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 ربیع االول 71روز پیامبر)ص( در زیارت    

  فإذا أردت زیارة النبي ص فاغتسل و كذا إذا أردت زیارة أحد من المعصومین ع و قل في أثناء غسلك

 

ُ فِي نَْفلِيَّتِهِ  َما َذَكَرهُ الشَِّهيُد َرِحَمهُ َّللاَّ
 َو ُهَو 

ْر َقْلِبي  ي َو اللَُّهمَّ َطهِّ َناَء َعَلْیَك   7اْشَرْح ِلي َصْدري ْدَحَتَك َو الثَّ  ليَساِني مي
ْجري لََعَ

َ
 َو أ

َفاًء َو ُُنرًا  َك لََع  اللَُّهمَّ اْجَعْلُه ِلي َطُهورًا َو شي نَّ یر   ُكلِّ َشْي   إي  2ٍء َقدي

 

 َو َتُقوُل َبْعَد اْلَفَراغي 

ْنَدَك َخْْيًا  ي َو اْجَعْل َما عي ْر َقْلِبي َو َزكِّ َعَملي  ِلي  اللَُّهمَّ َطهِّ

یَن  ري
َن اْْلَُتَطهِّ نَي َو اْجَعْلِني مي ابي

وَّ َن التَّ  اللَُّهمَّ اْجَعْلِني مي

ةي   اْْلَْغَسالي اْْلُْسَتحَبَّ
ي
یع َعاَءْیني ِفي ََجي َذْیني الدُّ َ

ْن َتْدُعَو ِبي
َ
 َو يُْسَتحَبُّ أ
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ْن  َیاَرُة مي ْن ََكَنتي الزِّ ْئَذاني إي ْستي َذا االي َ
ْن ِبي ذي

ْ
َّ اْسَتأ

ُ
نَي ع ُث دي اْْلَْعُصومي هي ِفي َمَشاهي ُن بي ذي

ْ
ُقْرٍب َو َكَذا تَْسَتأ

 َفَتُقوُل 

َك َصَلَواُتَك َعَلْیهي َو آليهي  یِّ ابي ُبُیوتي ََني ْْبَ
َ
ْن أ ِنِّ َوَقْفُت لََعَ َباٍب مي ُهمَّ إي

 اللَّ

ْذنيهي   بيإي
الَّ ْن َیْدُخُلوا إي

َ
اَس أ  َو َقْد َمَنْعَت النَّ

َ یا   َفُقْلَت   ّيُّ
َ
یَن أ ذي

ْن ُیْؤَذَن َلُكْم ا الَّ
َ
الَّ أ ِّ إي   7 آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُیوَت النَِّبي

ُدَها ِفي َحْضَر  ْعَتقي
َ
هي َكَما أ ُ َعَلْیهي َو آليهي ِفي َغْیَبتي َك َصلَّى اَّللَّ یِّ ُد ُحْرَمَة ََني ْعَتقي

َ
ِنِّ أ ُهمَّ إي

هي اللَّ  تي

نَّ َرُسوَلَك َو ُخَلَفاَء 
َ
ْعََلُ أ

َ
يَو أ ْنَدَك ُیْرَزُقوَن َیَرْوَن َمَقامي ْحَیاء  عي

َ
ََلُم أ ُ السَّ  َك َعَلهْْيي

ْم   ي َكََلََمُ عي ْبَت َعْن ََسْ َك َحجَ نَّ
َ
ي َو أ وَن َسََلمي ي َو َیُردُّ  َو يَْسَمُعوَن َكََلمي

وَّ 
َ
ُنَك َیا َربِّ أ ذي

ْ
ْسَتأ

َ
ِنِّ أ  َو إي

ْ
ي یذي ُمَناَجاهِتي َلذي ي بي  اًل َو َفَتحَْت َباَب َفْهمي

یًا   ُ َعَلْیهي َو آليهي َثاني ُن َرُسوَلَك َصلَّى اَّللَّ ذي
ْ
ْسَتأ

َ
 َو أ

َّ َطاَعُتُه ُفََلَن اْبَن ُفََلٍن  َماَم اْْلَْفُروَض لََعَ یَفَتَك اْْلي ُن َخلي ذي
ْ
ْسَتأ

