
URDU.DUAS.ORG 

ISLAM IN URDU . COM 

����� ��� ���	 � 
� �� ���	� ������� 
  اللَُّهمَّ إِ!ِّ َوَقْفُت َعَىل بَاٍب ِمْن أَبَْواِب بُُيوِت نَِبيَِّك َصَلَواتَُك َعلَْيِه َو آلِهِ 

  َو َقْد َمَنْعَت النَّاَس أَْن يَْدُخُلوا إِالَّ ِبإِْذنِهِ 
  يِّ إِالَّ أَْن يُْؤَذَن لَكُمْ َفُقلَْت يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا الَ تَْدُخلُوا ُبُيوَت النَّبِ 

يِف ِيف َغْيَبِتِه كََ> أَْعَتِقُدَها ِيف َحْرضَتِهِ  ِ   اللَُّهمَّ إِ!ِّ أَْعَتِقُد ُحرَْمَة َصاِحِب َهَذا الَْمْشَهِد الرشَّ
الَُم أَْحَياٌء ِعْنَدَك يُْرزَُقوَن  وَن َسالَِميَو أَْعلَُم أَنَّ َرُسولََك َو ُخلََفاَءَك َعلَْيِهُم السَّ   يََرْوَن َمَقاِمي َو يَْسَمُعوَن كَالَِمي َو يَرُدُّ

  َو أَنََّك َحَجْبَت َعْن َسْمِعي كَالََمُهْم َو َفَتْحَت بَاَب َفْهِمي ِبلَِذيِذ ُمَناَجاتِِهمْ 
ُ َعلَْيهِ  الً َو أَْسَتأِْذُن َرُسوَلَك َصىلَّ هللاَّ َو آلِِه ثَانِياً  َو إِ!ِّ أَْسَتأِْذنَُك يَا َربِّ أَوَّ  

  َعَيلَّ طَاَعُتُه ُفالََن بَْن ُفالَنٍ ) الُْمْفَرتََض (َو أَْسَتأِْذُن َخلِيَفَتَك اْإلَِماَم الَْمْفُروَض 
خواهد زيارت كند و همچنe نام پدرش را بربد مثال اگر در زيارت  بجاى فالن بن فالن نام بربد آن امامى را كه مى

ت بگويد الُْحَسeَْ بَْن َعِيلٍّ عليه> السالم و اگر در زيارت امام رضا عليه السالم است امام حسe عليه السالم اس
 بگويد َعِيلَّ بَْن ُموَىس الرَِّضا عليه> السالم و هكذا
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َة هللاَِّ  َو الَْمالَئِكََة اْلُموَكَّلeَِ ِبَهِذِه الُْبْقَعِة الُْمَباَركَِة ثَاِلثاً أَ أَْدُخُل يَا َرُسوَل  ِ أَ أَْدُخُل يَا ُحجَّ   هللاَّ

ِبeَ الُْمِقيِمeَ ِيف َهَذا اْلَمْشَهدِ  ِ الُْمَقرَّ  أَ أَْدُخُل يَا َمالَئِكََة هللاَّ
ُخوِل َأْفَضَل َما أَِذنَْت ِألََحٍد ِمْن أَْولَِيائَِك َفإِْن لَْم أَكُْن أَْهالً لَِذلِ  لَهُ (َفأَنَْت أَْهٌل لَِذِلَك  كَ َفأَْذْن ِيل يَا َمْوالََي ِيف الدُّ ) 

 
 ��� دا�� ہں اور �ہ�ں

 
ُ َعلَْيِه َو آلِهِ  ِ َصىلَّ هللاَّ ِ َو َعَىل ِملَِّة َرُسوِل هللاَّ ِ َو ِيف َسِبيِل هللاَّ َّsَو ِبا ِ   ِبْسِم هللاَّ

اُب    الرَِّحيمُ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِيل َو اْرَحْمِني َو تُْب َعَيلَّ إِنََّك أَنَْت التَّوَّ
اى قدwه از مؤلفات اصحاب براى دخول در  دوم اذن دخوىل است كه عالمه مجلىس رحمة هللا عليه از نسخه  
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  گويى رسداب مقدس و بقاع منوره اyه عليهم السالم نقل فرموده و آن چنان است كه مى
 

رْتََها َو َعْقَوٌة َرشَّْفتَ  َها َو َمَعالُِم َزكَّْيَتَهااللَُّهمَّ إِنَّ َهِذِه بُْقَعٌة طَهَّ  
  النِّظَامِ  َحْيُث أَظَْهرَْت ِفيَها أَِدلََّة التَّْوِحيِد َو أَْشَباَح الَْعْرِش الَْمِجيِد الَِّذيَن اْصطََفْيَتُهْم ُملُوكاً لِِحْفِظ 

