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 (ع)عسکری امام زیارت     

 زیارات، دو مقام است: مقام اول: زیارت دو امام معصوم حضرت امام على نقى و در فصل دهم از باب

السالم را می  عسکرى صلوات اهلل عليهما. زیارت حضرت امام حسن عسکرى عليه حضرت امام حسن

 :خوانيم

كه  حضرت امام حسن عسکرى عليه السالم شيخ به سند معتبر از آن حضرت روایت كرده زیارت

عذاب خدا مجلسى اول اهل  فرمود قبر من در سر من راى امان است از براى اهل دو جانب از بالها و

دشمن را احاطه  بركت آن حضرت دوست و دو جانب را به شيعه و سنى معنى كرده و فرموده كه

بغداد شد الخ و سيد بن طاوس فرموده چون خواستى  فرموده است چنانکه قبر كاظمين سبب امان

السالم را بجا آور جميع آنچه را كه در زیارت پدرش حضرت  زیارت كنى حضرت عسکرى عليه

 آوردى پس بایست نزد ضریح آن حضرت و بگو بجا مى هادى عليه السالم

َبا ُمحَم  
َ
ي َو َبَرََكُتُه َیا أ ُة اَّلل  َي َو َرْْحَ َي اْْلُْهَتدي ٍّ اْْلَادي   ٍد اْلحََسَن ْبَن لََعي

 
ْولي 
َ
ي َو اْبَن أ اَلُم َعَلْیَك َیا َوِلي  اَّلل  هي الس  جي

ي َو اْبَن ُحَج َة اَّلل  اَلُم َعَلْیَك َیا ُحج  هي الس    َیائي

 

ي  یَفَة اَّلل  اَلُم َعَلْیَك َیا َخلي هي الس  َیائي ْصفي
َ
ي َو اْبَن أ ي  اَّلل  اَلُم َعَلْیَك َیا َصفي هي  الس  یَفتي َبا َخلي

َ
هي َو أ   َو اْبَن ُخَلَفائي
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نَي  یِّ دي اْلَوصي اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن َسیِّ نَي الس  یِّ بي
اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن َخاََتي الن 

  الس 

 
َساءي اْلَعاَْلينَي  ََدي ني اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن َسیِّ نَي الس  ني ريي اْْلُْؤمي مي

َ
اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن أ   الس 

 
یَن  دي اشي َیاءي الر  ْوصي

اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن اْْلَ یَن الس  ةي اْْلَادي م  ئي
اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن اْْلَ   الس 

 
ْصَمَة  اَلُم َعَلْیَك َیا عي نَي الس  ني یَن الساَلُم َعَلْیَك َیا ُرْكَن اْْلُْؤمي زي َماَم اْلَفائي اَلُم َعَلْیَك َیا إي نَي الس  قي   اْْلُت 

 

اَلُم َعَل  نَي الس  اَلُم َعَلْیَك َیا َفَرَج اْْلَْلُهوفي نَي الس  بي
َیاءي اْْلُْنَتجَ ْْني

َث اْْلَ   ْیَك َیا َواري

 
ي  حُْكمي اَّلل  ي بي اعي

ا الد  َ ُّيه
َ
اَلُم َعَلْیَك أ ي الس  يِّ َرُسولي اَّلل  ْْلي َوصي َن عي اَلُم َعَلْیَك َیا َخازي

  الس 

 
جي 
َة اْلُحَج اَلُم َعَلْیَك َیا ُحج  ي الس  َتابي اَّلل  ُق بيكي اطي

ا الن  َ ُّيه
َ
اَلُم َعَلْیَك أ   الس 
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َي  اَلُم َعَلْیَك َیا َهادي اَلُم  الس  َممي الس 
ْْلي اْْلُ اَلُم َعَلْیَك َیا َعْیَبَة اْلعي

َعمي الس 
  َعَلْیَك َیا َوِلي  النِّ

 
َبا 
َ
اَلُم َعَلْیَك َیا أ ْْلي الس  یَنَة اْلحي اَلُم َعَلْیَك َیا َسفي

ُتُه الس  لي ُحج  َعاقي
ْ
َرةي ِلي اهي

َمامي اْْلُْنَتَظري الظ    اْْلي

 