َ
 َو أ

ُ َعَلْیهي َو آلي  ِّ َصلَّى اَّللَّ ِبي َیاَرُة ليَغْْيي النَّ ْن ََكَنتي الزِّ یهي إي  هي َو تَُسمِّ

هي اْلُبْقَعةي اْْلَُباَرَكةي َثاليثًا  ذي َ
نَي ِبي لي

ي َو اْْلَََلئيَكَة اْْلَُوكَّ َة اَّللَّ ْدُخُل َیا ُحجَّ
َ
 أ
َ
ي أ ْدُخُل َیا َرُسوَل اَّللَّ

َ
 أ
َ
 أ
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نَي ِفي َهَذا اْْلَْشَهدي  یمي نَي اْْلُقي بي ي اْْلَُقرَّ
َكَة اَّللَّ ْدُخُل َیا َمََلئي

َ
 أ
َ
 أ

َذْن ِلي َیا َمْواَل 
ْ
َك َفأ ْوليَیائي

َ
ْن أ ََحٍد مي

ْنَت ْلي ذي
َ
ْفَضَل َما أ

َ
ُخولي أ  َي ِفي الدُّ

ْن َخَشَع َقْلُبَك    َلُه َفإي
ْهل 

َ
ْنَت أ

َ
ْهًَل ليَذليَك َفأ

َ
ُكْن أ

َ
ْن ََلْ أ  َفإي

ْذني  لي اْلَعَتَبَة َو اْدُخْل  َو َدَمَعْت َعْیُنَك َفُهَو َعََلَمُة اْْلي
َّ َقبِّ

ُ
 ُث

ي  ْسمي اَّللَّ ي  َو ُقْل بي یلي اَّللَّ ي َو ِفي َسبي ُ َعَلْیهي َو آليهي  َو بياَّللَّ ي َصلَّى اَّللَّ ةي َرُسولي اَّللَّ
لَّ  مي

 َو لََعَ

 َ ِني َو ُتْب لََعَ ْر ِلي َو اْرََحْ ُهمَّ اْغفي
ُي   اللَّ حي اُب الرَّ وَّ ْنَت التَّ

َ
َك أ نَّ  7 إي

 

  ثم قف عند رأس النبي ص و استقبل القبلة و قل
 

ِدهِ َما َذَكَرهُ  ُ فِي ُمتََهجِّ ْيُخ الطُّوِسيُّ َرِحَمهُ َّللاَّ    الشَّ

دًا َعْبَُدُ َو َرُسوُلُه  نَّ ُمحَمَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
یَك َلُه َو أ ُ َوْحََدُ اَل َشري الَّ اَّللَّ َلَه إي ْن اَل إي

َ
ْشَهُد أ

َ
 أ

ي  ُد ْبُن َعْبدي اَّللَّ َك ُمحَمَّ نَّ
َ
ي َو أ َك َرُسوُل اَّللَّ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
 َو أ

ي َو  یلي اَّللَّ َك َو َجاَهْدَت ِفي َسبي تي مَّ
ُ
حَْت ْلي َك َو ََنَ َساالتي َربِّ ْغَت ري َك َقْد َبلَّ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
 أ
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نُي   َتاَك اْلَیقي
َ
صًا َحَّتَّ أ لي

َ ُمخْ َظةي اْلحََسَنةي   َو َعَبْدَت اَّللَّ ْكَمةي َو اْْلَْوعي اْلحي بي
7  

 
َ
َن اْلحَقِّ َو أ ي َعَلْیَك مي ذي

ْیَت الَّ دَّ
َ
نَي َو أ ني اْْلُْؤمي َك َقْد َرُؤْفَت بي یَن نَّ ري َكافي

 الْ
 َو َغُلْظَت لََعَ

ْركي َو  َن الشِّ ي اْسَتْنَقَذَنا بيَك مي ذي
ي الَّ َّ نَي اْلحَْمُد َّللي ْفَضَل َشَرفي َمحَلِّ اْْلُْكَرمي

