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 مداین در سلمان زیارت       

فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت زیارت كاظمين عليهما السالم؛ مطلب 

در زیارت جناب سلمان رضي اهلل عنه است بدان كه از تكاليف زوار در كاظمين رفتن به مدائن  چهارم

است به جهت زیارت عبد صالح الهى جناب سلمان محمدى رضوان اهلل عليه كه اول اركان اربعه و 

و در  مخصوص به شرافت سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ و منخرط در سلك اهل بيت نبوت و عصمت است

فضيلت او جناب رسول خدا صلى اهلل عليه و آله فرموده سَلْمَانُ بَحْرٌ الَ یُنْزَفُ وَ كَنْزٌ الَ یَنْفَدُ سَلْمَانُ مِنَّا 

أَهْلَ الْبَيْتِ یَمْنَحُ الْحِكْمَةَ وَ یُؤْتِي الْبُرْهَانَ و حضرت امير المؤمنين عليه السالم او را مثل لقمان حكيم 

عليه السالم او را بهتر از لقمان فرموده و حضرت باقر عليه السالم او را از  بلكه حضرت صادق

دانست و از محدثين به فتح بوده  متوسمين شمرده و از روایات مستفاد شده كه آن جناب اسم اعظم مى

و از براى ایمان ده درجه است و او در درجه دهم بوده و عالم به غيب و منایا بوده و از تحف بهشت 

دنيا ميل فرموده و بهشت مشتاق و عاشق او بوده و خدا و رسول صلى اهلل عليه و آله او را دوست  در

داشتند و حق تعالى پيغمبر صلى اهلل عليه و آله را امر فرموده به محبت چهار نفر كه سلمان یكى از  مى

رسول صلى اهلل ایشان است و آیاتى در مدح او و اقران او نازل شده و جبرئيل هر وقت بر حضرت 

كرده از جانب پروردگار كه سلمان را سالم برساند و مطلع گرداند او  شده امر مى عليه و آله نازل مى

را به علم منایا و بالیا و انساب و شبها براى او در خدمت پيغمبر صلى اهلل عليه و آله مجلس خلوتى 

ما چيزهایى تعليم او فرمودند از مخزون بوده و حضرت رسول و امير المؤمنين صلوات اهلل عليهما و آله

اى كه حضرت  و مكنون علم اهلل كه احدى غير او قابل و قوه تحمل آن را نداشته و رسيد به مرتبه

لَ الْبَيْتِ ا أَهْصادق عليه السالم فرمود أَدْرَكَ سَلْمَانُ الْعِلْمَ الْأَوَّلَ وَ الْعِلْمَ الْآخِرَ وَ هُوَ بَحْرٌ الَ یُنْزَحُ وَ هُوَ مِنَّ

سلمان درك كرد علم اول و آخر را و او دریایى است كه هر چه از او برداشته شود تمام نشود و او از 

ما اهل بيت است و براى شوق زایرین و رغبتشان به زیارت آن جناب كافى است تأمل در اختصاص و 

ين عليه السالم در یك شب امتيازش در ميان تمام صحابه و جميع امت به این كه حضرت امير المؤمن

از مدینه به مداین رفت و به دست مبارك او را غسل داد و كفن نمود و نماز كرد بر او با صفوفى 
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بسيار از مالیكه و همان شب به مدینه مراجعت فرمود زهى شرافت مودت و محبت به خانواده رسالت 

زیارت آن جناب پس بدان كه سيد بن  كه انسان را به این مرتبه از جالل و عظمت رساند و اما كيفيت

كنيم به همان  طاوس در مصباح الزائر چهار زیارت براى آن بزرگوار نقل كرده و ما در اینجا اكتفا مى

زیارت اول آن و در هدیه نقل كردیم زیارت چهارم آن را كه شيخ در تهذیب ذكر فرموده پس چون 

  گویى او رو به قبله و مىایستى نزد قبر  خواستى زیارت كنى آن جناب را مى

 
َي  ِبیِّ ِ َخاََتِ النَّ ِد ْبِن َعْبِد اَّللَّ ِ ُمحَمَّ اَلُم لََعَ َرُسوِل اَّللَّ   السَّ

 سالم و تحيت بر رسول خدا حضرت محمد بن عبد اهلل )ص( خاتم پيغمبران 

 
اَلُم لََعَ  َي السَّ ِد اْلَوِصیِّ ِمرِي اْْلُْؤِمِنَي َسیِّ

َ
اَلُم لََعَ أ اِشِدیَن  السَّ ِة اْْلَْعُصوِمَي الرَّ   اْْلَِئمَّ

سالم بر حضرت على )ع( امير المؤمنين سيد اوصياء پيغمبران سالم بر امامان صاحب مقام عصمت و پيشوايان  

