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 (ع)ائمه وداع زیارت   

در ذکر زیارت وداع که هر یك از ائمه علیهم السالم  باله    مطلبی که در ملحقات بیان می شود،ین پنجم

آن وداع کرده شوند بدانكه از جمله آداب زیارت چنانچه در محل خالود ذکالر شالده وداع کالردن زایالر      

است مزور را در وقت بیرون رفتن از بلد آن بزرگوار به آنچه از ایشان رسیده چنانچه در غالب زیالارات  

شود و ما در مفاتیح در ابواب زیارات ائمه علیهم السم  براى هر یالك از ایشالان واللوات ا      هده مىمشا

علیهم وداعى نقل کردیم و در وداع حضرت سید الشهداء علیه السالم  اکتفالا کالردیم باله همالان زیالارت       

یم ایالن  کنال  وداعى که در ادب بیستم از آداب زائر آن حضرت ذکالر شالد و بالجملاله در اینجالا ذکالر مالى      

زیارت وداع را که شیخ محمد بن المشهدى آن را در باب وداع مزار کبیر نقل کرده و سید بالن االاو    

کنالیم آن را از مبالباا الزائالر فرمالوده چالون       رحمة ا  علیه بعد از زیارت جامعه مذکوره و مالا نقالل مالى   

 خواستى وداع کنى و برگردى یعنى در هر یك از مشاهد مشرفه که هستى پس بگو

 
ٍع اَل َسِِئٍ َو اَل َقاٍل  َساَلِة َساَلَم ُمَودِّ ِة َو َمْعِدَن الرِّ ُبوَّ ِت النُّ ْهَل ََبْ

َ
اَلُم َعَلْیُكْم َیا أ   السَّ

 سالم بر شما باد اى خاندان پيغمبر اكرم و اى معدن رسالت سالم وداع بدون مالل و خستگى و به زبان تنها 

 
ِ َو َبَرََكُتُه َع  ُة اَّللَّ یٌد َو َرْْحَ یٌد َمجِ ُه َْحِ ْهَل اْلَبْیِت ِإنَّ

َ
 َلْیُكْم أ

 سالم و رحمت و بركات خداى متعال بر شما خاندان باد كه خداوند ستوده صفات و بزرگوار است 
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  َساَلَم َوِِلٍّ َغْْيِ َراِغٍب َعْنُكْم َو اَل ُمْنحَِرٍف َعْنُكْم َو اَل ُمْسَتْبِدٍل ِبُكْ 

 ما مايل به غير نشود و منحرف از طريق شما نگردد و كسى را بجاى شما نگزيندسالم دوستى كه هرگز از ش 

 
ُ آِخَر اْلَعْهِد ِمْن ِزَیاَرِة ُقُبوِرُُكْ َو ِإ  اِهِدُُكْ َو اَل ُمْؤِثٍر َعَلْیُكْم َو اَل َزاِهٍد ِِف ُقْرِبُكْ اَل َجَعَلُه اَّللَّ ََ اِن َم   يْْتَ

ا در تقرب به شما زهد نورزد و خدا اين زيارت را آخر عهد من به زيارت و احدى را بر شما اختيار نكند و ابد 

 قبور مطهر شما و آمدن به مشاهد شريفه شما قرار ندهد

 
ْوَرَدِِن َحْوَضُكْم 

َ
ُ ِِف ُزْمَرِتُكْم َو أ َرِِنَ اَّللَّ ََ اَلُم َعَلْیُكْم َو َح   َو السَّ

 محشور سازد و به حوض كوثر شما وارد گرداند و باز سالم بر شما و خدا مرا در زمره شما اهل بيت 

 
اِمُكْ َو َشَكَر  یَّ

َ
َكِِّن ِِف أ ْحَیاِِن ِِف َرْجَعِتُكْم َو َملَّ

َ
َنِِّن ِِف َدْوَلِتُكْم َو أ ْرَضاُُكْ َعِّنِّ َو َمكَّ

َ
َسْعِیي َو أ

  َلُكْم 

ار بخشد و در زمان رجعت و شما را خدا از من خشنود كند و در دولت و حكومت حقه شما مرا تمكين و اقتد 

شما مرا زنده گرداند و در ايام سلطنت حقه شما مرا دارا كند و سعيم را در راه محبت و زيارت شما پاداش عطا 

 كند
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َفِِّن ِبَطاَع  َوااَلِتُكْم َو َشرَّ لْْعَ َكْعِِب ِِبُ
َ

ُكْم َو أ ِتي ِبحُبِّ َقاَل َعْْثَ
َ

ُكْم ِت َو َغَفَر ُذُُنِِب ِبَشَفاَعِتُكْم َو أ
َداُُكْ  ِِن ِِبُ َعزَّ

َ
  َو أ

و گناهانم را به شفاعت شما بيامرزد و از لغزشهايم بواسطه محبتم به شما اهل بيت درگذرد و اصل رتبه و مقامم  

