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 مبعث و روز شب در( ع) علی امام زیارت    

ت شب مَبْعَث و روز آن زیار -مختصه، سوم مطلب دوم، کیفیت زیارت امام علی علیه السالم؛ زیارات

 :سه زیارت است است یعنى بیست و هفتم رَجَب و در آن

اند به این طریق که چون خواستى در شب  سوم زیارتى است که شیخ مفید و سید و شهید نقل نموده 

مبعث یا روز آن زیارت کنى حضرت امیر المؤمنین علیه السالم را بایست بر در قبه شریفه مقابل قبر 

 آن حضرت و بگو

 
ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ 

َ
ْشَهُد أ

َ
دًا َعْبَُدُ َو َرُسوُلُه أ نَّ ُمحَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ُ َوْحََدُ اَل َشِریَك َلُه َو أ   اَّللَّ

دهم كه محمد بنده  و گواهى مى  شريك است دهم كه خدايى جز خداى يكتا نيست كه فرد و بى   گواهى مى 

 خاص و رسول اوست

 

ِمرَي اْْلُْؤِمِننَي َع 
َ

ِِب َطاِلٍب أ
َ

َّ ْبَن أ
نَّ یلَعِ

َ
ُخو َرُسولِِه َو أ

َ
ِ َو أ   ْبُد اَّللَّ

 دهم كه همانا على بن ابى طالب امير اهل ايمان بنده خاص خدا و برادر رسول خداست و نيز گواهى مى  

 

ِ یلَعَ َخْلِقِه  اِهِریَن ِمْن ُوْلَِدِ ُحَججُ اَّللَّ َة الطَّ ِئمَّ نَّ اْْلَ
َ

  َو أ

 .اند  و ائمه طاهرين فرزندانش همه حجتهاى خدا بر خلق 
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پس داخل شو و بایست نزدیك قبر آن حضرت بنحوى که روى خود را بجانب قبر کرده باشى و قبله 

 دهى آنگاه صد مرتبه تكبیر بگو و بگو را در پشت خود قرار

 
 ِ اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ُُنٍح َصْفَوِة اَّللَّ ِ السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث آَدَم َخِلیَفِة اَّللَّ   السَّ

 سالم بر تو اى وارث علم آدم خليفة اهلل سالم بر تو اى وارث حضرت نوح برگزيده خدا 

 
 ِ اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ُموََس َكِلمِي اَّللَّ ِ السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ِإْبَراِهمَي َخِلیِل اَّللَّ   السَّ

 اى كليم )سخنگوى با( خداسالم بر تو اى وارث ابراهيم خليل خدا سالم بر تو اى وارث موس 

 
 ِ ِد ُرُسِل اَّللَّ ٍد َسیِّ اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ُمحَمَّ ِ السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ِعیََس ُروِح اَّللَّ   السَّ

 سالم بر تو اى وارث عيساى روح اهلل سالم بر تو اى وارث حضرت محمد )ص( سيد رسوالن خدا 

 

ِم 
َ

اَلُم َعَلْیَك َیا أ ِقنَي السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا ِإَماَم اْْلُتَّ   رَي اْْلُْؤِمِننَي السَّ
 سالم بر تو اى امير اهل ايمان سالم بر تو اى پيشواى متقيان 

 

نَي  اَلُم َعَلْیَك َیا َوِصيَّ َرُسوِل َربِّ اْلَعاَْلِ نَي السَّ َد اْلَوِصیِّ اَلُم َعَلْیَك َیا َسیِّ  السَّ

 جانشينان پيغمبران سالم بر تو اى وصى و جانشين رسول خداى رب العالمينسالم بر تو اى سيد  
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لِنَي َو اْْلِخِریَن  وَّ اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ِعْْلِ اْْلَ  السَّ

 سالم بر تو اى وارث علم اولين و آخرين 

 

ا ال َ ُّيه
َ

اَلُم َعَلْیَك أ  اْلَعِظمُي السَّ
ُ

َبأ ا النَّ َ ُّيه
َ

اَلُم َعَلْیَك أ َراُط اْْلُْسَتِقمُي السَّ   صِّ
 سالم بر تو اى خبر بزرگ عالم سالم بر تو اى راه راست حق 

 

 
َ

اَلُم َعَلْیَك أ ِقيه السَّ ا اْلَوِصيه التَّ َ ُّيه
َ

اَلُم َعَلْیَك أ ُب اْلَكِرمُي السَّ ا اْْلَُهذَّ َ ُّيه
َ

اَلُم َعَلْیَك أ يه السَّ ِِ ا الرَّ َ ُّيه
ِكُي    الزَّ

و منزه از عيوب و صاحب كرم سالم بر تو اى وصى با تقواى كامل سالم بر تو اى پاك  سالم بر تو اى پاكيزه 

 سيرت و پسنديده خدا

 

ا اْلَبْدُر اْْلُِضي َ ُّيه
َ

اَلُم َعَلْیَك أ ْكَبُ  السَّ یُق اْْلَ دِّ ا الصِّ َ ُّيه
َ

اَلُم َعَلْیَك أ  ُء السَّ

 )بزرگترين مصدق به خدا و عالم غيب(سالم بر تو اى ماه فروزنده سالم بر تو اى صديق اكبر  

 

َراُج اْْلُِنرُي  ا السِّ َ ُّيه
َ

اَلُم َعَلْیَك أ ْعَظُم السَّ ا اْلَفاُروُق اْْلَ َ ُّيه
َ

اَلُم َعَلْیَك أ  السَّ

 سالم برفارق اعظم )بزرگترين مشخص و حاكم بين حق و باطل( سالم بر تو اى چراغ روشن )علم و ايمان( 
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اَلُم َعَلْیَك َیا ى السَّ ِ اْلُكْبَ َة اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َیا ُحجَّ ََق السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا َعَْلَ الته   ِإَماَم اْْلَُدى السَّ
سالم بر تو اى پيشواى هدايت سالم بر تو اى نماينده مقام كامل تقوى سالم بر تو اى بزرگترين حجت خدا بر  

