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  زیارت جامعه کبیره

زيارت دوم ايضا شيخ صدوق در فقيه و عيون روايت كرده از موسى بن عبد اهلل نخعى كه گفت 

عرض كردم به خدمت حضرت امام على نقى عليه السالم كه يا ابن رسول اهلل مرا تعليم فرما زيارتى با 

  ارت كنم يكى از شما را آن را بخوانمبالغت كه كامل باشد كه هرگاه خواستم زي

 فرمود كه چون به درگاه رسيدى بايست و بگو شهادتين را يعنى بگو

 
َن ُمَحَّمدًا َصَّلى اَّلَلُ َعَّلْیِه َو آلِ 

َ
ْشَهُد أ

َ
ْن اَل ِإَلَه ِإاَل اَّلَلُ َوْحََدُ اَل َشِریَك َلُه َو أ

َ
ْشَهُد أ

َ
  ِه َعْبَُدُ َو َرُسوُلُه أ

دهم كه خدايى جز خداى يكتا نيست كه او را شريك و انبازى نيست و گواهى دهم كه محمد )ص(  ىگواهى م 

 كه بر او و آلش درود باد بنده و فرستاده اوست

 

  و با حال غسل باشى و چون داخل حرم شوى و قبر را ببينى بايست و سى مرتبه

 
ْكَبُ 

َ
 اَّلَلُ أ

* * * 
و آرام تن و گامها را نزديك يكديگر گذار پس بايست و سى بگو پس اندكى راه برو به آرام دل 

  مرتبه

ْكَبُ 
َ

 اَّلَلُ أ
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* * * 
  بگو پس نزديك قبر مطهر رو و چهل مرتبه

 
ْكَبُ 

َ
 اَّلَلُ أ

* * * 
بگو تا صد تكبير تمام شود و شايد چنانكه مجلسى اول گفته وجه تكبير اين باشد كه اكثر طباع مايلند 

ارات امثال اين زيارت به غلو افتند يا از بزرگى حق سبحانه و تعالى غافل شوند يا غير به غلو مبادا از عب

 اينها پس بگو

 

ِبَط اْلَوْح  َتَّلَف اْْلاََلِئَكِة َو ََمْ ِت الُّنُبَوِة َو َمْوِضَع الِرَساَلِة َو ُمخْ ْهَل ََبْ
َ

ِِي َو َمْعِدَن الَساَلُم َعَّلْیُكْم َیا أ
ِة   الَرْْحَ

شما اى خاندان نبوت و موضع ودايع رسالت و محل نزول ماليك و هبوط انوار وحى خدا و معدن  سالم بر 

 رحمت حق

 

 

ْوِلَیاَء الِّنَعِم 
َ

َمِم َو أ ُصوَل اْلَكَرِم َو َقاَدَة اْْلُ
ُ

ْْلِ َو أ   َو ُخَّزاَن اْلِعْْلِ َو ُمّْنَتَهى اْلحِ
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لم و اصول صفات كريمه و پيشواى امم و و گنجهاى علم و معرفت الهى و صاحبان منتهاى مقام ح 

 و ولى نعمتهاى روحانى ممالك

 
مَياِن  اَب اْْلِ ْْبَ

َ
ْرََكَن اْلِباَلِد َو أ

َ
ْخَیاِر َو َساَسَة اْلِعَباِد َو أ ْبَراِر َو َدَعاِئَم اْْلَ   َو َعَّناِصَر اْْلَ

ن و ستونهاى محكم شهرهاى علم و و اركان بزرگوارى و نيكوكارى و عماد نيكويان عالم و بزرگ و قائد بندگا 

 درهاى ايمان

 
نَي َو َر  ِة َرِب اْلَعاَْلِ َة ِخرَیَ ِن َو ُساَلَلَة الَّنِبِینَي َو َصْفَوَة اْْلُْرَسِّلنَي َو ِعْْتَ َمَّناَء الَرْْحَ

ُ
ُة اَّلَلِ َو َبَرََكُتُه َو أ   ْْحَ

رسوالن و عترت رسول خاتم )ص( كه برگزيده و امين اسرار خداى رحمان و فرزندان پيغمبران و برگزيده از  

 خداى جهان است و بر شما باد رحمت و بركات خدا

 
ى جَ وِِل اْلحِ

ُ
ْعاَلِم الُتََق َو َذِوي الُّنَهى َو أ

َ
َدى َو َمَصاِبيحِ الُدَجى َو أ ِئَّمِة اْْلُ

َ
  الَساَلُم لََعَ أ

تاريكيهاى امت و پرچمداران علم و تقوى و سالم بر شما امامان و راهنمايان طريق هدايت و چراغهاى  

 خردمندان بزرگ و صاحبان عقل كامل

 

لَْعَ َو الَدْعَوِة اْلُحْسَن  َیاِء َو اْْلََثِل اْْلَ ْْنِ   َو َکْهِف اْلَوَرى َو َوَرَثِة اْْلَ
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 وترين اعمالو پناه خلق عالم و وارثان پيغمبران حق و مثل اعالى الهى و صاحب دعوت به بهترين كمال و نيك 

 
ُة اَّلَلِ َو َبَرََكُتُه  وََل َو َرْْحَ ْهِل الُدْنَیا َو اْْلِخَرِة َو اْْلُ

َ
  َو ُحَججِ اَّلَلِ لََعَ أ

 و حجتهاى بالغه الهى بر تمام اهل دنيا و آخرت و رحمت و بركات خدا بر شما باد 

 
  َکِة اَّلَلِ َو َمَعاِدِن ِحْكَّمِة اَّلَلِ الَساَلُم لََعَ َمَحاِل َمْعِرَفِة اَّلَلِ َو َمَساِكِن َبَ 

 سالم بر شما كه دلهايتان محل معرفت خداست و مسكن بركت حق و معدن حكمت الهى 

 

ْوِصَیاِء َنيِِبِ اَّلَلِ 
َ

َّلِة ِکَتاِب اَّلَلِ َو أ   َو َحَفَظِة ِسِر اَّلَلِ َو َْحَ

 مبر خداو حافظان سر خداييد و حامل علم كتاب خدا و اوصياء پيغ 

 
ُة اَّلَلِ َو َبَرََكُتُه    َو ُذِرَیِة َرُسوِل اَّلَلِ َصَّلى اَّلَلُ َعَّلْیِه َو آِلِه َو َرْْحَ

 و اوالد رسول خدا كه درود و رحمت و بركات الهى بر او و بر آل او باد 

 

ِداَلِء لََعَ َمْرَضاِة اَّلَلِ  ْمِر اَّلَلِ الَساَلُم لََعَ الُدَعاِة ِإََل اَّلَلِ َو اْْلَ
َ

   َو اْْلُْسَتِقِریَن )َو اْْلُْسَتْوِفِریَن(  ِي أ



 زیارت جامعه کبریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                             موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(      

5 www.ahlolbait.com 

 

سالم بر شما كه داعيان بسوى خدا هستيد و راهنمايان طريق رضا و خشنودى حضرت احديت و ثابت قدمان در  

 اجراى فرمان خدا

 
ِحیِد اَّلَلِ  ِّلِصنَي  ِي ََتْ ِیِه  َو الَتاِمنَي  ِي َمَحَبِة اَّلَلِ َو اْْلُخْ ْمِر اَّلَلِ َو ََنْ   َو اْْلُْظِهِریَن ِْلَ

