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 بعید از( ص) پیامبر زیارت   

زیارت حضرت رسول صلى اهلل علیه و آله از بعید عالمه مجلسى در زاد المعاد در اعمال عید مولود كه 

اند كه چون  روز هفدهم ربیع االول است فرموده شیخ مفید و شهید و سید بن طاوس رحمهم اهلل گفته 

علیه و آله را زیارت كنى غسل بكن و شبیه به در غیر مدینه طیبه خواهى كه حضرت رسول صلى اهلل 

قبر در پیش روى خود بساز و اسم مبارك آن حضرت را بر آن بنویس و بایست و دل خود را متوجه 

 آن حضرت گردان و بگو

ُ َوْحََدُ اَل َشِریَك َلُه  ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
  أ

 شريك است موجود نيست بى دهم كه خدايى جز خدا كه يگانه و  شهادت مى  

 

ْنِ 
ُد اْْلَ ُه َسیِّ نَّ

َ
ِلنَي َو اْْلِخِریَن َو أ وَّ ُد اْْلَ ُه َسیِّ نَّ

َ
دًا َعْبَُدُ َو َرُسوُلُه َو أ نَّ ُمَحمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
  َیاِ  َو اُْمُْرَسِينَي َو أ

  ين است و بىدهم كه محمد )ص( بنده خدا و رسول اوست و محققا او سيد خلق اولين و آخر و شهادت مى  

 يغمبران و رسوالن الهى استشك او سيد پ

 

ِبنَي  یِّ ِة الطَّ ِئمَّ ِتِه اْْلَ ْهِل ََبْ
َ
  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَيْیِه َو لََعَ أ

 پروردگارا درود فرست بر اوو بر اهل بيتش كه پيشوايان پاكان عالمند. 

 پس بگو
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اَلُم َعَي  ِ السَّ اَلُم َعَيْیَك َیا َرُسوَل اَّللَّ ِ السَّ اَلُم َعَيْیَك َیا َنِِبَّ اَّللَّ ِ السَّ   ْیَك َیا َخِيیَل اَّللَّ

 سالم بر تو اى رسول خدا سالم بر تو اى خليل خدا سالم بر تو اى خبر دهنده از خدا 

 

اَلُم َعَيْیَك َیا ِخَيَ  ِ السَّ َة اَّللَّ اَلُم َعَيْیَك َیا َرْْحَ ِ السَّ اَلُم َعَيْیَك َیا َصِفيَّ اَّللَّ ِ السَّ   َة اَّللَّ

 اى برگزيده خدا سالم بر تو اى رحمت خدا بر خلق سالم بر تو اى مختار خدا از بندگانسالم بر تو  

 

نَي  ِبیِّ اَلُم َعَيْیَك َیا َخاََتَ النَّ ِ السَّ یَب اَّللَّ اَلُم َعَيْیَك َیا َنجِ ِ السَّ اَلُم َعَيْیَك َیا َحِبیَب اَّللَّ   السَّ

 رين خلق نزد خدا سالم بر تو اى خاتم پيغمبرانم بر تو اى نيي  و شريتتسالم بر تو اى دوست خدا سال 

 

اَلُم َعَيْیَك َیا َقاِئمًا ِباْلِقْسِط  َد اُْمُْرَسِينَي السَّ اَلُم َعَيْیَك َیا َسیِّ  السَّ

 خدا سالم بر تو اى سيد رسوالن خدا سالم بر تو اى آنكه اساس عدل را بر پا داشتى 

 

اَلُم َعَيْیَك  ْنِزیِل  السَّ اَلُم َعَيْیَك َیا َمْعِدَن اْلَوْحِي َو التَّ ْيِ السَّ
  َیا َفاِتَح اْلخَ

 سالم بر تو اى فاتح هر خير و سعادت سالم بر تو اى معدن وحى خدا و نزول فرشتگان 
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َراُج اُْمُِنُي  ا السِّ َ ُّيه
َ
اَلُم َعَيْیَك أ ِ السَّ غًا َعِن اَّللَّ اَلُم َعَيْیَك َیا ُمَبيِّ ُر السَّ ِِّ اَلُم َعَيْیَك َیا ُمَب   السَّ

سالم بر تو اى تبليغ كننده احكام الهى سالم بر تو اى چراغ روشن )علوم آسمانى( سالم بر تو اى بشارت آورنده  

 رحمت به خلق

 

 ِ اَلُم َعَيْیَك َیا ُُنَر اَّللَّ اَلُم َعَيْیَك َیا ُمْنِذُر السَّ اَلُم َعَيْیَك َیا َنِذیُر( السَّ   الَِّذي ُيْسَتَضاُ  ِبِه  )السَّ

سالم بر تو اى ترساننده خلق از عذاب خدا سالم بر تو اى انذار كننده امت سالم بر تو اى نور خدا كه خلق بدان  

 يابند نور روشنى )علم و ايمان( مى 

 

اِدیَن اُْمَْه  اِهِریَن اْْلَ ِبنَي الطَّ یِّ ِتَك الطَّ ْهِل ََبْ
َ
اَلُم َعَيْیَك َو لََعَ أ نَي السَّ   ِدیِّ

 بر اهل بيتت كه پاكيزه طينت و پاك گوهر و راهنما و راه يافتگان بسوى خدايند سالم بر تو و 

 

 ِ ِبیَك َعْبِد اَّللَّ
َ
ِيِب َو لََعَ أ َك َعْبِد اُْمُطَّ اَلُم َعَيْیَك َو لََعَ َجدِّ   السَّ

 سالم بر تو و بر جدت حضرت عبد المطل  و بر پدرت حضرت عبد اهلل 
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َك  اَلُم لََعَ َعمِّ َهَداِ  السَّ ِه ِد ال َزَة َسیِّ َك َْحْ اَلُم لََعَ َعمِّ َك آِمَنَة ِِبِْت َوْهٍب السَّ مِّ
ُ
اَلُم لََعَ أ  السَّ

ِيِب  اِس ْبِن َعْبِد اُْمُطَّ   اْلَعبَّ

بد سالم بر مادرت آمنه بنت وه  سالم بر عموى تو حضرت حمزه سيد الشهداء سالم بر عموى تو عباس بن ع 

 المطل 

 

ْيِد  اِر ِِف ِجَناِن اْلخُ یَّ َك َجْعَفٍر الطَّ اَلُم لََعَ اْبِن َعمِّ ِِب َطاِلٍب السَّ
َ
َك َو َكِفیِيَك أ اَلُم لََعَ َعمِّ  السَّ

