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 عاشورا روز در وارث زیارت    

اعمال ماه محرم، روز دهم، روز عاشوراست و در آخر روز عاشورا سزاوار است که یادآورى از حال 

حرم امام حسین علیه السالم و دختران و اطفال آن حضرت که در این وقت در کربال اسیر اعداء و 

گذشته که در خاطر هیچ آفریده خُطُور نکند و مشغول به حزن و بُکاء بودند و مصیبت هایى بر ایشان 

 :قلم را تاب نوشتن نباشد وَ لَقَدْ اَجادَ مَنْ قالَ

 

 فاِجَعٌه ِاْن َاَرْدُت َاْکُتُبها 
 

ِْکر   ًه ِِلُدِّ َمَلًه ِذْْکَ  ُمجْ
 

  مصیبت بزرگى که اگر خواهم بنویسمش
 

 به نحو اجمال براى یادآورى یادکننده 
[ 

 َجَرْت ُدُموعى َفحاَل حاِئُلها 
 

ُبِر   ُفوِن َوالزُّ  ما َبْْیَ َلحِْظ اْلجُ
 

  اشکم سرازیر شود و حائل گردد
[ 

 میان پلک چشم و صفحات نامه 
[ 

َّ َفال  َوقاَل َقْلىب ُبْقیا لََعَ
 

رر   ِ ما َقْد ُطِبْعُت ِمْن َحجَ  َواّلله
 

 و دلم گوید ترحمى کن بر من که
 

 به خدا سوگند من از سنگ آفریده نشده ام 
 

ُء َوما ماَّ اااْلْرُض َوالسَّ  َبَکْت ََلَ
 

رر    ُُحُ
ر

َنُهما ىف َمداِمع  ََبْ
 

 گریست بر آن مصیبت زمین و آسمان و هرچه
[[ 

 مابین آن دو است به اشکهاى خونین 
 

 من از تحریر این غم ناتوانم
 جججج

 که تصویرش زده آتش بجانم 
 

 ترا طاقت نباشد از شنیدن
 

 بود مانند دیدنشنیدن کى  
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پس برخیز و سالم کن بر رسول خدا و علىّ مرتضى و فاطمه زهرا و حسن مجتبى و سایر امامان از 

 ذریه سید الشهداءعَلیهمُ السالم و ایشان را تعزیت بگو بر این مصائب عظیمه با دل بریان و چشم گریان

 و بخوان این زیارت را

اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث  ِ َالسَّ   آَدَم َصْفَوِة اّللَّ

 درود بر تو باد اى وارث حضرت آدم برگزیده خداى 

 

 ِ اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ُُنحر َنِِبِّ اّللَّ   السَّ

 درود بر تو باد اى وارث نوح پیغمبر خدا 

 

 ِ اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ِإْبَراِهمَي َخِلیِل اّللَّ   السَّ

 اهیم دوست خدادرود بر تو باد اى وارث ابر ظ

 

 ِ اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ُموََس َکِلمِي اّللَّ   السَّ

 درود بر تو باد اى وارث موسى هم سخن خدا 
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 ِ اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ِعیََس ُروِح اّللَّ   السَّ

 درود بر تو باد اى وارث عیسى روح اهلل 

 

در َحِبیِب  اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث ُمحَمَّ ِ السَّ   اّللَّ

 درود بر تو باد اى وارث حضرت محمد حبیب خدا 

 

 ِ ِمرِي اِْلُْؤِمِنَْی َوِِلِّ اّللَّ
َ

ٍّ أ
اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث لََعِ   السَّ

 درود باد بر تو اى وارث على امیر المؤمنین ولى خدا 

 

ِهیِد ِسْبِط َرُسوِل  اَلُم َعَلْیَك َیا َواِرَث اْلحََسِن الشَّ ِ السَّ   اّللَّ

 درود باد بر تو اى وارث حسن شهید سبط رسول خدا 

 

