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زيارة أمني اهلل

زار اإلمام زين العابدينA قرب أمرياملؤمنني صلوات 

اهلل عليه فوقف عىل القرب ثّم بكى وقال:

امري  رشيف  قرب  السالم  عليه  العابدين  زين  امام 

وآنگاه  گريست  كرده،  زيارت  را  السالم  عليه  مؤمنان 

گفت:

َتُه َعَل ِعَباِدِه،  الُم َعَلْيَك َيا َأِمنَي اهللِ ِف َأْرِضِه، َوُحجَّ َالسَّ

الُم َعَلْيَك َيا َأِمرَي اْلُْؤِمننَِي، َأْشَهُد َأنََّك َجاَهْدَت ِف اهللِ  السَّ

َصلَّ  ِه  َنبِيِّ ُسَنَن  َبْعَت  َواتَّ بِِكَتابِِه،  َوَعِمْلَت  ِجَهاِدِه،  َحقَّ 

إَِلْيِه  َفَقَبَضَك  ِجَواِرِه،  إَِل  اهلُل  َدَعاَك  َحتَّى  َوآلِِه،  َعَلْيِه  اهلُل 

َجِج  اْلُ ِمَن  َماَلَك  َمَع  َة  جَّ اْلُ َأْعَداَءَك  َوَأْلَزَم  بِاْختَِياِرِه، 

ًة  ُمْطَمئِنَّ َنْفِس  َفاْجَعْل  الّلُهمَّ  َخْلِقه،  َجِيِع  َعَل  اْلَبالَِغِة 

ًة  ُمِبَّ َوُدَعائَِك،  بِِذْكِرَك  ُمولَِعًة  بَِقَضائَِك،  َراِضيًة  بَِقَدِرَك، 
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ُبوَبًة ِف َأْرِضَك َوَسَمئِك، َصابَِرًة َعَل  لَِصْفَوِة َأْولَِيائَِك، َمْ

لَِسَوابِِغ  َذاِكَرًة  َنْعَمئَِك،  لَِفَواِضِل  َشاِكَرًة  َباَلئَِك،  ُنُزوِل 

لَِيْوِم  ْقَوى  دًة  التَّ ُمَتَزوِّ لَِقائَِك،  َفْرَحِة  إَِل  ُمْشَتاَقًة  آَلئَِك، 

ْخاَلِق َأْعَدائَِك،  ًة بُِسَنِن َأْولَِيائَِك، ُمَفاِرَقًة ِلَ َجَزائَِك، ُمْسَتنَّ

ْنَيا بَِحْمِدَك َوَثَنائَِك. َمْشُغوَلًة َعِن الدُّ

ثّم وضع خّده عىل القرب وقال: 

آنگاه صورت خود را بر قرب هناد وگفت:

اِغبنَِي  ْخبِتنَِي إَِلْيَك َواِلٌَة، َوُسُبَل الرَّ ـُ ُهمَّ إِنَّ ُقُلوَب اْل َاللَّ

َوَأْفئَِدَة  َواِضَحٌة،  إَِلْيَك  اْلَقاِصِديَن  َوَأْعاَلَم  َشاِرَعٌة،  إَِلْيَك 

إَِلْيَك َصاِعَدٌة،  اِعنَي  الدَّ َوَأْصَواَت  َفاِزَعٌة،  ِمْنَك  اْلَعاِرِفنَي 

ْم ُمَفتََّحٌة، َوَدْعَوَة َمْن َناَجاَك ُمْسَتَجاَبٌة،  َوَأْبَواَب اْلَِجاَبِة َلُ

َة َمْن َبَكى ِمْن َخْوِفَك  َوَتْوَبَة َمْن َأَناَب إَِلْيَك َمْقُبوَلٌة، َوَعْبَ

َواْلَِعاَنَة  َمْوُجوَدٌة،  بَِك  اْسَتَغاَث  ِلَِن  َواْلَِغاَثَة  َمْرُحوَمٌة، 
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َوَزَلَل  ُمْنَجَزٌة،  لِِعَباِدَك  َوِعَداتَِك  َمْبُذوَلٌة،  بَِك  اْسَتَعاَن  ِلَِن 

