَِميَن؛ َوقَِد اتهَكْلت  َعلَٰى َوقَْفت  فِى ِزياَرتَِك مَ  َمْوَليَ  ْوقَِف اْلخاِطئِيَن النهاِدِميَن، اْلخائِِفيَن ِمْن ِعقاِب َرب 
واَلتَِك َوَشفاَعتَِك َمْحَو ذ ن وبِي، َوَستَْر ع ي وبِي، َوَمْغِفَرةَ َزلَِلي، فَك ْن لِ  يَا َمْوَلَي ِعْنَد  َوِلي ِكَ َشفاَعتَِك، َوَرَجْوت  بِم 

أَ ِمنْ تَحْ  َليَتَِك، َوتَبَره ِِ ِ، فَقَْد تَعَلهَق بَِحْبِلَك، َوتََمسهَك بَِو َ غ ْفراَن َزلََلِ مه َصل ِ  ِقيِق أََمِلِه، َواْسَُِل َّللاه أَْعدائَِك . اللهه   

ٍد َوآِلِه َوأَْنِجْز ِلَو ِلي َِك َما َوَعْدتَه ؛ ا َحمه مه َعلَٰى م  َك يَا أَْظِهْر َكِلَمتَه ، َوأَ  للهه  ِ ِه َوَعد و  ِ ْره  َعلَٰى َعد و  ْعِل َدْعَوتَه ، َواْنص 
اْلعالَِمينَ  .َربه   

از دگانیترس مناکان،یب مانان،یخطاکاران، پش ستادنیا ام، ستادهیا ارتتیز یمن، برا یموال  

ام،  شده دواریو شفاعتت ام یام و به دوست به شفاعتت اعتماد کرده نکهیو حال ا ان؛یعذاب پروردگار جهان
من،  یموال یا تدوست یپس برا م،یها و آمرزش لغزش میها بیع یپوش به خاطر محو شدن گناهانم و پرده

و به  ختهیمحبّتت آو سمانیباش و آمرزش لغزشش را از خدا بخواه که او به ر اری شیدر مقام تحقق آرزو
ندانش درود فرست و آنچه را به بر محمد و خا اینموده. خدا یزاریتمّسک جسته و از دشمنانت ب تتیوال

را واال گردان و بر دشمنش و  وتشسخنش را آشکار ساز و دع ایوفا کن؛ خدا یا وعده داده ات یول
انیپروردگار جهان یفرما، ا روزیدشمنت پ  

 

مه  غَيهبََك فِ  اللهه  ةَ، َوم  ٍد َوأَْظِهْر َكِلَمتََك التهامه َحمه ٍد َوآِل م  َحمه مه َصل ِ َعلَٰى م  َب . اللهه  ِِ تََرقه ي أَْرِضَك، اْلخائَِف اْلم 
يَن بَْعَد ا مه َوأَِعزه بِِه الد ِ ْره  نَْصراً َعِزيزاً، َواْفتَْح لَه  فَتْحاً يَِسيراً، اللهه  وِل،اْنص  م  َوأَْطِلْع بِِه اْلَحقه بَْعَد اْْل ف وِل،  ْلخ 

مه اْمََلْ بِِه اْْلَْرَض َعْدَلً َوأَْجِل بِِه الظُّْلَمةَ، َواْكِشْف بِِه اْلغ   مه َوآِمْن بِِه اْلباِلَد، َواْهِد بِِه اْلِعباَد، اللهه  ةَ . اللهه  مه
ِلئَْت ظ ْلماً َوَجْوراً إِنه  وِل إِلَ  كَ َوقِْسطاً َكما م  ِ، ائَْذْن ِلَوِلي َِك فِي الدُّخ  ِجيٌب . السهالم  َعلَْيَك يَا َوِليه َّللاه ٰى َسِميٌع م 

ِ َوبََركات ه   ِ َعلَْيَك َوَعلَٰى آبائَِك الطهاِهِريَن َوَرْحَمة  َّللاه .َحَرِمَك، َصلَوات  َّللاه  

