
 زيارة الرسول عند الشيعة مكتوبة

راُج اْلُمن الُم َعَلْيَك َايَُّها الس ِّ الُم َعَلْيَك يا َنذيُر، َالسَّ ُر، َالسَّ الُم َعَلْيَك يا ُمَبش ِّ يُر، َالسَّ
الُم َعَلْيَك َوَعلى  الُم َعَلْيَك يا ُنوَر هللاِّ الَّذي ُيْسَتضاُء بِّهِّ، َالسَّ ُر، َالسَّ الُم َعَلْيَك يا ُمْنذِّ َالسَّ

ي يَن،  َك َعْبدِّ اَْهلِّ َبْيتَِّك الطَّي ِّبيَن الط اهِّريَن اْلهاديَن اْلَمْهدِّ الُم َعَلْيَك َوَعلى َجد ِّ َالسَّ
الُم َعلى َعم َِّك  َنَة بِّْنتِّ َوَهب، َالسَّ الُم َعلى ُام َِّك آمِّ ْبدِّ هللاِّ، َالسَّ ، َوَعلى َابيَك عِّ الُمطَّلِّبِّ

، َك اْلَعب اسِّ ْبنِّ َعْبدِّ الُمطَّلِّبِّ اُلُم َعلى َعم ِّ ، َالسَّ َهداءِّ  َحْمَزَة َسي ِّدِّ الشُّ

الُم عَ  نانِّ َالسَّ الُم َعلى اْبنِّ َعم َِّك َجْعَفر الطَّي ارِّ في جِّ لى َعم َِّك َوَكفيلَِّك أبي طالِّب، َالسَّ
َة هللاِّ َعَلى ااْل  الُم َعَلْيَك يا ُحجَّ الُم َعَلْيَك يا َاْحَمُد َالسَّ الُم َعَلْيَك يا ُمَحمَُّد َالسَّ ، َالسَّ اْلُخْلدِّ

ابُِّق اِّلى ط ليَن َوااْلَخريَن َوالس  ُن َعلى ُرُسلِّهِّ، َواْلخاَتُم وَّ اَعةِّ َرب ِّ اْلعاَلميَن، َواْلُمَهْيمِّ
فِّيُع اَِّلْيهِّ، َواْلَمكيُن َلَدْيهِّ، َواْلُمطاُع في َمَلُكوتِّهِّ،  ُد َعلى َخْلقِّهِّ، َوالشَّ اهِّ ْنبِّيائِّهِّ، َوالش  الِّ

، اْلَكريمُ  ْشرافِّ ََ مَحمَُّد لِّسائِّرِّ ااْل َُ ، اْل ْوصافِّ ََ َن ااْل ، َواْلُمَكلَُّم مِّْن  ااْلْحَمُد مِّ ْنَد الرَّب ِّ عِّ
، َتْسليَم عارِّف بَِّحق َِّك ُمْعَترِّف  ، َواْلفائُِّت َعنِّ الل ِّحاقِّ باقِّ ، اْلفائُِّز بِّالس ِّ َوراءِّ اْلُحُجبِّ

بَِّك، َغْيَر ُمْنَكر َما اْنَتهى اَِّلْيهِّ مِّْن َفْضلَِّك، ُموقِّن بِّاْلَمزيداتِّ  بِّالتَّْقصيرِّ في قِّيامِّهِّ بِّواجِّ
 َرب َِّك، ُمْؤمِّن بِّاْلكِّتابِّ اْلُمْنَزلِّ َعَلْيَك، ُمَحل ِّل َحالَلَك، ُمَحرَّم َحراَمَك، مِّنْ 

د، َانََّك َقْد َبلَّْغَت رِّساالتِّ  َاْشَهُد يا َرُسوَل هللاِّ َمَع ُكل ِّ شاهِّد، َوَاَتَحمَُّلها َعْن ُكل ِّ جاحِّ
مَّتَِّك، َوجاَهْدَت في َسبيلِّ رَ  َُ ذى َرب َِّك، َوَنَصْحَت الِّ ََ ب َِّك، وَصَدْعَت بَِّاْمرِّهِّ، َواْحَتَمْلَت ااْل