ُفوَظٌة،  َمْ َلَدْيَك  اْلَعاِمِلنَي  َوَأْعَمَل  ُمَقاَلٌة،  اْسَتَقاَلَك  َمِن 

اْلَِزيِد  َوَعَوائَِد  َناِزَلٌة،  َلُدْنَك  ِمْن  اْلـَخاَلئِِق  إِل  َوَأْرزاَقَك 

َوَحَوائَِج  َمْغُفوَرٌة،  اْلـُمْسَتْغِفِريَن  َوُذُنوَب  َواِصَلٌة،  إَِلْيِهْم 

َرٌة،  ُمَوفَّ ِعْنَدَك  ائِِلنَي  السَّ َوَجَوائَِز  ٌة،  َمْقِضيَّ ِعْنَدَك  َخْلِقَك 

ٌة،  ُمَعدَّ اْلـُمْسَتْطِعِمنَي  َوَمَوائَِد  ُمَتَواتَِرٌة،  اْلَِزيِد  َوَعَوائَِد 

ُدَعائِي،  َفاْسَتِجْب  ُهمَّ  َاللَّ َعٌة،  ُمْتَ َلَدْيَك  َمِء  الظِّ َوَمَناِهَل 

ٍد َوَعِلٍّ  مَّ ْع َبْينِي َوَبنْيَ َأْولَِيائِي، بَِحقِّ ُمَ َواْقَبْل َثَنائِي، َواْجَ

َوِلُّ  إِنََّك  َعَليِهُم  الّسالم،  َواْلـُحَسنْيِ  َواْلـَحَسِن  َوَفاِطَمَة 

َنْعَمئِي، َوُمْنَتَهى ُمَناَي، َوَغاَيُة َرَجائِي ِف ُمْنَقَلبِي َوَمْثَواَي.

َوُكفَّ  ْولَِيائَِنا،  ِلَ اِْغِفْر  َوَمْوَلَي،  َوَسيِِّدي  إِلِي  َأْنَت 

اْلـَحقِّ  َكِلَمَة  َوَأْظِهْر  َأَذاَنا،  َعْن  َواْشَغْلُهْم  َأْعَداَءَنا،  ا  َعنَّ

ْفَل،  َواْجَعْلَها اْلُعْلَيا، َوَأْدِحْض َكِلَمَة اْلَباِطِل َواْجَعْلَها السُّ

إِنََّك َعَل ُكلِّ َشْ ٍء َقِديٌر.
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قرب  عند  شيعتنا  من  أحد  قاله  )ما   :Aالباقر قال 

إاّل   ،Bاألئّمة أحد من  قرب  عند  أو   ،A أمرياملؤمنني 

وّقع يف درج من نور وُطبع عليه بخاتم حمّمدF، حّتى 

والّتحّية  بالبرشى  صاحبه  فيلقى   ،Aالقائم إىل  م  ُيَسلَّ

والكرامة إن شاء اهلل تعاىل(.

اين  ما  شيعيان  از  احدى  فرمود:   Aباقر امام 

امامان  از  يكى  يا  امريمؤمنان  قرب  كنار  در  را  زيارتنامه 

نور  از  اينكه در دفرتى  السالم نمى خواند، جز  عليهم 

عىل  اهلل  صىل  پيامربان  خاتم  مهر  با  و  شود  مى  پيچيده 

تسليم   Aقائم حرضت  به  تا  شود،  مى  زده  مهر  وآله 

مواجه  كرامت  و  حتّيت  و  باشارت  وصاحبش  شود 

گردد.
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زيارة عاشوراء

ْبَن  َيا  َعَلْيَك  الُم  السَّ اهلل،  َعْبِد  َأبا  َيا  َعَلْيَك  الُم  السَّ

ِد  الُم َعَلْيَك َيا ْبَن َأِمرِي اُلْؤِمننَِي، َواْبَن َسيِّ َرُسوِل اهلل، السَّ

َدِة نِساِء اْلعاَلنَِي،  الُم َعَلْيَك َيا ْبَن فاِطَمَة َسيِّ اْلَوِصيِّنَي، السَّ

الُم  الُم َعَلْيَك َيا ثاَراهلل َواْبَن ثاِرِه َواْلِوْتَر الَْوُتوَر، السَّ السَّ

