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علقمه( یعاشورا )دعا ارتيبعد از ز یدعا  

 لتیمقام و فض انیآن، ب یو محتوا شود یعاشورا خوانده م ارتیاست که پس از ز ییدعا َعْلقَمه یدعا
و  یبه خصوص تول یو اخرو یویدن جیبلند و جامع حوا یمشتمل بر معان که )ع( استمعصوم امامان

 ثیحد یاما از آنجا که در پ ،کند یدعا را صفوان بن مهران از امام صادق)ع( نقل م نیا .است یتبر
از محققان  یبعض مشهور شده است.« علقمه یدعا»علقمه است آمده، به نام  اش یعاشورا که راو ارتیز
آن را  ،یبدون نسبت دادن به راو یاند و بعض گفته« علقمه یصفوان معروف به دعا یدعا»دعا را  نیا

  .اند دهیعاشورا نام ارتیبعد از ز یدعا

كرده محمد بن خالد طیالسى از سیف بن عمیره كه گفت بیرون رفتم با صفوان بن مهران و جمعى  روایت
دیگر از اصحاب خودمان بسوى نجف بعد از خروج حضرت صادق علیه السالم از حیره به جانب مدینه 

صورت  فوانپس زمانى كه ما فارغ شدیم از زیارت یعنى زیارت امیر المؤمنین علیه السالم گردانید ص
خود را به جانب مشهد ابو عبد هللا علیه السالم پس گفت از براى ما كه زیارت كنید حسین علیه السالم را 

از این مكان از نزد سر مقدس امیر المؤمنین علیه السالم كه از اینجا ایما و اشاره كرد به سالم بر آن 
واند صفوان همان زیارتى را حضرت جناب صادق علیه السالم و من در خدمتش بودم سیف گفت پس خ

آنگاه دو  ،كه روایت كرده بود علقمه بن محمد حضرمى از حضرت باقر علیه السالم در روز عاشورا
ركعت نماز كرد نزد سر امیر المؤمنین علیه السالم و وداع گفت بعد از آن نماز امیر المؤمنین علیه 

ه سالم در حالتى كه گردانیده بود روى خود را به ب المالسالم را و اشاره كرد به جانب قبر حسین علیه الس
)مفاتیح الجنان(.جانب او و وداع كرد بعد از زیارت او را و از دعاهایى كه بعد از نماز خواند این بود  

دعا را و  نیرا و بخوان ا ارتیز نیپس صفوان گفت که امام صادق)ع( به من فرمود که مواظب باش ا
و دعا کند  ارتیز نیکند به ا ارتیهر که ز یکه من ضامنم بر خدا برا یدرست کن به آن. پس به ارتیز

برسد  حضرتمشکور و سالمش به آن  شیمقبول شود و سع ارتشیز نکهیدور ا ای کیدعا از نزد نیبه ا
 دیبه هر مرتبه که خواهد برسد و او را نوم یالتع یو محجوب نماند و حاجت او قضا شود از جانب خدا

.(۵۴۳مصباح المتهجد،ص ،یطوس .)برنگرداند  

َعْلقَمه یدعا  

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

يَن يَا َكاِشَف ُكَرِب الْ  ُ يَا ُمِجيَب َدْعَوِة اْلُمْضَطر ِ ُ يَا َّللاه ُ يَا َّللاه َمْكُروبِيَن يَا ِغيَاَث اْلُمْستَِغيثِينَ يَا َّللاه  
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اى خدا اى خدا اى خدا اى مستجاب كننده دعاى بیچارگان و اى برطرف كن غم و اندوه پریشان 
اى دادرس دادخواهان خاطران  

 
 يَا َصِريَخ اْلُمْستَْصِرِخيَن )َو( يَا َمْن ُهَو أَْقَرُب إِلَيه ِمْن َحْبِل اْلَوِريدِ 

رس فریادخواهان و اى آنكه تو از رگ من به من نزدیكترىو اى فریاد  
 

  َو( يَا َمْن يَُحوُل بَْيَن اْلَمْرِء َو قَْلبِِه )َو( يَا َمْن ُهَو بِاْلَمْنَظِر اْْلَْعلَى َو بِاْْلُفِِق اْلُمبِينِ )
فق روشن شوى اى آنكه ذاتت در منظره بلند است و وجودت در ا اى آنكه بین شخص و قلب او حایل مى