ْيَت اْلَحقَّ الَّذي  َظةِّ اْلَحَسَنةِّ اْلَجميَلةِّ، َوَادَّ ْكَمةِّ َواْلَمْوعِّ في َجْنبِّهِّ، َوَدَعْوَت اِّلى َسبيلِّهِّ بِّاْلحِّ
نيَن، َوَغُلْظَت َعَلى اْلكافِّرينَ  ، َوَعَبْدَت هللَا ُمْخلِّصًا كاَن َعَلْيَك، َوَانََّك َقْد َرُؤْفَت بِّاْلُمْؤمِّ

بيَن، َوَاْرَفَع  َحت ى َاتاَك اْلَيقيُن، َفَبَلَغ هللُا بَِّك َاْشَرَف َمَحل ِّ اْلُمَكرَّميَن، َواَْعلى َمنازِّلِّ اْلُمَقرَّ



ٌق، َوال َيُفوُقَك فائٌِّق، َوال َيْسبُِّقَك سابٌِّق، َوال  َدَرجاتِّ اْلُمْرَسليَن، َحْيُث ال َيْلَحُقَك الحِّ
ٌع،  َيْطَمُع في اِّْدراكَِّك طامِّ

َرنا بَِّك مَِّن  الَلةِّ، َونوَّ َن الضَّ َن اْلَهَلَكةِّ، َوَهدانا بَِّك مِّ َاْلَحْمُد هللِّ الَّذي اْسَتْنَقَذنا بَِّك مِّ
ْن َمْبُعوث َاْفَضَل ما جازى َنبِّيًَّا َعْن ُامَّتِّهِّ، َوَرُسوالً   الظُّْلَمةِّ، َفَجزاَك هللُا يا َرُسوَل هللاِّ مِّ
َل اَِّلْيهِّ، َبَابي َاْنَت َوُام ي يا َرُسوَل هللاِّ، ُزْرُتَك عارِّفًا بَِّحق َِّك، ُمقِّر ًا بَِّفْضلَِّك،  َعمَّْن ُاْرسِّ

رًا بَِّضالَلةِّ َمْن خاَلَفَك َوخاَلَف اَْهَل َبْيتَِّك، عارِّفًا بِّاْلُهَدى الَّذي َاْنَت َعَلْيهِّ، بَِّابي  ُمْسَتْبصِّ
َواَْهلي َومالي َوَوَلدي، َاَنا ُاَصل ي َعَلْيَك َكما َصلَّى هللُا َعَلْيَك، َوَصل ى َاْنَت َوُام ي َوَنْفسي 

َلًة اَل اْنقِّطاَع َلها َوال َاَمَد َوال  َعَلْيَك َمالئَِّكُتُه َوَاْنبِّياُؤُه َوُرُسُلُه، َصالًة ُمَتتابَِّعًة وافَِّرًة ُمَتواصِّ
 . َبْيتَِّك الطَّي ِّبيَن الط اهِّريَن َكما َاْنُتْم اَْهُلهُ َاَجَل، َصلَّى هللُا َعَلْيَك َوَعلى اَْهلِّ 

 : ثّم ابسط كّفيك وقل

ي اتَِّك  َل َخْيراتَِّك، َوَشرائَِّف َتحِّ َي َبَركاتَِّك، َوَفواضِّ َع َصَلواتَِّك، َوَنوامِّ َالل ـُهمَّ اْجَعْل َجوامِّ
بيَن، َوَاْنبِّيائَِّك اْلُمْرَسليَن، َوَائِّمَّتَِّك َوَتْسليماتَِّك َوَكراماتَِّك َوَرَحماتَِّك َوَصَلواتِّ َمالئَِّكتَِّك ا ْلُمَقرَّ

ماواتِّ َوااْلَرضيَن، َوَمْن َسبََّح َلَك يا َربَّ  الِّحيَن، َواَْهلِّ السَّ َك الص  بادِّ اْلُمْنَتَجبيَن، َوعِّ
َك وَ  دِّ َك َوَرُسولَِّك َوشاهِّ ريَن، َعلى ُمَحمَّد َعْبدِّ ليَن َوااْلخِّ وَّ ََ َن ااْل َنبِّي َِّك َوَنذيرَِّك اْلعاَلميَن مِّ

