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 )زیارت وارث( (ع) حسین امام هفتم زیارت   

 حضیتت  زییارت  و السیمم  علیی   حسیین  امام زیارت کیفیت: زیارات باب از هفتم فصل در سوم مقصد

زیارت هفتم شیخ در مصباح روایت کتده از صفوان جمیا  کی  تفیت ر صیت      مطلق ؛ زیارات: عباس

طلبیدم از حضتت صادق علی  السمم بتاى زیارت موالیمیان حسیین علیی  السیمم و اسیتدعا کیتدم کی         

صیفوان  ذکت کند بتاى من دستور العملى در زیارت آن حضتت ک  ب  آن نحیو رفتیار بمینم فتمیود اى     

روزه بدار س  روز پیش از حتکت  ود و غسل کن در روز سوم پس جمی  کین اهیل و عییا   یود را      

بنزد  ود و بگو اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَْتوِْدعَُك الدعاء پس دعایى تعلییم او فتمیوده کی  بگویید در وكتیى کی  بی         

از پدرانش علییهم السیمم    فتات بتسد آنگاه فتموده پس غسل کن از فتات بدرستیم  پدرم  بت داد متا

ک  رسو   دا صلى اهلل علی  و آل  فتمود همانا این پست من حسین کشت   واهد شد بعد از مین در کنیار   

فتات پس هت ک  زیارت کند او را و غسل کند از فتات بتیزد از او تناهان او ماننید روزى کی  میادر او    

 وپس هت تاه غسل کنى در اثناء غسل بگ  را متولد کتده

 

ِ اللهُهمه اْجَعْلُه ُُنرًا َو َطُهورًا َو ِحْرزًا َو ِشَفاًء ِمْن ُكلِّ َداٍء َو ُسْقٍم َو آَفٍة  ِ َو ِباَّلله  َو َعاَهٍة  ِبْسِم اَّلله

به نام خدا و به ذات خدا بار پروردگارا قرار ده آن را نور و طهور و نگهبانى از هر بد و شفاء از هر درد و بيمارى و  

 بدى آفت و

 

ْمِري
َ
ْل ِِل ِبِه أ ْر ِبِه َقْلِِب َو اْشَرْح ِبِه َصْدِري َو َسهِّ ُهمه َطهِّ   الله

 ام را و آسان فرما بدان كارم را بار پروردگارا پاك فرماى بدان دلم را و بگشاى بدان سينه 
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همان  و چون از غسل فارغ شوى بپوش دو جام  طاهت و دو رکعت نماز کن در بیتون مشتع  ک  آن

ها است نزدیك ب  یمدیگت و بوستانها  ممانى است ک  حق تعالى در شأن او فتموده و در زمین كطع 

است از انگورها و کشتزار است و  تماستانها است دو تا از یك بیخ رست  و غیت دو تا از یك بیخ 

میوه پس چون  دهیم بعضى از آنها را بت بعضى در شوند ب  یك آب و زیادتى مى رست  آب  ورده مى

از نماز فارغ شوى روان  شو ب  جانب حایت ب  حا  آرامى و وكار و کوتاه بتدار تامهاى  ود را پس 

دارى حج و عمته و راه بتو با د   نویسد از بتاى تو ب  هت تامى ک  بتمى بدرستیم   داوند تعالى مى

  اش  و دیده تتیان و بسیار کن ذکت

 

ْكََبُ َو اَل ِإلَ 
َ
ُ أ ُ اَّلله   َه ِإاله اَّلله

 

 

و ثنا بت  دا و صلوات بت رسو   دا صلى اهلل علی  و آل  و صلوات بت حسین صلوات اهلل علی  

بالخصوص و بسیار کن لعن بت كاتمن آن حضتت و بیزارى جستن از کسانى ک  در او  پای  ظلم و 

 بگو جور را بت اهل بیت تذاشتند پس هتتاه رسیدى ب  در حایت بایست و

 

 

