
 مینویسم سایت: علقمه دعای

 هللا الرحمن الرحیمبسم 

جِیبَ  يَا اللَّه   يَا اللَّه   يَا اللَّه   يَا ْضطَر ِينَ  َدْعَوةِ  م  َربِ  َكاِشفَ  يَا اْلم  وبِی ك   نَ اْلَمْكر 

ْسَتِغیثِینَ  ِغیَاثَ  يَا  اْلم 

 برطرف اى و بیچارگان دعاى كننده مستجاب اى خدا اى خدا اى خدا اى

 دادخواهان دادرس اىخاطران پريشان اندوه و غم كن

 

ْسَتْصرِِخینَ  َصِريخَ  يَا وَ  َمنْ  يَا( وَ ) اْلم   اْلَورِيدِ  َحْبلِ  ِمنْ  إِلَيَّ  أَْقَرب   ه 

 نزديكترى من به من رگ از تو آنكه اى و فريادخواهان فريادرس اى و

 

ول   َمنْ  يَا( وَ ) وَ  َمنْ  يَا( وَ ) َقْلبِهِ  وَ  اْلَمْرءِ  بَْینَ  يَح   بِاْْل فِقِ  وَ  اْْلَْعلَى بِاْلَمْنظَرِ  ه 

بِینِ   اْلم 

 منظره در ذاتت آنكه اى شوىمى حايل او قلب و شخص بین آنكه اى

 است روشن افق در وجودت و است بلند

 

وَ  َمنْ  يَا( وَ )  َخائَِنةَ  يَْعلَم   َمنْ  يَا( وَ ) اْسَتَوى اْلَعْرشِ  َعلَى الرَِّحیم   الرَّْحَمن   ه 

ور   ت ْخِفي َما وَ  اْْلَْعی نِ   الصُّد 

 آنكه اى است مستقر عرش بر و مهربان و بخشاينده منحصرا او آنكه اى

 را همه دارند پنهان دلها در آنچه و نگرند خیانت به كه آنان چشم نظر

 دانى مى

 

 اْْلَْصَوات   َعلَْیهِ  تَْشَتبِه   لَ  َمنْ  يَا َخافِیَة   َعلَْیهِ  يَْخَفى لَ  َمنْ  يَا( وَ )

 اصوات آنكه اى نیست پنهان تو بر مخفى سر و مستور امر هیچ آنكه اى

 شد نخواهد مشتبه تو بر



 

ه   لَ  َمنْ  يَا( وَ ) اْلَحاَجات  ( ت َغل ِظ ه  ) ت َغل ِط ه   لَ  َمنْ  يَا( وَ ) ینَ  إِْلَحاح   ي ْبرِم  لِح ِ  اْلم 

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

 ندهد مالل و رنج

 

ْدِركَ  يَا  اْلَمْوتِ  بَْعدَ  النُّف وسِ  بَاِرئَ  يَا( وَ ) َشْمل   ك ل ِ  َجاِمعَ  يَا( وَ ) َفْوت   ك ل ِ  م 

 و متفرق جهان در چه هر آرنده جمع اى و شود فوت چه هر مدرك اى

 موت از پس جانها برانگیزنده اى شود پريشان

 

وَ  َمنْ  يَا َنف ِسَ  يَا اْلَحاَجاتِ  َقاِضيَ  يَا َشْأن   فِي يَْوم   ك لَّ  ه  بَاتِ  م  ر   يَا اْلك 

ْعِطيَ  ْؤلَتِ  م   السُّ

 اى حاجات برآورنده اى است خاصى شأن روز هر در را تو آنكه اى

 سؤالت بخش عطا اى رنجها و غم ساز برطرف

 

ِهمَّاتِ  َكافِيَ  يَا الرََّغبَاتِ  َولِيَّ  يَا  اْلم 

 خاليق مهمات كننده كفايت اى اشتیاقات و رغبت مالك اى

 

َماَواتِ  فِي ء  َشيْ  ِمْنه   يَْكِفي لَ  وَ  ء  َشيْ  ك ل ِ  ِمنْ  يَْكِفي َمنْ  يَا  اْْلَْرضِ  وَ  السَّ

 در چیز هیچ و كنى مى همه از كفايت تنهايى به تو كه كسى اى

 كند نمى كفايت تو از زمین و آسمان

 