ابِْتَداِء الُْوُجوِد إَِىل يَْوِم الِْقَياَمةِ  َو اْخَرتْتَُهْم ُرَؤَساَء لَِجِميعِ اْألَنَاِم َو بََعْثَتُهْم لِِقَياِم الِْقْسِط ِيف   
  ثُمَّ َمَنْنَت َعلَْيِهْم ِباْسِتَنابَِة أَنِْبَيائَِك لِِحْفِظ َرشَائِِعَك َو أَْحكَاِمكَ 

 َeَفأَكَْملَْت ِباْسِتْخالَِفِهْم ِرَسالََة اْلُمْنِذِريَن كََ> أَْوَجْبَت رِئَاَسَتُهْم ِيف ِفطَِر الُْمكَلَِّف  
  َفُسْبَحانََك ِمْن إِلٍَه َما أَْرأََفَك َو الَ إِلََه إِالَّ أَنَْت ِمْن َملٍِك َما أَْعَدلَكَ 

ْرتَُه ِيف الَْمْعُقوِل َو الَْمْنُقولِ    َحْيُث طَابََق ُصْنُعَك َما َفطَرَْت َعلَْيِه الُْعُقوَل َو َواَفَق ُحكُْمَك َما َقرَّ
كُْر َعَىل َقَضائَِك الُْمَعلَِّل ِبأَكَْمِل التَّْعِليلِ َفلََك الَْحْمُد َعَىل تَْقِديِر    َك الَْحَسِن الَْجِميِل َو لََك الشُّ

  َفُسْبَحاَن َمْن الَ ُيْسأَُل َعْن َفْعلِِه َو الَ يَُناَزُع ِيف أَْمرِهِ 
  َو ُسْبَحاَن َمْن كََتَب َعَىل نَْفِسِه الرَّْحَمَة َقْبَل ابِْتَداِء َخلِْقهِ 

ِ الَِّذي َمنَّ َعلَْيَنا ِبُحكَّاٍم يَُقوُموَن َمَقاَمُه لَْو كَاَن َحاِرضاً ِيف الَْمكَانِ َو ا َّsِ لَْحْمُد  
َائَِع ِيف كُلِّ اْألَزَْمانِ  ُ الَِّذي َرشََّفَنا ِبأَْوِصَياَء يَْحَفظُوَن الرشَّ   الَ إِلََه إِالَّ هللاَّ

ُ أَكَْربُ الَِّذي أَظَْهرَُهمْ    لََنا ِ�ُْعِجزَاٍت يَْعِجُز َعْنَها الثََّقالَنِ  َو هللاَّ
ِ الَْعِيلِّ الَْعِظيِم الَِّذي أَْجَرانَا َعَىل َعَوائِِدِه الَْجِميلَِة ِيف اْألُمَ  َّsَة إِالَّ ِبا الِِفeَ الَ َحْوَل َو الَ ُقوَّ   ِم السَّ

َْمِديُ اللَُّهمَّ َفلََك الَْحْمُد َو الثََّناُء الَْعِيلُّ كََ>    َوَجَب ِلَوْجِهَك الَْبَقاُء الرسَّ
  الَْعالَِمeَ َو كََ> َجَعلَْت نَِبيََّنا َخْ�َ النَِّبيeَِّ َو ُملُوكََنا أَْفَضَل الَْمْخُلوِقeَ َو اْخَرتْتَُهْم َعَىل ِعلٍْم َعَىل 

ْعِي إَِىل أَْبَواِبِهُم الَْعاِمرَِة إَِىل يَْوِم الدِّ    يِن َو اْجَعْل أَْرَواَحَنا تَِحنُّ إَِىل َمْوِطِئ أَْقَداِمِهمْ َوفِّْقَنا لِلسَّ
  َو نُُفوَسَنا تَْهِوي النَّظََر إَِىل َمَجاِلِسِهْم َو َعرََصاتِِهْم َحتَّى كَأَنََّنا نَُخاِطُبُهْم ِيف ُحُضوِر أَْشَخاِصِهمْ 

ُ َعلَْيِهْم ِمْن َساَدٍة َغائِِبeَ َو ِمْن سُ    الَلٍَة طَاِهِريِن َو ِمْن أyٍََِّة َمْعُصوِمeَ َفَصىلَّ هللاَّ
َ>وَ    اِت اللَُّهمَّ َفأَْذْن َلَنا ِبُدُخوِل َهِذِه اْلَعرََصاِت الَِّتي اْسَتْعَبْدَت ِبِزيَاَرِتَها أَْهَل اْألََرِضeَ َو السَّ

