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 االول ربیعهفدهم  روز در( ع)علی امام زیارت   

زیارت روز مولود حضرت پیغمبر صلى اهلل علیه و آله است شیخ مفید و  ؛دوم از زیارات مخصوصه

اند كه حضرت امام جعفر صادق علیه السالم زیارت كرد حضرت  شهید و سید بن طاوس روایت كرده

االول به این زیارت و تعلیم فرمود آن را به ثقه جلیل أمیر المؤمنین علیه السالم را در هفدهم ربیع 

القدر محمد بن مسلم ثقفى رضی اهلل عنه و فرمود به او كه چون بیایى به مشهد أمیر المؤمنین علیه 

هاى خود را و به بوى خوش خود را معطر نما و  ترین جامه السالم پس غسل زیارت كن و بپوش پاكیزه

  برو به آرامى و وقار

  سى مرتبهن برسى به باب السالم یعنى بر در حرم مطهر رو به قبله بایست و پس چو

ْكَبُ 
َ

ُ أ  اَّلله

 بگو و بگو

 ِ ِة اَّلله اَلُم یلَعَ ِخََيَ ِ السه اَلُم یلَعَ َرُسوِل اَّلله   السه

 سالم بر رسول خدا سالم بر بهترين خلق خدا 

 

ِذیِر ا اَلُم یلَعَ اْلَبِشَِي النه ِ َو َبَرََكُتُه السه ُة اَّلله َراِج اْْلُِنَِي َو َرْْحَ   لسِّ

 سالم بر پيغمبر بشير و نذير خلق و چراغ روشن عالم سالم و رحمت و بركات خدا بر او باد 
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اَلُم یلَعَ اْلَعَلِ  اِهِر السه ْهِر الطه اَلُم یلَعَ الطُّ اَلُم یلَعَ اْْلَْنُووِر اْْلَُيیه السه اِهِر السه َه  ِد  ال

 سالم بر پاك و منزه از هر گناه سالم بر شخصيت بارز رخشنده سالم بر او كه از جانب خدا مؤيد و منصور بود 

 
ِ َو َبَرََكُتُه  ُة اَّلله ٍد َو َرْْحَ ِِب اْلَقاِسِم ُمحَمه

َ
اَلُم یلَعَ أ   السه

 سالم بر حضرت ابى القاسم محمد مصطفى )ص( و رحمت و بركات خدا بر او باد 

 
اِلِحنَي  ِ الوه ِ اْْلُْرَسِلنَي َو ِعَباِد اَّلله َیاِء اَّلله ْْنِ

َ
اَلُم یلَعَ أ   السه

 سالم بر پيمبران و رسوالن و بندگان صالح خدا 

 
ِئِذیَن ِبِه  ِريحِ الاله َذا الضه َذا اْلحََرِم َو ِِبَ نَي ِِبَ ِ اْلحَافِّ اَلُم یلَعَ َماَلِئَكِة اَّلله   السه

 اند شتگانى كه گرد اين حرم شريف و اين ضريح مبارك احاطه كرده و پناه آوردهسالم بر فر 

 

 :پس به نزدیك قبر برو و بگو
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ْتِقَیاِء  اَلُم َعَلْیَك َیا ِعَماَد اْْلَ اَلُم َعَلْیَك َیا َوِصيه اْْلَْوِصَیاِء السه  السه

 اى عماد و نگهبان اهل تقوى بر تو سالم بر تو اى )بهترين وصى و( جانشين اوصياى پيمبران سالم 

 
َهَداِء  َد الشُّ اَلُم َعَلْیَك َیا َسیِّ ْوِلَیاِء السه اَلُم َعَلْیَك َیا َوِِله اْْلَ  السه

 )سالم بر تو اى ولى امور اولياء حق سالم بر تو اى سيد شهيدان )راه خدا 

 
اَلُم  ِ اْلُعْظَمى السه اَلُم َعَلْیَك َیا آَیَة اَّلله ْهِل اْلَعَباِء السه

َ
 َعَلْیَك َیا َخاِمَس أ

 سالم بر تو اى بزرگترين آيت و حجت الهى سالم بر تو اى پنجم اهل عبا 

 
ْوِلَیاِء  اَلُم َعَلْیَك َیا ِعْوَمَة اْْلَ ْتِقَیاِء السه ِلنَي اْْلَ َجه اَلُم َعَلْیَك َیا َقاِئَد اْلُغرِّ امْْلُ  السه

 ان و آبرومندان اهل تقوى سالم بر تو اى پناه و نگهبان اولياء خداسالم بر تو اى پيشواى روسفيد 
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اَلُم َعَلْیَك  ِء السه اَلُم َعَلْیَك َیا َخاِلَص اْْلَِخاله َباِء السه جَ ِدیَن النُّ اَلُم َعَلْیَك َیا َزْیَن اْْلَُوحِّ َیا َواِلَد  السه
َمَناِء ا ِة اْْلُ ِئمه  ْْلَ

