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 احد در حمزه زیارت 

 

زیارت حضرت حمزه رضي اهلل عنه  ذكر سایر زیارات در مدینه طيبه؛ )نقل از مصباح الزائر و غيره(؛

  گویى نزد قبرش در احد چون به زیارت آن حضرت رفتى مى

 
ُ َعَلْیِه َو آِلِه  ى اَّللَّ ِ َصلَّ اَلُم َعَلْیَك َیا َعمَّ َرُسوِل اَّللَّ   السَّ

 سالم بر تو اى عم رسول خدا صلى اهلل عليه و آله 

 
اَلُم َعَلْیَك َیا  َسَد َرُسوِلِه السَّ

َ
ِ َو أ َسَد اَّللَّ

َ
اَلُم َعَلْیَك َیا أ َهَداِء السَّ   َخْْيَ الشُّ

 سالم بر تو اى بهترين شهيدان راه خدا سالم بر تو اى شير خدا و شير رسول خدا 

 
حَْت َرُسوَل  ْفِسَك َو ََنَ ِ َعزَّ َو َجلَّ َو ُجْدَت ِِبَ َك َقْد َجاَهْدَت ِِف اَّللَّ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ِ صلى اَّلل علیه و آلهأ   اَّللَّ

دهم كه تو در راه دين خداى عز و جل جهاد كامل كردى و جان نثار نمودى و رسول خدا را يارى  گواهى مى 

 كردى

 
ي مِّ

ُ
ْنَت َو أ

َ
ِِب أ

َ
ِ ُسْبحَاَنُه َراِغبًا ِبأ   َو ُكْنَت ِفَمَي ِعْنَد اَّللَّ

 فداى تو باد و به آنچه نزد خدا است مشتاق بودى پدر و مادرم 
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ُ َعَل  ى اَّللَّ ِ َصلَّ بًا ِإََل َرُسوِل اَّللَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ ِبِزَیاَرِتَك َو( ُمَتَقرِّ بًا ِإََل اَّللَّ ُتَك )ُمَتَقرِّ ََتْ
َ

لَِك أ ََ   ْیِه َو آِلِه ِب
 من به زيارتت براى تقرب به خدا و رسول او صلى اهلل عليه و آله 

 
َف  ِلَك( َخاَلَص َنْفِسيَراِغبًا ِإَلْیَك ِِف الشَّ ََ ْبَتِغي ِبِزَیاَرِتَك )ِب

َ
  اَعِة أ

 آمدم به شوق شفاعت و طلب زيارتت براى استخالص نفس خود 

 
ا َجَنْیُت لََعَ َنْفِسي َها ِمْثِلي ِِبَ ذًا ِبَك ِمْن َناٍر اْسَتحَقَّ   ُمَتَعوِّ

 آن آتش استو به حضرتت از آتش دوزخ كه مثل من جنايت كار بر نفس خود مستحق  

 
ِة َرِبِّ  ِتي اْحَتَطْبُتَها لََعَ َظْهِري َفِزعًا ِإَلْیَك َرَجاَء َرمْحَ   َهاِربًا ِمْن ُذُُنِِبَ الَّ

ام به تو  ام به درگاه كرمت گريخته پناهنده شدم و از گناهان بسيارم كه بر پشت خود كه مانند حطب بسته 

 متضرع و به رحمت خداى اميدوارم

 
ُتَك ِم  ََتْ

َ
َط أ ْسخَ َ

ُت َما أ ََتْ
َ

ْوَقَرْت َظْهِري ُذُُنِِب َو أ
َ

اِر َو َقْد أ ٍة َبِعیََدٍ َطاِلبًا َفَكاَك َرَقَبِتي ِمَن النَّ ْن ُشقَّ
  َرِبِّ 

ام به اين اميد كه گردنم از زنجير آتش دوزخ آزاد شود در حالتى كه بر  به درگاهت از راه دور پر مشقت آمده 

 سازد ان آن قدر است كه خدا را خشمگين مىپشتم از بار سنگين گناه
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ِة  مْحَ ْهَل ََبِْت الرَّ
َ

ْفَزُع ِإَلْیِه َخْْيًا ِِل ِمْنُكْم أ
َ

َحدًا أ
َ

ِجْد أ
َ

 َو ََلْ أ
 ام و احدى كه بسوى او زارى كنم بهتر از شما اهل بيت رحمت نيافته 

 
َم َفْقِري َو َحاَجِتي َفَقْد ِسْرُت ِإ  ُتَك َمْكُروباً َفُكْن ِِل َشِفیعًا ََيْ ََتْ

َ
 َلْیَك َمحُْزونًا َو أ

 ام و اندوه و چشم گريان آمده بارى در روز فقر و حاجتم مرا شفاعت كن كه به درگاهت با غم و رنج 