 سالم بر عموى تو و كتيل تو حضرت ابو طال  سالم بر پسر عمويت جعتر طيار كه در بهشت ابد به پرواز است 

 

اَلُم َعَيْیَك َیا ُد  السَّ ْْحَ
َ
اَلُم َعَيْیَك َیا أ ُد السَّ  ُمَحمَّ

 سالم بر تو اى محمد )ص( سالم بر تو اى احمد 

 

نَي  اِبَق ِإََل َطاَعِة َربِّ اْلَعاَُمِ ِلنَي َو اْْلِخِریَن َو السَّ وَّ ِ لََعَ اْْلَ َة اَّللَّ اَلُم َعَيْیَك َیا ُحجَّ   السَّ

 خدا از همه سبقت گرفتىه به طاعت سالم بر تو اى حيت خدا بر خلق اولين و آخرين ك 
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ِفیَع ِإَلْیِه  َِّ اِهَد لََعَ َخْيِقِه َو ال َِّ َیاِئِه َو ال ْنِ
اَِتَ ِْلَ   َو اُْمَُهْیِمَن لََعَ ُرُسِيِه َو اْلخَ

و بر جميع انبياء و رسل تتوق و برترى يافتى و خاتم انبياء شدى و شاهد بر تمام خلق گرديدى و شتيع خلق  

 بسوى خدا
 

  اُْمَِكنَي َلَدْیِه َو اُْمَُطاَع ِِف َمَيُكوِتِه  َو 

 و صاح  منزلت نزد خدا و مطيع فرشتگان در عالم ملكوت خدا 

 

َ ِمْن َوَراِ  اْل  بِّ َو اُْمَُكَّلَّ ْشَراِف اْلَكِرمَي ِعْنَد الرَّ َد ِلَساِئِر اْْلَ َمَّ ْوَصاِف امْْلُ َد ِمَن اْْلَ ْْحَ ِب اْْلَ   ُحجُ

ترين اوصاف و صاح  بهترين شرافت و كرامت نزد خدا اى آنكه از پس حيابهاى نور خدا را با  هو داراى پسنديد 

 تو تكلم است

 

َحاِق  َباِق َو اْلَفاِئَت َعِن اللِّ   اْلَفاِئَز ِبالسِّ

 و تو را فيروزى تقدم بر خلق است و كسى را ياراى الحاق به تو نيست 

 

ٍف ِب  َك ُمْعََتِ
اِجِبَك َغْيِ ُمْنِكٍر َما اْنَتَهى ِإَلْیِه ِمْن َفْضِيَك تَْسِيمَي َعاِرٍف ِبَحقِّ َ ْقِصِي ِِف ِقَیاِمِه ِبِ   التَّ
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فرستم كه آن سالم از روى معرفت به مقام توست و باز معترفم به تقصير در اداى حق تو و  سالمى به تو مى  

 كنم ل و كمال است نمى نتها اليه هر فضقيام به واج  آن و هرگز انكار مقام فضيلت تو را كه م

 

ٍم َحَراَمَك  ٍل َحاَلَلَك ُمَحرِّ َك ُمْؤِمٍن ِباْلِكَتاِب اُْمُْنَزِل َعَيْیَك ُمَحيِّ   ُموِقٍن ِباُْمَِزیَداِت ِمْن َربِّ

 و يقين به مزيد عنايت خدا در حق شما دارم و به كتاب آسمانى قرآن كه به تو نازل گرديد ايمان دارم حالل 

 دانم حرامت را حرام مى شما را حالل و 

 

َك  ْغَت ِرَسااَلِت َربِّ َك َقْد َبيَّ نَّ
َ
ُيَها َعْن ُكلِّ َجاِحٍد أ َتَحمَّ

َ
ِ َمَع ُكلِّ َشاِهٍد َو أ ْشَهُد َیا َرُسوَل اَّللَّ

َ
ْحَت أ َ ََ  َو 

ِتَك  مَّ   ِْلُ

لتهاى خدا را به هر منكرى كه رساكنيم از  دهم و تحمل مى  اى رسول خدا من و همه گواهان عالم شهادت مى 

 امت رسانيدى و نصيحت و اندرز به خلق كردى

 

ْمِرِه َو اْحَتَمْيَت اْْلََذى ِِف َجْنِبِه 
َ
َك َو َصَدْعَت ِبأ   َو َجاَهْدَت ِِف َسِبیِل َربِّ

ه خدا تحمل و جهاد در راه پروردگارت نمودى و فرمان او را با صداى رسا به خلق رسانيدى و اذيت خلق را در را 

 كردى
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ِذي ََكَن َعَيْی  ْیَت اْلَحقَّ الَّ دَّ
َ
ِمیَيِة َو أ ْكَمِة َو اُْمَْوِعَظِة اْلَحَسَنِة اْلجَ   َك َو َدَعْوَت ِإََل َسِبیِيِه ِباْلحِ

 و دعوت به راه خدا با حكمت و برهان و به اندرز و پند نيكو فرمودى و وظيته رسالتت را ادا كردى 

 

َك َقْد َرُؤْفَت  نَّ
َ
َتاَك اْلَیِقنُي َو أ

َ
ِيصًا َحَّتَّ أ َ ُمخْ  اْلَكاِفِریَن َو َعَبْدَت اَّللَّ

  ِباُْمُْؤِمِننَي َو َغُيْظَت لََعَ

شايبه شك و ري  عبادت  و با اهل ايمان با كمال رأفت و با كافران در نهايت شدت بودى و خدا را خالص بى 

 كردى تا به مقام يقين رسيدى

 

ْش 
َ
ُ ِبَك أ ِمنَي َفَبَيَغ اَّللَّ   َرَف َمَحلِّ اُْمَُكرَّ

 مقام اهل كرامت  آنگاه خدا تو را به شرافتمندترين 

 

ْرَفَع َدَرَجاِت اُْمُْرَسِينَي َحْیُث اَل َیْلَحُقَك اَلِحق  
َ
ِبنَي َو أ لَْعَ َمَناِزِل اُْمَُقرَّ

َ
  َو أ

هيچكس به مقام تو نخواهد ت پيمبرانش رسانيد كه ديگر و عاليترين رتبه مقربان درگاهش و رفيعترين درجا 

 رسيد

 

 



 بعید از( ص) پیامرب زیارت                                                                                                                                                                               موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                                                                         

 

8 www.ahlolbait.com 
 

  َو اَل َيُفوُقَك َفاِئق  َو اَل َيْسِبُقَك َساِبق  َو اَل َیْطَمُع ِِف ِإْدَراِكَك َطاِمع  