تَِّك  ي َِّك َوَنجيبَِّك َوَحبيبَِّك َوَخليلَِّك َوَصفي َِّك َوَصْفَوتَِّك َوخاصَّ َوَامينَِّك َوَمكينَِّك َوَنجِّ
ْن َخْلقَِّك، َنبِّي ِّ الرَّْحَمةِّ، َوخازِّنِّ اْلَمْغفَِّرةِّ، َوقائِّدِّ اْلَخْيرِّ  َيَرتَِّك مِّ َوخالَِّصتَِّك َوَرْحَمتَِّك َوَخْيرِّ خِّ

ْم اِّلى دينَِّك اْلَقي ِّمِّ بَِّاْمرَِّك،َواْلبَ  َن اْلَهَلَكةِّ بِّاِّْذنَِّك، َوداعيهِّ بادِّ مِّ  َرَكةِّ، َوُمْنقِّذِّ اْلعِّ

ْم َمْبَعثًا، الَّذي َغَمْسَتُه في َبْحرِّ اْلَفضيَلةِّ َواْلَمْنزَِّلةِّ اْلَجليَلةِّ،  رِّهِّ لِّ النَّبي يَن ميثاقًا، َوآخِّ َاوَّ
فيَعهِّ، َوالْ  َرَجةِّ الرَّ ْنها اَِّلى َوالدَّ َرَة، َوَنَقْلَتُه مِّ َمْرَتَبةِّ اْلَخطيَرهِّ، َوَاْوَدْعَتُه ااْلْصالَب الط اهِّ



هِّ  ْفظِّ راَستِّهِّ َوحِّ ْلَت لَِّصْونِّهِّ َوحِّ ْنَك َعَلْيهِّ، اِّْذ َوكَّ ْنَك َلُه َوَتَحنُّنًا مِّ َرةِّ، ُلْطفًا مِّ  ااْلْرحامِّ اْلُمَطهَّ
ْن ُقْدَرتَِّك َعْينًا عا ياَطتِّهِّ مِّ ، َوحِّ فاحِّ ، َوَمعائَِّب الس ِّ َمًة، َحَجْبَت بِّها َعْنُه َمدانَِّس اْلُعْهرِّ صِّ

، بَِّاْن َكَشْفَت َعْن ُنورِّ وِّالَدتِّهِّ ُظَلَم  ، َوَاْحَيْيَت بِّهِّ َمْيَت اْلبِّالدِّ بادِّ َر اْلعِّ َحت ى َرَفْعَت بِّهِّ َنواظِّ
، ، َوَاْلَبْسَت َحَرَمَك بِّهِّ ُحَلَل ااْلْنوارِّ  االْستارِّ

ْيَمة، َصل ِّ َالل ـهُ  هِّ اْلَمْنَقَبةِّ الَعظِّ هِّ اْلَمْرَتَبةِّ اْلَكريَمةِّ َوُذْخرِّ هذِّ مَّ َفَكما َخَصْصَتُه بَِّشَرفِّ هذِّ
َم  َعَلْيهِّ َكما َوفي َك، َوَقَطَع َرحِّ َك، َوَبلََّغ رِّساالتَِّك، َوقاَتَل اَْهَل اْلُجُحودِّ َعلى َتْوحيدِّ بَِّعْهدِّ

َلبَِّس َثْوَب اْلَبْلوى في ُمجاَهَدةِّ اَْعدآئَِّك، َوَاْوَجْبَت َلُه بُِّكل ِّ َاَذًى اْلُكْفرِّ في اِّْعزازِّ دينَِّك، وَ 
َن اْلفَِّئةِّ الَّتي حاَوَلْت َقْتَلُه َفضيَلًة َتُفوُق اْلَفضائَِّل، َوَيْملُِّك بَِّها  ُه َاْو َكْيد َاَحسَّ بِّهِّ مِّ َمسَّ

ْن َنوالَِّك، َوَقْد َاَسرَّ اْلَحْسَرَة،  َة، َوَلْم َيَتَخطَّ ما َمثََّل اْلَجزيَل مِّ ْفَرَة، َوَتَجرََّع اْلُغصَّ َوَاْخَفى الزَّ
يًَّة َكثيرَ  ن ا َتحِّ ًة َلُه َوْحُيَك، َالل ـُهمَّ َصل ِّ َعَلْيهِّ َوَعلى اَْهلِّ َبْيتِّهِّ َصالًة َتْرضاها َلُهْم، َوَبل ِّْغُهْم مِّ