 
ِتي ِعْنَدَك َباِكیًا َو ِصْرُت ِإَلْیَك ُمْفَردًا   َو َسَكْبُت َعْْبَ

 ام كس و تنها بدين در شتافته و بى 

 
ْنَت 

َ
ِه َو َدلَِِّن لََعَ َفْضِلِه َو أ ِِن لََعَ ِبرِّ ُ ِبِصَلِتِه َو َحثَّ َمَرِِنَ اَّللَّ

َ
ْن أ   ِِمَّ

و تو از آن بزرگوارانى كه من به توصل و پيوستن به او از جانب خدا مأمورم و خدا مرا ترغيب به بر او و راهنمايى  

 بر فضيلت او نموده

 
َبِِن ِِف  ِه َو َرغَّ ُ َو َهَداِِن ِلحُبِّ ََ ِِ ِعْن ِِ ََ اْلحََوا ِِن َطَل ََ َ ْْ َ

ِِ ِإَلْیِه َو أ    اْلِوَفاَد
 و هدايت به دوستى او فرموده و مرا تشويق به ورود به درگاه او و ملهم بطلب حوايج نزد او گردانيده است 
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َتاُُكْ َو 
َ

َُ َمْن أ ی ُُكْ َو اَل َيخِ الَّ ْهُل ََبٍْت اَل يَْشََق َمْن ََتَ
َ

ْنُُتْ أ
َ

َواُُكْ َو اَل يَْسَعُد َمْن َعاَداُُكْ أ َسُر َمْن ََيْ   اَل َيخْ
شما اهل بيتى هستيد كه هر كس پيروى از شما كند شقى نخواهد شد و هر كه بدرگاه كرم شما خانواده آيد  

گردد و هر كه با شما دشمن باشد هرگز به  شود و هر كه در دلش هواى شما باشد زيانكار نمى محروم نمى

 .رسد ت نمىسعاد

 

چسبانى و  آورى و بعد از فراغ خود را بقبر مى كنى و دو ركعت نماز زیارت بجا مى پس رو به قبله مى

  گویى مى

 
ٍد  ََّ ٍد َو آِل ُمحَ ََّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَ  اللَّ

 بار الها بر محمد و آل محمد درود فرست 

 
ِتَك ِبُلُزوِم  ْضُت ِلَرمْحَ ُهمَّ ِإِنِّ َتَعرَّ ُ َعَلْیِه َو آِلِه اللَّ ى اَّللَّ َك َصلَّ یِّ   ي لَِقْْبِ َعمِّ ََنِ

ام بواسطه مالزمت قبر عموى پيغمبرت كه درود خدا بر او  خدايا من خود را در معرض لطف و رحمتت در آورده 

 و آلش باد

 
ٍم َتْكُُثُ ِفیِه اْلَ  ِتَك )َو َسَخِطَك َو َمْقِتَك( ِِف ََيْ ََ َْيِِن ِمْن ِنْق   ْصَواُت ِلُيجِ

 كه مرا از خشم و غضب و انتقام خود پناه دهى در روزى كه صدا و فريادهاى خلق بسيار باشد 
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اِدُل َعْن َنْفِسَها َمْت َو ُتجَ ا َقدَّ  َو تَْشَغُل ُكلُّ َنْفٍس ِِبَ
 كند و هر كس به كار خود مشغول و از شخص خود دفاع مى 

 
ِِن اْلَیْوَم َفاَل َخْو  ِ َفِإْن َتْرمَحْ َِ ُِ لََعَ َعْب ْوًَل َلُه اْلُقْدَر ََ َْ َف َّ َو اَل ُحْزٌن َو ِإْن ُتَعاِق   ٌف لََعَ

اگر تو بر من در اين روز ترحم كنى ديگر مرا خوف غم و اندوهى نخواهد بود و اگر عقاب كنى موالى مقتدرى بر  

 بنده خود

 
ِرْفِِن ِب  ْبِِن َبْعَد اْلَیْوِم َو اَل ََتْ یِّ   َغْْيِ َحاَجِتيَو اَل ُتخَ

 انجام حاجت برمگردان پس در اين روز مرا از كرمت محروم مگردان و مرا از درگاه لطفت بى 

 
ِتَك  ْبُت ِبِه ِإَلْیَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِتَك َو َرَجاَء َرمْحَ َك َو َتَقرَّ یِّ   َفَقْد َلِصْقُت ِبَقْْبِ َعمِّ ََنِ

ام و در طلب خشنودى تو و به  به حضرتت بواسطه او تقرب جستهكه من به قبر عموى رسولت ملصق شده و  

