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شیخ صدوق در فقیه و عیون روایت کرده از موسى بن عبد اهلل نخعى که گفت عرض کردم به خدمت حضرت امام 

یارت کنم که کامل باشد که هرگاه خواستم زعلى نقى علیه السالم که یا ابن رسول اهلل مرا تعلیم فرما زیارتى با بالغت 

  یكى از شما را آن را بخوانم

 فرمود که چون به درگاه رسیدى بایست و بگو شهادتین را یعنى بگو

دًا َصیلَّ  مَّ َ نَّ حمُ
َ

ْشَهدُ أ
َ

یكَ َلهُ وَ أ هُ اَل َشرِ دَ حْ ُ وَ ْن اَل ِإَلهَ ِإالَّ اَّللَّ
َ

ْشَهدُ أ
َ

أ
لَْيهِ وَ آِلهِ  ُ عَ ُسوُلهُ اَّللَّ هُ وَ رَ ْبدُ  عَ

راه برو به آرام  بگو پس اندکى أَکْبَر اللَّهُ و با حال غسل باشى و چون داخل حرم شوى و قبر را ببینى بایست و سى مرتبه

رو و چهل  بگو پس نزدیك قبر مطهر أَکْبَر اللَّهُ دل و آرام تن و گامها را نزدیك یكدیگر گذار پس بایست و سى مرتبه

ه اکثر طباع مایلند گفته وجه تكبیر این باشد ک مام شود و شاید چنانكه مجلسى اولبگو تا صد تكبیر ت أَکْبَر اللَّهُ  مرتبه

 به غلو مبادا از عبارات امثال این زیارت به غلو افتند یا از بزرگى حق سبحانه و تعالى غافل شوند یا غیر اینها پس بگو

ْهَل بَ 
َ

مْ َیا أ لَْيكُ اَلمُ عَ ْ السَّ َساَلةِ وَ مُ ةِ وَ َمْوِضعَ الرِّ ُبوَّ َتل َََ ْيتِ النُّ ةِ  َ ْحْ َن الرَّ ِي وَ َمْعدِ ةِ وَ َمْهِبطَ اْلَوحْ َاَلِئكَ اَن اْلعِ  اْلْ زَّ ِ وَ ُمْنَتَه  وَ خُ
َعمِ ْلْ ِلَياءَ النِّ وْ

َ
َممِ وَ أ

ُ ةَ اْلْ ِم وَ َقادَ رَ ُصوَل اْلكَ
ُ

ِ وَ أ
ْلْ وَ اْْلِ ارِ  ْبرَ

َ َناِصرَ اْلْ َکاَن عَ رْ
َ

َبادِ وَ أ َيارِ وَ َساَسةَ اْلعِ خْ
َ اِئمَ اْلْ عَ مَياِن  وَ دَ ْبَوابَ اْْلِ

َ
َي اْلِباَلدِ وَ أ ِبيِّ ِن وَ ُساَلَلةَ النَّ َ ْحْ َمَناءَ الرَّ

ُ
 وَ وَ أ



ةُ  َ ْحْ َي وَ رَ ِ
بِّ اْلَعاْلَ ةِ رَ َ ةَ ِخریَ َ َسِلَي وَ ِعْتْ ُرْ َوةَ اْلْ ِ اَصفْ وَ  َّللَّ َکاتُهُ  اَلِم السَّ َبرَ عْ

َ
َج  وَ أ ی وَ َمَصاِبيحِ الدُّ ةِ اهْلُدَ ِئمَّ

َ
یلَ أ جَ اَلمُ عَ وِلي اْْلِ

ُ
َه  وَ أ ي النُّ وِ ثَةِ التُّقَ  وَ ذَ رَ ی وَ وَ َوةِ اْْلُْسنَ وَ َکْه َِ اْلَورَ عْ یلَ وَ الدَّ عْ

َ ََثلِ اْلْ نِْبَياءِ وَ اْلْ
َ جِ اْلْ جَ ِ اوَ حُ ْهلِ  َّللَّ

َ
یلَ أ عَ نَْيا وَ ا ةُ الدُّ َ ْحْ وَل  وَ رَ

ُ ةِ وَ اْلْ ِخرَ ِ ْلْ َکاتُهُ  اَّللَّ اَل وَ َبرَ یلَ السَّ مُ عَ َفةِ  الِّ َمْعرِ َ ِ حمَ َکةِ  اَّللَّ ِ وَ َمَساِکِن َبرَ ةِ  اَّللَّ مَ ِن ِحكْ ِ اوَ َمَعادِ َظةِ ِسرِّ َّللَّ فَ وَ حَ  ِ لَةِ ِکَتابِ  اَّللَّ َ ِ وَ ْحَ ِّ  اَّللَّ ِصَياءِ نَِبِ وْ
َ

ِ وَ أ ُسولِ اَّللَّ ةِ رَ یَّ رِّ ِ اوَ ذُ َصیلَّ  َّللَّ  ُ ةُ  اَّللَّ َ ْحْ لَْيهِ وَ آِلهِ وَ رَ ِ عَ َکاتُهُ  اَّللَّ اَلموَ َبرَ عَ  السَّ یلَ الدُّ اةِ ِإَل  عَ  ِ َضاةِ  اَّللَّ یلَ َمرْ ءِ عَ الَّ دِ
َ ِ وَ اْلْ ْسَتْو  اَّللَّ ُ یَن )وَ اْلْ رِّ ْسَتقِ ُ یَن  ِِ وَ اْلْ ِفرِ ْمرِ 

َ
ِ أ ةِ وَ التَّامِّ اَّللَّ بَّ َ ِ َي ِِ حمَ ِلِصَي ِِ تَْو  اَّللَّ خْ ُ ِ ِحيدِ وَ اْلْ وَ  اَّللَّ ْمرِ 

َ
یَن ْلِ رِ ُْظهِ ِ اْلْ ِيهِ  اَّللَّ یَن اَل وَ نَهْ ِمَي الَّذِ رَ ُكْ هِ اْلْ ونَهُ وَ ِعَبادِ ةُ  َیْسِبقُ َ ْحْ لُوَن وَ رَ هِ َیْعمَ ْمرِ

َ
ْولِ وَ ُهمْ ِبأ ِ ِباْلقَ َکاتُهُ  اَّللَّ ةِ  مُ اَل السَّ  وَ َبرَ ِئمَّ

َ یلَ اْلْ وَ عَ اةِ ةِ اْْلُمَ ادَ ةِ اْلُواَلةِ وَ الذَّ ادَ اةِ وَ السَّ ةِ اهْلُدَ ادَ اةِ وَ اْلقَ عَ ةِ الدُّ يَّ ْمرِ وَ َبقِ
َ وِلي اْلْ

ُ
ْکرِ وَ أ ْهلِ الذِّ

َ
ِ أ ْيبَ  اَّللَّ ِبهِ وَ عَ ِتهِ وَ ِحزْ َ هِ وَ ِخریَ وَ ةِ ِعلْمِ



هِ )وَ  اِطهِ وَ نُورِ ِتهِ وَ ِصرَ جَّ ةُ  حُ َ ْحْ َهاِنهِ  وَ رَ ِ ُبرْ َکاتُهُ  اَّللَّ ْن وَ َبرَ
َ

ْشَهدُ أ
َ

أ ُ اَل ِإَلهَ ِإالَّ  دَ  اَّللَّ ا َشهِ یكَ َلهُ َکمَ هُ اَل َشرِ دَ حْ ُ وَ ِسهِ وَ  اَّللَّ تْ َلهُ ِلَنفْ دَ ُتهُ  َشهِ یزُ اْْلَِكيُ َماَلِئكَ هِ اَل ِإَلهَ ِإالَّ ُهَو اْلَعزِ لْقِ ِ ِمْن خَ
ْلْ وُلوا اْلعِ

