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شهادت حضرت در روز السالم هيعل امبريالسالم توسط خضر پ هيعل نيالمؤمن ريام ارتيز  

السالم  هیعل یالسالم در روز شهادت امام عل هیشده است که حضرت خضر عل تیبه سند معتبر روا
و ستادندیبر در خانه حضرت ابا سرعت آمد و انیگر یآمدند وبا چشم شانیمنزل ا یشتابان به سو  

روز  ارتیقبلى )ز ارتیبه عباراتى است که در ز بیآن حضرت را برشمرد که قر لیاز فضا ارىیو بس
)از باب تأّسى به جناب  .خوانده شود زیالسالم( ن هی)علرمؤمنانیو شب مبعث( در روز شهادت ام

:(السالم هیخضرعل  

َل اْلقَْوِم اِْسالماً، َواَْخلََصُهْم ا ايهللاُ  َرِحَمکَ  َو اَْخـَوفَـُهـْم للِ  ناً،يقيَ  َواََشدهُهمْ  ماناً،ياَبَا اْلَحَسِن، ُکْنَت اَوه  

آنها بودى در  نیاسالم و خالص تر رفتنیمردم بودى در پذ نیرحمت کند اى ابوالحسن که تو نخست تیخدا
از خدا. نشانیو ترسناک تر نیقیآنها در  نیمحکمتر و مانیا  

خواند.علیه السالم و سایر اوقات می توان این زیارت را در شب و روز شهادت حضرت امیرالمؤمنین   

 

  بيست و يکم ماه رمضان در روز السالم هيعل امبريالسالم توسط خضر پ هيعل نيالمؤمن ريام ارتيزمتن 

 

َل اْلقَْوِم إِْسالماً َوأَْخلََصُهْم إِْيماناً َوأَشدهُهم يَِقيناً َوأَْخَوفَ  ِ َعزه َوَجله َرِحَمَك هللاُ يا أَبَا اْلَحَسِن ُكْنَت أَوه ُهْم ّلِِله
أَْصحابِِه َوأَْفَضلَُهْم َمناقَِب  َوأَْعَظَمُهْم َعناًء َوأَْحَوَطُهْم َعلَى َرُسوِل هللِا َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوآَمنَُهْم َعلَى

ِه َوأَْشبََهُهْم بِِه َهْدياً َوأَْكَرَمُهْم )َوأَْكثََرُهْم(َسوابَِق َوأَْرفَعَُهْم َدَرَجةً َوأَْقَربَُهْم ِمْن َرُسوِل هللِا َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوآلِ 
َوأَْكَرَمُهْم َعلَْيِه فََجزاَك هللاُ َعِن اإِلْسالِم َوَعْن َرُسوِل هللِا َوُخلُقاً ومنطقاً َوَسْمتاً َوفِْعالً َوأَْشَرفَُهْم َمْنِزلَةً 

انُوا )رسوله( َصلهى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه َوَعِن اْلُمْسِلِميَن َخْيراً قَِوْيَت ِحْيَن َضعَُف أَْصحابُه َوبََرْزَت ِحْيَن اْستَكَ 
ً َونََهْضَت ِحْيَن َوَهنُوا َولَِزْمَت ِمْنهاَج رَ  ُسوِل هللِا إِْذ َهمه أَْصحابُهُ َوُكْنَت َخِلْيفَتَهُ َحقّا  

فرد  نیو در ایمان با اخالصتر یر به اسالم گرویدخدایت رحمت كند اى ابوالحسن تو از همه مردم پیشت
 یدیرنج کش شتریو از همه ب یبود و از همه مردم باتقواتر بود نیو یقین تو محكمتر یبود مانیاز نظر ا

. یاصحاب بود نیرت نیو ام یمحافظت نمود شتریو از حضرت رسول خدا )صلى َّللاه علیه و آله( ب
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مناقبت از همه برتر و سوابقت از همه شریفتر و منزلت تو از همه رفیعتر بود و به پیغمبر )صلى َّللاه 
و  یتر بود علیه و آله( از همه نزدیكتر و از نظر روش و اخالق و طریقه و كردار به آن حضرت شبیه 

مه گرامیتر بودى. خدا ترا از و آله( از ه یهمقامت از همه شریفتر بود و نزد رسول هللا )صلى َّللاه عل
بودند و  فیجانب اسالم و پیغمبر و مسلمین پاداش خیر دهد، توانا بودى هنگامى كه اصحاب پیغمبر ضع