ِ  أَْسَأل كَ  َحمَّد   بَِحق  ْؤِمنِینَ  أَِمیرِ  َعلَي    وَ  النَّبِی ِینَ  َخاتَمِ  م  ِ  وَ  اْلم   َفاِطَمةَ  بَِحق 

ِ  وَ  نَبِی ِكَ  بِْنتِ  َسْینِ  وَ  اْلَحَسنِ  بَِحق   اْلح 



 على حق به و پیغمبران خاتم محمد حق به كنم مى درخواست تو از

 و حسن حق به و پیغمبرت دخت فاطمه حق به و ايمان اهل امیر

 حسین

 

ه   بِِهمْ  َفإِن ِي ل   بِِهمْ  وَ  َهَذا َمَقاِمي فِي إِلَْیكَ  أَتََوجَّ  إِلَْیكَ  أَتََشفَّع   بِِهمْ  وَ  أَتََوسَّ

 و مقام اين در ام آورده رو حضرتت درگاه به بزرگواران آن بوسیله من كه

 آورم مى شفیع درگاهت به را آنان و جسته توسل آنها به

 

ِهمْ  وَ  ْأنِ  وَ  َعلَْیكَ  أَْعزِم   وَ  أ ْقِسم   وَ  أَْسَأل كَ  بَِحق ِ مْ  الَِّذي بِالشَّ  وَ  ِعْنَدكَ  لَه 

مْ  الَِّذي بِاْلَقْدرِ   ِعْنَدكَ  لَه 

 ياد جد به سوگند و قسم و كنممى مسئلت تو از پاكان آن حق به و

 قدر به و توست نزد را بزرگواران آن كه مقامى و شأن به و تو بر كنم مى

 تو نزد منزلتشان و

 

مْ  بِالَِّذي وَ  ْلَته  مْ  َجَعْلَته   الَِّذي بِاْسِمكَ  وَ  اْلَعالَِمینَ  َعلَى َفضَّ  بِهِ  وَ  ِعْنَده 

مْ   اْلَعالَِمینَ  د ونَ  َخَصْصَته 

 آن به و گرديد برعالمیان آنها افضلیت موجب كه حقیقتى سر آن به و

 اختصاص آنها به خلق همه از دادى قرار آنها نزد تو كه خاصى اسم

 دادى

 

مْ  بِهِ  وَ  مْ  أَبَْنتَ  وَ  أَبَْنَته  مْ  َفاقَ  َحتَّى اْلَعالَِمینَ  َفْضلِ  ِمنْ  َفْضلَه   لَ َفضْ  َفْضل ه 

 َجِمیعا   اْلَعالَِمینَ 

 گرديد عالمیان تمام از برتر آنان كمال و فضل آنكه تا

 



َحمَّد   َعلَى ت َصل ِيَ  أَنْ  أَْسَأل كَ  د   آلِ  وَ  م  َحمَّ  وَ  َغم ِي َعن ِي تَْكِشفَ  أَنْ  وَ  م 

 َكْربِي وَ  َهم ِي

 درود كه كنممى درخواست تو از و( دهم مى قسم را تو امور اين به)

 سازى برطرف مرا رنج و غم و هم و محمد آل و محمد بر فرستى

 

ِهمَّ  تَْكِفیَنِي وَ  ورِي ِمنْ  اْلم   َدْينِي َعن ِي تَْقِضيَ  وَ  أ م 

 سازى ادا را دينم و فرمايى كفايت را امورم مهمات و

 

 إِلَى اْلَمْسأَلَةِ  َعنِ  ت ْغنِیَنِي وَ  اْلَفاَقةِ  ِمنَ  ت جِیَرنِي وَ  اْلَفْقرِ  ِمنَ  ت جِیَرنِي وَ 

 اْلَمْخل وقِینَ 

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

 گردانى نیاز بى

 

ْسرَ  وَ  َهمَّه   أََخاف   َمنْ  َهمَّ  تَْكِفیَنِي وَ  ْسَره   أََخاف   َمنْ  ع  ز ونَةَ  وَ  ع   َمنْ  ح 

ونََته   أََخاف   ز   ح 

 مشكل هر از و ترسم مى آن از كه غمى و هم هر از كنى كفايت مرا و

 خايفم كه هر خشونت و

 