نَي َو  ي اْلي
ْعنُيي الظ 

َ
بي َعْن أ

َْتجَ َفُتُه امْْلُ نيي َمْعري َتةي ِفي اْلَیقي ابي
نَي  َو الث  قي بي َعْن َدْوَلةي اْلَفاسي

  اْْلَُغی 

 
ْندي  َماسي َو اْلُقْرآَن َغّضًا َبْعَد االي ْنطي یدًا َبْعَد االي ْساَلَم َجدي هي اْْلي ا بي

َ یدي َرُّبه   َراسي َو اْْلُعي

 
اْْلَْعُر  َمْرَت بي

َ
ََكَة َو أ َت الز  اَلَة َو آََتْ َقْمَت الص 

َ
َك أ ن 

َ
ْشَهُد َیا َمْواَلَي أ

َ
ْیَت َعني اْْلُْنَكري أ

 وفي َو ََنَ

 
 َ َظةي اْلحََسَنةي َو َعَبْدَت اَّلل  ْكَمةي َو اْْلَْوعي اْلحي َك بي

یلي َربِّ ََل َسبي نُي َو َدَعْوَت إي َتاَ  اْلَیقي
َ
َ  أ صًا َت لي

   ُملْ

 

ي َلُكْم َو َيْشُکَر َسْع  َیاَرتي َل زي َقب 
ْن ََيَ
َ
ْنََدُ أ ي َلُكْم عي ذي

ني ال 
ْ
أ الش   بي

َ ُل اَّلل 
َ
ْسأ
َ
َلْیُكْم أ ي إي   یي
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بِّ  هي َو َمَواليیهي َو ُمحي ْشَیاعي
َ
هي َو أ ْتَباعي

َ
اري اْلحَقِّ َو أ ْْنَ

َ
ْن أ َعَلِني مي

ُُكْ َو َيجْ ي بي یَب ُدَعائي جي
اَلُم َعَلْیَك َو َو َيْسَت یهي َو الس 

ي َو َبَرََكُتُه  ُة اَّلل    َرْْحَ

 

 پس طرف چپ را گذار و بگوپس ببوس ضریحش را و بگذار طرف راست صورت خود را بر آن 

 

َك  یني ََل دي ي إي ٍّ اْْلَادي  اْلحََسني ْبني لََعي
هي َو َصلِّ لََعَ ْهلي ََبْتي

َ
ٍد َو أ َنا ُمحَم  دي  َسیِّ

ُهم  َصلِّ لََعَ   اِل 

 

َهى َو َغْیثي اْلَوَری
َوی النه

ْ
ى َو َمأ جَ ني اْلحي ََق َو َمْعدي

َدی َو َمَناري الته
َك َعَْلي اْْلُ یلي ََل َسبي ي إي اعي

  َو الد 

 
ةي اْْلَْعُصومي اْْلَُهذ  

م  یدي لََعَ اْْلُ هي
ةي َو الش  م  ئي

ثي اْْلَ َظةي َو َواري ْكَمةي َو َبحْري اْْلَْوعي ابي اْلحي
  بي َو َسحَ

 
َطابي َو  ْمَتُه َفْصَل اْلخي

ْْلَ
َ
َتابي َو أ ْْلَ اْلكي ْثَتُه عي ي َور  ذي

ْجسي ال 
َن الرِّ ري مي

بي َو اْْلَُطه  لي اْْلَُقر    اْلَفاضي

 
َك  یَقتي ي َخلي

یع  ََجي
َتُه لََعَ َك َو َفَرْضَت َمَود  َطاَعتي َك َو َقَرْنَت َطاَعَتُه بي ْبَلتي ْهلي قي

َ
ْبَتُه َعَلمًا ْلي   َو َْنَ
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َك َو َتاََم َعْن  یهي ْرَدی َمْن َخاَض ِفي تَْشبي
َ
َ  َو أ یدي تي ْخاَلصي ِفي ََتْ حُْسني اْْلي َناَب بي