هل توحيد با شرافت سالم بر تو اى اخالص بخش دوستان خدا سالم بر تو اى پدر سالم بر تو اى زيب و زينت ا 

 بزرگوار امامان و پيشوايان با امانت

 
ِة َو َلَظى نه اَلُم َعَلْیَك َیا َقِسمَي اْلجَ اَلُم َعَلْیَك َیا َصاِحَب اْلحَْوِض َو َحاِمَل اللَِّواِء السه   السه

كوثر و حامل لواى حمد )و پرچم شفاعت( سالم بر تو اى قسمت كننده  سالم بر تو اى صاحب و ساقى حوض 

 بهشت و دوزخ

 
ُة َو ِمًن  َفْت ِبِه َمكه اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن ُشرِّ   السه

 سالم بر تو اى آنكه مكه و منى به تو شرافت و احترام يافت 

 
اَلُم َعَلْیَك َیا َبحَْر اْلُعُلوِم َو َكَنَف )َكْهَف(   اْلُفَقَراِء السه

 سالم بر تو اى درياى علوم و پناه فقيران به حق 
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 َ َساِء َو ََكَن ُشُهوُدَها اْْل ََدِ النِّ َماِء ِبَسیِّ َج ِِف السه اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن ُوِلَد ِِف اْلَكْعَبِة َو ُزوِّ اَلِئَكَة السه
ْصِفَیاَء   اْْلَ

شاهدان و عقد تزويجت در آسمان با سيد زنان عالم بسته شد و سالم بر تو اى آنكه در خانه كعبه متولد شدى  

 اين عقد مالئكه برگزيده خدا بودند

 
َباِء  یِل اْلحِ َِ

ِِبُّ ِبجَ ُه النه اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن َخوه َیاِء السه اَلُم َعَلْیَك َیا ِمْوَباَح الضِّ  السه

 ت بعطاى بزرگ مخصوص كردسالم بر تو اى چراغ روشن سالم بر تو اى آنكه پيغمبر 

 
ْفِسِه َشره اْْلَْعَداِء  َیاِء َو َوَقاُه ِِبَ ْْنِ اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن َباَت یلَعَ ِفَراِش َخاََتِ اْْلَ  السه

سالم بر تو اى آنكه بر خوابگاه پيغمبر خاتم رسوالن خفتى و به جان خود دفع شر دشمنان از وجود شريفش  

 كردى

 
اَلُم َعَل  َفاالسه ُعوَن الوه ْمُس َفَساََم ََشْ ْت َلُه الشه  ْیَك َیا َمْن ُرده

 سالم بر تو اى آنكه آفتاب براى تو از مغرب بازگشت تا تو بر شمعون الصفا برترى يافتى 
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ِخیِه َحْیُث اْلَتَطَم ا 
َ

ِه َو اْسِم أ ُ َسِفیَنَة ُُنٍح ِباْْسِ ى اَّلله ْنجَ َ
اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن أ ا َو َطَمىالسه   ْْلَاُء َحْوََلَ

سالم بر تو اى آنكه خدا به نام مبارك تو و برادرت كشتى نوح را از دريا نجات داد هنگامى كه از امواج و تالطم  

 ريا به خطر افتادد

 
ِخیِه یلَعَ آَدَم ِإْذ َغَوى

َ
ُ ِبِه َو ِبأ اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن َتاَب اَّلله   السه

 آنكه خدا بواسطه او و برادرش توبه آدم صفى را پذيرفت آنگاه كه به غوايت و عصيان درافتادسالم بر تو اى  

 
َر َعْنُه َهَوى خه

َ
ا َو َمْن َتأ ِذي َمْن َرِكَبُه َنجَ اِة اله جَ اَلُم َعَلْیَك َیا ُفْلَك النه   السه

ابد و هر كه از آن باز ماند سالم بر تو اى كشتى نجات امت كه هر كس در اين كشتى نجات درآمد نجات ي 

 هالك شود

 
ِمََي اْْلُْيِمِننَي َو َرْْحَ 

َ
اَلُم َعَلْیَك َیا أ ْعَباَن َو ِذْئَب اْلَفاَل السه اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن َخاَطَب الثُّ ِ َو السه ُة اَّلله

  َبَرََكُتُه 

ير اهل ايمان و رحمت و بركات الهى بر سالم بر تو اى آنكه با اژدها و گرگ صحرا خطاب كرد سالم بر تو اى ام 

 تو باد
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َناَب 
َ

ِ یلَعَ َمْن َكَفَر َو أ َة اَّلله اَلُم َعَلْیَك َیا ُحجه   السه

 سالم بر تو اى حجت خدا بر آنكس كه كافر شد و بازگشت 

 
اَلُم َعَلْیَك َیا َمْعِدَن  ْلَباِب السه اَلُم َعَلْیَك َیا ِإَماَم َذِوي اْْلَ َطاِب السه ْكَمِة َو َفْوَل اْلخِ   اْلحِ