و تام و كامل در عشق و محبت خدا و صاحبان مقام اخالص در توحيد حضرت حق و آشكار كنندگان امر و نهى  

 ايزد متعال

 

ْمِرِه َیْعَّمُّلوَن 
َ

ُة اَّلَلِ َو َبَرََكُتُه َو ِعَباِدِه اْْلُْكَرِمنَي اَلِذیَن اَل َيْسِبُقوَنُه ِباْلَقْوِل َو ُُهْ ِبأ   َو َرْْحَ

كنند  و شماييد بندگان گرامى و مقرب الهى كه هرگز بر حكم او سبقت نگرفته و كامال مطابق فرمانش عمل مى 

 سالم و رحمت خدا و بركات الهى بر شما باد

 
َداِة َو الَساَدِة ا ِئَّمِة الُدَعاِة َو اْلَقاَدِة اْْلُ  ْلُواَلِة َو الَذاَدِة اْلُحَّماِة الَساَلُم لََعَ اْْلَ

 سالم بر پيشوايان خلق كه داعيان بسوى حق و رهبر و رهنماى بزرگ و واليان و حاميان دين خداييد 

 

 

ِتِه َو ِحّْزِبِه َو َعْیَبِة ِعّْلِّمِه  ْمِر َو َبِقَیِة اَّلَلِ َو ِخرَیَ وِِل اْْلَ
ُ

ْهِل الِذْْكِ َو أ
َ

  َو أ
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خدا و آيات باقى و برگزيدگان خاص ربوبى و سپاه و نيروى الهى و مخزن علم  فرمانداران از جانبو اهل ذكر و  

 ربانى

 
ُة اَّلَلِ َو َبَرََكُتُه  َهاِنِه( َو َرْْحَ ِتِه َو ِصَراِطِه َو ُُنِرِه )َو ُبْ   َو ُحجَ

 بركات خدا بر شما بادو حجتهاى بالغه و طريق روشن حضرت حق و نور خدا و برهان او سالم و رحمت و  

 

ْن اَل ِإَلَه ِإاَل اَّلَلُ َوْحََدُ اَل َشِریَك َلُه َکَّما َشِهَد اَّلَلُ ِلَّنْفِسِه َو َشِهَدْت َلُه َماَلِئَكُت 
َ

ْشَهُد أ
َ

  ُه أ

دهم كه جز خداى يكتا خدايى نيست و او از شرك و شريك منزه است چنانكه خدا به يكتايى خود  گواهى مى 

 و فرشتگان شهادت داده

 
وُلوا اْلِعْْلِ ِمْن َخّْلِقِه اَل ِإَلَه ِإاَل ُهَو اْلَعِّزیُّز اْلَحِكُي 

ُ
  َو أ

 و دانشمندان عالم شهادت دادند كه جز آن خداى يكتاى مقتدر حكيم خدايى نيست 

 
ُب َو َرُسوُلُه اْْلُْرَتَضى َن ُمَحَّمدًا َعْبَُدُ اْْلُّْنَتجَ

َ
ْشَهُد أ

َ
  َو أ

 دهم كه محمد )ص( بنده خاص برگزيده و رسول پسنديده اوست ت مىو نيز شهاد 

َه اْْلُْشِرُکوَن  َدى َو ِدیِن اْلَحِّق ِلُیْظِهَرُه لََعَ الِدیِن ُکِّلِه َو َلْو َْكِ ْرَسَّلُه ِباْْلُ
َ

  أ
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ديان كه براى هدايت خلق و به دين و آيين ثابت حق فرستاد تا آنكه دين پاكش را مسلط و غالب بر تمام ا 

 گرداند هر چند مشركان ناپاك را آيين توحيد ناگوار باشد

 
ِئَّمُة الَراِشُدوَن اْْلَْهِدُُّيَن اْْلَْعُصوُموَن اْْلَُكَرُموَن اْْلَُقَرُْبَن اْْلَُتُقوَن  َنُكُم اْْلَ

َ
ْشَهُد أ

َ
   الَصاِدُقوَن َو أ

دان و داراى عصمت و نزد خدا گرامى و مقرب  راهو شهادت ميدهم كه محققا شما پيشوايان و امامان راهنما و  

 هستيد و اهل تقوى و صدق و حقيقت

 

ْمِرِه اْلَعاِمُّلوَن ِبِإَراَدِتِه اْلَفاِئُّزوَن ِبَكَراَمِتِه 
َ

ِ اْلَقَواُموَن ِبأ   اْْلُْصَطَفْوَن اْْلُِطیُعوَن َّلِلَ

 اراده او فيروزمند به كرامت و لطف او هستيدو برگزيدگان و مطيعان خدا و نگهبانان فرمان او و كاركنان به  

 
  اْصَطَفاُُكْ ِبِعّْلِّمِه َو اْرَتَضاُُكْ ِلَغْیِبِه َو اْخَتاَرُُكْ ِلِسِرِه 

 خدا شما را به علم ازلى براى كشف عالم غيب خود برگزيد و بر حفظ اسرار غيبى خويش انتخاب كرد 

 
َعَّزُُكْ ِبُ 

َ
َیَدُُكْ ِبُروِحِه َو اْجَتَباُُكْ ِبُقْدَرِتِه َو أ

َ
وِرِه( َو أ َبُكْم ِلُّنوِرِه )ُِنُ َهاِنِه َو اْنَتجَ   َداُه َو َخَصُمْم ِبُبْ

و به توانائى و قدرت كامله مخصوص گردانيد و به هدايت خود عزت بخشيد و به برهان و اشراق نور خود  

 تخصيص داد و به روح كلى الهى مؤيد فرمود
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ارًا ِلِدیِّنِه  َو َرِضَیُكْم ُخَّلَفاَء  ْْنَ
َ

ِه َو أ ْرِضِه َو ُحَججًا لََعَ َبِرََّيِ
َ

   ِي أ

 و شما را به خالفت الهيه در زمين پسنديده و حجت و ياوران دين حق 

 
ْرََكنًا 

َ
ًة ِلَوْحِیِه َو أ ْكَّمِتِه َو َتَراِِجَ   ِلَتْوِحیَِدِ َو َحَفَظًة ِلِسِرِه َو َخَّزَنًة ِلِعّْلِّمِه َو ُمْسَتْوَدعًا ِلحِ

 و حافظان سر و گنج علم لدنى و محل ودايع حكمت و مفسران وحى و اركان علم توحيد خود مقرر فرمود 

 
ِداَلَء لََعَ ِصَراِطِه 

َ
ْعاَلمًا ِلِعَباِدِه َو َمَّنارًا  ِي ِباَلِدِه َو أ

َ
  َو ُشَهَداَء لََعَ َخّْلِقِه َو أ

 

 و عالمت روشن در بالد عالم و راهنمايان صراط مستقيم خود گردانيد و گواه خلق و نماينده خود براى بندگان 

 
ْذَهَب َعّْنُكُم الِرْجَس َو 

َ
 َعَصَّمُمُم اَّلَلُ ِمَن الَّزَلِل َو آَمَّنُكْم ِمَن اْلِفََتِ َو َطَهَرُُكْ ِمَن الَدَنِس َو أ