ْم َفْض  ْن َلُدْنَك في ُمواالتِّهِّ اًل َواِّْحسانًا َوَرْحَمًة َوُغْفرانًا، اِّنََّك ُذو اْلَفْضلِّ َوَسالمًا، َوآتِّنا مِّ
 . اْلَعظيمِّ 

ور، فاذا فرغت  يارة بسالمين واقرأ فيها ما شئت مِّن الس  ثم  صل  أربع ركعات صالة الز 
 :وُقل فسب ح تسبيح الز هراء )عليها السالم(

َعَلْيه َوآلِّهِّ: )َوَلْو َانَُّهْم اِّْذ َظَلُموا َاْنُفَسُهْم جاُءوَك  َالل ـُهمَّ اِّنََّك ُقْلَت لَِّنبِّي َِّك ُمَحمَّد َصل ى هللاُ 
َفاْسَتْغَفُروا هللَا َواْسَتْغَفَر َلُهُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا هللَا َتو ابًا َرحيمًا( َوَلْم َاْحُضْر َزماَن َرُسولَِّك 

باً  الُم، َالل ـُهمَّ َوَقْد ُزْرُتُه راغِّ ْن ُذُنوبي  َعَلْيهِّ َوآلِّهِّ السَّ ْن َسي ِّئِّ َعَملي، َوُمْسَتْغفِّرًا َلَك مِّ تائِّبًا مِّ
هًا اَِّلْيَك بَِّنبِّي َِّك َنبِّي ِّ الرَّْحَمةِّ َصَلواُتَك َعَلْيهِّ  ن ي، َوُمَتَوج ِّ  وُمقِّر ًا َلَك بِّها َوَاْنَت اَْعَلُم بِّها مِّ

نْ  بيَن، َدَك َوجيهًا فِّيَوآلِّهِّ، َفاْجَعْلني َالل ـُهمَّ بُِّمَحمَّد َواَْهلِّ َبْيتِّهِّ عِّ َن اْلُمَقرَّ َرةِّ َومِّ ْنيا َوااْلخِّ  الدُّ



ُه بَِّك اِّلَي  يا ُمَحمَُّد يا َرُسوَل هللاِّ، بَِّابي َاْنَت َوُام ي يا َنبِّيَّ هللاِّ يا َسي َِّد َخْلقِّ هللاِّ، اِّن ي َاَتَوجَّ
َي لي َحوائِّجي، َفُكْن لي هللاِّ َرب َِّك َوَرب ي لَِّيْغفَِّر لي ُذُنوبي، َوَيَتَقبََّل مِّن ي َعمَ  لي، َوَيْقضِّ

فيُع َاْنَت يا ُمَحمَُّد، َعَلْيَك  ْنَد َرب َِّك َوَرب ي، َفنِّْعَم اْلَمْسُؤوُل اْلَمْولى َرب ي، َونِّْعَم الشَّ َشفيعًا عِّ
ْنَك اْلَمْغفَِّرَة َوالرَّْحَمَة َوا ْب لي مِّ الُم، َالل ـُهمَّ َوَاْوجِّ َع الطَّي َِّب َوَعلى اَْهلِّ َبْيتَِّك السَّ ْزَق اْلواسِّ لر ِّ

، َفَاَقرَّ َلُه بُِّذُنوبِّ  هِّ الن افَِّع، َكما َاْوَجْبَت لَِّمْن َاتى َنبِّيََّك ُمَحمَّدًا َصَلواُتَك َعَلْيهِّ َوآلِّهِّ َوُهَو َحيُّ
الُم، َفَغَفْرَت َلُه بَِّرْحَمتَِّك يا َاْرَحمْ  ميَن، َواْسَتْغَفَر َلُه َرُسوُلَك َعَلْيهِّ َوآلِّهِّ السَّ  الر احِّ

واَك، َوَقْد َامَّْلُت جَ  ْبُت اَِّلْيَك َعمَّْن سِّ ْلُتَك َوَرَجْوُتَك َوُقْمُت َبْيَن َيَدْيَك، َوَرغِّ زيَل َالل ـُهمَّ َوَقْد َامَّ
 مِّم ا َثوابَِّك، َواِّن ي َلُمقِّرٌّ َغْيُر ُمْنكِّر، َوتائُِّب اَِّلْيَك مِّمَّا اْقَتَرْفُت، َوعائٌِّذ بَِّك في هَذا اْلَمقامِّ 

