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 عید فطر و قربان در( ع) حسین امام زیارت    

صل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام حسین علیه السالم و زیارت مقصد سوم در ف

 فطر عید در است السالم علیه حسین امام حضرت زیارت پنجم حضرت عباس: زیارات مخصوصه؛

 شب سه از شب یك در که هر که است منقول السالم علیه صادق حضرت از معتبر سند به قربان و

 یا فطر عید شب شود آمرزیده اش آینده و گذشته گناهان کند زیارت را السالم علیه حسین امام قبر

 السالم علیهما جعفر بن موسى حضرت از معتبر روایت به و شعبان نیمه شب یا اضحى عید شب

 در را السالم علیه حسین امام حضرت کند زیارت که هر که است شب سه فرمود که است منقول

 ماه سوم و بیست شب و شعبان نصف شب شود آمرزیده اش آینده و گذشته گناهان شبها آن

 که کسى که است منقول السالم علیه صادق حضرت از و فطر عید شب یعنى عید شب و رمضان

 سال یك در عرفه شب و فطر عید شب و شعبان نیمه شب در را السالم علیه حسین امام کند زیارت

 حاجت هزار او براى از برآورد و مقبوله عمره هزار و مبرور حج هزار او براى تعالى حق بنویسد

 زمین در عرفه شب که هر که است مروى السالم علیه باقر محمد ماما حضرت از و آخرت و دنیا

 سال آن شر از را او تعالى حق دارد نگاه برگردد و کند عید روز زیارت تا آنجا بماند و باشد کربال

 جهت به که سابقه زیارت یكى اند کرده نقل زیارت دو شریف عید دو این براى از علما که بدان

 مال سابقه زیارت که شود مى ظاهر ایشان کلمات از و است زیارت این گردی و شد ذکر قدر لیالى

 آن زیارت کنى اراده چون اند فرموده عیدین شبهاى مال زیارت این و است عیدین روزهاى

 جهت به بگو و قبر جانب به بیفكن نظر و مطهره قبه در بر بایست پس شب دو این در را حضرت

  استیذان
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  َیا َمْواَلَي  َیا
َ
َك  اْبُن  َو  َعْبُدَك  اّلَل   َرُسول   اْبَن  َیا اّلَل   َعْبد   َباأ َمت 

َ
  َیَدْیَك  َبنْیَ  الَذل یُل  أ

 در ذلت و خوارى حال به كه تو كنيز فرزند تو بنده اين خدا رسول فرزند اى اهلل عبد ابا اى من آقاى اى 

 توست حضور

 

َك  ُعُلو   ف   اْْلَُصَغُر  َو  َك  ُف اْْلُْعَت   َو  َقْدر  حَق  ريا   َجاَءَك  ب  ج 
َك  ُمْسَت دا   ب  َل  َقاص  َك  إ    َحَرم 

 درگاه به است معترف و مقر حقانيتت و حق به و است كوچك و متواضع قدرت عالى مقام مقابل در و 

 گرديده وارد شريفت حرم درگاه بر زيارتت قصد به و آورده پناه( كرمت)

 

ها   َل  ُمَتَوج  َك  إ  ل  ُمَتَو  َمَقام  َل  س  َك  َتَعاَل  اّلَل   إ    ب 

 تو بواسطه متعال خداى بسوى توسل با و تو منيع مقام به توجه با 

 

 
َ
ْدُخُل  أ
َ
  َمْواَلَي  َیا أ

َ
ْدُخُل  أ
َ
َ  َیا أ   اّلَل   َول 

 گردم؟ داخل شريفت حرم به خدا ولى اى من موالى اى درآيم؟ شريفت حرم به اكنون آيا 

 

 
َ
ْدُخُل  أ
َ
َكَة َمَل  َیا أ نَی  اّلَل   ئ  ق  ْد 

َذا امْْلُ َ َرم   ِب 
نَی  اْلحَ یم   اْْلَْشَهد   َهَذا ف   اْْلُق 

 شوم؟ داخل شريف حرم اين در ايد زده حلقه حرم اين گرد كه فرشتگان اى 

 