نگران را  مناکیآن ب نتیشده در زم درود فرست بر محمد و خاندان محمد و سخن کاملت و پنهان ایخدا
 یرا پس از گمنام نید ایآسان، خدا یشیگشا شیو بگشا برا رومندین یاریده  یاریاو را  ایآشکار کن. خدا

او  لهیرا به وس یکیگردان و حق را پس از غروب، به دست او طلوع ده و تار رومندیاو ن لهیبه وس
گردان و بندگان را به  منیکشورها را به او ا ایاو برطرف کن، خدا لهیرا به وس یبرطرف نما و سخت

پر شده که تو  دادیکه از ستم و ب وداد پر کن، چنان ز عدلرا به وجود او ا نیزم ایکن. خدا تیاو هدا لهیوس
ورود به حرمت اجازه ده، درودها و  یبرا ستتخدا، به دو یول ی. سالم بر تو ایا دهنده شنوا و پاسخ

 رحمت و برکات خدا بر تو و پدران پاک تو

 

السالم هيعلامام زمان  بتينزد سرداب غ ارتيز  

و صدا را در  ریو درها را با دست خود بگ ستیدو در با نیآن حضرت برو و ب بتیآنگاه نزد سرداب غ
حِ »و  خواهد یکه اجازه وارد شدن م یرفت و برگشت بده، همانند کس نهیس ْحمِن الرَّ بگو و  «مِ یبِْسِم ّٰللاه الرَّ

:سرداب دو رکعت نماز بخوان، سپس بگو یبرو و در فضا نییو با حضور قلب پا یبه آرام  
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ِحيمِ  بِْسمِ  ْحَمِن الره ِ الره   َّللاه

(أَْكبَر  َّللاه  أَْكبَر  )َّللاه  أَْكبَر   َّللاه    

بزرگتر است خدا بزرگتر است خدا بزرگتر است خدا  

 

فَنَا أَْولِ  َلَ  ِ الهِذي َهَدانَا ِلَهَذا َو َعره ِ اْلَحْمد  اْلَحْمد  لَِله   يَاَءه  َو أَْعَداَءه  إِلَهَ إَِله َّللاه  َو َّللاه  أَْكبَر  َو لَِله

جز ذات مقدس پروردگار نیست و خدا بزرگتر است و ستایش مخصوص خداست ستایش  خدایى
ود و دوستان و دشمنان خود را به ما شناسانیدمخصوص خداست كه ما را هدایت فرم  

 

ِض  وَ  ِ فَو  عَانِِديَن النهاِصبِيَن َو َلَ ِمَن اْلغ الَِة اْلم  تِنَا َو لَْم يَْجعَْلنَا ِمَن اْلم  ْرتَابِيَن َوفهقَنَا ِلِزيَاَرِة أَئِمه يَن َو َلَ ِمَن اْلم 
ِرينَ  قَص ِ   اْلم 

ما را به زیارت امامان و پیشوایان دینمان موفق گردانید و ما را معاند و دشمن بدخواه آنها قرار نداد و  و
نیز از كسانى كه در حق آن امامان غلو كردند و امر عالم وجود را مفوض به آنها دانستند و هم از كسانى 

قرار نداد دندركه درباره امامت آنها شك داشتند و در حق آنها تقصیر و كوتاهى ك  

 

ِ َو بََواِر أَْعَدا السهالَم   دهَخِر ِلَكَراَمِة أَْوِليَاِء َّللاه ِ َو اْبِن أَْوِليَائِِه السهالَم  َعلَى اْلم  ِ َّللاه   ئِهِ َعلَى َوِلي 

بر ولى خدا فرزند اولیاء خدا سالم بر آن كسى كه خدا او را براى عزت و بزرگوارى دوستانش و  سالم
 ذلیل و نابود كردن دشمنانش ذخیره گردانید