 بَْغیَه   أََخاف   َمنْ  بَْغيَ  وَ  َمْكَره   أََخاف   َمنْ  َمْكرَ  وَ  َشرَّه   أََخاف  ( َما) َمنْ  َشرَّ  وَ 

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

 خوفناكم

 

ْلطَانَ  وَ  َجْوَره   أََخاف   َمنْ  َجْورَ  وَ  ْلطَانَه   أََخاف   َمنْ  س   َكْیَده   أََخاف   َمنْ  َكْیدَ  وَ  س 

 خود بر خائفم آنها از كه كسانى اقتدار و كید و خدعه و تسلط از و



 

َرةَ  وَ  َرتَه  ( باَلَءَ ) أََخاف   َمنْ  َمْقد  دَّ  وَ  َعلَيَّ  َمْقد   َمْكرَ  وَ  اْلَكیََدةِ  َكْیدَ  َعن ِي تَر 

 اْلَمَكَرةِ 

 مكر و گران حیلت خدعه و كید و فرمائى كفايت و حفظ مرا همه از

 بگردانى من از را مكاران

 

مَّ   َفكِْده   َكاَدنِي َمنْ  وَ  َفَأرِْده   أََراَدنِي َمنْ  اللَّه 

 برگردان او خود به را شرش دارد شرى اراده من با كس هر پروردگارا

 

 وَ  ِشْئتَ  َكْیفَ  َعن ِي اْمَنْعه   وَ  أََمانِیَّه   وَ  بَْأَسه   وَ  َمْكَره   وَ  َكْیَده   َعن ِي اْصرِفْ  وَ 

 ِشْئتَ  أَنَّى

 من از را او آسیب و فريب و آرزو دارد فريب و خدعه قصد من با كه هر و

 منع من از را آزارش خواهى مى هرگاه به و طريق هر به و ساز برطرف

 فرما

 

مَّ  ه   لَ  بَِفْقر   َعن ِي اْشَغْله   اللَّه  ه   لَ  بِباَلَء   وَ  تَْجب ر  ر  َها لَ  بَِفاَقة   وَ  تَْست  دُّ  تَس 

 دايمى مصیبت و بال و مسكنت و فقر به را او من آزار فكر از تو پروردگارا

 نگردانى او از ابدا برطرف كه

 

ْقم   وَ  َها لَ  بَِمْسَكَنة   وَ  ت ِعزُّه   لَ  ذ ل    وَ  ت َعافِیهِ  لَ  بِس   تَْجب ر 

 و فقر و ابدى ذلت به و گردان مشغولش نبخشى عافیت كه دردى به و

 ساز گرفتار نكنى جبران هیچ كه همیشگى مسكنت

 



مَّ  ل ِ  اْضِربْ  اللَّه   وَ  اْلِعلَّةَ  وَ  َمْنزِلِهِ  فِي اْلَفْقرَ  َعلَْیهِ  أَْدِخلْ  وَ  َعْیَنْیهِ  نَْصبَ  بِالذُّ

ْقمَ   بََدنِهِ  فِي السُّ

 او منزل به را احتیاج و فقر وگردان او العین نصب را نفس ذلت پروردگارا

 ده جاى او بدن به را مرض و درد و ساز داخل

 

ْغل   َعن ِي تَْشَغلَه   َحتَّى  أَْنَسْیَته   َكَما ِذْكرِي أَْنِسهِ  وَ  لَه   َفَراغَ  لَ  َشاِغل   بِش 

 ِذْكَركَ 

 از مرا و گردانى خودش فقر و الم و درد مشغول همیشه من از را او تا

 بردى خاطرش از را خود ياد چنانكه ببر او ياد

 

ذْ  وَ   َجَوارِِحهِ  َجِمیعِ  وَ  َقْلبِهِ  وَ  رِْجلِهِ  وَ  يَِدهِ  وَ  لَِسانِهِ  وَ  بََصرِهِ  وَ  بَِسْمِعهِ  َعن ِي خ 

 و قلب و پا و دست و زبان و چشم و گوش كرمت به تو مرا دشمن آن و

 فرما منع من به اذيت و آزار از را اعضايش جمیع

 

