
 کوتاه در روزهای جمعه یزیارت

 

 ِ1.وَ مَنْ سَلَّمَ عَلَیَّ مِنْ بَعِیدٍ بُلِّغْتُهُ، مَنْ سَلَّمَ عَلَیَّ مِنْ عِنْدِ قَبْرِي سَمِعْتُهُ :صلّی اهلل علیه وآله قَالَ رَسُولُ اهلل 

ز ، و هنرکس اومبر من سالم نماید من می شنن، : هرکس در کنار قبر منندفرمودصلّی اهلل علیه وآله رسول خدا 

 راه دور بر من سالم نماید، سالم او به من می رسد.

 

  ٍّفَإِنَّنهُ ، قَبْرِي فَلْیَبْعَثْ إِلَیَّ بِالسَّلَامِ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ زِیَارَةَ :قَالَ صلّی اهلل علیه وآله أَنَّ رَسُولَ اهللِ علیه السالمعَنْ عَلِی

 2.یَبْلُغُنِی

ه زیارت نمی تواند ب : هرکسندد که فرمودننقل می کنصلّی اهلل علیه وآله از رسول خدا  علیه السالمامیرالمؤمنین 

 ( به من سالم کند که سالمش به من می رسد.از راه دور)، قبر من بیاید

 

  ٍّصنلّی هللِ قَالَ رَسُولُ ا :قَالَ علیهم السالمعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی

لَامَ، مَنْ زَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِی کَانَ کَمَنْ هَاجَرَ إِلَیَّ فِی حَیَاتِی :اهلل علیه وآله فَإِنَّنهُ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِیعُوا فَابْعَثُوا إِلَیَّ السنَّ

 3.یَبْلُغُنِی
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رسنول خندا  ازعلینه السنالم از امیرالمؤمنین علیهم السالم از پدران گرامی خویش علیه السالم حضرت صادق 

ت کنه در انند آن اسم، ت نمایدد: هرکس قبر مرا بعد از فوت من زیاردند که فرموننقل می کن صلّی اهلل علیه وآله

رسنتید فمن سالم  ( براز راه دور)، زمان حیاتم به سوي من مهاجرت کرده باشد. پس اگر به این کار قادر نیستید

 که آن سالم به من می رسد.

 

  میرالمنؤمنیناقبر ، صلّی اهلل علیه و آلهقبر رسول خدا  می خواهد : هر کسندفرمود علیه السالمحضرت صادق، 

ر خنود را از شنه علنیهم السنالمحجت هاي الهنی  ي ر بقیهبحسین بن علی و ق، حسن بن علی، زهرا ي فاطمه

ز رکعنت نمنا 4و  ،رفته ا بام خانهی به صحرا، لباسِ پاکیزه پوشیده، پس از غسلِ زیارت، روز جمعه، زیارت کند

 :رو به قبله ایستاده و چنین بگوید، بخواند. بعد از سالم نماز

يدََ ُ، تَضَك وَ الْوَصِكيُّ الْمُرْ، لْمُرْسَك ُاهَكا النَّبِكيُّ لَيْككَ أَيُّالسَّلَامُ عَ، وَ بَرَكَاتُهُالنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اهللِ  السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا  وَ السكَّ

 تَخْزَنُونَ.مَنَاءُ الْمُنْتَجَبُونَ الْمُسْوَ الْأُ، عْلَامُادُ وَ الْأَوَ الْأَوْلَ، الْمُنْتَجَبَانِ وَ السدبْطَانِ، الْكُبْرَى وَ السَّيدََ ُ الزَّهْرَاءُ

حَتَّ  يَحْكُكمَ ، وَ نُصْرَتِي لَكُمْ مُعَََّ ٌ، فَقَلْبِي لَكُمْ مُسَلدمٌ، جِئْتُ انْقِطَاعاً إِلَيْكُمْ وَ إِلَ  آبَائِكُمْ وَ وَلََِكُمُ الْخَلَفِ عَلَ  بَرَكَةِ حَقٍّ

زْعُكمُ إِلَّكا مَكا وَ لَكا أَ، قَُْرَ ً لَا أُنْكِرُ لِلهِ، مُقِرٌّ بِرَجْعَتِكُمْ، ائِلِينَ بِفَضْلِكُمْإِندي لَمِنَ الْقَ، فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عََُودكُمْ، بَِِينِهِاهللُ 

وَ ، جْسَكادِكُمْوَ السَّلَامُ عَلَك  أَرْوَاحِكُكمْ وَ أَ، بِأَسْمَائِهِ جَمِيعُ خَلْقِهِ يُسَبدحُ اهللَ، ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ اهللِ، شَاءَ اهللُ

  4.وَ بَرَكَاتُهُعَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اهللِ  السَّلَامُ
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