 خلق

 

ِ َو  َة اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َیا َخاصَّ َتُه  السَّ ِ َو ُحجَّ ِ َو َصْفَوَتُه َو َباَب اَّللَّ ِمنَي اَّللَّ
َ

  َخاِلَصَتُه َو أ

 سالم بر تو اى خاص و خالص خدا و امين و برگزيده او و درگاه خدا و حجت الهى 

 

ِ ِِف َخلْ  ِ َو َخاِزَنُه َو َسِفرَي اَّللَّ ِه َو َعْیَبَة ِعْْلِ اَّللَّ ِ َو ِسرِّ   ِقِه َو َمْعِدَن ُحْْكِ اَّللَّ

 دار علم الهى و سفير خدا در ميان خلق و معدن حكم و اسرار الهى و مخزن و خزين ه 

 

ْیَت َعِن اْْلُْنَكِر  َمْرَت ِباْْلَْعُروِف َو ََنَ
َ

ََكَة َو أ َت الزَّ اَلَة َو آََتْ َقْمَت الصَّ
َ

َك أ نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

 أ
كوة به فقيران دادى و امر به معروف و نهى از منكر دهم كه تو )اركان دين و( نماز را بپا داشتى و ز  گواهى مى 

 فرمودى

 

 ِ ْغَت َعِن اَّللَّ ُسوَل َو َتَلْوَت اْلِكَتاَب َحقَّ ِتاَلَوِتِه َو َبلَّ َبْعَت الرَّ   َو اتَّ
و كامال رسول اكرم را پيروى كردى و به مقام حقيقت و حد اكمل كتاب خدا را تالوت كردى و از جانب خدا  

 تبليغ نمودى
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ِ َحقَّ ِجَهاِدِه  ِ َو َجاَهْدَت ِِف اَّللَّ ْت ِبَك َكِلَماُت اَّللَّ ِ َو ََتَّ   َو َوَفْیَت ِبَعْهِد اَّللَّ

و به عهد خدا وفا كردى و كلمات اهلل به وجود تو به حد كمال رسيد و در راه دين مجاهده و كوشش را بجاى  

 آوردى

 

 ُ ى اَّللَّ ِ َو ِلَرُسوِلِه َصلَّ حَْت َّلِلَّ    َعَلْیِه َو آلِِه َو ََنَ
 و در راه خدا و رسول صلى اهلل عليه و آله خيرخواه بودى 

 

 ِ اِهدًا َعْن ِدیِن اَّللَّ ْفِسَك َصاِبرًا ُمحَْتِسبًا ُمجَ   َو ُجْدَت ِِبَ
 و به جان عزيز خود با صبر و رنج و مجاهدت در دفاع از دشمنان دين حق 

 

 ِ یًا ِلَرُسوِل اَّللَّ ُ ُمَوقِّ ِ َراِغبًا ِفَمَي َوَعَد اَّللَّ   َطاِلبًا َما ِعْنَد اَّللَّ

و حفظ رسول خدا فداكارى كردى و همه را براى طلب رضاى حق و شوق ثواب و وعده خدا و بر دين حق كه  

 بر آن بودى

 

ِذي ُكْنَت َعَلْیِه َشِهیدًا َو َشاِهدًا َو َمْشُهودًا   َو َمَضْیَت ِِلَّ
 حالى كه شهيد شدى و شاهد و مشهود خدا بودىاز جهان درگذشتى در  
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َزاِء  ْفَضَل اْلجَ
َ

یٍق أ ْهِلِه ِمْن ِصدِّ
َ

ْساَلِم َو أ ُ َعْن َرُسولِِه َو َعِن اْْلِ َزاَك اَّللَّ  َفجَ
 از اعمال چنين صديقى بهترين پاداش عطا كند پس خدايت از طرف رسول اكرم و دين اسالم و اهل اسالم 

 

َك ُكْن  نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

ْعَظَمُهْم َعَن أ
َ

ِ َو أ ْخَوَفُهْم َّلِلَّ
َ

ُُهْ َيِقینًا َو أ َشدَّ
َ

ْخَلَصُهْم ِإمَيانًا َو أ
َ

َل اْلَقْوِم ِإْساَلمًا َو أ وَّ
َ

 اًء َت أ
ترين  دهم كه تو اول قوم در گرويدن به اسالم بودى و خالصترين ايمان و كاملترين يقين و خداترس گواهى مى  

 اصحابترين  مردم و پر رنج و مشقت

 

ُ َعَلْیِه َو آِلِه  ى اَّللَّ ِ َصلَّ ْحَوَطُهْم یلَعَ َرُسوِل اَّللَّ
َ

  َو أ

 عليه و آله بودى  و مراقبترين به حال رسول خدا صلى اهلل 

 

ْشَرَفُهْم َمْنِزَلًة 
َ

ْرَفَعُهْم َدَرَجًة َو أ
َ

ُُهْ َسَواِبَق َو أ ْكََثَ
َ

ْفَضَلُهْم َمَناِقَب َو أ
َ

 َو أ
ات بلندتر و منزلتت    ل از همه اصحاب پيغمبر افضل و سوابق و شرافتت بيشتر و رتبهو تو در اوصاف كما 

 شريفتر بود

 

ُ َعَلْیِه َو  ى اَّللَّ ِ َصلَّ ْم َعَلْیِه َفَقِویَت )َقِویَت( ِحنَي َوَهُنوا َو َلِزْمَت ِمْنَهاَج َرُسوِل اَّللَّ ََمُ ْْكَ
َ

  آِلِه َو أ
  ى تو بودى تنها نيرومند و قوى هنگاميكه سايرين سست و ناپايدار مىو تو گراميترين اصحاب رسول خدا بود 