 َو أَْرِسْل ُدُموَعَنا ِبُخُشوعِ اْلَمَهابَةِ 
ْل َجَوارَِحَنا ِبذُ    لِّ الُْعُبوِديَِّة َو َفرِْض الطَّاَعِة َحتَّى نُِقرَّ ِ�َا يَِجُب لَُهْم ِمَن اْألَْوَصاِف َو َذلـِّ

  َو نَْعَرتَِف ِبأَنَُّهْم ُشَفَعاُء الَْخالَئِِق إَِذا نُِصَبِت الَْمَواِزيُن ِيف يَْوِم اْألَْعَراِف 
ِ َو َسالٌَم َعَىل ِعَباِدِه الَِّذينَ  َّsِ ٍد َو آلِِه الطَّاِهِرين َو الَْحْمُد اْصطََفى ُمَحمَّ  
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لِيُل بeََْ أَيِْديكُمْ يَا َمَواِيلَّ يَا أَ  ِ َعْبُدكُْم َو ابُْن أََمِتكُُم الذَّ كُْم َجاءَكُْم ُمْسَتِج�اً ِبكُْم َقاِصداً إَِىل َحرَِمكُمْ ) الُْمْضَعفُ (َو الُْمْضِعُف  بَْناَء َرُسوِل هللاَّ باً إَِىل َمَقاِمكُْم مُ  ِيف ُعلُوِّ َقْدرِكُْم َو اْلُمْعَرتُِف ِبَحقِّ ِ تََعاَىل ِبكُْم أَ أَْدُخُل يَا َمَواِيلَ ُمَتَقرِّ الً إَِىل هللاَّ ِ الُْمْحِدِقeَ ِبَهَذا الَْحرَِم الُْمِقيِمeَ ِبَهذَ  َتَوسِّ ِ أَ أَْدُخُل يَا َمالَئِكََة هللاَّ ا اْلَمْشَهدأَ أَْدُخُل يَا أَْولَِياَء هللاَّ ��������	�
��������	�����	� ِ بُكْرًَة َو أَِصيالً ��	����������� ِ َكِث�اً َو ُسْبَحاَن هللاَّ َّsِ أَكَْربُ َكِب�اً َو الَْحْمُد ُ َمِد الَْ>ِجِد اْألََحدِ هللاَّ ِ الَْفرِْد الصَّ َّsِ َل ِزيَاَو الَْحْمُد ِل اْلَمنَّاِن اْلُمَتَطوِِّل الَْحنَّاِن الَِّذي َمنَّ ِبطَْولِِه َو َسهَّ ������َو لَْم يَْجَعلِْني َعْن ِزيَاَرتِِهْم َمْمُنوعاً بَْل تَطَوََّل َو َمَنح َرَة َساَداِ� ِبإِْحَسانِهِ الُْمَتَفضِّ ������� �� ��������� !� "#��$������	�%��&� ���� �'�(�)�*� #�� +	�,�-�.����/���01 الَُم َعلَْيكُ الَُم َعلَْيكُْم أyَََِّة الُْهَدى السَّ اُم ِيف الَْربِيَِّة  ْم أَْهَل التَّْقَوىالسَّ الَُم َعلَْيكُْم أَيَُّها الُْقوَّ نَْيا السَّ الَُم َعلَْيكُْم أَيَُّها الُْحَجُج َعَىل أَْهِل الدُّ ِبالِْقْسِط السَّ الَُم عَ  ِ السَّ الَُم َعلَْيكُْم آَل َرُسوِل هللاَّ ْفَوِة السَّ الَُم َعلَْيكُْم أَْهَل الصَّ بُْتْم َو أُِيس  لَْيكُْم أَْهَل النَّْجَوىالسَّ ِ َو كُذِّ ْدُق َو أَْشَهُد أَنَّكُُم اْألyََُِّة الرَّاِشُدوَن الُْمْهَتُدوَن َو أَنَّ طَاَعَتكُْم َمْفُروضَ  َء إِلَْيكُْم َفَغَفرْتُمْ  أَْشَهُد أَنَّكُْم َقْد بَلَّْغُتْم َو نََصْحُتْم َو َصَربْتُْم ِيف َذاِت هللاَّ يِن َو أَْركَاُن اْألَْرِض لَْم تَزَاُلوا ِبَعeِْ هللاَِّ َو أَنَّكُْم َدَعْوتُْم َفلَْم تَُجابُوا َو أََمرْتُْم َفلَْم تُطَاُعوا ٌة َو أَنَّ َقْولَكُُم الصِّ ٍر َو يَْنُقلُكُْم