 و چپ پاى بر را راست پاى دار مقدم و شو داخل شد گریان چشمت و شد خاشع دلت اگر پس

 بگو
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ْسم   ا َو  اّلَل   ب  یل   ف   َو  ّلَل  ب  َلة   ََعَ  َو  اّلَل   َسب    اّلَل   َرُسول   م 

 خدا رسول طريقه و آيين بر و خدا راه در و خدا ذات به و خدا نام به 

 

ْلن   الَلُهَم  ْنز 
َ
ْنَت  َو  ُمَباَرك   ُمْنَزال   أ

َ
ل نَی  َخرْيُ  أ   اْْلُْنز 

 دهندگانى منزل بهترين تو كه ساز وارد بركت و خير با منزلى به مرا پروردگارا 

 

 بگو پس

 

ْكَبُ  اّلَلُ 
َ
ريا   أ َ   اْلحَْمُد  َو  َكب  ريا   ّلل  یل   َو  ُبْكَرة   اّلَل   ُسْبحَاَن  َو  َكث  ص 

َ
 أ

 تنزيه را خدا شام و صبح و خداست مخصوص بسيار ستايش و حمد و شود ادراك كه است آن از بزرگتر خدا 

 كنم مى

 

َ   اْلحَْمُد  َو  د   الَصَمد   َفْرد  الْ  ّلل  َحد   اْْلَاج 
ل   اْْلَ

ل   اْْلََنان   اْْلَُتَفض    اْلحََنان   اْْلَُتَطو 

 است عطوفت و احسان و نعمت و فضل صاحب كه يكتاست بزرگوار الذات غنى فرد خداى مخصوص ستايش 

 

ي ْن  اَلذ  ل ه   م  َیاَرَة  ل   َسَهَل  َتَطوُّ ه   َمْواَلَي  ز  ْحَسان  إ    ب 

 گردانيد ميسر و سهل من بر را حسين آقايم زيارت كه است اين من حق در احسانش و نعم جمله از هآنك 
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َعْلن   َلْ  َو  ه   َعْن  َيجْ َیاَرت  ُنوعا   ز  ه   َعْن  اَل  َو  ََمْ َمت    َمَنَح  َو  َتَطَوَل  َبْل  َمْدُفوعا   ذ 

 كرد احسان و لطف من بر بلكه ننمود ممنوعم واليتش عهد ذمه از و نفرمود محرومم زيارتش از و 

 

 و گریه و خضوع حال با مطهر قبر محاذى بایست رسیدى روضه میان به چون و شو داخل پس

 بگو و تضرع

 

َث  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  ْفَوة   آَدَم  َوار  َث  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  اّلَل   ص  نی   ُُنح   َوار  م 
َ
  اّلَل   أ

 خدا امين نوح حلم وارث اى تو بر سالم خدا برگزيده آدم علم وارث اى تو بر سالم 

 

َث  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  َي  َوار  ْبَراه  یل   إ  َث  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  اّلَل   َخل  ي   ُموَس  َوار    اّلَل   َكل 

 سخن موسى جالل وارث اى تو بر سالم خدا خاص دوست و خليل ابراهيم اخالص وارث اى تو بر سالم 

 خدا با گوى

 

َث  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  یَس  َوار    اّلَل   ُروح   ع 

 اهلل روح عيساى وارث اى تو بر سالم 

 

َث  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  یب   آل ه   َو  َعَلْیه   اّلَلُ  َصَلى ُمحََمد   َوار    اّلَل   َحب 

 خدا حبيب آله و عليه اهلل صلى محمد جامع مقام وارث اى تو بر سالم 
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َث  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  ي  َوار  ة   ََع    اّلَل   ُحجَ

 خدا حجت( ع) على مقام وارث اى تو بر سالم 

 

ا َعَلْیَك  الَسَلُم  َ ُّيُّ
َ
يُّ  أ يُّ  اْلَبُّ  اْلَوص  ه   اْبَن  َو  اّلَل   َثاَر  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  الَتق  ْتَر  َو  َثار   اْْلَْوُُتَر  اْلو 

 خدا راه در بزرگوارت پدر و تو خون كه كسى اى تو بر سالم كامل تقواى با نيكوكار صىو اى تو بر سالم 

