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 زیارت اربعین   

ْن  نَی َتُزوُرُه عي ْرَبعي
َیاَرُة اْْلَ َي زي ََلُم َو هي َیاَرُة اْلحَُسنْیي َعَلْیهي السَّ ْنُه زي یَن مي ْشري َفاعي ُيْسَتحَبُّ ِفي اْلعي َد اْرتي

ة   یَّ َي َمْروي َهاري َو هي
قي ع َتُقوُل  النَّ ادي  َعني الصَّ

هي  یبي ي َو َنجي
یلي اَّللَّ ََلُم لََعَ َخلي هي السَّ یبي ي َو َحبي ِّ اَّللَّ ََلُم لََعَ َوِلي  السَّ

یدي  هي
ََلُم لََعَ اْلحَُسنْیي اْْلَْظُلومي الشَّ هي السَّ یِّ ي َو اْبني َصفي يِّ اَّللَّ ََلُم لََعَ َصفي  السَّ

ريي اْلُكُر  سي
َ
ََلُم لََعَ أ اتي السَّ یلي اْلَعََبَ  َباتي َو َقتي

َك  یِّ َك َو اْبُن َصفي یُّ َك َو َصفي َك َو اْبُن َوليیِّ ُه َوليیُّ
نَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
ِّنِّ أ ُهمَّ إي

 اللَّ

ََلَدةي  یبي اْلوي طي َعاَدةي َو اْجَتَبْیَتُه بي السَّ َهاَدةي َو َحَبْوَتُه بي الشَّ ْمَتُه بي ْْكَ
َ
َك أ ُز بيَكَراَمتي  اْلَفائي

اَدةي َو َجَعْلَت  َن الذَّ َن اْلَقاَدةي َو َذائيدًا مي دًا مي اَدةي َو َقائي َن السَّ دًا مي  ُه َسیِّ

َعاءي  ْعَذَر ِفي الدُّ
َ
َیاءي َفأ َن اْْلَْوصي َك مي َیاءي َو َجَعْلَتُه لََعَ َخْلقي ْْني

یَث اْْلَ ْعَطْیَتُه َمَواري
َ
 َو أ

یَك ليَیْسَت  َتُه في جَ ْصَح َو َبَذَل ُُمْ ََلَلةي َو َمَنَح النُّ ةي الضَّ َهاَلةي َو َحرْيَ َن اْلجَ َباَدَك مي َذ عي  ْنقي

اْْلَْرَذلي اْْلَْدََن  ُه بي
ْنَیا َو َباَع َحظَّ ْتُه الدُّ اَزَر َعَلْیهي َمْن َغرَّ  َو َقْد ََتَ

ْسَخَطَك  َ
ى ِفي َهَواُه َو أ َمني اْْلَْوَكسي َو َتَغْطَرَس َو َتَردَّ الثَّ َرَتُه بي  َو َشَرى آخي
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َ
نَی ليلنَّ َو أ بي ْوَزاري اْْلُْسَتْوجي

َلُة اْْلَ َفاقي َو ََحَ َقاقي َو النِّ ْهُل الشِّ
َ
َك أ َبادي ْن عي َطاَع مي

َ
َك َو أ یَّ َط َْني

 اري ْسخَ

مُيُه   يَح َحري َك َدُمُه َو اْسُتبي َك ِفي َطاَعتي بًا َحَّتَّ ُسفي رًا ُمحَْتسي یَك َصابي  في
اَهَدُُهْ  َفجَ

ْ لَ  ليامًي اللَُّهمَّ َفاْلَعهْْنُ
َ
ْ َعَذابًا أ هْْبُ  ْعنًا َوبيیًَل َو َعذِّ

َیاءي  دي اْْلَْوصي ََلُم َعَلْیَك َیا اْبَن َسیِّ ي السَّ ََلُم َعَلْیَك َیا اْبَن َرُسولي اَّللَّ  السَّ

یدًا َم  تَّ َفقي یدًا َو مي یدًا َو َمَضْیَت ََحي ْشَت َسعي هي عي یني مي
َ
ي َو اْبُن أ نُی اَّللَّ مي

َ
َك أ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
یدًا أ  ْظُلومًا َشهي

