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 (ع) حسین امام اول زیارت   

 

زیارت اول شیخ كلینى در كافى به سند خود روایت كرده از حسین بن ثویر كه گفت من و یووس  بون   

ظبیان و مفضل بن عمر و ابو سلمه سراج سشسته بودیم سزد حضرت ابى عبد اهلل جعفر بون مممود علیاموا    

بزرگتور بوود  و  بوه حضورت عور  كورد        السالم و سخنگو در میان ما یوس  بود كه سنش از همه ما 

  شوووم در مسلوو  ایوون نوووم یعنووى او د عبووام  وو   ووه بگووویم        فوودایت شوووم موون حا وور مووى    

 فرمود هر گاه حا ر شدى و ما را بیاد آوردى    بگو

 
ُروَر  َخاَء َو السُّ ِرَنا الرَّ

َ
ُهمَّ أ  اللَّ

 خدايا به ما بنما آسايش و شادى را 

 

رجوع در رجعت خواهى دریافت گفت گفتم فدایت شوم من بسیار خواهى از ثواب یا  كه آسچه مى

 شود كه امام حسین علیه السالم را یاد كنم    در آسونت  ه بگویم فرمود كه سه مرتبه بگو

 
 ِ َبا َعْبِد اَّللَّ

َ
ُ َعَلْیَك َیا أ ى اَّللَّ   َصلَّ

 

كوه حضورت ابوو عبود اهلل      رسد به آن حضرت از سزدیك و دور    حضرت فرمود زماسى كه سالم مى

المسین شاید شد گریه كرد بر آن حضرت آسماسااى هفتگاسه و هفوت زموین و آسچوه در آساوا و آسچوه      
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شوود و   در مابین آساا است و هر كه در باشت و در آتش است از مخلوق  روردگار ما و آسچه دیده موى 

سالم مگر سه  یز كه گریه سكرد بور آن  شود همه گریستند بر ابى عبد اهلل المسین علیه ال آسچه دیده سمى

حضرت گفتم فدایت شوم آن سه  یز كدام است فرمود سگریست بر آن حضورت بروره و سوه دمشو  و     

خواهم به زیارت آن حضورت بوروم  و   وه بگوویم و  وه بكونم         سه آل عثمان گفتم فداى تو شوم مى

هاى  وا  خوود    وش جامهفرمود  ون به زیارت آن حضرت روى    غسل كن در كنار فرات    بپ

را    با  اى برهنه رواسه شو    بدرستیكه تو در حرمى هستى از حرمااى خدا و حورم رسوول خودا و    

  بسیار بگو در ونت رفتن

 
 ِ ُ َو ُسْبحَاَن اَّللَّ ْكََبُ َو اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ

َ
ُ أ   اَّللَّ

 

صلوات بفرست بر مممد و اهلبیت او تا و هر ذكرى كه متضمن تمسید و تعظیم ح  تعالى باشد و 

 آسكه برسى به در حائر    بگو

 

اَر َقَْبِ ا ِ َو ُزوَّ اَلُم َعَلْیُكْم َیا َماَلِئَكَة اَّللَّ ِتِه السَّ ِ َو اْبَن ُحجَّ َة اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َیا ُحجَّ ِ السَّ   ْبِن َنِِبِّ اَّللَّ

 ر شما اى فرشتگان خدا و زايران قبر پسر پيغمبر خداسالم بر تو اى حجت خدا و فرزند حجت خدا سالم ب 

 

    ده گام بردار    بایست و سى مرتبه بگو
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ْكََبُ 
َ

ُ أ  اَّللَّ

   برو به جاسب نبر از  یش رو و مقابل كن روى خود را با روى آن حضرت و نرار ده نبله را مابین 

 باش    بگودو كتف خود یعنى  شت به نبله 

 
ِ َو اْبَن َقِتیِلِه  اَلُم َعَلْیَك َیا َقِتیَل اَّللَّ ِتِه السَّ ِ َو اْبَن ُحجَّ َة اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َیا ُحجَّ   السَّ

 سالم بر تو اى حجت خدا و فرزند حجت خدا سالم بر تو اى شهيد راه خدا و فرزند شهيد راه خدا 

 

ِ َو اْبَن  اَلُم َعَلْیَك َیا َثاَر اَّللَّ ْرِض السَّ َماَواِت َو اْْلَ ِ اْْلَْوُُتَر ِِف السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا ِوْتَر اَّللَّ   َثاِرِه السَّ

