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 نیابتی زیارت    

 :چون كسى خواهد كه به نیابت دیگرى زیارت كند بگویدآداب زیارت به نیابت است: در 

 

َواِب   ِزیِل الثَّ ْوَفَدِِن ِإََل َمَواِلیِه َو َمَواِِلَّ ِِلَُزوَر َعْنُه َرَجاًء ِلجَ
َ

ُهمَّ ِإنَّ ُفاَلَن ْبَن ُفاَلٍن أ  َو ِفَرارًا ِمْن اللَّ
َساِب    ُسوِء اْلحِ

موالى و ائمه من عليهم السالم كه از جانب او  مرا فرستاده براى زيارت الها همانا فالن شخص پسر فالن كس 

 اين زيارت و براى فرار و نجات از حساب سخت قيامت زيارت كنم به اميد اجر عظيم

 
نَي َعَلْیَك ِِف ُغْفَراِنَك ُذ  الِّ ْوِلَیاِئَك( الدَّ

َ
ْوِلَیاِئِه )ِبأ

َ
ُه ِإَلْیَك ِبأ َوجَّ ُه ََيَ ُهمَّ ِإنَّ َئاِتِه اللَّ   ُُنَبُه َو ََحِّ َسیِّ

پروردگارا او بواسطه توسل به اولياء خود كه رهنمايان او بسوى تواند به درگاه تو رو آورده تا گناهانش بيامرزى و  

 سيئاتش محو گردانى

 
 ْ

ِ َعَلْْيِ ْ ِعْنَد َمْشَهِد ِإَماِمِه َصَلَواُت اَّللَّ
ُل ِإَلْیَك هِِبِ َوسَّ   َو ََيَ

 حضرتت توسل جسته است نزد مشهد و قبر امامش صلوات اهلل عليهم و به درگاه 

 
ْ ِفیِه 

ِ َعَلْْيِ ْوِلَیاِئِه َصَلَواُت اَّللَّ
َ

ْل ِمْنُه َو اْقَبْل َشَفاَعَة أ ُهمَّ َفَتَقبَّ   اللَّ
 ذيراو بپ عليهم را در حق بارالها تو اين توسل را به كرمت از او قبول فرما و شفاعت امامانش صلوات اهلل 
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َحدًا ِمْن 
َ

ْحَسَن َما َجاَزْیَت أ
َ

يحِ َعِقیَدِتِه َو ِصحَِّة ُمَوااَلِتِه أ ِتِه َو َصحِ ُهمَّ َجاِزِه لََعَ ُحْسِن ِنیَّ َعِبیِدَك اللَّ
  اْْلُْؤِمِننَي 

نيكوترين پاداشى كه  اى خدا تو او را بر حسن نيت و درستى عقيدت و صحت و خلوص واليت پاداش نيكو ده 

 ى از بندگان با ايمانت عطا فرمودىبه احد

 
َعْلِِن آِخَر َواِفٍد َلُه ُُيِفُدُ  َتُه َو اَل َتجْ ْلَتُه َو اْسَتْعِمْلُه َصاِلحًا ِفَمَي آََتْ ِدْم َلُه َما َخوَّ

َ
  َو أ

در عمل صالح موفقش گردان و  دار و در آنچه به او دادى به صرف نعمى كه به او مرحمت كردى بر او پاينده و 

 مده مرا آخر وارد از طرف او به زيارت امام )ع( قرار

 
ِب  یِّ ْوِسْع َعَلْیِه ِمْن ِرْزِقَك اْلحاََلِل الطَّ

َ
اِر َو أ ْعِتْق َرَقَبَتُه ِمَن النَّ

َ
ُهمَّ أ   اللَّ

 بارالها او را از آتش دوزخ آزاد ساز و از رزق حالل و پاكيزه خود روزى او وسيع فرما 

 
یُنُه َو اْجَعْلُه ِمْن ُر  ْهِلِه َو َما َمَلَكْت ََيِ

َ
ٍد َو َباِرْك َلُه ِِف ُوْلِدِ َو َماِلِه َو أ ٍد َو آِل ُمحَمَّ   َفَقاِء ُمحَمَّ

و او را از دوستان و رفيقان محمد )ص( و آل محمد )ع( قرار ده و در فرزند و مال و اهل بيت و آنچه داراست در  

 همه بركت به او عطا فرما

 
ُهمَّ َصلِّ  َنُه َو َبنْيَ َمَعاِصیَك َحیتَّ اَل َیْعِصَیَك  اللَّ ٍد َو ُحْل ََبْ ٍد َو آِل ُمحَمَّ   لََعَ ُمحَمَّ