 

  َعلَى النُّوِر الهِذي أََراَد أَْهل  اْلك ْفِر إِْطفَاَءه  فََُبَى َّللاه  إَِله أَْن ي تِمه ن وَره  بِك ْرِهِهمْ  السهالَم  

بر آن نورى كه اهل كفر خواستند آن نور را خاموش كنند اما خدا اباكرد و امتناع فرمود مگر آنكه  سالم
 آن نور الهى را بحد كمال رساند با آنكه كافران مخالف آن بودند

 

  أَيهَده  بِاْلَحيَاِة َحتهى ي ْظِهَر َعلَى يَِدِه اْلَحقه بَِرْغِمِهمْ  وَ 

خدا او را مؤید گردانید و با عمر طوالنى زنده بداشت تا آنكه بدست آن امام برغم دشمنان دین دین حق  و
 را آشكار سازد

 

َ اْصَطفَاَك َصِغيراً َو أَْكَمَل لََك ع ل وَمه  َكبِيراً َو أَنهَك َحيٌّ َلَ تَم وت  َحتهى ت ْبِطَل اْلِجْبَت  أَْشَهد     تَ َو الطهاغ وأَنه َّللاه
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دهم كه خدا تو را از كودكى برگزید و در بزرگى علوم الهى را در تو بحد كمال رسانید و   گواهى مى من
 تو همانا زنده و پاینده هستى تا آنكه بتهاى جبت و طاغوت را روزى بدست تو نابود گرداند

 

مه  دهاِمِه َو أَْعَوانِِه َعلَى َغْيبَتِ  اللهه  ِه َو نَُْيِِه َو اْست ْره  َستْراً َعِزيزاً َصل ِ َعلَْيِه َو َعلَى خ   

رحمت و درود فرست بر او و بر خدمتگزاران او و یاوران او در حال غیبت و دورى آن  پروردگارا
 حضرت و او را در پرده عزت مستور بدار

 

عَانِِديِه  وَ  مه َوْطَُتََك َعلَى م  ِد اللهه  ْس َمَواِليَه  َو َزائِِريهِ اْجعَْل لَه  َمْعِقالً َحِريزاً َو اْشد    َو اْحر 

اى بر دفع معاندانش سخت  براى او جایگاه محفوظى مقرر گردان و پروردگارا تو او را كه آماده ساخته و
 و نیرومند ساز و دوستان و زایرنش را محفوظ گردان

 

مه  وراً فَاْجعَْل ِسالَِحي بِ  اللهه  ً َكَما َجعَْلَت قَْلبِي بِِذْكِرِه َمْعم  ن ْصَرتِِه َمْشه ورا  

چنانكه قلب مرا بیاد او معمور ساختى شمشیر و سالح مرا براى یارى آن حضرت از نیام  پروردگارا
 بیرون آور

 

ً إِْن َحاَل بَْينِي َو بَْيَن ِلقَائِِه اْلَمْوت  الهِذي َجعَْلتَه  َعلَى ِعبَاِدَك َحتْماً َو أَْقَدْرَت بِِه َعلَى َخِليقَتِ  وَ  َك َرْغما  

چنانچه میان من و مالقات آن بزرگوار مرگ حتمى كه به رغم همه بندگان مقدر گردانیدى جدایى  و
 انداخت

 

ر   فَاْبعَثْنِي ْؤتَِزراً َكفَنِي َحتهى أ َجاِهَد بَْيَن يََدْيهِ ِعْنَد خ  ْفَرتِي م    وِجِه َظاِهراً ِمْن ح 

مرا در زمان خروج او از قبر برانگیز تا كفن را ازار كنم پس  

 

ْم ب ْنيَاٌن َمْرص وصٌ  فِي ِ الهِذي أَثْنَْيَت َعلَى أَْهِلِه فِي ِكتَابَِك فَق ْلَت َكَُنهه    الصهف 