َ
 بيَك أ

ُ ََلَلةي َفَبَلَغ اَّللَّ  الضَّ

َك َو َصََلَة َمََل   اللَُّهَم  نَي َفاْجَعْل َصَلَواتي َك اْْلُْرَسلي َیائي َْني
َ
نَي َو أ بي َك اْْلَُقرَّ  ئيَكتي

نَي  َماَواتي َو اْْلََرضي ْهلي السَّ
َ
نَي َو أ حي الي َك الصَّ َبادي  َو عي

یَن  ري لينَي َو اْْلخي وَّ
َن اْْلَ َح َلَك َیا َربَّ اْلَعاَْلينَي مي  َو َمْن َسبَّ

َك َو  یِّ َك َو َرُسوليَك َو ََني ٍد َعْبدي َك  لََعَ ُمحَمَّ یِّ َك َو َنجي یني مي
َ
 أ

َك  ْن َخْلقي َك مي تي َْيَ َك َو خي َك َو َصْفَوتي تي َك َو َخاصَّ یِّ َك َو َصفي یبي  َو َحبي

ةي   نَّ َن اْلجَ یَلَة مي هي الَْوسي یَعَة َو آتي في َرَجَة الرَّ هي الدَّ ْعطي
َ
 اللَُّهمَّ أ

لُوَن َو َو اْبَعْثُه َمَقامًا َمحُْمودًا  هي اْْلَوَّ ُطُه بي ُروَن َیْغبي  اْْلخي

َك ُقْلَت  نَّ ُهمَّ إي
َ   اللَّ ْنُفَسُهْم جاُؤَك َفاْسَتْغَفُروا اَّللَّ

َ
ْذ َظَلُموا أ  إي

ْ ُ هَّنَّ
َ
 َو لَْو أ

ابًا  َ ََتَّ ُسوُل َلَوَجُدوا اَّللَّ مًي َو اْسَتْغَفَر ََلُُم الرَّ  7َرحي
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َ
ِنِّ أ ْن ُذُُنِبي َو إي بًا مي رًا َتائي ُتَك ُمْسَتْغفي ََتْ

َ
ِنِّ أ َك َو إي ي َرِبِّ َو َربِّ ََل اَّللَّ ُه بيَك إي

جَّ  ََتَ

َفْیَك  ُه ص َخْلَف َكتي ْن ََكَنْت َلَك َحاَجة  َفاْجَعْل َقرْبَ َر ِلي ُذُُنِبي َو إي  ليَیْغفي

ُ َتَعاََل  ْن َشاَء اَّللَّ ْبَلَة َو اْرَفْع َیَدْیَك َو َسْل َحاَجَتَك ُتْقَضى إي لي اْلقي   َو اْسَتْقبي

 
   َرى لَهُ صِزيَاَرةٌ أُخْ 

هي ص  يحي َذا َوَقْفَت لََعَ َضري  َتُقوُل إي

َا َسَبَق  اََتي ْلي هي اْلخَ ْمري
َ
مي أ هي َو َعَزائي ي لََعَ َوْحیي نيي اَّللَّ مي

َ
ي أ ََلُم لََعَ َرُسولي اَّللَّ  السَّ

ي   ُة اَّللَّ هي َو َرَْحَ
ني لََعَ َذليَك ُكلِّ َا اْسَتْقَبَل َو اْْلَُهْیمي حي ْلي  َو َبَرََكُتُه َو اْلَفاتي

یَنةي  اْْلَدي ََلُم لََعَ اْْلَْدُفوني بي یَنةي السَّ كي بي السَّ ََلُم لََعَ َصاحي  السَّ

ٍد  مي ُمحَمَّ ِبي اْلَقاسي
َ
ََلُم لََعَ أ ََلُم لََعَ اْْلَْنُصوري اْْلَُؤیَّدي السَّ  السَّ