 طريق رسول صلى اهلل عليه و آله بودى گرديدند و تو مالزم
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ْغِن اْلَف  ِِ َك ُكْنَت َخِلیَفَتُه َحّقًا ََلْ ُتَناَزْع ِبَرْغِم اْْلَُناِفِقنَي َو َغْیِظ اْلَكاِفِریَن َو  نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

  اِسِقنَي َو أ

دهم كه تو به حق و حقيقت جانشين پيغمبر و بدون نزاع به رغم اهل نفاق و خشم كافران و   نيز گواهى مى و 

 كينه مردم فاسق

 

َبَع  ِ ِإْذ َوَقُفوا َفَمِن اتَّ وِر اَّللَّ ْمِر ِحنَي َفِشُلوا َو َنَطْقَت ِحنَي َتَتْعَتُعوا َو َمَضْیَت ِِبُ َك َفَقِد َو ُقْمَت ِباْْلَ
 )ُهِدَي(اْهَتَدى 

و تو به امر رواج دين قيام كردى هنگامى كه ديگران ترسان و هراسان شدند تو هنگامى كه قوم عاجز از گفتار  

گذشتى پس هر  ماندند تو در مى شدند تو گويا به حقايق دين بودى و با نور الهى هنگامى كه ديگران درمى  مى 

 كس تو را پيروى كرد بحقيقت هدايت يافت

 

 
َ

یاً ُكْنَت أ
ْ

ُُهْ َرأ َسدَّ
َ

ْ َمْنِطقًا َو أ ْصَوهََبُ
َ

ُُهْ ِخَصامًا َو أ َشدَّ
َ

ْم َكاَلمًا َو أ َْلُ  وَّ

تو اول قوم در سخن و بيان حقايق و نيرومندترين آنان در هنگام جنگ و نبرد با دشمن بودى و رأى تو  

 محكمترين آراء

 

ْحَس 
َ

ُُهْ َيِقینًا َو أ ْكََثَ
َ

َعُهْم َقْلبًا َو أ ْشجَ َ
ُموِر َو أ ْعَرَفُهْم ِباْْلُ

َ
ْ َعَماًل َو أ  هََنُ

 و دلت شجاعترين دلها يقينت بيشتر و عملت نيكوتر و شناساترين اصحاب )به امور علمى و اجتماعى( 
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ُعُفوا َِ ْثَقاَل َما َعْنُه 
َ

بًا َرِحَمًي ِإْذ َصاُروا َعَلْیَك ِعَیااًل َفحََمْلَت أ
َ

ُمْؤِمِننَي أ  ُكْنَت ِِلْ
شمردى كارهاى سنگين كه در  هل ايمان پدرى مهربان بودى كه آنان را به منزله خاندان خود مىتو براى ا 

 گرفتى تحملش ناتوان بودند تو بر دوش مى 

 

َت ِإْذ َج  ْرَت ِإْذ َجَبُنوا َو َعَلْوَت ِإْذ َهِلُعوا َو َصَبْ ُلوا َو ََشَّ ْْهَ
َ

اُعوا َو َرَعْیَت َما أ َِ َ
 ِزُعواَو َحِفْظَت َما أ

كردى هنگامى كه آنها ترسان و  گذاشتند تو آن را حفظ و رعايت مى و آنچه را كه ديگران ضايع و مهمل مى  

 كردند تو با علو همت شكيبا بودى  نمودى و چون ديگران هراس و جزع مى  گريزان بودند تو دليرانه آهنگ مى

 

ُمْؤِمِننَي َغْیثًا َو ِخْصبًا َو ِعْلماً ُكْنَت یلَعَ اْلَكاِفِریَن َعَذابًا َصّبًا َو ِغْلَظًة َو َغ   ْیظًا َو ِِلْ
 تو بر كافران عذاب اليم و سخت و خشمناك بودى و بر اهل ايمان باران رحمت نعمت و بحر علم و دانش بودى 

 

ُُبْ  ُتَك َو ََلْ َیِزْغ َقْلُبَك َو ََلْ َتْضُعْف َبِصرَيُتَك َو ََلْ َتجْ   َنْفُسَك ََلْ ُتْفَلْل ُحجَّ
حجت و برهان تو هرگز كند نداشت قلب پاك منورت ابدا زيغ و تاريكى نيافت و ديده بصيرتت هرگز ضعيف  

 ز جبن و هراس نداشتگنگشت و روان پاكت هر

 

ُكُه اْلَعَواِصُف َو اَل ُتِزیُلُه اْلَقَواِصُف  َبِل اَل ُتحَرِّ   ُكْنَت ََكْلجَ
 هاى تند نلرزد و از صرصر سخت از پا در نيايدتو مانند كوهى بودى كه ابدا از باد 
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ُ َعَلْیِه َو آِلِه َقِوّیًا ِِف َبَدِنَك  ى اَّللَّ ِ َصلَّ   ُكْنَت َكَما َقاَل َرُسوُل اَّللَّ
 تو چنان بودى كه رسول خدا صلى اهلل عليه و آله در وصفت فرموددر جسم نيرومند 

 

عًا ِِف َنْفِسَك َعِظَمًي ِعْنَد  ِِ َماِء ُمَتَوا ِ َكِبريًا ِِف اْْلَْرِض َجِلیاًل ِِف السَّ  اَّللَّ

 در نفس قدسى متواضع در نزد خدا عظيم الشأن در روى زمين بزرگ در اهل آسمان با جالل 

 

َمٌز َو اَل لَِقاِئٍل ِفیَك َمْغَمٌز َو اَل ِلَخْلٍق ِفیَك َمْطَمٌع َو اَل ِْلََحٍد ِعْنَد  َحٍد ِفیَك ََمْ  َك َهَواَدٌة ََلْ َیُكْن ِْلَ
گيرى و عيب جويى وجود ندارد نه مردم طماع در تو طمع توانند كرد و نه  در شخص تو بر احدى جاى نكته 