ِمنِّي  َعَلْيُكْم  بِِفنائَِك،  ْت  َحلَّ تِي  الَّ ْرواِح  اْلَ َوَعَل  َعَلْيَك 

َأبا  َيا  َوالنَّهاُر،  ْيُل  اللَّ َوَبِقَي  َبِقيُت  َما  َأَبدًا  اهلل  َسالُم  َجِيعًا 

اُلِصيَبُة  َوَعُظَمِت  ْت  َوَجلَّ ُة  ِزيَّ الرَّ َعُظَمِت  َلَقْد  اهلل،  َعْبِد 

َوَعُظَمْت  ْت  َوَجلَّ اْلِْسالِم،  َأْهِل  َجِيِع  َوَعَل  َعَلْينا  بَِك 

َفَلَعَن  َمَواِت،  السَّ َأْهِل  َجِيِع  َعَل  َمَواِت  السَّ ِف  ُمِصيَبُتَك 

ْلِم َواجَلْوِر َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت،  َسْت َأَساَس الظُّ ًة َأسَّ اهلل ُأمَّ

ًة َدَفَعْتُكْم َعْن َمقاِمُكْم، َوَأزاَلْتُكْم َعْن َمراتِبُِكُم  َوَلَعَن اهلل ُأمَّ

اهلل  َوَلَعَن  َقَتَلْتُكْم،  ًة  ُأمَّ اهلل  َوَلَعَن  ِفيها،  اهلل  َبُكُم  َرتَّ تِي  الَّ

...................................................................................................... زيارة عاشوراء  
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ْم بِالتَّْمِكنِي ِمْن ِقتالُِكْم، َبِرْئُت إَِل اهلل َوإَِلْيُكْم  ِديَن َلُ اُلَمهِّ

ِمْنُهْم، َوِمن َأْشياِعِهْم َوَأْتباِعِهْم َوَأْولِيائِِهْم، َيا َأبا َعْبِد اهلل، 

إِنِّ ِسْلٌم ِلَْن ساَلَُكْم، َوَحْرٌب ِلَْن حاَرَبُكْم إِل َيْوِم اْلِقياَمِة، 

َة قاِطَبًة،  َوَلَعَن اهلل آَل ِزياٍد، َوآَل َمْرواَن، َوَلَعَن اهلل َبنِي ُأَميَّ

َوَلَعَن اهلل اْبَن َمْرجاَنَة، َوَلَعَن اهلل ُعَمَر ْبَن َسْعٍد، َوَلَعَن اهلل 

َبْت لِِقتالَِك،  َجْت َوَأجَلَمْت َوَتَنقَّ ًة َأْسَ ِشْمرًا، َوَلَعَن اهلل ُأمَّ

الَِّذي  اهلَل  َفَأْسَأُل  بَِك،  َعُظَم ُمصاِب  َلَقْد  ي،  َوُأمِّ َأْنَت  بَِأِب 

َمَع  َيْرُزَقنِي َطَلَب ثأِرَك  َأْن  َوَأْكَرَمنِي بَِك،  َأْكَرَم َمقاَمَك، 

ٍد َصلَّ اهلل َعَلْيِه َوآلِه. مَّ إِماٍم َمْنُصوٍر ِمْن َأْهِل َبْيِت ُمَ

الم ِف  الّلُهمََّّ اْجَعْلنِي ِعْنَدَك َوِجيهًا بِاُلَسنْيِ َعَليه السَّ

َوإِل  اهلل،  إَِل  ُب  َأَتَقرَّ إِنِّ  اهلل،  َعْبِد  َأبا  َيا  َواآلِخَرِة،  ْنيا  الدُّ

اَلَسِن،  َوإَِل  فاِطَمَة،  َوإِل  اُلْؤِمننَِي،  َأِمرِي  َوإِل  َرُسولِِه، 

َلَك  َوَنَصَب  َقاَتَلَك،  ِمَّْن  َوبِاْلَباَءِة  بُِمَوالتَِك،  َوإَِلْيَك 

َواجَلْوِر  ْلِم  الظُّ َأَساَس  َس  َأسَّ ِمَّْن  َوبِاْلَباَءِة  اَلْرَب، 
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َأساَس  َس  َأسَّ ِمَّْن  َرُسولِِه،  َوإِل  اهلل  إَِل  َوَأْبَرُأ  َعَلْيُكْم، 