و هيچ بلند مرتبه بر تو تتوق نخواهد يافت و احدى بر تو سبقت نتواند گرفت و كسى طمع وصول به رتبه تو  

 نتواند كرد
 

ِ الَِّذي  ْيَمِة اْلَحْمُد َّلِلَّ َرَنا ِبَك ِمَن الظه اَلَلِة َو َُنَّ َيَكِة َو َهَداَنا ِبَك ِمَن الضَّ  اْسَتْنَقَذَنا ِبَك ِمَن اْْلَ

 ستايش خداى را كه بواسطه تو ما را از مهلكه نيات داد و از ظلمت و گمراهى به نور هدايت تو رهانيد 

 

 
َ
ِ ِمْن َمْبُعوٍث أ ُ َیا َرُسوَل اَّللَّ َزاَك اَّللَّ ْرِسَل َفجَ

ُ
ْن أ ِتِه َو َرُسواًل َعمَّ مَّ

ُ
ّیًا َعْن أ ْفَضَل َما َجاَزى )َجَزى( َنِ

  ِإَلْیِه 

بارى اى رسول خدا خدايت كه تو را مبعوث كرد پاداش دهد كاملتر پاداشى كه پيمبر و رسولى از خدا بواسطه  

 تربيت امتش يافت

 

ِ ُزْرُتَك  ي َیا َرُسوَل اَّللَّ مِّ
ُ
ْنَت َو أ

َ
ِِب أ

َ
َك ُمِقّرًا ِبَفْضِيَك  ِبأ   َعاِرفًا ِبَحقِّ

پدر و مادرم فداى تو اى رسول خدا من به زيارتت آمدم در حالى كه به حق تو عارف و به فضل و شرافتت  

 معترفم
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ْنَت َعَيْیِه 
َ
ِتَك َعاِرفًا ِباْْلَُدى الَِّذي أ ْهَل ََبْ

َ
  ُمْسَتْبِصرًا ِبَضاَلَلِة َمْن َخاَلَفَك َو َخاَلَف أ

 دانم كه هر كس با تو و اهل بيتت راه مخالتت پويد گمراه گردد و شناسا هستم كه شما راهنماى خلقيد  و مى 

 

ْهِيي َو َماِِل َو َوَلِدي
َ
ي َو َنْفِسي َو أ مِّ

ُ
ْنَت َو أ

َ
ِِب أ

َ
  ِبأ

 پدر و مادرم و خود و عيال و فرزندانم به فداى تو باد 

 

ى ي َعَيْیَك َكَما َصيَّ َصيِّ
ُ
َنا أ
َ
َیاُؤُه َو ُرُسُيُه  أ ْنِ

َ
ى َعَيْیَك َماَلِئَكُتُه َو أ ُ َعَيْیَك َو َصيَّ   اَّللَّ

 فرستم بر روح پاكت چنانكه خدا و فرشتگان و پيمبران و رسوالن خدا درود فرستادند من درود مى  
 

َمَد َو اَل 
َ
ا َو اَل أ َجَل َصاَلًة ُمَتَتاِبَعًة َواِفَرًة ُمَتَواِصَيًة اَل اْنِقَطاَع َْلَ

َ
   أ

 فرستم پى در پى و پيوسته و وافر و غير منقطع و بدون وقت و مدت محدود  درودى مى 

 

ْهُيُه 
َ
ْنُُتْ أ

َ
اِهِریَن َكَما أ ِبنَي الطَّ یِّ ِتَك الطَّ ْهِل ََبْ

َ
ُ َعَيْیَك َو لََعَ أ   َصيَّى اَّللَّ

 خداييدنت باد كه شما اليق درود درود خدا بر تو و بر اهل بيت پاك و پاكيزگا 
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 پس دستها را بگشا و بگو

اِمَي َبَرََكِتَك  ُهمَّ اْجَعْل َجَواِمَع َصَيَواِتَك َو َُنَ   اللَّ

 پروردگارا تو جميع صلوات خود را و بركات

 

اِتَك  اَماِتَك َو َرَْحَ اِتَك َو تَْسِيَمَيِتَك َو ََكَ یَّ اِتَك َو َشَراِئَف َتحِ   َو َفَواِضَل َخْيَ

 خيرات و شرافتها و تحيات و سالم و كرامت و رحمتهايت با افزايش و فواضل 

 

ِبنَي  ِتَك اُْمُْنَتجَ ِئمَّ
َ
َیاِئَك اُْمُْرَسِينَي َو أ ْنِ

َ
ِبنَي َو أ   َو َصَيَواِت َماَلِئَكِتَك اُْمَُقرَّ

 مرسل و امامان برگزيده  را با جميع صلوات فرشتگان مقرب و پيمبران 

 

ْه 
َ
نَي َو أ اِلحِ ِلنَي َو َو ِعَباِدَك الصَّ وَّ نَي ِمَن اْْلَ َح َلَك َیا َربَّ اْلَعاَُمِ َرِضنَي َو َمْن َسبَّ َماَواِت َو اْْلَ ِل السَّ

  اْْلِخِریَن 

و بندگان شايسته و همه اهل آسمانها و زمينها و هر كس تو را تسبيح كند اى پروردگار عالم از خلق اولين و  

 آخرين
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ٍد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك  ِمیِنَك َو َمِكیِنَك  لََعَ ُمَحمَّ
َ
َك َو َنِذرِيَك َو أ یِّ   َو َشاِهِدَك َو َنِ

د )ص( بنده خاص خود و رسول و شاهد و پيمبر پاك خود تمام آن صلوات و تحيات را عطا فرما بر حضرت محم 

 و نذير خود و امين وحى خود و صاح  رتبه و مكانت خود

 

یِبَك َو َحِبیِبَك َو  َك َو َنجِ
یِّ ِتَك َو َنجِ ِتَك َو َخاِلَصِتَك َو َرْْحَ َك َو َصْفَوِتَك َو َخاصَّ   َخِيیِيَك َو َصِفیِّ

 خليل و با صتا و پاك و بنده خاص خالص خود و مظهر رحمتو نيات بخشنده و برگزيده و حبي  و  

 

ِة َو َخاِزِن اُْمَْغِفَرِة َو َقاِئِد  ْْحَ ِتَك ِمْن َخْيِقَك َنِِبِّ الرَّ َكِة  َو َخْيِ ِخَيَ ْيِ َو اْلرَبَ
 اْلخَ