 انتهايت اميد رحمت بى

 
َفِتَك لََعَ ِجَناَیِة َنْفِسي

ْ
َك لََعَ َجْهِلي َو ِبَرأ َِ ْل ْل ِمِنِّ َو ُعْد ِبحِ   َفَتَقبَّ

 ببخش پس از من بپذير و به حلم خود بر جهل من بازگرد و به رأفت و رحمتت جنايتم را بر نفس خود 
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َساِب  َخاُف ُسوَء اْلحِ
َ

ِِن َو َلِكْن أ ََ ْن َتْظِل
َ

َخاُف أ
َ

  َفَقْد َعُظَم ُجْرِمي َو َما أ
 ترسم كه تو بر من ظلم كنى ليكن از اعمال زشت خود در هنگام حساب  كه بسى گناهم بزرگ است و نمى 

 ترسانم

 
َك  یِّ ِِب لََعَ َقْْبِ َعمِّ ََنِ اِر  َفاْنُظِر اْلَیْوَم َتَقلُّ ِِن ِمَن النَّ ا ُفكَّ ََ  َفِبِه

 ام پس بآبروى رسولت و عم او كه مرا  پس اى خدا امروز نظر لطف بحالم كن كه بقبر عموى رسولت روى آورده 

 از آتش جهنم آزاد فرما

 
ََبَّ َعْنَك َصْوِتي َو  وَننَّ َعَلْیَك اْبِتَهاِِل َو اَل َتْحجُ َْ َسْعِیي َو اَل ََيُ یِّ ي َو اَل ُتخَ جِ ِِ   اَل َتْقِلْبِِن ِبَغْْيِ َحَوا

ام موجب  ام را به درگاهت خوار و ناچيز مشمار و فرياد و ناله و سعى مرا نصيب حرمان مگردان و تضرع و ناله 

 اداء حاجتم از درگاهت برمگردان حجاب مساز و بى

 
جًا َعِن اْْلَلْ  ََلَكِة َیا ِغَیاَث ُكلِّ َمْكُروٍب َو َمحُْزوٍن َو َیا ُمَفرِّ ْْ اِن اْلَغِریِق اْْلُْشِرِف لََعَ ا  ُهوِف اْلحَْْيَ

 اى گشايش بخش هر دل پر اندوه و حسرت و حيران غرقه مشرف بر  اى پناه دهنده هر غمگين و رنج ديده 

 هالكت

 
ٍد  ََّ ٍد َو آِل ُمحَ ََّ  َفَصلِّ لََعَ ُمحَ

 پس بر محمد و آل محمد 
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ًِ اَل  ِتي َو اْنِفَراِدي َو اْنُظْر ِإَِلَّ َنْظَر ِعي َو َعْْبَ َبدًا َو اْرَحْم َتَضرُّ
َ

ْشََق َبْعَدَها أ
َ

  أ
درود فرست و به من نظر لطفى كن كه ديگر تا ابد شقى نگردم و بر ناله زار من و اشك چشم و تنهايى من  

 ترحم فرما

 
ي اَل ُیْعِطیِه  َِ

ْْيَ الَّ ْیُت اْلخَ َمِلي َفَقْد َرَجْوُت ِرَضاَك َو َتحَرَّ
َ

َحٌد ِسَواَك َفاَل َتُردَّ أ
َ

  أ
كه من به خشنودى تو اميدوارم و طالب و جوياى آن خير و سعادتم كه جز تو احدى عطا نخواهد كرد پس  

 آرزوى من برآور

 
ِ َو َجَزاِئِه )َجَزاُه( ِبُسوِء )ُسوُء( ِف  َِ ُِ لََعَ َعْب ْوًَل َلُه اْلُقْدَر ََ َْ َف ُهمَّ ِإْن ُتَعاِق   ْعِلِه اللَّ

 ات هستى و كيفرش به موجب عمل زشت اوست خدايا اگر عقاب كنى مواليى با قدرت بر مجازات بنده 

 
وِصي َو ِوَفاَدِتي ََبَّ ُشخُ یِّ ِرْفِِن ِبَغْْيِ َحاَجِتي َو اَل ُتخَ ِخیََبَّ اْلَیْوَم َو اَل ََتْ

َ
  َفاَل أ

حاجتم بر نياورى از درگاهت برمگردان و بر اين درگاه  پس بار الها امروز مرا از رحمتت مرحوم مگردان و تا 

 ام هرگز نااميدم بازمگردان ام و وارد شده ايستاده

 
ْتَعْبُت َبَدِِن َو َقَطْعُت اْْلََفاَزاِت 

َ
ْنَفْدُت َنَفَقِتي َو أ

َ
  َفَقْد أ

 قطع بيابانها كردم ام و بدنم را به تعب و رنج سفر انداختم و كه من نفقه و زاد خود را تمام صرف كرده 
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ْلَتِِن َو آَثْرُت َما ِعْنَدَك لََعَ َنْفِسي ْفُت اْلَْهَل َو اْْلَاَل َو َما َخوَّ   َو َخلَّ
 و اهل بيت و مال و آنچه مرا عطا كردى همه را واگذاردم و چيزى كه نزد توست اختيار كردم 

