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ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
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نياسیآل  ارتیز  
 

 «نیاسیآِل  یسالٌم َعل»مشهور امام زمان )عج( است که با جمله  ینامه ها ارتیاز ز نیاسیآل  ارتیز

.خاص امام زمان است نیاز عناو کیسالم بر هر  ۲۳ یشود و حاو یآغاز م  

و  ریرجعت، مرگ، نک تیائمه، حقان کیکاید)ص(، امامت نبوت حضرت محم   د،یبه توح ارتیز نیا

.خوانده است یزائر ضرور یبه آنها برا مانیپل صراط، بهشت، جهنم و... اشاره کرده و ا امت،یمنکر، ق  

األخبار به  یاز معان ،َسََلٌم َعلَى إِْل یَاِسينَ : اتفاسوره ص 1۳0هیآ لیذ ییدر بحث روا ییعالمه طباطبا

 ،«سیآل »د)ص( و ما محم   «سی: »کند یاخبارالرضا نقل م ونیاز ع زیاِسنادش از امام صادق)ع( و ن

.(1۵۹، ص1۷ج زان،یالم ،ییطباطبا. )میهست  

 ارتیز نیعلما، از بهتر یبرخ حینقل شده و به تصر ییمهم و دعا یثیحد یدر کتاب ها نیاسیآل  ارتیز

.در همه اوقات آن را قرائت کرد توان یاست و معج امام زمان  یها  

 

یهمراه با ترجمه فارسیاسين آل  ارتیمتن کامل ز  

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 

ِ َو دَیهاَن  َسَلمٌ  ِ َو َربهانِيه آیَاتِِه السهَلُم َعلَيَْك یَا بَاَب َّللاه ِدینِِه السهَلُم َعلَيَْك َعلَى آِل یس السهَلُم َعلَيَْك یَا َداِعَي َّللاه

ِ َو دَِليَل إَِرادَ ةَ َّللاه ِ َو نَاِصَر َحق ِِه السهَلُم َعلَيَْك یَا ُحجه ِ َو تَْرُجَمانَهُ  تِهِ یَا َخِليفَةَ َّللاه السهَلُم َعلَيَْك یَا تَاِلَي ِكتَاِب َّللاه

ِ فِي أَْرِضِه السهَلمُ  ِ  السهَلُم َعلَيَْك فِي آنَاِء لَيِْلَك َو أَْطَراِف نََهاِرَك السهَلُم َعلَيَْك یَا بَِقيهةَ َّللاه َعلَيَْك یَا ِميثَاَق َّللاه

َدهُ  ِ الهِذي َضِمنَهُ السهَلُم َعلَيَْك أَیَُّها الْعَلَُم الَْمنُْصوُب َو الِْعلُْم الَْمْصبُوُب  مُ السهَلالهِذي أََخذَهُ َو َوكه َعلَيَْك یَا َوْعَد َّللاه

ْحَمةُ الَْواِسعَةُ َوْعدا َغيَْر َمْكذُوٍب السهَلُم َعلَيَْك ِحيَن تَقُوُم السهَلُم َعلَيَْك ِحيَن تَ  السهَلُم َعلَيَْك  قْعُدُ َو الْغَْوُث َو الره

ُل ِحيَن تَقَْرأُ َو تُبَي ُِن السهَلُم َعلَيَْك ِحيَن تَُصل ِي َو تَقْنُُت السهَلُم َعلَيَْك ِحيَن تَْرَكُع َو تَسُْجدُ السه  َلُم عَلَيَْك ِحيَن تَُهل ِ

 َو تَُكب ُِر السهَلُم َعلَيَْك ِحيَن تَْحَمدُ َو تَسْتَغِْفُر،
 

كننده به سوى خدا،و آگاه به آیاتش،سالم بر تو اى باب خدا و  یس،سالم بر تو اى دعوتسالم بر خاندان 

ت خدا،و راهنما به سوى اراده  سیاستمدار دینش،سالم بر تو اى خلیفه خدا و یاور حق ش،سالم بر تو اى حج 

و روز،سالم   كننده كتاب خدا و تفسیركننده اش،سالم بر تو در تمام ساعات شب اش،سالم بر تو اى تالوت

