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 (ص)اسالم پیامبر زیارت در( ع)رضا امام دعای   

گوید كه من هرر گراه خواسرتي زیرارت      ببخشاید( )خدایشاین كتاب عباس قمى عُفِيَ عَنْهُ گردآورنده

كني آن حضرت را به نحوى كه حضررت امرام رضرا     كني آن حضرت را به این زیارت اول زیارت مى 

و كیفیت آن چنان است كه روایت  خواني  علیه السالم تعلیي بزنطى فرموده بعد از آن این زیارت را مى

شده به سند صحیح كه ابن ابى نصر خدمت امام رضا علیه السالم عرض كرد كره بعرد از نمراز چهونره     

  گویى  صلوات و سالم بر حضرت رسول صلى اهلل علیه و آله باید فرستاد فرمود مى

  

ِ َو َب  ُة اَّللَّ ِ َو َرْْحَ اَلُم َعَلْیَك َیا َرُسوَل اَّللَّ   َرََكُتُه السَّ

 سالم بر تو اى رسول خدا و رحمت و بركات خدا بر تو باد
 

 ِ َة اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َیا ِخََيَ ِ السَّ َد ْبَن َعْبِد اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َیا ُمَحمَّ   السَّ

 سالم بر تو اى حضرت محمد بن عبد اهلل )ص( سالم بر تو اى برگزيده خدا

 

اَلُم َعَلْیَك َیا َحِبی  ِ السَّ ِمنَي اَّللَّ
َ

اَلُم َعَلْیَك َیا أ ِ السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا ِصْفَوَة اَّللَّ ِ السَّ   َب اَّللَّ

 سالم بر تو اى حبيب خدا سالم بر تو اى دوست خاص خدا سالم بر تو اى امين وحى خدا
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 ِ ُد ْبُن َعْبِد اَّللَّ َك ُمَحمَّ نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

ِ َو أ َك َرُسوُل اَّللَّ نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

  أ

 دهم كه تو محمد بن عبد اهلل )بنده خاص خدايى(  دهم كه تو پيغمبر و فرستاده خدايى و گواهى مى  اهى مىگو
 

َتاَك اْلَیِقنُي 
َ

َك َو َعَبْدَتُه َحَّتَّ أ ِتَك َو َجاَهْدَت ِِف َسِبیِل َربِّ مَّ ْحَت ِِلُ َك َقْد ََنَ نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

  َو أ

نصيحت فرمودى و جهاد در راه خدا نمودى و خدا را به اخالص  دهم كه كامال امتت را وعظ و و گواهى مى 

 بندگى كردى تا به مقام يقين كامل )وقت مرگ( رسيدى

 

ِتِه  مَّ
ُ

ّیًا َعْن أ ْفَضَل َما َجَزی ََنِ
َ

ِ أ ُ َیا َرُسوَل اَّللَّ َزاَك اَّللَّ   َفجَ

 براى هدايت امت داده استپس خدا تو را اى رسول حق پاداش دهد نيكوتر از هر پاداشى كه به هر پيغمبر 

 

ی َك َْحِ ْیَت لََعَ ِإْبَراِهمَي َو آِل ِإْبَراِهمَي ِإنَّ ْفَضَل َما َصلَّ
َ

ٍد أ ٍد َو آِل ُمَحمَّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمَحمَّ یٌد اللَّ  ٌد َمجِ

خدايا درود فرست بر محمد )ص( و آل محمد )ع( بهترين درودى كه بر ابراهيم )ع( و آلش فرستادى كه تو 

 ار ستوده صفات و بزرگوارى.بسي

 