َ
ُهم  َفَكَما أ اِل 

َك  مَياني بي ْهلي اْْلي
َ
  أ

 
ي َخاََتي 

َدَرَجةي َجَدِّ ةي بي
ن  نَي َو َیْعُلو ِفي اْلجَ عي اشي

ا َمحَل  اْللَ َ حَُق ِبي
نَي َفَصلِّ َیا َربِّ َعَلْیهي َصاَلًة َیْل یِّ بي

  الن 

 
ْض  َرًة َو ري ْتَسانًا َو َمْغفي هي َفْضاًل َو إي ْن َلُدْنَك ِفي ُمَوااَلتي َنا مي ًة َو َساَلمًا َو آتي ی  ا َتحي

ن  ْغُه مي
 َوانًا َو َبلِّ

 
مٍي  مٍي َو َمنٍّ َجسي َك ُذو َفْضٍل َعظي ن    إي

 

 پس نماز زیارت بجا آور و چون فارغ شدى بگو

 
ُم( َیا َتيه  وُم )َیا َدُّيه ُم َیا َدمْيُ َج اْلَغمي  َیا َدائي  )َو( َیا َفاري

َف اْلَكْربي َو اْْلَمِّ وُم َیا ََكشي   َیا َقیه

 
ْنَت 
َ
ال  أ َلَه إي َق اْلَوْعدي )َو( َیا َتيه اَل إي ُسلي )َو( َیا َصادي

َث الره   َو َیا َباعي



 (ع)عسکری امام زیارت                                                                                                                                                                                              موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                                                                         
 

 

6 www.ahlolbait.com 
 

 

هي   اْْبَتي
هي لََعَ ْهري هي َو صي  اْبني َعمِّ

ٍّ
هي لََعي یِّ ٍد ( َو َوصي َك ) ُمحَم  یبي حَبي َلْیَك بي ُل إي

س  ََتَ
َ
  أ

 
َع  اَلئي

یَل َو الط  وي
ْ
أ َما( الت  ي َع َو َفَتحَْت )ِبي َرائي

َما الش  ي ( َخَتْمَت ِبي َذْیني
ي )اِل  ذي

  ال 

 

 َعَلْیهي 
حُوَن َفَصلِّ الي ْوليَیاُء َو الص 

ا اْْلَ َ و ِبي
ُروَن َو َیْنجُ ُلوَن َو اْْلخي و 

ا اْْلَ َ   َما َصاَلًة َيْشَهُد ِبي

 
نَي  َساءي اْلَعاَْلي ََدي ني نَي َو َسیِّ

یِّ ةي اْْلَْهدي م  ئي
ْهَراءي َواليََدي اْْلَ

َمَة الز  َفاطي َلْیَك بي ُل إي
س  ََتَ
َ
  َو أ

 

ا یَن َو َدْهَر الد  دي َبَد اْْلبي
َ
َمًة أ نَي َفَصلِّ َعَلْیَها َصاَلًة َدائي بي

یِّ َها الط  ْواَلدي
َ
یَعةي أ َعةي ِفي شي

یَن اْْلَُشف  ري   هي

 
يِّ  َو  قي يِّ اْلََبِّ الت   َو اْلحَُسنْيي اْْلَْظُلومي اْْلَْرضي

يِّ كي ري الز  اهي
يِّ الط  ضي اْلحََسني الر  َلْیَك بي ُل إي

س  ََتَ
َ
َدْي َشَبابي أ

 َسیِّ
ةي  ن  ْهلي اْلجَ

َ
 أ
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نْيي  ی  قي
َبنْيي الت  یِّ

ْیني الط 
َ ريِّ َماَمنْيي اْللَ یَدْیني اْْلَْظُلوَمنْيي  اْْلي هي

َرْیني الش  اهي
نْيي الط  ی  قي

  اْْلَْقُتوَلنْيي  الن 

 
ٌس َو َما َغَرَبْت َصاَلًة ُمَتَواليَیًة ُمَتَتاليَیًة 

َما َما َطَلَعْت ََشْ  َعَلْیهي
 َفَصلِّ

 
دي ْب َو  حَم 

ُ
نَي َو ِبي ي اْلي

ْن َخْوفي الظ  وبي مي
ْجُ یَن امْْلَ دي دي اْلَعابي

 ْبني اْلحَُسنْيي َسیِّ
يِّ َعلي َلْیَك بي ُل إي

س  ََتَ
َ
ري أ  اْلَباقي

ٍّ
ني لََعي

ري  اهي
وري الز 

ري النه اهي
 الط 

 