ْقمَ  َذلِكَ  َجِمیعِ  فِي َعلَْیهِ  أَْدِخلْ  وَ   لَه   َذلِكَ  تَْجَعلَ  َحتَّى تَْشِفهِ  لَ  وَ  السُّ

ْغال    ِذْكرِي َعنْ  وَ  َعن ِي بِهِ  َشاِغال   ش 

 شفا ابدا كه فرما مسلط جوارحش و اعضاء اين تمام به دردى و

 برود خاطرش از من ياد و شود مشغول من از تا نبخشى

 

َفر ِج   وَ  ِسَواكَ  َكافِيَ  لَ  اْلَكافِي َفإِنَّكَ  ِسَواكَ  يَْكِفي لَ  َما َكافِيَ  يَا اْكِفنِي وَ   م 

َفر ِجَ  لَ   ِسَواكَ  م 

 مهمات آن احدى تو غیر كه مهماتى كافى اى فرما كفايت مرا مهمات و

 تكفاي تو جز و عالم در كننده كفايت تويى همانا كه كرد نتواند كفايت را

 تنیس تو غیر و توست به منحصر امور گشايش و فرج و نیست اىكننده

 



ِغیث   وَ  ِغیثَ  لَ  م   ِسَواكَ  َجارَ  لَ  َجار   وَ  ِسَواكَ  م 

 وت غیر و تويى بیچارگان پناه و نیست تو غیر و تويى خلق فريادرس و

 نیست

 

ه   َكانَ  َمنْ  َخابَ  ِغیث ه   وَ  ِسَواكَ  َجار  ه   وَ  ِسَواكَ  م   ِسَواكَ  إِلَى َمْفَزع 

 درگاه به زارى و طلبد تو جز فريادرسى و برد پناه تو غیر جوار به كس هر

 كرد تو غیر

 

ه   وَ ( ِسَواكَ  إِلَى) َمْهَرب ه   وَ   َمْخل وق   ِمنْ  َمْنَجاه   وَ ( ِسَواكَ ) َغْیرِكَ  إِلَى َمْلَجؤ 

 َغْیرِكَ 

 مخلوق از تو ماسواى بخشى نجات و جست تو غیر پناهى و ملجأ و

 گشت ناامید و محروم كرد طلب

 

 َمْنَجايَ  وَ  َمْلَجئِي وَ  َمْهَربِي وَ  َمْفَزِعي وَ  َرَجائِي وَ  ثَِقتِي َفأَْنتَ 

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

 من بخش

 

َحمَّد   وَ  أَْسَتْنجِح   بِكَ  وَ  أَْسَتْفتِح   َفبِكَ  َحمَّد   آلِ  وَ  بِم  ه   م  ل   وَ  إِلَْیكَ  أَتََوجَّ  وَ  أَتََوسَّ

 أَتََشفَّع  

 محمد آل و محمد بوسیله و طلبم مى فیروزى و گشايش تو لطف به كه

 جويم مى شفاعت و توسل و آورم مى روى تو بدرگاه( ص)

 

ْكر   لَكَ  وَ  اْلَحْمد   َفلَكَ  اللَّه   يَا اللَّه   يَا اللَّه   يَا َفأَْسَأل كَ  ْشَتَكى إِلَْیكَ  وَ  الشُّ  وَ  اْلم 

ْسَتَعان   أَْنتَ   اْلم 



 را تو و خدا اى خدا اى خدا اى كنممى درخواست منحصرا تو از پس

 و آيم مى زارى و ناله و شكوه به تو درگاه به و كنم مى ستايش و شكر

 طلبم مى ياور و يار تو از

 

ِ  اللَّه   يَا اللَّه   يَا اللَّه   يَا َفأَْسَأل كَ  د   بَِحق  َحمَّ َحمَّد   آلِ  وَ  م   َعلَى ت َصل ِيَ  أَنْ  م 

َحمَّد   د   آلِ  وَ  م  َحمَّ  م 

 و محمد حق به خدا اى خدا اى خدا اى كنم مى مسئلت تنها تو از باز

 اطهارش آل و محمد بر فرستى درود كه محمد آل

 