قاَب،  ْمَت اَِّليَّ فيها َوَنَهْيَتني َعْنها، َوَاْوَعْدَت َعَلْيَها اْلعِّ َن ااْلْعمالِّ التَّي َتَقدَّ ْمُت مِّ َقدَّ
ْستاُر، َوَتْبُدو فيهِّ  ََ ْزىِّ َوالذُّل ِّ َيْوَم ُتْهَتُك فيهِّ ااْل َك َاْن ُتقيَمني َمقاَم اْلخِّ َواَُعوُذ بَِّكَرمِّ َوْجهِّ

ضائُِّح، َوَتْرَعُد فيهِّ اْلَفرائُِّص، َيْوَم اْلَحْسَرةِّ َوالنَّداَمةِّ، َيْوَم ااْلفَِّكةِّ، َيْوَم ااْلزَِّفةِّ، ااْلْسرار َواْلفَ 
ْقداُرُه َخْمسيَن َاْلَف َسَنة، َيْوَم النَّْفَخةِّ،  ، َيْومًا كاَن مِّ ، َيْوَم اْلَجزاءِّ ، َيْوَم اْلَفْصلِّ َيْوَم التَّغاُبنِّ

َفُه،َيْوَم َتْرُجُف الر اجِّ   َفُة َتْتَبُعَها الر ادِّ

ْن َاخيهِّ َوُام ِّهِّ  ، َيْوَم اْلَعَرْض، َيْوَم َيُقوُم الن اُس لَِّرب ِّ اْلعاَلميَن، َيْوَم َيفِّرُّ اْلَمْرُء مِّ  َيْوَم النَّْشرِّ
ُل  ، َيْوَم َتأتي ُكلُّ َنْفس ُتجادِّ ماءِّ َبتِّهِّ َوَبنيهِّ، َيْوَم َتَشقَُّق ااْلْرُض َوَاْكناُف السَّ َوَابيهِّ َوصاحِّ

ها،  ُلوا، َيْوَم ال ُيْغني َمْولًى َعْن َمْولًى َشْيئًا َعْن َنْفسِّ وَن اَِّلى هللاِّ َفُيَنب ُِّئُهْم بِّما َعمِّ َيْومِّ ُيَردُّ
وَن اِّلى عالِّمِّ اْلَغْيبِّ  َم هللُا اِّنَُّه ُهَو اْلَعزيُز الرَّحيُم، َيْوَم ُيَردُّ َوال ُهْم ُيْنَصُروَن إال  َمْن َرحِّ

و  هاَدةِّ، َيْوَم ُيَردُّ راعًا َكَانَُّهْم َوالشَّ َن ااْلْجداثِّ سِّ َن اَِّلى هللاِّ َمْوالُهُم اْلَحقُّ َيْوَم َيْخُرُجوَن مِّ
اعِّ اَِّلى هللاِّ، عيَن اَِّلى الد  ٌر ُمْهطِّ  اِّلى ُنُصب ُيوفُِّضوَن، َوَكَانَُّهْم َجراٌد ُمْنَتشِّ



ًا، َيْوَم َتُكوُن السَّ  ْرُض َرج  ََ باُل َيْوَم اْلواقَِّعةِّ، َيْوَم َتُرجُّ ااْل ، َوَتُكوُن اْلجِّ ماُء َكاْلُمْهلِّ
، َيْوَم َتُكوُن اْلَمالئَِّكُة َصف ًا َصف ًا،  اهِّدِّ َواْلَمْشُهودِّ ، َوال ُيْسَأُل َحميٌم َحميمًا، َيْوَم الش  ْهنِّ َكاْلعِّ

َك اْلَمْوقِّفِّ َالل ـُهمَّ اْرَحْم َمْوقِّفي في ذلَِّك اْلَيْومِّ بَِّمْوقِّفي في هَذا اْلَيْومِّ، َوال ُتْخزِّني في ذلِّ 
بِّما َجَنْيُت َعلى َنْفسي، َواْجَعْل يا َرب ِّ في ذلَِّك اْلَيْومِّ َمَع َاْولِّيائَِّك ُمْنَطَلقي، َوفي ُزْمَرةِّ 

