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 زيارت ائمه بقيع عليهم السالم

 

و امام محّمد باقر و امام جعفر  نیالعابد نیتبى و امام زبزرگواران )امام حسن مج نیا یچون خواست
غسل و طهارت و  یعنی ؛یذکر شد بجا آور «ارتیآداب ز»آنچه در  دیبا ،یکن ارتیصادق( را ز

:بگو نیچن زیو ن ها نیخوش و اذن دخول و مانند ا یو استعمال بو زهیپاک و پاک یها جامه دنیپوش  

 

ِ َعْبُدُكْم َواْبُن أََمتُِكْم، الذهِليُل بَْيَن أَْيِديُكْم، َواْلُمْضعِ  يَا ِ قَْدِرُكْم، َواْلُمْعتَِرُف َمواِليه يَا أَْبناَء َرُسوِل َّللاه ُف فِي ُعلُو 
باً إِلٰى َمقاِمكُ  ِ تَعالٰى بُِكْم، أَأَْدُخُل يَا  ْم،بَِحق ُِكْم، جاَءُكْم ُمْستَِجيراً بُِكْم قاِصداً إِلَٰى َحَرِمُكْم، ُمتَقَر ِ الً إِلَى َّللاه ُمتََوس ِ

ِ اْلُمْحِدقِيَن بِٰهَذا اْلَحَرِم اْلُمِقيمِ  ِ ؟ أَأَْدُخُل يَا َمالئَِكةَ َّللاه َهِد؟َمَواِليه ؟ أَأَْدُخُل يَا أَْوِلياَء َّللاه ْْ يَن بَِهَذا اْلَم  

که خوار در برابرتان هستم و  میشما زیو فرزند کنفرزندان رسول خدا، بنده شما  یسرپرستان من، ا یا
پناهنده به شما و  که یآمده، درحال شگاهتانیحق شما، به پ قدرتان و اعتراف کننده به ییدر واال ندهیفزا
وارد شوم  ایشما، آ لهیشماست، متوّسل به خدا است به وس یخواهان به سو حرم شما و تقّرب ۀکنند یرو

حرم و  نیا رندهیفرشتگان خدا که در برگ یوارد شوم ا ایخدا؟ آ یایاول ید شوم اوار ایسرپرستانم؟ آ یا
د؟یارتگاهیز نیدر ا میمق  

 

:بگو نیراست را در ورودت مقّدم بدار و چن یوارد شو و پا متیو مال یو فروتن یپس از خاکسار و  

 

 ُ َمدِ  َّللاه ِ اْلفَْرِد الصه ِ بُْكَرةً َوأَِصيالً، َواْلَحمُد ّلِِله ِ َكثِيراً، َوُسْبحاَن َّللاه ِل أَْكبَُر َكبِيراً، َواْلَحمُد ّلِِله ََحِد اْلُمتَفَض ِ ْْ  اْلماِجِد ا
ِل اْلَحن اِن الهِذي َمنه بَِطْو ِلِه، َوَسههَل ِزياَرةَ َسا ِ بِِإْحسانِِه، َولَْم يَْجعَْلنِي َعْن ِزياَرتِِهْم  َداتِياْلَمن اِن اْلُمتََطو 

َل َوَمنَحَ  .َمْمنُوعاً، بَْل تََطوه  
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در بامداد و شامگاه و سپاس  ار،یکه وصف شود، خدا را سپاس بس تر از آن تر است، بزرگ بزرگ خدا
هرورز، محبت کننده و احسان دهنده، عطابخش و م کتایو بزرگوار و  ازین یفرد و ب یرا خدا یخدا
 حروممم ارتشانیسرورانم را آسان نمود و از ز ارتیکه به کرمش منّت نهاد و به احسانش ز ییخدا

.کرد غیدر یو ب انیپا ینکرد، بلکه لطف و محبت و بخشش ب  

 

:بگو شانیبرو و پشت به قبله و رو به قبر ا شانیقبور مقّدسه ا کینزد پس  

 

ةَ اْلُهدٰى،  السهالمُ  ْنيا، السهالُم َعلَْيُكْم أَئِمه السهالُم َعلَْيُكْم أَْهَل التهْقوٰى، السهالُم َعلَْيُكْم أَيَُّها اْلُحَجُج َعلٰى أَْهِل الدُّ
ْفَوةِ  اُم فِي اْلبَِريهِة بِاْلِقْسِط، السهالُم َعلَْيُكْم أَْهَل الصه ، السهالُم َعلَْيُكْم السهالُم َعلَْيُكْم آَل َرُسوِل َّللاهِ  ،َعلَْيُكْم أَيَُّها اْلقُوه