در آن صفى كه تو در كتاب آسمانیت اهل آن صف را ثنا گفتى كه فرمودى مانند سد آهنین هستند در  و
 ركاب آن حضرت جهاد كنم

 

مه  ار  َو َصع َب َعلَْينَا اَِلْنتَِصار   اللهه  َطاَل اَِلْنتَِظار  َو َشِمَت ِمنها )بِنَا( اْلف جه  
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فاجر بر ما شماتت كردند و بر ما یارى كردن یكدیگر انتظار ما طوالنى شد و مردم فاسق  پروردگارا
 مشكل گردید

 

مه  وَن فِي َحيَاتِنَا َو بَْعَد اْلَمن ونِ  اللهه    أَِرنَا َوْجهَ َوِلي َِك اْلَمْيم 

اى خدا تو طلعت مبارك ولى خود را هم در حال حیات و هم پس از مرگ به ما بنما پس  

 

مه  ْجعَِة بَْيَن يََدْي َصاِحِب َهِذِه اْلب ْقعَةِ إِن ِي أَِدين  لََك بِ  اللهه  الره  

من به رجعت در حضور صاحب این بقعه مباركه ایمان دارم پروردگارا  

 

الهَن َو َهَجْرت  ِلِزيَاَرتَِك اْْلَْوَطانَ  اْلغَْوثَ  ْصلَتَِك اْلخ  َماِن قََطْعت  فِي و    اْلغَْوَث اْلغَْوَث يَا َصاِحَب الزه

ناه آوردم پناه آوردم اى صاحب الزمان من در راه وصال تو از همه دوستان بریدم و از وطن آوردم پ پناه
 خود براى زیارتت هجرت كردم

 

  أَْخفَْيت  أَْمِري َعْن أَْهِل اْلب ْلَداِن ِلتَك وَن َشِفيعاً ِعْنَد َرب َِك َو َرب ِي وَ 

كارم را از اهل شهرو دیار پنهان داشتم تا توام نزد پروردگار خداى من و تو شفاعت كنى و  

 

ْحَساِن إِلَيَ  وَ  ْسِن التهْوفِيِق ِلي َو إِْسبَاغِ الن ِْعَمِة َعلَيه َو َسْوِق اْْلِ   إِلَى آبَائَِك َو َمَواِليه فِي ح 

ق و فراوانى نعمت بر من و فرستادن عطا و احسان نزد پدران خود و دوستان و آقایانم تا بر حسن توفی و
 بسوى من آن بزرگواران عنایت فرمایند

 

مه  ِ َو قَاَدِة اْلَخْلِق َو اْستَِجْب ِمن ِي َما َدَعْوت كَ  اللهه  ٍد أَْصَحاِب اْلَحق  َحمه ٍد َو آِل م  َحمه   َصل ِ َعلَى م 

اى خلقند و دعاهاى مرا هم به كرم مستجاب درود بر محمد و آل محمد كه اهل حق و پیشو پروردگارا
 فرما

 

ْنيَاَي إِنهَك َحِميٌد َمِجيٌد َو َصلهى َّللاه  َعلَ  وَ  ٍد َو آِلِه أَْعِطنِي َما لَْم أَْنِطْق بِِه فِي د َعائِي ِمْن َصالَحِ ِدينِي َو د  َحمه ى م 
  الطهاِهِرينَ 
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ه زبان نیاوردم آنها هم عطا فرما كه همانا تو بسیار حاجتهایى را از مصالح دین و دنیایم كه در دعا ب و
 ستوده صفات و بزرگوارى و درود خدا بر محمد و آل پاك او باد

 

:كن و بگودو ركعت نماز داخل صفه شو و  پس  

 

 

مه  وِر الهِذي فََرْضَت َطاَعتَه  َعلَى اْلعَبِيِد َو اْْلَْحَرارِ  اللهه  ائِر  فِي فِنَاِء َوِلي َِك اْلَمز  َعْبد َك الزه  