 است
 

ِحيُم َعلَى اْلعَْرِش اْستََوى )َو( يَا َمْن يَْعلَُم َخائِنَةَ اْْلَْعيُِن َو َما تُْخِفي) ْحَمُن الره ُدورُ  َو( يَا َمْن ُهَو الره الصُّ  
اى آنكه او منحصرا بخشاینده و مهربان و بر عرش مستقر است اى آنكه نظر چشم آنان كه به خیانت 

دانى دلها پنهان دارند همه را مى نگرند و آنچه در   
 

  َو( يَا َمْن الَ يَْخفَى َعلَْيِه َخافِيَةٌ يَا َمْن الَ تَْشتَبِهُ َعلَْيِه اْْلَْصَواتُ )
 اى آنكه هیچ امر مستور و سر مخفى بر تو پنهان نیست اى آنكه اصوات بر تو مشتبه نخواهد شد

 
ينَ  َو( يَا َمْن الَ تُغَل ُِطهُ )تُغَل ُِظهُ()   اْلَحاَجاُت )َو( يَا َمْن الَ يُْبِرُمهُ إِْلَحاُح اْلُمِلح ِ

 و حاجات تو را به اشتباه نیفكند و اى كسى كه الحاح و التماس تو را رنج و مالل ندهد
 

  يَا ُمْدِرَك ُكل ِ فَْوٍت )َو( يَا َجاِمَع ُكل ِ َشْمٍل )َو( يَا بَاِرَئ النُّفُوِس بَْعَد اْلَمْوتِ 
اى مدرك هر چه فوت شود و اى جمع آرنده هر چه در جهان متفرق و پریشان شود اى برانگیزنده جانها 

 پس از موت
 

  يَا َمْن ُهَو ُكله يَْوٍم فِي َشأٍْن يَا قَاِضَي اْلَحاَجاِت يَا ُمنَف َِس اْلُكُربَاِت يَا ُمْعِطَي السُّْؤالَتِ 
ى برآورنده حاجات اى برطرف ساز غم و رنجها اى عطا اى آنكه تو را در هر روز شأن خاصى است ا

 بخش سؤاالت
 

اتِ  َغبَاِت يَا َكافَِي اْلُمِهمه   يَا َوِليه الره
 اى مالك رغبت و اشتیاقات اى كفایت كننده مهمات خالیق

 
  ْرِض ٌء فِي السهَماَواِت َو اْْلَ  ٍء َو الَ يَْكِفي ِمْنهُ َشيْ  يَا َمْن يَْكِفي ِمْن ُكل ِ َشيْ 

كند  كنى و هیچ چیز در آسمان و زمین از تو كفایت نمى اى كسى كه تو به تنهایى كفایت از همه مى   
 

ِ فَاِطَمةَ بِْنِت نَبِي َِك وَ  ٍ أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن َو بَِحق  ٍد َخاتَِم النهبِي ِيَن َو َعلَي  ِ ُمَحمه ِ اْلَحَسِن َو اْلُحَسيْ  أَْسأَلَُك بَِحق    نِ بَِحق 
كنم به حق محمد خاتم پیغمبران و به حق على امیر اهل ایمان و به حق فاطمه دخت  از تو درخواست مى 

 پیغمبرت و به حق حسن و حسین
 

هُ إِلَْيَك فِي َمقَاِمي َهَذا َو بِِهْم أَتََوسهُل َو بِِهْم أَتََشفهُع إِلَْيكَ    فَِإن ِي بِِهْم أَتََوجه
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ام در این مقام و به آنها توسل جسته و آنان را  واران به درگاه حضرتت رو آورده كه من بوسیله آن بزرگ
آورم به درگاهت شفیع مى   

 
  ْم ِعْنَدكَ َو بَِحق ِِهْم أَْسأَلَُك َو أُْقِسُم َو أَْعِزُم َعلَْيَك َو بِالشهأِْن الهِذي َلُهْم ِعْنَدَك َو بِاْلقَْدِر الهِذي لَهُ 

كنم بر تو و به شأن و مقامى كه آن  كنم و قسم و سوگند به جد یاد مى  از تو مسئلت مى و به حق آن پاكان
 بزرگواران را نزد توست و به قدر و منزلتشان نزد تو

 
ْلتَُهْم َعلَى اْلعَالَِميَن َو بِاْسِمَك الهِذي َجعَْلتَهُ ِعْنَدُهْم َو بِِه َخَصْصتَُهْم ُدوَن اْلعَالَ    ِمينَ َو بِالهِذي فَضه