 َهَذا َمَقاِمي فِي َكْربِي وَ  َهم ِي وَ  َغم ِي َعن ِي تَْكِشفَ  أَنْ  وَ 

 كه جا همین در سازى برطرف را پريشانیم و رنج و غم و هم من از و

 دارم اقامت

 

و ِهِ  َهْولَ  َكَفْیَته   وَ  َكْربَه   وَ  َغمَّه   وَ  َهمَّه   نَبِی ِكَ  َعنْ  َكَشْفتَ  َكَما  َعد 

 و هول از و فرمودى برطرف تو هم را پیغمبرترنج و غم و هم چنانكه

 كردى كفايت دشمنش هراس

 

 َكَما اْكِفنِي وَ  َعْنه   َفرَّْجتَ  َكَما َعن ِي َفر ِجْ  وَ  َعْنه   َكَشْفتَ  َكَما َعن ِي َفاْكِشفْ 

 َكَفْیَته  

 من به و ساختى برطرف حضرت آن از چنانكه ساز برطرف من از پس

 فرما كفايت امورم و بخشیدى او به چنانكه بخش گشايش و فرج

 فرمودى كفايت او از چنانكه

 

ونَةَ  وَ  َهْولَه   أََخاف   َما َهْولَ ( َعن ِي اْصرِفْ  وَ )  َمئ ونََته   أََخاف   َما َمئ 



 و مشقت از كه آنچه من از و گردان برطرف تو هراسانم آن از چه هر و

 ترسانم زحمتش

 

ونَة   باِلَ  َهمَّه   أََخاف   َما َهمَّ  وَ   َذلِكَ  ِمنْ  نَْفِسي َعلَى َمئ 

 من از تو من مشقت تحمل بدون خاطرم پريشان و اندوهناك او از آنچه و

 فرما كفايت

 

 وَ  آِخَرتِي أَْمرِ  ِمنْ  َهمُّه   أََهمَّنِي َما كَِفايَةِ  وَ  َحَوائِجِي بَِقَضاءِ  اْصرِْفنِي وَ 

ْنیَايَ   د 

 را آخرتم و دنیا امور مهمات و بازگردان اينجا از حاجت برآورده مرا و

 فرما كفايت

 

ْؤِمنِینَ  أَِمیرَ  يَا َما) َعلَْیكَ (  اللَّهِ  َعْبدِ  أَبَا يَا وَ ) اْلم   بَدا  أَ  اللَّهِ  َسالَم   ِمن ِي( َعلَْیك 

 النََّهار   وَ  اللَّْیل   بَِقيَ  وَ ( بَِقیت   َما)

 بر من از خدا تحیت و سالم الحسین هللا عبد ابا اى و المؤمنین امیر اى

 است باقى نهار و لیل تا و باقیم من تا همیشه باد تو

 

َما ِمنْ  اْلَعْهدِ  آِخرَ  اللَّه   َجَعلَه   لَ  وَ  َما وَ  بَْینِي اللَّه   َفرَّقَ  لَ  وَ  زِيَاَرتِك   بَْیَنك 

 میان هرگز و ندهد قرار شما زيارت در من عهد آخر مرا زيارت اين خدا و

 نیفكند جدايى خدا شما و من

 

مَّ  َحمَّد   َحیَاةَ  أَْحیِنِي اللَّه  ر ِيَّتِهِ  وَ  م  مْ  أَِمْتنِي وَ  ذ   ِملَّتِِهمْ  َعلَى تََوفَّنِي وَ  َمَماتَه 

 آنان طريق به و بدار زنده محمد آل و محمد حیوة طريق به مرا پروردگارا

 فرما روحم قبض شريعتشان و ملت بر و بمیران



 

ْرنِي وَ  ْمَرتِِهمْ  فِي اْحش  مْ  وَ  بَْینِي ت َفر ِقْ  لَ  وَ  ز   فِي أَبَدا   َعْین   طَْرَفةَ  بَْیَنه 

ْنیَا  اْْلِخَرةِ  وَ  الدُّ

 و دنیا در ابد تا العینى طرفة و گردان محشورم بزرگواران آن زمره در و

 میفكن جدايى آنها و من میان آخرت

 

ْؤِمنِینَ  أَِمیرَ  يَا َما اللَّهِ  َعْبدِ  أَبَا يَا وَ  اْلم  ك  ال   وَ  َزائِرا   أَتَْیت  ِ َتَوس   وَ  يَرب ِ  اللَّهِ  إِلَى م 

