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 (ع) علی امام چهارم مطلقه زیارت

مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السالم؛ زیارات مطلقه، مقیّد به زمانی خاص نیست و هر 

چهارم در مستدرك الوسائل از مزار قدیم نقل کرده که روایت است از  زمان می توان خواند: زیارت

موالى ما امام محمد باقر علیه السالم که فرمود با پدرم رفتیم به زیارت قبر جدم امیر المؤمنین على بن 

 :گریست و گفتابى طالب علیه السالم در نجف پس ایستاد پدرم نزد قبر مطهر و 

  

ةي  ُخوَّ ُ اْلأ ُصوصي بي َخأ ةي َو اْلأ ُبوَّ یلي النُّ ةي َو َخلي مَّ ئي
َ ِبي اْلأ

َ
اَلُم یلَعَ أ  السَّ

 
ي في ذي َمالي َو َسیأ َعأ یَزاني اْلأ مَياني َو مي ي

ُسوبي اْلأ اَلُم یلَعَ َیعأ اَللي  السَّ جَ   الأ

 
یني  مي الدِّ ي ِفي ََيأ حَاِكي نَي الأ یِّ بي ي النَّ

ْلأ ثي عي نَي َو َواري ني مي ُؤأ حي اْلأ اَلُم یلَعَ َصالي   السَّ

 

اَلُم  َغةي  السَّ امي هي الدَّ َمتي َغةي َو نيقأ ابي هي السَّ َمتي عأ َباليَغةي َو ني ي الأ ةي اَّللَّ اَلُم یلَعَ ُحجَّ َوى السَّ قأ َرةي التَّ  یلَعَ َشجَ
 

 

مي ال جأ حي َو النَّ َواضي َراطي الأ اَلُم یلَعَ الصِّ ي َو َبَرََكُتُه السَّ ُة اَّللَّ َ حي َو َرْحأ اصي َمامي النَّ ي
حي َو اْلأ ئي   الَّ
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ي یلي مي
أ

ي َو َتأ ي َو ِلي َحقُّ ُمَوااَلتي یَعتي ي َو َذري ََل اَّللَّ ي إي یَلتي َت َوسي نأ
َ

  أ

 
اري  َن النَّ ي مي َي َفَكاُك َرَقَبتي ي َو هي ُوُقوفي یلَعَ َقَضاءي َحاَجتي ي َعزَّ َو َجلَّ ِفي الأ ََل اَّللَّ ي إي یعي  َفُكنأ ِلي َشفي

 
هي  َرتي هي َو ُقدأ تي َ َرْحأ ( بي هي ُه )ُكلِّ ُتُه ُكلَّ لأ

َ
ا َسأ َ

حي َو ِبي جأ النُّ ي َهَذا بي في قي ِني ِفي َموأ فأ ري   َو اصأ

 

عاً  َدبًا َباري
َ

ريًا َو أ ّیًا َو َعَماًل َكثي بًا َزكي حًا َو َقلأ اًل َو ُلّبًا َراجي اًل ََكمي ِني َعقأ ُزقأ ُهمَّ ارأ  اللَّ

 
ُه  َعلأ َذليَك ُكلَّ نَي َو اجأ ي اْحي َحَم الرَّ رأ

َ
َك َیا أ تي َ َرْحأ َّ بي ُه یلَعَ َعلأ   ِلي َو اَل َتجأ

 
  