سالم بر تو اى ثار اهلل و ابن ثاره سالم بر تو اى آنكه خون تو و پدر بزرگوارت را در راه خدا ريختند و خدا  

 مانند در آسمان و زمين خونخواه و خونبهاى شماست اى فرد بى

 
ْش 

َ
ُة اْلَعْرِش أ ِظلَّ

َ
ْت َلُه أ ْلِد َو اْقَشَعرَّ نَّ َدَمَك َسَكَن ِِف اْلخُ

َ
  َهُد أ

 دهم كه خون پاك تو در بهشت خلد ساكن شد و سرادق و سايه افكنان عرش را بلرزانيد گواهى مى 
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َرُضوَن  ْبُع َو اْْلَ َماَواُت السَّ اَلِئِق َو َبَكْت َلُه السَّ یُع اْلخَ َنُهَن  َو َبَكى َلُه ََجِ ْبُع َو َما ِفیِهنَّ َو َما ََبْ   السَّ

 و تمام خاليق را بگريانيد و هفت آسمان و هفت زمين و هر چه در آنهاست و يا در مابين آنها 

 
ا َو َما ُیَرى َو َما اَل ُیَرى َ اِر ِمْن َخْلِق َرِّبِّ ِة َو النَّ نَّ ُب ِِف اْلجَ َقلَّ   َو َمْن ََيَ

است و از خلق خدا هر چه ديده شود و ديده نشود همه در شهادت و مظلوميتت  و هر كه در بهشت و دوزخ 

 گريستند

 
ِ َو اْبُن َقِتیِلِه  َك َقِتیُل اَّللَّ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ِتِه َو أ ِ َو اْبُن ُحجَّ ُة اَّللَّ َك ُحجَّ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
  أ

 شته راه خدايىدهم كه تو حجت خدا و فرزند حجت خدايى و كشته راه خدا و فرزند ك گواهى مى 

 
ْرِض َو اْبُن َثاِئِرِه  ِ ِِف اْْلَ ِ َو اْبُن َثاِرِه )َثاِئُر اَّللَّ َك َثاُر اَّللَّ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
 )َو أ

 دهم كه تو خون خدا و فرزند خون خدايى و گواهى مى 

 
ْرِض  َماَواِت َو اْْلَ ِ اْْلَْوُُتُر ِِف السَّ َك ِوْتُر اَّللَّ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
  َو أ

 دهم كه تو فرد متفردى در آسمان و زمين ىو گواهى م 
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 ِ ْوَفْیَت َو َجاَهْدَت ِِف َسِبیِل اَّللَّ
َ

حَْت َو َوَفْیَت َو أ ْغَت َو ََنَ َك َقْد َبلَّ نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

  َو أ

دهم كه تو نصيحت امت و خيرخواهى و وفاى كامل به عهد خدا را به حد نهايت رسانيدى و در راه  گواهى مى 

 خدا جهاد كردى

 
ِذي ُكْنَت َعَلْیِه َشِهیدًا َو ُمْسَتْشِهدًا َو َشاِهدًا َو َمْشُهودًا   َو َمَضْیَت لِلَّ

و به راه آن مقصد كه بودى از جهان درگذشتى با رتبه عالى شهادت كه طالب آن بودى در حالى كه شاهد و  

 گواه و مشهود و منظور بودى

 

ِ َو َمْواَلَك َو ِِف َط  َنا َعْبُد اَّللَّ
َ

  اَعِتَك َو اْلَواِفُد ِإَلْیَك أ

 من بنده خدا و غالم تو و در طريق طاعت و فرمان بردارى توام 

 
َرِة ِإَلْیَك  جْ ِ َو َثَباَت اْلَقَدِم ِِف اْْلِ ْلَتِمُس َكَماَل اْْلَْنِزَلِة ِعْنَد اَّللَّ

َ
  أ

و در هجرت بسوى شما ثبات قدم  و واردم بر حضرتت و التماس آن دارم كه نزد خدا منزلت رفيع به كمال يابم 

 ورزم

 

 



لبیت )ع(                                                                                          معارف اهل ا تحقیقات ونشر   (ع) حسنی امام اول زیارت                                                                                                                                                    موسسه 
 

6 www.ahlolbait.com 
 

ا َمْرَت( ِِبَ
َ

ِمْرَت )أ
ُ

ِتي أ ُخوِل ِِف َكَفاَلِتَك الَّ َتَلجُ ُدوَنَك ِمَن الدُّ ِذي اَل ُيخْ ِبیَل الَّ  َو السَّ

