
 قبور مومننی زیارت                                                                                                                                                                                                         موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                                                                         
 

 

1 www.ahlolbait.com 
 

 

 قبور مومنین زیارت     

 در زیارت قبور مؤمنین رضى اللّهُ عَنْهُمْ اَجْمَعین است شیخ ثقه -مطلب سوم خاتمه فصل یازدهم،

شنیدم از حضرت  جلیل القدر جعفر بن قولویه قمّى از عمرو بن عثمان رازى روایت کرده که گفت

نباشد بر زیارت ما پس زیارت کند  ابوالحسن موسى بن جعفرعلیه السالم که مى فرمود هر که قادر

و نیکى به  او ثواب زیارت ما و کسى که قادر نباشد بر صله صلحاء از موالیان ما را تا نوشته شود براى

نیز به  کند با صالحان موالیان ما تا از براى او نوشته شود ثواب صله و نیکى به ما و ما پس صله و نیکى

در فید که اسم منزلى  سند صحیح روایت کرده از محمّد بن احمد بن یحیى اال شعرى که گفت من

عیل بن بزیع پس علىّ بن بالل محمّد بن اسما است در طریق مکّه با علىّ بن بالل روانه شدیم سر قبر

براى من روایت کرد از حضرت امام رضاعلیه السالم که فرمودند  براى من گفت که صاحب این قبر

اَنْزَلْناهُ را  نزد قبر برادر مؤ من خود و دست بر قبر گذارد و هفت مرتبه بخواند سوره اِنّا هر که بیاید به

در روایت دیگر مثل همین را نقل  زرگ روز قیامت وایمن گردد در روز فزع اکبر یعنى از ترس ب

گوید این ایمن بودن که حدیث داللت بر آن دارد ممکن  کرده مگر آنکه دارد و رو به قبله کند فقیر

باشد چنانچه ظاهر حدیث است و محتمل است که از براى صاحب قبر باشد  است از براى خواننده

در کامل  عد از این از سیّد بن طاوس نقل مى شود و نیزتاءیید مى کند آن را حدیثى که ب چنانچه

حضرت صادق علیه السالم عرض  الزیاره به سند معتبر منقول است که عبدالرّحمن بن ابى عبداللّه به

پس حضرت بدست خود اشاره به زمین فرمود  کرد که چگونه بگذارم دست خود را بر قبور مسلمین

قبله بودند و نیز به سند صحیح منقول است که عبداللّه بن  بلو دست را بر زمین گذاشت و خود مقا

علیه السالم عرض کرد که چگونه سالم باید کرد بر اهل قبور فرمود که مى  سنان به حضرت صادق

 : گوئى
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الم   ْ َلنا َالسَّ یاِر ِمَن اْْل ْؤِمننَی َواْْل ْسِلمنَی َاْنُت  وَن  لََع َاْهِل الدِّ ْ الِحق   َفَرٌط َوَنحْن  ِانشآَء اَّللَّ  ِبُک 
 

 : واز حضرت امام حسین علیه السالم روایت شده که هر که داخل قبرستان شود و بگوید

 

َرِه  خِ
مَّ َربَّ هِذِه ااَلْرواِح اْلفاِنَیِه َوااَلْجساِد اْلباِلَیِه َواْلِعظاِم النَّ   َالّله 

 

ْؤِمَنٌه َاْدِخْل َع  ْنیا َوِهَى ِبَک م  ْ َرْوحًا ِمْنَک َوَسالمًا ِمّن الَّىت َخَرَجْت ِمَن الدُّ  َلهْْیِ
 

بنویسد حقّ تعالى از براى او حسنات بعدد خلق از زمان آدم تا قیام قیامت و از حضرت امیرالمؤ منین 

 :ل است که هر که داخل قبرستان شود و بگویدعلیه السالم منقو

 

الم  لََع َاْهِل ال ِالَه ِاال اَّللَّ  ِمْن َاْهِل ال ِالَه ِاال اَّللَّ   حمِی َالسَّ ْْحِن الرَّ ِ الرَّ   ِبْسِم اَّللَّ

 

 ْ  یا َاْهَل ال ِالَه ِاال اَّللَّ  ِبحَقِّ ال ِالَه ِاال اَّللَّ  َکْیَف َوَجْدت 
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  ِبحَقِّ ال ِالَه ِاال اَّللَّ   َقْوَل ال ِالَه ِاال اَّللَّ  ِمْن ال ِالَه ِاال اَّللَّ  یا ال ِالَه ِاال اَّللَّ  

 

ْمَرِه َمْن قاَل ال اْغِفْر  ْرنا ىف ز  ِ ِالَه ِاال  ِْلَْن قاَل ال ِالَه ِاال اَّللَّ  َواْحش  ُّ َوِِلُّ اَّللَّ ِ لََعِ ول  اَّللَّ ٌد َرس  حَمَّ  اَّللَّ  م 
 