 است و بهترين نيكويان خلق تو كه او پيغمبر رحمت است و خازن و مالك مغترت است و قائد خير و بركت 

 

ْمِرَك 
َ
ِ ِبأ
َيَكِة ِبِإْذِنَك َو َداِعِهِيْ ِإََل ِدیِنَك اْلَقميِّ   َو ُمْنِقِذ اْلِعَباِد ِمَن اْْلَ

 كت و دعوت كننده امت به دين محكم و پايدار توستو نيات بخشنده خلق به امر تو از هال 
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ِيیَي  نَي ِمیَثاقًا َو آِخِرِِهْ َمْبَعثًا الَِّذي َغَمْسَتُه ِِف َبْحِر اْلَفِضیَيِة َو اُْمَْنِزَلِة اْلجَ ِبیِّ ِل النَّ وَّ
َ
ِفیَعِة َو أ َرَجِة الرَّ ِة َو الدَّ

ِطَيِة   اُْمَْرَتَبِة اْلخَ

در عهد و ميثاق است و آخر آنها در بعثت آن رسولى كه او را در درياى فضل و كمال رسولى كه اول پيغمبران  

 و رتبه عظيم به او عنايت فرمودىور كردى و منزلت بزرگ و درجه بلند   غوطه

 

َرِة ُلْطفًا ِمْن  ْرَحاِم اُْمَُطهَّ اِهَرَة َو َنَقْيَتُه ِمْنَها ِإََل اْْلَ ْوَدْعَتُه اْْلَْصاَلَب الطَّ
َ
نًا ِمْنَك َعَيْیِه َو أ   َك َلُه َو ُتَحنه

تى و آن به لطف و عنايت و و نور پاك او را در اصالب پاك پدران و از آنيا به ارحام مطهر مادران منتقل داش 

 عطوفت تو بود از حق او
 

ْيَت ِلَصْوِنِه َو ِحَراَسِتِه َو ِحْفِظِه َو ِحَیاَطِتِه ِمْن ُقْدَرِتَك َعْینًا َع   اِصَمًة ِإْذ َوكَّ

 كه بر صيانت و حتظ و حراستش به قدرت كامله خود ديدبان غيبى نگهدارنده قرار دادى 

 

اِظَر اْلِعَباِد  َفاِح َحَّتَّ َرَفْعَت ِبِه َُنَ ا َعْنُه َمَداِنَس اْلَعْهِر َو َمَعاِیَب السِّ ْبَت ِِبَ  َحجَ

عملى را به كلى بستى تا آنكه ديده بندگان  و بر او حتظ خود راه هر دنس و زشتى و نابكارى و معاي  زنا و بد 

 را به مقام رفعتش بينا كردى
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ْلَبْسَت َحَرَمَك ِبِه ُح 
َ
ْسَتاِر َو أ ْفَت َعْن ُُنِر ِواَلَدِتِه ُظََّلَ اْْلَ َِ ْن َك

َ
ْحَیْیَت ِبِه َمْیَت اْلِباَلِد ِبأ

َ
اِر َو أ ُْنَ  َيَل اْْلَ

اى از نور او به والدتش برداشتى پرده ظلمتهاى  چون پرده و مردگان شهر را به نور وجودش احيا فرمودى كه 

 جاهليت را برگشود و حله نور را بر آن حرم و ناموس الهى پوشانيدى

 

 اللَُّهمَّ َفَكَما َخَصْصَتُه ِبَشَرِف َهِذِه اُْمَْرَتَبِة اْلَكِرمَيِة َو ُذْخِر َهِذِه اُْمَْنَقَبِة اْلَعِظیَمِة 

و اين منقبت بزرگ را بر  او را به شرافت خاص خود مخصوص به اين رتبه بلند فرمودى پروردگارا پس چنانكه تو 

 او ذخيره كردى

 

ِحیِدَك  ْهَل اْلُجُحوِد لََعَ ََتْ
َ
َغ ِرَسااَلِتَك َو َقاَتَل أ   َصلِّ َعَيْیِه َكَما َوََف ِبَعْهِدَك َو َبيَّ

رد و رسالتت را به خلق تبليغ نمود و با اهل كتر و باز درود فرست بر آن پيغمبر گرامى كه او به عهد تو وفا ك 

 جحود در راه معرفت و توحيد تو قتال كرد

 

ْعَداِئَك 
َ
اَهََدِ أ

  َو َقَطَع َرِحَم اْلُكْفِر ِِف ِإْعَزاِز ِدیِنَك َو َلِبَس َثْوَب اْلَبْيَوى ِِف ُمجَ

و دشمنانت جامه هر رنج و بال در تن  و قطع رحم كتر و شرك در راه اعزاز دين تو نمود و در جهاد با اعداء 

 پوشيد
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ِتي َحاَوَلْت َقْتَيُه َفِضیَيًة َتُفوُق  َحسَّ ِبِه ِمَن اْلِفَئِة الَّ
َ
ْو َكْیٍد أ

َ
ُه أ ًذى َمسَّ

َ
ْوَجْبَت َلُه ِبُكلِّ أ

َ
  اْلَفَضاِئَل  َو أ

هر گروهى كه قصد قتل او داشتند  و تو نيز در مقابل هر آزار كه در اين راه ديد و هر كيد و خدعه و مكر به او از 

 به او رسيد به عوض فضيلتى فوق هر فضل و كمال به او عطا فرمودى

 

اِلَك  ِزیَل ِمْن َُنَ ا اْلجَ ِيُك ِِبَ   َو مَيْ

 و او را مالك عطيه بزرگ نمودى 

 

َة َو َلْ  َع اْلُغصَّ رَّ ْفَرَة َو َتجَ ْخََف الزَّ
َ
َسرَّ اْلَحْسَرَة َو أ

َ
َل ِمْن َو َقْد )َفَيَقْد( أ َل َلُه َوْحُیَك )ُمثِّ طَّ َما َمثَّ  َیَتخَ

 َوْحِیَك(

داشت و از آنچه به وحى تو به  ها را در دل پنهان مى  فرسا را و جرعه زهر آگين غصهو او غم و شراره اندوه جان  

 كرد رسيد هرگز تخطى نمى  او مى 

 

ِتِه  ْهِل ََبْ
َ
ًة َكِثَيًة َو َساَلمًا اللَُّهمَّ َصلِّ َعَيْیِه َو لََعَ أ یَّ ا َتحِ

ْغُهْم ِمنَّ ْم َو َبيِّ  َصاَلًة َتْرَضاَها َْلُ

پسندى بر آنها و تحيت و  رود فرست بر آن پيمبر بزرگ و بر اهل بيتش درودى كه تو خود مى بار پروردگارا د 