 سالم بر تو اى پيشواى خردمندان عالم سالم بر تو اى معدن حكمت الهى و فصل خطاب 

 
َساِب  ِم اْلحِ اَن ََيْ ََ اَلُم َعَلْیَك َیا ِمی اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن ِعْنََدُ ِعْلُ اْلِكَتاِب السه   السه

 زد اوست سالم بر تو اى ميزان روز قيامتسالم بر تو اى آنكه علم كتاب الهى ن 

 
اََتِ ِِف  ُق ِباْلخَ ا اْْلَُتَودِّ َ ُّيُّ

َ
اَلُم َعَلْیَك أ َواِب السه اِطَق ِبالوه اَلُم َعَلْیَك َیا َفاِصَل اْلحُْكِم النه َْراِب السه    امْْلِ

اى سالم بر تو اى آنكه  ندهسالم بر تو اى آنكه حكم را جدا كننده و به راه صواب و طريق حق ناطق و دعوت كن 

 خاتم در محراب نماز به فقير صدقه دادى

 
اِب  ََ ْح َم اْْلَ ُ اْْلُْيِمِننَي اْلِقَتاَل ِبِه ََيْ اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن َكََف اَّلله   السه

 سالم بر تو اى كسى كه در روز جنگ احزاب )خندق( با دشمنان تو به تنهايى از قتال مؤمنان كافى بودى 
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اَلُم َعَلْیَك َیا َقاِتَل َخْیَبَ َو َقاِلَع ا َناَب السه
َ

َة َو أ ِ اْلَوْحَداِنیه ْخَلَص َّلِله
َ

اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن أ   اْلَباِب  لسه

شدى سالم بر تو  سالم بر تو اى كسى كه در وحدانيت خدا در كمال اخالص بودى و به درگاه او پيوسته باز مى 

 و كننده در خيبراى كشنده كفار خيبر 

 
َجا

َ
ِة َو أ َمِنیه ْسَلَ َنْفَسُه لِلْ

َ
َمِبیِت یلَعَ ِفَراِشِه َفأ َناِم لِلْ اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن َدَعاُه َخَْيُ اْْلَ   َب السه

سالم بر تو اى كسى كه بهترين خلق تو را براى خفتن در خوابگاه خود دعوت كرد و تو جان خود را تسليم  

 ت پيغمبر خدا را اجابت نمودىمرگ كردى و دعو

 
ِ َو َبَرََكُتُه  ُة اَّلله اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن َلُه ُطوََب َو ُحْسُن َمآٍب َو َرْْحَ   السه

سالم بر تو اى كسى كه مقام طوبى )سرفرازى و بهجت( و نيكو منزل رجعت مخصوص اوست و رحمت و بركات  

 الهى بر تو باد

 
اَلُم َعَلْیَك َیا َو  اَداِت السه َد السه یِن َو َیا َسیِّ   ِِله ِعْوَمِة الدِّ

 سالم بر تو اى صاحب مقام واليت در نگهبانى و حفظ دين اسالم و اى بزرگ بزرگان عالم 
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َلْت ِِف َفْضِلِه ُسوَرُة اْلَعاِدَیاِت  ََ اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن َن اِت السه ََ
اَلُم َعَلْیَك َیا َصاِحَب اْْلُْعجِ   السه

 سالم بر تو اى كسى كه در شأن و فضيلت او سوره و العاديات نازل گرديد سالم بر تو اى صاحب معجزات 

 
َراِدَقاِت  َماِء یلَعَ السُّ ُه ِِف السه اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن ُكِتَب اْْسُ   السه

 ها مسطور است سالم بر تو اى آنكه نامت در آسمان بر سراپرده 

 
اَلُم َعَلْیَك  َواِت  السه ََ ِمََي اْلَغ

َ
اَلُم َعَلْیَك َیا أ اِئِب َو اْْلَیاِت السه   َیا ُمْظِهَر اْلَعجَ

 سالم بر تو اى مظهر كرامات و آيات و معجزات شگفت انگيز سالم بر تو اى امير سپاه اسالم در جنگها 

 
ا ُهَو آٍت  ا َغَبَ َو ِِبَ ِبًا ِِبَ اَلُم َعَلْیَك َیا ُمخْ   السه

 تو اى خبر دهنده در گذشته و آينده عالم سالم بر 

 
َ اْْلُْشِكاَلِت  َصى َو ُمَبنيِّ اَلُم َعَلْیَك َیا َخاَِتَ اْلحَ اِطَب ِذْئِب اْلَفَلَواِت السه اَلُم َعَلْیَك َیا ُمخَ   السه