 َطَهَرُُكْ َتْطِهریًا 

و پاك و منزه از هر خلق ناشايسته گردانيد و از شما به كلى  -تنه و شما خانواده را معصوم از لغزش و ايمن از ف 

 رجس و ناپاكى را زايل فرمود و پاك و پاكيزه گردانيد
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ُه َو َوَکْدُُتْ  ( ِذْْكَ ْدَمّْنُُتْ
َ

َدْمُُتْ )أ
َ

َمُه َو أ ْدُُتْ َْكَ َنُه َو َمجَ
ْ

ُُتْ َشأ ْكَبْ
َ

( ِم  َفَعَظّْمُُتْ َجاَلَلُه َو أ ُُتْ   یَثاَقُه )َذَْكْ

تا آنكه شما جالل خدا را به عظمت ياد كرديد و شأن او را به كبريايى و لطف و كرمش را به مجد و بزرگى  

 ستوديد و ذكر خدا را بر دوام و عهد و ميثاقش را برقرار داشتيد

 
ْحُُتْ َلُه  ِي الِسِر َو اْلَعاَلِنَیِة َو  ْحَكّْمُُتْ َعْقَد َطاَعِتِه َو َْنَ

َ
ْكَّمِة َو اْْلَْوِعَظِة َو أ َدَعْوُُتْ ِإََل َسِبیِّلِه ِباْلحِ

 اْلَحَسَّنِة 

و پيمان طاعتش را محكم نموديد و پنهان و آشكارا خلق را نصيحت كرديد و به راه حق با برهان و حكمت و  

 پند و موعظه نيكو دعوت كرديد

 
ُُتْ لََعَ  ْنُفَسُمْم  ِي َمْرَضاِتِه َو َصَبْ

َ
ُُتُ الَّزََكَة َو َبَذْلُُتْ أ َقّْمُُتُ الَصاَلَة َو آيََْ

َ
َصاَبمُُْ  ِي َجّْنِبِه )ُحِبِه( َو أ

َ
  َما أ

و در راه رضاى او از جان گذشتيد و بر هر مصايبى كه از امت به شما رسيد براى خدا صبر كرديد نماز را بپا  

 داشتيد و زكوة را ادا نموديد

 
ْی  َمْرُُتْ ِباْْلَْعُروِف َو ََنَ

َ
  ُُتْ َعِن اْْلُّْنَكِر َو َجاَهْدُُتْ  ِي اَّلَلِ َحَّق ِجَهاِدِه َو أ

 و امر به معروف و نهى از منكر فرموديد و حق جهاد را در دين خدا بجا آورديد 
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( َش  َقّْمُُتْ ُحُدوَدُه َو نََشْرُُتْ )َو َفَسْرُُتْ
َ

ّْنُُتْ َفَراِئَضُه َو أ ْعَّلّْنُُتْ َدْعَوَتُه َو ََبَ
َ

ْحَكاِمِه َحََّت أ
َ

  َراِئَع أ

 تا آنكه دعوت دين را آشكار ساخته و فرايض و احكامش را مبين و حدود را مقرر و شرايع و احكام 

 
  ِه َمْن َمَضىَو َسَّنّْنُُتْ ُسَّنَتُه َو ِصْرُُتْ  ِي َذِلَك ِمّْنُه ِإََل الِرَضا َو َسَّلّْمُُتْ َلُه اْلَقَضاَء َو َصَدْقُُتْ ِمْن ُرُسِّل 

نن آسمانى را استوار گردانيديد تا آنكه در اقامه دين خدا را از خود خوشنود ساختيد و تسليم قضا شده و و س 

 هر حكمى از رسوالن الهى درگذشت همه را تصديق كرديد

 
  َفالَراِغُب َعّْنُكْم َماِرٌق َو الاَلِزُم َلُكْم اَلِحٌّق َو اْْلَُقِصُر  ِي َحِقُكْم َزاِهٌّق 

ز طريق شما برگشت از دين خدا خارج شده و هر كس مالزم امر شما بود ملحق گشت و هر كس پس هر كس ا 

 در حق شما مقصر شد محو و باطل گرديد

 
ْهُّلُه َو َمْعِدُنُه َو ِمرَیاُث الُّنُبَوِة ِعّْنَدُُكْ 

َ
ْنُُتْ أ

َ
  َو اْلَحُّق َمَعمُُْ َو ِفیُكْم َو ِمّْنُكْم َو ِإَلْیُكْم َو أ

ما و در خاندان شما و مبدأش از شما و مرجعش بسوى شماست و اهل حق و معدن حق و حقيقت و حق با ش 

 شماييد و ميراث نبوت نزد شما است
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َطاِب ِعّْنَدُُكْ  ْ َعَّلْیُكْم َو َفْصُل اْلخِ ّْلِّق ِإَلْیُكْم َو ِحَساهُُبُ   َو ِإَیاُب اْلخَ

 فيصل حق از باطل نزد شما خواهد شدو بازگشت خلق بسوى شما و حساب خاليق بر شما است و  

ْمُرُه ِإَلْیُكْم 
َ

َهاُنُه ِعّْنَدُُكْ َو أ   َو آَیاُت اَّلَلِ َلَدْیمُُْ َو َعَّزاِئُّمُه ِفیُكْم َو ُُنُرُه َو ُبْ

و آيات عظمت الهى نزد شما و عزايم اسرار نبوت در خاندان شما و نور خدا و برهان او نزد شما و امر خداى  

 به امر شما است تعالى مربوط

 
َحَب اَّلَلَ 

َ
َحَبُكْم َفَقْد أ

َ
  َمْن َوااَلُُكْ َفَقْد َواََل اَّلَلَ َو َمْن َعاَداُُكْ َفَقْد َعاَدى اَّلَلَ َو َمْن أ

هر كه شما را موالى خود شناخت خدا را موالى خويش دانسته و هر كه شما را دشمن داشت خدا را دشمن  

 خدا را دوست داشته ت داشتداشته و هر كه شما را دوس

 
( َو َمِن اْعَتَصَم ِبمُُْ َفَقِد اْعَتَصَم ِباَّلَلِ ) ْبَغَض اَّلَلَ

َ
ْبَغَضُمْم َفَقْد أ

َ
  َو َمْن أ

و كسى كه با شما كينه و خشم ورزيد با خدا خشم و كينه ورزيده و هر كه چنگ به دامان شما زد به ذيل  

 عنايت خدا چنگ زده است

 

ْنُُتُ الِص 
َ

ْعَظُم( َو ُشَهَداُء َداِر اْلَفَّناِء َو ُشَفَعاُء َداِر اْلَبَقاِء أ ْقَوُم )الَسِبیُل اْْلَ  َراُط اْْلَ
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 شماييد راه راست خدا و گواهان دار دنيا و شفيعان عالم قيامت شماييد 

 
ُْفوَظ  َماَنُة امْْلَ ُّزوَنُة َو اْْلَ ُة اْْلَْوُصوَلُة َو اْْلَیُة اْْلَخْ   ُة َو اْلَباُب اْْلُْبَتَّلى ِبِه الَّناُس َو الَرْْحَ

 رحمت سرمد و آيت و نشان مستور در گنجينه و امانت و وديعه لوح محفوظ الهى و درگاه امتحان خلق 