و به آن سر حقیقتى كه موجب افضلیت آنها برعالمیان گردید و به آن اسم خاصى كه تو نزد آنها قرار 
 دادى از همه خلق به آنها اختصاص دادى

 
 َو بِِه أَبَْنتَُهْم َو أَبَْنَت فَْضلَُهْم ِمْن فَْضِل اْلعَالَِميَن َحتهى فَاَق فَْضلُُهْم فَْضَل اْلعَالَِميَن َجِميعا  

 تا آنكه فضل و كمال آنان برتر از تمام عالمیان گردید
 

ٍد َو أَْن تَْكِشَف َعن ِ  ٍد َو آِل ُمَحمه ي َو َكْربِيأَْسأَلَُك أَْن تَُصل َِي َعلَى ُمَحمه ي َو َهم ِ   ي َغم ِ
كنم كه درود فرستى بر محمد و آل محمد و هم و  دهم( و از تو درخواست مى  به این امور تو را قسم مى)

 غم و رنج مرا برطرف سازى
 

  َو تَْكِفيَنِي اْلُمِهمه ِمْن أُُموِري َو تَْقِضَي َعن ِي َدْينِي
نم را ادا سازىو مهمات امورم را كفایت فرمایى و دی  

 
  َو تُِجيَرنِي ِمَن اْلفَْقِر َو تُِجيَرنِي ِمَن اْلفَاقَِة َو تُْغنِيَنِي َعِن اْلَمْسأَلَِة إِلَى اْلَمْخلُوقِينَ 

نیاز گردانى  و از فقر و مسكنتم نجات دهى و مرا از سؤال از خلق به لطف و كرمت بى  
 

هُ وَ    ُعْسَر َمْن أََخاُف ُعْسَرهُ َو ُحُزونَةَ َمْن أََخاُف ُحُزونَتَهُ  َو تَْكِفيَنِي َهمه َمْن أََخاُف َهمه
ترسم و از هر مشكل و خشونت هر كه خایفم  و مرا كفایت كنى از هر هم و غمى كه از آن مى  

 
هُ َو َمْكَر َمْن أََخاُف َمْكَرهُ َو بَْغَي َمْن أََخاُف بَْغيَهُ    َو َشره َمْن )َما( أََخاُف َشره

از هر شر اشرارى كه ترسانم و از مكر و ظلم و جور كسانى كه خوفناكم و  
 

  َو َجْوَر َمْن أََخاُف َجْوَرهُ َو ُسْلَطاَن َمْن أََخاُف ُسْلَطانَهُ َو َكْيَد َمْن أََخاُف َكْيَدهُ 
 و از تسلط و خدعه و كید و اقتدار كسانى كه از آنها خائفم بر خود

 
 َو َمْقُدَرةَ َمْن أََخاُف )باَلََء( َمْقُدَرتَهُ َعلَيه َو تَُرده َعن ِي َكْيَد اْلَكيََدِة َو َمْكَر اْلَمَكَرةِ 

 از همه مرا حفظ و كفایت فرمائى و كید و خدعه حیلت گران و مكر مكاران را از من بگردانى
 

  فَِكْدهُ  اللهُهمه َمْن أََراَدنِي فَأَِرْدهُ َو َمْن َكاَدنِي
 پروردگارا هر كس با من اراده شرى دارد شرش را به خود او برگردان
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  َو اْصِرْف َعن ِي َكْيَدهُ َو َمْكَرهُ َو بَأَْسهُ َو أََمانِيههُ َو اْمنَْعهُ َعن ِي َكْيَف ِشئَْت َو أَنهى ِشئْتَ 
ز من برطرف ساز و به هر و هر كه با من قصد خدعه و فریب دارد آرزو و فریب و آسیب او را ا

خواهى آزارش را از من منع فرما طریق و به هرگاه مى   
 

 اللهُهمه اْشغَْلهُ َعن ِي بِفَْقٍر الَ تَْجبُُرهُ َو بِباَلٍَء الَ تَْستُُرهُ َو بِفَاقٍَة الَ تَُسدَُّها
رطرف ابدا از او پروردگارا تو از فكر آزار من او را به فقر و مسكنت و بال و مصیبت دایمى كه ب