ُ
وَ وَ أ تََض  ُرْ ُسوُلهُ اْلْ بُ وَ رَ ْنَتجَ ُ هُ اْلْ ْبدُ دًا عَ مَّ َ نَّ حمُ

َ
ْشَهدُ أ

َ
 أ

َ
ی وَ أ َسلَهُ ِباهْلُدَ ُکوَن رْ ُْشرِ هَ اْلْ ِّهِ وَ َلْو َکرِ یِن ُکل یلَ الدِّ هُ عَ رَ یِن اْْلَقِّ ِلُيْظهِ وَ دِ وَن  اِشدُ ةُ الرَّ ِئمَّ

َ مُ اْلْ نَّكُ
َ

ْشَهدُ أ
َ

َ أ یُّوَن اْلْ ْهدِ َ ُموَن  ُموَن ْعُصواْلْ رَّ ُكَ ُبوَن  اْلْ رَّ قَ ُ وَن  اْلْ تَّقُ ُ ُقوَن  اْلْ ادِ ُْص الصَّ ْوَن اْلْ ََطفَ َُِطيُعوَن  ِ اْلْ َّ ائِ  َّللِ ِتهِ اْلفَ ادَ رَ هِ اْلَعاِملُوَن ِبإِ ْمرِ
َ

اُموَن ِبأ وَّ وَن اْلقَ زُ اَمِتهِ  رَ ُک  ِبكَ َتارَ تََضاُکمْ ِلَغْيِبهِ وَ اخْ هِ وَ ارْ لْمِ اُکمْ ِبعِ هِ  مْ اْصََطفَ َهاِنهِ وَ ِلِسرِّ ْ مْ ِبُبُ كُ صَّ اهُ وَ خَ ُکمْ ِبُهدَ زَّ عَ
َ

ِتهِ وَ أ رَ دْ وِحهِ وَ اْجَتَباُکمْ ِبقُ ُکمْ ِبرُ دَ یَّ
َ

هِ  وَ أ هِ )ِبُنورِ مْ ِلُنورِ َبكُ اءَ ِِ انَْتجَ لَفَ مْ خُ ِضَيكُ یِنهِ  وَ رَ ْنَصارًا ِلدِ
َ

ِتهِ وَ أ یَّ یلَ َبرِ جاً عَ جَ ِضهِ وَ حُ رْ
َ

َظ أ فَ هِ وَ ةً وَ حَ لْمِ نَةً ِلعِ زَ هِ وَ خَ هِ  ِلِسرِّ َکاناً ِلَتْوِحيدِ رْ
َ

ِيهِ وَ أ ةً ِلَوحْ َ اِجِ ِتهِ وَ تَرَ مَ كْ ِ عاً ْلِ یلَ ُمْسَتْودَ اءَ عَ یلَ وَ ُشَهدَ ءَ عَ الَّ دِ
َ

هِ وَ أ هِ وَ َمَنارًا ِِ ِباَلدِ َبادِ اَلماً ِلعِ عْ
َ

هِ وَ أ لْقِ خَ



اِطهِ  مُ ِصرَ كُ َصمَ ُ عَ ِ وَ ِمَن ا اَّللَّ
َتَ مْ ِمَن اْلفِ َللِ وَ آَمَنكُ ُکمْ لزَّ رَ ْجسَ وَ َطهَّ مُ الرِّ ْنكُ َهبَ عَ ذْ

َ
نَِس وَ أ ُکمْ ِمَن الدَّ رَ دْ َطهَّ

َ
ْ )أ ْمُتُ دَ

َ
َمهُ وَ أ ْ َکرَ ُتُ دْ َّ نَهُ وَ َمَ

ْ
ْ َشأ ُتُ ْ ْکُبَ

َ
ْ َجاَلَلهُ وَ أ ُتُ مْ ریًاَفَعظَّ ْ  تََْطهِ َمْنُتُ رْ  کَّ ْ )ذَ ُتُ دْ کَّ هُ وَ وَ ْکرَ ْ  ِميَثاَقهُ ذِ ِتهِ وَ نََص ُتُ دَ َطاعَ قْ ْ عَ ُتُ مْ كَ حْ

َ
ْ َلهُ وَ أ ُتُ ْحْ َْوِعَظةِ اْْلَ  ةِ وَ اْلْ مَ كْ ْ ِإَل  َسِبيِلهِ ِباْْلِ ْوُتُ عَ رِّ وَ اْلَعاَلِنَيةِ وَ دَ وَ ِِ السِّ َسَنةِ مْ ِِ  َصاَبكُ

َ
یلَ َما أ ْ عَ ُتُ ْ َضاِتهِ وَ َصُبَ مْ ِِ َمرْ َسكُ نْفُ

َ
ْ أ ْلُتُ هِ  وَ َج َبذَ بِّ ِن اْنِبهِ )حُ ْ عَ وفِ وَ نََهْيُتُ َْعرُ ْ ِباْلْ ُتُ َمرْ

َ
وَ أ َکاةَ ُ الزَّ اَلةَ وَ آتَْيُتُ ُ الصَّ ُتُ َقمْ

َ
رِ أ ُْنكَ ْلْ  ِِ ْ ُتُ ِ وَ َجاَهدْ هِ  اَّللَّ قَّ ِجَهادِ ْ َف حَ ْنُتُ َوتَهُ وَ َبيَّ عْ ْ دَ لَْنُتُ عْ

َ
َّتَّ أ اِئَضهُ وَ حَ رَ اِمهِ  كَ حْ

َ
اِئعَ أ ْ  َشرَ ُتُ رْ ْ )وَ َفسَّ ُتُ هُ وَ نََشرْ ودَ دُ ْ حُ ُتُ َقمْ

َ
ْ وَ أ ُتُ َتهُ وَ ِصرْ ْ ُسنَّ َضاءَ وَ َص  َسَنْنُتُ ْ َلهُ اْلقَ ُتُ َّمْ َضا وَ َسل ِلكَ ِمْنهُ ِإَل  الرِّ ْق ِِ ذَ ُسِلهِ َمْن دَّ ْ ِمْن رُ ُتُ رُ َمَض  صِّ ُقَ مْ اَلِحقٌ وَ اْلْ مُ َلكُ زِ ٌق وَ الالَّ مْ َمارِ ْنكُ اِغبُ عَ اِهقٌ َفالرَّ مْ زَ كُ قِّ مْ وَ ِِ حَ مْ وَ ِإَلْيكُ مْ وَ ِمْنكُ مْ وَ ِفيكُ ةِ ِعْندَ وَ اْْلَقُّ َمَعكُ ُبوَّ اثُ النُّ نُهُ وَ ِمریَ ْهلُهُ وَ َمْعدِ

َ
ْ أ نُْتُ

َ
لْقِ وَ ِإَیابُ اْلَ ُکمْ أ ُکمْ  ََطابِ ِعْندَ مْ وَ َفْصُل اْلِ لَْيكُ ْ عَ مْ وَ ِحَساُبُهُ وَ آَیاتُ ِإَلْيكُ



 ِ هُ  اَّللَّ ْمرُ
َ

ُکمْ وَ أ َهانُهُ ِعْندَ هُ وَ ُبرْ مْ وَ نُورُ هُ ِفيكُ اِئمُ زَ مْ وَ عَ ْیكُ مْ َلدَ اَل  ِإَلْيكُ دْ وَ ااَلُکمْ َفقَ َ َمْن وَ دْ وَ َمْن عَ  اَّللَّ اُکمْ َفقَ ی  ادَ ادَ َ عَ بَّ  اَّللَّ حَ
َ

دْ أ مْ َفقَ بَّكُ حَ
َ

َ وَ َمْن أ دْ )اَّللَّ مْ َفقَ ْبَغَضكُ
َ

وَ َمْن أ ْبَغضَ 
َ

َ أ َتَصمَ بِ اَّللَّ دِ اعْ مْ َفقَ َتَصمَ ِبكُ ِ   وَ َمِن اعْ اطُ اَّللَّ رَ ُ الصِّ نُْتُ
َ