ِتُكْم َهَّلَك ِإََل اَّلَلِ َتْدُعوَن َو َعَّلْیِه َتُدُلوَن َو ِبِه ُتْؤِمُّنوَن 
ْ

ا َو َمْن ََلْ َیأ َتاُُكْ َنجَ
َ

  َمْن أ

كس رو بسوى شما آمد نجات ابد يافت و آنكه از اين درگاه دور شد بهالكت رسيد شما خلق را بخدا  هر 

 كنيد و بخدا ايمان داريد خوانيد و بر طريق او داللت مى مى

 
ْمِرِه َتْعَّمُّلوَن َو ِإََل َسِبیِّلِه ُتْرِشُدوَن َو ِبَقْوِلِه َتْحُكُّموَن 

َ
 َو َلُه تَُسِّلُّموَن َو ِبأ

 كنيد تسليم او و مطيع فرمان اوييد و به راه خدا خلق را هدايت كرده و به كالم او حكم مىو   

 

  َسِعَد َمْن َوااَلُُكْ َو َهَّلَك َمْن َعاَداُُكْ َو َخاَب َمْن َجَحَدُُكْ َو َضَل َمْن َفاَرَقُكْم 

ود و هر كه منكر شما است هر كه به واليت شما گرويد به سعادت رسيد و آنكه با شما دشمنى كند هالك ش 

 نوميد است و هر كه از شما جدا است گمراه است

 
 ِإَلْیُكْم َو َسِْلَ َمْن َصَدَقُكْم َو ُهِدَي َمِن اْعَتَصَم ِبمُُْ 

َ
أ ِمَن َمْن َلجَ

َ
َسَك ِبمُُْ َو أ   َو َفاَز َمْن ََتَ
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گرديد و هر كه مقام شما را تصديق  و هر كه به شما تمسك جست فيروز گرديد و هر كه بشما پناه آورد ايمن 

 كرد سالمت يافت و هر كه بدامان طاعت شما دست زد هدايت يافت

 

 

َواُه َو َمْن َخاَلَفُكْم َفالَّناُر َمْثَواُه 
ْ

َّنُة َمأ   َمِن اَتَبَعمُُْ َفاْلجَ

 دوزخ مسكن كردو هر كه شما را پيروى كرد در بهشت ابد منزل يافت و هر كه براه خالف شما شتافت بآتش  

  
ِي  ْسَفِل َدْرٍك ِمَن اْلَجحِ

َ
  َو َمْن َجَحَدُُكْ ََكِفٌر َو َمْن َحاَرَبمُُْ ُمْشِرٌك َو َمْن َرَد َعَّلْیُكْم  ِي أ

و هر كه منكر شما گرديد كافر است و هر كه با شما بجنگ برخاست مشرك است و هر كه رد حكم شما كرد  

 ترين دركات جهنم است در پست

 
َن َهَذا َساِبٌّق َلُكْم ِفَمَي َمَضى َو َجاٍر َلُكْم ِفَمَي َبِقَِي 

َ
ْشَهُد أ

َ
  أ

 دهم كه اين مقام براى شما هميشه در سابق و الحق زمان بوده و خواهد بود گواهى مى 

 
ْرَواَحمُُْ َو ُُنَرُُكْ َو ِطیَنَتُكْم َواِحََدٌ َطاَبْت َو َطُهَرْت َبْعُضَها ِمْن َب 

َ
َن أ

َ
  ْعٍض َو أ
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دهم بر اينكه ارواح عاليه شما و نورانيت و طينت پاك شما ائمه طاهرين يكى است و آن ذوات  و نيز گواهى مى 

 طيب و طاهر عين يكديگرند

 
َعَّلُكْم ِبَعْرِشِه ُمْحِدِقنَي َحََّت َمَن َعَّلْیَّنا ِبمُُْ  ارًا َفجَ ُْنَ

َ
  َخَّلَقُكُم اَّلَلُ أ

 عرش خود گردانيد تا اين زمان كه به نعمت وجود شما بر ما منت گذاشت خدا شما را آفريد و محيط به 

ُه  ْن ُتْرَفَع َو ُیْذَْكَ ِفیَها اْْسُ
َ

ِذَن اَّلَلُ أ
َ

َعَّلُكْم  ِي ُبُیوٍت أ   َفجَ

 پس شما را در خاندانهايى قرار داد كه امر به رفعتش فرمود و به ذكر نام خدا در آن خاندانها فرمان داد 

 
ُّلِقَّنا( َو َطَهاَرًة َو َجَعَل  ّْلِقَّنا )ِلخُ ُكْم ِطیبًا ِلخَ َصاَلَتَّنا )َصَّلَواِتَّنا( َعَّلْیُكْم َو َما َخَصَّنا ِبِه ِمْن ِواَلََّيِ

ْنُفِسَّنا  ِْلَ

و درود و صلوات ما رابر شما حكم گردانيد و آنچه را كه مخصوص ما كرد از نعمت واليت شما براى نيكويى  

 فوس ما بودفطرت و خلقت ما و پاكى ن

 
ا َفُكَّنا ِعّْنََدُ ُمَسِّلِّمنَي ِبَفْضِّلُكْم َو َمْعُروِفنَي ِبَتْصِد  َکًة( َلَّنا َو َکَفاَرًة ِلُذُُنُِنَ   قيِقَّنا ِإَیاُُكْ َو َتّْزِکَیًة )َبَ

و براى تزكيه و پاكيزگى ما و كفاره گناهان ما پس ما نزد خدا به فضيلت و برترى شما بر خلق از اين پيش  

 عترف و تسليم و به تصديق مقام شما معروف بوديمم
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ْرَفَع َدَرَجاِت اْْلُْرَس 

َ
لَْعَ َمَّناِزِل اْْلَُقَرِبنَي َو أ

َ
ْشَرَف َمَحِل اْْلَُكَرِمنَي َو أ

َ
  ِّلنَي َفَبَّلَغ اَّلَلُ ِبمُُْ أ

ت پيغمبران خود نايل كه خداى شما را به اشرف مقام اهل كرامت و عاليترين منزلت مقربان و رفيعترين درجا 

 گرداند

 

 

 َحْیُث اَل َیْلَحُقُه اَلِحٌّق َو اَل قَيُفوُقُه َفاِئٌّق َو اَل َيْسِبُقُه َساِبٌّق َو اَل َیْطَّمُع  ِي ِإْدَراِکِه َطاِمٌع 

همان بلند مقامى كه از سابقين و الحقين كسى بدان نخواهد رسيد و فوق آن مرتبه احدى راه نيابد و ابدا   

 دان پيش نرود و ابدا طمع نيل به آن مقام را هم كسى نكندپيشروى ب

 
ََق َمَّلٌك ُمَقَرٌب َو اَل َنيِِبٌ ُمْرَسٌل َو اَل ِصِدیٌّق َو اَل َشِهیٌد   َحََّت اَل ََيْ

 تا آنجا كه هيچ ملك مقرب و نبى مرسل و هيچ صديق و شهيد 

 
  ِضٌل َو اَل ُمْؤِمٌن َصاِلٌح َو اَل َفاِجٌر َطاِلٌح َو اَل َعاَِلٌ َو اَل َجاِهٌل َو اَل َديِِنٌ َو اَل َفا