 نابجا و ناحق كسى به تو اميدى تواند داشت

 

ِه  ُخَذ َلُه ِبحَقِّ
ْ

ِلیُل ِعْنَدَك َقِوّیًا َعِزیزًا َحَّتَّ َتأ ِعیُف الذَّ   ُُيَجُد الضَّ

 ن نزد تو عزيز و توانايند تا آنكه حق آنان را از سركشان قوى بگيرىمردم خوار و ناتوا 

 

ُخَذ ِمْنُه اْلحََق 
ْ

ِعیفًا )َذلِیاًل( َحَّتَّ َتأ َِ   َو اْلَقِويه اْلَعِزیُز ِعْنَدَك 
 و مردم قوى و با عز و اقتدار نزد تو خوار و ذليلند تا آنكه حق مظلومان را از آن ظالمان بازستانى 
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 َو اْلَبِعیُد ِعْنَدَك ِِف َذِلَك َسَواٌء  اْلَقِریُب 

 نزد تو در حكم مذكور دور و نزديك يكسانند 

 

ْمُرَك ِحْْلٌ َو َعْزٌم 
َ

ْفُق َو َقْوُلَك ُحْْكٌ َو َحْْتٌ َو أ ْدُق َو الرِّ ُنَك اْلحَقه َو الصِّ
ْ

  َشأ
تو حلم و بردبارى و عزم ثابت شأن و كار تو حق و صدق و مرافقت است و سخن تو حكم خدا است شأن و خلق  

 است

 

رَياُن َو  ْطِفَئْت ِبَك النِّ
ُ

یُن َو َسُهَل ِبَك اْلَعِسرُي َو أ ُیَك ِعْْلٌ َو َحْزٌم )َو َجْزٌم( اْعَتَدَل ِبَك الدِّ
ْ

َقِوَي َو َرأ
مَياُن    ِبَك اْْلِ

امر مشكل به دست تو آسان  و رأى تو علم مآل انديشى است دين اسالم به وجود تو عدل و استحكام يافت و هر 

 ها به نيروى تو خاموش گرديد و ايمان بواسطه تو قوت گرفت گشت آتش جنگ و فتنه

 

ا ِإَلْیِه َراِجُعوَن  ِ َو ِإنَّ ا َّلِلَّ َناَم َفِإنَّ ْت ُمِصیَبُتَك اْْلَ ْساَلُم َو َهدَّ  َو َثَبَت ِبَك اْْلِ

  اخت بارى ما همه از جانب خدا آمده و بسوى او باز مىو اسالم ثبات يافت مصيبت تو خانه خلق را ويران س 

 گرديم
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ُ َمْن  ى َعَلْیَك َو َلَعَن اَّللَّ ُ َمِن اْفََتَ ُ َمْن َخاَلَفَك َو َلَعَن اَّللَّ ُ َمْن َقَتَلَك َو َلَعَن اَّللَّ َظَلَمَك َو  َلَعَن اَّللَّ
َك    َغَصَبَك َحقَّ

نت كند آنكس كه با تو مخالفت نمود و خدا لعنت كند آنكس را خدا لعنت كند آنكه تو را شهيد كرد و خدا لع 

 به تو ظلم و ستم كردند و حق تو را غصب كردند هكه بر تو افترا بست و خدا لعنت كند آنان را ك

 

ْ ُبَرآُء  ِ ِمهَْنُ ا ِإََل اَّللَّ َي ِبِه ِإنَّ ِِ ُ َمْن َبَلَغُه َذِلَك َفَر  َو َلَعَن اَّللَّ

را اين خبر به او رسيد راضى و شادمان گرديد ما از آنان به درگاه خدا بيزارى مى  و خدا لعنت كند آنكس 

 ييموج 

 

َك َو َتَظاَهَرْت َعَلْیَك َو َقَتَلْتَك َو َحاَدْت َعْنَك َو َخَذَلْت  ًة َخاَلَفْتَك َو َجحََدْت ِواَلََيَ مَّ
ُ

ُ أ   َك َلَعَن اَّللَّ
و مقام واليتت را انكار نمود و بر عليه تو همدست شدند و به قتل  خدا لعنت كند امتى را كه با تو مخالفت كرد 

 تو برخاستند و راه خلق را بسوى تو بستند و تو را مخذول و خوار داشتند

 

اَر َمْثَواُُهْ َو ِبْئَس اْلِوْرُد اْْلَْوُروُد  ِ الَِّذي َجَعَل النَّ  اْلحَْمُد َّلِلَّ

 كرد كه بسيار بد منزلگاهى است براى واردانش سپاس خداى را كه آتش دوزخ را مأواى آنان 

 

ِص  َداِء )َو النَّ ُ َعَلْیِه َو آلِِه ِباْلَباَلِغ َو اْْلَ ى اَّللَّ ِ َو َوِِلَّ َرُسوِلِه َصلَّ ْشَهُد َلَك َیا َوِِلَّ اَّللَّ
َ

 یحَِة(أ
 امامت كردى و اداء وظيفه دهم براى تو اى ولى خدا و رسول او صلى اهلل عليه و آله كه تو تبليغ دين  گواهى مى 
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َك َجْنُب )َح  نَّ
َ

ِ َو َباُبُه َو أ َك َحِبیُب )َجْنُب( اَّللَّ نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

ِ َو َوْجُهُه الَِّذي ِمْنُه ُیْؤَت َو أ   ِبیُب( اَّللَّ
دهم كه تو دوستدار و محبوب خدايى و درگاه رحمت خدا هستى و همانا تو جنب حق و وجه  و نيز گواهى مى 

 انا تو آن جنب اهلل و وجه اللهى كه از آن جانب و از آن وجه بسوى خدا توجه بايد كردخدا و هم

 