 و در راهى كه دون تو به خاطرم خلجان نكند ازوارد شدن در كفالت و حمايت تو كه به آن مأمورم باز نمانم 

 
َماَن اْلَكِلَب َمْن  ُ الزَّ اِعُد اَّللَّ ُ اْلَكِذَب َو ِبُُكْ ُُيَ ُ اَّللَّ نیِّ  ِبُُكْ ِبُُكْ ُُيَ

َ
َ َبَدأ َراَد اَّللَّ

َ
  أ

هر كس خدا را بخواهد از توجه به شما شروع كند و بواسطه شما خدا دروغگويان را آشكار سازد و بواسطه شما  

 زمان گزنده را سپرى گرداند

 

حُو َما َيَشاُء َو )ِبُُكْ( ُیْثِبُت َو ِبُُكْ َفَت  ُ َو ِبُُكْ ََيْ ِِتُ اَّللَّ ُ َو ِبُُكْ َيخْ   َح اَّللَّ

و بواسطه شما خدا درهاى رحمت را بروى خلق ميگشايد و بوجود شما خدا ختم امور عالم خواهد كرد و بواسطه  

 شما خدا هر چه خواهد محو و اثبات كند

 
لَّ ِمْن  اَرَها َو ِبُُكْ َيُفكُّ الذُّ ْشجَ َ

ْرُض أ ا َو ِبُُكْ ُتْنِبُت اْْلَ ُ ِتَرَة ُكلِّ ُمْؤِمٍن ُیْطَلُب ِِبَ ا َو ِبُُكْ ُیْدِرُك اَّللَّ  ِرَقاِِّبَ

و بواسطه شما گردن ما از زير بار ذلت و ظلم و بيداد رهايى يابد و بواسطه دولت حقه شما خدا انتقام از خون  

 رويند ى برآيند و بواسطه شما درختان از زمين مىپاك اهل ايمان كشد كه در طلب خونخواه
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َماُء َقْطَرَها َو ِرْزَقَها اَرَها َو ِبُُكْ ُتْنِزُل السَّ ِرُج اْْلَْرُض ِِثَ  َو ِبُُكْ ُتخْ

ريزد و بواسطه شما خدا از آسمان قطرات و رزق را بر خلق نازل  هايش را بيرون مى و زمين ثمره و ميوه 

 گرداند مى

 
ُ اْلَغْیَث َو ِبُُكْ  ُل اَّللَّ ُ اْلَكْرَب َو ِبُُكْ ُیَنزِّ   َیْكِشُف اَّللَّ

 بارد سازد و بواسطه شما خدا باران را از آسمان فرو مى و بواسطه شما هر غم و اندوه را خدا برطرف مى 

 

ْبَداَنُكْم َو تَْسَتِقرُّ ِجَباُْلَ 
َ

ِتي َتحِْمُل أ ُح )تَِسيُخ( اْْلَْرُض الَّ ( َمَراِسیَهاَو ِبُُكْ تَُسبِّ  ا َعْن )ىََلَ

گويد و كوههاى زمين بر مقر خود پايدار  و بواسطه شما زمين كه اجسام شما را به دوش گيرد خدا را تسبيح مى 

 گردد مى

 
ا ُفصِّ  اِدُر َعمَّ ُدُر ِمْن ُبُیوِتُكْم َو الصَّ ِبُط ِإَلْیُكْم َو ََتْ ُموِرِه ََتْ

ُ
بِّ ِِف َمَقاِدیِر أ َل ِمْن ِإَراَدُة الرَّ

ْحَكاِم اْلِعَباِد 
َ

 أ

اراده خدا كه تقدير امور خلق كند بسوى شما از آسمان مشيتش فرود آيد و از منازل شما صادر براى خلق شود  

 و احكام بندگان آنچه از مقام اجمال تفصيل يافته از جانب شماست
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ٌة  مَّ
ُ

ٌة َخاَلَفْتُكْم َو أ مَّ
ُ

ٌة َقَتَلْتُكْم َو أ مَّ
ُ

ٌة  ُلِعَنْت أ مَّ
ُ

ٌة َظاَهَرْت َعَلْیُكْم َو أ مَّ
ُ

ُكْم َو أ َجحََدْت ِواَلََيَ

 َشِهَدْت َو ََلْ تُْسَتْشَهْد 

لعنت بر امتى باد كه شما را كشتند و امتى كه با شما به مخالفت برخاستند و امتى كه واليت و سلطنت شما را  