نَ  أ ارِ اْلفَ اءُ دَ َظمُ  وَ ُشَهدَ عْ
َ ِبيُل اْلْ ْقَومُ )السَّ

َ َع اْلْ ارِ اءِ وَ ُشفَ واءُ دَ فُ ْحْ َ َمانَةُ اْلْ
َ ونَةُ وَ اْلْ زُ خْ َ َیةُ اْلْ َْوُصوَلةُ وَ اْلْ ةُ اْلْ َ ْحْ وَ الرَّ اءِ َظةُ اْلَبقَ اُس  ْبَتیلَ ِبهِ النَّ ُ مْ وَ اْلَبابُ اْلْ ِتكُ
ْ

َا وَ َمْن َلمْ َیأ تَاُکمْ َنَ
َ

ِ  َهلَكَ ِإَل  َمْن أ لُّو اَّللَّ لَْيهِ تَدُ وَن وَ عَ عُ ْمرِ َن وَ ِبهِ تُْؤِمُنوَن تَدْ
َ

وَن وَ ِبأ ِّمُ لُوَن وَ َلهُ تَُسل ااَلُکمْ وَ َهلَكَ َمْن هِ تَْعمَ دَ َمْن وَ ونََسعِ مُ ْوِلهِ ََتْكُ وَن وَ ِبقَ ِشدُ مْ وَ ِإَل  َسِبيِلهِ تُرْ َقكُ ُکمْ وَ َضلَّ َمْن َفارَ دَ ابَ َمْن َجْحَ اُکمْ وَ خَ ادَ كَ وَ َفازَ َم عَ سَّ َ ْن ََ مْ  َي َمِن  ِبكُ مْ وَ ُهدِ َقكُ َ َمْن َصدَّ مْ وَ َسْلِ  ِإَلْيكُ
َ

ِمَن َمْن ََلَأ
َ

مْ وَ أ َتَصمَ ِبكُ مْ َفالنَّااعْ كُ اَلفَ اهُ وَ َمْن خَ وَ
ْ

ةُ َمأ مْ َفاَْلَنَّ رُ َمِن اتََّبَعكُ دَّ َمْثَواهُ  كٌ وَ َمْن رَ مْ ُمْشرِ َبكُ ارَ ُکمْ َکاِفرٌ وَ َمْن حَ دَ مْ وَ َمْن َجْحَ لَْيكُ يِ عَ كٍ ِمَن اَْلَْحِ رْ لِ دَ ْسفَ
َ

ا َساِبقٌ َلكُ ِِ أ نَّ َهذَ
َ

ْشَهدُ أ
َ

ا أ مْ ِفيمَ



يَ  ا َبقِ مْ ِفيمَ ُکمْ وَ َمَض  وَ َجارٍ َلكُ مْ وَ نُورَ كُ احَ وَ رْ
َ

نَّ أ
َ

تْ َبْعُضَها ِمْن َبْعٍض وَ أ ةٌ َطاَبتْ وَ َطُهرَ اِحدَ مْ وَ َ  ِطيَنَتكُ ل مُ خَ كُ ُ قَ َ  اَّللَّ َعل نَْوارًا َفجَ
َ

مْ أ لَْيَنا ِبكُ َّتَّ َمنَّ عَ ِقَي حَ دِ ْ ِشهِ حمُ مْ ِبَعرْ مْ ِِ ُبُيوتٍ كُ َعلَكُ َفجَ َن  ذِ
َ

ُ أ هُ  اَّللَّ ُ َکرَ ِفيَها اْسْ َفعَ وَ ُیذْ ْن تُرْ
َ

لََواِتَنا  وَ َجَعَل َصاَلتََنا )َص أ َنا   لُقِ َنا )خُ لْقِ مْ ِطيباً خَ اَلَیِتكُ َنا ِبهِ ِمْن وِ صَّ مْ وَ َما خَ لَْيكُ ةً وَ عَ َي  َطَهارَ ِّمِ هُ ُمَسل ا ِعْندَ نَّ نُوِبَنا َفكُ ةً ِلذُ ارَ َکةً  َلَنا وَ َکفَّ ِکَيةً )َبرَ ِسَناوَ تَزْ نْفُ
َ

اُکمْ  ْلِ َنا ِإیَّ یقِ وِفَي ِبَتْصدِ مْ وَ َمْعرُ ْضِلكُ ُ اَفَبلَغَ ِبفَ لِّ  َّللَّ َ فَ حمَ ْشرَ
َ

مْ أ ِبكُ رَّ  قَ ُ لِ اْلْ یلَ َمَنازِ عْ
َ

ِمَي وَ أ رَّ ُكَ َجاتِ اْلْ رَ َفعَ دَ رْ
َ

َسِلَي ا ِبَي وَ أ ُرْ ْيثُ ْلْ عُ ِِ حَ هُ َساِبقٌ وَ اَل َیَْطمَ وُقهُ َفاِئقٌ وَ اَل َیْسِبقُ هُ اَلِحقٌ وَ اَل َیفُ قُ یقٌ  اَل َیلْْحَ َسٌل وَ اَل ِصدِّ ٌّ ُمرْ بٌ وَ اَل نَِبِ رَّ َّتَّ اَل َیْبقَ  َملَكٌ ُمقَ اِکهِ َطاِمعٌ حَ رَ يدٌ  وَ ِإدْ ٌّ وَ اَل َفاِضٌل وَ اَل ُمْؤِمٌن َصالِ اَل َشهِ ِنِ اِلمٌ وَ اَل َجاِهٌل وَ اَل دَ حٌ وَ اَل عَ لْقٌ ِف وَ اَل َفاِجرٌ َطاِلحٌ  یدٌ وَ اَل خَ ِنيدٌ وَ اَل َشْيََطاٌن َمرِ َ وَ اَل َجبَّارٌ عَ ا َبيْ يمَ ُک  ََطرِ ُکمْ وَ ِعَظمَ خَ ْمرِ
َ

ْ َجاَلَلةَ أ َفُهُ رَّ ِإالَّ عَ يدٌ ِلكَ َشهِ َ مْ وَ ذَ مْ  ِکُبَ اِمكُ ُکمْ وَ ثََباتَ َمقَ اِعدِ َق َمقَ ُکمْ وَ ِصدْ امَ نُورِ َ مْ وَ ََ ِنكُ
ْ

وَ َشأ



ْیهِ  مْ َلدَ َتكُ اصَّ لَْيهِ وَ خَ مْ عَ اَمَتكُ هُ وَ َکرَ مْ ِعْندَ َلِتكُ مْ وَ َمْنزِ لِّكُ َ فَ حمَ مْ ِمْنهُ َشرَ َلِتكُ بَ َمْنزِ ي وَ  وَ ُقرْ مِّ
ُ

ْ وَ أ ْنُتُ
َ

ِبِ أ
َ

ْهِلي وَ َماِلي وَ ِبأ
َ

دُ أ ْشهِ
ُ

ِِ أ ْسرَ
ُ

َ  أ ْ ِبهِ  اَّللَّ ا آَمْنُتُ َ مْ وَ ِبِ ِنِّ ُمْؤِمٌن ِبكُ
َ

ُکمْ أ دُ ْشهِ
ُ

ُکمْ وَ َکاِفرٌ  وَ أ وِّ مْ  ِبَعدُ كُ اَلفَ مْ وَ ِبَضاَلَلةِ َمْن خَ ِنكُ
ْ

ْ ِبهِ ُمْسَتْبِصرٌ ِبَشأ ُتُ رْ ا َکفَ َ مْ وَ  ِبِ ُمَوالٍ َلكُ مْ ُم  ِلَياِئكُ وْ
َ