ُ َعَلْیِه َو آِلِه  ى اَّللَّ ُخو َرُسولِِه َصلَّ
َ

ِ َو أ َك َعْبُد اَّللَّ نَّ
َ

ِ َو أ َك َسِبیُل اَّللَّ نَّ
َ

  َو أ

 آلهو توئى راه خدا و توئى بنده خاص خدا و برادر رسول خدا صلى اهلل عليه و  

 

ِ ِبِزَیاَر  بًا ِإََل اَّللَّ ِ َو ِعْنَد َرُسوِلِه ُمَتَقرِّ ُتَك َزاِئرًا ِلَعِظمِي َحاِلَك َو َمْنِزَلِتَك ِعْنَد اَّللَّ ََتْ
َ

  ِتَك أ
ام بواسطه شأن عظيم و قرب و منزلتى كه تو را نزد خدا و نزد رسول اوست و به زيارتت  من به زيارت تو آمده 

 جويم  مى تقرب به خدا

 

اِر  ذًا ِبَك ِمَن النَّ ْبَتِغي ِبَشَفاَعِتَك َخاَلَص َنْفِسي ُمَتَعوِّ
َ

َفاَعِة أ  َراِغبًا ِإَلْیَك ِِف الشَّ
 طلبم و شوق و رغبت به شفاعتت دارم كه به آن شفاعت نجات و خالصى خود را از آتش دوزخ در پناه تو مى  

 

ِتي اْحَتَطْبُتَها یلَعَ  ِة َرِبِّ َهاِربًا ِمْن ُذُُنِِبَ الَّ َ ْْ    َظْهِري َفِزعًا ِإَلْیَك َرَجاَء َر

كنم در حالتى كه با جزع و زارى بسوى تو و  ام فرار مى  و از گناهانم كه بارى سنگين بر پشت خود افكنده  

 اميدوارى به رحمت پروردگارم
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ُب ِبَك  َتَقرَّ
َ

ِ َو أ ْسَتْشِفُع ِبَك َیا َمْواَلَي ِإََل اَّللَّ
َ

ُتَك أ ََتْ
َ

ي أ   ِإَلْیِه ِلَیْقِضَي ِبَك َحَواِئجِ

جويم تا حوايجم  ام كه مرا شفاعت كنى اى موالى من نزد خدا بواسطه تو شفاعت و تقرب مى  به درگاهت آمده  

 برآورده شود

 

ِ َو َمْواَلَك َو َزاِئُرَك  ِ َفِإِّنِّ َعْبُد اَّللَّ ِمرَي اْْلُْؤِمِننَي ِإََل اَّللَّ
َ

  َفاْشَفْع ِِل َیا أ

 پس تو اى امير اهل ايمان مرا نزد خدا شفاعت فرما كه من خدا را بنده )پر گناه( و تو را دوستدار و زوارم

 

َفاَعُة اْْلَْقُبوَلُة  ُن اْلَكِبرُي َو الشَّ
ْ

أ اُه اْلَعِظمُي َو الشَّ ِ اْْلََقاُم اْْلَْعُلوُم َو اْلجَ  َو َلَك ِعْنَد اَّللَّ

علوم و جاه و منزلت و شأن كبير است و عظيم و شفاعتت نزد حق مقبول و و تو را هم نزد خدا مقام تقرب م 

 پذيرفته است

 

ِمیِنَك اْْلَْوَف 
َ

ٍد َو َصلِّ یلَعَ َعْبِدَك َو أ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ َصلِّ یلَعَ ُمحَمَّ   اِلَّ

 ن سر كامل خودخدايا درود و رحمت فرست بر محمد )ص( و آل محمد )ع( و درود فرست بر بنده خاص و امي 

 

ْكَبِ  يِقَك اْْلَ ِتَك یلَعَ اْلَوَرى َو ِصدِّ  َو ُعْرَوِتَك اْلُوْثََق َو َیِدَك اْلُعْلَیا َو َكِلَمِتَك اْلحُْسََن َو ُحجَّ

 و رشته محكم و دست باال و كلمه نيكوتر و حجت تو بر خلق و بزرگترين تصديق كننده تو 
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ِد اْْلَْوِصَیاِء َو ُرْكِن اْْلَ  ِقنَي َو ُقْدَوِة َسیِّ ِمرِي اْْلُْؤِمِننَي َو َیْعُسوِب اْْلُتَّ
َ

ْصِفَیاِء أ ْوِلَیاِء َو ِعَماِد اْْلَ
اِلِحنَي  يِقنَي َو ِإَماِم الصَّ دِّ   الصِّ

سيد اوصياء و ركن و عماد اولياء برگزيدگان حضرت امير المؤمنين و پيشواى متقين و بزرگ راستگويان با ايمان  

 نو امام صالحا

 

ْیِب  ِر ِمَن الرَّ ِب ِمَن اْلَعْیِب َو اْْلَُطهَّ َلِل َو اْْلَُهذَّ َلِل َو اْْلَْفُطوِم ِمَن اْلخَ   اْْلَْعُصوِم ِمَن الزَّ
 از عيب و پاك از شك و ريب معصوم از خطاء و لغزش و خلل و پاكيزه 

 

َك َو َوِصيِّ َرُسوِلَك َو اْلَباِئِت یلَعَ ِفَراِشِه  یِّ ِخي ََنِ
َ

ْفِسِه َو ََكِشِف اْلَكْرِب َعْن أ َو اْْلَُواِسي َلُه ِِبَ
  َوْجِهِه 

برادر رسول تو و وصى او و آنكه در فراش پيغمبرت خفت و جان را نثار او كرد و رافع و دافع هم و غم و رنج و  

 تعب از پيغمبر

 

زًا لِِرَساَلِتِه َو  ِتِه َو ُمْعجِ ِذي َجَعْلَتُه َسْیفًا ِلُنُبوَّ ِتِه الَّ   ِداَلَلًة َواِضحًَة ِلُحجَّ
 آن كسى كه او را شمشير تبليغ نبوت و معجزه مقام رسالت قرار دادى و دليل روشن بر حقانيت حجتهاى حق 
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ِسِه 
ْ