 پروردگارا درود و رحمت فرست بر محمد و آل محمد )ع( و بين او و بين معصيتهايت حايل و مانع برانگيز 
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ْوِلَیاِئَك َحیتَّ اَل 
َ

ِعْنُه لََعَ َطاَعِتَك َو َطاَعِة أ
َ

ْیَتُه  َو أ َمْرَتُه َو اَل َتَراُه َحْیُث ََنَ
َ

  َتْفِقَدُ َحْیُث أ
هر جا امر فرمودى در اطاعتت  او را بر طاعت خود و طاعت اولياى خود يارى كن و توفيقش ده تا آنكه او را و 

 معصيت نبينى حاضر بينى و هر جا كه نهى فرمودى او را در

 
ٍد َو آِل  ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  اْْلُْؤِمِننَي َو اْْلُْؤِمَناِت  اللَّ

ِ
یع ُه َو اْعُف َعْنُه َو َعْن ََجِ ٍد َو اْغِفْر َلُه َو اْرََحْ   ُمحَمَّ

خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد )ص( و او را ببخش و بيامرز و در حقش ترحم كن و از گناه او و از  

 جميع مرد و زن اهل ايمان عفو فرما

 
ُهمَّ َصلِّ لََعَ  ٍد اللَّ ٍد َو آِل ُمحَمَّ   ُمحَمَّ

 (خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد )ع 

 
ِم اْلِقَیاَمِة َو ُسوِء اْْلُْنَقَلِب َو ِمْن ُظْلَمِة اْلَقْْبِ َو   َو ِمْن َفَزِع َُيْ

ِ
َلع ِعْذُه ِمْن َهْوِل اْْلُطَّ

َ
  َوْحَشِتِه َو أ

 ور و از سوء بازگشت و از تاريكى قبر و هراس آنو از هول و وحشت مرگ و قيامت او را در پناه خود آ 

 
ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ ْنَیا َو اْْلِخَرِة اللَّ ْزِي ِِف الدُّ  َو ِمْن َمَواِقِف اْلخِ

 (هاى خوارى و شقاوت در دنيا و آخرت او را پناه ده خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد )ع و از موقف 
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ْن َو اْج 
َ

ُ َعَلْیِه أ ى اَّللَّ  َعْل َجاِئَزَتُه ِِف َمْوِقِفي َهَذا ُغْفَراَنَك َو ُتحَْفَتُه ِِف َمَقاِمي َهَذا ِعْنَد ِإَماِمي َصلَّ
َتُه    ُتِقیَل َعْْثَ

تحفه او را در اين مقام نزد امام من صلى اهلل  و در اين موقف من جايزه او را آمرزش و بخشايش خود قرار ده و 

 گردان عليه عفو از لغزشهاى او

 
ْقَوى َزاَدُه َو َما ِعْنَدَك َخْْيًا َلُه ِِف َمَع  َعَل التَّ اَوَز َعْن َخِطیَئِتِه َو َتجْ   اِدِه َو َتْقَبَل َمْعِذَرَتُه َو َتَتجَ

اعمالى كه نزد تو دارد در  و توشه سفر آخرتش گردان ودرگذر و تقوى را زاد  معذرتش را بپذير و از خطايش و 

 عالم معاد و آخرت خير و سعادتش قرار ده

 
ُ َعَلْیِه َو آِلِه  ى اَّللَّ ٍد َصلَّ ٍد َو آِل ُمحَمَّ   َو َتحُْشَرُه ِِف ُزْمَرِة ُمحَمَّ

 و او را در زمره محمد و آل محمد صلى اهلل عليه و آله قرار ده 

 
ُم َمْسُئوٍل اْعَتَمَد اْلِعَباُد َعَلْیِه  َو َتْغِفَر َلُه َو  ْْكَ

َ
َك َخْْيُ َمْرُغوٍب ِإَلْیِه َو أ   ِلَواِلَدْیِه َفِإنَّ

خلق به او راغب و مشتاق و  او را و پدر و مادر او را ببخش و بيامرز كه اى خدا تو بهترين ذات مقدسى كه و 