َما  َرب ِك 

 توسل براى و شما زيارت به آمدم من هللا عبد ابا اى و المؤمنین امیر اى

 شما و من پروردگار خدا بسوى

 

ها   وَ  َتَوج ِ َما إِلَْیهِ  م  ْسَتْشِفعا   وَ  بِك  َما) م   َحاَجتِي فِي( تََعالَى) اللَّهِ  إِلَى( بِك 

 َهِذهِ 

 شفاعت به و شما شفاعت به و شما بوسیله او درگاه به توجه براى و

 حاجتم برآمدن براى خدا بسوى شما

 

َما َفِإنَّ  لِي َفاْشَفَعا ودَ  اْلَمَقامَ  اللَّهِ  ِعْندَ  لَك   اْلَمْنزِلَ  وَ  اْلَوِجیهَ  اْلَجاهَ  وَ  اْلَمْحم 

 اْلَوِسیلَةَ  وَ  الرَّفِیعَ 

 بلند مقام خدا نزد را شما كه كنید شفاعت خدا درگاه به من براى پس

 خدايید وسیله و است رفیع منزلت و رتبه آبرومندى و محمود

 

َما أَْنَقلِب   إِن ِي ْنَتِظرا   َعْنك  زِ  م   اللَّهِ  ِمنَ  نََجاِحَها وَ  َقَضائَِها وَ  اْلَحاَجةِ  لَِتَنجُّ

َما  أَِخیب   َفالَ  َذلِكَ  فِي اللَّهِ  إِلَى لِي بَِشَفاَعتِك 



 روا و حاجتم قطعى برآمدن منتظر و گردم مى باز شما زيارت از من حالیا

 حاجت اين در حق درگاه به شما شفاعت بواسطه خدا لطف از آن شدن

 نشوم ناامید خدا اى پس هستم

 

ْنَقلَبِي يَك ون   لَ  وَ  ْنَقلَبا   م  ْنَقلَبِي يَك ون   بَلْ  َخاِسرا   َخائِبا   م  ْنَقلَبا   م   اِجحا  رَ  م 

ْفلِحا  ( َراِجیا  ) ْنِجحا   م  ْسَتَجابا   م   (اْلَحَوائِجِ ) َحَوائِجِي َجِمیعِ  بَِقَضاءِ  م 

 با كرم درگاه آن از بلكه نگردم باز حرمان و زيان به زيارت سفر اين از و

 تمام شدن برآورده و دعاها اجابت و فیروزى و رستگارى و فضیلت

 گردم باز حاجات

 

َعا وَ  وَّةَ  لَ  وَ  َحْولَ  لَ  وَ  اللَّه   َشاءَ  َما َعلَى اْنَقلَْبت   اللَّهِ  إِلَى لِي تََشفَّ  إِلَّ  ق 

 بِاللَّهِ 

 و گرفته قرار مشیتش خدا آنچه بر برگردم حق درگاه به شفاعت با و

 بود نخواهد خدا قوه و حول به ال نیرويى و قدرت هیچ

 

َفو ِضا   ْلجِئا   اللَّهِ  إِلَى أَْمرِي م  َتَوك ِال   اللَّهِ  إِلَى ظَْهرِي م   اللَّهِ  َعلَى م 

 خدا بر توكل با او يارى و حق پناه در و كنممى تفويض خدا به را كارم

 

 وَ  اللَّهِ  َوَراءَ  لِي لَْیسَ  َدَعا لَِمنْ  اللَّه   َسِمعَ  َكَفى وَ  اللَّه   َحْسبِيَ  أَق ول   وَ 

ْنَته ى َساَدتِي يَا َوَراَءك مْ   م 

 را او كه هر خدا كه است كافى و بس مرا خدا كه گفت خواهم پیوسته

 اولیاء كه بزرگانم شما درگاه و درگاه جز مرا و شنود مى بخواند دعا به

 نیست ديگر درى خدايید

 

وَّةَ  لَ  وَ  َحْولَ  لَ  وَ  يَك نْ  لَمْ  يََشأْ  لَمْ  َما وَ  َكانَ  َرب ِي َشاءَ  َما  بِاللَّهِ  إِلَّ  ق 