 و عالم و جاهل و پست و بلند و مؤمن صالح و فاجر طالح 
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 َو اَل َجَباٌر َعِّنیٌد َو اَل َشْیَطاٌن َمِریٌد َو اَل َخّْلٌّق ِفَمَي َبنْيَ َذِلَك َشِهیٌد 

 و جبار سركشى و هيچ ديو گمراه و خلقى بين آنها نيست 

 

 

اَم ُُنِرُُكْ َو ِصْدَق َمَقاِعِدُُكْ َو َث  ِإاَل  ِنُكْم َو ََتَ
ْ

ْمِرُُكْ َو ِعَظَم َخَطِرُُكْ َو ِکَبَ َشأ
َ

َباَت َعَرَفُهْم َجاَلَلَة أ
  َمَقاِممُُْ 

جز آنكه خدا همه آنها را به جاللت قدر و عظمت شأن و بزرگوارى و مقام رفيع شما شناسا گردانيد و نور تام  

 منزلتهاى نيكو و ثابت بودن مقامتمام و 

 

اَمَتُكْم َعَّلْیِه َو َخاَصَتُكْم َلَدْیِه َو ُقْرَب َمّْنِّزَلِتُكْم    ِمّْنُه َو َشَرَف َمَحِّلُكْم َو َمّْنِّزَلِتُكْم ِعّْنََدُ َو َْكَ

ت و شرافت رتبه و منزلت نزد خدا و كرامت مجد شما نزد حق و اختصاص و تقرب شما به حضرت احديت و عز 

 و كرامت شما نزد حق همه را بر تمام روشن ساخت

 
ا يِِن ُمْؤِمٌن ِبمُُْ َو ِِبَ

َ
ْشِهُدُُكْ أ

ُ
ْشِهُد اَّلَلَ َو أ

ُ
ْسَرِتِي أ

ُ
ْهِّلِي َو َماِِل َو أ

َ
ِمِي َو أ

ُ
ْنُُتْ َو أ

َ
ِِب أ

َ
  آَمّْنُُتْ ِبِه  ِبأ
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گيرم و شما را نيز كه من به  اه مىپدر و مادرم و اهل و مال و خويشانم به فداى شما باد خداى متعال را گو 

 واليت الهيه شما و بهرچه شما ايمان داريد من هم ايمان دارم

 
ِنُكْم َو ِبَضاَلَلِة َمْن َخاَلَفُكْم 

ْ
ا َکَفْرُُتْ ِبِه ُمْسَتْبِصٌر ِبَشأ   ََكِفٌر ِبَعُدِوُُكْ َو ِِبَ

و منكر آن هستم و من بجاللت شأن شما و  و بدشمنان شما و بهرچه شما كافر بآن و منكر هستيد من هم كافر 

 بگمراهى مخالفان شما بصير و معتقدم

 

ْم ِسْْلٌ ِْلَْن َساَْلَُكْم َو َحْرٌب ِْلَْن َحا ْعَداِئُكْم َو ُمَعاٍد َْلُ ْوِلَیاِئُكْم ُمْبِغٌض ِْلَ   َرَبمُُْ ُمَواٍل َلُكْم َو ِْلَ

كنم هر كه تسليم امر  ا دشمن داشته و با آنها عداوت مىشما و دوستداران شما را دوست دارم و دشمنان شما ر 

 و با هر كس كه با شما بجنگد جنگ خواهم كرد شما است با او تسليم

 
ْبَطّْلُُتْ ُمِطیٌع َلُكْم َعاِرٌف ِبَحِقُكْم 

َ
  ُمَحِقٌّق ِْلَا َحَقْقُُتْ ُمْبِطٌل ِْلَا أ

كنم من فرمانبردار شمايم و عارف به  ردانيد ابطال مىدانم و آنچه را باطل گ هر چه را شما حق دانيد حق مى 

 حق شما

 
ٌف ِبمُُْ ُمْؤِمٌن ِبِإَیاِبمُُْ ُمَصِدٌق ِبَر  ٌب ِبِذَمِتُكْم ُمْعَْتِ   ْجَعِتُكْم ُمِقٌر ِبَفْضِّلُكْم ُمْحَتِّمٌل ِلِعّْلِّمُمْم ُمْحَتجِ
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م و دانش شما و متلبس به عهد واليت شما و و اقرار به فضيلت و برترى شما دارم و متحمل و معتقد به مقام عل 

 معترف به حقانيت شما هستم و تصديق و ايمان به رجعت و بازگشت شما دارم

 
رٌی ِبمُُْ  ْمِرُُكْ ُمْسَتجِ

َ
ْمِرُُكْ ُمْرَتِقٌب ِلَدْوَلِتُكْم آِخٌذ ِبَقْوِلُكْم َعاِمٌل ِبأ   ُمّْنَتِظٌر ِْلَ

دولت حقه شما هستم و سخن شما را اخد كرده و امر شما را كار و منتظر امر و فرمان شما و چشم به راه  

 بندم و به درگاه شما پناه آورده مى

 

 

  َزاِئٌر َلُكْم اَلِئٌذ َعاِئٌذ ِبُقُبوِرُُكْ ُمْسَتْشِفٌع ِإََل اَّلَلِ َعَّز َو َجَل ِبمُُْ َو ُمَتَقِرٌب ِبمُُْ ِإَلْیِه 

جويم و شما را شفيع  قد مطهر شما پناه آورده و بدان توسل به حق مىو به زيارت شما شتافته و به قبور و مر 

 جويم گردانم و بواسطه شما به خدا تقرب مى خود به درگاه خدا مى

 
ُموِري

ُ
ْحَواِِل َو أ

َ
ِي َو ِإَراَدِتِي  ِي ُکِل أ َماَم َطِّلَبِتِي َو َحَواِئجِ

َ
  َو ُمَقِدُممُُْ أ

و درخواستى كه از خدا دارم شما را مقدم داشته و بواسطه شما از خداى و در تمام احوال و جميع امور حوايج  

 طلبم خود هر حاجت و مراد مى
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َوِلُكْم َو آِخِرُُكْ َو ُمَفِوٌض  ِي َذِلَك ُکِّل 

َ
ِه ُمْؤِمٌن ِبِسِرُُكْ َو َعاَلِنَیِتُكْم َو َشاِهِدُُكْ َو َغاِئِبُكْم َو أ

  ِإَلْیُكْم 

 ا و به حاضر و غايب و اول و آخر شما ايمان دارم و در تمام امور مذكور تفويضمن به ظاهر و باطن شم 

 
َرِتِي َلُكْم ُمَعََدٌ  ِِي َلُكْم َتَبٌع َو ُْنْ

ْ
 َو ُمَسِْلٌ ِفیِه َمَعمُُْ َو َقّْليِِب َلُكْم ُمَسِْلٌ َو َرأ

قواى اختيارى مهياى نصرت  و تسليم فرمان شمايم و قلبم تسليم شما و رأيم تابع رأى شما و نصرتم بتمام 

 شماست هميشه

 

ِمَّنُكْم  ِي  َیاِمِه َو ُیْظِهَرُُكْ ِلَعْدِلِه َو مُيَ
َ

ْرِضِه  َحََّت ُيْحِیَِي اَّلَلُ َتَعاََل ِدیَّنُه ِبمُُْ َو َیُرَدُُكْ  ِي أ
َ

  أ

ربوبى شما را بعالم باز تا روزگارى كه خدايتعالى دين خود را بواليت و حكومت شما زنده گرداند و در آن ايام  