ب  َمْن َقَتَلَك  ك  َمْن َخَذَلَك َو ُمَعذِّ لي ز  َما َوَعَدَك َو ُُمْ جي
َ ُمْن نَّ اَّللَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
 َو أ

نُی   َتاَك اْلَیقي
َ
هي َحَّتَّ أ یلي ي َو َجاَهْدَت ِفي َسبي َعْهدي اَّللَّ َك َوَفْیَت بي نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
 َو أ

ُ َمْن َقَتَلَك َو َلَع  هي َفَلَعَن اَّللَّ َیْت بي َذليَك َفَرضي َعْت بي ًة ََسي مَّ
ُ
ُ أ ُ َمْن َظَلَمَك َو َلَعَن اَّللَّ  َن اَّللَّ

ي َیا اْبَن َرُس  مِّ
ُ
ْنَت َو أ

َ
ِبي أ

َ
أ َْن َعاَداُه بي َْن َواَلُه َو َعُدوٌّ ْلي ٌّ ْلي ِّنِّ َوِلي

َ
ُدَك أ ْشهي

ُ
ِّنِّ أ ُهمَّ إي

ي اللَّ  ولي اَّللَّ

َك ُكْنَت ُُنرًا ِفي  نَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
َرةي  أ اهي

ةي َو اْْلَْرَحامي الطَّ
خَ امي  اْْلَْصََلبي الشَّ

َها  اسي ْنجَ
َ
أ ُة بي

یَّ لي اهي
ْسَك اْلجَ اََلْ ُتَنجِّ َ َیاِبي ْن ثي اُت مي مَّ  َو ََلْ َتْكُسَك اْْلُْدََلي

يُّ   ي اْْلَْهدي يُّ اَْلَادي كي يُّ الزَّ ضي يُّ الرَّ قي َماُم اْلََبُّ التَّ َك اْْلي نَّ
َ
ْشَهُد أ

َ
 َو أ

 
َ
ُة لََعَ َو أ ْعََلُم اَْلَُدى َو اْلُعْرَوُة الُْوْثََق َو اْلُحجَّ

َ
ْقَوى َو أ َمُة التَّ َك َكلي ْن ُولْدي َة مي مَّ ئي

نَّ اْْلَ
َ
ْنَیا ْشَهُد أ ْهلي الدُّ

َ
  أ
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ي ميي َعَملي یِني َو َخَواتي  دي
ي
َشَرائيع ن  بي  ُموقي

ُُكْ َیابي إي  َو بي
ن   ُمْؤمي

ُُكْ  بي
ِّنِّ
َ
ْشَهُد أ

َ
 َو أ

ي َلُكْم ُمَعََّّ  َو َقْلبي   َرتي ْ ُُ ع  َو  بي
ْ ُمتَّ ُُ َْمري ي ْلي ْمري

َ
ْْ  َو أ ُكْم سي   ليَقْلبي

ي َعَلْیُكْم  ْ َصَلَواُت اَّللَّ ُُ ُ َلُكْم َفَمَعُُكْ َمَعُُكْ ََل َمَع َعُدوِّ َذَن اَّللَّ
ْ
 َحَّتَّ َیأ

ُكْم  بي ْ َو َغائي
ُُ
دي ُُكْ َو َشاهي ْجَسامي

َ
ُُكْ َو أ ْرَواحي

َ
نَی َربَّ اْلَعاَْلينَی  َو لََعَ أ ُكْم آمي ني ْ َو َباطي ُُ ري  َو َظاهي

 

ْحَبْبَت 
َ
ا أ َ َیاَرةي َو َتْدُعو ِبي لِّي َرْكَعَتيي الزِّ َّ ُُتَ

ُ
  ُث

 ُ ْن َشاَء اَّللَّ َیاَرةي َعَرَفَة إي ُه ِفي زي ا َسَنْذُْكُ َ اَس ِبي َهَداَء َو اْلَعبَّ َّ ْبَن اْلحَُسنْیي ع َو الشُّ َّ ُزْر لََعي
ُ

َتَعاََل َو َهَكَذا  ُث
حَُسنْیي ع ْ َیاَرٍة ِلي  زي

  َتْفَعُل ِفي ُكلِّ

 


