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 هر یک از ائمه )ع( بعد از زیارت دعای

شود سيد   از ائمه عليهم السالم خوانده مى فصل یازدهم؛ مقام دوم در دعایى كه بعد از زیارت هر یک

مستحب است این دعا خوانده شود عقب زیارت ائمه عليهم  بن طاوس رحمة اهلل عليه فرموده كه

   السالم

َنَک  َبْت ُدَعاِئي َعْنَک َو َحاَلْت َبْیِِن َو ََبْ ْخَلَقْت َوْجِهي ِعْنَدَك َو َحجَ
َ

ُهمَّ ِإْن ََكَنْت ُذُُنِِب َقْد أ   َاللَّ

 تو و من ميان و گرديده من دعاى قبول مانع و حاجب و فرسوده سخت تو نزد مرا آبروى من گناهان خدا اى 

 است انداخته جدايى

 

ُلَک 
َ

ْسأ
َ

َّ َبَرََكِتَک َفأ َل لََعَ َتَک َو ُتَنزِّ َّ َرْْحَ ْجِهَک اْلَكِرمِي َو َتْنُشَر لََعَ َ
َّ ِبِ ْن ُتْقِبَل لََعَ

َ
  أ

 منبسط و منتشر من بر را رحمتت و فرمايى توجه من به خود ذات لطف به تو كه كنم مى درخواست تو از پس 

 فرمايى نازل من بر را بركاتت و گردانى

 

ِلَكٍة َو ِإْن  اَوَز َعْن َخِطیَئٍة ُُمْ ْو َتَتجَ
َ

ْو َتْغِفَر ِِل َذْنبًا أ
َ

ْن َتْرَفَع ِِل ِإَلْیَک َصْوتًا أ
َ

 ََكَنْت َقْد َمَنَعْت أ

 خطاى از يا و كنى عفو من از را گناهى يا رود باال حضرتت بسوى من صداى كه است مانع گناهانم چند هر و 

 درگذرى مهلكى
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َنا َذا ُم 
َ

َحبِّ َخْلِقَک ِإَلْیَک َفَها أ
َ

ٌب ِإَلْیَک ِبأ ٌل ِإَلْیَک ُمَتَقرِّ رٌي ِبَكَرِم َوْجِهَک َو ِعزِّ َجاَلِلَک ُمَتَوسِّ   ْسَتجِ

 جويم مى درگاهت به تقرب و حضرتت به توسل و جسته پناه تو جالل و عزت و كريم ذات به باز اكنون من پس 

 تو پيش خلقت محبوبترين و بهترين بوسيله

 

ٍد َو ِب  َو  ْعَظِمِهْم َمْنِزَلًة َو َمَكانًا ِعْنَدَك ُمحَمَّ
َ

ْطَوِعِهْم َلَک َو أ
َ

ْواَلُُهْ ِبَک َو أ
َ

ْم َعَلْیَک َو أ ُِمِ ْْكَ
َ

ِتِه أ َ ْْ ِع
اِهِریَن    الطَّ

 حضرت يعنى تو نزد خلق عاليمقامترين و مرتبه بلند و مطيعترين و تو به بندگان مخصوصترين و گراميترين و 

 )ص( و عترت پاك اود محم

 

 ْ
ِِتِ َودَّ َمْرَت ِِبَ

َ
ْ َو أ ِذیَن َفَرْضَت لََعَ َخْلِقَک َطاَعهََتُ نَي الَّ َداِة اْْلَْهِدیِّ ِة اْْلُ ِئمَّ   اْْلَ

 به امر را خلق و فرمودى واجب را آنها اطاعت خلق بر تواندكه سوى يافتگان ره و امت هدايت پيشوايان كه 

 فرمودى آنان دوستى و محبت

 

ُ َعَلْیِه َو آلِِه  ى اَّللَّ ْ ُواَلَة اْْلَْمِر ِمْن َبْعِد َرُسوِلَک َصلَّ   َو َجَعْلهََتُ