 شما بر وارد جور و ظلم از خدا و شماست دشمنان از منتقم و خونخواه و شما خونبهاى خدا و شد ريخته

 كند مى دادخواهى

 

ْشَهُد 
َ
َنَك  أ

َ
َقْمَت  َقْد  أ

َ
َت  َو  الَصَلَة  أ َمْرَت  َو  الَزَكَة  آََتْ

َ
اْْلَْعُروف   أ ْیَت  َو  ب   اْْلُْنَكر   َعن   ََنَ

 منكر از نهى و معروف به امر را امت و كردى عطا مستحقان به زكوة و بپاداشتى نماز تو كه دهم مى گواهى 

 كردى

 

ه   َحَق  اّلَل   ف   َجاَهْدَت  َو  َهاد  يَح  َحَّت  ج  ْلَت  َو  َحَرُمَك  اْسُتب   َمْظُلوما   ُقت 

 كردند شهيدت مظلوم و نداشتند نگاه را حرمتت كه وقتى تا فرمودى جهاد حق به خدا راه در و عمر همه 

 

 بگو و گریان چشم و خاشع دل با مقدس سر نزد در بایست پس

 

َبا َیا َعَلْیَك  الَسَلُم 
َ
د   َن اْب  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  اّلَل   َرُسول   اْبَن  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  اّلَل   َعْبد   أ نَی  َسی  ی    اْلَوص 

 پيغمبر اوصياء سيد پسر اى تو بر سالم( ص) خدا رسول فرزند اى تو بر سالم اهلل عبد ابا اى تو بر سالم 

 (ص)
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َمَة  اْبَن  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  َد  ( الَزْهَراء  ) َفاط  َساء   َسی  نَی  ن  نَی اْْلُْسل   َبَطَل  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  اْلَعاَْل    م 

 اسالم عالم سلحشور و شجاع يگانه اى تو بر سالم عالم اهل زنان سيده زهراء فاطمه فرزند اى تو بر سالم 

 

ْشَهُد  َمْواَلَي  َیا
َ
َنَك  أ

َ
ة   اْْلَْصَلب   ف   ُُنرا   ُكْنَت  أ

خَ ْرَحام   َو  الَشام 
 اْْلَُطَهَرة   اْْلَ

 بوديد الهى پاك نور مادران مطهر ارحام و درانپ پاك عالى در شما كه دهم مى گواهى من آقاى اى 

 

ْسَك  َلْ  َیُة  ُتَنج  ل  اه 
َها اْلجَ اس  ْنجَ

َ
أ ْسَك  َلْ  َو  ب  ْن ) ُتْلب  َمات  ( م  ا ُمْدََل  َ َیاِب   ث 

 عصر صفات رذايل از غبارى و نگرديد جاهليت و شرك ناپاكيهاى به آلوده شما كامل توحيد مقام هرگز و 

 ننشست شما توحيد اندام بر جهالت و شرك

 

ْشَهُد  َو 
َ
َنَك  أ

َ
ْن  أ م   م  ین   َدَعائ 

ْرَكن   َو  الد 
َ
نَی  أ م  ل   َو  اْْلُْسل  نَی  َمْعق  ن    اْْلُْؤم 

 مؤمنان محكم دژ و مسلمانان اركان و ها پايه و دين هاى اسطوانه از تو كه دهم مى گواهى و 

 

ْشَهُد  َو 
َ
َنَك  أ

َ
َماُم  أ يُّ  اْلَبُّ  اْْل  يُّ  الَتق  يُّ  الَرض  ي الَزك  ُي  اَْلَاد    اْْلَْهد 

 خدا بسوى خلق راهنماى و رهبر و صفات پسنديده و منزه و بزرگوار امام شماييد كه دهم مى گواهى و 
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ْشَهُد  َو 
َ
َن  أ

َ
َمَة  أ ئ 

ْن  اْْلَ َك  م  َمُة  ُوْلد  ْعَلُم  َو  الَتْقَوى َكل 
َ
ُة اْل  َو  اْلُوْثَق  اْلُعْرَوُة  َو  اَْلَُدى أ ْهل   ََعَ  ُحجَ