 گرداند و بشما براى اجراى عدل الهى تمكين و اقتدار در همه روى زمين بخشد

 
َوَلُك 

َ
َلْیُت ِبِه أ ا ََتَ َلْیُت آِخَرُُكْ ِِبَ ( آَمّْنُت ِبمُُْ َو ََتَ ُُكْ )َعُدِوُُكْ   ْم َفَّمَعمُُْ َمَعمُُْ اَل َمَع َغرْیِ

واهم بود نه با دشمنان شما به شما ايمان دارم و به آن دليل كه اول شما را پس من همه هنگام با شما بوده و خ 

 دارم دارم به همان دليل آخر شما را دوست مى دوست مى
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ْبِت َو الَطاُغوِت َو الَشَیاِطنِي  ْعَداِئُكْم َو ِمَن اْلجِ

َ
  َو َبِرْئُت ِإََل اَّلَلِ َعَّز َو َجَل ِمْن أ

 جويم و از بت جبت و طاغوت و شياطين دشمنان شما برائت مىو بسوى خدا عز و جل از  

 
ْر  ُكْم َو اْلَغاِصِبنَي ِْلِ اِحِدیَن ِلَحِقُكْم َو اْْلَاِرِقنَي ِمْن ِواَلََّيِ نَي َلُكْم )َو( اْلجَ ُ الَظاِْلِ

ِثُكْم َو ِحّْزهُِبِ
  )َو( الَشاِكنَي ِفیُكْم )َو( اْْلُْنَحِرِفنَي َعّْنُكْم 

كه به شما ظلم كرده و حق شما را انكار كردند و كسانى كه سركشى از عهد واليت شما كردند و  و حزب آنها 

 از طريقه شما گرديدند از همه بيزارم ارث شما را غصب كردند و در مقام شما شك و ريب داشته و منحرف

 

ِئ  ٍة ُدوَنُكْم َو ُکِل ُمَطاٍع ِسَواُُكْ َو ِمَن اْْلَ  َّمِة اَلِذیَن َیْدُعوَن ِإََل الَّناِر َو ِمْن ُکِل َوِليجَ

خوانند از آنان تمام نيز بيزارى  و از هر وسيله و پيشوايى غير شما و از پيشوايانى كه خلق را به آتش دوزخ مى 

 جويم مى

 
َبدًا َما َحِییُت لََعَ ُمَوااَلِتُكْم َو َمَحَبِتُكْم َو ِدیِّنُكْم َو َوَفَق 

َ
ِِن ِلَطاَعِتُكْم َو َرَزَقِِن َفَثَبَتِِنَ اَّلَلُ أ

  َشَفاَعَتُكْم 
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ام مرا در واليت و دوستى و دين و آيين شما ثابت بدارد و مرا موفق به طاعت شما و  پس خدا مادامى كه زنده 

 مند از شفاعت شما گرداند بهره

 
ْن قَيْقَتُّص آَثاَرُُكْ َو َجَعَّلِِن ِمْن ِخَیاِر َمَواِلیُكْم الَتاِبِعنَي ِْلَا َدَعْوُُتْ ِإَلْیِه    َو َجَعَّلِِن مِِمَ

و از خوبان دوستداران شما كه به هر چه دعوت كرديد پيروى كردند قرار دهد و از آنان كه در پى آثار شما  

 رفتند

 
َداُُكْ َو ُيْحَشُر  ِي ُزْمَرِتُكْم َو َیِكُر  ِي َرْجَعِتُكْم  َتِدي ِبُ   َو َيْسُّلُك َسِبیَّلُكْم َو ََيْ

و سالك طريق شما بودند و به رهبرى شما هدايت يافتند و به قيامت در زمره شما محشور شدند و در رجعت  

 شما به جهان بازگشتند

 

َیاِممُُْ 
َ

َمُن  ِي أ َّلُك  ِي َدْوَلِتُكْم َو ُيَشَرُف  ِي َعاِفَیِتُكْم َو مُيَ   َو مُيَ

ه شرف عافيت بواسطه شما رسيدند و در ايام پادشاهى و در دولت و سلطنت شما به حكومت و ملك رسيدند و ب 

 شما تمكن و اقتدار يافتند

 
ْهِّلِي َو َماِِل 

َ
ِمِي َو َنْفِسِي َو أ

ُ
ْنُُتْ َو أ

َ
ِِب أ

َ
ُكْم ِبأ   َو َتَقُر َعْیُّنُه َغدًا ِبُرْؤََّيِ
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درم و جان و اهل و و فرداى قيامت چشمشان روشن به جمال شما گرديد خدا مرا از آنها مقرر فرمايد پدر و ما 

 مالم به فداى شما باد

 
 ِبمُُْ َو َمْن َوَحََدُ َقِبَل َعّْنُكْم 

َ
َراَد اَّلَلَ َبَدأ

َ
  َمْن أ

هر كس كه اراده خدا شناسى و اشتياق بخدا در دل يافت به پيروى شما يافت و هر كس خدا را به يگانگى  

 شناخت به تعليم شما پذيرفت

 
َجَه  ْبُّلُغ ِمَن اْْلَْدِح ُکّْنَهُمْم َو ِمَن اْلَوْصِف َقْدَرُُكْ  َو َمْن َقَصََدُ ََتَ

َ
اَءُُكْ َو اَل أ ْحِصِي ََثَ

ُ
  ِبمُُْ َمَواِِلَ اَل أ

و هر كس خدا طلب گرديد به توجه به شما گرديد اى پيشوايان من صفات كماليه شما آنقدر است كه ثناى  

 و منزلت شما نتوانم رسيد شما را شمار نتوانم كرد و به كنه مدح و توصيف قدر

 

 

َباِر ِبمُُْ َفَتَح اَّلَلُ  ْبَراِر َو ُحَججُ اْلجَ ْخَیاِر َو ُهَداُة اْْلَ ْنُُتْ ُُنُر اْْلَ
َ

  َو أ

و شماييد نور قلب خوبان و هدايت كنندگان نكوكاران و حجتهاى خداى مقتدر جبار خدا بشما افتتاح عالم  

 ايجاد كرد
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ُِتُ  ْرِض ِإاَل ِبِإْذِنِه َو ِبمُُْ َيخْ ْن َتَقَع لََعَ اْْلَ

َ
ِسُك الَسَّماَء أ ( َو ِبمُُْ ُیَّنِّزُل اْلَغْیَث َو ِبمُُْ مُيْ   )اَّلَلُ

و به شما نيز ختم كتاب آفرينش فرمود و بواسطه شما خدا بر ما باران رحمت نازل كرد و بواسطه شما آسمان را  

 دبپاداشت تا بر زمين جز به امرش فرو نياي

 
َم َو َیْكِشُف الُضَر َو ِعّْنَدُُكْ َما َنَّزَلْت ِبِه ُرُسُّلُه َو َهَبَطْت ِبِه َماَلِئَكُتُه َو    ِإََل َجِدُُكْ َو ِبمُُْ ُیَّنِفُس اْْلَ

گردد و اسرار نازل بر پيغمبران و نزول فرشتگان نزد شما بر  و بواسطه شما غم و اندوه و رنجها از دلها برطرف مى 