 نگردانى
 

هُ َو بَِمْسَكنٍَة الَ تَْجبُُرَها  َو بُِسْقٍم الَ تُعَافِيِه َو ذُل ٍ الَ تُِعزُّ
و به دردى كه عافیت نبخشى مشغولش گردان و به ذلت ابدى و فقر و مسكنت همیشگى كه هیچ جبران 

 نكنى گرفتار ساز
 

  ِه َو أَْدِخْل َعلَْيِه اْلفَْقَر فِي َمْنِزِلِه َو اْلِعلهةَ َو السُّْقَم فِي بََدنِهِ اللهُهمه اْضِرْب بِالذُّل ِ نَْصَب َعْينَيْ 
و فقر و احتیاج را به منزل او داخل ساز و درد و مرض را  پروردگارا ذلت نفس را نصب العین او گردان

 به بدن او جاى ده
 

  لَهُ َو أَْنِسِه ِذْكِري َكَما أَْنَسْيتَهُ ِذْكَركَ َحتهى تَْشغَلَهُ َعن ِي بُِشْغٍل َشاِغٍل الَ فََراَغ 
تا او را از من همیشه مشغول درد و الم و فقر خودش گردانى و مرا از یاد او ببر چنانكه یاد خود را از 

 خاطرش بردى
 

  عِ َجَواِرِحهِ َو ُخْذ َعن ِي بَِسْمِعِه َو بََصِرِه َو ِلَسانِِه َو يَِدِه َو ِرْجِلِه َو قَْلبِِه َو َجِمي
و آن دشمن مرا تو به كرمت گوش و چشم و زبان و دست و پا و قلب و جمیع اعضایش را از آزار و 

 اذیت به من منع فرما
 

  ْن ِذْكِريأَْدِخْل َعلَْيِه فِي َجِميعِ َذِلَك السُّْقَم َو الَ تَْشِفِه َحتهى تَْجعََل َذِلَك لَهُ ُشْغال  َشاِغال  بِِه َعن ِي َو عَ  وَ 
و دردى به تمام این اعضاء و جوارحش مسلط فرما كه ابدا شفا نبخشى تا از من مشغول شود و یاد من از 

 خاطرش برود
 

َج ِسَواكَ َو اْكِفنِ  ٌج الَ ُمفَر ِ   ي يَا َكافَِي َما الَ يَْكِفي ِسَواَك فَِإنهَك اْلَكافِي الَ َكافَِي ِسَواَك َو ُمفَر ِ
و مهمات مرا كفایت فرما اى كافى مهماتى كه غیر تو احدى آن مهمات را كفایت نتواند كرد كه همانا 

ست و فرج و گشایش امور منحصر به توست و غیر اى نی تویى كفایت كننده در عالم و جز تو كفایت كننده
 تو نیست

 
  َو ُمِغيٌث الَ ُمِغيَث ِسَواَك َو َجاٌر الَ َجاَر ِسَواكَ 

 و فریادرس خلق تویى و غیر تو نیست و پناه بیچارگان تویى و غیر تو نیست
 

  َواكَ َخاَب َمْن َكاَن َجاُرهُ ِسَواَك َو ُمِغيثُهُ ِسَواَك َو َمْفَزُعهُ إِلَى سِ 
 هر كس به جوار غیر تو پناه برد و فریادرسى جز تو طلبد و زارى به درگاه غیر تو كرد
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  َو َمْهَربُهُ )إِلَى ِسَواَك( َو َمْلَجُؤهُ إِلَى َغْيِرَك )ِسَواَك( َو َمْنَجاهُ ِمْن َمْخلُوٍق َغْيِركَ 
كرد محروم و ناامید گشت و ملجأ و پناهى غیر تو جست و نجات بخشى ماسواى تو از مخلوق طلب  

 
  فَأَْنَت ثِقَتِي َو َرَجائِي َو َمْفَزِعي َو َمْهَربِي َو َمْلَجئِي َو َمْنَجايَ 

 پس تویى اى خدا اعتماد و امید من و محل زارى و پناه و ملجأ و نجات بخش من
 

ٍد أَتَ  ٍد َو آِل ُمَحمه هُ إِلَْيَك َو أَتََوسهُل َو أَتََشفهعُ فَبَِك أَْستَْفتُِح َو بَِك أَْستَْنِجُح َو بُِمَحمه   َوجه
آورم و  طلبم و بوسیله محمد و آل محمد )ص( بدرگاه تو روى مى   كه به لطف تو گشایش و فیروزى مى