 سالم بسيار
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ْ َفْضاًل َو ِإْحَس  َك ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظمِي َو آِتَنا ِمْن َلُدْنَك ِِف )ِمْن( ُمَوااَلهِِتِ ًة َو ُغْفَرانًا ِإنَّ   انًا َو َرْْحَ

فضل و احسان و رحمت و مغترتت را عنايت فرما كه تو صاح  فضل و عطاى  و به ما نيز بواسطه دوستى آنها 

 انتهايى. بزرگ بى 

یح فاطمه پس چهار ركعت نماز زیارت بكن به دو سالم با هر سوره كه خواهى و چون فارغ شوى تسب

 :زهراء سالم اهلل علیها را بخوان پس بگو

 

ُ َعَيْیِه َو آِلِه  ٍد َصيَّى اَّللَّ َك ُمَحمَّ َك ُقْيَت ِلَنِبیِّ ُهمَّ ِإنَّ   اللَّ

 پروردگارا تو در كتاب خود به نبى خود حضرت محمد كه درود خدا بر او و آلش باد فرمودى 

 

ْنُفَسُهْم 
َ
ْ ِإْذ َظَيُموا أ ُ هَّنَّ

َ
ابًا َرِحَمًي َو َلْو أ َ ََتَّ ُسوُل َلَوَجُدوا اَّللَّ ُم الرَّ َ َو اْسَتْغَفَر َْلُ  َجاُ وَك َفاْسَتْغَفُروا اَّللَّ

اگر هنگامى كه امت بر نتس خود ظلم و ستم كنند پيش تو آيند و از خدا طل  عتو و بخشش كرده و از رسول  

 هند يافتدرخواست طل  مغترت كنند البته خدا را آمرزنده و مهربان خوا

 

اَلُم  ْحُضْر َزَماَن َرُسوِلَك َعَيْیِه َو آِلِه السَّ
َ
  َو َلْ أ

 او و آلش درود باد در نيافتم و من زمان رسولت كه به 
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ا ِئ َعَمِيي َو ُمْسَتْغِفرًا َلَك ِمْن ُذُُنِِب َو ُمِقّرًا َلَك ِِبَ ُهمَّ َو َقْد ُزْرُتُه َراِغبًا َتاِئبًا ِمْن َسیِّ ا َو  اللَّ ْعََّلُ ِِبَ
َ
ْنَت أ

َ
أ

  ِمّنِّ 

گناهانم از  در حالى كه به زيارتش شتافتم با شوق و رغبت و توبه از عمل زشت خود و در طل  عتو و آمرزش 

 ترى كنم و تو از من به گناهانم آگاه درگاه تو و حالى نزد تو به گناهان خود اقرار مى 

 

َك َنِِبِّ ال هًا ِإَلْیَك ِِبَِبیِّ ِة َصَيَواُتَك َعَيْیِه َو آِلِه َو ُمَتَوجِّ ْْحَ   رَّ

 ام و با توسل به رسولت كه پيغمبر رحمت است به تو رو آورده  

 

ِبنَي  ْنَیا َو اْْلِخَرِة َو ِمَن اُْمَُقرَّ ِتِه ِعْنَدَك َوِجیهًا ِِف الده ْهِل ََبْ
َ
ٍد َو أ َحمَّ ُهمَّ ِِبُ   َفاْجَعْيِّن اللَّ

محمد و اهل بيتش مرا نزد خود وجيه و آبرومند در دنيا و عقبى گردان و از پس تو اى خدا به حق محمد و آل  

 مقربان درگاهت قرار ده

 

ي مِّ
ُ
ْنَت َو أ

َ
ِِب أ

َ
ِ ِبأ ُد َیا َرُسوَل اَّللَّ   َیا ُمَحمَّ

 اى محمد اى رسول خدا پدر و مادرم به فدايت
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جَّ  ََتَ
َ
ِ ِإِّنِّ أ َد َخْيِق اَّللَّ ِ َیا َسیِّ َك َو َرِبِّ َیا َنِِبَّ اَّللَّ ِ َربِّ   ُه ِبَك ِإََل اَّللَّ

 ام  اى نبى خدا اى سيد خلق عالم من بوسيله تو به خداى عالم كه پروردگار تو و من است رو آورده 

 

ي َل ِمّنِّ َعَمِيي َو َيْقِضَي ِِل َحَواِئجِ َقبَّ   ِلَیْغِفَر ِِل ُذُُنِِب َو ََيَ

 و حواييم برآوردنم بگذرد و اعمالم قبول فرمايد تا از گناها

 

َك َو َرِبِّ َفِنْعَم اُْمَْسُئوُل اُْمَْوََل َرِبِّ    َفُكْن ِِل َشِفیعًا ِعْنَد َربِّ

 پس تو اى رسول خدا نزد خداى خود و خداى من مرا شتاعت كن كه پروردگار و موالى من نيكو مواليى 

 

ْه 
َ
ُد َعَيْیَك َو لََعَ أ ْنَت َیا ُمَحمَّ

َ
ِفیُع أ َِّ اَلُم َو ِنْعَم ال ِتَك السَّ   ِل ََبْ

 و تو اى محمد كه سالم بر تو و اهل بيتت باد نيكو شتيعى هستى 

 

اِفَع  َب النَّ یِّ ْزَق اْلَواِسَع الطَّ َة َو الرِّ ْْحَ ْوِجْب ِِل ِمْنَك اُْمَْغِفَرَة َو الرَّ
َ
ُهمَّ َو أ   اللَّ

 خود حتم و الزم فرما با رزق وسيع حالل و طي  نافع برپروردگارا و تو رحمت و آمرزش مرا  
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َقرَّ َلُه ِبُذُُنِبِه 
َ
دًا َصَيَواُتَك َعَيْیِه َو آِلِه َو ُهَو َحيٌّ َفأ َك ُمَحمَّ یَّ ََت َنِ

َ
ْوَجْبَت ُِمَْن أ

َ
  َكَما أ

 كرد رسيد و اقرار به گناهانش مى  چنانكه هر كس كه در زمان پيغمبرت به حضور مى  
 

نَي َو اْسَتْغَفَر َلُه َرُسوُلَك  اِْحِ ْرَحَم الرَّ
َ
ِتَك َیا أ اَلُم َفَغَفْرَت َلُه ِبَرْْحَ   َعَيْیِه َو آِلِه السَّ