ْبتُْم َوأُِسيَء إِلَ  ِ َوُكذ ِ َهُد أَنهُكْم قَْد بَلهْغتُْم َونََصْحتُْم َوَصبَْرتُْم فِي ذاِت َّللاه ْْ َهُد أَنهُكُم أَْهَل النهْجوٰى، أَ ْْ ْيُكْم فَغَفَْرتُْم، َوأَ
دُ  ِْ ا ةُ الره َئِمه ْْ ْدُق، َوأَنهُكْم َدَعْوتُْم فَلَْم تَُجابُوا، َوأََمْرتُْم اْلُمْهتَُدوَن، َوأَنه طاَعتَُكْم مَ  ونَ ا ْفُروَضةٌ، َوأَنه قَْولَُكُم الص ِ

َْرِض؛ ْْ يِن َوأَْرَكاُن ا  فَلَْم تَُطاُعوا، َوأَنهُكْم َدَعائُِم الد ِ

ها بر اهل  حّجت یسالم بر شما ا ،یزکاریاهل پره یسالم بر شما ا ت،یهدا انیشوایپ یبر شما ا سالم
سالم بر  ،یدگیاهل برگز یسالم بر شما ا دگان،یآفر انیبه عدالت در م کنندگان امیق یسالم بر شما ا ا،یدن

و  دیحق را رساند تکه دعو دهم یم یاهل راز، گواه یخاندان رسول خدا، سالم بر شما ا یشما ا
شما  یشد، ول ینسبت به شما بدرفتارو  دیشد بیو تکذ دیکرد ییبایو در راه حق شک دینمود یرخواهیخ

و طاعت شما واجب و گفتار شما  دیا افتهی تیو هدا تیکه شما امامان هدا دهم یم یو گواه دیگذشت کرد
اطاعتتان نکردند،  یول د،یداد ستورو د دیداده نشد پاسخ یول د،یراست و درست است، شما دعوت کرد
د؛یهست نیزم یها هیو پا نید یها شما ستون  

 

ِ يَْنَسُخُكْم ِمْن أَْصالِب ُكل ِ ُمَطههٍر، َويَْنقُلُُكْم ِمْن أَْرحاِم اْلُمَطههراِت، لَْم تَُدن ِ  لَمْ  ْسُكُم اْلجاِهِليهةُ تَزالُوا بِعَْيِن َّللاه
َْهَواِء، ِطْبتُْم َوَطاَب َمْنبَتُُكْم، َمنه بُِكْم  ْْ َرْك فِيُكْم فِتَُن ا ْْ يِن فََجعَلَُكْم ﴿فِي بُيُوٍت  َعلَْينااْلَجْهالُء، َولَْم تَ َديهاُن الد ِ

ُ أَْن تُْرفََع َويُْذَكَر فِيَها اْسُمهُ﴾، َوَجعََل َصالتَنا َعلَْيُكْم َرْحَمةً لَنا َوَكفهاَرةً ِلذُنُوبِنا  ُ لَنا أَِذَن َّللاه إِِذ اْختاَرُكُم َّللاه
يَن بِِعْلِمُكْم، ُمْعتَِرفِيَن بِتَْصِديِقنا إِيهاُكْم، َوٰهذَا َمقاُم َمْن  يَتُِكمْ َوَطيهَب َخْلقَنا بَِما َمنه َعلَْينا ِمْن ِوال َوُكنها ِعْنَدهُ ُمَسم ِ

دٰى،اْلَهْلكٰى ِمَن الأَْسَرَف َوأَْخَطأَ َواْستَكاَن َوأَقَره بَِما َجنٰى َوَرَجا بَِمقاِمِه اْلَخالَص َوأَْن يَْستَْنِقذَهُ بُِكْم ُمْستَْنِقذُ   ره
ِ ُهُزواً وَ  ْنيا َواتهَخذُوا آياِت َّللاه ُْفَعاَء فَقَْد َوفَْدُت إِلَْيُكْم إِْذ َرِغَب َعْنُكْم أَْهُل الدُّ اْستَْكبَُروا َعْنها؛فَُكونُوا ِلي   

 زهیپاک یها و به رحم داشت یهر انسان پاک بر م یها که شما را از صلب دیتحت توّجه خدا بود همواره
هوا در شما شرکت نجست، پاک  یها شما را آلوده نکرد و فتنه نیسخت و سنگ تیجاهل کرد، یممنتقلتان 