مام سالم بر تو اى خطاب كننده به گرگ بيابان سالم بر تو اى خاتم و آخرين فرد كمال و دانش و مبين ت 

 مشكالت عالم
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َماَواِت  اَلِتِه ِِف اْلَوَغى َماَلِئَكُة السه َبْت ِمْن َْحَ اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن َعجِ   السه

 ات در ميدان جنگ فرشتگان آسمان حيرت كردند سالم بر تو اى آنكه از آهنگ و حمله 

 
َم َبنْيَ َی  ُسوَل َفَقده اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن َناَجى الره َدَقاِت السه َواُه الوه   َدْي َنجْ

 هاى آن را اعطا كردى سالم بر تو اى آنكه با رسول خدا راز گفتى و پيش از آن نجوى و راز صدقه 

 
ِ َو َبَرََكُتُه  ُة اَّلله اَداِت َو َرْْحَ َرِة السه ِة اْلَبَ ِئمه اَلُم َعَلْیَك َیا َواِلَد اْْلَ   السه

 امان نيكوكاران بزرگ عالم و تحيت و بركات خدا بر تو بادسالم بر تو اى پدر بزرگوار ام 

 
ِ َو َب  ُة اَّلله اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ِعْلِ َخَْيِ َمْوُروٍث َو َرْْحَ اَلُم َعَلْیَك َیا َتاِِلَ اْْلَْبُعوِث السه   َرََكُتُه السه

ين ارث دهنده و رحمت و بركات خدا بر تو سالم بر تو اى تالى مرتبه مبعوث شده سالم بر تو اى وارث علم بهتر 

 باد

 
ِقنَي  اَلُم َعَلْیَك َیا ِإَماَم اْْلُته نَي )اْْلُْيِمِننَي( السه َد اْلَوِصیِّ اَلُم َعَلْیَك َیا َسیِّ   السه

 سالم بر تو اى بزرگ اوصياى پيغمبر سالم بر تو اى پيشواى اهل تقوى 
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 َ اَلُم َعَلْیَك َیا ِغَیاَث اْْل اَلُم َعَلْیَك َیا ِعْوَمَة اْْلُْيِمِننَي السه   ْكُروِبنَي السه

 سالم بر تو اى پناه غمديدگان سالم بر تو اى پناه و حافظ اهل ايمان 

 
اَلُم َعَلْیَك َیا طه َو یس اِهنِي السه اَلُم َعَلْیَك َیا ُمْظِهَر اْلَبَ   السه

 تو اى طاها و ياسين سالم بر تو اى آشكار كننده حجت و براهين سالم بر 

 
ِه یلَعَ اْْلِ  اََتِ َق ِِف َصاَلِتِه ِبخَ ده اَلُم َعَلْیَك َیا َمْن ََتَ ِ اْْلَِتنَي السه اَلُم َعَلْیَك َیا َحْبَل اَّلله   ْسِكنِي السه

 سالم بر تو اى رشته محكم خدا سالم بر تو اى كسى كه در نماز انگشترى پر بهاى خود را به فقير صدقه دادى 

 
َرِة َعْن َفِم اْلَقِلیِب َو ُمْظِهَر اْْلَاِء اْْلَِعنِي  خْ اَلُم َعَلْیَك َیا َقالَِع الصه   السه

 سالم بر تواى كننده سنگ عظيم از چاه قليب و پديد آرنده آب صاف گوارا 

 
اِظَرَة َو َیََدُ اْلَباِسَطَة َو ِلَساَنُه  ِ النه اَلُم َعَلْیَك َیا َعنْيَ اَّلله ِعنَي السه ْْجَ

َ
ِه أ ِ

َ َعْنُه ِِف َبِرَّيه   اْْلَُعبِّ

 سالم بر تو اى ديده بيناى خدا و دست گشاده و زبان گوياى الهى بر تمام خلق 
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ِلنَي َو اْْلِخِریَن  وه نَي َو ُمْسَتْوَدَع ِعْلِ اْْلَ ِبیِّ اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ِعْلِ النه   السه

 مبران خدا و محل وديعه و امانت اسرار علم اولين و آخرينسالم بر تو اى وارث علم پي 

 
نَي  ِبیِّ ْوِلَیاِئِه ِمْن َحْوِض َخاََتِ النه

َ
  َو َصاِحَب ِلَواِء اْلحَْمِد َو َساِقَي أ

 و صاحب لواى حمد و ساقى شراب طهور از حوض كوثر خاتم انبياء براى دوستان خدا 

 
اَلُم َعَلْیَك َیا َیْعُسوَب ال ِ َو َبَرََكُتُه السه ُة اَّلله نَي َو َرْْحَ ِة اْْلَْرِضیِّ ِئمه ِلنَي َو َواِلَد اْْلَ َجه یِن َو َقاِئَد اْلُغرِّ امْْلُ   دِّ

