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 ائمه بقیع )ع( زیارت        

زیارت ائمه بقیع علیهم السالم یعنى حضرت امام حسن مجتبى و امام زین العابدین و امام محمد باقر و 

بعمل آورى آنچه در امام جعفر صادق علیهم السالم چون خواستى زیارت كنى این بزرگواران را باید 

هاى پاك و پاكیزه و استعمال بوى خوش و  آداب زیارات ذكر شد از غسل و طهارت و پوشیدن جامه

 رخصت طلبیدن در دخول و نحو اینها و بگو نیز

 

یُكن  دي ین
َ

َ أ ليیُل َبْين
ُكُم الذَّ َمتي

َ
ُن أ ُدُُكن َو ابن ي َعبن اَء َرُسولي اَّللَّ َ ْبن

َ
َّ َیا أ   َیا َمَواِلي

 
َل  دًا إي ُكن َقاصي ريًا بي َتجي ُكمن َجاَءُُكن ُمسن َحقِّ ُف بي ََتي ُعن ُُكن َو اْلن ري َعُف( ِفي ُعُلوِّ َقدن ُضن ُف )اْلن عي ُضن ُكن  َو اْلن   َحَرمي

 

 َ ُخُل َیا َمَواِلي دن
َ

 أ
َ

ُكن أ ي َتَعاَل بي َل اَّللَّ اًل إي ُكن ُمَتَوسِّ َل َمَقامي بًا إي   ُمَتَقرِّ

 

َذ  َ
َْي ِبي یمي ُقي َحَرمي اْلن َذا الن َ

َْي ِبي قي ندي ُ ي امْلن َكَة اَّللَّ ُخُل َیا َماَلئي دن
َ

 أ
َ

ي أ ليَیاَء اَّللَّ ون
َ

ُخُل َیا أ دن
َ

 أ
َ

َهدي أ َشن  ا اْلن

 

 و بعد از خشوع و خضوع و رقت داخل شو و پاى راست را مقدم دار و بگو
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یاًل  صي
َ

َرًة َو أ ي ُبكن َحاَن اَّللَّ ريًا َو ُسبن ي َكثي َّ ُد َّللي َحمن ريًا َو الن ََبُ َكبي كن
َ

ُ أ  اَّللَّ

 
َحدي  َ دي اْلن َاجي َمدي اْلن دي الصَّ َفرن ي الن َّ ُد َّللي َحمن  َو الن

 

ي  ذي اني الَّ َحنَّ لي الن َُتَطوِّ اني اْلن َنَّ لي اْلن َُتَفضِّ هي اْلن َساني حن إي ي بي َیاَرَة َساَداتي َل زي ليهي َو َسهَّ َطون   َمنَّ بي

 

َل َو َمَنَح  ُنوعًا َبلن َتَطوَّ ن ََمن
ي َیاَرهِتي ِني َعنن زي َعلن   َو ََلن َيجن

  

 پس نزدیك قبور مقدسه ایشان برو و پشت به قبله و رو به قبر ایشان كن و بگو

 

َوى قن َل التَّ هن
َ

ُكمن أ اَلُم َعَلین َدى السَّ ُ َة اْلن مَّ ئي
َ

ُكمن أ اَلُم َعَلین   السَّ

 
ةي  یَّ ََبي اُم ِفي الن ُقوَّ ا الن َ ُّيه

َ
ُكمن أ اَلُم َعَلین َیا السَّ نن لي الده هن

َ
ُحَجُج لََعَ أ ا الن َ ُّيه

َ
ُكمن أ اَلُم َعَلین طي السَّ سن قي الن  بي
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َل  هن
َ

ُكمن أ اَلُم َعَلین َوىالسَّ جن َل النَّ هن
َ

ُكمن أ اَلُم َعَلین ي السَّ ُكمن آَل َرُسولي اَّللَّ اَلُم َعَلین َوةي السَّ فن   الصَّ

 

ُتن  حنُُتن َو َصََبن ُُتن َو ََنَ غن ُكمن َقدن َبلَّ نَّ
َ

َهُد أ شن
َ

يأ سي
ُ

ُُتن َو أ بن ي َو ُكذِّ ُتن   ِفي َااتي اَّللَّ ُكمن َفَغَفرن َلین   َء إي

 
ُكُم  نَّ

َ
َهُد أ شن

َ
ُق  َو أ دن َلُكُم الصِّ نَّ َقون

َ
ُروَضٌة َو أ نَّ َطاَعَتُكمن َمفن

َ
َتُدوَن َو أ ُهن ُدوَن اْلن اشي ُة الرَّ مَّ ئي َ   اْلن

 
َم 

َ
اُُبا َو أ ُتن َفََلن ُتجَ ُكمن َدَعون نَّ

َ
ُتن َفََلن ُتَطاُعواَو أ  رن

 

ي  ي اَّللَّ
َعْين ضي ََلن َتَزاُلوا بي رن َ ََكُن اْلن رن

َ
یني َو أ ُم الدِّ ُكمن َدَعائي نَّ

َ
  َو أ

 