الُم َمْحَشري، َواْجَعْل َحْوَضُه َمْورِّدي، َوفِّي اْلُغر ِّ اْلكِّرامِّ  ُم السَّ ُمَحمَّد َواَْهلِّ َبْيتِّهِّ َعَلْيهِّ
ني َر بِّهِّ  كِّتابِّي َمْصَدري، َواَْعطِّ بَِّيميني َحت ى َاُفوَز بَِّحَسناتي، َوُتَبي َِّض بِّهِّ َوْجهي، َوُتَيس ِّ

الِّحيَن اِّلى رِّْضوانَِّك  َك الص  بادِّ َي َمَع اْلفائِّزيَن مِّْن عِّ َح بِّهِّ ميزاني، َوَاْمضِّ سابِّي، َوُتَرج ِّ حِّ
نانَِّك اِّلـَه اْلعاَلميَن،  َوجِّ

َاْن َتْفَضَحني في ذلَِّك اْلَيْومِّ َبْيَن َيَديِّ اْلَخاليِّقِّ بَِّجريَرتي، َاْو َاْن  َالل ـُهمَّ اِّن ي اَُعوُذ بَِّك مِّنْ 
َر فيهِّ َسي ِّئاتِّي َعلى َحَسناتي، َاْو َاْن ُتَنو َِّه  ْزَي َوالنَّداَمَة بَِّخطيَئتي، َاْو َاْن ُتْظهِّ َاْلَقى اْلخِّ

ْن  َبْيَن اْلَخالئِّقِّ بِّاْسمي، يا َكريُم يا َكريُم، اْلَعْفوَ  ْتَر، َالل ـُهمَّ َواَُعوُذ بَِّك مِّ ْتَر السَّ اْلَعْفَو، السَّ
ْشرارِّ َمْوقِّفي، َاْو في َمقامِّ االْشقياءِّ َمقامي،  ََ َاْن َيُكوَن في ذلَِّك اْلَيْومِّ في َمواقِّفِّ ااْل

ْم  ْم ُزَمَرًا اِّلى َمنازِّلِّهِّ َفُسْقني بَِّرْحَمتَِّك في َواِّذا َميَّْزَت َبْيَن َخْلقَِّك َفُسْقَت ُكالًّ بَِّاْعمالِّهِّ
الِّحيَن، َوفي ُزْمَرةِّ َاْولِّيائَِّك اْلُمتَّقيَن اِّلى َجن اتَِّك يا َربَّ اْلعاَلمينَ  َك الص  بادِّ  . عِّ

 : ثّم وّدعه وقل

الُم َعَلْيَك َايُّهَ  الُم َعَلْيَك َايَُّها اْلَبشيُر النَّذيُر، َالسَّ الُم َعَلْيَك يا َرُسوَل هللاِّ، َالسَّ راُج َالسَّ ا الس ِّ
فيُر َبْيَن هللاِّ َوَبْيَن َخْلقِّهِّ، َاْشَهُد يا َرُسوَل هللاِّ َانََّك ُكْنَت  الُم َعَلْيَك َايَُّها السَّ اْلُمنيُر، َالسَّ

ها، َوَلْم  ُنورًا فِّي لِّيَُّة بَِّاْنجاسِّ ْسَك اْلجاهِّ َرةِّ، َلْم ُتَنج ِّ ْرحامِّ اْلُمَطهَّ ََ امَِّخةِّ، َوااْل ااْلْصالبِّ الش 
ْن اَْهلِّ َبْيتَِّك ُتلْ  ٌن بَِّك َوبِّااْلئِّمَّةِّ مِّ بِّْسَك مِّْن ُمْدَلَهم اتِّ ثِّيابِّها، وَاْشَهُد يا َرُسوَل هللاِّ َان ي ُمْؤمِّ



ْن اَْهلِّ َبْيتَِّك اَْعالُم اْلُهدى،  ٌن، َوَاْشَهُد َانَّ ااْلئِّمََّة مِّ ُموقٌِّن بَِّجميعِّ ما َاَتْيَت بِّهِّ راض ُمْؤمِّ
ْنيا،َواْلُعْرَوُة اْلوُ  ُة َعلى اَْهلِّ الدُّ  ثقى، َواْلُحجَّ