 فرمودى مقرر آله و عليه اهلل صلى پيغمبرت از بعد فرمانداران را آنها و 
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ُهوِدي اٍر َعِنیٍد َو َیا ُمِعزَّ اْْلُْؤِمِننَي َبَلَغ َمجْ   َیا ُمِذلَّ ُكلِّ َجبَّ

هر جبار سركش معاند با حق را ذليل خواهى كرد و اهل ايمان را عزيز و سرفراز خواهى فرمود  كه ىخداي اى 

 رنج و مجاهده من به انتها رسيده

 

نَي  اِْحِ ْرَحَم الرَّ
َ

َّ َیا أ ا لََعَ نُّ ِِبَ ًة ِمْنَک ََتُ اَعَة َو َرْْحَ   َفَهْب ِِل َنْفِسَي السَّ

 ه آن رحمت بر من منت گذار اى مهربانترين مهربانان عالمب و فرما موهبت را خاصت رحمت من حق در پس 

 

 پس ضریح را ببوس و هر دو طرف رو را بر ضریح بگذار و بگو

 

ْشَق 
َ

َحٌد أ
َ

ِه َو اَل أ ا ِِف َغرْيِ ْن َیَناَْلَ
َ

ُتَک أ ُهمَّ ِإنَّ َهَذا َمْشَهٌد اَل َیْرُجو َمْن َفاَتْتُه ِفیِه َرْْحَ ٍٍ اللَّ َقَصََدُ   ِمِن اْمِر
اًل َفآَب َعْنُه َخاِئباً   ُمَؤمِّ

 در شود فوت اينجا در او از تو لطف و رحمت كس هر كه است شريفى مقام مبارك حرم و مشهد اين خدا اى 

 از و كرده درگاه اين قصد آرزويى و اميد به كه آنكس از هيچكس و ندارد رحمتت شدن نايل به اميد اينجا غير

 تر نخواهد بود تر و بدبخت شقى گردد باز محروم خود اميد و آرزو

 

َساِب  َیاِب َو َخْیَبِة اْْلُْنَقَلِب َو اْْلَُناَقَشِة ِعْنَد اْلحِ ُعوُذ ِبَک ِمْن َشرِّ اْْلِ
َ

ُهمَّ ِإِّنِّ أ   اللَّ

 و شوم محروم كرمت از آخرت به دنيا از تحول و بازگشت روز در اينكه از برم مى پناه حضرتت به من پروردگارا 

 ناقشه و سختگيرى شودم حسابم در
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َوااَلِتَک  َک ِبَطاَعِتَک َو ُمَوااَلَتُه ِِبُ ْن َتْقِرَن َطاَعَة َوِلیِّ
َ

  َو َحاَشاَك َیا َربِّ أ

 را خود محبت و سازى مقرون طاهرين ائمه خود ولى طاعت به را طاعتت كه من پروردگار اى كرمت از حاشا و 

 محبت به

 

ِه َو َمْعِصَیَتُه  َل ِمْن ُبْعِد اْلِباَلِد ِإََل َقْْبِ َّ ُتْؤِیَس َزاِئَرُه َو اْْلَُتحَمِّ ُ
ْعِصَیِتَک ُث   ِِبَ

 شريف قبر زيارت به تا كرده رنجها تحمل دور ديار و شهر از كه زوارى آن وجود با و او معصيت به را معصيتت و 

 برگردانى نااميد و مأيوس را او تو گرديده نايل او

 

ِمیِل تُِشرُي َو  ِتَک َیا َربِّ اَل َیْنَعِقُد لََعَ َذِلَک َضِمرِيي ِإْذ ََكَنِت اْلُقُلوُب ِإَلْیَک ِباْلجَ  ِعزَّ

 كنند اشاره نيكويى به حضرتت درگاه به دلها زيرا نيست عقيدت اين بر باطنم هرگز 

 

 پس نماز زیارت كن و چون خواهى وداع كنى و برگردى بگو

 