 ِ اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن َرُسوِل اّللَّ   السَّ

 درود باد بر تو اى زاده رسول خدا 
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َْی  ِد اْلَوِصیِّ ِذیِر َو اْبَن َسیِّ اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن اْلَبِشرِي النَّ   السَّ

 ننده و پسر آقاى وصییندرود باد بر تو اى پسر بشیر و ترسا 

 

َْی  ََدِ ِنَساِء اْلَعاَِلِ اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن َفاِطَمَة َسیِّ   السَّ

 درود باد بر تو اى پسر فاطمه سیده زنان جهان 

 

 ِ َبا َعْبِد اّللَّ
َ

اَلُم َعَلْیَك َیا أ   السَّ

 درود باد بر تو اى ابا عبد اهلل 

 

َة  اَلُم َعَلْیَك َیا ِخرَيَ ِتِه السَّ ِ َو اْبَن ِخرَيَ   اّللَّ

 درود باد بر تو اى مختار خدا و پسر مختار خدا 

 

ِ َو اْبَن َثاِرِه  اَلُم َعَلْیَك َیا َثاَر اّللَّ   السَّ

 درود باد بر تو اى خون خدا و زاده خون او 

 

 



لبیت )ع(       معارف اهل ا تحقیقات ونشر                                                                                                                                                                                                                                                     عاشورا روز در وارث زیارت                                                                                                                                                                                                                                                  موسسه 

5 www.ahlolbait.com 

 

ا اْلِوْتُر اِْلَْوُُتُر  َ ُّيُّ
َ

اَلُم َعَلْیَك أ  السَّ

 خونخواهانت کشته شدنداى که  درود باد بر تو اى کشته 

 

َقاَمْت ِِف ِجَواِرَك 
َ

ْت ِبِفَناِئَك َو أ ْرَواحر َحلَّ
َ

ِکيُّ َو لََعَ أ َماُم اَْلَاِدي الزَّ ا اْْلِ َ ُّيُّ
َ

اَلُم َعَلْیَك أ  َو َوَفَدْت السَّ
اِرَك    َمَع ُزوَّ

 آرمیدند و وارد شدند با زایرینتدرود باد بر تو اى امام رهبر پاك و بر ارواحى که به آستانت خفتند و در جوارت  

 

َهاُر  ْیُل َو النَّ اَلُم َعَلْیَك ِمِّنِّ َما َبِقیُت َو َبِقَي اللَّ  السَّ

 درود باد بر تو از من مادامى که بمانم و بماند شب و روز 

 

ُة َو َجلَّ اِْلَُصاُب ِِف اِْلُْؤِمِنَْی َو اِْلُْسِلِمَْی  ِزیَّ   َفَلَقْد َعُظَمْت ِبَك الرَّ

 پس بتحقیق بزرگ شد به تو مصیبت و انبوه شد سوگ در مؤمنین و مسلمانان 

 

ا ِإَلْیِه َراِجُعوَن  ِ َو ِإنَّ ا ّلِلَّ َرِضَْی َفِإنَّ اِن اْْلَ ِعَْی َو ِِف ُسكَّ ْْجَ
َ

َماَواِت أ ْهِل السَّ
َ

  َو ِِف أ

 ما بسوى او بازگشت کنندگانیمو در همه اهل آسمانها و در ساکنان زمین پس بدرستى که ما از براى خداییم و  
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ِبَْی َو  ِبَْی اِْلُْنَتجَ یِّ اِهِریَن الطَّ اُتُه َعَلْیَك َو لََعَ آَباِئَك الطَّ یَّ ِ َو َبَرََكُتُه َو َتحِ ُ َو َصَلَواُت اّللَّ
ِ

 لََعَ َذَراِرِِّّ
َْی  َداِة اِْلَْهِدیِّ   اَْلُ

پدران پاك و پاکیزه و برگزیدگان و بر اوالدان هدایت و درودهاى متصل خدا و برکات و تحیات خدا بر تو و بر  