زمانى كه خوارى و زبونى از خود نشان دادند، تو به میدان آمدى و موقعى كه سستى ورزیدند، تو قیام 
 شیرسول خدا )صلى َّللاه علیه و آله( را در پ روش دند،یگرو فكردى و آنگاه كه اصحابش به انحرا

  خلیفه بر حق او بودى ،یگرفت

 

يَن فَقُْمَت لَْم تُناَزْع َولَْم تُْضَرْع بَِرْغِم اْلُمنافِِقيَن َوَغْيِظ اْلكافِِريَن َوُكْرِه اْلحاِسِديَن َوِصغَِر )وِضغْن( اْلفاِسقِ 
(وا َوَمَضْيَت بِنُوِر هللِا إِْذ َوقَفُوا فَاتهبَعُوَك فَُهُدوا)فَلَْو اتهبَعُوَك لَُهُدوابِاألَْمِر ِحْيَن فَِشلُوا َونََطْقَت ِحْيَن تَتَْعتَعُ   

ُهْم َوُكْنَت أَْخفََضُهْم َصْوتاً َوأَْعالُهْم قُنُوتاً َوأَقَلهُهْم َكالماً َوأَْصَوبَُهْم نُْطقَاً َوأَْكبََرُهْم َرأْياً َوأَ  ْشَجعَُهْم قَْلباً َوأََشده
َق النهاُس َواآلِخُر يناً َوأَْحَسنَُهْم َعَمالً َوأَْعَرفَُهْم بِاألَُموِر ُكْنَت َوهللِا يَْعُسوبيَقِ  ُل ِحْيَن تَفَره الً َوآِخراً األَوه اً ِللّدْيِن أَوه

 ِحْيَن فَِشلُوا

[ و در برابر زبونى منافقان و خشم كافران و بدآمدن حسودان و  چون و چرا ]و به نزاع برنخاستى  بى
و چون از  كردىخوارى فاسقان، ناتوانى نشان ندادى. زمانى كه همه سست شدند، تو به امر خالفت قیام 

سخن گفتن ناتوان شدند، سخن گفتى و چون توقف كردند، در پرتو نور خدا گام برداشتى، آنگاه از تو 
اندیشتر[ و كم  كردند و هدایت یافتند. و تو از همه خوش زبانتر و خدا را فرمانبردارتر ]عاقبت   پیروى

بود و از همه نیكوكردارتر  از همه بیشتر وو یقین ت یبود رتریتر و بلندنظرتر و دل سخنتر و درست گفتار
و آشناتر به امور بودى. تو به خدا در ابتدا و انتها رئیس و بزرگ دین بودى: ابتدا زمانى بود كه مردم 

پراكنده شدند )بعد از شهادت پیغمبر )صلى َّللاه علیه و آله(( و انتها زمانى بود كه مستأصل شدند. )بعد از 
 قتل عثمان(

 

َل ما َعْنهُ َضعَفُوا َوَحِفْظَت ما أََضاُعوا َوَرَعْيَت ما ُكْنَت ِلْلُمْؤِمنِيَن أَباً َرِحيماً إِْذ صاُروا َعلَْيَك ِعياالً فََحَمْلَت أَثْقا
ْرَت إِِذ اْجتََمعُوا َوَعلَْوَت إِْذ َهلَعُوا َوَصبَْرَت إِْذ أَْسَرُعوا )َجَزُعوا(َوأَْدَرْكَت أَْوتاَر م ا َطلَبُوا َونالُوا أَْهَملُوا َوَشمه

 بَِك ما لَْم يَْحتَِسبُوا

باً َصبّاً َونَْهباً َوِلْلُمْؤِمنِيَن َعَمداً َوِحْصناً )َغْيباً َوَخْصباً( فَِطْرَت َوهللِا بِنِْعمائِها َوفُْزَت ُكْنَت ِلْلكافِِريَن َعذا
تَُك، َولَْم يَِزْغ قَْلبَُك َولَْم تَْضعُْف بَ  ْم تَْجبُْن ِصْيَرتَُك َولَ بِِحبائِها، َوأَْحَرْزَت َسوابِقَها َوَذَهْبَت بِفَضائِِلها لَْم تَْفلَْل ُحجه