 رگوار شماجد بز

 

  و اگر زيارت امير المؤمنين عليه السالم باشد بجاى و إلى جدكم بگو وَ إِلَى أَخِيكَ

 

 

 ُکُل َشِریٍف ِلَشَرِفُكْم َو 
َ

َطأ
ْ

نَي َطأ َحدًا ِمَن اْلَعاَْلِ
َ

ِمنُي آَتاُُكُ اَّلَلُ َما ََلْ ُیْؤِت أ َع ُکُل  ُبِعَث الُروُح اْْلَ َبخَ

  ْم ُمَتَكِبٍ ِلَطاَعِتُك 

گرديد خدا به شما مقامى عطا كرد كه به احدى از اهل عالم عطا نكرد و هر شخص  بر برادرت( روح األمين نازل)  

 با شرافتى پيش شرف مقام شما سر فرود آورد و هر سركش متكبرى به اطاعت شما سر نهاد
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وِرُُكْ َو َفاَز اْلَفاِئُّزوَن ٍء َلُكْم َو  َو َخَضَع ُکُل َجَباٍر ِلَفْضِّلُكْم َو َذَل ُکُل َشِْي  ْرُض ُِنُ ْشَرَقِت اْْلَ

َ
أ

ُكْم  اَلََّيِ ِ   ْبِ

و هر جبار گردن فرازى در مقابل فضل و كمال شما خاضع و همه چيز پيش شما فروتن گشت و زمين به نور  

 شما روشن گرديد و رستگاران عالم به واليت و محبت شما رستگار شدند

 
ِن ِبمُُْ ُيْسَّلُك ِإََل الِر  ُكْم َغَضُب الَرْْحَ   ْضَواِن َو لََعَ َمْن َجَحَد ِواَلََّيَ

 پيروى شما سلوك راه بهشت و رضوان و انكار واليت شما خشم و غضب خداى رحمان است 

 
ْْسَ  اُؤُُكْ  ِي اْْلَ ْْسَ

َ
یَن َو أ ُُكْ  ِي الَذاِْكِ ْهِّلِي َو َماِِل ِذْْكُ

َ
ِمِي َو َنْفِسِي َو أ

ُ
ْنُُتْ َو أ

َ
ِِب أ

َ
 اِء ِبأ

پدر و مادر و جان و اهل و مالم همه فداى شما باد در حلقه ذاكران عالم از سموات و ارض همه جا ذكر خير  

 شماست نامهاى شما در ميان نامها

ْنُفُسُمْم  ِي الُّنُفوِس َو آَثاُرُُكْ  ِي 
َ

ْرَواِح َو أ ْرَواُحمُُْ  ِي اْْلَ
َ

ْجَساِد َو أ ْجَساُدُُكْ  ِي اْْلَ
َ

اْْلَثاِر َو ُقُبوُرُُكْ َو أ
  ِي اْلُقُبوِر 

و جسد پاك شما در ميان اجساد و روح بزرگ شما در ميان ارواح و نفوس قدسى شما در ميان نفوس و آثار  

 وجودى شما در ميان آثار و قبور مطهر شما در ميان قبرها
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ْ

ْعَظَم َشأ
َ

ْنُفَسُمْم َو أ
َ

َم أ ْْكَ
َ

اَءُُكْ َو أ ْْسَ
َ

ْحَّلى أ
َ

ْصَدَق َفَّما أ
َ

ْوََف َعْهَدُُكْ )َو أ
َ

َجَل َخَطَرُُكْ َو أ
َ

َنُكْم َو أ
 (َوْعَدُُكْ 

پس چقدر نامهاى شما شيرين و نفوس شما با كرامت شأن و مقامتان بزرگ و قدر و منزلت شما با جالل و عهد  

 شما با وفاترين عهد و وعد و پيمان شما راست و با حقيقت

 
ْمُرُُكْ 

َ
ْحَساُن َو َکاَلُممُُْ ُُنٌر َو أ رْیُ َو َعاَدُتُكُم اْْلِ  ُرْشٌد َو َوِصَیُتُكُم الَتْقَوى َو ِفْعُّلُكُم اْلخَ

َیُتُكُم اْلَكَرُم    َسجِ

سخن شما نوربخش دلها و امر و فرمان شما هدايت و ارشاد خلق كار شما نيكو و عادت شما نيكى و احسان  

 فطرت شما كرم و بخشش

 

 

ُنُكُم 
ْ

ُیمُُْ ِعْْلٌ َو ِحْْلٌ َو َحّْزٌم َو َشأ
ْ

  اْلَحُّق َو الِصْدُق َو الِرْفُّق َو َقْوُلُكْم ُحمٌُْ َو َحُْتٌ َو َرأ

و شأن ذاتى شما حق و صدق و مرافقت و شفقت قول و دستور شما حكم حتمى الزم اإلجراء راى و انديشه شما  

 علم و دانش و بردبارى و مآل انديشى است
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ِمِي َو َن ِإْن ُذِْكَ ا 

ُ
ْنُُتْ َو أ

َ
ِِب أ

َ
َواُه َو ُمّْنَتَهاُه ِبأ

ْ
ْصَّلُه َو َفْرَعُه َو َمْعِدَنُه َو َمأ

َ
َوَلُه َو أ

َ
رْیُ ُکّْنُُتْ أ   ْفِسِيْلخَ

اگر ذكر از خير و نيكويى شود اول مقام نيكى را داراييد و اصل و فرع و معدن و محل و مبدء و منتهاى هر خير  

 مادر و جانم نثار شما باد و نيكويى شماييد پدر و

 
یَل َباَلِئُكْم  ْحِصِي َِجِ

ُ
اِئُكْم َو أ ِصُف ُحْسَن ََثَ

َ
  َکْیَف أ

 چگونه مدح و ثناى شما را توان وصف كرد و شئونات رفيع و جميلتان را توان به شمار آورد 

 
ْخَرَجَّنا اَّلَلُ ِمَن الُذِل َو َفَرَج َعَّنا َغَّمَراِت اْلُكُرو

َ
َّلَكاِت َو ِمَن َو ِبمُُْ أ ْنَقَذَنا ِمْن َشَفا ُجُرِف اْْلَ

َ
ِب َو أ

 الَّناِر 

و از وادى  در صورتى كه بواسطه شما خدا ما را از ذلت نجات داد و غم و اندوههاى شديد ما را برطرف ساخت 

 مهالك عالم و آتش دوزخ رهانيد

 

َوااَلِتُكْم َعَّلَّم  ِمِي َو َنْفِسِي ِِبُ
ُ

ْنُُتْ َو أ
َ

ِِب أ
َ

ْصَلَح َما ََكَن َفَسَد ِمْن ُدْنَیاَناِبأ َ
 َّنا اَّلَلُ َمَعاَِلَ ِدنِيَّنا َو أ

پدر و مادر و جانم فداى شما بواسطه واليت و پيشوايى شما خدا معالم و حقايق دين را به ما آموخت و هر آنچه  

 از امور دنياى ما فاسد و پريشان بود اصالح فرمود
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ِت الْ  َوااَلِتُكْم ََتَ َوااَلِتُكْم ُتْقَبُل الَطاَعُة َو ِِبُ َكِّلَّمُة َو َعُظَّمِت الِّنْعَّمُة َو اْئَتَّلَفِت اْلُفْرَقُة َو ِِبُ