ِتِه َو َیدًا ِلَبأ مَّ ِتِه َو َهاِدیًا ِْلُ ِه َو ِوَقاَیًة ِْلُْهجَ   َو َحاِماًل لَِراََيِ

 حفاظت قلب منور او و هادى امت و بازوى تواناى قوه دفاعبراى نگهدارى پرچم دين رسول و  

 

ِسِه َو َبابًا ِلَنْصِرِه َو ِمْفَتاحًا لَِظَفِرِه 
ْ

  َو َتاجًا ِلَرأ

 و تاج عزت و سلطنت بر سر پيغمبر درگاه فتح و نصرت او و كليد فيروزى پيغمبر گشت 

 

َباَد َع 
َ

ْیِدَك َو أ
َ

ْرِك ِبأ ْمِرَك َحَّتَّ َهَزَم ُجُنوَد الشِّ
َ

  َساِْكَ اْلُكْفِر ِبأ
تا آنجا كه سپاهيان شرك را به يارى تو درهم شكست و لشكريان كفر را به فرمان تو با جان نثارى در راه رضاى  

 تو و رضاى پيغمبرت همه را به هالكت رسانيد

 

اِة َرُسوِلَك َو َجَعَلَها َوْقفًا یلَعَ  َِ اِتَك َو َمْر َِ ّنًا ُدوَن َنْكَبِتِه َو َبَذَل َنْفَسُه ِِف َمْر   َطاَعِتِه َو ِمجَ

 آالم نكبات از وجود او گردانيد عو نفس قدسى خود را وقف طاعت رسول )ص( و سپر بر دف 

 

ِه َو اْسَتَلَب َبْرَدَها َو َمَسحَُه یلَعَ َوْجِهِه  ُ َعَلْیِه َو آِلِه ِِف َكفِّ ى اَّللَّ ْت َنْفُسُه َصلَّ َِ   َحَّتَّ َفا

هنگام رحلت پيغمبر صلى اهلل عليه و آله بر دست او جان به حق تسليم كرد و با حال سرد شدن تا روزى كه  

 جسد مطهرش سردى بدن را ربود و به دست مسح بر صورت
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 پیغمبر اکرم فرمود

 

ى َعَلْیِه َو َواَرى َشْخَصُه  ِهیِزِه َو َصلَّ َعاَنْتُه َماَلِئَكُتَك یلَعَ ُغْسِلِه َو َتجْ
َ

 َو أ

اه در غسل و تجهيز رسول )ص( فرشتگان كمك او بودند و او بر پيغمبر خدا نماز خواند و جسد پاكش را و آنگ 

 در قبر پنهان كرد

 

َز َوْعََدُ َو َلِزَم َعْهََدُ َو اْحَتَذى ِمَثاَلُه  ْنجَ َ
  َو َقَضى َدْیَنُه َو أ

 فرمود و مطابق رويه پيغمبر كامال رفتار كرد و دين او را ادا نمود وعده او را انجام داد عهد و پيمانش را مالزمت 

 

َم  ْثَقاِل اْْلِ
َ

اَلَفِة ُمْضَطِلعًا ِبأ ْعَباِء اْلخِ
َ

َض ُمْسَتِقالًّ ِبأ ارًا ََنَ َْنَ
َ

َتُه َو ِحنَي َوَجَد أ  اَمِة َو َحِفَظ َوِصیَّ
تحمل شدايد سلطنت و وصيتش را حفظ فرمود و هنگامى كه يار و انصار يافت به استقالل مقام خالفت خود و  

 با عدل و داد كامل قيام فرمود

 
َِك 

ْمِن ِِف ِباَلِدَك َو بََسَط اْلَعْدَل ِِف َبِرَيَّ َدى ِِف ِعَباِدَك َو نََشَر َثْوَب اْْلَ   َفَنَصَب َراَیَة اْْلُ

اط عدل و پس پرچم هدايت ميان بندگان تو برافراشت و در تمام بالد اسالم لباس امن و امان در پوشانيد و بس 

 داد را ميان خلق بگسترد
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ْیَغ  َم الزَّ َقاَم اْلحُُدوَد َو َقَمَع اْلُجحُوَد َو َقوَّ
َ

  َو َحَْكَ ِبِكَتاِبَك ِِف َخِلیَقِتَك َو أ
و به كتاب تو در بين بندگانت حكم فرمود و حدود الهى را اقامه و اجراء كرد و ريشه كفر و جحود را بركند شك  

 ت را اصالح فرمودو شبهات زيغ و ضالل

 
اِكَثَة َو اْلَقاِسَطَة َو اْْلَاِرَقَة  َة َو َسدَّ اْلُفْرَجَة َو َقَتَل النَّ َباَد اْلَفَْتَ

َ
َن اْلَغْمَرَة َو أ  َو َسكَّ

هاى دشمنان را مسدود كرد و با  و ضعف اسالم را نابود و شكاف و رخنه فتنه و پراكندگى امت را آرام و سستى 

 دگران و مرتدان از دين قتال كردعهد شكنان و بيدا

 

ا ُ َعَلْیِه َو آِلِه َو َوِترَيِتِه َو ُلْطِف َشاِكَلِتِه َو ََجَ ى اَّللَّ ِ َصلَّ   ِل ِسرَيِتِه َو ََلْ َیَزْل یلَعَ ِمْنَهاِج َرُسوِل اَّللَّ

جمال سيرت  و پيوسته بر روش و طريقه پيغمبر صلى اهلل عليه و آله بود و بر لطف و عواطف صورت و حسن و 

 رسول

 