سالم بر تو اى سلطان بزرگ دين و پيشواى روسفيدان و آبرومندان عالم و پدر بزرگوار امامان و پيشوايان  

 ادپسنديده خدا و رحمت و بركات خدا بر تو ب

 
ِضيِّ َو َوْجِهِه اْْلُِضي ِ الره اَلُم یلَعَ اْسِم اَّلله ِوِي  السه   ِء َو َجْنِبِه اْلَقِويِّ َو ِصَراِطِه السه

 سالم بر نام پسنديده خدا و روى درخشان حق و جانب قوى حق و راه عدل و داد الهى 

 
ِفِي  ِلِص الوه ِقيِّ اْْلُخْ َماِم الته اَلُم یلَعَ اْْلِ   السه

 سالم بر پيشواى با تقواى كامل و اخالص خاص به حق 
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ِ َو َبَرََكُت  ُة اَّلله ٍّ َو َرْْحَ
ِِب اْلحََسِن یلَعِ

َ
َماِم أ اَلُم یلَعَ اْْلِ يِّ السه رِّ اَلُم یلَعَ اْلَكْوَكِب الدُّ   ُه السه

 ايزد بر او باد سالم بر ستاره رخشنده سالم بر پيشواى عالم حضرت ابى الحسن على و رحمت و بركات 

 
ََق َو َمَناِر اَْلَُدى ْعاَلِم التُّ

َ
َجى َو أ َدى َو َمَواِبيحِ الدُّ ِة اَْلُ ِئمه

َ
اَلُم یلَعَ أ   السه

دهندگان  نشانسالم بر ائمه طاهرين پيشوايان هدايت خلق و چراغهاى نورانى )شب تار( ظلمانى عالم و اعالم و  

 مراتب تقوى و مشعلهاى پر نور

 
ِ َو َبَرََكُت َو َذِو  ُة اَّلله ْنَیا َو َرْْحَ ْهِل الدُّ

َ
ِة یلَعَ أ َهى َو َكْهِف اْلَوَرى َو اْلُعْرَوِة اْلُوْثََق َو اْلُحجه   ُه ي النُّ

و صاحبان عقل كامل و پناه خلق و رشته محكم و استوار حق و حجت خدا بر اهل دنيا و رحمت و بركات خدا  

 آن بزرگواران باد بر 
 

اَل  اِر السه ِة َو النه نه ِة اْْلَْطَهاِر َو َقِسمِي اْلجَ اِر َو َواِلِد اْْلَِئمه به ِة اْلجَ اِر َو ُحجه ُْنَ  ُم یلَعَ ُُنِر اْْلَ

 باز سالم بر روشنى بخش انوار و حجت خداى جبار و پدر بزرگوار ائمه اطهار و قسمت كننده بهشت و دوزخ 
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ِبِ َعِن اْْلَثاِر اْْلَُدمِّ  یَع اْْلُخْ اِر ُمْسَتْنِقِذ الشِّ ْوَزاِر ِر یلَعَ اْلُكفه  ِة اْْلُْخِلِونَي ِمْن َعِظمِي اْْلَ

و خبر دهنده از حوادث و آثار و هالك كننده كفار و نجات دهنده شيعيان با اخالص از بال و عقوبت گناهان  

 بزرگ

 
ِة  ِقیه اِهَرِة الته اَلُم یلَعَ اْْلَْخُصوِص ِبالطه ْسَتاِر السه َتاِر اْْلَْوُلوِد ِِف اْلَبْیِت ِذي اْْلَ ِة اْْلُخْ  اِْبَ

 سالم برآنكه به زوجيت تقيه طاهره دخت رسول مختار مخصوص گرديد و در خانه كعبه متولد گشت 

 
ِة  ِئمه ِة َواِلََدِ اْْلَ ِة اْْلَْرِضیه ِضیه اِهَرِة الره ِة الطه َماِء ِباْلَبه ِج ِِف السه وه ََ ُ ِ َو َبَرََكُتُه  اْْل ُة اَّلله   اْْلَْطَهاِر َو َرْْحَ

و عقد زوجيتش با زهراى طاهره مطهره محبوب و مرضى خدا شد كه زهراى اطهر مادر پيشوايان پاكيزه است و  

 رحمت خدا و بركات حق بر او باد

 
َتِلُفوَن َو َعَل  ِذي مُهْ ِفیِه ُمخْ َبِإ اْلَعِظمِي اله اَلُم یلَعَ النه ُلوَن السه

َ
  ْیِه ُیْعَرُضوَن َو َعْنُه ُيْسأ

 سالم بر خبر بزرگ عالم كه در او به اختالف كلمه برخاستند و بر خلق عرضه دارند و از آن سؤال شوند 
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ِ َو َبَرََكُتُه  ُة اَّلله ْزَهِر َو َرْْحَ ِر َو ِضَیاِئِه اْْلَ ِ اْْلَُْنَ اَلُم یلَعَ ُُنِر اَّلله   السه