 

َضا ع فِي ِزيَاَرِة النَّبِيِّ ص    ثُمَّ قُْل َما ُرِوَي َعِن الرِّ

ي السَّ  یَب اَّللَّ ََلُم َعَلْیَك َیا َحبي ي السَّ  ََلُم َعَلْیَك َیا َرُسوَل اَّللَّ
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ي   نَي اَّللَّ مي
َ
ََلُم َعَلْیَك َیا أ ي السَّ ََلُم َعَلْیَك َیا َصْفَوَة اَّللَّ  السَّ

َك َو َجاَهْدَت ِفي   تي مَّ
ُ
حَْت ْلي َك َقْد ََنَ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ي أ َة اَّللَّ ََلُم َعَلْیَك َیا ُحجَّ ي  السَّ یلي اَّللَّ  َسبي

هي  تي مَّ
ُ
ّیًا َعْن أ ْفَضَل َما َجَزى ََني

َ
ُ أ َزاَك اَّللَّ نُي َفجَ َتاَك اْلَیقي

َ
صًا َحَّتَّ أ لي

 َو َعَبْدَتُه ُمخْ

ی  َك ََحي نَّ َي إي ْبَراهي َي َو آلي إي ْبَراهي  إي
ْیَت لََعَ ْفَضَل َما َصلَّ

َ
ٍد أ ٍد َو آلي ُمحَمَّ ید  د  اللَُّهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  َمجي

 

اِدِق ع    أُْخَرى َمْرِويَّةٌ َعِن الصَّ

هي ص يحي َذا َوَقْفَت لََعَ َضري  َتُقوُل إي

َي   لِّ ْن ُُيَ
َ
ي اْجَتَباَك َو اْخَتاَرَك َو َهَداَك َو َهَدى بيَك أ ذي

َ الَّ ُل اَّللَّ
َ
ْسأ

َ
 أ

َ   َعَلْیَك  ّيُّ
َ
ِّ یا أ لُّوَن لََعَ النَِّبي َ َو َمَلئيَكَتُه ُُيَ نَّ اَّللَّ مًي إي ُموا تَْسلي وا َعَلْیهي َو َسلِّ

یَن آَمُنوا َصلُّ ذي
 7ا الَّ

 

   َو تَقُوُل فِي َوَداِعِه ص

ْیَتِني َقْبَل َذليَك  فَّ ْن ََتَ َك َفإي یِّ َیاَرةي َقرْبي ََني ْن زي َر اْلَعْهدي مي َعْلُه آخي  اللَُّهمَّ اَل َتجْ
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ْشَهُد َعَل  
َ
ي لََعَ َما أ اتي ْشَهُد ِفي ََمَ

َ
ِنِّ أ ْنَت َفإي

َ
الَّ أ َلَه إي ْن اَل إي

َ
ي أ  ْیهي ِفي َحَیاتي

َك  ْن َخْلقي َتُه مي َك َقدي اْخََتْ نَّ
َ
دًا َعْبُدَك َو َرُسوُلَك َو أ نَّ ُمحَمَّ

َ
 َو أ

یَن   ري اهي
َة الطَّ مَّ ئي

هي اْْلَ ْهلي ََبْتي
َ
ْن أ َت مي َّ اْخََتْ

ُ
 ُث

ْ َتْط  ْرهَِتُ ْجَس َو َطهَّ ُ الرِّ ْذَهْبَت َعهْْنُ
َ
یَن أ ذي

ْيًا الَّ ْ  هي ي  َفاْحُشْرَنا َمَعُهْم َو ِفي ُزْمَرهِتي

نَي  ي اَحي ْرَحَم الرَّ
َ
َرةي َیا أ ْنَیا َو اْْلخي ْ ِفي الدُّ ْق ََبَْنَنا َو َبْیهَْنُ ْم َو اَل ُتَفرِّ ي  َو َتحَْت ليَواِئي