َكُ ْلِ َْن َساْلَ ٌ ْلِ مْ وَ ُمَعادٍ هَلُمْ ِسْلْ اِئكُ دَ عْ
َ

بٌ ْبِغضٌ ْلِ رْ مْ وَ حَ مْ  َبكُ ارَ َْن حَ ْ ُمَِطيعٌ لَ  ْلِ ْبََطلُْتُ
َ

َا أ ْ ُمْبَِطٌل ْلِ ُتُ قْ قَّ َا حَ قٌ ْلِ قِّ َ فٌ حمُ ارِ مْ عَ كُ مْ  كُ ِتكُ  ِِبَقِّ مَّ بٌ ِبذِ َتجِ ْ مْ حمُ كُ لْمِ ٌل ِلعِ َتمِ ْ مْ حمُ ْضِلكُ رٌّ ِبفَ مْ ُمْؤِمٌن مْ ُمقِ فٌ ِبكُ ِ
مْ  ُمْعْتَ ْجَعِتكُ ٌق ِبرَ مْ ُمَصدِّ َیاِبكُ َلتِ  ِبإِ وْ بٌ ِلدَ تَقِ ُکمْ ُمرْ ْمرِ

َ
مْ آِخذٌ ُمْنَتِظرٌ ْلِ كُ مْ  ریٌ ِبكُ ُکمْ ُمْسَتجِ ْمرِ

َ
اِمٌل ِبأ مْ عَ ْوِلكُ مْ اَلِئذٌ عَ  ِبقَ اِئرٌ َلكُ اِئذٌ زَ عٌ ِإَل   ُکمْ ُمْسَتْشفِ ُبورِ ِ ِبقُ زَّ  اَّللَّ مْ ِإلَ  عَ بٌ ِبكُ رِّ مْ وَ ُمَتقَ ِِ ِِ ُکلِّ وَ  ْيهِ وَ َجلَّ ِبكُ ادَ ي وَ ِإرَ َواِئجِ َمامَ َطِلَبِتِ وَ حَ

َ
مْ أ ُمكُ دِّ يُمقَ ُمورِ

ُ
َواِلي وَ أ حْ

َ
ُکمْ وَ  أ مْ وَ َشاِهدِ اَلِنَيِتكُ ُکمْ وَ عَ ٌض ُمْؤِمٌن ِبِسرِّ وِّ ُکمْ وَ ُمفَ مْ وَ آِخرِ ِلكُ وَّ

َ
مْ وَ أ اِئِبكُ ِّهِ  غَ ِلكَ ُکل ِِ ذَ مْ  مْ تََبعٌ وَ ِإَلْيكُ ِيِ َلكُ

ْ
أ ٌ وَ رَ مْ ُمَسْلِّ مْ وَ َقلِْبِ َلكُ ٌ ِفيهِ َمَعكُ  وَ ُمَسْلِّ



ِْييَ  َّتَّ ُيُ حَ ةٌ مْ ُمَعدَّ ِِ َلكُ ُ نُْصرَ مْ وَ  اَّللَّ یَنهُ ِبكُ اِمهِ تََعاَل  دِ یَّ
َ

ُکمْ ِِ أ دَّ كِّ  َیرُ َ ِلهِ وَ ميُ ُکمْ ِلَعدْ رَ ِضهِ وَ ُیْظهِ رْ
َ

مْ ِِ أ مْ  َنكُ مْ َمَعكُ َعكُ ا تََولَّْيتُ  اَل َمعَ َفمَ َ ُکمْ ِبِ مْ وَ تََولَّْيتُ آِخرَ ُکمْ  آَمْنتُ ِبكُ وِّ دُ ُکمْ )عَ ِ ریْ مْ غَ َلكُ وَّ
َ

ئْتُ ِإَل  ِبهِ أ ِ وَ َبرِ مْ وَ ِمَن  اَّللَّ اِئكُ دَ عْ
َ

زَّ وَ َجلَّ ِمْن أ َياِط عَ وتِ وَ الشَّ اغُ ْبتِ وَ الَطَّ َي َلكُ ِي اَْلِ ِ اْلِ ُ الظَّ ِبُهِ مْ وَ اْلَغاِصِبَي مْ )وَ  وَ ِحزْ اَلَیِتكُ ِقَي ِمْن وِ َارِ مْ وَ اْلْ كُ َقِّ یَن ْلِ مْ اَْلَاِحدِ ْنكُ ِفَي عَ رِ ْنْحَ ُ مْ )وَ  اْلْ َي ِفيكُ اکِّ مْ )وَ  الشَّ ثِكُ رْ وَ ِمْن ُکلِّ ِْلِ مْ وَ ُکلِّ ُمََطاٍع ِسَواُکمْ وَ  ونَكُ ةٍ دُ ِليجَ یَن  وَ ةِ الَّذِ ِئمَّ
َ ِمَن اْلْ  َ

َفَثبََّتِنِ ارِ وَن ِإَل  النَّ عُ ُ َیدْ یلَ ُمَو  اَّللَّ ِييتُ عَ َبدًا َما حَ
َ

مْ وَ أ مْ ااَلِتكُ َتكُ اعَ َقِنِ َشفَ زَ مْ وَ رَ ِتكُ ِنِ ِلََطاعَ قَ فَّ مْ وَ وَ یِنكُ مْ وَ دِ بَِّتكُ َ وَ َجَعلَِنِ ِمْن حمَ  َ َي ْلِ مْ التَّاِبعِ َّ ِخَيارِ َمَواِليكُ ْ ِإَلْيهِ وَ َجَعلَِنِ مِ ْوُتُ عَ َت ُّ ا دَ ْن َیقْ ُکمْ  مْ وَ آثَارَ ِتكُ ْمرَ َْشرُ ِِ زُ اُکمْ وَ ُيُ ي ِبُهدَ مْ وَ َیْهَتدِ مْ  وَ َیْسلُكُ َسِبيلَكُ ْجَعِتكُ مْ وَ َیِكرُّ ِِ رَ اِفَيِتكُ فُ ِِ عَ مْ وَ ُیَشرَّ َلِتكُ وْ َّكُ ِِ دَ ل َ ُن وَ ميُ كَّ َ یَّ  ميُ
َ

مْ ِِ أ ي وَ نَ اِمكُ مِّ
ُ

ْ وَ أ نُْتُ
َ

ِبِ أ
َ

مْ ِبأ َیِتكُ ؤْ دًا ِبرُ ْيُنهُ غَ رُّ عَ ِسي وَ وَ تَقَ فْ



ْهِلي وَ َماِلي
َ

ادَ أ رَ
َ

َ َمْن أ مْ  اَّللَّ ْنكُ هُ َقِبَل عَ دَ حَّ مْ وَ َمْن وَ  ِبكُ
َ

أ وَ َمْن َبدَ بْ 
َ

ُکمْ وَ اَل أ ِصي ثََناءَ حْ
ُ

مْ َمَواِليَّ اَل أ هَ ِبكُ هُ تََوجَّ َدْ ِِ لُغُ َقَصدَ ُکمْ  ِمَن اْلْ رَ مْ وَ ِمَن اْلَوْص َِ َقدْ اةُ ُکْنَهكُ َيارِ وَ ُهدَ خْ
َ ْ نُورُ اْلْ نُْتُ