 تر نور خدا و رحمت و بركات خدا بر او بادسالم بر رخشان 

 
َتُه  ِ َو َخاصه َتُه َو َخاِلَوَة اَّلله ِ َو ُحجه اَلُم َعَلْیَك َیا َوِِله اَّلله   السه

 سالم بر تو اى ولى خدا و حجت خدا و بهترين بنده خاص و خالص خدا 

 
َتُه( َلَقْد َجا ِ )َو ُحجه َك َیا َوِِله اَّلله نه

َ
ْشَهُد أ

َ
ِ َحقه ِجَهاِدِه أ   َهْدَت ِِف َسِبیِل اَّلله

 دهم كه تويى ولى خدا و حجت الهى و همانا تو در راه خدا حق كوشش و مجاهدت را انجام دادى گواهى مى 

 
ْمَت َح  ِ َو َحره ْلَت َحاَلَل اَّلله ُ َعَلْیِه َو آِلِه َو َحله ى اَّلله ِ َصله َبْعَت ِمْنَهاَج َرُسوِل اَّلله ِ َو اته   َراَم اَّلله

  و طريق رسول خدا صلى اهلل عليه و آله را كامال پيروى كردى و حكم حالل و حرام خدا را اجرا كردى 

 
ْیَت َعِن اْْلُْنَكِر  َمْرَت ِباْْلَْعُروِف َو ََنَ

َ
ََكَة َو أ َه َت ال اَلَة َو آََتْ َقْمَت الوه

َ
ْحَكاَمُه َو أ

َ
 َو َشَرْعَت أ

 ر گردانيدى و نماز و زكوة را بپا داشتى و امر به معروف و نهى از منكر فرمودىو احكام خدا را مقر 



لبیت )ع(                                                                                          معارف اهل ا تحقیقات ونشر   االول ربیع هفدمه روز در( ع)یلع امام زیارت                                                                            موسسه 
 

 

16 www.ahlolbait.com 
 

 

َتاَك الْ 
َ

ِ َعِظمَي اْْلَْجِر َحَّته أ َتِهدًا ُمحَْتِسبًا ِعْنَد اَّلله ِ َصاِبرًا َناِصحًا ُمجْ   َیِقنُي َو َجاَهْدَت ِِف َسِبیِل اَّلله

در مقابل جور و آزار امت صبر و شكيبايى و نصيحت و و در راه دين خدا حد كامل مجاهدت و كوشش كردى  

اندرز و خير خواهى فرمودى در حالى كه با جهد وافى و مراقبت كامل نزد خدا اجر عظيم يافتى همه عمر تا 

 هنگام رحلتت از اين جهان

 
َزاَلَك َعْن َمَقاِمَك 

َ
َك َو أ ُ َمْن َدَفَعَك َعْن َحقِّ   َفَلَعَن اَّلله

 لعنت كند كسى را كه تو را از حق خود منع كرد و از مقامت دور كردندپس خدا  

 
َیاَءُه َو ُرُسَلُه  ْْنِ

َ
َ َو َماَلِئَكَتُه َو أ ْشِهُد اَّلله

ُ
ُ َمْن َبَلَغُه َذِلَك َفَرِضَي ِبِه أ   َو َلَعَن اَّلله

گيرم و فرشتگان و  را گواه مىو لعنت خدا بر آنكس كه اين ظلم را چون به او خبر رسيد بدان راضى گرديد خدا  

 انبياء و رسل او را

 
ِ َو َبَرََكُتُه  ُة اَّلله اَلُم َعَلْیَك َو َرْْحَ ِّنِّ َوِِلٌّ ِْلَْن َوااَلَك َو َعُدوٌّ ِْلَْن َعاَداَك السه

َ
  أ

 .كه من دوست با دوستان تو و دشمن با دشمنان توام سالم و رحمت و بركات خداى بر تو باد 

 

 :را به قبر بچسبان و قبر را ببوس و بگوپس خود 
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ِ ِباْلَباَلِغ َو اْْلََداِء  ْشَهُد َلَك َیا َوِِله اَّلله
َ

َك تَْسَمُع َكاَلِمي َو تَْشَهُد َمَقاِمي َو أ نه
َ

ْشَهُد أ
َ

 أ

خدا دهم اى ولى  كنى و گواهى مى شنوى و قيامم را در حضورت مشاهد مى دهم كه تو كالم مرا مى گواهى مى 

 كه تو تبليغ دين و اداء وظيفه امامت كردى

 
 ِ ِ َیا َوِِله اَّلله ِمنَي اَّلله

َ
ِ َیا أ َة اَّلله   َیا َمْواَلَي َیا ُحجه

 اى موالى من اى حجت خدا اى امين خدا اى ولى خدا 

 
ْثَقَلْت َظْهِري َو َمَنَعْت 

َ
َه َو َجله ُذُُنبًا َقْد أ ِ َع ْحَشاِئيِإنه َبْیِِن َو َبنْيَ اَّلله

َ
َها ُيَقْلِقُل أ َقاِد َو ِذْْكُ   ِِن ِمَن الرُّ

همانا ميان من و خداى عز و جل گناهانى است كه پشت مرا سنگين كرده و مرا از خواب و آسايش باز داشته و  