 
ُ َعَلْی  ى اَّللَّ َك َصلَّ یِّ ُت ِبَقْْبِ َعمِّ ََنِ َْ ْبُت ِبِه اْبِتَغاَء َمْرَضاِتَك َو ُل   ِه َو آِلِه َو َتَقرَّ

بر خويشتن و به قبر عم پيغمبرت صلى اهلل عليه و آله پناه آوردم و به او تقرب جستم در طلب رضا و خشنودى  

 تو
 

ِتَك  َفِتَك لََعَ َذْنِِب َفَقْد َعُظَم ُجْرِمي ِبَرمْحَ
ْ

َك لََعَ َجْهِلي َو ِبَرأ َِ ْل مُي  َفُعْد ِبحِ مُي َیا ََكِ   َیا ََكِ
 پس تو به حلم خود بر جهالت من بازگرد و مؤاخذه مكن و به رأفت و رحمتت بر گناهم مگير كه بسيار گناه من  

 .بزرگ است ببخش به رحمت نامنتهايت اى خداى كريم اى خداى كريم

 

مؤلف گوید كه مدایح جناب حمزه سالم اهلل عليه و فضيلت زیارت آن حضرت بيشتر از آن است كه 

ذكر شود فخرالمحققين رحمة اهلل عليه در رساله فخریه فرموده مستحب است زیارت حمزه و باقى 

ند شهداء به احد زیرا كه روایت شده از حضرت رسول صلى اهلل عليه و آله كه فرمود هر كه زیارت ك

مرا و زیارت نكند عمم حمزه را همانا مرا جفا كرده و این فقير در بيت االحزان في مصائب سيدة 

النسوان نقل كردم كه حضرت فاطمه صلوات اهلل عليها بعد از وفات پدر بزرگوار خود هر هفته روز 

د در آنجا و كر خواند و دعا مى رفت و نماز مى دوشنبه و پنجشنبه به زیارت حمزه و شهداء احد مى

رفت و گریه  ترك نكرد تا وفات فرمود و محمود بن لبيد گفته كه آن سيده جليله سر قبر حمزه مى

كرد و من در یكى از روزها به زیارت حمزه مشرف شدم دیدم كه آن مظلومه نزد قبر حمزه  مى
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گفتم یا اش ساكن گشت نزدیك رفتم و سالم كردم و  مشغول به گریه است من صبر كردم تا گریه

ات فرمود اى أبا عمرو  سيدة النسوان به حق خدا قسم است كه رگهاى دلم را قطع كردى از این گریه

دا صلى اهلل براى من شایسته است گریستن زیرا كه به من رسيده است مصيبت بهترین پدرها رسول خ

 :وا شوقاه إلى رسول اهلل و انشاد كرد عليه و آله پس فرمود

  وْماً مَيِّتٌ قَلَّ ذِكْرُهُإِذَا مَاتَ یَ
 

رُ    وَ ذِكْرُ أَبِي مُذْ مَاتَ وَ اللَّهِ أَكْثَ
 ج

و ياد پدرم از وقتى كه وفات كرد به خدا قسم   چون بميرد روزى مرده اى يادش كم شود

 بيشتر است

 

 : و شيخ مفيد فرموده
 

َِ علیه السالم َو ََكَن ُیِِلُّ ِب  َز ِِ َقْْبِ مَحْ َمَر ِِف َحَیاِتِه ِبِزَیاَر
َ

ِ صلى اَّلل علیه و آله أ ِه َو َو ََكَن َرُسوُل اَّللَّ
َهَداِء َو ََلْ َتَزْل َف  ِه َو َتُروُح َو ِبالشُّ ُة علیها السالم َبْعَد َوَفاِتِه صلى اَّلل علیه و آله َتْغُدو ِإََل َقْْبِ ََ اِط

ِه  وَن ََيَْتاُُبَن لََعَ ِزَیاَرِتِه َو ُماَلَزَمِة َقْْبِ َُ   اْْلُْسِل

فرمود، و خود آن حضرت به  امر  خدا )درود خدا بر او و خاندانش باد( در زمان حياتش به زيارت قبر حمزه رسول

او( همواره پس از وفات پيامبر )درود خدا بر او و خاندانش  آمد،و فاطمه )درود خدا بر زيارت حمزه و شهداء مى

نوبت به  رفت، و مسلمانان هم براى زيارت و مالزمت قبر حمزه  شب به جانب قبر حمزه مى باد( همواره صبح و

 .آمدند  نوبت مى

 