َما َما َسَری َلْیٌل َو َم   َعَلْیهي
ُلَماتي َفَصلِّ

ْصَباَتيي الظه ََكتي َو مي
ْفَتاَتيي اْلََبَ َدْیني مي

یِّ َماَمنْيي الس  اٌر اْْلي َضاَء ََنَ
َ
ا أ

  َصاَلًة َتْغُدو َو َتُروُح 

 
قي  ادي ٍد الص  م 

ْعَفري ْبني ُمحَ
جَ َلْیَك بي ُل إي

س  ََتَ
َ
ي َو أ ْْلي اَّلل  قي ِفي عي اطي

ي َو الن    َعني اَّلل 

 
حي  اصي
يِّ الن  هي َو اْلَوصي حي ِفي َنْفسي الي

وََس ْبني َجْعَفٍر اْلَعْبدي الص 
ُ
  َو ِبي
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َینْيي  َینْيي اْلَكافي نْيي اْلَوافي
ی  َینْيي اْْلَْهدي ادي

َماَمنْيي اْْلَ   اْْلي

 

َما َم   َعَلْیهي
یُد َفَصلِّ یُد َو اَل َتْفََن َو اَل ََتي َ  َلَك َفَلٌك َصاَلًة ُتْنَمى َو َتزي َح َلَك َمَلٌك َو َتحَر 

 ا َسب 

 
َرْی  َماَمنْيي اْْلَُطه  ٍّ اْْلُْرَتَضى اْْلي دي ْبني لََعي

حَم  ُ َضا َو ِبي  ْبني ُموََس الرِّ
يِّ َعلي َلْیَك بي ُل إي

س  ََتَ
َ
َبنْيي َو أ

  ني اْْلُْنَتجَ

 
َك  َناني ْن جي نَي مي یِّ

لِّ َك ِفي اْلعي ْضَواني ََل ري َما إي یهي
َضاَء ُصْبٌح َو َداَم َصاَلًة ُتَرقِّ

َ
َما َما أ  َعَلْیهي

  َفَصلِّ

 
َبا ْمري عي

َ
أ َمنْيي بي ي اْلَقائي ادي

ٍّ اْْلَ دي َو اْلحََسني ْبني لََعي اشي
ٍد الر   ْبني ُمحَم 

يِّ َعلي َلْیَك بي ُل إي
س  ََتَ
َ
َ  َو أ   دي

 

َلةي  َتني اْْلَائي َرْیني ِفي اْْلي ابي
َلةي َو الص  ائي َني اْْلَ امْْلي ْیني بي

َتََبَ  اْْلُلْ

 
ْفَعَة  َما الرِّ ُد َْلُ هِّ یَن َصاَلًة ُُتَ زي َزاَء َثَوابي اْلَفائي یَن َو إي ري ابي

ْجري الص 
َ
َفاَء أ َما كي  َعَلْیهي

 َفَصلِّ
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دي اْْلَْشُهودي  اهي
َنا اْلَیْومي اْْلَْوُعودي َو الش  قي َزَماني

َنا َو ُمحَقِّ َمامي إي  بي
َلْیَك َیا َربِّ ُل إي س 

ََتَ
َ
 َو أ

 
َعاَدةي  الس  ري بي

ْعبي َو اْْلَُظف  الره ري اْْلَْنُصوري بي
ْْنَ َیاءي اْْلَ ْزَهري َو الضِّ

وري اْْلَ
 َو النه

 