ِصیًل 
َ
ِ ُبْكَرًة َو أ ِ َكِثريًا َو ُسْبحَاَن اَّلله ْكََبُ َكِبريًا َو اْلحَْمُد َّلِله

َ
ُ أ  اَّلله

خدا بزرگتر از حد انديشه و توصيف است و حمد و ثناى بسيار مخصوص خداست و صبح و شام او را تسبيح و  

 كنيم تنزيه مى
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َذا  ِ الهِذي َهَداَنا ِِلَ ا ِباْلحَِق اْلحَْمُد َّلِله َ ُ َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل َرِّبِّ ْن َهَداَنا اَّلله
َ
ا ِلَنْهَتِدَي َلْو اَل أ   َو َما ُكنه

فرمود ما به خود راه  ستايش خدايى راكه ما را بر اين درگاه رهنمايى كرد كه اگر خدا ما را هدايت نمى 

 يافتيم همانا رسوالن پروردگار به حق آمدند نمى

 

 پس بگو

 

َل  ِ السه َلُم َعَلْیَ  َیا َنِِبه اَّلله ِ السه   ُم َعَلْیَ  َیا َرُسوَ  اَّلله

 تحيت و سالم بر تو اى رسول خدا درود و سالم بر تو اى پيغمبر خدا 

 

َلُم َعَلْیَ  َیا  َد اْْلُْرَسِلنَی السه َلُم َعَلْیَ  َیا َسیِّ نَی السه ِبیِّ َلُم َعَلْیَ  َیا َخاََتَ النه ِ السه   َحِبیَب اَّلله

 سالم بر تو اى خاتم پيغمبران بر حق سالم بر تو اى سيد رسوالن سالم بر تو اى حبيب خدا 

 

َلُم َعَلْیَ  َیا َقاِئَد  نَی السه َد اْلَوِصیِّ َلُم َعَلْیَ  َیا َسیِّ ِمرَي اْْلُْؤِمِننَی السه
َ
َلُم َعَلْیَ  َیا أ ِلنَی السه َجه   اْلُغرِّ امْْلُ

ى امير اهل ايمان سالم بر تو اى سيد اوصياء پيغمبران سالم بر تو اى پيشواى روسفيدان و م بر تو اسال 

 آبرومندان عالم

 



 )زیارت وارث( (ع) حسنی امام هفمت زیارت                                                                                   اهل البیت )ع(                                                                                            موسسه تحقیقات ونشر معارف  
 

4 www.ahlolbait.com 
 

ِة ِمْن ُوْلِد  ِئمه َلُم َعَلْیَ  َو لََعَ اْْلَ نَی السه ََدِ ِنَساِء اْلَعاَْلِ َلُم َعَلْیَ  َیا اْبَن َفاِطَمَة َسیِّ   َك السه

 راء بزرگ زنان عالم سالم و تحيت بر تو و بر امامان از فرزندان تو بادد فاطمه زهسالم بر تو اى فرزن 

 

ِهیُد  یُق الشه دِّ ا الصِّ َ ُّيه
َ
َلُم َعَلْیَ  أ ِمرِي اْْلُْؤِمِننَی السه

َ
َلُم َعَلْیَ  َیا َوِصيه أ  السه

 سالم بر تو اى وصى و جانشين امير المؤمنين سالم بر تو اى صديق شهيد 

 

ِریِف  ( اْْلُِقیِمنَی ِِف َهَذا اْْلََقاِم الشه ِ )َرِّبِّ َلُم َعَلْیُكْم َیا َمَلِئَكَة اَّلله   السه

 در اين آستان شريف مسالم بر شما اى فرشتگان مقي 

 

َلُم َع  ِْدِقنَی ِبَقَْبِ اْلحَُسنْیِ علیه السلم السه َلُم َعَلْیُكْم َیا َمَلِئَكَة َرِّبِّ امْْلُ َبدًا السه
َ
 َلْیُكْم ِمِّنِّ أ