َ
وَ أ مْ َفَتحَ  جُ اَْلَبَّارِ ِبكُ جَ ارِ وَ حُ ْبرَ

َ ُ اْلْ ُ )اَّللَّ ُْتِ مْ َيَ ُ اوَ ِبكُ مْ َّللَّ ْن تَ   وَ ِبكُ
َ

اءَ أ مَ ِسكُ السَّ ْ مْ ميُ ُل اْلَغْيثَ وَ ِبكُ ِض ُیَنزِّ رْ
َ یلَ اْلْ عَ عَ ِنهِ قَ ذْ ُسلُهُ وَ وَ  ِإالَّ ِبإِ َلتْ ِبهِ رُ ُکمْ َما نَزَ رَّ وَ ِعْندَ ِش َُ الضُّ سُ اهْلَمَّ وَ َیكْ مْ ُیَنفِّ ُکمْ ِبكُ ُتهُ وَ ِإَل  َجدِّ   َهَبََطتْ ِبهِ َماَلِئكَ

 خِیكَو اگر زیارت امیر المؤمنین علیه السالم باشد بجاى و إلى جدکم بگو وَ إِلَى أَ

ِمُي آتَاُکمُ 
َ و ُِ اْلْ ثَ الرُّ ُ ُبعِ دًا ِمَن اْلَع  اَّللَّ حَ

َ
َي َما َلمْ ُیْؤتِ أ ِ

اْلَ مْ  ِتكُ ٍ ِلََطاعَ ُبِّ مْ وَ ََبَعَ ُکلُّ ُمَتكَ ِفكُ ی ٍَ ِلَشرَ  ُکلُّ َشرِ
َ

َطأ
ْ

َضعَ َطأ وَ خَ لَّ ُکلُّ َشيْ  مْ وَ ذَ ْضِلكُ ُض ُکلُّ َجبَّارٍ ِلفَ رْ
َ َقتِ اْلْ ْشرَ

َ
مْ وَ أ وَن ِبِواَل ءٍ َلكُ اِئزُ ُکمْ وَ َفازَ اْلفَ مْ ِبُنورِ مْ ُیْسلَكُ ِإَل  َیِتكُ ِن ِبكُ َ ْحْ َضبُ الرَّ مْ غَ اَلَیَتكُ دَ وِ یلَ َمْن َجْحَ ْضَواِن وَ عَ ْ وَ بِ الرِّ نُْتُ

َ
ِبِ أ

َ
یَن وَ أ اِکرِ ُکمْ ِِ الذَّ ْکرُ ْهِلي وَ َماِلي ذِ

َ
ِسي وَ أ ي وَ نَفْ مِّ

ُ
أ



ْجَسادِ وَ 
َ ُکمْ ِِ اْلْ ْجَسادُ

َ
وَ أ اءِ َ ْسْ

َ ُکمْ ِِ اْلْ اؤُ َ ْسْ
َ

وِس وَ أ فُ مْ ِِ النُّ ُسكُ نْفُ
َ

ا ِِ وَ أ وَ رْ
َ مْ ِِ اْلْ كُ احُ وَ رْ

َ
ُکمْ أ اءَ َ ْسْ

َ
یلَ أ حْ

َ
ا أ َفمَ ُبورِ ُکمْ ِِ اْلقُ ثَارِ وَ ُقُبورُ ُکمْ ِِ اْلْ ُکمْ وَ آثَارُ ََطرَ َجلَّ خَ

َ
مْ وَ أ نَكُ

ْ
َظمَ َشأ عْ

َ
مْ وَ أ َسكُ نْفُ

َ
مَ أ ْکرَ

َ
عْ وَ أ َق وَ ْصدَ

َ
ُکمْ )وَ أ ْهدَ َفَ عَ وْ

َ
مْ نُورٌ وَ أ ُکمْ َکاَلُمكُ ُ وَ دَ ریْ مُ اْلَ َوی وَ ِفْعلُكُ مُ التَّقْ ُتكُ ِصيَّ ْشدٌ وَ وَ ُکمْ رُ ْمرُ
َ

مُ أ رَ مُ اْلكَ ُتكُ يَّ َساُن وَ َسجِ حْ مُ اْْلِ تُكُ ادَ مُ اْْلَقُّ وَ عَ نُكُ
ْ

ٌ وَ  وَ َشأ مْ ِعْلْ ُیكُ
ْ

أ ٌ وَ رَ ُتْ مٌ وَ حَ كْ مْ حُ ْفقُ وَ َقْوُلكُ ُق وَ الرِّ دْ مٌ  الصِّ زْ ٌ وَ حَ هُ وَ ِحْلْ عَ ْصلَهُ وَ َفرْ
َ

َلهُ وَ أ وَّ
َ

ْ أ ُ ُکْنُتُ ریْ ِکرَ اْلَ ِسيِإْن ذُ ي وَ نَفْ مِّ
ُ

ْ وَ أ نُْتُ
َ

ِبِ أ
َ

اهُ وَ ُمْنَتَهاهُ ِبأ وَ
ْ

نَهُ وَ َمأ ْسَن َمْعدِ ِص َُ حُ
َ

َکْي ََ أ مْ  يَل َباَلِئكُ ِ ِصي ِجَ حْ
ُ

مْ وَ أ َجَنا ثََناِئكُ رَ خْ
َ

مْ أ ُ اوَ ِبكُ لِّ وَ  َّللَّ اتِ وَ ِمَن ِمَن الذُّ فِ اهْلَلَكَ ا ُجرُ نَا ِمْن َشفَ ذَ نْقَ
َ

وبِ وَ أ رُ اتِ اْلكُ رَ مَ ا غَ نَّ َج عَ َنا َفرَّ َّمَ ل مْ عَ َوااَلِتكُ ُ ِسي ِبِ ي وَ نَفْ مِّ
ُ

ْ وَ أ نُْتُ
َ

ِبِ أ
َ

ِبأ ارِ ُ االنَّ یِنَنا وَ  َّللَّ َمَعاِلمَ دِ نَْيانَاوَ  ْصلَحَ َما َکاَن َفَسدَ ِمْن دُ
َ

لِ أ َّتِ اْلكَ مْ ََ َوااَلِتكُ ُ ةُ وَ ِبِ مَ



ةُ  اعَ َبُل الَطَّ مْ تُقْ َوااَلِتكُ ُ َقةُ وَ ِبِ رْ تِ اْلفُ ةُ وَ ائَْتلَفَ ْعمَ تِ النِّ ُظمَ ِفيَعةُ وَ عَ َجاتُ الرَّ رَ ةُ اْلَواِجَبةُ وَ الدَّ ََودَّ مُ اْلْ وَ َلكُ َضةُ َ ْتَ فْ ُ َ اْلْ اُن )وَ اْلْ َكَ وَ اْلْ ودُ مُ ْحْ َ امُ اْلْ قَ َ ْعلُومُ ِعنْ اْلْ َ امُ  اْلْ ِ دَ قَ زَّ وَ  اَّللَّ بََّنا آعَ رَ ُبوَلةُ قْ َ ةُ اْلْ اعَ فَ ِبریُ وَ الشَّ ُن اْلكَ
ْ

أ ا َجلَّ وَ اَْلَاهُ اْلَعِظيُ وَ الشَّ َ ا ِبِ َمنَّ یَن  اِهدِ ُسوَل َفاْکُتْبَنا َمعَ الشَّ ْلتَ وَ اتََّبْعَنا الرَّ نْزَ
َ

بَّ أ ابُ  َنا اَل تُزِ ْ ُقلُوَبَنا َبْعدَ رَ ْنتَ اْلَوهَّ
َ

ةً ِإنَّكَ أ َ ْحْ نْكَ رَ ْیَتَنا وَ َهبْ َلَنا ِمْن َلدُ بَِّنا ِإْن ُس ِإذْ َهدَ اَن رَ ْبْحَ ِليَّ  ُعواًلَیا وَ فْ َ بَِّنا ْلَ دُ رَ عْ ِ َکاَن وَ َ  اَّللَّ ِ اِإنَّ َبْيِنِ وَ َبيْ زَّ وَ َجلَّ  َّللَّ عَ َضاُکمْ  لَْيَها ِإالَّ رِ ِِ عَ
ْ