پس قرارتان داد  هاد،شما پاک بود، جزادهنده روز جزا به وجود شما بر ما منّت ن دنییرو یو جا دیبود
و « شود ادیها  و نامش در آن ابد،یها[ رفعت  که خداوند اِذن داده ]شأن و منزلت آن ییها در خانه»

ما انتخاب کرد  یخدا شما را برا رایما و جبران گناهانمان قرار داد، ز یدرودمان را بر شما رحمت برا
خدا از نامبردگان به  شگاهیساخت و ما در پ زهیپاک دشما بر ما منّت نها تیما را به آنچه از وال نشیو آفر

کرد و  یرو ادهیکه ز یکس گاهیاست جا نیا م،ینسبت به شما بود قمانیدانش شما و اقرارکنندگان به تصد
 دینجات خود را ام گاهشیجا نیکرد اقرار نمود و در ا تیدچار خطا شد و درمانده گشت و به آنچه جنا

 د،یمن باش عانیسازد، شما شف شیهالک شدگان رها ۀهالکت رهانند ۀاز ورط ماش لهیبه وس نکهیدارد و ا
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خدا را به مسخره گرفتند و  اتیاز شما روگرداندند و آ ایمردم دن که نیا یآنگاه که وارد بر شما شوم برا
ها تکبّر کردند؛ از قبول آن  

 

:جا سر باال کن و بگو نیا در  

 

ْفتَنِي  يَا َْْيٍء، لََك اْلَمنُّ بَِما َوفهْقتَنِي، َوَعره قَْمتَنِي َعلَْيِه بِما أَ َمْن ُهَو قائٌِم اَليَْسُهو، َودائٌِم اَليَْلُهو، َوُمِحيٌط بُِكل ِ 
َك َعلَيه َمَع أَْقواٍم إِْذ َصده َعْنهُ ِعباُدَك َوَجِهلُوا َمْعِرفَتَهُ، َواْستََخفُّوا بَِحق ِِه، َوَمالُوا إِلٰى ِسواهُ، فَكانَِت اْلِمنهةُ ِمنْ 

ٰهذَا َمْذُكوراً َمْكتُوباً فاَل تَْحِرْمنِي ما َخَصْصتَُهْم بَِما َخَصْصتَنِي بِِه، فَلََك اْلَحمُد إِْذ ُكْنُت ِعْنَدَك فِي َمقاِمي 
ٍد َوآِلهِ  دٍ  َرَجْوُت، َواَل تَُخي ِْبنِي فِيما َدَعْوُت، بُِحْرَمِة ُمَحمه ٍد َوآِل ُمَحمه ُ َعلٰى ُمَحمه .الطهاِهِريَن، َوَصلهى َّللاه  

احاطه دارد، تو را بر  زیچ هو به هم شود یاست و سرگرم نم ندهیو پا کند یکه او پابرجاست و غفلت نم یا
آنگاه که  ،یبه من آنچه را بر آنم واداشت یو شناساند یاست به آنچه مرا موفّق کرد یمن حّق مهرورز

 لیاو م ریغ یبندگانت از او بازداشتند و شناختش را نادان بودند و حقّش را سبک شمردند و به سو
ها را به آنچه مرا به آن  آن یکه اختصاص داد یبود، با اقوام یتو بر من مهرورز ینمودند، پس از سو

شده و ثبت شده بودم، از  ادینزد تو  گاهمیجا نیدر ا نکهیپس تو را سپاس، به خاطر ا ،یاختصاص داد
مساز، به حرمت محّمد و خاندان  دمیناام اندمکردم مرا محروم مکن و در آنچه دعا کردم و خو دیآنچه ام

.خاندان محّمدپاکش و درود خدا بر محّمد و   

 

.براى خود به هرچه که خواهى دعا کن پس  

بخوان، براى هر  ارتیفرموده: پس از آن هشت رکعت نماز ز «بیتهذ»طوسى )ره( در کتاب  خیش
.امامى دو رکعت  

 

:را وداع کنى، بگو شانیاند: چون خواستى ا ابن طاووس گفته دیّ طوسى و س خیش و  

ةَ اْلهُ  السهالمُ  سُ َعلَْيُكْم أَئِمه ِ َوبِالره َ، َوأَْقَرأُ َعلَْيُكُم السهالَم، آَمنها بِاّلِله ِ َوبََركاتُهُ، أَْستَْوِدُعُكُم َّللاه وِل دٰى َوَرْحَمةُ َّللاه
ْهاِهِدينَ  .َوبَِما ِجئْتُْم بِِه َوَدلَْلتُْم َعلَْيِه، اللهُهمه فَاْكتُْبنا َمَع ال  

