










ليوصَمْن رَِكَب راِحَلة ف:وصيت1.
آگاهنمودنخويشاوندانوآشنايان.2
صدقه3.
غسل4.



خواندندوركعتنمازدرركعتاول
توحيدودرركعتدومقدر

دستهجمعيخواندهشودبهتراست
دوپسازآندعايزيررابهصورتمكرربگوي

رَيً   ي  َاْسَتخرُي هللَا ِبَرحَْ  ِِ  ِِ اِفية  ِت



حمدخواندنسوره
اِنّااَنزَلْناهُقُلْهُوَاهللُ،

قُلْاَعوذُبِرَبِّالنّاسِ
قُلْاَعوذُبِرَبِّالْفَلَقِ



خواندنآيات

إِنَّالَّذِيفَرَضَعَلَيْكَالْقُرْآنَلَرَادُّكَإِلَيمَعَادٍ

نَفَاللَّهُخَيْرٌحَافِظًاوَهُوَأَرْحَمُالرَّاحِمِي
آيتالكرسي

سالماهللعليهاخواندنتسبيحاتحضرتزهرا



هللاِ َوِاَل هللاِ َوِمنَ َوِِبللِ هللاِ ِبْسمِ :دعايخواندن
َوِالَْيكَ ينـَْفسِ َاْسَلْمتُ ْيكَ ِالَ اَللّـُهم  هللِا،َسِبيلِ َو ي

ْظينفَاْحفَ َاْمِري،ْضتُ فـَو  َوِالَْيكَ َوْجهيَوج ْهتُ 
ْْيانِ ِبِْفظِ  ِِ ْلفي،َوِمنْ َدييَ َبْيِ ِمنْ ااْل نْ َو َ َِ
َ يّن عْ َواْدفَ ََتْيتَوِمنْ يفـَْوقَوِمنْ ِِشاِل َوَ نْ َْييين

ًَ الوَ َحْولَ الَوقـُو ِتكَ ِبَْوِلكَ  ْلَعِليِّ اِِبللَ إالّ قـُو 
اْلَعظيمِ 







الس المُ اْلََْسنُ قَالَ   ِِ ِِ وَ َ َلْيِِ هللاَصل ىاّلل ِ ُسولِ ِلرَ َ َلْي :وَسل مْ آِل

؟زَاَركَ َمنْ َجَزاءُ َماأَبـََتاهْ يَ 
ِِ  َ هللاَصل ىاّلل ِ َرُسولُ فـََقالَ  ِِ وَ َلْي :وَسل مْ آِل
َأَِبكَ زَارَ َأوْ َميِّتا  َأوْ ا  َحيّ زَاَرِن َمنْ ُبيَن  يَ 
اكَ َأوْ  َِ هُ َأُزورَ َأنْ َ َلي  َحّقا  َكانَ زَاَركَ َأوْ َأ
لِّ اْلِقَياَمةِ يـَْومَ  َِ ِِ ِمنْ َصُِ فَُأ .ُذنُوِب



ِِ اّلّل رسول قال  ِِ وَسل مْ َصل ى هللا َ َلْي َو آِل

ُِ َيوَم الَمن أاتن زائِر ا ُكنُت َشف ِقياَمةِ يَع



دعايخواندنوزيارتغسل.1
ْر ل قـَْليب ْرن َوَطهِّ َواْشَرْح ل َصْدري اَللّـُهم  َطهِّ

َتَك َوالث ناَء َ َلْيكَ َوَاْجِر َ لى ِلسان ِمْدَحَتَك َوََمَبـ  
ًَ ِاالّ ِبَك اَللّـُهم  ا ُِ ل َطُهورا  َوِشفاءفَِان ُِ ال قـُو  ًًْجَعْل

سفيدونوپاكيزه،پاك،جامهپوشيدن.2
(آقاياناختصاصي)خودنمودنخوشبو.3

بودنوضوبا.4



برداشتنكوتاهراگامها.5
كردنحركتوقاروآرامىبه.6
بودنخاشعوخاضع.7
انداختنزيربهسر.8
ننمودنالتفاتخوداطرافوباالبه.9
كردنتركرالغووبيهودهكالم.10



وتمجيدل،تهليتسبيح،تحميد،تكبير،ذكربه.11
شدنمشغولصلوات

آنصاحبقدروجاللتوعظمتدرفكر.12
بودنمنوّرمرقد
مىبيندرااوبزرگوارآنكهبداند.13

كالماورامىشنود
وسالماوراجوابمىدهد



خشاممقامبهنسبتراخودكوتاهيهاي
دادنقرارنظرمدبزرگوارانآن

وباقصداصالح
وجبرانكاستيها

كهروحزيارتاست
اذندخولخواندن



 يِقدُ أ تَ َكماَغيَبِتِِ  يكَ نَِبيّ ُحرَمةَ أ َتِقدُ إنّ الّلُهمّ 
 ِِ لَ ُرُسَلكَ أنّ وأ َلمُ َحضَرِت ُِ ِ نَدكَ أحياء  فاَءكَ و
َ َليّ ويـَُرّدونَ الميكَ وَيسَمعونَ َمكانيـََرونَ يُرزَقوَن،
ِببَ وفـََتحتَ َمُهمَكالََسعيَ نَحَجبتَ وأّنكَ َسالمي
،أّوال  َربّ يَتأِذُنكَ أسفَِإنّ ُمناجاِِتِمِبَلذيذِ َفهمي

ِِ َ َليِِ كَ َصَلواتُ اثنِي اَرسوَلكَ وأسَتأِذنُ  أِذنُ وأستَ وآِل
ا  اثلثاملُبارََكةِ ُبقَعةِ الِِبِذهِ املُوَّكليَ َمالِئَكَتكَ 



باپايراستواردوهنگامورودبگويد
ّللِّ ِمّلِة َرسوِل ا وَ لىِبسِم اّللِّ وِِبّللِّ و ي َسبيِل اّللِّ 

َل ِصدق  وأِرِجين مُ  َِ لين ُمد ِِ َرَج ِصدق  َرّب أد
واجَعل ل ِمن َلُدنَك ُسلطاًن  َنصري ا
وسپسصدمرتبهتكبيربگويد

وپسازنمازتهيتزيارتبخواند



:زيارتبايد
درحالايستاده،بهصورتآرام،

آهستهومأثورباشد
بلكههمهذوالحقوقوملتمسيندعا

مؤمنينومؤمناتراشريكنمايد



بهنيابتتمام
سَلَّمْصَلَّىاهللعَلَيْهِوَآلِهِوپيامبران،پيامبراكرم

فعجاهللفرجهالشريزمانامامعَلَيْهِمُالسَّالمُاهلبيت

علما،مؤمنينوشهدا،صلحا،
مؤمنات،ذويالحقوق

ملتمسيندعا،خويشاوندانوهمسايگان
زيارتميخوانم



ركعتاولبعدازحمدسورهيس
ركعتدوّمبعدازحمدسوره

الرَّحْمنبخواند
ينپسازنمازحوائجخودوملتمس
دعاراازخدامسألتنمايد