آمرزيدى اكنون مرا هم به رحمتت بيامرز اى مهربانترين  كرد تو او را مى   و رسول تو بر او طل  آمرزش مى 

 مهربانان عالم

 

ْيُتَك َو َرَجْوُتَك َو ُقْمُت َب  مَّ
َ
ُهمَّ َو َقْد أ ْن ِسَواَك اللَّ   نْيَ َیَدْیَك َو َرِغْبُت ِإَلْیَك َعمَّ

 ام پروردگارا من آرزومند تو و اميدم به درگاه توست و با شوق و رغبت به تو و اعراض از غير به حضور تو ايستاده 
 

( َغْيُ ُمْنِكٍر َو َتاِئب   ْيُت َجِزیَل َثَواِبَك َو ِإِّنِّ َُمُِقرٌّ )ُمِقرٌّ مَّ
َ
ْفُت َو َقْد أ ا اْقََتَ   ِإَلْیَك ِِمَّ

و در حد كمال آرزومند ثواب بزرگ توام ابدا منكر گناهانم نيستم بلكه معترف و تاي  و شرمنده به درگاهت از  

 اعمالى كه مرتك  شده
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ْمَت ِإَِلَّ ِفیَها ِتي َتَقدَّ ْعَماِل الَّ ْمُت ِمَن اْْلَ ا َقدَّ ْوَعْدَت  َو َعاِئذ  ِبَك ِِف َهَذا اُْمََقاِم ِِمَّ
َ
ْیَتِّن َعْنَها َو أ َو ََنَ

  َعَيْیَها اْلِعَقاَب 

ام تو در سابق علمت مرا از آن نهى كردى و  ام در اين مقام از آن گناهانى كه پيش فرستاده  و پناه به تو آورده  

 عقاب دادى  بر آن وعده

 

ْزِي َو ال ْن ُتِقیَمِّن َمَقاَم اْلخِ
َ
ُعوُذ ِبَكَرِم َوْجِهَك أ

َ
ْسَراُر َو َو أ ْسَتاُر َو َتْبُدو ِفیِه اْْلَ َتُك ِفیِه اْْلَ َم ُُتْ لِّ ََيْ ذه

  اْلَفَضاِئُح 

برم به كرم ذاتى و لطف ازلى تو كه مرا به مقام محروميت و خذالن و خوارى مقيم نگردانى  و باز پناه به تو مى 

 ار گرددو فضيحتهاى بندگان آشكها بردرند و اسرار خلق   در آن روزى كه پرده
 

َداَمِة  َم اْلَحْسَرِة َو النَّ  َو َتْرَعُد ِفیِه اْلَفَراِئُص ََيْ

 ها بلرزه درآيد كه آن روز روز حسرت و ندامت و پشيمانى است  و شانه 
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مًا ََكَن ِمْقَداُرُه  َزاِ  ََيْ َم اْلجَ َم اْلَفْصِل ََيْ َغاُبِن ََيْ َم التَّ َم اْْلِزَفِة ََيْ َم اْْلِفَكِة ََيْ َم  ََيْ ْلَف َسَنٍة ََيْ
َ
ِسنَي أ ََخْ

ِة  ْفخَ
 النَّ

و روز پديد آمدن افك و زشتيهاى خلق است روز شناختن هر كس نتييه اعمال خود است روز غبن و زيان  

ان و روز فصل و جدايى خوبان و بدان و روز كيتر و پاداش بندگان است آن روز مقدارش پنياه هزار سال بدكار

 است و روز نتخه صور است

 

َم اْلَعْرِض  ِر ََيْ ِْ َم النَّ اِدَفُة ََيْ َبُعَها الرَّ اِجَفُة ََتْ َم َتْرُجُف الرَّ   ََيْ

د آن روز روز نشر نامه عمل است روز عرض بر كردگار كه جهان را بلرزاند و از پى آن نتخه، نتخه ديگر درآي 

 است

 

 َ َم َيِفره اُْم نَي ََيْ اُس ِلَربِّ اْلَعاَُمِ َم َيُقوُم النَّ یِه ََيْ ِبیِه َو َصاِحَبِتِه َو َِبِ
َ
ِه َو أ مِّ

ُ
ِخیِه َو أ

َ
  ْرُ  ِمْن أ

ادر و مادر و پدر و زن و روزى است كه مردم در حضور رب العالمين قيام كنند روزى است كه هر كس از بر 

 گريزد  فرزند خود مى

 

ِتي ُكله 
ْ
َم َتأ َماِ  ََيْ ْكَناُف السَّ

َ
ْرُض َو أ ُق اْْلَ َم تََشقَّ اِدُل َعْن َنْفِسَهاََيْ  َنْفٍس ُتجَ

 روزى است كه زمين و اطراف آسمان شكافته شود روزى كه هر نتسى از جان  خود جدال و دفاع كند 
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ا َعِمُيوا ُئُهْم ِِبَ ِ َفُیَنبِّ وَن ِإََل اَّللَّ َم ُیَرده  ََيْ

 روزى كه خلق به خدا بازگردند و به نتييه اعمالشان آگاه گردند

 

َم اَل ُیْغ  ِحمُي ََيْ ُه ُهَو اْلَعِزیُز الرَّ ُ ِإنَّ   ِّن َمْوًَل َعْن َمْوًَل َشْیًئا َو اَل ُِهْ ُیْنَصُروَن ِإالَّ َمْن َرِحَم اَّللَّ

راى دوست خود اثرى ندارد و از كسى به آنها يارى نرسد جز آنكه خدا به حالش ترحم كند روزى كه دوستى از ب 

 تكه خدا تنها بر خلق مقتدر و مهربان اس

 

َهاَدِة  َِّ وَن ِإََل َعاِلِ اْلَغْیِب َو ال َم ُیَرده  ََيْ

 گردند  روزى كه بسوى خدايى كه داناى عالم غي  و شهود است باز مى 

 

ٍب  ُ َُ ْ ِإََل  ُ هَّنَّ
َ
ْجَداِث ِسَراعًا َكأ ُرُجوَن ِمَن اْْلَ َم َيخْ ِ َمْواَلُِهُ اْلَحقِّ ََيْ وَن ِإََل اَّللَّ َم ُیَرده   َُيِفُضوَن ََيْ

گردند روزى كه سر از قبرها به سرعت برآورده گويى   روزى كه بسوى خدا كه موالى شما است به حق باز مى 

 شتابند  غير خدا مىبسوى بتها و نتييه پرستش 
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 ِ اِع ِإََل اَّللَّ ِطِعنَي ِإََل الدَّ ر  ُُمْ ِِ  َجَراد  ُمْنَت
ْ ُ هَّنَّ
َ
  َو َكأ