الُم، َواِّْن َتَوفَّْيَتني َفاِّن ي اَ  َر اْلَعْهدِّ مِّْن زِّياَرةِّ َنبِّي َِّك َعَلْيهِّ َوآلِّهِّ السَّ ْشَهُد َالل ـُهمَّ ال َتْجَعْلُه آخِّ
ْنَت َوْحَدَك ال َشريَك في َمماتي َعلى ما َاْشَهُد َعَلْيهِّ في َحياتي َانََّك َاْنَت هللُا ال اِّلـَه إال  اَ 

ْن اَْهلِّ َبْيتِّهِّ َاْولِّياُؤَك َوَاْنصاُرَك َوُحَجُجَك  َلَك، َوَانَّ ُمَحمَّدًا َعْبُدَك َوَرُسوُلَك، َوَانَّ ااْلئِّمََّة مِّ
ر َِّك، ْلمَِّك، َوَحَفَظُة سِّ َك، َوُخز اُن عِّ َك، َواَْعالُمَك في بِّالدِّ بادِّ  َعلى َخْلقَِّك، َوُخَلفاُؤَك في عِّ

َمُة وْحيَِّك، َالل ـُهمَّ َصل ِّ َعلى ُمَحمَّد َوآلِّ ُمَحمَّد، َوَبل ِّْغ ُروَح َنبِّي َِّك ُمَحمَّد َوآلِّهِّ في  َوَتراجِّ
الُم َعَلْيَك يا َرُسوَل هللاِّ َوَرْحَمُة هللاِّ  ن ي َوَسالمًا، َوالسَّ يًَّة مِّ هِّ َوفي ُكل ِّ ساَعة َتحِّ ساَعتي هذِّ

ُر َتْسليمي َعَلْيكَ َوَبَركاُتُه، ال َجَعَلُه هللاُ   .  آخِّ

يد في جمال االسبوع في ضمن أعمال يوم الجمعة :  يخ في المِّصباح والس  قال الش 
اعلم يستحب  في يوم الُجمعة زيارة الن بي )صلى هللا عليه وآله وسلم( واالئمة )عليهم 

ادق )عليه السالم( : ان  من أراد أن يزور قبر رُسول هللا  السالم(، ورويا عن الص 
وقبر امير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وقبور الحجج )عليهم السالم( وهو في 

بلدة فليغتسل في يوم الجمعة وليلبس ثوبين نظيفين وليخرج الى فالة من االرض، 
ر من  وعلى رواية أخرى وليصعد سطحًا، ثم  يصل ي أربع ركعات يقرأ فيهن  ما تيس 

ور فاذا تشه د وسل م فليق  : م مستقبل القبلة وليقلالس 

الُم َعَلْيَك َايَُّها النَّبِّىُّ اْلُمْرَسُل،  الُم َعَلْيَك َايَُّها النَّبِّىُّ َوَرْحَمُة هللاِّ َوَبَركاُتُه، َالسَّ َالسَّ
ْبطانِّ اْلُمْنَتَجبانِّ  ي َِّدُة الزَّْهراُء، َوالس ِّ ي َِّدُة اْلُكْبرى، َوالسَّ ىُّ اْلُمْرَتضى، َوالسَّ ، َوااْلْوالُد َواْلَوصِّ

، َعلى  ُكُم اْلَخَلفِّ ْئُت اِّْنقِّطاعًا اَِّلْيُكْم َواِّلى آبائُِّكْم َوَوَلدِّ ااْلْعالُم، َوااْلَمناُء اْلُمْنَتَجُبوَن، جِّ



ٌة، َحت ى َيْحُكَم هللُا بِّدينِّهِّ، َفَمَعُكْم َمَعكُ  ، َفَقْلبي َلُكْم ُمَسل ٌِّم َوُنْصَرتي َلُكْم ُمَعدَّ ْم َبَرَكةِّ اْلَحق ِّ
ُكْم، اِّن ي َلمَِّن اْلقائِّليَن بَِّفْضلُِّكْم، ُمقِّرٌّ بَِّرْجَعتُِّكْم، ال ُاْنكُِّر هللِّ ُقْدَرًة َوال َاْزُعُم إ ال  ال َمَع َعُدو ِّ
الُم  ، ُيَسب ُِّح هللَا بَِّاْسمائِّهِّ َجميُع َخْلقِّهِّ، َوالسَّ ي اْلُمْلكِّ َواْلَمَلُكوتِّ ماشاَء هللُا ُسْبحاَن هللاِّ ذِّ