بر تو اى بجا مانده خدا در زمینش،سالم بر تو اى پیمان خدا كه آن را برگرفت و محكمش كرد،سالم بر تو 

و دانش سرریز،و فریادرس و رحمت   اى وعده خدا كه آن را ضمانت نمود،سالم بر تو اى پرچم برافراشته

نشینى،سالم بر  که مى یالم بر تو زمانخیزى،س یبر م  هک یدروغ،سالم بر تو هنگام یگسترده،و وعده ب

آورى،سالم  خوانى و قنوت بجا مى یکه نماز م یخوانى و بیان مى كنى،سالم بر تو هنگام یتو وقتى كه م

سالم بر تو هنگامى   گویى نمایى،سالم بر تو وقتى كه تهلیل و تكبیر مى که ركوع و سجود مى یبر تو زمان

نمایى مى ركه سپاس و استغفا  
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َماُم سهَلُم َعلَيَْك ِحيَن تُْصبُِح َو تُْمِسي السهَلُم َعلَيَْك فِي اللهيِْل إِذَا یَغَْشى َو النهَهاِر إِذَا تََجلهى السهَلال ِ ْْ ُم َعلَيَْك أَیَُّها ا

ُم الَْمأُْموُل السهَلُم َعلَيَْك بَِجَواِمعِ  السهَلِم أُْشِهدَُك یَا َمْوالَي أَن ِي أَْشَهدُ أَْن ال إِلَهَ الَْمأُْموُن السهَلُم َعلَيَْك أَیَُّها الُْمقَده

دا َعبْدُهُ َو َرسُولُهُ ال َحبِيَب إِال هَُو َو أَْهلُهُ َو أُْشِهدُكَ  ُ َوْحَدهُ ال شَِریَك لَهُ َو أَنه ُمَحمه یَا َمْوالَي أَنه َعِلي ا  إِال َّللاه

تُهُ َو الْ  تُهُ َو أَِميَر الُْمْؤِمنِيَن ُحجه ٍ ُحجه َد بَْن َعِلي  تُهُ َو ُمَحمه تُهُ َو َعِليه بَْن الُْحَسيِْن ُحجه تُهُ َو الُْحَسيَْن ُحجه َحَسَن ُحجه

 ٍ َد بَْن َعِلي  تُهُ َو ُمَحمه تُهُ َو َعِليه بَْن ُموسَى ُحجه تُهُ َو ُموسَى بَْن َجعْفٍَر ُحجه ٍد ُحجه تُهُ َجعْفََر بَْن ُمَحمه َو َعِليه بَْن   ُحجه

 ِ ةُ َّللاه تُهُ َو أَْشَهدُ أَنهَك ُحجه ٍ ُحجه تُهُ َو الَْحَسَن بَْن َعِلي  ٍد ُحجه  ُمَحمه
 

که  یپوشاند،و در روز وقت که مى یکنى،سالم بر تو در شب هنگام یکه صبح و شام م یسالم بر تو زمان

یش نهاده آرزو شده،سالم بر تو به همه پ  شود،سالم بر تو اى پیشواى امین،سالم بر تو اى یآشكار م

است و شریكى  انهجز خدا نیست،یگ  دهم معبودى یگیرم اى موالیم،كه گواهى م سالمها،تو را گواه مى

گیرم اى موالیم،بر  و تو را گواه مى  ندارد،و محمد بنده و فرستاده اوست،محبوبى جز او و اهل بیتش نیست

ن و على بن الحسین و محمد بن على و جعفر بن محمد و موسى بن اینكه على امیر مؤمنان و حسن و حسی

تهاى خدایند و گواهى م بنجعفر،و على بن موسى و محمد بن على و على بن محمد و حسن  دهم  یعلى،حج 

ت خدایى  كه تو حج 

 

ُل َو اْْلِخُر َو أَنه َرْجعَتَكُْم َحقٌّ ال َریَْب فِيَها یَْوَم ال  یَنْفَُع نَفْسا إِیَمانَُها لَْم تَكُْن آَمنَْت ِمْن قَبُْل أَْو َكَسبَْت أَنْتُْم اْْلَوه