ُب َعْیَنْیِه  ْمِثَلُتُه ََنْ
َ

ِتِه ُمَباِشرًا ِلَطِريَقِتِه َو أ مَّ قًا ِِبِ ِتِه ُمَتَعلِّ   ُمْقَتِدیًا ِبُسنَّ
مند بهمت و افكار بلند آن حضرت و مالزم طريقت وى بود و امثال و مقاصد عالى  و پيرو سنت و همى عالقه 

 رسول نصب العينش بود

 
ِسِه َيحِْمُل ِعَب 

ْ
ْن ُخِضَبْت َشْیَبُتُه ِمْن َدِم َرأ

َ
 اَدَك َعَلْیَها َو َیْدُعوُُهْ ِإَلْیَها ِإََل أ

كرد تا هنگامى كه محاسن مباركش به خون سرش خضاب  و بندگان تو را بر آن مقاصد واميداشت و دعوت مى 

 شد
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ُهمَّ َفَكَما ََلْ ُیْؤِثْر ِِف َطاَعِتَك َشّكًا یلَعَ َيِقنٍي    َو ََلْ يُْشِرْك ِبَك َطْرَفَة َعنْيٍ  اِلَّ
 پروردگارا چنانكه او هيچگاه شك را بر يقين مقدم نداشت و يك لحظه به تو مشرك نگشت 

 

ًة َو  یَّ ا َتحِ ْغُه ِمنَّ ِتَك َو َبلِّ ِة ِِف َجنَّ ُبوَّ ا َدَرَجَة النه   َساَلماً َصلِّ َعَلْیِه َصاَلًة َزاِكَیًة َناِمَیًة َیْلحَُق ِِبَ
تو هم درود و رحمت فرست بر او رحمتى با نشو و نما كه به آن رحمت در بهشت ابدت به مقام نبوت در پيوندد  

 و سالم و تحيت ما را هم به آن حضرت برسان

 
َوانًا  ِْ  َو آِتَنا ِمْن َلُدْنَك ِِف ُمَوااَلِتِه َفْضاًل َو ِإْحَسانًا َو َمْغِفَرًة َو ِر

 ضل و احسان و آمرزش و خشنودى خود را عطا فرماو به ما در راه محبت او ف 

 
نَي  ِ ِْ ا ْرَحَم الرَّ

َ
ِتَك َیا أ َ ْْ ِسمِي ِبَر َك ُذو اْلَفْضِل اْلجَ   ِإنَّ

نهايت هستى به حق رحمت نامنتهايت اى مهربانترين مهربانان  زيرا تو اى خدا صاحب فضل بزرگ و لطف بى 

 عالم.

 

ذار بر آن و بعد از آن روى چپ را و میل کن به سمت پس ببوس ضریح را و روى راست خود را بگ

زیارت بجاى آور و آنچه خواهى بعد از نماز دعا کن و بگو بعد از فرستادن تسبیح زهرا  قبله و نماز

  علیها السالم

 

ٍد َصَلَواُتَك َعَلْیِه َو  َك َو َرُسوِلَك ُمحَمَّ یِّ ْرَتِِن یلَعَ ِلَساِن ََنِ َك بَشَّ ُهمَّ ِإنَّ   آِلِه  اِلَّ
 پروردگارا تو مرا بر زبان مبارك پيغمبر و فرستاده خود حضرت محمد صلوات اهلل عليه و آله بشارت دادى 
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 ْ
ِ

ْم َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَد َرهَبِّ نَّ َْلُ
َ

ِذیَن آَمُنوا أ ِر الَّ   َفُقْلَت َو بَشِّ

 آنها را نزد خدا قدم صدق است كه در كتاب خود فرمودى و اى رسول ما بشارت ده آنان كه ايمان آوردند كه 

 

 ْ
َیاِئَك َو ُرُسِلَك َصَلَواُتَك َعَلْْيِ َْنِ

َ
 أ

ِ
ِمیع ُهمَّ َو ِإِّنِّ ُمْؤِمٌن ِبجَ   اِلَّ

 پروردگارا و من البته به جميع پيمبران و رسوالنت صلوات اهلل عليهم ايمان دارم 

 

ْ َمْوِقفًا َتْفَضحُِِن 
ِِن یلَعَ  َفاَل َتِقْفِِن َبْعَد َمْعِرَفهِِتِ فَّ ِفیِه یلَعَ ُرُءوِس اْْلَْشَهاِد َبْل ِقْفِِن َمَعُهْم َو ََتَ

 ْ
ْصِدیِق هَِبِ   التَّ

ام مرا در موقفى كه آنجا مرا رسوا كنى نگاه مدار بلكه مرا با رسوالنت به  پس بعد از آنكه معرفت به آنها يافته 

 موقف كرامت بدار و مرا باتصديق و ايمان به آنها بميران

 

َباِعِهْم  َمْرَتِِن ِباتِّ
َ

ْ ِبَكَراَمِتَك َو أ ْنَت َخَصْصهَِتُ
َ

ُهمَّ َو أ  اِلَّ

 پروردگارا و تو خود آن رسوالن را مخصوص به كرامت خود فرمودى و مرا به پيروى آنان امر كردى 

 

ِخي 
َ

بًا ِإَلْیَك ِبِزَیاَرِة أ ُهمَّ َو ِإِّنِّ َعْبُدَك َو َزاِئُرَك ُمَتَقرِّ   َرُسولَِك اِلَّ
 جويم  پروردگارا و من بنده تو و زوار توام كه بسوى تو بواسطه زيارت برادر رسولت تقرب مى 
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ُم َمُزوٍر  ْْكَ
َ

ِتيٍّ َو أ
ْ

ْنَت َخرْيُ َمأ
َ

َتاُه َو َزاَرُه َو أ
َ

ِتيٍّ َو َمُزوٍر َحقٌّ ِْلَْن أ
ْ

 َو یلَعَ ُكلِّ َمأ

كس حق خواهد داشت و تو بهتر و كريمتر كسى هستى كه به و هر كه به درگاه كسى و زيارت كسى آيد بر آن 