 آورد تذكر آن گناهان اعضاء و احشاء مرا به لرزه مى

 
َه َو َجله َو ِإ  ِ َع   َلْیَك َو َقْد َهَرْبُت ِإََل اَّلله

 ام و من بسوى خداى عز و جل و تو گريخته و پناه آورده 
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ْمَر َخْلِقِه َو َقَرَن َطاَعَتَك ِبَطاَعِتِه َو ُمَوااَلَتَك ِِبُ 
َ

َعاَك أ ِه َو اْسََتْ   َوااَلِتِه َفِبحَقِّ َمِن اْئَتَمَنَك یلَعَ ِسرِّ

براى رعايت و تربيت خلقش تو را برگزيد و  پس سوگند به حق خدائى كه تو را بر سر خود امين گردانيد و 

 طاعتش را به طاعت تو و دوستيش را به دوستى تو قرين گردانيد

 
ْهِر َظِهَيًا  َيًا َو یلَعَ الده اِر ُمجِ ِ َشِفیعًا َو ِمَن النه  ُكْن ِِل ِإََل اَّلله

 .ياريم فرمايىكه از من نزد خدا شفاعت كنى و از آتش دوزخم نجات بخشى و بر حوادث دهر  

 

 :پس باز خود را به قبر بچسبان و قبر را ببوس و بگو

 

 ِ ِة اَّلله ِ َیا َباَب ِحطه َة اَّلله ِ َیا ُحجه   َیا َوِِله اَّلله

 اى ولى خدا اى حجت خدا اى باب حط گناهان از جانب خدا 

 
اِزُل ِبِفَناِئ  َك َو النه ِئُذ ِبَقْبِ َك َو َزاِئُرَك َو الاله   َك َو اْْلُِنيُخ َرْحَلُه ِِف ِجَواِرَك َوِلیُّ

 دوست تو و زوار تو و پناهنده به قبر مطهر تو و فرود آمده به درگاه تو و بار افكنده در جوار لطف تو 
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ْنَیا َو اْْلِخَرِة  ِ ِِف َقَضاِء َحاَجِتِه َو ُنْجحِ َطِلَبِتِه ِِف الدُّ ْن تَْشَفَع َلُه ِإََل اَّلله
َ

ُلَك أ
َ

 َيْسأ

 كند كه او را نزد خدا شفاعت كنى بر قضاء حوايج و انجام مقاصدش در دنيا و آخرت از تو درخواست مى 

 
ْد 

َ
َك َو أ َفاَعَة اْْلَْقُبوَلَة َفاْجَعْلِِن َیا َمْواَلَي ِمْن ََهِّ اَه اْلَعِظمَي َو الشه ِ اْلجَ ِبَك َفِإنه َلَك ِعْنَد اَّلله َْ   ِخْلِِن ِِف ِح

را نزد خدا جاه و منزلت بزرگ است و شفاعت مقبول پس اى موالى من مرا از اهل همت خود و كه همانا تو  

 داخل در حزب خود گردان

 
اَلُم َعَلْیَك َو یلَعَ َوَلَدْیَك اْلحََسِن َو اْلحَُسنْيِ  یَعْیَك آَدَم َو ُُنٍح َو السه اَلُم َعَلْیَك َو یلَعَ َضجِ   َو السه

 پيغمبر خدا آدم و نوح هم جوار تو و نيز سالم بر تو و دو فرزند تو حسن و حسينو سالم بر تو و بر دو  

 
اِهِریَن ِمْن ُذ  ِة الطه ِئمه ِ َو َبَرََكُتُه رِّ َو یلَعَ اْْلَ ُة اَّلله َك َو َرْْحَ ِ

  َّيه

 .و ائمه طاهرين از ذريه تو سالم و رحمت و بركات خدا بر شما باد 

 

ن دو ركعت براى حضرت أمیر المؤمنین علیه السالم و دو ركعت آنگاه شش ركعت نماز زیارت بك

براى جناب آدم علیه السالم و دو ركعت براى جناب نوح علیه السالم و بسیار بخوان خداى تعالى را 

كه به اجابت خواهد رسید إن شاء اهلل تعالى مؤلف گوید كه صاحب مزار كبیر گفته كه این زیارت را 
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در نزد طلوع آفتاب باید بعمل آورد و عالمه مجلسى رحمة اهلل علیه فرموده كه در هفدهم ربیع االول 

این زیارت بهترین زیارات است و به سندهاى معتبر در كتب معتبره مذكور است و ظاهر بعضى از 