َهاُر  ْیُل َو النه  َما َبِقیُت َو َبِقَي الله

ايد سالم و تحيت ابدى از  سالم بر شما اى ماليك پروردگار كه به گرد قبر مطهر حسين عليه السالم حلقه زده 

 مادامى كه شب و روز در جهان برقرار است من بر شما باد

 

 

  تویى پس مى
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َلُم  ِمرِي اْْلُْؤ السه
َ
َلُم َعَلْیَ  َیا اْبَن أ ِ السه َلُم َعَلْیَ  َیا اْبَن َرُسوِ  اَّلله ِ السه َبا َعْبِد اَّلله

َ
  ِمِننَی َعَلْیَ  َیا أ

سالم و تحيت بر تو اى ابا عبد اهلل الحسين )ع( سالم بر تو اى فرزند رسول خدا سالم بر تو اى فرزند امير  

 المؤمنين

 

ُكْم َو َعْبُدَك َو  َلِف َعَلْیُكْم َو اْْلَُواِِل ِلَوِلیِّ خِ
اِرُك ِِلْ قِّ َو الته َمِتَ  اْْلُِقره ِبالرِّ

َ
اْبُن َعْبِدَك َو اْبُن أ

ُكْ    اْْلَُعاِدي ِلَعُدوِّ

هيچ مخالفت با  من بنده طاعت تو و بنده زاده و كنيز زاده به درگاه تو مقر و معترف به بندگى فرمان تو و بى 

 ام دوستان و دشمن دشمنان شما آمدها و دوست شم

 

َب ِإَلْیَ  ِبَقْصِدَك  ْشَهِدَك َو َتَقره اَر ِِبَ   َقَصَد َحَرَمَ  َو اْسَتجَ

بدين قصد  ام به مشهد و مدفن مباركت و به درگاهت تقرب به قصد زيارتت در اين حرم شريف و پناه آورده 

 طلبم مى

 

 ِ ْدُخُل َیا َرُسوَ  اَّلله
َ
 أ
َ
نَی  أ َد اْلَوِصیِّ ْدُخُل َیا َسیِّ

َ
 أ
َ
ِمرَي اْْلُْؤِمِننَی أ

َ
ْدُخُل َیا أ

َ
 أ
َ
ِ أ ْدُخُل َیا َنِِبه اَّلله

َ
 أ
َ
  أ

آيا داخل شوم اى رسول خدا )ص( آيا داخل شوم اى پيغمبر خدا آيا داخل شوم اى امير المؤمنين آيا داخل  

 پيغمبران شوم اى بزرگ اوصياء
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ْدُخُل َیا َفاِط 
َ
 أ
َ
نَی أ  ِنَساِء اْلَعاَْلِ

ََدَ   َمُة َسیِّ

 آيا داخل شوم اى فاطمه زهراء سيد زنان عالم 

 

 ِ ْدُخُل َیا َمْواَلَي َیا اْبَن َرُسوِ  اَّلله
َ
 أ
َ
ِ أ َبا َعْبِد اَّلله

َ
ْدُخُل َیا َمْواَلَي َیا أ

َ
 أ
َ
  أ

 فرزند گرامى رسول خدا.  آيا داخل شوم اى موالى من اىآيا داخل شوم اى موالى من اى ابا عبد اهلل 

 

 

 ات تتیان شد پس آن عممت ر صت است پس دا ل شو و بگو پس اتت دلت  اش  و دیده

 

َل  ِِّن ِبِزَیاَرِتَ  َو َسهه َمِد الهِذي َهَداِِن لِواَلََيَِ  َو َخصه َحِد اْلَفْرِد الصه ِ اْلَواِحِد اْْلَ   ِِل َقْصَدَك  اْلحَْمُد َّلِله

نياز است آن خدايى كه مرا به واليت و  مخصوص پروردگار و خداى يگانه و يكتا و فرد و بىسپاس و ستايش  