الُم َعَلْيُكْم َوَرْحَمُة هللاِّ َوَبَركاُتهُ َعلى اَ  ُكْم، َوالسَّ ُكْم َوَاْجسادِّ  . ْرواحِّ

 : أقول

في روايات عديدة ان  الن بي )صلى هللا عليه وآله وسلم( يبلغه سالم الُمسلمين عليه، 
وصلوات الُمصل ين عليه حيثما كانوا، وفي الحديث ان  ملكًا من المالئكة قد وكل  على 

فيُقول في جوابه :  َصلَّى هللُا َعلى ُمَحمَّد َوآلِّهِّ َوَسلَّمَ  على من قال من المؤمنينأن يرد 
الم، فيقول رُسول هللا  وعليك ، ثم  يقول الملك : يا رسول هللا ان  فالنًا يقرؤك الس 

الم  . )صلى هللا عليه وآله وسلم( : وعليه الس 

له وسلم( قال : َمن زار قبري بعد وفي رواية معتبرة ان  الن بي )صلى هللا عليه وآ
وفاتي كان كمن هاجر الي  في حياتي، فإن لم تستطيعوا أن تزوروا قبري فابعثوا الي  

الم فان ه يبلغني، وقد وردت لهذا المعنى اخبار جم ة ونحن قد اثبتنا له صلوات هللا  الس 
هرة في أي ام االسُبوع عليه زيارتين اثنتين في يومِّ االثنين عند ذكر زيارات الُحجج الط ا

يارة بهما، وينبغي أن يصل ي عليه بما صل ى به أمير  فراجعها إن شئت وُفز بفضل الز 
وضة  المؤمنين )عليه السالم( في بعض ُخطبه في يومِّ الُجمعة ، كما في كتاب الر 

 :من الكافي

يَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيهِّ َوَسل ُِّموا اِّنَّ هللَا َوَمالئَِّكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّبِّي ِّ يا َايُّها الَّذ
َالل ـُهمَّ َصل ِّ َعلى ُمَحمَّد َوآلِّ ُمَحمَّد، َوبارِّْك َعلى ُمَحمَّد َوآلِّ ُمَحمَّد، َوَتَحنَّْن  َتْسليمًا،



َعلى ُمَحمَّد َوآلِّ ُمَحمَّد، َوَسل ِّْم َعلى ُمَحمَّد َوآلِّ ُمَحمَّد، َكَاْفَضَل ما َصلَّْيَت َوباَرْكَت 
ْمَت َوَتَحنَّْنَت َوَسلَّْمَت َعلى اِّْبراهيَم َوآلِّ اِّْبراهيَم اِّنََّك َحميٌد َمجيدٌ   َوَتَرحَّ

َرَف َواْلَفضيَلَة َواْلَمْنزَِّلَة اْلَكريَمَة، َالل ـُهمَّ اْجَعْل ُمَحمَّد ًدا اْلَوسيَلَة َوالشَّ ًا َوآَل َالل ـُهمَّ اَْعطِّ ُمَحمَّ
ْنَدَك َيْوَم ُمَحمَّد اَْعَظَم اْلَخالئِّ  ْنَك َمْقَعدًا، َوَاْوَجَهُهْم عِّ ْم َشَرفًا َيْوَم اْلقِّياَمةِّ، َوَاْقَرَبُهْم مِّ قِّ ُكل ِّهِّ

باَء  ْنَدَك َمْنزَِّلًة َوَنصيبًا، َالل ـُهمَّ اَْعطِّ ُمَحمَّدًا َاْشَرَف اْلَمقامِّ، َوحِّ اْلقِّياَمةِّ جاهًا َوَاْفَضَلُهْم عِّ
سْ  َِّ المِّ، َوَشفاَعَة ااْل ميَن َوال السَّ ْقنا بِّهِّ َغْيَر َخزايا َوال ناكِّثيَن َوال نادِّ المِّ، َالل ـُهمَّ َوَاْلحِّ
ليَن، اِّلـَه اْلَحق ِّ آمينَ   . ُمَبد ِّ

 