 ارشاد خلق

 
ِم  ِ اْْلَ اَلُم َعَلْیَك َیا َصاِحَب َرُسوِل اَّللَّ ِبَي السَّ اَلُم لََعَ اْْلاََلِئَكِة اْْلَُقرَّ ِمَي السَّ  )ِي )اْْلَ

 سالم بر فرشتگان مقرب حق سالم بر تو اى هم صحبت و صاحب رسول خدا امين وحى الهى 

 
اَدِة اْْلََیاِمِي  ْسَراِر السَّ

َ
اَلُم َعَلْیَك َیا ُموَدَع أ ِمرِي اْْلُْؤِمِنَي السَّ

َ
اَلُم َعَلْیَك َیا َوِِلَّ أ   السَّ

ير المؤمنين سالم بر تو اى مخزن ودايع و اسرار بزرگ اهل خير و سالم بر تو اى ولى و دوست حقيقى خاص ام 

 سعادت
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ِ َو َرْحَ  َبا َعْبِد اَّللَّ
َ

اَلُم َعَلْیَك َیا أ َرِة اْْلَاِضَي السَّ ِ ِمَن اْلََبَ َة اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َیا َبِقیَّ ِ َو َبَرََكُتُه السَّ   ُة اَّللَّ
و رحمت و بركات خدا بر  عالم در همه ادوار گذشته سالم بر تو اى ابا عبد اهللسالم بر تو اى باقيمانده از نيكويان  

 تو باد

 
لْ 

َ
ْیَت َخِلیَفَتُه َكَما أ لَّ ُسوَل َكَما َنَدَبَك َو ََتَ َبْعَت الرَّ َمَرَك َو اتَّ

َ
َ َكَما أ َطْعَت اَّللَّ

َ
َك أ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
  ََزَمَك أ

 خدا را اطاعت كردى و بدانسان كه رسول خدا تو را دعوت كرد  دهم كه تو بدانسان كه مأمور بودى گواهى مى 

 او را اجابت كردى و پيروى نمودى و خليفه پيغمبر خدا را آنسان كه بر تو فرض و الزم گردانيد يارى كردى

 
َقَك( َو َعِلْمَت اْلحَقَّ َيِقین ِِه َكَما َوَقَفَك )َوفَّ

َّيَّ ِم ِبُذرِّ َمَرَك َو َدَعْوَت ِإََل ااِلْهمِِتَ
َ

  ًا َو اْعَتَمْدَتُه َكَما أ
 و امت را چنانكه دانستى به اهميت و احترام ذريه پيغمبر دعوت نمودى و طريق حق را چنانكه خدا امر فرمود  

 بطور يقين دانستى و بر آن استوار بودى

 
ِ اْْلُْر ( ِة اَّللَّ َك َباُب َوِصيِّ اْْلُْصَطََف َو َطِریُق ُحجَّ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
  َتَضىَو( أ

 دهم كه تو درگاه وصى مصطفى و طريق حجت خدا على مرتضائى گواهى مى 

 
ْصِفَیاِء  ِ ِفَمَي اْسُتوِدْعَت ِمْن ُعُلوِم اْْلَ ِمُي اَّللَّ

َ
 َو أ

 و در آنچه به تو وديعه سپردند از علوم و اسرار خاصان حق امانت خدا را نگاه داشتى 

 
ِت  ْهِل ََبْ

َ
َك ِمْن أ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
َتاِریَن ِلُنْصَرِة اْلَوِصِي أ َباِء اْْلُخْ جَ ِِبِّ النُّ   النَّ

 دهم كه تو از اهل بيت برگزيده با شرافت پيغمبر بودى كه براى يارى وصى او مهيا بودند و گواهى مى 
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اَلِئِل اْلَقاِهَرِة  اِهِي َو الدَّ َك َصاِحُب اْلَعاِشَرِة َو اْلََبَ نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

 أ
 دهم كه تو صاحب مقام دهم )ايمان( و صاحب ادله و براهين بسيار محكم و روشن و قاهر و نيز گواهى مى 

 
َماَنَة  ْیَت اْْلَ دَّ

َ
ْیَت َعِن اْْلُْنَكِر َو أ َمْرَت ِباْْلَْعُروِف َو ََنَ

َ
ََكَة َو أ َت الَزَّ اَلَة َو آََتْ َقْمَت الصَّ

َ
 َو أ

 دى و امر بمعروف و نهى از منكر نمودى و امانت الهى را ادا و تو اركان نماز را بپا داشتى و زكوة به مستحقان دا 