مِ  َو أَنَّكُْم َدَعائُِم الدِّ َراِت يَْنَسُخكُْم ِمْن أَْصالَِب كُلِّ ُمطَهَّ ُ أَْن تُرَْفعَ لَْم تَُدنِّْسكُُم الَْجاِهلِيَُّة الَْجْهالَُء َو لَْم تَْرشَْك ِفيكُْم ِفَ�ُ اْألَْهَواءِ  ْن أَْرَحاِم الُْمطَهَّ يِن َفَجَعلَكُْم ِيف بُُيوٍت أَِذَن هللاَّ ُ لََنا كََر ِفيَها اْسُمهُ َو يُذْ  ِطْبُتْم َو طَاَب َمْنِبُتكُْم َمنَّ ِبكُْم َعلَْيَنا َديَّاُن الدِّ اَرًة ِلُذنُوِبَنا إِِذ اْخَتاَركُُم هللاَّ eَ ِبِعلِْمكُْم ُمْعَرتِِفeَ ِبَتْص َو َجَعَل َصالَتََنا َعلَْيكُْم َرْحَمًة لََنا َو كَفَّ يَّاُكمْ ِديقِ َو طَيََّب َخلَْقَنا ِ�َا َمنَّ َعلَْيَنا ِمْن ِوالَيَِتكُْم َو كُنَّا ِعْنَدُه ُمَسمِّ ِ ُهُزواً َو اْسَتكَْربُوا َعْنَهاَفكُونُوا ِيل ُشَفَعاَء َفَقْد َوَفْدُت إِلَْيكُْم إِْذ رَ  َو َرَجا ِ�ََقاِمِه الَْخالََص َو أَْن يَْسَتْنِقَذُه ِبكُْم ُمْسَتْنِقُذ اْلَهلَْ� ِمَن الرََّدى َو َهَذا َمَقاُم َمْن أَْرسََف َو أَْخطَأَ َو اْسَتكَاَن َو أََقرَّ ِ�َا َجَنى َنا إِ نَْيا َو اتََّخُذوا آيَاِت هللاَّ ِغَب َعْنكُْم أَْهُل الدُّ ءٍ  يَا َمْن ُهَو َقائٌِم الَ يَْسُهو َو َدائٌِم الَ يَلُْهو َو ُمِحيٌط ِبكُلِّ َيشْ و در اينجا رس باال كن و بگو ِه َو َمالُوا إَِىل ِسَواهُ  ِ�َا أََقْمَتِني َعلَْيهِ لََك اْلَمنُّ ِ�َا َوفَّْقَتِني َو َعرَّْفَتِني  وا ِبَحقِّ ٍد َو آِل ُمحَ  َك ِيف َمَقاِمي َهَذا َمْذكُوراً َمكُْتوباً َفَال تَْحرِْمِني َما َرَجْوُت َفلََك الَْحْمُد إِْذ ُكْنُت ِعْندَ  َفكَانَِت الِْمنَُّة ِمْنَك َعَيلَّ َمَع أَْقَواٍم َخَصْصَتُهْم ِ�َا َخَصْصَتِني ِبهِ  إِْذ َصدَّ َعْنُه ِعَباُدَك َو َجِهُلوا َمْعرَِفَتُه َو اْسَتَخفُّ ُ َعَىل ُمَحمَّ ٍد َو آلِِه الطَّاِهِريَن َو َصىلَّ هللاَّ دَو الَ تَُخيِّْبِني ِفيَ> َدَعْوُت ِبُحرَْمِة ُمَحمَّ مَّ
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  اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَىل َعِيلِّ بِْن الُْحَسeِْ َسيِِّد الَْعاِبِدينَ 
  الَِّذي اْسَتْخلَْصَتُه ِلَنْفِسَك َو َجَعلَْت ِمْنُه أyَََِّة الُْهَدى الَِّذيَن يَْهُدوَن ِبالَْحقِّ َو ِبِه يَْعِدلُونَ 

رْتَُه ِمَن الرِّْجِس َو اْصطََفْيَتُه َو َجَعلَْتُه َهاِدياً َمْهِديّاً   اْخَرتْتَُه ِلَنْفِسَك َو طَهَّ
يَِّة أَنِْبَيائِكَ  اللَُّهمَّ َفَصلِّ َعلَْيهِ    أَْفَضَل َما َصلَّْيَت َعَىل أََحٍد ِمْن ُذرِّ

نَْيا َو اْآلِخرَِة إِنََّك َعِزيٌز َحِكيم َحتَّى يَْبلَُغ ِبِه َما تََقرُّ ِبِه َعْيُنُه ِيف الدُّ
 

 

 