 دوستى تو رهبرى فرمود و مرا به زيارتت مخصوص گردانيد و توجه به آستانت را برايم آسان گردانيد

 

 

 روى تا در كب  مطهته و بایست محاذى باالى ست و بگو پس مى

 

َلُم َعَلْیَ  َیا َو  ِ السه َلُم َعَلْیَ  َیا َواِرَث ُُنٍح َنِِبِّ اَّلله ِ السه   اِرَث آَدَم َصْفَوِة اَّلله

 سالم ما بر تو اى وارث علم آدم برگزيده خدا سالم ما بر تو اى وارث حلم نوح فرستاده خدا 
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َلُم َعَلْیَ  َیا َو  ِ السه َلُم َعَلْیَ  َیا َواِرَث ِإْبَراِهمَي َخِلیِل اَّلله ِ السه   اِرَث ُموََس َكِلمِي اَّلله

 سالم ما بر تو اى وارث مقام ابراهيم دوست مقرب خدا سالم ما بر تو اى وارث جالل موسى كليم خدا 

 

 ِ ٍد َحِبیِب اَّلله َلُم َعَلْیَ  َیا َواِرَث ُمحَمه ِ السه َلُم َعَلْیَ  َیا َواِرَث ِعیََس ُروِح اَّلله   السه

 رث قدس عيسى روح پاك خدا سالم ما بر تو اى وارث محمد مصطفى محبوب خاص خداسالم ما بر تو اى وا 

 

ٍد  َلُم َعَلْیَ  َیا اْبَن ُمحَمه ( السه ِ ِمرِي اْْلُْؤِمِننَی علیه السلم )َوِِلِّ اَّلله
َ
َلُم َعَلْیَ  َیا َواِرَث أ   اْْلُْصَطَف السه

 م ما بر تو اى فرزند گرامى محمد مصطفىيت امير المؤمنين سالسالم ما بر تو اى وارث وال 

 

ْهَراِء  َلُم َعَلْیَ  َیا اْبَن َفاِطَمَة الزه ٍّ اْْلُْرَتَضى السه َلُم َعَلْیَ  َیا اْبَن لََعِ  السه

 سالم ما بر تو اى فرزند ارجمند على مرتضى سالم ما بر تو اى فرزند عزيز فاطمه زهراء 

 

َلُم َعَلْیَ  َیا اْبَن َخ  ِ َو اْبَن َثاِرِه َو اْلِوْتَر اْْلَْوُُتَر السه َلُم َعَلْیَ  َیا َثاَر اَّلله ى السه َة اْلُكَْبَ  ِديجَ

سالم ما بر تو اى زاده پاك خديجه كبرى سالم ما بر تو اى خون پاك خدا و فرزند شهيد راه خدا سالم بر تو اى  

 اكت باقى نماندهمه كشته شدند و كسى براى انتقام خون پشهيدى كه يارانت 
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ََكَة  َت الزه َلَة َو آََتْ َقْمَت الصه
َ
َ  َقْد أ نه

َ
ْشَهُد أ

َ
 أ

 دهم كه تو اركان نماز را بپا داشتى و زكات گواهى مى -  

 

َتاَك اْلَیِقنُی 
َ
َ َو َرُسوَلُه َحَّته أ َطْعَت اَّلله

َ
ْیَت َعِن اْْلُْنَكِر َو أ َمْرَت ِباْْلَْعُروِف َو ََنَ

َ
  َو أ

 امر به معروف و نهى از منكر را استوار ساختى و خدا و رسول را تا هنگام شهادت اطاعت كردىو  

 

َعْت ِبَذلَِ  َفَرِضَی  ًة ََسِ مه
ُ
ُ أ ًة َظَلَمْتَ  َو َلَعَن اَّلله مه

ُ
ُ أ ًة َقَتَلْتَ  َو َلَعَن اَّلله مه

ُ
ُ أ   ْت ِبِه َفَلَعَن اَّلله

كردند لعنت خدا بر آن گروهى كه در حق شما ظلم كردند لعنت خدا بر ه تو را شهيد لعنت خدا بر آن گروهى ك 