 نَْفُسَك َولَْم تَُخْن، ُكْنَت َكاْلَجبَِل ال تَُحّرُكهُ اْلعَواِصفُ 

بودى زمانى كه تحت سرپرستى تو در آمدند، بارهاى گرانى را كه آنها از  پدر مهربان نانبراى مؤم
كشیدنش ناتوان شدند، به دوش گرفتى و آنچه )را از امور دین( تباه ساختند؛ محافظت نمودى و آنچه را 

حریص  ا)از احكام و شرایع( رها كردند، رعایت فرمودى و زمانى كه زبونى كردند ]به گردآوردن دنی
امن به كمر زدى. زمانى كه بیتابى كردند، بلندى گرفتى و زمانى كه شتاب كردند، صبر نمودى و شدند[ د

را كه مي خواستند تو گرفتى )براى مسلمین از كفار خونخواهى كردى( و از بركت تو به  یانتقام هر خون
نان پشتیبان و سنگر و براى مؤم ندهخیراتى رسیدند كه گمانش را نداشتند، بر كافران عذابى ریزان و ربای

[ و به عطایش ]یعنى عطاى  [ پرواز كردى ]آفریده شدى بودى، به خدا همراه نعمتهاى خالفت ]مصیبتهایش
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[ كامیاب گشتى و سوابقش را احراز كردى و فضائلش را به دست آوردى، شمشیر حجت و دلیلت  الهى
و سقوط نكردى. تو مانند كوه كند نبود و دلت منحرف نگشت و بصیرتت ضعیف نشد، هراسان نگشتى 

 بودى كه طوفانش نجنباند

 

َعلَْيِه َوآِلِه:  َوُكْنَت َكما قَاَل َصلّى هللاُ َعلَْيِه َوآِلِه آَمَن النهاُس فِي ُصْحبَتَِك َوذاِت يَِدَك، َوُكْنَت َكما قَاَل َصلّى هللاُ 
 ً فِي أَْمِر هللِا ُمتَواِضعاً فِي نَْفِسَك َعِظْيماً ِعْنَد هللِا َكبِيراً فِي األَْرِض، َجِليالً ِعْنَد  َضِعيفاً فِي بََدنَِك قَِويّا

ِعيُف اْلُمْؤِمنِيَن، لَْم يَُكْن ألََحٍد فِيَك َمْهَمٌز َوال ِلقَائٍِل فِيَك َمْغَمٌز َوال ألََحٍد فِيَك َمْطَمٌع َوال ألََحٍد ِعنْ  َدَك َهواَدٌٌ الضه
تَأُْخَذ ِمْنهُ اْلَحقه الذهِليُل ِعْنَدَك قَِويٌّ َعِزْيٌز َحتهى تَأُْخَذ لَهُ بَِحقِّه َواْلقَِويُّ اْلعَِزْيُز ِعْنَدَك َضِعْيٌف َذِليٌل َحتهى 

ْكٌم َوَحتٌْم َوأَْمُرَك ِحْلٌم َوَحْزٌم َواْلقَِرْيُب َواْلبَِعيُد ِعْنَدَك فِي ذِلَك َسواٌء َشأْنَُك اْلَحقُّ َوالّصْدُق َوالّرْفُق، َوقَْولَُك حُ 
 بَِك النهيراُن َواْعتََدَل َوَرأْيَُك ِعْلٌم َوَعْزٌم فِْيما فَعَْلَت)فَأَْقلَْعَت(، َوقَْد نََهَج بَِك السهبِيُل َوَسُهَل بَِك اْلعَِسْيُر َوأُْطِفئَتْ 

َسبَْقَت َسْبقاً بَِعيداً َوأَتْعَْبَت َمْن بَْعَدَك تَْعباً َشِدْيداً بَِك الّدْيُن، َوقَِوَي بَِك اإِلْسالُم َواْلُمْؤِمنُوَن وَ   

در رفاقت و دارائى خویش امانت نگهدارترین »و همچنان بودى كه پیغمبر )صلى َّللاه علیه و آله( فرمود: 
ضعیف و در انجام امر خدا  یو باز چنان بودى كه فرمود: در انجام امور مربوط به جسم« مردم است.
شریف   ن و نزد خداوند بزرگ است. در روى زمین بزرگ و نزد مؤمنیننزد خود فروت ،قوى است

بگیرد. ]و كسى در   توانست بر تو خرده یبودى، هیچ كس را درباره تو راه عیبجوئى نبود و هیچ کس نم
کردى، هر ناتوان و زبونى نزد تو توانا و  ی[ و براى هیچ كس نرمى و مجامله نم کرد. یتو طمع نم