َ
 أ

ْنَیا  الدُّ

 محكم وسيله و هدايت پرچم و بودند تقوى و زهد روح همه فرزندانت امامان از يك هر كه دهم مى گواهى و 

 بودند دنيا اهل بر خداوند كامل حجت و ايمان

 

 بگو و قبر به را خود بچسبان پس

 

َنا َ   إ  َنا َو  ّلل  َلْیه   إ  ُعوَن  إ  َنا َي َمْواَل  َیا َراج 
َ
ُكْم  ُمَوال   أ ُكْ  ُمَعاد   َو  ل َول ی    ل َعُدو 

 با دشمن و شما دوست دوستدار من من موالى اى گرديم مى باز او بسوى و ايم آمده خدا جانب از ما 

 هستم شما دشمنان

 

َنا َو 
َ
ُكْ  أ ن   ب  ُكْ  َو  ُمْؤم  َیاب  إ  ن   ب    ُموق 

 
ع َشَرائ  ین   ب  ي   َو  د  ي َخَوات    َعَمل 

 دين راه در كه قدمى هر معتقدم يقين روى از شما بازگشت به و دارم ايمان شما حقانيت به من نيز و 

 است رسالت خاندان شما بدوستى رسانم بانجام كه عمل هر و بردارم

 

ُكْم  َقْلب   َو  ْل   ل َقْلب  ي َو  س  ْمر 
َ
ُكْ  أ ْمر 

َ
ع   ْل    ُمَتب 

 شماست مبارك امر تابع كارم و شما پاك قلب تسليم دلم 

 

 



  عید فطر و قربان در( ع) حسنی امام زیارت                                                                                                                           موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                              

  

8 www.ahlolbait.com 

 

ُتَك  َمْواَلَي  َیا ََتْ
َ
ن   َخائ فا   أ ُتَك  َو  َفآم  ََتْ

َ
ريا   أ ج 

ْرن   ُمْسَت ج 
َ
ُتَك  َو  َفأ ََتْ

َ
ريا   أ ن   َفق  ْغن 

َ
  َفأ

 فقر حال با و ده پناه مرا ام آورده پناه حضرتت به و ام آمده گناهان از ترسان و خائف درگاهت به من آقاى اى 

 گردان نياز بى مرا ام آمده بينوايى و

 

ي د  ْنَت  َمْواَلَي  َو  َسی 
َ
ُة  َمْواَلَي  أ ْلق   ََعَ  اّلَل   ُحجَ

نَی  اْلخَ ع  ْْجَ
َ
  أ

 خلق تمام بر خدا حجت و من موالى توئى من آقاى اى من سيد اى 

 

ُكْ  آَمْنُت  ر  س  ُكْم  َو  ب  َیت  ُكْ  َو  َعَلن  ر  َظاه  ُكْم  َو  ب  ن  َول ُكْم  َو  َباط 
َ
ر   َو  أ   ُكْ آخ 

 ام آورده ايمان شما آخر و اول و شما باطن و ظاهر و شما آشكار و پنهان به من 

 

ْشَهُد  َو 
َ
َنَك  أ

َ
َتاب   الَتال   أ نُی  َو  اّلَل   ل ك  م 

َ
ي اّلَل   أ َل  الَداع  ْكَمة   اّلَل   إ  اْلح  َظة   َو  ب   اْلحََسَنة   اْْلَْوع 

 كننده دعوت و خدا وحى امين و هستى خدا كتاب مرتبه تالى و جانشين بزرگوار اى تو كه دهم مى گواهى 

 هستى خدا بسوى نيكو اندرز و موعظه و برهان و حكمت با خلق

 

َمة   اّلَلُ  َلَعَن 
ُ
َمة   َو ) َظَلَمْتَك  أ

ُ
َمة   اّلَلُ  َلَعَن  َو ( َقَتَلْتَك  أ

ُ
َعْت  أ َذل َك  ََس  َیْت  ب  ه   َفَرض    ب 

 كه امتى بر خدا لعنت و كشتند را تو كه امتى و كردند ستم و ظلم شما حق در كه را امتى كند لعنت خدا 