َراَط فِي إِیَمانَِها َخيْرا َو أَنه الَْمْوَت َحقٌّ َو أَنه نَاِكرا َو نَِكيرا َحقٌّ َو أَْشَهدُ أَنه النهْشَر َحقٌّ َو الْبَعْ  َث َحقٌّ َو أَنه الص ِ

َو الِْميَزاَن َحقٌّ َو الَْحْشَر َحقٌّ َو الِْحسَاَب َحقٌّ َو الَْجنهةَ َو النهاَر َحقٌّ َو الَْوعَْد َو الَْوِعيَد  َحقٌّ َو الِْمْرَصاَد َحقٌّ 

 َ ٌء  لََك بَِري نَا َوِليٌّ بِِهَما َحقٌّ یَا َمْوالَي َشِقَي َمْن َخالَفَكُْم َو َسِعَد َمْن أََطاَعكُْم فَاْشَهْد َعلَى َما أَْشَهْدتَُك َعلَيِْه َو أ

َك فَالَْحقُّ َما َرِضيتُُموهُ َو الْبَاِطُل َما أَسَْخْطتُُموهُ َو الَْمعُْروُف َما أََمْرتُْم بِِه َو الُْمنْكَ  ِ ُر َما نََهيْتُْم عَنْهُ ِمْن َعدُو 

ِ َوْحَدهُ ال َشِریَك لَهُ َو بَِرسُوِلِه َو بِأَِميِر الُْمؤْ  ِلكُْم َو آِخِركُْم َو نُْصَرتِي فَنَفِْسي ُمْؤِمنَةٌ بِاَّلله ِمنِيَن َو بِكُْم یَا َمْوالَي أَوه
تِي َخالَِصةٌ لَكُْم آِميَن آِمينَ  ةٌ لَكُْم َو َمَوده .ُمعَده . 

 

شما آغاز و انجام هستید،و همانا بازگشت شما حق است،تردیدى در آن نیست،روزى كه كسى را ایمانش 

دهم كه  یورده بود یا در ایمانش كسب خیرى نكرده بود،و گواهى مسود نبخشد،كه پیش از این ایمان نیا

و حساب و بهشت  دنآور مرگ،و ناكر و نكیر و زنده شدن و برانگیختن و صراط و كمینگاه و میزان و گره

که با شما مخالفت ورزید،و  یاى موالى من،بدبخت شد كس  و دوزخ و وعده تهدید به هر دو حق است

دوست   که از شما اطاعت كرد،پس گواه باش بر آنچه تو را بر آن گواه گرفتم،و من یخوشبخت شد كس

آن است كه شما از ان  اطلتو،و بیزار از دشمن توام،پس حق آن است كه شما به آن خشنود شدید،و ب

شما به آن امر فرمودید،و منكر آن است كه شما از آن نهى   ناخشنود گشتید،و معروف آن است كه

شریك،و به رسول او،و به امیر مؤمنان و به شماست اى  یس نهاد من مؤمن به خداى یگانه بكردید،پ

است،اجابت   آالیش ام نسبت به شما بى یستام براى شما آماده،و دو یموالى من،به آغاز و انجام شما،و یار

.فرما،اجابت فرما  

 

********** 

ل یاسينآبعداز زیارت دعای   
:و پس از آن،این دعا خوانده شود  

 

ِ َرْحَمتَِك َو َكلَِمِة نُوِرَك َو أَْن تَْمََلَ قَلْبِي نُوَر الْيَِقيِن اللهُهمه إِن ِ  ٍد نَبِي  َو َصْدِري نُوَر ي أَسْأَلَُك أَْن تَُصل َِي َعلَى ُمَحمه

تِي نُوَر الْعََمِل َو ِلَسانِي نُوَر  یَماِن َو فِْكِري نُوَر الن ِيهاِت َو عَْزِمي نُوَر الِْعلِْم َو قُوه ِ ْْ ْدِق َو ِدینِي نُوَر ا الص ِ
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تِي نُوَر الُْمَواالِة ِلُمَحمه  يَاِء َو َسْمِعي نُوَر الِْحْكَمِة َو َمَوده ٍد َو آِلِه َعلَيِْهُم الْبََصائِِر ِمْن ِعنِْدَك َو بََصِري نُوَر الض ِ