 كردى

 
َتاَك اْلَیِقُي 

َ
َذى ِِف َجْنِبِه َحَّتَّ أ َت لََعَ اْْلَ ِ َو ِلَرُسوِلِه َو َصََبْ حَْت َّلِلَّ   َو ََنَ

دى تا و براى خدا و رسول امت را ناصح و خيرخواه بودى و براى طرفدارى دين خدا همه عمر صبر بر آزار كر 

 هنگام رحلت و شهود عالم آخرت

 
َك َو ََحَّ ِمْن َقْدِرَك  ُ َمْن َجحََدَك َحقَّ   َلَعَن اَّللَّ

 خدا لعن كند آنان كه حق تو را انكار كردند و قدر و شأن تو را پست گردانيدند 

 
ْهِل ََبْ 

َ
ْعَنَتَك ِِف أ

َ
ُ َمْن أ ُ َمْن آَذاَك ِِف َمَواِلیَك َلَعَن اَّللَّ َك َلَعَن اَّللَّ یِّ  )ِتَك )َِبِ

خدا لعنت كند آنان را كه تو را درباره دوستان و محبوبانت بيازردند خدا لعنت كند آنان را كه در دوستى اهل  

 بيت پيغمبر تو را آزار كردند

 
ُ َمْن اَلَمَك ِِف َساَداِتَك    َلَعَن اَّللَّ

 مالمت كردندخدا لعنت كند كسانى را كه بر دوستى سادات و بزرگان دين تو را  
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ُ اْلَع 
لَِي َو اْْلِخِریَن َو َضاَعَف َعَلهْْيِ وَّ ْنِس ِمَن اْْلَ نِّ َو اْْلِ ٍد ِمَن اْلجِ ُ َعُدوَّ آِل ُمحَمَّ لَِي َلَعَن اَّللَّ   َذاَب اْْلَ

خدا لعنت كند دشمن آل محمد را از جن و انس و اولين و آخرين بشر و عذاب آنان را مضاعف و سخت و  

 داندىدردناك گر

 
 ِ َبا َعْبِد اَّللَّ

َ
ُ َعَلْیَك َیا أ ى اَّللَّ   َصلَّ

 درود خدا بر تو اى ابا عبد اهلل 

 
ِمرِي اْْلُْؤِم 

َ
ُ َعَلْیِه َو آِلِه َو َعَلْیَك َیا َمْوََل أ ى اَّللَّ ِ َصلَّ ُ َعَلْیَك َیا َصاِحَب َرُسوِل اَّللَّ ى اَّللَّ   ِنَي َصلَّ

و بر تو باد اى دوست و يار و ياور امير المؤمنين  رود خدا بر رسول و آلشسالم بر تو اى هم صحبت رسول خدا د 

 )على )ع

 
اِهِر  َبِة َو َجَسِدَك الطَّ یِّ ُ لََعَ ُروِحَك الطَّ ى اَّللَّ  َو َصلَّ

 و درود و تحيت خدا بر روح پاك تو و جسم پاك تو باد 

 
اَنا ِب  فَّ َفِتِه ِإَذا ََتَ

ْ
ِه َو َرأ نِّ ْلحََقَنا ِِبَ َ

ِعِي َو أ اِت النَّ َواِرِِهْ ِِف َجنَّ َعَنا َمَعُهْم ِبجِ اَدِة اْْلَیاِمِي َو ََجَ حَلِّ السَّ   َك َو ِِبَ
و خدا ما را هم هنگام مرگ و رحلت به كرم و رأفتش با تو ملحق گرداند و در آن جايگاه )بهشت عدن( به  

 به جوار آنان با آنها جمع فرمايدبزرگان اهل خير و سعادت ملحق سازد و ما را در بهشتهاى پر نعمت 

 
َلِف ا ( َرِة ِمَن السَّ یَعِة اْلََبَ ُ لََعَ ِإْخَواِنَك الشِّ ى اَّللَّ ِ َو َصلَّ َبا َعْبِد اَّللَّ

َ
ُ َعَلْیَك( َیا أ ى اَّللَّ   ْْلََیاِمِي َصلَّ

ن نيكوكار و اهل يمن و درود و رحمت خدا بر تو باد اى ابا عبد اهلل و رحمت و تحيت خدا بر برادران تو از شيعيا 

 سعادت گذشته باد
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َلِف ِمَن اْْلُْؤِمِنَي  ْضَواَن لََعَ اْلخَ ْوَح َو الرِّ ْدَخَل الرَّ
َ