 شدند خوشنود و راضى شنيدند چون شما قتل و ظلم به

 

 بگو گفتى سالم چون و بكن حضرت آن سر نزد نماز رکعت دو پس
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ن   الَلُهَم  ْدُت  َلَك  َو  َرَكْعُت  َلَك  َو  َصَلْیُت  َلَك  إ  یَك  اَل  َوْحَدَك  َسجَ   َلَك  َشر 

 ندارى شريك و يكتايى و يگانه كه خدايى تو براى سجود و ركوع و نماز آوردم بجا من پروردگارا 

 

َنُه  وُز  اَل  َفإ  ُكوُع  َو  الَصَلُة  َتجُ وُد  َو  الرُّ جُ اَل  السُّ ََنَك  َلَك  إ  ْنَت  ْل 
َ
ي اّلَلُ  أ َلَه  اَل  اَلذ  اَل  إ  ْنَت  إ 

َ
  أ

 تو جز خدايى هيچ كه خدايى يگانه تويى كه نيست روا هيچكس بر تو براى جز جودس و ركوع و نماز زيرا

 نيست

 

ْغُهْم  َو  ُمحََمد   آل   َو  ُمحََمد   ََعَ  َصل  ( الَلُهَم ) ْبل 
َ
ْفَضَل ) َعن   أ

َ
َیة   َو  الَسَلم  ( أ َ  اْرُدْد  َو  الَتح  ُ  ََعَ ْْنُ  م 
  الَسَلَم 

 آن از و برسان تحيت و سالم بهترين پاك ارواح آن بر من از و فرست درود مدمح آل و محمد بر پروردگارا 

 گردان باز سالمم پاسخ من به هم بزرگواران

 

َیة   الَرْكَعَتان   َهاَتان   َو  الَلُهَم  ن   َهد  َل  م  ي إ  د  ي  ْبن   اْلحَُسنْی   َسی  َما ََع    الَسَلُم  َعَلْیه 

 است السالم عليهما على بن حسين آقايم پيشگاه به من هديه مازن ركعت دو اين و پروردگارا 

 

ن   َتَقَبْلُهَما َو  َعَلْیه   َو  ُمحََمد   ََعَ  َصل   الَلُهَم    م 

 بفرما قبول من از را نماز ركعت دو اين و شهيد حسين بر و مصطفى محمد بر فرست درود خدايا 
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ن   َو  َما اْجز  ْفَضَل  َعَلْیه 
َ
ي أ َمل 

َ
ي َو  أ یَك  َرَجائ  َك  ف   َو  ف  َ  َیا َول ی  نَی  َول  ن    اْْلُْؤم 

 ايمان اهل دوستدار اى فرما عطا من به توست ولى و تو كرم و لطف از اميدم و آرزو آنچه از بهتر پاداشى و 

 

 بگو و را آن ببوس و قبر بر را خود بچسبان پس

 

ي  ْبن   اْلحَُسنْی   ََعَ  الَسَلُم  ید   ُلوم  اْْلَْظ  ََع  یل   الَشه  ات   َقت  ري   َو  اْلَعَبَ س 
َ
  اْلُكُرَبات   أ

 سخت مصايب و رنج اسير و چشمان اشك كشته كه مظلومى آن مظلوم شهيد آن على بن حسين بر سالم 

 گرديد

 

ن   الَلُهَم  ْشَهُد  إ 
َ
َنُه  أ

َ
َك  أ َك  اْبُن  َو  َول یُّ َك  َو  َول ی  یُّ ُر  َصف  َك  الَثائ  حَق    ب 

 غضبش و خشم كه تو برگزيده و توست ولى فرزند و تو ولى حسين حضرت كه دهم مى گواهى من خدا اى 

 بود تو دين حق براى

 

ْمَتُه  ْْكَ
َ
َك  أ َكَراَمت  الَشَهاَدة   َلُه  َخَتْمَت  َو  ب  دا   َجَعْلَتُه  َو  ب  َن  َسی  دا   َو  الَساَدة   م  َن  َقائ   اْلَقاَدة   م 