 روند  شتابان بسوى داعى به طرف خدا مىو به مانند ملخ منتشر شوند و  

 

َباُل ََكْلِعْهِن  َماُ  ََكُْمُْهِل َو َتُكوُن اْلجِ َم َتُكوُن السَّ َم ُتَرجه اْْلَْرُض َرّجًا ََيْ َم اْلَواِقَعِة ََيْ   ََيْ

 روز واقعه بزرگ روز زلزله زمين روزى كه آسمان مانند مس گداخته و كوهها چون پشم زده شده گردد 

 

َم َتُكوُن اُْماََلِئَكُة َصّفًا َصّفًا َو  ُهوِد ََيْ ِْ َ اِهِد َو اُْم َِّ َم ال َمًي ََيْ مي  َْحِ ُل َْحِ
َ
 اَل ُيْسأ

 اند سد روز شاهد و مشهود است آن روزفرشتگان صف در صف ايستاده و دوستى از حال دوستى نپر 
 

ْوِقِفي ُهمَّ اْرَحْم َمْوِقِفي ِِف َذِلَك اْلَیْوِم ِِبَ ا  اللَّ ِزِِّن ِِف َذِلَك اُْمَْوِقِف )اْلَیْوِم( ِِبَ ِِف َهَذا اْلَیْوِم َو اَل ُتخْ
 َنْفِسي

  َجَنْیُت لََعَ

ا جاى آسايش گردان و در آن روز مرا خوار مگذار با آن جنايات و پروردگارا در آن روز سخت موقف مر 

 ام زشتكاريها كه بر نتس خود كرده 
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اَلُم َو اْجَعْل َیا َربِّ ِِف َذلِ  ُ السَّ ِتِه َعَيِهْيِ ْهِل ََبْ
َ
ٍد َو أ ْوِلَیاِئَك ُمْنَطَيِقي َو ِِف ُزْمَرِة ُمَحمَّ

َ
َك اْلَیْوِم َمَع أ

ِري َِ   َمْح

و در آن روز سير مرا با دوستان و اولياء خود و حشرم را در زمره محمد )ص( و آل اطهارش عليهم السالم مقرر  

 گردان

 

  ِدي َو ِِف اْلُغرِّ اْلِكَراِم َمْصَدِريَو اْجَعْل َحْوَضُه َمْوِر 

 و حوض كوثر او را محل ورودم قرار ده و جايگاهم را مقام عزت كرامت فرما

 

َر ِبِه ِحَساِِب  سِّ َض ِبِه َوْجِهي َو ُُتَ یِّ ُفوَز ِبَحَسَناِتي َو ُُتَ
َ
ْعِطِّن ِكَتاِِب ِبَیِمیِّن َحَّتَّ أ

َ
  َو أ

رما تا به حسنات خود رستگار و فيروز گردم و بدين سب  در آن روز رو ستيدم و كتابم را به دست راستم عطا ف

 گردان و حسابم را سهل و آسان ساز

 

نَي ِإََل ِرْضَواِنَك َو ِجَناِنَك ِإَلَه  اِلحِ ْمِضَي َمَع اْلَفاِئِزیَن ِمْن ِعَباِدَك الصَّ
َ
َح ِبِه ِمیَزاِِّن َو أ نَي  َو ُتَرجِّ   اْلَعاَُمِ

تر گردان و مرا با رستگاران و بندگان شايسته خود رهسپار بهشت رضوان اى پروردگار  تم را سنگينو ميزان حسنا

 عالميان قرار ده



 بعید از( ص) پیامرب زیارت                                                                                                                                                                               موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                                                                         

 

24 www.ahlolbait.com 
 

 
َ
ْن أ
َ
ْو أ
َ
ِریَرِتي أ اَلِئِق ِبجَ ْن َتْفَضَحِّن ِِف َذِلَك اْلَیْوِم َبنْيَ َیَدِي اْلخَ

َ
ُعوُذ ِبَك ِمْن أ

َ
ْزَي َو اللَُّهمَّ ِإِّنِّ أ  اْلخِ

ََ ْل
َد  ِطیَئِتيالنَّ   اَمَة ِبخَ

ا برم كه به گناهان و زشتيهايم در آن روز مرا در ميان خلق متتضح و رسوا سازى و مر پروردگارا به تو پناه مى  

 به خوارى و پشيمانى به خطاهايم دراندازى

 

 
َ
اَلِئِق أ َه َبنْيَ اْلخَ ْن ُتَنوِّ

َ
ْو أ
َ
َئاِتي لََعَ َحَسَناِتي أ ْن ُتْظِهَر ِفیِه َسیِّ

َ
ي ْو أ   ِباْْسِ

 و يا آنكه افعال بدم را بر اعمال نيكم غلبه دهى تا ميان خلق محشر بد نامم سازى 

 

مُي اْلَعْفَو اْلَعْفَو السَّ  مُي َیا ََكِ َْتَ َیا ََكِ  َْتَ السَّ

 طلبم در پرده بپوش در پرده بپوش طلبم از تو عتو مى  اى خداى كريم اى خداى كريم از تو عتو مى  

 

ُهمَّ َو  ْشِقَیاِ   اللَّ ْو ِِف َمَقاِم اْْلَ
َ
ْشَراِر َمْوِقِفي أ ْن َیُكوَن ِِف َذِلَك اْلَیْوِم ِِف َمَواِقِف اْْلَ

َ
ُعوُذ ِبَك ِمْن أ

َ
أ

  َمَقاِمي

 برم از آنكه در آن روز من در جايگاه اشرار مقام يابم يا در محل اشقياء منزل گيرم پروردگارا و به تو پناه مى  
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ِتَك ِِف ِعَباِدَك الَو ِإَذا  ْم َفُسْقِّن ِبَرْْحَ ْم ُزَمرًا ِإََل َمَناِزِْلِ ْعَماِْلِ
َ
ْزَت َبنْيَ َخْيِقَك َفُسْقَت ُكالًّ ِبأ نَي َمیَّ اِلحِ   صَّ

و اى خدا چون ميان خلق سعيد و شقى آن روز امتياز و جدايى افكنى مرا به رحمت خود در طبقه صالحان و  

 سعادتمندان سوق ده

 

نَي َو ِِف  اِتَك َیا َربَّ اْلَعاَُمِ ِقنَي ِإََل َجنَّ ْوِلَیاِئَك اُْمُتَّ
َ
   ُزْمَرِة أ