يَنِ  [ یَا َوِليُّ یَا َحِميدُ اللهُهمه َصل ِ َعلَى  ي َرْحَمتََك ]َرْحَمتُكَ السهَلُم َحتهى أَلْقَاَك َو قَْد َوفَيُْت بِعَْهِدَك َو ِميثَاقَِك فَتُغَش ِ

ه  تَِك فِي أَْرِضَك َو َخلِيفَتَِك فِي بَِلِدَك َو الدهاِعي إِلَى سَبِيِلَك َو الْقَائِِم بِِقْسِطَك َو الث ٍد[ ُحجه ِ ]ُمَحمه ائِِر بِأَْمِرَك َوِلي 

ِة فِي الُْمْؤِمنِيَن َو بََواِر الْكَ  هامه ْدِق َو كَِلَمتَِك الت ِ َو النهاِطِق بِالِْحْكَمِة َو الص ِ افِِریَن َو ُمَجل ِي الظُّلَْمِة َو ُمنِيِر الَْحق 

ِ النهاِصحِ،  أَْرِضَك الُْمْرتَِقِب الَْخائِِف َو الَْوِلي 
 

د پیامبر رحمتت،و كلمه نورت درود فرستى،و پر كنى دلم را با نور  یخدایا من از تو م خواهم كه بر محم 

یقین،و سینه ام را با نور ایمان،و فكرم را با نور تصمیم،و اراده ام را با نور دانش،و نیرویم را با نور 

ور روشنایى،و گوشم را یده ام را با ن ،وعمل،و زبانم را با نور راستى،و دینم را با نور بینایى از سوى خود

د و خاندانش)درود بر ایشان(تا دیدارت كنم درحال که به عهد  یبا نور حكمت،و مؤد تم را با نور دوستى محم 

د]نا  و پیمانت وفا كرده ام،پس فرا بگیرد رحمتت مرا اى سرپرست و اى ستوده،خدایا درود فرست بر محم 

تت د كننده به  به راهت،و قیام  كننده ت در كشورهایت،و دعوتزمینت،و خلیفه ا رمبارك امام دوازدهم[،حج 

بخش  یتاریكى،و روشن  كننده به فرمانت،دوست اهل ایمان و نابودكننده كافران،و زداینده عدلت،و انقالب

 حق،و گویاى به حكمت و راستى،و كلمه كاملت در زمین،آن منتظر بیمناك،و ولى  خیرخواه

 

اِء[ الهِذي َسِفينَِة النهَجاِة َو عَلَ  َص َو اْرتََدى َو ُمَجل ِي الْعََمى ]الْغَمه ِم الْهَُدى َو نُوِر أَبَْصاِر الَْوَرى َو َخيِْر َمْن تَقَمه

َو ابِْن  ٍء قَِدیٌر اللهُهمه َصل ِ عَلَى َوِلي ِكَ  یَْمََلُ اْْلَْرَض َعدْال َو قِْسطا كََما ُمِلئَْت ظُلْما َو َجْورا إِنهَك َعلَى كُل ِ شَيْ 

ْجَس َو َطههْرتَُهْم تَْطهِ  يرا اللهُهمه انُْصْرهُ َو أَْوِليَائَِك الهِذیَن فََرْضَت َطاَعتَُهْم َو أَْوَجبَْت َحقهُهْم َو أَذَْهبَْت عَنُْهُم الر ِ

اَرهُ َو اْجعَلْنَا ِمنُْهُم اللهُهمه أَِعذْهُ ِمْن َشر ِ كُل ِ بَاغٍ انْتَِصْر بِِه لِِدینَِك َو انُْصْر بِِه أَْوِليَاَءَك َو أَْولِيَاَءهُ َو ِشيعَتَهُ َو أَنْصَ 

 َو اْحُرْسهُ َو َو َطاغٍ َو ِمْن َشر ِ َجِميعِ َخلِْقَك َو اْحفَْظهُ ِمْن بَيِْن یََدیِْه َو ِمْن َخلِْفِه َو َعْن یَِمينِِه َو َعْن ِشَماِلهِ 