 گروهى كه ظلم ظالمان را درباره شما شنيدند و راضى شدند

 

ْرَحاِم اْْلَُطهه  ِة َو اْْلَ اِمخَ َ  ُكْنَت ُُنرًا ِِف اْْلَْصَلِب الشه نه
َ
ْشَهُد أ

َ
ِ أ َبا َعْبِد اَّلله

َ
 َرِة َیا َمْواَلَي َیا أ

دهم كه شما در اصالب عالى پاك پدران و ارحام مطهر مادران نور پاك  من اى ابا عبد اهلل گواهى مى اى موالى 

 الهى بوديد
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ا اِت ِثَیاِِبَ مه اِسَها َو ََلْ ُتْلِبْسَ  ِمْن ُمْدَِلِ ْنجَ
َ
ُة ِبأ اِهِلیه ْسَ  اْلجَ  ََلْ ُتَنجِّ

نگرديد و غبارى از شركهاى عصر شرك و جهالت بر هاى جاهليت و هرگز مقام توحيد كامل شما آلوده به ناپاكي 

 دامان شما ننشست

 

ْرََكِن اْْلُْؤِمِننَی 
َ
یِن َو أ َ  ِمْن َدَعاِئِم الدِّ نه

َ
ْشَهُد أ

َ
  َو أ

 دهم كه شماييد نگهبان دين و اركان اهل ايمان و گواهى مى 

 

ِضيه الزه  ِقيه الره َماُم اْلََبه الته َ  اْْلِ
نه
َ
ْشَهُد أ

َ
  ِكيه اِْلَاِدي اْْلَْهِدُي َو أ

 زه و پسنديده و رهبر و راهنماى خلقندهم كه شماييد امام بزرگوار و م و گواهى مى 

 

ُة  ْعَلُم اِْلَُدى َو اْلُعْرَوُة اْلُوْثََق َو اْلُحجه
َ
ْقَوى َو أ َة ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة الته ِئمه نه اْْلَ

َ
ْشَهُد أ

َ
ْنَی َو أ ْهِل الده

َ
 ا لََعَ أ

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

 دا براى اهل عالمحجت كامل خ
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َیاَءُه َو ُرُسَلُه  ْْنِ
َ
َ َو َمَلِئَكَتُه َو أ ْشِهُد اَّلله

ُ
  َو أ

 گيرم من خدا و فرشتگان و پيغمبران و رسوالن خدا را گواه مى 

 

ِنِّ 
َ
 ِدیِِّن َو َخَواِتمِي َعَمِليأ

ِ
ْ )ِبيَیاِتُكْم( ُموِقن  ِبَشَراِئِ ُُ َیاِب ِِ  ُمْؤِمن  َو ِب

ْ ُُ    ِب

امت شما ايمان دارم و به رجعت شما از روى يقين معتقدم و هر قدمى كه در راه دين بردارم و هر كه به ام 

 عملى كه در زندگانى به انجام رسانم به دوستى شما است

 

ِ  َو َقْل  ِب ْمِري ِْلَْمِرُكْ ُمته
َ
  ِِب لَِقْلِبُكْم ِسْْل  َو أ

 تدلم تسليم قلب پاك شما و كارم تابع امر مبارك شما اس 

 

 ْ ُُ ْجَساِم
َ
ْجَساِدُكْ َو لََعَ أ

َ
ْ َو لََعَ أ ُُ ْرَواِح

َ
ِ َعَلْیُكْم َو لََعَ أ   َصَلَواُت اَّلله

 دان شريفدرود و رحمت خداى متعال بر روانهاى پاك و اب 

 

 َباِطِنُكْم 
 َغاِئِبُكْم َو لََعَ َظاِهِرُكْ َو لََعَ

  َو لََعَ َشاِهِدُكْ َو لََعَ

 و ظاهر و باطن شما بادو بر حاضر و غايب  
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 پس بیانداز  ود را بت كبت و ببوس آن را و بگو