 درگاه و زيارتش آيند

 

َحُد َیا َصَمُد 
َ

اُن َیا َرِحمُي َیا َجَواُد َیا َماِجُد َیا أ َ ْْ ُ َیا َر ُلَك َیا اَّللَّ
َ

ْسأ
َ

 َفأ
نى كنم اى خدا اى بخشنده مهربان اى صاحب جود و مجد و كرم اى خداى فرد غ پس از تو درخواست مى  

 الذات

 

َحٌد 
َ

 َیا َمْن ََلْ َیِلْد َو ََلْ ُُيَلْد َو ََلْ َیُكْن َلُه ُكُفوًا أ

 اى آنكه نه تو را فرزندى است و نه فرزند كسى و نه تو را احدى مثل و مانند است 

 

ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ َي یلَعَ ُمحَمَّ لِّ ْن ُُتَ
َ

ْذ َصاِحَبًة َو اَل َوَلدًا أ خِ  َو ََلْ َیتَّ
 كنم كه درود بر محمد و آلش فرستى  زن و فرزندى از تو درخواست مىو نه  

 

اِر  َخا َرُسوِلَك َفَكاَك َرَقَبِتي ِمَن النَّ
َ

اَي ِمْن ِزَیاَرِتي أ َعَل ُتحَْفَتَك ِإیَّ ْن َتجْ
َ

 َو أ

 و تحفه و ثواب زيارت برادر رسولت را بر من آزاديم از آتش دوزخ قرار دهى 
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َعَلِِن  ْن َتجْ
َ

اِشِعنَي َو أ َعَلِِن َلَك ِمَن اْلخَ اِت َو َیْدُعوَك َرَغبًا َو َرَهبًا َو َتجْ رْيَ ْن ُيَساِرُع ِِف اْلخَ   ِِمَّ
كنند مقرر فرمايى و از آنان كه با شوق و رغبت و ترس و هيبت تو   و مرا از آنان كه در كارهاى خير سرعت مى 

 خوانند و از اهل خضوع و خشوع گردانى را به دعا مى 

 

ِه َو َمْعِرَفِتِه  ِِب َطالٍِب َو ِواَلََيِ
َ

ِّ ْبِن أ
َّ ِبِزَیاَرِة َمْواَلَي یلَعِ َك َمَنْنَت یلَعَ ُهمَّ ِإنَّ   اِلَّ

 پروردگارا تو به نعمت زيارت مواليم على بن ابى طالب و به واليت و معرفتش بر من منت گزاردى 

 

ْن َیْنُصُرُه َو ََيَْتِصُر ِب  ْصِرَك ِلِدیِنَك َفاْجَعْلِِن ِِمَّ َّ ِِبَ   ِه َو ُمنَّ یلَعَ

 ز يارى طلبان از حضرتش براى دين خود بگرداناپس كرم فرما و مرا از ياران و ناصران او در دين تو و  

 

ِِن یلَعَ ِدیِنِه  فَّ ُهمَّ َو اْجَعْلِِن ِمْن ِشیَعِتِه َو ََتَ   اِلَّ

 ين او بميرانپروردگارا و مرا از شيعيانش قرار ده و بر دين و آي 

 

 اْلحَاَلِل 
ِ

ْزِق اْلَواِسع ْحَساِن َو الرِّ َواِن َو اْْلَْغِفَرِة َو اْْلِ ِْ ِة َو الرِّ َ ْْ ْوِجْب ِِل ِمَن الرَّ
َ

ُهمَّ أ ْنَت اِلَّ
َ

ِب َما أ یِّ الطَّ
ْهُلُه 

َ
 أ

يع حالل پروردگارا از رحمت )نامنتها( و خشنودى و مغفرت و احسان بر من نصيبى الزم گردان و رزق وس 

 پاكيزه و آنچه تو را سزد به من عطا فرما



لبیت )ع(                                                                                          معارف اهل ا تحقیقات ونشر    مبعث و روز شب در( ع) یلع امام زیارت                                                                                                           موسسه 
 

22 www.ahlolbait.com 
 

نَي  ِ َربِّ اْلَعاَْلِ نَي َو اْلحَْمُد َّلِلَّ ِ ِْ ا ْرَحَم الرَّ
َ

  َیا أ
 اى مهربانترين مهربانان عالم و ستايش مخصوص خداى آفريننده عالم است. 

 

شهادت حضرت مؤلف گوید که در روایت معتبر منقول است که حضرت خضر علیه السالم در روز 

امیر المؤمنین علیه السالم گریه کنان و استرجاع گویان بسرعت آمد و ایستاد بر در خانه امیر المؤمنین 

  علیه السالم پس گفت

 

ُُهْ َيِقینًا َو  َشدَّ
َ

ْخَلَصُهْم ِإمَيانًا َو أ
َ

َل اْلَقْوِم ِإْساَلمًا َو أ وَّ
َ

َبا اْلحََسِن ُكْنَت أ
َ

ُ َیا أ َك اَّللَّ َ ِْ   َر
َ

ِ أ   ْخَوَفُهْم َّلِلَّ
خدا تو را رحمت فرستد اى ابا الحسن تو بودى اول قوم در اسالم و خالصترين ايشان در ايمان و محكمترين آنها  

 ترشان براى حق در يقين و صاحب خوف

 

عباراتى که در همین زیارت مذکور است  و شمرد بسیارى از فضائل آن حضرت را قریب به همین

این زیارت نیز خوانده شود مناسب است و اصل آن کلمات که بمنزله زیارت پس اگر در این روز 

ایم هر که خواهد به آنجا رجوع کند و نیز بدان که ما پیش از  روز شهادت است در هدیه ذکر کرده

این در ضمن اعمال شب مبعث کالمى از رحله ابن بطوطه نقل کردیم که متعلق بود به این روضه 

 لى مشرفها شایسته است به آنجا رجوع شودشریفه صلوات اهلل ع

 
 