 و يافت نخواهد وجود نخواسته آنچه و يابد وجود خواسته پروردگارم آنچه

 ندارد وجود خدا به جز اى قوه و حول هیچ

 

َما ك  َما ِمن ِي اْلَعْهدِ  آِخرَ  اللَّه   َجَعلَه   لَ  وَ  اللَّهَ  أَْسَتْوِدع   إِلَْیك 

 آخرين را زيارت اين خدا و گويم مى وداع اينك را بزرگوار دو شما من

 ندهد قرار شما زيارت به عهدم

 

ْؤِمنِینَ  أَِمیرَ  يَا َسی ِِدي يَا اْنَصَرْفت    يَا هِ اللَّ  َعْبدِ  أَبَا يَا( أ ْبت  ) أَْنتَ  وَ  َمْولَيَ  وَ  اْلم 

 َسی ِِدي

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

 هللا

 

َما َسالَِمي( وَ ) تَِّصل   َعلَْیك  َما َذلِكَ  َواِصل   النََّهار   وَ  اللَّْیل   اتََّصلَ  َما م   ر  َغیْ  إِلَْیك 

وب  ( َغْیرَ ) َما َمْحج   اللَّه   َشاءَ  إِنْ  َسالَِمي َعْنك 

 و باد شما بر يكديگرند به پیوسته روز و شب كه مادام تحیت و سالم و

 محجوب و پوشیده شما از و شود واصل شما به سالم اين همیشه

 هللا انشاء نباشد هیچگاه

 

َما أَْسأَل ه   وَ  ك   َمجِید   َحِمید   َفإِنَّه   يَْفَعلَ  وَ  َذلِكَ  يََشاءَ  أَنْ  بَِحق ِ

 با همیشه اين كه كنم مى مسئلت بزرگوار دو شما حق به خدا از و

 ستوده بزرگوار خداى البته او كه يابد انجام الهى عنايت و خدا مشیت

 است صفات

 

َما َسی َِديَّ  يَا اْنَقلَْبت   َجابَةِ  َراِجیا   َشاِكرا   لِلَّهِ  َحاِمدا   تَائِبا   َعْنك   وَ  آيِس   َغْیرَ  لِْْلِ

 َقانِط   لَ 



 و كرده توبه گناه هر از كه حالى در شما زيارت از من آقاى اى بازگشتم

 هستم دعاهايم اجابت امیدوار و مشغولم حق سپاس و شكر و حمد به

 نیستم خدا لطف از مأيوس ابدا و

 

َما إِلَى َراِجعا   َعائِدا   آئِبا   َما َراِغب   َغْیرَ  زِيَاَرتِك  َما( َعنْ ) ِمنْ  لَ  وَ  َعْنك   زِيَاَرتِك 

 شما مطهر قبور زيارت به بازگشت و شما درگاه به رجوع مكرر باز كه

 نشوم سیر مطهرتان قبور زيارت و شما از هیچ و كنم

 

وَّةَ  لَ  وَ  َحْولَ  لَ  وَ  اللَّه   َشاءَ  إِنْ  َعائِد   َراِجع   بَلْ   بِاللَّهِ  إِلَّ  ق 

 خواست به جز اى قوه و حول هیچ البته و هللا انشاء بیايم باز مكرر بلكه

 بود نخواهد خدا

 

َما َرِغْبت   َساَدتِي يَا َما إِلَى وَ  إِلَْیك  َما َزِهدَ  أَنْ  بَْعدَ  زِيَاَرتِك  َما فِي وَ  فِیك   زِيَاَرتِك 

ْنیَا أَْهل    الدُّ

 را دنیا اهل آنكه از بعد بودم مايل و مشتاق شما زيارت به من بزرگان اى

 بودند رغبت و میل بى شما زيارت و شما به ديدم

 

ْلت   َما وَ  َرَجْوت  ( ِممَّا) َما اللَّه   َخیَّبَنِيَ  َفالَ  َما فِي أَمَّ جِیب   َقرِيب   إِنَّه   زِيَاَرتِك   م 

 شما زيارت از هم و نگرداند محروم دارم كه آرزويى و امید از مرا خدا پس

 .است دعا كننده اجابت و است نزديك ما به او كه نسازد محروم