 از پيشوايى و عالم بزرگان از بزرگى را او و دادى قرار شهادت را كارش ختم و ودىفرم كرم او حق در تو و 

 گردانيدى جهان الهى پيشوايان

 

ْمَتُه  َو  ْْكَ
َ
یب   أ ط  اَلَدة   ب  ْعَطْیَتُه  َو  اْلو 

َ
یَث  أ َیاء   َمَوار  ْْن 

ة   َجَعْلَتُه  َو  اْْلَ َك  ََعَ  ُحجَ َن  َخْلق  َیاء   م  ْوص 
 اْْلَ

 را او و كردى عطا او به را پيغمبران كماليه صفات و علم ميراث و نژاد پاكى و والدت طيب تكرم از را او و 

 دادى قرار رسول اوصياء از خلقت بر حجت
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ْعَذَر 
َ
َعاء   ف   َفأ یحََة  َمَنَح  َو  الدُّ َتُه  َبَذَل  َو  الَنص  جَ یَك  ُُمْ َباَدَك  اْسَتْنَقَذ  َحَّت  ف  َن  ع  َهاَلة   م  ة   َو  اْلجَ  َو ) َحرْيَ

 الَضَلَلة  ( َخْیَبة  

 را پاكش جان آنكه تا نكرد خوددارى امت خيرخواهى و نصيحت از خدا بسوى خلق دعوت در هم او نيز و 

 داد نجات گمراهى و حيرت و نادانى و جهل از را خلق تا كرد فدا تو راه در

 

اَزَر  َقْد  َو  ْنَیا َغَرْتُه  َمْن  َعَلْیه   َُتَ َن  ُه َحَظ  َباَع  َو  الدُّ َرة   م  اْْلَْدَن  اْْلخ    َهَواُه  ف   َتَرَدى َو  ب 

 پست ناچيز حظ به را آخرت بهره و داده فريب را آنان دنيا كه شدند همدست او عليه بر گروهى مردم از و 

 شدند هالك نفس هواى در و فروختند دنيا

 

ْسَخَطَك  َو 
َ
َط  َو  أ ْسخَ َیَك  أَ َطاَع  َو  َْن 

َ
ْن  أ َك  م  َباد    ع 

ُ
َقاق   ول  أ

َفاق   َو  الش 
  الن 

 بودند نفاق و شقاوت اهل كه بندگانت آن از و آوردند خشم به را رسولت و را تو و 

 

َلَة  َو  ْوَزار   ََحَ
نَی  اْْلَ ب  اَهَدُهْ  الَناَر  اْْلُْسَتْوج  یَك  َفجَ را   ف  با   َصاب  ل   ُمحَْتس  ر   َغرْيَ  ُمْقب   ُمْدب 

 مردم آن با حضرت آن پس كردند اطاعت شدند دوزخ آتش مستوجب و دداشتن بدوش بسيار گناه بار و 

 گردانى رو بدون كامل توجه و آزمون و تحمل و صبر با تو خشنودى و رضا راه در كرد جهاد

 

ُخُذُه  اَل 
ْ
م   َلْوَمُة  اّلَل   ف   َتأ َك  َحَّت  اَلئ  َك  ف   ُسف  يَح  َو  َدُمُه  َطاَعت  مُيُه  اْسُتب    َحر 

 و شد ريخته طاعتت راه در پاكش خون آنكه تا نداشت باك مالمت و سرزنش از خدا راه در كه حالى در 

 گرديد مباح خونش حرمت
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ْ  الَلُهَم  یل   َلْعنا   اْلَعْْنُ ْ  َو  َوب  ْْبُ ل مي   َعَذابا   َعذ 
َ
 أ

 گردان معذب اليم دردناك عذاب به و كن لعنت شديد ناگوار لعن به را آنها پروردگارا 

 

 حسین حضرت مبارك پاى طرف در جناب آن و السالم علیهما الحسین بن على بجانب بگرد پس

 بگو پس است السالم علیه

 

َ  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم    اّلَل   َرُسول   اْبَن  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  اّلَل   َول 

 (ص) خدا رسول فرزند اى تو بر سالم خدا ولى اى تو بر سالم 

 