جویم توسل و شفاعت مى   
 

ُ فَلََك اْلَحْمُد َو لََك الشُّْكُر َو إِلَْيَك اْلُمْشتََكى َو أَْنَت اْلُمسْ  ُ يَا َّللاه ُ يَا َّللاه   تَعَانُ فَأَْسأَلَُك يَا َّللاه
كنم و به درگاه  كنم اى خدا اى خدا اى خدا و تو را شكر و ستایش مى  پس از تو منحصرا درخواست مى

طلبم  آیم و از تو یار و یاور مى تو به شكوه و ناله و زارى مى   
 

ٍد َو آِل ُمحَ  ٍد أَْن تَُصل َِي َعلَى ُمَحمه ٍد َو آِل ُمَحمه ِ ُمَحمه ُ بَِحق  ُ يَا َّللاه ُ يَا َّللاه دٍ فَأَْسأَلَُك يَا َّللاه مه  
مد و كنم اى خدا اى خدا اى خدا به حق محمد و آل محمد كه درود فرستى بر مح باز از تو تنها مسئلت مى 

 آل اطهارش
 

ي َو َكْربِي فِي َمقَاِمي َهذَا ي َو َهم ِ  َو أَْن تَْكِشَف َعن ِي َغم ِ
 و از من هم و غم و رنج و پریشانیم را برطرف سازى در همین جا كه اقامت دارم

 
هِ  ِ هُ َو َكْربَهُ َو َكفَْيتَهُ َهْوَل َعُدو  هُ َو َغمه   َكَما َكَشْفَت َعْن نَبِي َِك َهمه

پیغمبرت را هم تو برطرف فرمودى و از هول و هراس دشمنش كفایت كردى نانكه هم و غم و رنجچ  
 

ْجَت َعْنهُ َو اْكِفنِي َكَما َكفَْيتَهُ  ْج َعن ِي َكَما فَره   فَاْكِشْف َعن ِي َكَما َكَشْفَت َعْنهُ َو فَر ِ
و گشایش بخش چنانكه به پس از من برطرف ساز چنانكه از آن حضرت برطرف ساختى و به من فرج 

 او بخشیدى و امورم كفایت فرما چنانكه از او كفایت فرمودى
 

  َو اْصِرْف َعن ِي( َهْوَل َما أََخاُف َهْولَهُ َو َمئُونَةَ َما أََخاُف َمئُونَتَهُ )
 و هر چه از آن هراسانم تو برطرف گردان و از من آنچه كه از مشقت و زحمتش ترسانم

 
هُ باِلَ َمئُونٍَة َعلَى نَْفِسي ِمْن َذِلكَ َو َهمه َما أَ    َخاُف َهمه

 و آنچه از او اندوهناك و پریشان خاطرم بدون تحمل مشقت من تو از من كفایت فرما
 

هُ ِمْن أَْمِر آِخَرتِي َو ُدْنيَايَ  نِي َهمُّ   َو اْصِرْفنِي بِقََضاِء َحَوائِِجي َو ِكفَايَِة َما أََهمه
 و مرا برآورده حاجت از اینجا بازگردان و مهمات امور دنیا و آخرتم را كفایت فرما

 
ِ أَبَدا  )َما بَِقيُت( ِ ( َعلَْيَك )َعلَْيُكَما( ِمن ِي َسالَُم َّللاه َو بَِقَي اللهْيُل َو النهَهارُ  يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن )َو يَا أَبَا َعْبِد َّللاه  
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و اى ابا عبد هللا الحسین سالم و تحیت خدا از من بر تو باد همیشه تا من باقیم و تا لیل و اى امیر المؤمنین 
 نهار باقى است

 
ُ بَْينِي َو بَْينَُكَما َق َّللاه ُ آِخَر اْلعَْهِد ِمْن ِزيَاَرتُِكَما َو الَ فَره  َو الَ َجعَلَهُ َّللاه

ندهد و هرگز میان من و شما خدا جدایى نیفكند و خدا این زیارت مرا آخر عهد من در زیارت شما قرار  
 

يهتِِه َو أَِمتْنِي َمَماتَُهْم َو تََوفهنِي َعلَى ِملهتِِهمْ  ٍد َو ذُر ِ   اللهُهمه أَْحيِنِي َحيَاةَ ُمَحمه
پروردگارا مرا به طریق حیوة محمد و آل محمد زنده بدار و به طریق آنان بمیران و بر ملت و شریعتشان 

