
لبیت )ع(                                                                                       معارف اهل ا تحقیقات ونشر  یر (ع) یلع امام مختصه دوم  زیارت                                                                                     موسسه   در روز غد
 

1 www.ahlolbait.com 
 

 در روز غدیر (ع) علی امام مختصه دوم  زیارت   

زیارت های روز غدیر است  -زیارت امام علی علیه السالم؛ زیارات مختصه، اول مطلب دوم، کیفیت

السالم در روز  زیارت مختصه دوم امام علی علیه -3برای این روز، چند زیارت نقل شده است:  و

 غدیر

در روز عید  زیارتى است که در اقبال از حضرت صادق علیه السالم نقل شده که فرمود هر گاه سوم

قبر شریف آن حضرت برو بعد  غدیر نزد قبر شریف حضرت امیر المؤمنین علیه السالم باشى نزدیك

کن به جانب آن حضرت بعد از نماز و دعا این  باشى اشاره از نماز و دعا و اگر در شهرهاى دیگر

  است

 

ِه   ِسرِّ
ِ

َك َو َوِزیِرِه َو َحِبیِبِه َو َخِلیِلِه َو َمْوِضع یِّ ِخي ََنِ
َ

َك َو أ ُهمَّ َصلِّ یلَعَ َوِلیِّ   اللَّ

 سر او خدايا درود فرست بر ولى خود و برادر پيغمبر و وزير او و حبيب او و دوست خالص او و محل

 

ِه  ِمیِنِه َو َوِلیِّ
َ

ِه َو َصْفَوِتِه َو َخاِلَصِتِه َو أ ْسَرِتِه َو َوِصیِّ
ُ

ِتِه ِمْن أ   َو ِخََيَ

 و منتخب او از خاصانش و وصى او و برگزيده و دوست خاص و خالص و امين و ياور و ناصر او

 

 ِ ّيَّ ِِب ُذرِّ
َ

ِذیَن آَمُنوا ِبِه َو أ ِتِه الَّ ْشَرِف ِعْْتَ
َ

ِتِه َو أ اِطِق ِبُحجَّ   ِه َو َباِب ِحْكَمِتِه َو النَّ

 و اشرف افراد عترتش كه به او ايمان آوردند و پدر ذريه او و باب علم و حكمت او و ناطق به حجت و برهان او
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ِتِه  مَّ
ُ

ِتِه َو َخِلیَفِتِه یلَعَ أ اِعي ِإََل َشِریَعِتِه َو اْْلَاِضي یلَعَ ُسنَّ   َو الدَّ

 ه خلق به شريعت مقدسه و باقى بر طريقت و سنت و جانشين او بر امت اوو دعوت كنند

 

ِلنَي  َجَّ ِمَِي اْْلُْؤِمِننَي َو َقاِئِد اْلُغرِّ امْْلُ
َ

ِد اْْلُْسِلِمنَي َو أ   َسیِّ

 آنكه بزرگ مسلمانان و امير اهل ايمان و پيشواى آبرومندان و رو سفيدان عالم

 

 
َ

ْیَت یلَعَ أ ْفَضَل َما َصلَّ
َ

َیاِئَك أ َْنِ
َ

ْوِصَیاِء أ
َ

ْصِفَیاِئَك َو أ
َ

  َحٍد ِمْن َخْلِقَك َو أ

درود و رحمتى اى خدا بر آن حضرت فرست كه افضل باشد از هر تحيت و رحمتى كه بر يكى از خلقان و 

 و اوصياء پيغمبرانت فرستادى خاصان درگاهت

 

یِّ  َغ َعْن ََنِ ُه َقْد َبلَّ نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

ُهمَّ ِإِّنِّ أ َل اللَّ ُ َعَلْیِه َو آلِِه َما ُُحِّ ى اَّللَّ   َك َصلَّ

دهم كه محققا آن حضرت آنچه را بايد از طرف پيغمبرت به امت تبليغ كند كامال تبليغ  پروردگارا من گواهى مى 

 كرد
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َم َحَراَمَك  َل َحاَلَلَك َو َحرَّ   َو َرَعى َما اْسُتحِْفَظ َو َحِفَظ َما اْسُتوِدَع َو َحلَّ

ايت آنچه بايد محفوظ دارد نمود و آنچه بدو به وديعه سپرده شد نگهبانى كرد و حالل تو را حالل و حرامت و رع

 را حرام دانست

 

ْعَداَءَك 
َ

ْوِلَیاَءَك َو َعاَدى أ
َ

ْحَكاَمَك َو َدَعا ِإََل َسِبیِلَك َو َواََل أ
َ

َقاَم أ
َ

  َو أ

 د و با دوستان تو دوستى و با دشمنانت دشمنى كردو احكام تو را بپاداشت و خلق را به راه تو دعوت كر

 

ْمِرَك 
َ

اِكِثنَي َعْن َسِبیِلَك َو اْلَقاِسِطنَي َو اْْلَاِرِقنَي َعْن أ   َو َجاَهَد النَّ

 و با عهد شكنان دين تو و عدول كنندگان و سركشان از فرمان تو جهاد كرد

 

ِ َلْوَمُة اَلِئٍم َصاِبرًا ُمحَْتِسبًا ُمْقِباًل َغَْيَ ُمْدِبٍر اَل  ُخُذُه ِِف اَّللَّ
ْ

  َتأ

و با كمال صبر و تحمل هميشه رو بسوى تو داشت و هرگز از خدا رو نگردانيد و در راه خدا مالمت بدگويان او را 

 از فرمانت باز نداشت
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َ ِإَلْیَك اْلَقَضاَء  َضا َو َسَّلَّ  َحَّتَّ َبَلَغ ِِف َذلَِك الرِّ

 تا آنكه در كار فرمان قضاى تو بمقام رضا و خوشنوديت نايل شد

 

َتاُه اْلَیِقنُي 
َ

َتِهدًا َحَّتَّ أ َح َلَك ُمجْ ِلصًا َو ََنَ   َو َعَبَدَك ُمخْ

و با اخالص كامل تو را پرستش كرد و در نصيحت و داللت خلق به راه حق براى رضاى تو هنگام رحلت كوشش 

 كرد

 

ِدّیاً  َفَقَبْضَتُه ِإَلْیَك   َشِهیدًا َسِعیدًا َوِلّیًا َتِقّیًا َرِضّیًا َزِكّیًا َهاِدیًا ََمْ

شهادت و واليت و تقواى كامل مقام رضاى تو بود و با تزكيه نفس و   پس آنگاه كه او را قبض روح فرمودى با مقام

 هادى و مهدى امت بود

 

ُهمَّ  ْفَضَل َم  اللَّ
َ

ٍد َو َعَلْیِه أ َحٍد َصلِّ یلَعَ ُمحَمَّ
َ

ْیَت یلَعَ أ نَي  ا َصلَّ ْصِفَیاِئَك َیا َربَّ اْلَعاَْلِ
َ

َیاِئَك َو أ َْنِ
َ

  ِمْن أ

خدايا درود و رحمت فرست بر محمد و بر او نيكوتر رحمتى كه بر يكى از پيمبرانت و خاصان درگاهت فرستادى 

 .اى پروردگار عالم هستى
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اختصاصش  گوید که سیّد در مصباح الزائر برای این روز شریف، زیارتی دیگر نقل کرده که مؤلف

مجلسی آن را زیارت دوم و  به این روز معلوم نمی شود و آن مرکب از دو زیارت است که عالمه

 .سوم تحفه قرار داده است

 