 متى كه گواه شما بودند و در موقعش گواهى ندادندانكار كردند و امتى كه از هم پشتيبانى بر عليه شما كردند و ا

 

َواُُهْ َو ِبْئَس ِوْرُد اْلَواِرِدیَن َو ِبْئَس اْلِوْرُد اْْلَْوُروُد َو اْلحَ 
ْ

اَر َمأ ِ الَِّذي َجَعَل النَّ ِ َربِّ اْلحَْمُد َّلِلَّ ْمُد َّلِلَّ
نَی    اْلَعاَْلِ

گردانيد كه براى واردان و وارد شدگان بسيار بد منزلگاهى سپاس خداى را كه آتش دوزخ را مسكن و مأوايشان  

 است و ستايش مخصوص پروردگار عوالم آفرينش است

 

     بگو سه مرتبه

 
 ِ َبا َعْبِد اَّللَّ

َ
ُ َعَلْیَك َیا أ ى اَّللَّ   َو َصلَّ

 و درود و رحمت خدا بر تو باد اى ابو عبد اهلل 

 

    سه مرتبه بگو
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 ِ َنا ِإََل اَّللَّ
َ

ْن َخاَلَفَك َبِريأ  ٌء  ِِمَّ

 جويم و بيزارم من بسوى خداى از كسى كه تو را مخالفت كرد بيزارى مى 

 

روى سزد نبر فرزسد آن حضرت على بن المسین علیاما السالم كه در سزد  اى  خیزى مى    بر مى

  درش مدفون است    

  گویى مى

 
ِ السَّ  اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن َرُسوِل اَّللَّ ِمرِي اْْلُْؤِمِننَی السَّ

َ
  اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن أ

 سالم بر تو باد اى فرزند فرستاده خدا سالم بر تو اى پسر امير المؤمنين 

 
َة َو َفاِطَمَة  اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن َخِديجَ اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن اْلحََسِن َو اْلحَُسنْیِ السَّ  السَّ

 ين سالم بر تو باد اى پسر خديجه و فاطمه زهراءسالم بر تو اى پسر حسن و حس 

 
ُ َمْن َقَتَلَك  ُ َعَلْیَك َلَعَن اَّللَّ ى اَّللَّ ُ َعَلْیَك َصلَّ ى اَّللَّ ُ َعَلْیَك َصلَّ ى اَّللَّ   َصلَّ

 رحمت خداى بر تو رحمت و درود خدا بر تو رحمت خداى بر تو خدا لعنت كند آنكه تو را شهيد كرد 
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  رتبهگویى این را سه م مى

 

  و سه مرتبه

ْ َبِري ِ ِمهْْنُ َنا( ِإََل اَّللَّ
َ

ا )أ  ٌء  ِإنَّ

 جوييم بدرستى كه ما بسوى خدا از ايشان بيزارى مى 

 

  گویى كنى بدست خود بسوى شاداء ر ي اهلل عنام و مى خیزى و اشاره مى    برمى

 
اَلُم َعَلْیُكْم  اَلُم َعَلْیُكْم السَّ اَلُم َعَلْیُكْم السَّ   السَّ

 سالم بر شما باد درود بر شما باد درود و سالم بر شما باد 

 
ُفوَز َفْوزًا َعِظمًي 

َ
ِّنِّ َمَعُُكْ َفأ

َ
ِ َفَلْیَت أ ِ ُفْزُُتْ َو اَّللَّ ِ ُفْزُُتْ َو اَّللَّ  ُفْزُُتْ َو اَّللَّ

م و رستگار فائز شديد به خدا قسم رستگار شديد و اهلل به خدا سوگند فائز شديد پس اى كاش من با شما بود 

 .شدم به فوز بزرگ مى

 

ایسوتى   گرداسى نبر ابو عبد اهلل علیه السالم را مقابل خود یعنى  شت نبر مطاور موى   گردى و مى    برمى
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گزارى و  ون  نوین كوردى زیارتوت تموام شود  و  اگور خواسوتى برگوردى           و شش ركعت سماز مى

  یمضره الفقیه سیز ایون زیوارت    برگرد مؤلف گوید كه شیخ طوسى در تاذیب و صدوق در كتاب من

اسد و شیخ صدوق فرموده كه من در كتاب مزار و مقتل اسوواعى از زیوارات سقول كوردم و      را سقل فرموده

براى این كتاب این زیارت را اختیار كردم زیرا كوه آن باعتبوار روایوت اصوا زیوارت اسوت سوزد مون و         

 همین زیارت شریف ما را كافى و وافى است استاى