ساله را از او و پدر و مادرش  اهحقّ سبحانه و تعالى ثواب پنجاه سال عبادت براى او بنویسد و گناه پنج

سخنى که در قبرستان بگوئى چون از آنجا بگذرى  محو گرداند و در روایت دیگر وارد شده که بهتر

 آن است که بایستى

 : وبگوئى

 

وا ْ َمَع َمْن َاَحبُّ ْرُه  ْوا َواْحش  لَّ ْم ما ََتَ ِ
مَّ َوِّلِّ  َالّله 

 

که روز  بن طاوس در مصباح الزّائر گفته که چون قصد کنى زیارت مؤمنین را سزاوار است وسید

است که رو به قبله کنى و  پنجشنبه باشد و اگر نه هر وقت که خواستى و کیفیّت زیارت ایشان چنین

 :بگذارى دست خود را بر قبر و بگوئى

 

ْرَبَته  َوِصْل َوْحَدَته  َوآِنْس َوْحَشَته  َوآِمْن َرْوَعَته  َاللّ  مَّ اْرَحْم غ    ه 
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َواّله   ْن اکَن ََیَ ْقه  ِِبَ ِه َمْن ِسواَک َوَا ْلحِ ًه َیْسَتْغن ِِبا َعْن َرْْحَ ِتَک َرْْحَ  َوَاْسِکْن ِاَلْیِه ِمْن َرْْحَ
 

زیارتشان و ثواب او حدیث  اِنّا اَنْزَلْناهُ را هفت مرتبه و روایت شده در صفتمى خوانى سوره  پس

لْناهُ را هفت مرتبه نزد قبر مؤ منى حق تعالى ملکى  دیگرى از فضیل که گفت هر که بخواند سوره اِنّا اَنْزَ

عمل  ثواب اینکه عبادت کند خدا را نزد قبر او و بنویسد حقّ تعالى از براى میّت  بسوى قبر او فرستد

مگر آنکه حق تعالى  ملک را پس چون از قبرش مبعوث شود به هیچ هولى از اهوال قیامت نگذرد

داخل بهشت گرداند و با هفت مرتبه اِنّا اَنْزَلْناهُ  بگرداند آن هول را از او به سبب آن ملک تا خدا او را

بخواند و نیز  قُلْ اَعُوذُ و قُلْ هُوَاللّهُ اَحَدٌ و آیه الکرسى را هر یک سه مرتبه سوره حمد و دو سوره

گفت به خدمت حضرت  روایت شده در صفت زیارت آنها روایت دیگرى از محمّد بن مسلم که

فرمود بلى گفتم آیا آنها مى دانند که ما  صادق علیه السالم عرض کردم که مردگان را زیارت بکنیم

قسم به خدا مى دانند و شاد مى شوند و انس مى گیرند به شما  ت آنها رفته ایم فرمود بلىبه زیار

 بگوئیم وقتى که به زیارت ایشان برویم فرمود عرض کردم که چه

 :بگو

 

ِهْم ِمْنَک ِرْضوانا ْم َوَلقِّ ْ َوصاِعْد ِاَلْیَک َاْرواَحه  وهِِبِ ن  مَّ جاِف ااَلْرَض َعْن ج    َالّله 

 

لِّ َشْ  َک لََع ک  ْ ِانَّ ِنس  ِبِه َوْحَشهََت  ْ َوَت  ل  ِبِه َوْحَدهََت  ِتَک ما ََتِ ْ ِمْن َرْْحَ  ٍء َقدیٌر َوَاْسِکْن ِاَلهْْیِ
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قُلْ هُوَاللّهُ اَحَدٌ را و  سیّد فرموده و در وقتى که بوده باشى بین قبرهاى مؤ منین بخوان یازده مرتبه پس

روایت شده که حق تعالى به عدد مُردگان ثواب مى دهد  کن آن را از براى ایشان به تحقیق که هدیّه

حضرت صادق علیه السالم روایت شده که فرمود مردگان را چون پیش از طلوع  و در کامل الزیاره از

مى کنید  زیارت کنید مى شنوند و جواب مى دهند شما را و اگر بعد از طلوع آفتاب زیارت آفتاب

رسول صلى اهلل علیه و  شنوند و جواب نمى دهند و در دعوات راوندى حدیثى مرویست از حضرت

ابى ذر ))وَالتَزُرْهُمْ اَحْیاناً بِالّلَیْلِ(( و در  آله در کراهت زیارت اموات درشب چنانچه فرمود حضرت به

نمى گوید نزد    حضرت رسول صلى اهلل علیه و آله منقول است که هیچکس مجموعه شیخ شهید از

 میّتى سه مرتبه قبر

 

َت  َب هَذا اْْلَیِّ َعذِّ ٍد َاْن ال ت  حَمَّ ٍد َوآِل م  حَمَّ مَّ ِاّّن َاْسَئل َک ِبحَقِّ م   َالّله 
 

 یامتمگر آنکه خداوند تعالى دور گرداند از او عذاب را در روز ق

 