روحم فرما قبض  
 

ْنيَا َو اْْلِخَرةِ  ْق بَْينِي َو بَْينَُهْم َطْرفَةَ َعْيٍن أَبَدا  فِي الدُّ  َو اْحُشْرنِي فِي ُزْمَرتِِهْم َو الَ تُفَر ِ
و در زمره آن بزرگواران محشورم گردان و طرفة العینى تا ابد در دنیا و آخرت میان من و آنها جدایى 

 میفكن
 

ِ َرب ِي َو َرب ُِكَمايَا أَِميَر اْلُمْؤمِ  ال  إِلَى َّللاه ِ أَتَْيتُُكَما َزائِرا  َو ُمتََوس ِ نِيَن َو يَا أَبَا َعْبِد َّللاه  
 اى امیر المؤمنین و اى ابا عبد هللا من آمدم به زیارت شما و براى توسل بسوى خدا پروردگار من و شما

 
ها  إِلَْيِه بُِكَما َو ُمْستَْشِفعا   ِ )تَعَالَى( فِي َحاَجتِي َهِذهِ َو ُمتََوج ِ   )بُِكَما( إِلَى َّللاه

 و براى توجه به درگاه او بوسیله شما و به شفاعت شما و به شفاعت شما بسوى خدا براى برآمدن حاجتم
 

فِيَع َو الْ  ِ اْلَمقَاَم اْلَمْحُموَد َو اْلَجاَه اْلَوِجيهَ َو اْلَمْنِزَل الره َوِسيلَةَ فَاْشفَعَا ِلي فَِإنه لَُكَما ِعْنَد َّللاه  
پس براى من به درگاه خدا شفاعت كنید كه شما را نزد خدا مقام بلند محمود و آبرومندى رتبه و منزلت 

 رفیع است و وسیله خدایید
 

ِ بَِشفَاَعتُِكَما ِلي إِ إِ  ِز اْلَحاَجِة َو قََضائَِها َو نََجاِحَها ِمَن َّللاه ِ فِي َذِلَك فاَلَ ن ِي أَْنقَِلُب َعْنُكَما ُمْنتَِظرا  ِلتَنَجُّ لَى َّللاه
  أَِخيبُ 

گردم و منتظر برآمدن قطعى حاجتم و روا شدن آن از لطف خدا بواسطه  حالیا من از زیارت شما باز مى 
حق در این حاجت هستم پس اى خدا ناامید نشوم  شفاعت شما به درگاه  

 
ْنِجحا  ُمْستََجابا  بِقََضاِء َو الَ يَُكوُن ُمْنقَلَبِي ُمْنقَلَبا  َخائِبا  َخاِسرا  بَْل يَُكوُن ُمْنقَلَبِي ُمْنقَلَبا  َراِجحا  )َراِجيا ( ُمْفِلحا  مُ 

(َجِميعِ َحَوائِِجي )اْلَحَوائِجِ   
از این سفر زیارت به زیان و حرمان باز نگردم بلكه از آن درگاه كرم با فضیلت و رستگارى و  و

 فیروزى و اجابت دعاها و برآورده شدن تمام حاجات باز گردم
 

ةَ إاِله بِاّللهِ  ُ َو الَ َحْوَل َو الَ قُوه ِ اْنقَلَْبُت َعلَى َما َشاَء َّللاه   َو تََشفهعَا ِلي إِلَى َّللاه
و با شفاعت به درگاه حق برگردم بر آنچه خدا مشیتش قرار گرفته و هیچ قدرت و نیرویى اال به حول و 

 قوه خدا نخواهد بود
 

ال  َعلَى َّللاهِ  ِ ُمتََوك ِ ِ ُمْلِجئا  َظْهِري إِلَى َّللاه ِضا  أَْمِري إِلَى َّللاه   ُمفَو 
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او با توكل بر خداكنم و در پناه حق و یارى  كارم را به خدا تفویض مى  
 

ِ َو َوَراَءُكْم يَا َساَدتِي ُمْنتَ  ُ ِلَمْن َدَعا لَْيَس ِلي َوَراَء َّللاه ُ َو َكفَى َسِمَع َّللاه   ه ىَو أَقُوُل َحْسبَِي َّللاه
شنود و مرا جز  پیوسته خواهم گفت كه خدا مرا بس و كافى است كه خدا هر كه او را به دعا بخواند مى 