نُوباً اَل َیأ َنكُ ذُ قِّ َمِن ائَْتمَ هِ وَ َفِبْحَ یلَ ِسرِّ ِتهِ مْ عَ مْ ِبََطاعَ َتكُ َن َطاعَ هِ وَ َقرَ لْقِ ْمرَ خَ
َ

اُکمْ أ عَ ْ َّااْسْتَ ْ  ْلَ َط اْسَتْوَهْبُتُ
َ

دْ أ مْ َفقَ كُ َطاعَ
َ

مْ ُمَِطيعٌ َمْن أ ِنِّ َلكُ َعاِئي َفإِ ْ ُشفَ نُوِبِ وَ ُکْنُتُ اعَ ذُ  َ دْ عَ اَّللَّ َصاُکمْ َفقَ َ َص  وَ َمْن عَ حَ  اَّللَّ
َ

دْ أ مْ َفقَ بَّكُ حَ
َ

بَّ وَ َمْن أ  َ ْبَغضَ  اَّللَّ
َ

دْ أ مْ َفقَ ْبَغَضكُ
َ

َ وَ َمْن أ َّ اَّللَّ َجدْ اللَُّهُ بَ  ِإِنِّ َلْو وَ ْقرَ
َ

َعاءَ أ ْ تُ ُشفَ ارِ ََلََعلُْتُهُ ْبرَ
َ ةِ اْلْ ِئمَّ

َ َيارِ اْلْ خْ
َ ْهلِ َبْيِتهِ اْلْ

َ
دٍ وَ أ مَّ َ َعاِإَلْيكَ ِمْن حمُ ِخلَِنِ ِِ ِئيُشفَ ْن تُدْ

َ
ُلكَ أ

َ
ْسأ

َ
لَْيكَ أ َجْبتَ هَلُمْ عَ وْ

َ
ي أ ُ الَّذِ ُهِ قِّ لَةِ َفِبْحَ ْ  ِجُ



 ْ ُهِ ْ وَ ِِبَقِّ ِفَي ِبُهِ ْ اْلَعارِ ِتُهِ اعَ وِمَي ِبَشفَ حُ َرْ ةِ اْلْ ْمرَ َي  ِإنَّكَ وَ ِِ زُ ِ اْحِ مُ الرَّ حَ رْ
َ

ُ وَ َصیلَّ أ دٍ وَ آِلهِ الَطَّ  اَّللَّ مَّ َ یلَ حمُ َ اعَ یَن وَ َسْلَّ ِهرِ ْسُبَنا  ُ )تَْسِليماً  َکِثریًا وَ حَ  وَ ِنْعمَ اْلَوِکيُل  اَّللَّ
 
كه ما  اندمؤلف گويد كه اين زيارت را شيخ نيز در تهذيب نقل كرده و بعد از اين دعاى وداعى نقل كرده 

ست از ترين زيارت جامعه ابمالحظه اختصار آن را ذكر ننموديم و اين زيارت چنانكه عالمه مجلسى فرموده به

جهت متن و سند و فصاحت و بالغت و والد ماجدش در شرح فقيه فرموده كه اين زيارت احسن و اكمل زيارات 

 تاست و من تا در عتبات عاليات بودم زيارت نكردم ائمه عليهم السالم را مگر به اين زيار

 

و محل نزول مالیك و هبوط انوار وحى خدا و معدن  سالم بر شما اى خاندان نبوت و موضع ودایع رسالت ترجمه : 

و و گنجهاى علم و معرفت الهى و صاحبان منتهاى مقام حلم و اصول صفات کریمه و پیشواى امم و ممالك رحمت حق

و ارکان بزرگوارى و نیكوکارى و عماد نیكویان عالم و بزرگ و قائد بندگان و ستونهاى محكم  ولى نعمتهاى روحانى

و امین اسرار خداى رحمان و فرزندان پیغمبران و برگزیده از رسوالن و عترت رسول  علم و درهاى ایمانشهرهاى 

سالم بر شما امامان و راهنمایان طریق  خاتم )ص( که برگزیده خداى جهان است و بر شما باد رحمت و برکات خدا

و پناه خلق  بزرگ و صاحبان عقل کامل هدایت و چراغهاى تاریكیهاى امت و پرچمداران علم و تقوى و خردمندان

و حجتهاى بالغه  عالم و وارثان پیغمبران حق و مثل اعالى الهى و صاحب دعوت به بهترین کمال و نیكوترین اعمال



سالم بر شما که دلهایتان محل معرفت خداست و  الهى بر تمام اهل دنیا و آخرت و رحمت و برکات خدا بر شما باد

و اوالد  و حافظان سر خدایید و حامل علم کتاب خدا و اوصیاء پیغمبر خدا ن حكمت الهىمسكن برکت حق و معد

سالم بر شما که داعیان بسوى خدا هستید و راهنمایان  رسول خدا که درود و رحمت و برکات الهى بر او و بر آل او باد

امل در عشق و محبت خدا و و تام و ک طریق رضا و خشنودى حضرت احدیت و ثابت قدمان در اجراى فرمان خدا

و شمایید بندگان گرامى و مقرب  صاحبان مقام اخالص در توحید حضرت حق و آشكار کنندگان امر و نهى ایزد متعال

ر کنند سالم و رحمت خدا و برکات الهى بالهى که هرگز بر حكم او سبقت نگرفته و کامال مطابق فرمانش عمل مى

و اهل ذکر  داعیان بسوى حق و رهبر و رهنماى بزرگ و والیان و حامیان دین خدایید سالم بر پیشوایان خلق که شما باد

و حجتهاى  خدا و آیات باقى و برگزیدگان خاص ربوبى و سپاه و نیروى الهى و مخزن علم ربانىو فرمانداران از جانب

دهم که جز گواهى مى ما بادبالغه و طریق روشن حضرت حق و نور خدا و برهان او سالم و رحمت و برکات خدا بر ش

و  خداى یكتا خدایى نیست و او از شرک و شریك منزه است چنانكه خدا به یكتایى خود شهادت داده و فرشتگان

دهم که محمد و نیز شهادت مى دانشمندان عالم شهادت دادند که جز آن خداى یكتاى مقتدر حكیم خدایى نیست

که براى هدایت خلق و به دین و آیین ثابت حق فرستاد تا آنكه  وست)ص( بنده خاص برگزیده و رسول پسندیده ا

و شهادت میدهم  دین پاکش را مسلط و غالب بر تمام ادیان گرداند هر چند مشرکان ناپاک را آیین توحید ناگوار باشد

و اهل تقوى و دان و داراى عصمت و نزد خدا گرامى و مقرب هستید که محققا شما پیشوایان و امامان راهنما و راه

و برگزیدگان و مطیعان خدا و نگهبانان فرمان او و کارکنان به اراده او فیروزمند به کرامت و لطف او  صدق و حقیقت

و به  خدا شما را به علم ازلى براى کشف عالم غیب خود برگزید و بر حفظ اسرار غیبى خویش انتخاب کرد هستید

ه هدایت خود عزت بخشید و به برهان و اشراق نور خود تخصیص داد و توانائى و قدرت کامله مخصوص گردانید و ب



و حافظان سر و  و شما را به خالفت الهیه در زمین پسندیده و حجت و یاوران دین حق به روح کلى الهى مؤید فرمود

ینده خود و گواه خلق و نما گنج علم لدنى و محل ودایع حكمت و مفسران وحى و ارکان علم توحید خود مقرر فرمود

و شما خانواده را معصوم از لغزش  براى بندگان و عالمت روشن در بالد عالم و راهنمایان صراط مستقیم خود گردانید

و پاک و منزه از هر خلق ناشایسته گردانید و از شما به کلى رجس و ناپاکى را زایل فرمود و پاک و  -و ایمن از فتنه 

ا را به عظمت یاد کردید و شأن او را به کبریایى و لطف و کرمش را به مجد و تا آنكه شما جالل خد پاکیزه گردانید