َراتي  َُطهَّ َحامي اْلن رن
َ

نن أ ُقُلُكمن مي ٍر َو َینن اَلبي ُكلِّ ُمَطهَّ صن
َ

نن أ ُكمن مي َسخُ   َینن

 

َواءي  هن َ ََتُ اْلن یُكمن في َركن في اَلُء َو ََلن تَشن هن جَ ُة الن یَّ لي اهي جَ ُكُم الن  ََلن ُتَدنِّسن
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َفَع  نن ُترن
َ

ُ أ َن اَّللَّ اي
َ

َعَلُكمن ِفي ُبُیوٍت أ یني َفجَ اُن الدِّ َنا َدیَّ ُكن َعَلین ُتُكمن َمنَّ بي بي ُُتن َو َطاَب َمنن بن یَها  طي ََكَ في َو ُیذن
ُه  ُ   اْسن

 

ًة َلَنا َو  َ ُكمن َرْحن ُ َلَناَو َجَعَل َصاَلَتَنا َعَلین َتاَرُُكُ اَّللَّ اي اخن ا إي َ
اَرًة ليُذُُنْبي  َكفَّ

 

ُكمن َو ُكنَّ  اَلََيي نن وي َنا مي ا َمنَّ َعَلین َ
َقَنا ِبي َب َخلن اُُكن َو َطیَّ یَّ َنا إي يقي دي َتصن َْي بي في ََتي ُكمن ُمعن مي لن عي َْي بي ََدُ ُمَسمِّ نن   ا عي

 

 َو ا
َ

َطأ خن
َ

َرَف َو أ سن
َ

ا َجَن َو َهَذا َمَقاُم َمنن أ َ
َقرَّ ِبي

َ
َتَكاَن َو أ   سن

 
َدى َن الرَّ َكى مي لن َ ُذ اْلن قي َتنن ُكن ُمسن َذُه بي قي َتنن نن َيسن

َ
اَلَص َو أ خَ هي الن َقامي َ

  َو َرَجا ِبي

 
ي ُهُزوًا  ُذوا آَیاتي اَّللَّ خَ َیا َو اتَّ نن ُل الده هن

َ
ُكمن أ َب َعنن ان َرغي ُكمن إي َلین ُت إي  َو َفُكوُُنا ِلي ُشَفَعاَء َفَقدن َوَفدن

َها وا َعنن ََبُ َتكن  اسن
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 و در اینجا سر باال كن و بگو

 

ُه  ٌم اَل َیلن ُهو َو َدائي ٌم اَل َيسن ُكلِّ َشين َیا َمنن ُهَو َقائي یٌط بي  ٍء  و َو ُمحي

 
هي  َتِني َعَلین َقمن

َ
ا أ َ

َتِني ِبي فن َتِني َو َعرَّ قن ا َوفَّ َ
َنه ِبي   َلَك اْلن

 
َواُه  َل سي هي َو َماُلوا إي َحقِّ وا بي فه َتخَ َفَتُه َو اسن ري ُلوا َمعن َباُدَك َو َجهي ُه عي ان َصدَّ َعنن   إي

 

هي  َتِني بي ا َخَصصن َ
ن ِبي هََتُ َواٍم َخَصصن قن

َ
َّ َمَع أ َك لََعَ نن ُة مي نَّ ي

  َفَكاَنتي اْلن

 

ُتوبًا  ُكورًا َمكن ي َهَذا َمذن َدَك ِفي َمَقامي نن ُت عي ان ُكنن ُد إي َحمن ُت َفَلَك الن ِني َما َرَجون من   َفاَل َتحنري

 
 ُ ى اَّللَّ یَن َو َصلَّ ري اهي ٍد َو آليهي الطَّ َمةي ُمَحمَّ ُحرن ُت بي َمَي َدَعون ِني في بن یِّ ٍد َو اَل ُتخَ ٍد َو آلي ُمَحمَّ   لََعَ ُمَحمَّ
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پس دعا كن از براى خود به هر چه خواهى و شیخ طوسى رحمة اهلل علیه در تهذیب فرموده كه بعد از 

هر امامى دو ركعت و شیخ طوسى و سید بن طاوس آن هشت ركعت نماز زیارت بكن یعنى از براى 

 اند كه چون خواهى ایشان را وداع كنى بگو گفته

 

ُكُم ا  َعَلین
ُ

َرأ قن
َ

َ َو أ ُعُكُ اَّللَّ دي َتون سن
َ

ي َو َبَرََكُتُه أ ُة اَّللَّ َ َدى َو َرْحن ُ َة اْلن مَّ ئي
َ

ُكمن أ اَلُم َعَلین اَلُم السَّ   لسَّ

 

یَن  دي اهي َنا َمَع الشَّ ُتبن ُهمَّ َفاكن هي اَلَّ ُُتن َعَلین هي َو َدََلن ُُتن بي ئن ا جي َ
ُسولي َو ِبي الرَّ ي َو بي اَّللَّ ا بي   آَمنَّ

 

پس دعا بسیار كن و از خدا سؤال كن كه دیگر ترا به زیارت ایشان برگرداند و آخر عهد تو نباشد از 

  زیارت ایشان
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