 کننده و هدایت یافته ایشان

 

 ْ
ْرَواِحِهْم َو لََعَ ُتْرَبِتَك َو لََعَ ُتْرَبِِتِ

َ
ْ َو لََعَ ُروِحَك َو لََعَ أ

اَلُم َعَلْیَك َیا َمْواَلَي َو َعَلهْْيِ   السَّ

 تو و بر روان ایشان و بر تربت )پاك( تو و بر تربت ایشان درود باد بر تو اى موالى من و بر ایشان و بر روان 

 

ًة َو ِرْضَوانًا َو َرْوحًا َو َرْيحَاناً  ِهْم َرُْحَ ُهمَّ َلقِّ  اللَّ

 خدایا به رحمت و رضایت و روح و ریحان با آنان مالقات فرماى 

 

 ِ َبا َعْبِد اّللَّ
َ

اَلُم َعَلْیَك َیا َمْواَلَي َیا أ   السَّ

 باد اى موالیم اى ابا عبد اهللدرود بر تو  

 

َْی  ََدِ ِنَساِء اْلَعاَِلِ َْی َو َیا اْبَن َسیِّ ِد اْلَوِصیِّ َْی َو َیا اْبَن َسیِّ ِبیِّ   َیا اْبَن َخاََتِ النَّ

 ها و اى پسر سیده زنهاى جهانیان اى زاده خاتم پیغمبران و اى پسر آقاى وصى 
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اَلُم َعَلْیَك َیا َشِهیُد َیا  َهَداِء السَّ َبا الشُّ
َ

ِهیِد َیا أ َخ الشَّ
َ

ِهیِد َیا أ  اْبَن الشَّ

 درود بر تو باد اى شهید اى پسر شهید اى برادر شهید اى پدر شهداء 

 

ًة  یَّ اَعِة َو ِِف َهَذا اْلَیْوِم َو ِِف َهَذا اْلَوْقِت َو ِِف ُکلِّ َوْقتر َتحِ ْغُه َعِّنِّ ِِف َهِذِه السَّ ُهمَّ َبلِّ  َکِثرَيًة َو َساَلماً  اللَّ

 بار خدایا او را برسان از من در این ساعت و در این روز و در این وقت و در همه وقت تحیت بسیار و سالم 

 

َْی َو لََعَ اِْلُْسَتْشَهِدیَن َمَعَك  ِد اْلَعاَِلِ ِ َو َبَرََكُتُه َیا اْبَن َسیِّ ُة اّللَّ ِ َعَلْیَك َو َرُْحَ   َساَلُم اّللَّ

 داى بر تو باد و رحمت خداى و برکاتش اى پسر آقاى جهانیان و بر شهداى همراهتدرود خ 

 

َهاُر  ْیُل َو النَّ َل اللَّ َ ِصاًل َما اَّتَّ  َساَلمًا ُمتَّ

 درود پیوسته تا پیوسته است شب و روز 

 

ِّ ْبِن اْلحُ 
اَلُم لََعَ لََعِ ِهیِد السَّ ٍّ الشَّ

اَلُم لََعَ اْلحَُسْْیِ ْبِن لََعِ ِهیِد السَّ  َسْْیِ الشَّ

 درود باد بر حسین پسر على شهید درود باد بر على بن الحسین شهید 
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ِمرِي اِْلُْؤ 
َ

َهَداِء ِمْن ُوْلِد أ اَلُم لََعَ الشُّ ِهیِد السَّ ِمرِي اِْلُْؤِمِنَْی الشَّ
َ

اِس ْبِن أ اَلُم لََعَ اْلَعبَّ   ِمِنَْی السَّ

المؤمنین که به درجه شهادت رسید درود باد بر شهیدان از  درود باد بر )حضرت( عباس پسر )حضرت( امیر 

 (فرزندان امیر المؤمنین )ع

 