بنده تو براى زیارت به درگاه ولى تو ایستاده آن ولى تو كه طاعتش را بر همه بندگان از بنده  پروردگارا
 و آزاد واجب كردى

 

اَءَك ِمْن َعذَاِب النهارِ أَْنقَْذَت بِِه أَْوِليَ  وَ   

دوستانت را بواسطه او از آتش عذاب دوزخ نجات دادى و  

 

مه  ْرتَابٍ  اللهه  ٍق بَِوِلي َِك َغْيِر م  َصد ِ ْستََجاٍب ِمْن م    اْجعَْلَها ِزيَاَرةً َمْقب ولَةً َذاَت د َعاٍء م 

هیچ شك   ر ده از آنان كه بىتو زیارتش مقبول درگاهت گردان و صاحب دعاى مستجابش قرا پروردگارا
 تصدیق به امامت و حقانیت ولیت كردند

 

مه    هِ َلَ تَْجعَْله  آِخَر اْلعَْهِد بِِه َو َلَ بِِزيَاَرتِِه َو َلَ تَْقَطْع أَثَِري ِمْن َمْشَهِدِه َو ِزيَاَرِة أَبِيِه َو َجد ِ  اللهه 

ت آن حضرت قرار مده و پاى مرا هرگز از این زیارت را آخر عهدم به آن بزرگوار و زیار پروردگارا
 مشهد او مبر و از زیارت پدر و جد بزرگوار او

 

مه  ْخَوانِي َو أَبََويه َو َجمِ  اللهه  ْنيَاَي َو آِخَرتِي ِلي َو ِْلِ   يعِ ِعتَْرتِيأَْخِلْف َعلَيه نَفَقَتِي َو اْنفَْعنِي بَِما َرَزْقتَنِي فِي د 

خرجى كه در این راه كردم بمن عوض آن عطا فرما و بثواب این زیارت كه نصیبم كردى  پروردگارا
  مرا در دنیا و آخرت منتفع گردان هم مرا از این ثواب و هم برادران و پدر و مادر و تمام خاندانم را بهره

 مند ساز

 

ؤْ  أَْستَْوِدع كَ  َمام  الهِذي يَف وز  بِِه اْلم  َ أَيَُّها اْْلِ ب ونَ َّللاه َكذ ِ وَن اْلم    ِمن وَن َو يَْهِلك  َعلَى يََدْيِه اْلَكافِر 
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  طلبم اى امامى كه اهل ایمان به نعمت وجودت مستفیض و رستگار مى  خدا از حضرتت ودیعه مى نزد
شوند  شوند و كافران و مكذبان به دست قهرت هالك مى  

 

ٍ ِجئْ  يَا ْعتَِقداً إَِماَمتَك مْ َمْوَلََي يَا اْبَن اْلَحَسِن ْبِن َعِلي  تَيَق ِناً اْلفَْوَز بِك ْم م  َك م    ت َك َزائِراً لََك َو ِْلَبِيَك َو َجد ِ

موالى من اى فرزند امام حسن عسكرى من به زیارت تو و پدرو جد بزرگوارت آمدم و یقین دارم كه  اى
 رستگارى ما به وجود شما است و معتقدم كه شما امام و پیشواى امتید

 

مه ال اِلِحينَ  لهه  ي ِيَن َو بَل ِْغنِي باَلََغ الصه يَاَرةَ ِلي ِعْنَدَك فِي ِعل ِ   اْكت ْب َهِذِه الشهَهاَدةَ َو الز ِ

این شهادت و زیارت مرا برایم نزد خود در دفتر علیین خویش ثبت فرما و مرا به رتبه  پروردگارا
 صالحان نائل ساز

 

ب ِِهْم يَا َربه اْلعَالَِمينَ  وَ    .اْنفَْعنِي بِح 

.به دوستى آنها مرا منتفع گردان اى پروردگار عالم و  

 

 سايت اينترنتی گلزارنور
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