روایات آن است كه خصوصیت به این روز ندارد و در هر وقت كه این زیارت را به عمل آورند 

كه اگر كسى گوید كه چگونه است در روز مولود پیغمبر صلى اهلل علیه و  خوب است مؤلف گوید

آله یا مبعث آن حضرت زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السالم وارد شده و زیارت حضرت رسول 

صلى اهلل علیه و آله روایت نشده با آنكه شایسته بود كه زیارت مخصوصى براى حضرت رسول صلى 

ن اوقات وارد شده باشد جواب گوییم كه این بجهت شدت اتصال این دو بزرگوار اهلل علیه و آله در ای

و كمال اتحاد این دو نور پاك است با هم كه هر كه زیارت كند امیر المؤمنین علیه السالم را زیارت 

 .كرده حضرت رسول صلى اهلل علیه و آله را و شاهد بر این از قرآن آیه أَنْفُسَنَا است

َباُهِل َنْفُس الْ ُهَو ِِف آَی  َو   ـــِة الته
 

اَهاــــــــــ  ُه ِإیه  ُمْوَطََف َلْیَس َغَْيُ
 

و از اخبار بسیارى از روایات است از جمله شیخ محمد بن المشهدى روایت كرده از حضرت صادق 

علیه السالم كه فرمود مردى اعرابى بخدمت حضرت رسول صلى اهلل علیه و آله مشرف شد و عرض 

آیم به  شوم مى ر است از منزل تو و من مشتاق زیارت و دیدن تو مىكرد یا رسول اهلل منزل من دو

كنم على بن ابى طالب علیه السالم  شود و مالقات مى زیارت جناب تو و مالقات تو برایم حاصل نمى

گردم با حال اندوه و حسرت بر ندیدن  كند به حدیث و مواعظ خود و من برمى را پس مرا مأنوس مى

ت كند على را مرا زیارت كرده و هر كه او را دوست دارد مرا دوست داشته و تو فرمود هر كه زیار

كسى كه دشمن دارد او را مرا دشمن داشته است برسان این را به قوم خود از جانب من و هر كه برود 

به زیارت او پس بتحقیق كه به نزد من آمده و من جزا خواهم داد او را روز قیامت و جبرئیل و صالح 

ین و در حدیث معتبرى از حضرت صادق علیه السالم مروى است كه چون زیارت كنى جانب المؤمن
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نجف را زیارت كن عظام آدم علیه السالم و بدن نوح علیه السالم و جسم على بن ابى طالب علیه 

السالم را بدرستیكه زیارت كرده خواهى بود پدران گذشته را و محمد صلى اهلل علیه و آله خاتم 

ن را و على علیه السالم بهترین اوصیا را و در زیارت ششم گذشت كه فرمودند رو به قبر امیر پیغمبرا

 المؤمنین علیه السالم بایست و بگو 

 ِ اَلُم َعَلْیَك َیا َرُسوَل اَّلله ِ  ،السه اَلُم َعَلْیَك َیا َصْفَوَة اَّلله ْيُخ َجاِبٌر ِِف  ،ِإََل َغَْيِ َذلَِك  ،السه َجاَد الشه
َ

 َو َلَقْد أ
ِة  ْزِریه ِة  ،تَْسِمیِطِه لِلَْقِویََدِ اْْلُ ِة اْلَعَلِویه  :ِبَقْوِلِه ُمِشَيًا ِإََل اْلُقبه

 

ْعَظَم َرْمٍس 
َ

ِِبِّ أ  َفاْعَتِمْد ِللنه

به قبر بزرگ پيامبر اعتماد كن 

 )آهنگ كن(

يه َنْفٍس  
َ

ٍد أ ْْحَ
َ

ْهِر أ  ِفیِه لِلطُّ

 كه روان پاك احمد در آن قرار دارد

ٍس   َر ََشْ ُْنَ
َ

ْو َتَرى اْلَعْرَش ِفیِه أ
َ

 أ

يا به عرش بنگر كه تابناك ترين 

 خورشيد در آن است

 َفَتَواَضْع َفَثَه َداَرُة ُقْدٍس  

هالۀ پس فروتنی كن كه آن جا 

 قدس است

ْفاَلُك َلَثَْ َثَراَهاَتَت    َمنه اْْلَ

چرخ گردون آرزو كند كه به خاك 

 آن بوسه زند
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 :و حكیم سنایى گفته      

 مرتضايى كه كرد يزدانش
 

 جانش ،همره جان مصطفى 
 

 هر دو يك قبله و خردشان دو
 

 هر دو يك روح و كالبدشان دو 
 

 دو رونده چو اختر گردون
 

 دو برادر چو موسى و هارون 
 

 هر دو يك در ز يك صدف بودند
 

 هر دو پيرايه شرف بودند 
 

  رلم حيدر دَتا نه بگشاد ع
 

 رسنت پيمبر بَ  ندهد 
 

 

     


