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 امام علی )ع( در روز یکشنبهزیارت    

زیارت امير المؤمنين عليه السالم به روایت آن كسى كه در بيدارى مشاهده كرد كه جناب صاحب 

  عليه السالم آن حضرت را به این كلمات زیارت كرد در روز یکشنبه كه روز آن حضرت است الزمان

 
ِة  ُبوَّ ِة اْْلُِضیَئِة اْْلُْثِمَرِة ِبالنُّ یَّ اِِشِ ْوَحِة اْْلَ ِة َو الدَّ َبِویَّ

َرِة النَّ جَ
اَلُم یلَعَ الشَّ  السَّ

 كه درختى است نورانى و ثمر دهنده به نبوتم بر شجره طيبه نبوت پيغمبر و بر كهن درخت آل هاشم باد سال 
 

اَلُم  یَعْیَك آَدَم َو ُُنٍح َعَلْیِهَما السَّ  َضجِ
َماَمِة َو یلَعَ   اْْلُوِنَقِة )اْْلُوِنَعِة( ِباْْلِ

 و آدم و نوح عليهما السالمت جوار هم دو بر سالم و است آراسته امامت( رياحين و گل) با كه 
 
اَلُم َعَلْیَك َو یلَعَ  اِهِریَ  السَّ ِبَ  اليَّ یي َك اليَّ َِ ْ َْ ْهِل 
َ
ْ   

 باد تو منزه و پاك بيت اهل بر و تو بر سالم 
 

َك  َ  ِبَقْْبِ
ِْدِقَ  ِبَك َو اْلَحافي  اْْلاََلِئَکِة امْْلُ

اَلُم َعَلْیَك َو یلَعَ   السَّ

 گان اطراف تو و اطراف قبر مطهر تو بادفرشت بر و تو بر سالم 
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َنا َضْیُفَك ِفیِه َو َجاُرَك َیا 
َ
َك َو ْ ُمَك َو ِباْْسِ َحِد َو ُهَو ََيْ

ُم اْْلَ ِمرَي اْْلُْؤِمِنَ  َهَذا ََيْ
َ
  َمْواَلَي َیا ْ

مهمان شما  روز اين در من و شماست نام به و شما به متعلق يكشنبه روز اين ايمان اهل امير اى من موالى اى 

 هستم و در جوار شما
 

َجاَرِة  ُموٌر ِباْْلِ
ْ
َیاَفَة َو َمأ بُّ الضي مٌي ُتحِ َك ََكِ

ِجْرِِن َفِإنَّ
َ
ِضْفِِن َیا َمْواَلَي َو ْ

َ
 َفأ

 خدا جانب از و نوازى مهمان و كريم و بزرگوار بسيار تو كه ده پناه مرا و من موالى اى بپذير مهمانى به مرا 

 قىخل دادن پناه مأمور
 

ِه ِعْنَدُكْ َفاْفَعْل َما َرِغْبُت  َِ ِ َو َمْنِزَل َك ِعْنَد اَّللَّ َِ ْ َْ َك َو آِل  َِ ْنِزَل   ِإَلْیَك ِفیِه َو َرَجْوُتُه ِمْنَك ِِبَ

 اهل و تو منزلت حق به فرما ادا دارم آن اميد تو از و ام آمده تو درگاه به شوق و رغبت به من كه را چيزى پس 

 منزلت خدا نزد شما و خدا نزد تو بيت
 

ِعَ  َو  ْْجَ
َ
ْ )َعَلْیُکْم(ْ   َو َعَلهْْيِ

َ ُ َعَلْیِه َو آِلِه َو َسَّلَّ ِ َصلَّى اَّللَّ َك َرُسوِل اَّللَّ   ِبَحقي اْبِ  َعمي

 .باد تماما او آل بر و او بر خدا تحيت و درود كه خدا رسول تو عم ابن حق به و 
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