و پیمان طاعتش را محكم نمودید و پنهان و  بزرگى ستودید و ذکر خدا را بر دوام و عهد و میثاقش را برقرار داشتید

و در راه رضاى او  دیدآشكارا خلق را نصیحت کردید و به راه حق با برهان و حكمت و پند و موعظه نیكو دعوت کر

و  از جان گذشتید و بر هر مصایبى که از امت به شما رسید براى خدا صبر کردید نماز را بپا داشتید و زکوة را ادا نمودید

تا آنكه دعوت دین را آشكار ساخته و  امر به معروف و نهى از منكر فرمودید و حق جهاد را در دین خدا بجا آوردید

و سنن آسمانى را استوار گردانیدید تا آنكه در اقامه دین  بین و حدود را مقرر و شرایع و احكامفرایض و احكامش را م

پس  خدا را از خود خوشنود ساختید و تسلیم قضا شده و هر حكمى از رسوالن الهى درگذشت همه را تصدیق کردید

ملحق گشت و هر کس در حق  هر کس از طریق شما برگشت از دین خدا خارج شده و هر کس مالزم امر شما بود

و حق با شما و در خاندان شما و مبدأش از شما و مرجعش بسوى شماست و اهل  شما مقصر شد محو و باطل گردید

و بازگشت خلق بسوى شما و حساب خالیق بر شما  حق و معدن حق و حقیقت شمایید و میراث نبوت نزد شما است

آیات عظمت الهى نزد شما و عزایم اسرار نبوت در خاندان شما و نور  و است و فیصل حق از باطل نزد شما خواهد شد

هر که شما را موالى خود شناخت خدا را موالى  خدا و برهان او نزد شما و امر خداى تعالى مربوط به امر شما است

و  دوست داشتهخدا را خویش دانسته و هر که شما را دشمن داشت خدا را دشمن داشته و هر که شما را دوست داشت



کسى که با شما کینه و خشم ورزید با خدا خشم و کینه ورزیده و هر که چنگ به دامان شما زد به ذیل عنایت خدا 

رحمت سرمد و آیت و نشان  شمایید راه راست خدا و گواهان دار دنیا و شفیعان عالم قیامت شمایید چنگ زده است

هر کس رو بسوى شما آمد نجات ابد یافت  الهى و درگاه امتحان خلقمستور در گنجینه و امانت و ودیعه لوح محفوظ 

ان کنید و بخدا ایمخوانید و بر طریق او داللت مىو آنكه از این درگاه دور شد بهالکت رسید شما خلق را بخدا مى

هر که به والیت  دکنیو تسلیم او و مطیع فرمان اویید و به راه خدا خلق را هدایت کرده و به کالم او حكم مى دارید

شما گروید به سعادت رسید و آنكه با شما دشمنى کند هالک شود و هر که منكر شما است نومید است و هر که از 

و هر که به شما تمسك جست فیروز گردید و هر که بشما پناه آورد ایمن گردید و هر که  شما جدا است گمراه است

و هر که شما را پیروى کرد  بدامان طاعت شما دست زد هدایت یافت مقام شما را تصدیق کرد سالمت یافت و هر که

و هر که منكر شما گردید کافر  در بهشت ابد منزل یافت و هر که براه خالف شما شتافت بآتش دوزخ مسكن کرد

ترین درکات جهنم است و هر که با شما بجنگ برخاست مشرک است و هر که رد حكم شما کرد در پست

دهم بر و نیز گواهى مى دهم که این مقام براى شما همیشه در سابق و الحق زمان بوده و خواهد بودگواهى مى است

اینكه ارواح عالیه شما و نورانیت و طینت پاک شما ائمه طاهرین یكى است و آن ذوات طیب و طاهر عین 

پس  وجود شما بر ما منت گذاشت خدا شما را آفرید و محیط به عرش خود گردانید تا این زمان که به نعمت یكدیگرند

و درود و صلوات ما  شما را در خاندانهایى قرار داد که امر به رفعتش فرمود و به ذکر نام خدا در آن خاندانها فرمان داد

رابر شما حكم گردانید و آنچه را که مخصوص ما کرد از نعمت والیت شما براى نیكویى فطرت و خلقت ما و پاکى 

اى تزکیه و پاکیزگى ما و کفاره گناهان ما پس ما نزد خدا به فضیلت و برترى شما بر خلق از این پیش و بر نفوس ما بود

که خداى شما را به اشرف مقام اهل کرامت و عالیترین منزلت  معترف و تسلیم و به تصدیق مقام شما معروف بودیم



امى که از سابقین و الحقین کسى بدان نخواهد همان بلند مق مقربان و رفیعترین درجات پیغمبران خود نایل گرداند

تا  رسید و فوق آن مرتبه احدى راه نیابد و ابدا پیشروى بدان پیش نرود و ابدا طمع نیل به آن مقام را هم کسى نكند

و عالم و جاهل و پست و بلند و مؤمن صالح و فاجر  آنجا که هیچ ملك مقرب و نبى مرسل و هیچ صدیق و شهید

جز آنكه خدا همه آنها را به جاللت قدر و عظمت شأن  سرکشى و هیچ دیو گمراه و خلقى بین آنها نیست و جبار طالح

و شرافت رتبه و منزلت  و بزرگوارى و مقام رفیع شما شناسا گردانید و نور تام تمام و منزلتهاى نیكو و ثابت بودن مقام

حضرت احدیت و عزت و کرامت شما نزد حق همه نزد خدا و کرامت مجد شما نزد حق و اختصاص و تقرب شما به 

گیرم و شما را پدر و مادرم و اهل و مال و خویشانم به فداى شما باد خداى متعال را گواه مى را بر تمام روشن ساخت

و بدشمنان شما و بهرچه شما کافر بآن و  نیز که من به والیت الهیه شما و بهرچه شما ایمان دارید من هم ایمان دارم

شما و  كر هستید من هم کافر و منكر آن هستم و من بجاللت شأن شما و بگمراهى مخالفان شما بصیر و معتقدممن

کنم هر که تسلیم امر شما است با او دوستداران شما را دوست دارم و دشمنان شما را دشمن داشته و با آنها عداوت مى

دانم و آنچه را باطل گردانید را شما حق دانید حق مى هر چه و با هر کس که با شما بجنگد جنگ خواهم کردتسلیم

و اقرار به فضیلت و برترى شما دارم و متحمل و معتقد به مقام  کنم من فرمانبردار شمایم و عارف به حق شماابطال مى

ت شعلم و دانش شما و متلبس به عهد والیت شما و معترف به حقانیت شما هستم و تصدیق و ایمان به رجعت و بازگ

و منتظر امر و فرمان شما و چشم به راه دولت حقه شما هستم و سخن شما را اخد کرده و امر شما را کار  شما دارم

و به زیارت شما شتافته و به قبور و مرقد مطهر شما پناه آورده و بدان توسل به حق  بندم و به درگاه شما پناه آوردهمى

و در تمام احوال و جمیع  جویمگردانم و بواسطه شما به خدا تقرب مىمىجویم و شما را شفیع خود به درگاه خدا مى

من  طلبمامور حوایج و درخواستى که از خدا دارم شما را مقدم داشته و بواسطه شما از خداى خود هر حاجت و مراد مى



و تسلیم فرمان  تفویضبه ظاهر و باطن شما و به حاضر و غایب و اول و آخر شما ایمان دارم و در تمام امور مذکور 

تا روزگارى  شمایم و قلبم تسلیم شما و رأیم تابع رأى شما و نصرتم بتمام قواى اختیارى مهیاى نصرت شماست همیشه

که خدایتعالى دین خود را بوالیت و حكومت شما زنده گرداند و در آن ایام ربوبى شما را بعالم باز گرداند و بشما 