وٍء َو اْحفَْظ فِيِه َرسُولََك َو آَل َرسُوِلَك ،اْمنَعْهُ ِمْن أَْن یُوَصَل إِلَيِْه بِسُ   
 

جامه و رداى خالفت پوشید،و   که یكشتى نجات،و پرچم هدایت،و روشنى دیدگان مردم،و بهترین كس

كه تو بر هرچیز   كه از ستم ستمكاران پر شده کند،چنان یوداد م زداینده كوردلى،كه زمین را پر از عدل

و حق شان را واجب   كه اطاعتشان را الزم نمودى ات و فرزند اولیایت،آنان بر ولى   توانایى.خدایا درود فرست

كردى،و پلیدى را از ایشان زدودى،و پاكشان نمودى پاك ساختنى درخور.خدایا او را یارى كن،و به وسیله 

ایا پناهش او براى دینت پیروزى آور،و اولیایت،و اولیایش،و پیروان و یارانش را،به سبب او یارى ده.خد

او را محافظت فرما از پیش رو و پشت  آفریدگانت،واز شر  هر متجاوز و سركش،و از شر  تمام   ده

اش فرما،و حفظ كن  یوچپ،و از او پاسدارى كن،و از اینكه به او آسیبى رسد نگهدار سرش،و از راست

 بوسیله او رسول و خاندان رسولت را

 

ْدهُ بِالنهْصِر َو انُْصْر نَاِصِریِه َو اْخذُْل َخاِذِليِه َو اقِْصْم قَاِصِميِه َو اقِْصْم بِِه َجبَابَِرةَ الْكُفِْر َو َو أَْظِهْر بِِه الْعَدَْل َو أَی ِ 

هَ  اقْتُْل بِِه الْكُفهاَر َو الُْمنَافِِقيَن َو َجِميَع الُْملِْحِدیَن َحيُْث كَانُوا ِمْن َمَشاِرِق اْْلَْرِض َو َمغَاِربَِها ا َو بَْحِرَها َو اْمََلْ بَر ِ

ُ َعلَيِْه َو آِلِه َو اْجعَلْنِي اللهُهمه ِمْن أَنَْصا ِرِه َو أَْعَوانِِه َو أَتْبَاِعِه َو بِِه اْْلَْرَض َعدْال َو أَْظِهْر بِِه ِدیَن نَبِي َِك َصلهى َّللاه

ٍد َعلَيِْهُم السهَلُم َما یَ  ِ آِميَن یَا ذَا الَْجَلِل َو ِشيعَتِِه َو أَِرنِي فِي آِل ُمَحمه ِهْم َما یَْحذَُروَن إِلَهَ الَْحق  ِ أُْملُوَن َو فِي َعدُو 

اِحِمينَ  ْكَراِم یَا أَْرَحَم الره ِ ْْ .ا  
 

و عدالت را به وسیله او آشكار نما،و او را به پیروزى تایید كن،و یاورش را یارى ده،و واگذارنده اش را 

را بشكن،و به وسیله او گردنكشان كفر را درهم بكوب،و كافران را به قتل و شكننده اش   به خوارى نشان

مشارق و مغارب زمین،و خشكى  زدینان را از میان برادر هر كجا كه باشند،ا یبرسان و منافقان و همه ب
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ر و دریاى كره خاك،و به وسیله او زمین را از عدالت پر كن،و دین پیامبرت را به او نمایان ساز،خدایا قرا

بنمایان در باره خاندان محمد)درود بر   كاران و پیروان و شیعیانش،و به من ده مرا از یاوران،و كمك

نمایند اى معبود حق آمین،اى  آنچه از ان پرهیز مى دشمنانشانایشان(،آنچه آنان آرزو دارند،و درباره 

.ترین مهربانان صاحب بزرگى و بزرگوارى،اى مهربان  

 
.1۷1 – 1۷۳، صفحه ۵۳/ بحار االنوار جلد  ۴۹۲، صفحه ۲ االحتجاج، جلدمنبع:   
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