ش را برایش بستانى و هر تواناى عزیز، نزدت ناتوان و زبون بود تا حق را از او بستانى بود تا حق عزیز
و در این موضوع، خویش و بیگانه نزدت برابر بود، شأن و شخصیت تو بر اساس حق و راستى و مدارا 

تو با  یبود و رأ راهگفتارت حكم و ثابت و فرمانت با خویشتن دارى و دور اندیشى هم یبود. در هر کار
علم و عزم راسخ بود. و هر آینه راه راست روشن گشت و امر مشكل آسان شد و آتشها خاموش گشت و 

دین به وسیله تو راست شد و اسالم قوت یافت و امر خدا ظاهر شد، اگر چه كافران دوست نداشتند و 
ز تو هر کس هر چه گرفتى و پس ا ىاسالم و اهل ایمان از بركت تو پا بر جا شدند و بسیار بسیار پیش
 بکوشد به درجه تو نرسد

 

ِ َوإِنها إِلَ  ْيِه راِجعُوَن  َرِضينا َعِن فََجلَْلَت َعِن اْلبُكاِء َوَعُظَمْت َرِزيهتَُك فِي السهماِء َوَهدهْت ُمِصْيبَتَُك األَناَم، فَِإنها ّلِِله
ِ أَْمَرهُ فََوهللِا لَْن يُصاَب اْلُمْسِلُموَن بِِمثِْلَك أَبَداً ُكْنَت ِلْلُمْؤِمنِيَن َكْهفاً َوِحْصناً َوقُنهةً رهللِا قََضاَءهُ، َوَسلهْمنا  اِسياً ّلِِله

  َوَعلَى اْلكافِِريَن ِغْلَظةً َوَغْيظاً فَأَْلَحقََك هللاُ بِنَبِيِّه َوال َحَرَمنا أَْجَرَك َوال أََضلهنا بَْعَدكَ 

تو بزرگتر از آنى كه مصیبت تو با گریه جبران شود، مرگ تو در آسمان بزرگ جلوه كرد و مصیبت تو 
َ َو إَنها إَلَْیَه راَجعُونَ  ما به قضاء خدا راضى و نسبت به فرمانش تسلیم هستیم، به   مردم را خرد كرد فإنا ّلَِله

ن هرگز كسى را مانند تو از دست ندهند، تو براى مؤمنین پناه و سنگر و مانند كوهى پا سوگند مسلمی داخ
برجا و بر كافران خشونت و خشم بودى، خدا ترا به پیغمبرش برساند و ما را از اجرت محروم نسازد و 

.بعد از تو گمراه نگرداند  

 

ر )صلى َّللاه علیه و آله( گریستند او گریست و اصحاب پیغمبمردم همه خاموش بودند تا سخنش تمام شد. 
.سپس هر چه جستند او را نیافتند  
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.٣٥٥ هصفح - ٩٧ج  -مجلسي  هعالم -بحار األنوار   

فَاْلتَفَتُوا فَلَْم یََرْوا »آمده است: نینقل چن نیا انیدر مناقب آل أبي طالب )علیهم الّسالم( ابن شهرآشوب در پا
ُجُل قَاَل اْلَخَضُر )ع( : هر چه گشتند او را نیافتند پس از حضرت امام  أََحداً فَُسئََل اْلَحَسُن )ع( َمْن َكاَن الره

  «الّسالم( بود. هی)علخضر  :که بود؟ فرمودند مردآن  دندیالّسالم( پرس هیحسن )عل

.٣4٧، صفحه 2مناقب آل أبي طالب علیهم السالم، جلد   

 

 

 اللهم العن قتلة أمير المؤمنين

 عظم هللا أجوركم جميعاً ياموالين بهذا المصاب الجلل

 

ِة ْبِن اْلَحَسِن َصلَواتَُك َعلَْيهِ   اَللّـُهمه ُكْن ِلَوِليَِّك اْلُحجه

ً  ساَعة ُكلِّ  َوَعلى آبائِه في هِذِه السهاَعِة َوفي ً  َوِليّا َوقائِداً  َوحافِظا  

 َوناِصراً َوَدليالً َوَعْينا َحتّى تُْسِكنَهُ اَْرَضَك َطْوعاً َوتَُمتِّعَهُ فيها َطويالً 