 

ْنَت َو 
َ
ِِّب أ

َ
ِ ِبأ ي َیا اْبَن َرُسوِ  اَّلله مِّ

ُ
ْنَت َو أ

َ
ِِّب أ

َ
ِ ِبأ َبا َعْبِد اَّلله

َ
ي َیا أ مِّ

ُ
  أ

 خدا پدر و مادرم فدايت اى ابا عبد اهلل پدرم و مادرم فداى تو اى فرزند رسول 

 

َماَواِت َو اْْلَْرِض  ْهِل السه
َ
 أ
ِ
یِ  ََجِ

ِت اْْلُِصیَبُة ِبَ  َعَلْیَنا َو لََعَ ُة َو َجله ِزیه   َلَقْد َعُظَمِت الره

ت بوجود مباركت بزرگ عزادارى و مصيبت و غم و اندوه بر ما شيعيان وارد چقدر بواسطه ظلم و ستمهاى ام 

 آمده و بر جميع اهل آسمانها و زمين

 

ْت ِلِقَتالَِ  َف 
َ
أ یه َمْت َو ََتَ ْلجَ

َ
ْسَرَجْت َو أ

َ
ًة أ مه

ُ
ُ أ   َلَعَن اَّلله

 تو گشتندردند و مهياى جنگ و قتال با كپس خدا لعنت كند امتى را كه اسبها را زين و لگام  

 

ُت ِإََل َمْشَهِدَك  ََتْ
َ
ِ َقَصْدُت َحَرَمَ  َو أ َبا َعْبِد اَّلله

َ
  َیا َمْواَلَي َیا أ

 ام ام و به مشهد و مدفن مقدست روى آورده هلل من قصد حرم شريفت كردهاى موالى من اى ابا عبد ا 
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ِن الهِذي َلَ  ِعْنََدُ َو ِبامْْلََلِّ 
ْ
أ َ ِبالشه ُ  اَّلله

َ
ْسأ
َ
  الهِذي َلَ  َلَدْیِه أ

 كنم و از خدا به حق شأن و مقامى كه تو را نزد اوست درخواست مى 

 

ْنَیا َو اْْلِخَرِة  ْ ِِف الده ُُ َعَلِِّن َمَع ْن َيجْ
َ
ٍد َو أ ٍد َو آِ  ُمحَمه َي لََعَ ُمحَمه لِّ ْن ُُيَ

َ
 أ

 ا شما قرين و همنشين بگرداند.كه درود و رحمت بر محمد و آل محمد فرستد و مرا هم در دنيا و آخرت ب 

 

 

اى ک   واهى پس  پس بت یز و دو رکعت نماز در باالى ست بگزار بخوان در آن دو رکعت هت سوره

 چون از نماز فارغ شدى بگو

 

ْدُت َلَ  َوْحَدَك اَل َشِریَ  َلَ   ْیُت َو َرَكْعُت َو َسجَ ُهمه ِإِنِّ َصله   الله

 شريك به اخالص بجاى آوردم درگاه تو ذات يكتاى بى الهى من نماز و ركوع و سجود به 

 

ْنَت 
َ
ُ اَل ِإَلَه ِإاله أ ْنَت اَّلله

َ
َ  أ نه وَد اَل َیُكوُن ِإاله َلَ  ِْلَ جُ ُكوَع َو السه َلَة َو الره   ِْلَنه الصه

 خدايى نيستزيرا نماز و ركوع و سجود روا جز براى تو نيست كه تويى البته آن يگانه خدايى كه جز تو  
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ه  ِة َو اْرُدْد لََعَ یه حِ
َلِم َو الته ْفَضَل السه