نَی  َخاَت   اْبَن  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  ی  َمَة  اْبَن  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  الَنب  َد   َفاط  َساء   َسی    اْلَعاَْل نَی  ن 

 عالم زنان سيده زهراء فاطمه فرزند اى تو بر سالم پيغمبران خاتم فرزند اى تو بر سالم 

 

ري   اْبَن  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  م 
َ
نَی  أ ن    اْْلُْؤم 

 المؤمنين امير پسر اى تو بر مسال 

 

ا َعَلْیَك  الَسَلُم  َ ُّيُّ
َ
یُد  اْْلَْظُلوُم  أ ب   الَشه 

َ
أ ْنَت  ب 

َ
ي َو  أ م 

ُ
ْشَت  أ یدا   ع  ْلَت  َو  َسع  یدا   َمْظُلوما   ُقت   َشه 

 كشته مظلوم و - كردى زندگى سعادت به عمرى كه باد تو فداى مادرم و پدر مظلوم شهيد اى تو بر سالم 

 رسيدى شهادت رفيع مقام هب و شدى
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 بگو و علیهم اهلل رضوان شهدا قبور سوى به کن رو پس

ا َعَلْیُكْم  الَسَلُم  َ ُّيُّ
َ
َن  أ ید   َعْن  الَذاُّبُّ ح    اّلَل   َُتْ

 نموديد جهاد دشمنان با و كرديد قيام خدا توحيد از دفاع براى كه كسانى اى شما بر سالم 

 

ا َعَلْیُكْم  الَسَلُم  َ ُتْ َص  ِب  ْعَم  َبْ ب   الَدار   ُعْقَب  َفن 
َ
أ ْنُتْ  ب 

َ
ي َو  أ م 

ُ
مي   َفْوزا   ُفْزُتْ  أ  َعظ 

 و پدر شديد آخرت دار در عاقبت نيكو پس فرموديد كه تحملى و صبر عوض در باد شما بر تحيت و سالم 

 گرديديد كامياب بزرگى سعادت و فوز به كه شما فداى مادرم

 

 بگو و جناب آن شریف ضریح نزد بایست و السالم علیهما على بن عباس مشهد به برو پس

 

ا َعَلْیَك  الَسَلُم  َ ُّيُّ
َ
ُح  اْلَعْبُد  أ یُق  َو  الَصال  د  ي الص    اْْلَُواس 

 كردى فداكارى و مواسات( ع) حسين برادرت با كه كامل ايمان با صادق و خدا شايسته بنده اى تو بر سالم 

 

ْشَهُد 
َ
َنَك  أ

َ
اّلَل   آَمْنَت  أ ْرَت  َو  ب  َل  َدَعْوَت  َو  اّلَل   َرُسول   اْبَن  ََنَ یل   إ  َك  َواَسْیَت  َو  اّلَل   َسب  ْفس 

َ
  ِب 

 خدا راه به را خلق و كردى يارى را خدا پيغمبر فرزند و آوردى ايمان كامال خدا به تو كه دهم مى گواهى 

 كردى يارى بزرگوارت برادر با جانت با و كردى دعوت

 

َن  َك َفَعَلْی  ْفَضُل  اّلَل   م 
َ
َیة   أ   الَسَلم   َو  الَتح 

 باد تو پاك جان بر خدا درود و تحيت بهترين پس 
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 بگو و قبر به را خود بچسبان پس

ب  
َ
أ ْنَت  ب 

َ
ي َو  أ م 

ُ
َر  َیا أ ین   َناص  َر  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  اّلَل   د  یق   اْلحَُسنْی   َناص 

د    الص 

 صديق حسين كننده يارى اى تو بر سالم خدا دين ناصر اى باد تو فداى مادرم و پدر 

 

َر  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  ید   اْلحَُسنْی   َناص  ن   َعَلْیَك  الَشه  یُت  َما الَسَلُم  م  َي  َو  َبق   الَنَهاُر  َو  الَلْیُل  َبق 

 و شب است باقى و هستم باقى ات سالم و درود من از باد تو بر شهيد حسين كننده يارى اى باد تو بر سالم 