 را به واليت و دوستى شما عالى گرداند و به طاعت شما مرا شرافت بخشد و به هدايت شما عزت عطا كند

 
ْن َیْنَقِل  ِ َو َفْضِلِه َو ِكَفاََيِِه َو َجَعَلِِّن ِِمَّ حًا َساِِلًا َغاِِنًا ُمَعافًا َغِنّیًا َفاِئزًا ِبِرْضَواِن اَّللَّ   ُب ُمْفِلحًا ُمْنجِ

و مرا به وطن باز گرداند در حال فالح و رستگارى و نيل به مقصود و سالمتى و با غنيمت و عافيت و دارايى و  

 و فضل و احسان خدا و كفايت اوفيروزى و سعادتمندى به رضوان 

 
یُكْم َو ِشیَعِتُكْم  بِّ اِرُُكْ َو َمَواِلیُكْم َو ُمحِ َحٌد ِمْن ُزوَّ

َ
ْفَضِل َما َیْنَقِلُب ِبِه أ

َ
  ِبأ

 گردد از زواران و دوستان و شيعيان بهتر و كاملتر به وطنم باز آيم و از هر كس كه به وطن باز مى 

 
ُ اْلَعْو  ٍة َصاِدَقٍة َو َرَزَقِِّنَ اَّللَّ یَّ ْبَقاِِن َرِبِّ ِِبِ

َ
َّ اْلَعْوَد َما أ ُ

َّ اْلَعْوَد ُث ُ
 َد ُث

دارد با صدق  مى و خدا باز نصيبم گرداند كه بدين زيارت مشهد شريف مكرر در مكرر تا خدا در اين جهانم زنده 

 نيت
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ٍب   َحاَلٍل َطیِّ
ٍ

  َو ِإمَياٍن َو َتْقَوى َو ِإْخَباٍت َو ِرْزٍق َواِسع

 ايمان و تقوى و خضوع و با رزق وسيع و حالل و طيب به زيارت باز آيم و 

 
 ْ

اَلِة َعَلْْيِ ِِهْ َو الصَّ ْ َو ِذْْكِ
َعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن ِزَیاَرهِِتِ ُهمَّ اَل َتجْ   اللَّ

 ر آنان قرار مدهپروردگارا كرم كن و اين زيارت را آخرين عهد من به زيارت اين بزرگواران و ذكر و ثنا و تحيت ب 

 
َجاَبِة  مَياَن َو ُحْسَن اْْلِ وَر َو اْْلِ َكَة َو النُّ َة َو اْلَخْْيَ َو اْلََبَ ْْحَ ْوِجْب ِِلَ اِْلَْغِفَرَة َو الرَّ

َ
 َو أ

و اى خدا بر من آمرزش و مغفرت و رحمت و خير و بركت و نور و ايمان و اجابت دعا به حسن و كمال بر من  

 الزم هميشگى قرار ده

 
 ُ ْ اِْل

اِغِبنَي ِِف ِزَیاَرهِِتِ ْ َو الرَّ ِهْم اِْلُوِجِبنَي َطاَعهََتُ ْوِلَیاِئَك اْلَعاِرِفنَي ِبحَقِّ ْوَجْبَت ِِلَ
َ

ِبنَي ِإَلْیَك َو َكَما أ َتَقرِّ
 ْ

  ِإَلْْيِ

و تقرب چنانكه براى دوستان و اولياء خود و عارفان به مقام ائمه و مالزمين طاعتشان و مشتاقان زيارتشان  

 جويان به حضرتت و به آن امامان اين مرحمتها را فرمودى
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وِِن ِِف ِحْزِبُكْ  ُ ُكْ َو َصْيِّ ْهِلي اْجَعُلوِِن ِمْن ََهِّ
َ

ي َو َنْفِسي َو َماِِل َو أ مِّ
ُ

ْنُُتْ َو أ
َ

ِِب أ
َ

  ِبأ

ازيد و هم در حزب مند س پدر و مادرم و جان و مالم و اهل بيتم فداى شما مرا هم از همت بلند خود بهره 

 منصور خود آوريد

 
ُكْ  وِِن ِعْنَد َربِّ ْدِخُلوِِن ِِف َشَفاَعِتُكْم َو اْذُْكُ

َ
  َو أ

 و در شفاعت كبراى خود داخل گردانيد و نزد خداى خود مرا ياد كنيد 

 
ْجَساَدُِهْ 

َ
ْرَواَحُهْم َو أ

َ
ْبِلْغ أ

َ
ٍد َو أ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ َصلِّ لَْعَ ُمحَمَّ ًة َكِثَْيًة َو َساَلماً  اللَّ یَّ  َعِّنِّ َتحِ

 پروردگارا درود فرست بر محمد و آل محمد و به ارواح عالى و اجسام پاكشان از من درود و تحيت بسيار برسان 

 
ِ َو َبَرََكُتُه  ُة اَّللَّ اَلُم َعَلْیُكْم َو َرْْحَ   َو السَّ

 .و سالم و رحمت و بركات خداى بر شما اهل بيت باد 