َ
ْبِلْغُهْم َعِّنِّ أ

َ
ٍد َو أ ٍد َو آِ  ُمحَمه ُهمه َصلِّ لََعَ ُمحَمه َلَم الله ُ السه    ِممُْهُ

ان و پروردگارا درود و تحيت فرست بر محمد و آل محمد و بر آن ارواح پاك از من بهترين سالم و تحيت را برس 

 جواب سالمشان را باز گرداناز آن بزرگواران به من 

 

َلُم  ٍّ َعَلْیِهَما السه ة  ِمِّنِّ ِإََل َمْواَلَي اْلحَُسنْیِ ْبِن لََعِ ْكَعَتاِن َهِدیه ُهمه َو َهاَتاِن الره   الله

 السالم پروردگارا و اين دو ركعت نماز هديه است از من بسوى موالى من حضرت حسين بن على عليهما 

 

ٍد َو َعَلْیِه  ُهمه َصلِّ لََعَ ُمحَمه   الله

 پروردگارا درود و تحيت فرست بر محمد و بر او 

 

َ  َیا َوِِله اْْلُْؤِمِننَی  َمِلي َو َرَجاِئي ِفیَ  َو ِِف َوِلیِّ
َ
ْفَضِل أ

َ
ُجْرِِن لََعَ َذلَِ  ِبأ

ْ
ْل ِمِّنِّ َو أ   َو َتَقبه

بر آن اجر و پاداشى بهتر از آنچه اميد و آرزو به حضرتت دارم و اميد توالى تو و و اين عمل را از من بپذير و  

 ن را دارم عطا فرما اى دوستدار اهل ايمان.موالى اهل ايمان حضرت حسي

 

 

 پس بت یز و بتو پایین پاى كبت آن حضتت و بایست نزد ست علي بن الحسین علیهما السمم و بگو
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َلُم َعَلْیَ  َیا اْب  ِ السه َلُم َعَلْیَ  َیا اْبَن َنِِبِّ اَّلله ِ السه   َن َرُسوِ  اَّلله

 خدا سالم ما بر تو اى زاده پاك پيغمبر خداسالم ما بر تو اى فرزند عزيز رسول  

 

ِهیِد  َلُم َعَلْیَ  َیا اْبَن اْلحَُسنْیِ الشه ِمرِي اْْلُْؤِمِننَی السه
َ
َلُم َعَلْیَ  َیا اْبَن أ  السه

 ما بر تو اى فرزند امير المؤمنين سالم ما بر تو اى نيكو فرزند حضرت حسين شهيدسالم  

 

ا اْْلَْظُلوُم َو اْبُن اْْلَْظُلوِم  َ ُّيه
َ
َلُم َعَلْیَ  أ ِهیُد السه ا الشه َ ُّيه

َ
َلُم َعَلْیَ  أ   السه

 سالم ما بر تو اى شهيد راه خدا سالم ما بر تو اى مظلوم فرزند امام مظلوم 

 

َعْت ِبَذِلَ  َفَرِضَیْت ِبِه َلَع  ًة ََسِ مه
ُ
ُ أ ًة َظَلَمْتَ  َو َلَعَن اَّلله مه

ُ
ُ أ ًة َقَتَلْتَ  َو َلَعَن اَّلله مه

ُ
ُ أ   َن اَّلله

خدا لعنت كند گروهى كه تو را كشتند و يا در حق شما ظلم كردند و يا آنكه آن ظلم را درباره شما شنيدند و  

 راضى شدند.