پس من همه هنگام با شما بوده و خواهم بود نه با  اقتدار در همه روى زمین بخشد براى اجراى عدل الهى تمكین و

و  دارمدارم به همان دلیل آخر شما را دوست مىدشمنان شما به شما ایمان دارم و به آن دلیل که اول شما را دوست مى

و حزب آنها که به شما ظلم  جویم و از بت جبت و طاغوت و شیاطینبسوى خدا عز و جل از دشمنان شما برائت مى

کرده و حق شما را انكار کردند و کسانى که سرکشى از عهد والیت شما کردند و ارث شما را غصب کردند و در 

و از هر وسیله و پیشوایى غیر شما و از  از طریقه شما گردیدند از همه بیزارممقام شما شك و ریب داشته و منحرف

ام مرا در پس خدا مادامى که زنده جویمخوانند از آنان تمام نیز بیزارى مىزخ مىپیشوایانى که خلق را به آتش دو

و از خوبان  مند از شفاعت شما گرداندوالیت و دوستى و دین و آیین شما ثابت بدارد و مرا موفق به طاعت شما و بهره

و سالك طریق  ر پى آثار شما رفتنددوستداران شما که به هر چه دعوت کردید پیروى کردند قرار دهد و از آنان که د

و  شما بودند و به رهبرى شما هدایت یافتند و به قیامت در زمره شما محشور شدند و در رجعت شما به جهان بازگشتند

در دولت و سلطنت شما به حكومت و ملك رسیدند و به شرف عافیت بواسطه شما رسیدند و در ایام پادشاهى شما 

فرداى قیامت چشمشان روشن به جمال شما گردید خدا مرا از آنها مقرر فرماید پدر و مادرم و  و تمكن و اقتدار یافتند

هر کس که اراده خدا شناسى و اشتیاق بخدا در دل یافت به پیروى شما یافت و هر  جان و اهل و مالم به فداى شما باد

گردید به توجه به شما گردید اى پیشوایان و هر کس خدا طلب  کس خدا را به یگانگى شناخت به تعلیم شما پذیرفت

من صفات کمالیه شما آنقدر است که ثناى شما را شمار نتوانم کرد و به کنه مدح و توصیف قدر و منزلت شما نتوانم 



و شمایید نور قلب خوبان و هدایت کنندگان نكوکاران و حجتهاى خداى مقتدر جبار خدا بشما افتتاح عالم ایجاد  رسید

شما نیز ختم کتاب آفرینش فرمود و بواسطه شما خدا بر ما باران رحمت نازل کرد و بواسطه شما آسمان را  و به کرد

گردد و اسرار نازل بر و بواسطه شما غم و اندوه و رنجها از دلها برطرف مى بپاداشت تا بر زمین جز به امرش فرو نیاید

طا کرد گردید خدا به شما مقامى عبر برادرت( روح األمین نازل) پیغمبران و نزول فرشتگان نزد شما بر جد بزرگوار شما

که به احدى از اهل عالم عطا نكرد و هر شخص با شرافتى پیش شرف مقام شما سر فرود آورد و هر سرکش متكبرى 

و هر جبار گردن فرازى در مقابل فضل و کمال شما خاضع و همه چیز پیش شما فروتن گشت  به اطاعت شما سر نهاد

پیروى شما سلوک راه بهشت  و زمین به نور شما روشن گردید و رستگاران عالم به والیت و محبت شما رستگار شدند

پدر و مادر و جان و اهل و مالم همه فداى شما باد در  و رضوان و انكار والیت شما خشم و غضب خداى رحمان است

و جسد پاک شما در میان  امهاى شما در میان نامهاحلقه ذاکران عالم از سموات و ارض همه جا ذکر خیر شماست ن

اجساد و روح بزرگ شما در میان ارواح و نفوس قدسى شما در میان نفوس و آثار وجودى شما در میان آثار و قبور 

پس چقدر نامهاى شما شیرین و نفوس شما با کرامت شأن و مقامتان بزرگ و قدر و منزلت  مطهر شما در میان قبرها

سخن شما نوربخش دلها و امر و فرمان  الل و عهد شما با وفاترین عهد و وعد و پیمان شما راست و با حقیقتشما با ج

و شأن ذاتى شما حق  شما هدایت و ارشاد خلق کار شما نیكو و عادت شما نیكى و احسان فطرت شما کرم و بخشش

ى و اندیشه شما علم و دانش و بردبارى و و صدق و مرافقت و شفقت قول و دستور شما حكم حتمى الزم اإلجراء را

اگر ذکر از خیر و نیكویى شود اول مقام نیكى را دارایید و اصل و فرع و معدن و محل و مبدء و  مآل اندیشى است

چگونه مدح و ثناى شما را توان وصف کرد و شئونات  منتهاى هر خیر و نیكویى شمایید پدر و مادر و جانم نثار شما باد

در صورتى که بواسطه شما خدا ما را از ذلت نجات داد و غم و اندوههاى شدید  یلتان را توان به شمار آوردرفیع و جم



پدر و مادر و جانم فداى شما بواسطه والیت و  و از وادى مهالك عالم و آتش دوزخ رهانیدما را برطرف ساخت

و  امور دنیاى ما فاسد و پریشان بود اصالح فرمود پیشوایى شما خدا معالم و حقایق دین را به ما آموخت و هر آنچه از

بواسطه والیت و پیشوایى شما کلمه به حد کمال رسید و نعمت بزرگ دین بخلق عطا گردید و پراکندگى امت بالفت 

و خدا دوستى شما را بر خلق واجب  و اتحاد مبدل گشت و بوالیت و دوستى شما طاعت فریضه خلق پذیرفته میشود

و منزلت عالى معلوم نزد خداى عز و جل و جاه و عزت بزرگ و شأن عظیم  ا درجات رفیع و مقام محمودکرد و به شم

پروردگارا ما به آنچه نازل فرمودى ایمان آوردیم و رسول تو را پیروى کردیم پس  و مقام شفاعت مقبول اعطا گردید

یت فرمودى دیگر به باطل مایل نگردان و به ما از پروردگارا دلهاى ما را که به حق هدا تو ما را از گواهان ثبت فرما

منزهى پروردگارا محققا وعده  عوض و منتلطف ازلى خود رحمتى کامل عطا فرما که همانا تویى عطا بخش بسیار بى

اى ولى خدا همانا بین من و خداى عز و جل گناهانى هست که جز رضا و شفاعت  پروردگار ما انجام خواهد یافت

پس قسم به حق آنكس که بر سر خود شما را امین گردانید و سرپرست امور  ان را محو نخواهد ساختشما آن گناه

که شما از خدا بر من بخشش و آمرزش طلبید و  بندگان خود قرار داد و اطاعت شما را به طاعت خود مقرون ساخت

و کسى که شما را نافرمانى  طاعت کردهشفیع من باشید که من مطیع فرمان شمایم و هر کس شما را اطاعت کند خدا را ا

کند معصیت خدا را کرده و کسى که شما را دوست دارد خدا را دوست داشته و کسى که با شما خشم و دشمنى دارد 

ایان اخیار و پیشوپروردگارا من اگر شفیعانى به تو نزدیكتر از محمد )ص( و آل محمد )ع( که همه با خدا دشمنى داشته

پس تو را قسم به حق آنها که آن را تو بر خود الزم  دادمیافتم آنها را به درگاه تو شفیع قرار مىمىنیكوکار هستند 

و در زمره رحمت  کنم که مرا داخل در جمله عارفان به مقام آنها و به حق آنها کردهگردانیدى از تو درخواست مى



و درود خدا بر محمد )ص( و آل طاهرینش  نان عالمشدگان به شفاعتشان قرار دهى که تویى اى خدا مهربانترین مهربا

 وکیل و نگهبانى است و سالم و تحیت بسیار باد و ما را خدا کفایت است و نیكو