َهَداِء ِمْن ُوْلِد اْلحََسِن  اَلُم لََعَ الشُّ   السَّ

 (درود باد بر شهداء از فرزندان امام حسن )ع 

 

َهَداِء ِمْن ُوْلِد اْلحَُسْْیِ  اَلُم لََعَ الشُّ   السَّ

 فرزندان امام حسیندرود باد بر شهداء از  

 

َهَداِء ِمْن ُوْلِد َجْعَفرر َو َعِقیلر  اَلُم لََعَ الشُّ   السَّ

 درود باد بر شهیدان از فرزندان جعفر و عقیل 

 

اَلُم لََعَ ُکلِّ ُمْسَتْشَهدر َمَعُهْم ِمَن اِْلُْؤِمِنَْی    السَّ

 درود باد بر هر شهید همراه آنها از مؤمنان 
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ُهمَّ َصلِّ  ًة َکِثرَيًة َو َساَلماً اللَّ یَّ ْغُهْم َعِّنِّ َتحِ در َو َبلِّ در َو آِل ُمحَمَّ  لََعَ ُمحَمَّ

 بار خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد و برسان ایشان را از من تحیت فراوان و سالم 

 

ُ َلَك اْلَعَزاَء ِِف َوَلِدَك ا  ْحَسَن اّللَّ
َ

ِ أ اَلُم َعَلْیَك َیا َرُسوَل اّللَّ   ْلحَُسْْیِ السَّ

 درود باد بر تو اى رسول خدا سر سالمتى خوبى دهد تو را خداى درباره فرزندت حسین 

 

ُ َلِك اْلَعَزاَء ِِف َوَلِدِك اْلحَُسْْیِ  ْحَسَن اّللَّ
َ

اَلُم َعَلْیِك َیا َفاِطَمُة أ   السَّ

 درود باد بر تو اى فاطمه سر سالمتى خوبى دهد تو را خدا درباره فرزندت حسین 

 

ُ َلَك اْلَعَزاَء ِِف َوَلِدَك اْلحَُسْْیِ  ْحَسَن اّللَّ
َ

ِمرَي اِْلُْؤِمِنَْی أ
َ

اَلُم َعَلْیَك َیا أ   السَّ

 درود باد بر تو اى امیر مؤمنان سر سالمتى خوبى دهد تو را خداى درباره فرزندت حسین 

 

ُ لَ  ْحَسَن اّللَّ
َ

در اْلحََسَن أ َبا ُمحَمَّ
َ

اَلُم َعَلْیَك َیا أ ِخیَك اْلحَُسْْیِ السَّ
َ

  َك اْلَعَزاَء ِِف أ

 سر سالمتى خوبى دهد خداى تو را درباره برادرت حسین درود باد بر تو اى ابا محمد الحسن 
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ِ َو َجاُرَك َو ِلُکلِّ َضْیفر َو َجارر  ِ َو َضْیُفَك َو َجاُر اّللَّ َنا َضْیُف اّللَّ
َ

ِ أ َبا َعْبِد اّللَّ
َ

  ى ِقًر َیا َمْواَلَي َیا أ

اى موالیم اى ابا عبد اهلل من مهمان خدا و مهمان توام و پناهنده به خدا و پناهنده به توام و براى هر مهمان و  

 باشد پناهنده پذیرایى

 

اِر  ْن َیْرُزَقِِّن َفَکاَك َرَقَبِتي ِمَن النَّ
َ

َ ُسْبحَاَنُه َو َتَعاََل أ َل اّللَّ
َ

ْن تَْسأ
َ

 َو ِقَراَي ِِف َهَذا اْلَوْقِت أ

و پذیرایى من در این وقت این است که بخواهى از خداى سبحانه و تعالى که روزى من گرداند رهایى تنم از  

 آتش

 

یٌب  َعاِء َقِریٌب ُمجِ یُع الدُّ ُه ََسِ   ِإنَّ

 .زیرا که او شنواى دعا و نزدیک است و اجابت کننده 

 