َضُة   اْْلُْفَْتَ

و بواسطه واليت و پيشوايى شما كلمه به حد كمال رسيد و نعمت بزرگ دين بخلق عطا گرديد و پراكندگى امت  

 ا طاعت فريضه خلق پذيرفته ميشودبالفت و اتحاد مبدل گشت و بواليت و دوستى شم

 
ُّْموُد   َو َلُكُم اْْلََوَدُة اْلَواِجَبُة َو الَدَرَجاُت الَرِفیَعُة َو اْْلََقاُم امْْلَ

 و خدا دوستى شما را بر خلق واجب كرد و به شما درجات رفيع و مقام محمود 

 
ُن اْلَكِبرُی َو الَشَفاَعُة اْْلَْقُبوَلُة  َو اْْلََكاُن )َو اْْلََقاُم( اْْلَْعُّلوُم ِعّْنَد اَّلَلِ َعَّز 

ْ
اُه اْلَعِظُي َو الَشأ  َو َجَل َو اْلجَ

 و منزلت عالى معلوم نزد خداى عز و جل و جاه و عزت بزرگ و شأن عظيم و مقام شفاعت مقبول اعطا گرديد 

 

 

ْنَّزْلَت َو اَتَبْعَّنا الَرُسوَل َفاْكُتْبَّن 
َ

ا أ ا آَمَّنا ِِبَ   ا َمَع الَشاِهِدیَن َرَُنَ

 پروردگارا ما به آنچه نازل فرمودى ايمان آورديم و رسول تو را پيروى كرديم پس تو ما را از گواهان ثبت فرما 
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ْنَت اْلَوَهاُب 

َ
ًة ِإَنَك أ ا َبْعَد ِإْذ َهَدْیَتَّنا َو َهْب َلَّنا ِمْن َلُدْنَك َرْْحَ ا اَل ُتِّزْغ ُقُّلوَُنَ   َرَُنَ

ا دلهاى ما را كه به حق هدايت فرمودى ديگر به باطل مايل نگردان و به ما از لطف ازلى خود رحمتى پروردگار 

 عوض و منت كامل عطا فرما كه همانا تويى عطا بخش بسيار بى

 
ا َْلَْفُعواًل  ا ِإْن ََكَن َوْعُد َرُِنَ  ُسْبَحاَن َرُِنَ

 د يافتمنزهى پروردگارا محققا وعده پروردگار ما انجام خواه 

 
ِتِي َعَّلْیَها ِإاَل ِرَضاُُكْ 

ْ
  َیا َوِِلَ اَّلَلِ ِإَن َبْیِِن َو َبنْيَ اَّلَلِ َعَّز َو َجَل ُذُُنبًا اَل َیأ

اى ولى خدا همانا بين من و خداى عز و جل گناهانى هست كه جز رضا و شفاعت شما آن گناهان را محو  

 نخواهد ساخت

 
ْمَر َخّْلِقِه َو َقَرَن َطاَعَتُكْم ِبَطاَعِتِه  َفِبَحِّق َمِن اْئَتَّمَّنُكْم 

َ
َعاُُكْ أ   لََعَ ِسِرِه َو اْسَْتْ

پس قسم به حق آنكس كه بر سر خود شما را امين گردانيد و سرپرست امور بندگان خود قرار داد و اطاعت شما  

 را به طاعت خود مقرون ساخت

َطاَع اَّلَلَ َْلَا اْسَتْوَهْبُُتْ ُذُُنِِب َو ُکّْنُُتْ ُشَف 
َ

َطاَعمُُْ َفَقْد أ
َ

  َعاِئِي َفِإيِِن َلُكْم ُمِطیٌع َمْن أ



 زیارت جامعه کبریه                                                                                                                                                                                                                                                                                                             موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(      

29 www.ahlolbait.com 

 

كه شما از خدا بر من بخشش و آمرزش طلبيد و شفيع من باشيد كه من مطيع فرمان شمايم و هر كس شما را  

 اطاعت كند خدا را اطاعت كرده

 
َحَبُكْم َف 

َ
ْبَغَض اَّلَلَ َو َمْن َعَصاُُكْ َفَقْد َعَصى اَّلَلَ َو َمْن أ

َ
ْبَغَضُمْم َفَقْد أ

َ
َحَب اَّلَلَ َو َمْن أ

َ
  َقْد أ

و كسى كه شما را نافرمانى كند معصيت خدا را كرده و كسى كه شما را دوست دارد خدا را دوست داشته و  

 كسى كه با شما خشم و دشمنى دارد با خدا دشمنى داشته

 
 

َ
ْ اّلَلُهَم ِإيِِن َلْو َوَجْدُت ُشَفَعاَء أ َعّْلهُُتُ ْبَراِر َلجَ ِئَّمِة اْْلَ ْخَیاِر اْْلَ ِتِه اْْلَ ْهِل ََبْ

َ
ْقَرَب ِإَلْیَك ِمْن ُمَحَّمٍد َو أ

  ُشَفَعاِئِي

اخيار و پيشوايان نيكوكار  پروردگارا من اگر شفيعانى به تو نزديكتر از محمد )ص( و آل محمد )ع( كه همه 

 دادم ار مىيافتم آنها را به درگاه تو شفيع قر هستند مى

 
ْ َو ِبَحِقِهْم 

َّلِة اْلَعاِرِفنَي هُِبِ ْن ُتْدِخَّلِِن  ِي ُِجْ
َ

ُلَك أ
َ

ْسأ
َ

ْم َعَّلْیَك أ ْوَجْبَت َْلُ
َ

  َفِبَحِقِهُم اَلِذي أ

كنم كه مرا داخل در جمله  پس تو را قسم به حق آنها كه آن را تو بر خود الزم گردانيدى از تو درخواست مى 

 ا و به حق آنها كردهعارفان به مقام آنه

 

نَي  ْرَحُم الَراِْحِ
َ

ْ ِإَنَك أ
  َو  ِي ُزْمَرِة اْْلَْرُحوِمنَي ِبَشَفاَعهُِتِ
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 و در زمره رحمت شدگان به شفاعتشان قرار دهى كه تويى اى خدا مهربانترين مهربانان عالم 

 
 
َ   ْسِّلَمًي( َکِثریًا َو َحْسُبَّنا اَّلَلُ َو ِنْعَم اْلَوِکیُل َو َصَّلى اَّلَلُ لََعَ ُمَحَّمٍد َو آِلِه الَطاِهِریَن َو َسَْلَ )ت

و درود خدا بر محمد )ص( و آل طاهرينش و سالم و تحيت بسيار باد و ما را خدا كفايت است و نيكو وكيل و  

 .نگهبانى است

 

اند  همؤلف گويد كه اين زيارت را شيخ نيز در تهذيب نقل كرده و بعد از اين دعاى وداعى نقل كرد

كه ما بمالحظه اختصار آن را ذكر ننموديم و اين زيارت چنانكه عالمه مجلسى فرموده بهترين زيارت 

جامعه است از جهت متن و سند و فصاحت و بالغت و والد ماجدش در شرح فقيه فرموده كه اين 

هم السالم را زيارت احسن و اكمل زيارات است و من تا در عتبات عاليات بودم زيارت نكردم ائمه علي

 تمگر به اين زيار