 

 بت كبتش و ببوس آن را و بگو پس بیفمن  ود را
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ُة ِبَ  َعَلْیَن  ِزیه ِه َلَقْد َعُظَمِت اْْلُِصیَبُة َو َجلهِت الره ِ َو اْبَن َوِلیِّ َلُم َعَلْیَ  َیا َوِِله اَّلله  السه
ِ
یِ  ََجِ

ا َو لََعَ
  اْْلُْسِلِمنَی 

ت به وجود مباركت بزرگ عزادارى و سالم ما بر تو اى ولى خدا و پسر ولى خدا چقدر بواسطه ظلم و ستمهاى ام 

 مصيبت و غم و اندوه بر ما شيعيان و بر جميع مسلمانان وارد آمد

 

 ْ ِ َو ِإَلْیَ  ِممُْهُ  ِإََل اَّلله
ُ
ْبَرأ
َ
ًة َقَتَلْتَ  َو أ مه

ُ
ُ أ   َفَلَعَن اَّلله

 جويم. رى مىپس خدا لعنت كند امتى را كه تو را شهيد كردند و بسوى خداى و بسوى تو از آنان بيزا 

 

 

پس بیتون بیا از درى ک  پایین پاى على بن الحسین علیهما السمم است و متوج  شو بسوى شهدا و 

 بگو

 

اَءُه  ِوده
َ
ِ َو أ ْصِفَیاَء اَّلله

َ
َلُم َعَلْیُكْم َیا أ اَءُه السه ِحبه

َ
ِ َو أ ْوِلَیاَء اَّلله

َ
َلُم َعَلْیُكْم َیا أ   السه

 و دوستداران خدا سالم ما بر شما اى مشتاقان و برگزيدگان خدا سالم ما بر شما اى ياران 

 

 ِ اَر َرُسوِ  اَّلله ْْنَ
َ
َلُم َعَلْیُكْم َیا أ ِ السه اَر ِدیِن اَّلله ْْنَ

َ
َلُم َعَلْیُكْم َیا أ   السه

 سالم ما بر شما اى ناصران دين خدا سالم ما بر شما اى يارى كنندگان رسول خدا 
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َلُم َعَلْیُك  ََدِ ِنَساِء اْلَعاَْلِنَی السه اَر َفاِطَمَة َسیِّ ْْنَ
َ
َلُم َعَلْیُكْم َیا أ ِمرِي اْْلُْؤِمِننَی السه

َ
اَر أ ْْنَ

َ
  ْم َیا أ

 سالم ما بر شما اى ياران امير المؤمنين سالم ما بر شما اى ناصران فاطمه زهراء سيده زنان عالم 

 

ِِّب ُم 
َ
اَر أ ْْنَ

َ
َلُم َعَلْیُكْم َیا أ اِصحِ السه

( النه ِكيِّ ٍّ اْلَوِِلِّ )الزه ٍد اْلحََسِن ْبِن لََعِ   حَمه

 اك و مهربان على مرتضىسالم ما بر شما اى ياوران حسن مجتبى فرزند پ 

 

ي مِّ
ُ
ْنمُتْ َو أ

َ
ِِّب أ

َ
ِ ِبأ ِِّب َعْبِد اَّلله

َ
اَر أ ْْنَ

َ
َلُم َعَلْیُكْم َیا أ   السه

 ابى عبد اهلل الحسين )ع( جان من و پدر و مادرم فداى شما باد سالم ما بر شما اى ياوران با وفاى حضرت 

 

 ْ ُُ ( ِفیَها ُدِفْنمُتْ َو ُفْزَُتْ َفْوزًا َعِظامًي َفَیا َلْیَتِِّن ُكْنُت َمَع ْنمُتْ
َ
ْ ِطْبمُتْ َو َطاَبِت اْْلَْرُض الهِتي )أ ُُ ُفوَز َمَع

َ
   َفأ

خوشا بر احوال شما خوشا بر آن سرزمين پاكى كه در آن مدفون شديد به خدا قسم شما به فيروزى بزرگ  

 شدم. در ركاب شما بودم و به آن فيروزى بزرگ نايل مىرسيديد كاش من هم 

 

از بتاى اهل و  بتتتد ب  باالست حضتت امام حسین علی  السمم و دعا بسیار کن از بتاى  ود و پس

شود دعاء دعا کننده و ن    رد نمى اوالد و پدر و مادر و بتادران  ود زیتا ک  در آن روض  مطهته

 سؤا  سؤا  کننده