 اى پروردگار عالم.و متقيانم بسوى بهشتهاى خود فرست  و در زمره دوستان 

 پس وداع كن آن حضرت را و بگو

 

ُي  ِِ ا اْلَب َ ُّيه
َ
اَلُم َعَيْیَك أ ِ السَّ اَلُم َعَيْیَك َیا َرُسوَل اَّللَّ ِذیُر  السَّ  النَّ

 سالم بر تو اى رسول خدا سالم بر تو اى بشارت آرنده به خوبان و ترساننده بدان 

 

َراُج اُْمُِنُي  ا السِّ َ ُّيه
َ
اَلُم َعَيْیَك أ  السَّ

 سالم بر تو اى چراغ روشن )نور هدايت خدا( 
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ِ َو َبنْيَ َخْيِقِه  ِفُي َبنْيَ اَّللَّ ا السَّ َ ُّيه
َ
اَلُم َعَيْیَك أ   السَّ

 الم بر تو اى ستير خدا ميان خلقس 

 

َرِة  ْرَحاِم اُْمَُطهَّ ِة َو اْْلَ اِمخَ َِّ َك ُكْنَت ُُنرًا ِِف اْْلَْصاَلِب ال نَّ
َ
ِ أ ْشَهُد َیا َرُسوَل اَّللَّ

َ
 أ

دهم اى رسول خدا كه تو در صل  نور وجود مردان بزرگ و بلند همت و رحم زنان پاكيزه و منزه و  شهادت مى  

 د آمدىپاك فطرت به وجو

 

ا اِت ِثَیاِِبَ مَّ اِسَها َو َلْ ُتْيِبْسَك ِمْن ُمْدَْلِ ْنجَ
َ
ُة ِبأ اِهِيیَّ ْسَك اْلجَ  َلْ ُتَنجِّ

و هرگز آاليش و ناپاكيهاى جاهليت گوهر پاك تو را نيالود و در تو دوران جاهليت لباس ظلمت و ناپاكى خود  

 نپوشانيد

 

ِّنِّ ُمْؤ 
َ
ِ أ ْشَهُد َیا َرُسوَل اَّللَّ

َ
َت ِبِه َراٍض ُمْؤِمن  َو أ ََتْ

َ
 َما أ

ِ
ِمیع ِتَك ُموِقن  ِبجَ ْهِل ََبْ

َ
ِة ِمْن أ ِئمَّ   ِمن  ِبَك َو ِباْْلَ

دهم اى رسول خدا كه من به نبوت شما و واليت امامان از اهل بيت شما ايمان دارم و به آنچه از  و گواهى مى  

 ايمانمجان  خدا آورديد به مقام يقين هستم و به همه خشنود و با 
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ْهِل ا
َ
ُة لََعَ أ ََ َو اْلُحجَّ ْعاَلُم اْْلَُدى َو اْلُعْرَوُة اْلُوْث

َ
ِتَك أ ْهِل ََبْ

َ
َة ِمْن أ ِئمَّ نَّ اْْلَ

َ
ْشَهُد أ

َ
ْنَیاَو أ  لده

هاى هدايت و رشته محكم خدا و حيت خلق بر   دهم كه امامان از اهل بيت تو همه اعالم و نشانه و گواهى مى  

 اهل دنيا هستند

 

اَلُم  َك َعَيْیِه َو آِلِه السَّ یِّ َعْيُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن ِزَیاَرِة َنِ
ُهمَّ اَل َتجْ   اللَّ

 پروردگارا اين زيارت مرا آخر عهد زيارت رسولت قرار مده

 

ْشَهُد َعَيْیِه ِِف َحَیاِتي
َ
اِتي لََعَ َما أ ْشَهُد ِِف َِمَ

َ
ْیَتِّن َفِإِّنِّ أ فَّ   َو ِإْن ََتَ

 دهم در عالم ممات خود به آنچه در حيات خود شهادت دادم  وح كردى شهادت مىا قبض رو اگر مر 

 

ْنَت َوْحَدَك اَل َشِریَك َلَك 
َ
ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ أ ْنَت اَّللَّ

َ
َك أ نَّ

َ
  أ

 هيچ شك خدايى هستى يكتا و بدون شرك شريك  به اينكه تو اى خدا بى 
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دًا َعْبُدَك َو َرُسوُلَك  نَّ ُمَحمَّ
َ
َك لََعَ َخْيِقَك  َو أ اُرَك َو ُحَججُ َ َْ

َ
ْوِلَیاُؤَك َو أ

َ
ِتِه أ ْهِل ََبْ

َ
َة ِمْن أ ِئمَّ نَّ اْْلَ

َ
  َو أ

و محققا محمد )ص( بنده خاص تو و رسول گرامى توست و البته امامان از اهل بيت او دوست و ولى تو و يارى  

 كنندگان دين تو و حيت بر خلق تواند

 

ُة َوْحِیَك َو ُخَيَفاُؤَك ِِف ِعَب  َك َو َتَراِِجَ اُن ِعْيِمَك َو َحَفَظُة ِسرِّ ْعاَلُمَك ِِف ِباَلِدَك َو ُخزَّ
َ
  اِدَك َو أ

هاى وجود و رحمت تواند و خازنان گنج   و خليته تو و بياى رسول تو از بين بندگان تواند و در بالد تو نشانه 

 علم تواند و نگهبانان سر تو و متسران وحى تواند
 

ٍد  ٍد َو آِل ُمَحمَّ  اللَُّهمَّ َصلِّ لََعَ ُمَحمَّ

 پروردگارا درود فرست بر محمد )ص( و آل محمد 

 

ًة ِمّنِّ َو َساَلمًا  یَّ ٍد َو آِلِه ِِف َساَعِتي َهِذِه َو ِِف ُكلِّ َساَعٍة َتحِ َك ُمَحمَّ یِّ ْغ ُروَح َنِ
 َو َبيِّ

 مه ساعات تحيتى و سالمى از من بترستين ساعت و در هپاك پيغمبر خود محمد )ص( و آل او در ا و به روح  
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ُ آِخَر تَْسِيیِمي َعَيْیَك  ِ َو َبَرََكُتُه اَل َجَعَيُه اَّللَّ ُة اَّللَّ ِ َو َرْْحَ اَلُم َعَيْیَك َیا َرُسوَل اَّللَّ   َو السَّ

 من قرار ندهد. و سالم بر تو اى رسول خدا و رحمت و بركات خدا بر تو باد و اين سالم را خدا آخر سالم 

 