  َو أ
 و روح و نشاط و خشنودى بر آيندگان اهل ايمان وارد سازد 

 
اِهِریَن َو َعَلْیَك  ِة الطَّ ُه ِمَن اْلِعْْتَ الَّ ْن ََتَ اُِهْ ِِبَ ْلحََقَنا َو ِإیَّ َ

ِ َو َبَرََكُتُه  َو أ ُة اَّللَّ اَلُم َو َرْحَ ُ السَّ
  َو َعَلهْْيِ

 داريم كه عترت پاك پيغمبرند ملحق فرمايد سالم و رحمت و بركات  و ما و آنها را همه به آنان كه دوستشان مى 

 خدا بر تو و بر همه آنان باد

 

پس بجا بياور نماز مندوب آنچه خواهى مؤلف گوید  پس بخوان إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ هفت مرتبه

كه چون خواستى برگردى از زیارت سلمان پس بایست نزد قبر براى وداع و بگو این وداع را كه سيد 

  در آخر زیارت چهارم ذكر فرموده

 
 َ ِ اْْلُْؤََت ِمْنُه َو اْْل ْنَت َباُب اَّللَّ

َ
ِ أ َبا َعْبِد اَّللَّ

َ
اَلُم َعَلْیَك َیا أ ُخوُذ َعْنُه َالسَّ

ْ
  خْأ

 سالم بر تو اى ابا عبد اهلل تو درگاه هدايت خدايى كه بايد خلق بدان درآيند و اخذ علم و معرفت كنند 

 
َك ُقْلَت َحّقًا َو َنَطْقَت ِصْدقًا َو َدَعْوَت ِإََل َمْواَلَي َو َمْواَلَك َعاَلِنَیًة َو ِسّرًا  نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
 أ

سخن گفتى و هميشه به صدق و حقيقت گويا بودى و خلق را بسوى موالى من و دهم كه تو به حق  گواهى مى 

 موالى خود آشكار و پنهان دعوت كردى

 
ُتَك َزاِئرًا َو َحاَجاِتي َلَك ُمْسَتْوِدعاً  ََتْ

َ
 أ

 گذارم ام و حوايجم را نزد تو به وديعت مى بارى من به زيارت حضرتت آمده 
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ُعَك  َنا َذا ُمَودِّ
َ

َجِليَو َها أ
َ

َمِلي ِإََل ُمْنَتَهى أ
َ

َماَنِتي َو َخَواِتَي َعَمِلي َو َجَواِمَع أ
َ

ْسَتْوِدُعَك ِدیِِن َو أ
َ

  أ
كنم و حفظ دين و امانت عهد و ختم خير اعمالم و جميع آرزوهايم را تا آخر عم به تو  اكنون تو را وداع مى 

 سپارم مى

 
 ِ ُة اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َو َرْحَ ْخَیاِر َو السَّ ٍد َو آِلِه اْْلَ ُ لََعَ ُمحَمَّ ى اَّللَّ  َو َبَرََكُتُه َو َصلَّ

 .و سالم بر تو و رحمت و بركات خدا و درود و رحمت الهى بر محمد و آل نيكويش باد 

 

 آنگاه خدا را بسيار بخوان و برگرد

  :مؤ لّف گوید كه چون زائر به زیارت سلمان مشرّف شد پس از زیارت دو تكليف دیگر دارد

منين عليه  از كردن در طاق كسرى دو ركعت یا زیادتر چون آنجا مصالّى حضرت اميرالمؤنم اوّل

السالم به مداین آمد و نزول فرمود در  السالم است روایت شده از عمّار ساباطى كه اميرالمؤ منين عليه

ف فرمود بحير پس نماز كرد در آنجا بعد از آن برخاست و به دُلَ ایوان كسرى و با او بود دُلَف ابن

 در خدمت آن حضرت بود جماعتى از اهل ساباط پس گردش كرد در منازل كسرى و برخيز با من و

به خدا قسم چنين  بدلف مى فرمود از براى كسرى در این مكان چنين و چنان بوده و دُلَف مى گفت

و  كرد و دلف مى گفت اى سيّد است كه مى فرمایى پس با آن جماعت در تمام آن مواضع گردش

شما این چيزها را در اینجاها نهاده اید و روایت شده  موالى من چنان شما به اینجاها مطّلعيد كه گویا

بر مداین مرور مى فرمود و آثار كسرى و خرابى آن را مشاهده مى نمود  كه در آن وقتى كه حضرت