و بر شما سالم  سپارم یشما را به خدا م ت،یهدا انیاشویپ یو رحمت و برکات خدا بر شما ا سالم
ما را با  ای. خدامیآورد مانیا دیکرد ییو بر آن راهنما دیبه خدا و رسول و به آنچه شما آور فرستم، یم

.سیگواهان بنو  

 

آن  ارتیبرگرداند و ز شانیا ارتیبار تو را به ز گریدعا کن و از خداوند بخواه که د اریبس سپس
.تو نباشد ارتیز نیبزرگواران آخر  
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نوشته است و  یمفّصل ارتیز ،یمیقد یها از نسخه یکیاز « بحار»( در هیعل )رحمةهللایمجلس عالّمه
جامعه است ]و آن  اراتیآن بزرگواران ز یبرا اراتیز نیبهتر گران،یو د شانیروشن ا انیچون به ب
جامعه »، «هللا نيام ارتيز»مانند  شود یجامعه گفته م ارتیاست که به هر کدام ز اراتیاز ز یا مجموعه
اندازه  نیمقام به هم نیخاطر ما در ا نیشاءهللا، به هم ذکر خواهد شد ان نیو...[ که پس از ا« معروفه

.میاکتفا نمود  

 

از دور عليهم السالمامامان  ريو سا عيائمه بق ارتيز تيفيک  

:جمله استنقل شده است که از آن  ارىیبس اتیروا زیبزرگواران از دور ن نیا ارتیز لتیدر فض  

ُة َونَأَْت بِِه الّداُر َفلْ »السالم( نقل مى کند:  هیاز امام صادق)عل ریـ ابن ابى عم۱ قَّ  عْلِ یَ إِذا بَعَُدْت بَِأَحِدُکْم الشُّ
;نایْ إِلَ  ِصلُ یَ بِالسَّالِم إِلى ُقبُوِرنا، َفإِنَّ ذلَک  ُؤمَّ یَ َولْ  ِن،یْ َرْکعَتَ  َصّلِىَ یُ َأْعلى َمْنِزل َلهُ، فَ   

روى بخواند سپس دو رکعت نماز  و ردیقرار گ جاى بلندىرا ندارد در  کیاز نزد ارتیکه توان ز کسى 
.«ديبه ما خواهد رسکه سالم دهد  ما کند و به سوى قبور  

السالم( عرض کردم: وقتى که توان  هیاز پدرش نقل مى کند: خدمت امام صادق)عل سىیبن ع مانیـ سل۲
! اگر توان آمدن نزد ما را سىیاى ع»کنم؟ فرمود:  ارتیندارم چگونه شما را ز کیتو را از نزد ارتیز

و به سوى من  نو دو رکعت نماز بخوا ریآسمان قرار گ ریو ز ریوضو بگ ایندارى روز جمعه غسل کن، 
کرده است و هر  ارتیدر زمان مماتم مرا ز ایکند گو ارتیمرا ز اتمیتوّجه کن، پس هر کس در زمان ح

«!کرده است ارتیمرا ز اتیدر زمان ح ایکند، گو ارتیزمان مماتم مرا ز کس در  

:ادآورىي  

 دیبه دست مى آ تیروا نیفرموده، از ا تیروا نیا لیدر ذ «عالّمه مجلسى»( همان گونه که مرحوم الف
است بر امکان  لىیدل نیاست و ا زیآمده، جا تیصورتى که در روا نیامام حّى از دور، به هم ارتیکه ز

السالم( در هر مکانى هیحضرت حّجت)عل ارتیز  

آن بزرگواران از راه دور با هر عبارتى  ارتیاستفاده مى شود که سالم و ز تیدو روا نی( گرچه از اب
آنان را  ده،یالسالم( رس همی)علنیکه از طرف معصوم ارتىیممکن است، اّما اگر کسى بخواهد با ز

که در آن جا  وروآله( از راه د هیرسول گرامى اسالم)صلى هللا عل ارتیکند رجوع کند به فصل ز ارتیز
. )صفحه میالسالم( از دور نقل کرد همیائّمه)عل ریبراى آن حضرت و سا ارتىیز« بن طاووس دیّ س»از 

۲۲۹).  

مفاتیح الجنان :منبع  
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