 روز

 

 سر نزد در گفتى مى که را آنچه آن از بعد بگو و رکعت دو حضرت آن سر نزد در کن نماز پس

 مشهد سوى به برگرد پس الخ صَلَّیْتُ إِنِّي اللَّهُمَّ دعاى بخوان یعنى السالم علیه حسین حضرت

 مكان را آنجا است مستحب آنكه مگر خواهى آنچه حضرت آن نزد در بمان و السالم علیه حسین

 گریه و سر نزد در بایست را حضرت آن کنى وداع خواهى چون و ندهى قرار خوابگاه یعنى بیتوته

 بگو و کن

ع   َسَلَم  َمْواَلَي  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم 
  َسئ    اَل  َو  َقال   اَل  ُمَود 

 است خستگى و مالل روى از نه كه وداعى سالم من آقاى اى تو بر سالم 

 

ْن  ْف  َفإ  ر 
َْنَ
َ
ْن  َو  َمَلَلة   َعْن  َفَل  أ ْم  إ  ق 

ُ
ا َظني  ُسوء   َعْن  َفَل  أ َ یَن  اّلَلُ  َوَعَد  ِب  ر    الَصاب 

 وعده را صابران خدا آنچه به ظن سوء از نه كنم اقامت اگر و است ماللت از نه بروم حضرتت حضور از اگر كه 

 بود خواهد است داده
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َر  اّلَلُ  َجَعَلُه  اَل  َمْواَلَي  َیا ن   اْلَعْهد   آخ  َك  م  َیاَرت    ل ز 

 ندهد قرار زيارتت به من عهد آخرين را زيارت اين خدا من آقاى اى 

 

َلْیَك  اْلَعْوَد  َرَزَقن   َو  َك  ف  ( اْْلَُقاَم ) اْْلََقاَم  َو  إ  َك  ف   اْلَكْوَن  َو  َحَرم  نَی  َمْشَهد  نَی  َرَب  آم    اْلَعاَْل 

 اين عالم پروردگار اى بدارد موفقم مقدست مشهد و شريف حرم اين در اقامت و درگاه اين به ازگشتب بر و 

 .فرماى اجابت را دعا

 

 و است تو حرز و امان باعث آن که بدرستى بمال آن بر را خود بدن جمیع و را ضریح ببوس پس

 بگو و مكن او بر پشت و باشد قبر جانب به رویت که بطورى حضرت آن نزد از برو بیرون

 

یَك  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  اْْلََقام   َباَب  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  َة  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  اْلُقْرآن   َشر  َصام   ُحجَ   اْلخ 

 دشمنان عليه بر حجت اى تو بر سالم قرآن شريك اى تو بر سالم اقامتگاه و درگاه اى تو بر سالم 

 

یَنَة َس  َیا َعَلْیَك  الَسَلُم  اة   ف  َكَة  َیا َعَلْیُكْم  الَسَلُم  الَنجَ َ  َمَلئ  نَی  َرب  یم  َرم   َهَذا ف   اْْلُق 
  اْلحَ

 ايد گزيده اقامت شريف حرم اين در كه فرشتگانى اى شما بر سالم دوستان نجات كشتى اى تو بر سالم 
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َبدا   َعَلْیَك  الَسَلُم 
َ
یُت  َما أ َي  َو  َبق   لَنَهاُر ا َو  الَلْیُل  َبق 

 است عالم در روز و شب كه مادامى تو بر ما سالم 

 بگو و

َنا َ   إ  َنا َو  ّلل  َلْیه   إ  ُعوَن  إ  اَل  ُقَوَة  اَل  َو  َحْوَل  اَل  َو  َراج  اّلَل   إ  ي   ب  ي   اْلَعل    اْلَعظ 

 بلند خداى قدرت هب جز جهان در نيروئى و قدرت هيچ و گرديم مى باز او بسوى و ايم آمده خدا جانب از ما 

 بود نخواهد بزرگ مرتبه

 

 مثل کردى چنین که وقتى در پس اند گفته المشهدى بن محمد و طاوس بن سید و بیرون برو پس

  عرش در را خدا کرده زیارت که مانى کسى