ْعري َو اْلَوَبري 
ْجَزاءي اْْلََدري َو َعَدَد الش 

َ
ري َو أ
جَ ْوَراقي الش 

َ
َمري َو أ

 َفَصلِّ َعَلْیهي َعَدَد الث 

 
َتا
َ
ُروَن َو َعَدَد َما أ ُلوَن َو اْْلخي و 

ا اْْلَ َ ُطُه ِبي َتاُبَك َصاَلًة َیْغبي ْتَصاُه كي
َ
ْلُمَك َو أ هي عي   َط بي

 
هي َو  ُهم  َو اْتُشْرَنا ِفي ُزْمَرتي

هي  اِل  َدْوَلتي هي َو اْتُرْسَنا بي  َطاَعتي
  اْتَفْظَنا لََعَ

 
عي  َنا بي ْعَدائي

َ
ْرَنا لََعَ أ اَلََييهي َو اْْنُ ي ْفَنا ِبي ْتحي

َ
نَي َو أ ي اْحي ْرَتَم الر 

َ
نَي َیا أ ابي

و  َن الت  هي َو اْجَعْلَنا َیا َربِّ مي تي   ز 
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ُهم   ْضاَل اِل  ي ْنَظْرَتُه َو اْسَتْمَهَلَك ْلي
َ
َك َفأ ْغَواءي َخْلقي ي نَي َقدي اْسَتْنَظَرَ  ْلي عي

َد اِل  یَس اْْلَُتَمرِّ ْبلي  إي
ن  لي َو إي

یهي  َك في ْلمي قي عي َسابي ْلَتُه بي
ْْمَ
َ
َ  َفأ یدي   َعبي

 
ْقَطاري اْْلَْرضي 

َ
ْت ُجُیوُشُه َو اْنَتَشَرْت ُدَعاُتُه ِفي أ

ْت ُجُنوُدُه َو اْزَدَْحَ َش َو َكُُثَ   َو َقْد َعش 

 
قي  َیعًا ُمَتَفرِّ َباَدَ  شي هي َو َجَعُلوا عي عي َ َعْن َمَواضي ُفوا اْلَكْلي یَنَك َو َتر  ْفَسُدوا دي

َ
َباَدَ  َو أ وا عي

َضله
َ
نَي َو َفأ

یَن  دي ْتَزابًا ُمَتَمرِّ
َ
 أ

 

ْواَلَدُه َو ُجُیوَشُه 
َ
ْك أ ْهلي

َ
هي َفأ ني
ْ
یَق َشأ زي

هي َو َُتْ   َو َقْد َوَعْدَت َنْقَض ُْبَْیاني

 
هي َو اْجَعْل  َیاَساتي هي َو قي بي ْن َمَذاهي َباَدَ  مي ْح عي ري

َ
هي َو أ اَلَفاتي هي َو اْختي اَعاتي َ ني اْخِتي اَلَدَ  مي ْر بي

َرَة َو َطهِّ َدائي
 ْ ْوءي َعَلْْيي   الس 

 
ْعَداَءَ  

َ
ْن أ ْوهي

َ
ْوليَیاَءَ  َو أ

َ
یَنَك َو َقوِّ أ ْر دي ْظهي

َ
  َو ابُْسْط َعْدَلَك َو أ
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َن اْلَعَذ  ْقُهْم مي ذي
َ
ميي َو أ ي
 ِفي اْلَجح

ْدُُهْ ْوليَیاَءَ  َو َخلِّ
َ
هي أ ْوليَیائي

َ
َیاَر أ یَس َو دي ْبلي َیاَر إي ْث دي ْوري

َ
ليميي َو أ

  ابي اْْلَ

 

 ْ َرًة َعَلْْيي ْطَرةي َدائي یهي اْلفي ْلَقةي َو َمَشاوي ( اْللي یسي سي )َمَناتي َنَك اْْلُْسَتْوَدَعَة ِفي َمَناتي   َو اْجَعْل َلَعائي

 
ْ ُكل  َصَباٍح َو َمَساٍء َو ُغُدوٍّ َو َرَواٍح  ْيي َیًة في  َو َجاري

ْ
ي َلًة هِبي
  َو ُمَوك 

 
َنا ِفي الده  ا آتي

َ نَي َرُّب  ي اْحي ْرَتَم الر 
َ
اري َیا أ

َك َعَذاَب الن  تي َرْْحَ َنا بي َرةي َتَسَنًة َو قي   ْنَیا َتَسَنًة َو ِفي اْْلخي

  

  ه خواهى از براى خود و برادرانتپس دعا كن به آنچ

 

  