 :اشخاص كه درخدمت آن حضرت بود از روى عبرت این شعر را خواند یكى ازآن

یاُح لََع ُرُسوِم ِدیاِرِِهْ َجَر   ِت الرِّ
 

ْ َكُُنا لََع میعاٍد   ُ  َفَكَاهَّنَّ
 

 شان خانه هاى ويرانه بر بادها وزد
 

 اند داشته هم با گاهى وعده آنان گويا 
 



لبیت )ع(                                                                                          معارف اهل ا تحقیقات ونشر   مداین در سلمان زیارت                                                                                                                                                                                   موسسه 
 

 

8 www.ahlolbait.com 
 

 

  :حضرت فرمود چرا نخواندى

ُكوا ِمْن َجّناٍت َوُعُیوٍن َوُزُروٍع َوَمقاٍم ََکمٍی َوَنْعَمٍه  َکْ  َكُُنا فیها فاِکهَي َكذِلَك َوَاْوَرْْثاها َقْوما  ََتَ
مآُء َوااَلْرُض َوما َكُُنا ُمْنَظریَن  آَخریَن َفما َبَكْت  ُ السَّ

 َعَلهْْيِ

بودند و همه را واگذاشتند  بسيار باغها و چشمه سارها و كشتزارها و جاهاى خوب و نعمتى كه در آن كامياب چه

 گريه نكرد بر آنها آسمان و زمين و مهلت نيافتند ديگرى داديم و چنين بود و ما آنها را به گروه

 :پس از آن فرمود

ْعَمَه َفُسِلُبوا ُدْنیاُِهْ ِباْْلَْعِصَیِه ِاّیاُکْ َوُكْفَر  هُؤالِء َكُُنا واِرثَي َفَاْصَبحُوا َمْوُروثَي ََلْ َیْشُکُروا ِانَّ  َعِم  النِّ النِّ
َق  لُّ ِبُُکُ النِّ  ُم ال ُتحِ

دنيا بخاطر نافرمانى از  براستى اينها وارث بودند ولى اكنون به ارث گذاردند سپاس نعمت نكردند پس ( آرى)

 فرود آيد دستشان رفت مبادا كفران نعمت كنيد كه انتقام بر شما

  :فقير گوید: حاصل این مقام را حكيم خاقانى به شعر در آورده آنجا كه فرموده

 از ديده نظركن هان هان اى دل عبرت بين
 ج

 ايوان مدائن را آيينه عبرت دان 
 

 پرويز كه بنهادى بر خوان تره زرّين
 زرّين تره كو برخوان رو كَمْ تَرَكُوا برخوان  ج

 

عليه و آله و  زیارت كردن جناب حُذیفه بن اليَمان كه از بزرگان اصحاب رسول خدا صلى اهلل دوّم

بود به شناختن منافقين و دانستن  خاصّان اميرالمؤ منين عليه السالم است و در ميان صحابه مخصوص

نمى شد خليفه ثانى بر او نماز نمى كرد و از جانب او  نامهاى ایشان و اگر در نماز جنازه كسى حاضر

جا شد چون وفات كرد دوباره بود پس او را عزل كرد و جناب سلمان والى آن سالها در مداین والى

پس از مدینه رقمى  والى آنجا شد و مستقرّ بود تا نوبت خالفت به شاه والیت عليه السالم رسيد حذیفه
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خالفت خود و استقرار حذیفه در آنجا به  مبارك به او و فرمان همایونى به اهل مداین صادر شد و از

ت آن حضرت از مدینه به جانب بصره بجهت بعد از حرك نحوى كه بود اطّالع دادند ولكن حذیفه

 . از نزول موكب همایون به كوفه وفات كرد و در همان مداین مدفون شد دفع شرّ اصحاب جمل و قبل

وصيّت كرد  ابوحمزه ثمالى روایت است كه چون حذیفه خواست وفات كند فرزند خود را طلبيد و از

من، ظاهر كن مأیوسى از آنچه كه  او را به عمل كردن به این نصيحت هاى نافعه فرمود: اى پسر جان

توانگرى است و طلب مكن از مردم حاجات خود را كه  در دست مردم است كه در این یأس غنى و

ته ات و چنان باش كه روزى كه در آن هستى بهتر باشى از روز گذش آن فقر حاضر است و هميشه

از  كنى چنان نماز كن كه گویا نماز وداع و نماز آخر تو است و مكن كارى را كه هروقت نماز مى

است به حضرت  آن عذر بخواهى و بدانكه در جنب حرم سلمان مسجد جامع مداین است كه منسوب

يض دو خوانده معلوم نيست از ف امام حسن عسكرى عليه السالم كه آن را ساخته یا در آنجا نماز

 .نكند ركعت نماز تحيّت در آن محلّ شریف خود را محروم

 