اَلُم َعَل   ِ السَّ ُة اَّللَّ ٍع اَل َسِِئٍ َو اَل َقاٍل َو َرْْحَ َساَلِة َساَلَم ُمَودِّ ِة َو َمْعِدَن الرِّ ُبوَّ ْهَل ََبِْت النُّ
َ

َو ْیُكْم َیا أ
 َبَرََكُتُه 

خسته و خشمگين،و رحمت و   سالم بر شما اى اهل بيت نبوّت،و سرچشمه رسالت،سالم وداع كننده،نه سالم

 .بركات خدا بر شما باد
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 و شيخ مفيد نيز این دعا را نقل كرده و لكن بعد از بالجميل تشير فرموده پس بگو آخری إل

 

ِ ِإنَّ َبْیِِن َو  ِتي َعَلْیَها ِإالَّ ِرَضاَك  َیا َوِِلَّ اَّللَّ
ْ

ِ َعزَّ َو َجلَّ ُذُُنبًا اَل َیأ   َبنْيَ اَّللَّ

 نكند آن عذاب دفع چيزى شما خشنودى جز كه است بسيارى گناهان جل و عز خداى و من ميان خدا ولى اى 

 

ْمَر َخْلِقِه َو َقَرَن 
َ

َعاَك أ ْ َْ ِه َو اْس َوااَلِتِه َفِبحَقِّ َمِن اْئَتَمَنَک لََعَ ِسرِّ   َطاَعَتَک ِبَطاَعِتِه َو ُمَوااَلَتَک ِِبُ

 رعايت و تربيت به را خلق امر و گردانيد امين خود سر بر را تو كه خدايى آن حق به دهم مى قسم را تو پس 

 ردانيد و دوستى تو را به دوستى خود قرين كردگ خود طاعت به مقرون را تو طاعت و گذاشت شما

 

لَّ َصاَلَح  اِرَك ََتَ الِِصي ُزوَّ ِلیِطي ِبخَ ي ِمْن ِزَیاَرِتَک َتخْ ِ َعزَّ َو َجلَّ َو اْجَعْل َحظِّ   َحاَِل َمَع اَّللَّ

اينكه من  به زيارتت ثواب از مرا بهره و بدار خود حمايت و تصرف در جل و عز خداى با را حالم صالح كرم از تو 

 با زوار با اخالص تو باشم قرار ده

 

ِذیَن  ْ الَّ
ْ َو َتْرَغُب ِإَلْیِه ِِف ُحْسِن َثَواهِِبِ

َ َعزَّ َو َجلَّ ِِف ِعْتِق ِرَقاهِِبِ ُل اَّللَّ
َ

  تَْسأ

 و ثواب حسن حق درگاه به راغبى و كرده دوزخ آتش از را آنها آزادى درخواست جل و عز خداى از تو كه آنهايى 

 را آنان سعادت
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َك اَلِئٌذ  َنا اْلَیْوَم ِبَقْْبِ
َ

ْدِرْكِِن  َو َها أ
َ

  َو ِبحُْسِن ِدَفاِعَک َعِنِّ َعاِئٌذ َفَتاَلَفِِن َیا َمْواَلَي َو أ

ام پس تو اى موالى  روز به قبر مطهرت پناه آوردم و براى دفاع نيكويت از من پناهنده همين در اكنون من پس 

 من تالفى و تدارك كارم فرما و مرا درياب

 

َ َعزَّ َو َجلَّ ِِف  ِل اَّللَّ
َ

امًا َو َجاهًا َعِظًم َو اْسأ ِ َمَقامًا َْكِ نَّ َلَک ِعْنَد اَّللَّ ِِ ْمِري َف
َ

  أ

 م مسئلت فرما زيرا تو را نزد خدا مقام كرامت و رتبه عظيم استامور در جل و عز خداى از و 

 

َ تَْسِلًم  ُ َعَلْیَک َو َسَّلَّ ى اَّللَّ  َصلَّ

 .باد تو بر خدا خاص سالم و تحيت و درود 