ه شما بزرگانم كه اولیاء خدایید درى دیگر نیستدرگاه و درگا  
 

ةَ إِاله بِاّللهِ    َما َشاَء َرب ِي َكاَن َو َما لَْم يََشأْ لَْم يَُكْن َو الَ َحْوَل َو الَ قُوه
اى جز به خدا   آنچه پروردگارم خواسته وجود یابد و آنچه نخواسته وجود نخواهد یافت و هیچ حول و قوه

 وجود ندارد
 

ُ آِخَر اْلعَْهِد ِمن ِي إِلَْيُكَماأَ  َ َو الَ َجعَلَهُ َّللاه ْستَْوِدُعُكَما َّللاه  
گویم و خدا این زیارت را آخرین عهدم به زیارت شما قرار ندهد من شما دو بزرگوار را اینك وداع مى   

 
ِ يَا َسي ِِدي   اْنَصَرْفُت يَا َسي ِِدي يَا أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن َو َمْوالََي َو أَْنَت )أُْبُت( يَا أَبَا َعْبِد َّللاه

 من بازگشتم اى آقاى من اى امیر المؤمنین و اى آقاى من اى ابا عبد هللا
 

لنهَهاُر َواِصٌل َذِلَك إِلَْيُكَما َغْيُر )َغْيَر( َمْحُجوٍب َعْنُكَما َسالَِمي إِْن َو( َسالَِمي َعلَْيُكَما ُمتهِصٌل َما اتهَصَل اللهْيُل َو ا)
 ُ   َشاَء َّللاه

و سالم و تحیت مادام كه شب و روز پیوسته به یكدیگرند بر شما باد و همیشه این سالم به شما واصل 
 شود و از شما پوشیده و محجوب هیچگاه نباشد انشاء هللا

 
 َ لُهُ بَِحق ُِكَما أَْن يََشاَء ذَِلَك َو يَْفعََل فَِإنههُ َحِميٌد َمِجيدٌ َو أَْسأ  

كنم كه این همیشه با مشیت خدا و عنایت الهى انجام یابد كه   و از خدا به حق شما دو بزرگوار مسئلت مى
 او البته خداى بزرگوار ستوده صفات است

 
ِ َشاِكرا  َراِجيا  ِلْْلَِجابَِة َغْيَر آيٍِس َو الَ قَانِطٍ  اْنقَلَْبُت يَا َسي َِديه َعْنُكَما تَائِبا   َحاِمدا  ّلِله  

بازگشتم اى آقاى من از زیارت شما در حالى كه از هر گناه توبه كرده و به حمد و شكر و سپاس حق 
 مشغولم و امیدوار اجابت دعاهایم هستم و ابدا مأیوس از لطف خدا نیستم

 
عا  إِلَى ِزيَاَرتُِكَما َغْيَر َراِغٍب َعْنُكَما َو الَ ِمْن )َعْن( ِزيَاَرتُِكَماآئِبا  َعائِدا  َراجِ   

كه باز مكرر رجوع به درگاه شما و بازگشت به زیارت قبور مطهر شما كنم و هیچ از شما و زیارت 
 قبور مطهرتان سیر نشوم

 
ُ َو الَ َحْوَل َو الَ  ةَ إاِله بِاّللهِ بَْل َراِجٌع َعائٌِد إِْن َشاَء َّللاه   قُوه

اى جز به خواست خدا نخواهد بود بلكه مكرر باز بیایم انشاء هللا و البته هیچ حول و قوه   
 

ْنيَا  يَا َساَدتِي َرِغْبُت إِلَْيُكَما َو إِلَى ِزيَاَرتُِكَما بَْعَد أَْن َزِهَد فِيُكَما َو فِي ِزيَاَرتُِكَما أَْهُل الدُّ
اى بزرگان من به زیارت شما مشتاق و مایل بودم بعد از آنكه اهل دنیا را دیدم به شما و زیارت شما 

میل و رغبت بودند بى   
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ْلُت فِي ِزيَاَرتُِكَما إِنههُ قَِريٌب ُمِجيبٌ  ا( َرَجْوُت َو َما أَمه ُ َما )ِممه   .فاَلَ َخيهبَنَِي َّللاه

ارم محروم نگرداند و هم از زیارت شما محروم نسازد كه او به ما پس خدا مرا از امید و آرزویى كه د
.نزدیك است و اجابت كننده دعا خیلى است  
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