 ز او درخواست حاجت كنندكامل ا اميدوارند و كريمترين شخص كه بندگان با اعتماد

 
اَمٌة  ُهمَّ َو ِلُكلِّ ُموِفٍد َجاِئَزٌة َو لُِكلِّ َزاِئٍر َْكَ  اللَّ

 بارالها و هر كس وارد بر كسى شود و به زيارت بزرگى رود او را جايزه و لطف و كرمى است 
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َة َلُه َو ِلجَ  نَّ  اْْلُْؤِمِننَي َو اْْلُْؤِمَناِت َفاْجَعْل َجاِئَزَتُه ِِف َمْوِقِفي َهَذا ُغْفَراَنَك َو اْلجَ
ِ

  ِمیع
اى خدا تو جايزه او را در اين مقام زيارت من مغفرت و آمرزش خود و بهشت خويش بر او و بر جميع مرد و زن  

 اهل ايمان مقرر فرما

 
 ُ ُلَك َیا اَّللَّ

َ
ْسأ

َ
اِطُئ اْْلُْذِنُب اْْلُِقرُّ ِبُذُُنِبِه َفأ َنا َعْبُدَك اْلخَ

َ
ُهمَّ َو أ ٍد اللَّ ٍد َو آِل ُمحَمَّ   ِححَقِّ ُمحَمَّ

و كرمت درخواست  من بنده توام كه خطاكار و گنهكار و مقر و معترف به گناهانم هستم پس از لطف و اى خدا 

 (كنم اى خدا به حق محمد و آل محمد )ع مى

 
َواَب ِمْن َفْضِل َعَطاِئَك  ْن اَل َتحِْرَمِِن َبْعَد َذِلَك اِْلَْجَر َو الثَّ

َ
ِلَك  أ ِم َتَفضُّ   َو َْكَ
 .كه بعد از اجر و ثواب او مرا هم از فضل عطاى خود و كرم احسانت محروم نگردانى 

 

 پس برود به نزد ضریح مقدس و دستها را بسوى آسمان بلند كند رو به قبله و بگوید

 

 َ ْوَفَدِِن َزاِئرًا ِْل
َ

  ْشَهِدَك َیا َمْواَلَي َیا ِإَماِمي َعْبُدَك ُفاَلُن ْبُن ُفاَلٍن أ
اى موالى من اى امام من بنده شما فالن شخص پسر فالن كس مرا به زيارت مشهد شريف و قبر مطهر شما  

 فرستاده
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ِ َعزَّ َو َجلَّ ِبَذِلَك َو ِإََل َرُسوِلِه َو ِإَلْیَك َیْرُجو ِبَذِلَك َفَكاَك َرَقَبِتِه ِمَن النَّ  ُب ِإََل اَّللَّ َقرَّ اِر ِمَن ََيَ
 وَبِة اْلُعُق 

نزد شما كه امام اوييد  به اين زيارت به نيابت به درگاه خداى عز و جل تقرب جويد و نزد رسول خدا و كه 

 گردد متقرب شود به اميد آنكه از آتش و عقاب دوزخ آزاد

 
ُ َیا ُ َیا اَّللَّ ُ َیا اَّللَّ  اْْلُْؤِمِننَي َو اْْلُْؤِمَناِت َیا اَّللَّ

ِ
ِمیع ُ  َفاْغِفْر َلُه َو ِلجَ ُ َیا اَّللَّ ُ َیا اَّللَّ ُ َیا اَّللَّ   اَّللَّ

اى خدا تو او را و جميع مرد و زن اهل ايمان را ببخش و بيامرز اى خدا اى خدا اى خدا اى خدا اى خدا اى خدا  

 اى خدا

 
ُ اْلَعِليُّ اْلَعِظمُي  ُ اْلحَِلمُي اْلَكِرمُي اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ   اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

 چ خدايى جز آن يگانه خداى بردبار بزرگوار نيست خدايى جز آن يكتا خداى بلند مقام بزرگ نيستهي 

 
ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ َي لََعَ ُمحَمَّ لِّ ْن ُُتَ

َ
ُلَك أ

َ
ْسأ

َ
 أ

 (كنم كه درود فرستى بر محمد )ص( و آل محمد )ع اى خدا از تو درخواست مى 

 
 

ِ
یع یَب ِِل ِفیِه َو ِِف ََجِ نَي  َو تَْسَتجِ اَِحِ ْرَحَم الرَّ

َ
ِمَك َیا أ وِدَك َو َْكَ ْهِلي ِحجُ

َ
َخَواِتي َو َوَلِدي َو أ

َ
  ِإْخَواِِن َو أ

بيتم به جود و كرمت مستجاب  دعاهاى مرا درباره اوو در حق جميع برادران و خواهران و فرزندانم و اهل و 

 .فرمايى اى مهربانترين مهربانان عالم

 