ذلَِك، َوَبنى َعَلْيِه ُبْنياَنُه، َوَجرى ِف ُظْلِمِه َوَجْوِرِه َعَلْيُكْم، 

ُب  َوَأَتَقرَّ ِمْنُهْم،  َوإَِلْيُكْم  اهلل،  إَِل  َبِرْئُت  َأْشياِعُكْم،  َوَعَل 

إَِل اهلل ُثمَّ إَِلْيُكْم بُِموالتُِكْم َوُموالِة َولِيُِّكْم، َوبِاْلَباَءِة ِمْن 

َأْعدائُِكْم، َوالنَّاِصبنَِي َلُكُم اَلْرَب، َوبِاْلَباَءِة ِمْن َأْشَياِعِهْم 

حاَرَبُكْم،  ِلَْن  َوَحْرٌب  ساَلَُكْم،  ِلَْن  ِسْلٌم  إِنِّ  َوَأْتَباِعِهْم، 

الَِّذي  اهلَل  َفَأْسَأُل  عاداُكْم،  ِلَْن  َوَعُدوٌّ  والُكْم،  ِلَْن  َوَوِلٌّ 

اْلَباَءَة  َوَرَزَقنِي  َأْولَِيائُِكْم،  َوَمْعِرَفِة  بَِمْعِرَفتُِكْم،  َأْكَرَمنِي 

َوَأْن  َواآْلِخَرِة،  ْنيا  الدُّ ِف  َمَعُكْم  َعَلنِي  َيْ َأْن  َأْعدائُِكْم،  ِمْن 

َوَأْسَأُلُه  َواآْلِخَرِة،  ْنيا  الدُّ ِف  ِصْدٍق  َقَدَم  ِعْنَدُكْم  ِل  ُيَثبَِّت 

َيْرُزَقنِي  َوَأْن  اهلل،  ِعْنَد  َلُكْم  الَْحُموَد  الَقاَم  َغنِي  ُيَبلِّ َأْن 

ِمْنُكْم،  بِاَلقِّ  َناِطٍق  َظاِهٍر   ، َمِهِديٍّ إِماٍم  َمَع  ثأِرُكم  َطَلَب 

ْأِن الَِّذي َلُكْم ِعْنَدُه، َأْن ُيْعِطَينِي  ُكْم، َوبِالشَّ َوَأْسَأُل اهلَل بَِحقِّ

بُِمصاِب بُِكْم، َأْفَضَل َما ُيْعِطي ُمصابًا بُِمِصيَبتِِه، ُمِصيَبًة َما 

...................................................................................................... زيارة عاشوراء  
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مَواِت  َتها ِف اْلِْسالِم، َوِف َجِيِع السَّ َأْعَظَمها، َوَأْعَظَم َرِزيَّ

ِمْنَك  َتناُلُه  ِمَّْن  هَذا،  َمَقاِمي  ِف  اْجَعْلنِي  الّلُهمَّ  ْرِض،  َواْلَ

ٍد  مَّ يا ُمَ ياَي َمْ ٌة، َوَمْغِفَرٌة، الّلُهمَّ اْجَعْل َمْ َصَلواٌت، َوَرْحَ

ٍد. مَّ ٍد َوآِل ُمَ مَّ ٍد، َوَماِت َماَت ُمَ مَّ َوآِل ُمَ

آِكَلِة  َواْبُن  َة،  ُأَميَّ َبُنو  بِِه  َكْت  َتَبَّ َيْوٌم  هَذا   إِنَّ  الّلُهمَّ 

َنبِيَِّك  َولِساِن  لِسانَِك  َعَل  ِعنِي،  اللَّ اْبُن  ِعنُي  اللَّ ْكباِد،  اْلَ

ِفيِه  َوَقَف  َمْوِطٍن  َوَمْوِقٍف،  ُكلِّ  ِف  وآلِه،  عليه  اهلُل  صّل 

َك َصلَّ اهلل َعَلْيِه َوآلِه، الّلُهمَّ اْلَعْن َأبا ُسْفياَن، َوُمَعاِوَيَة،  َنبِيُّ

ْعَنُة َأَبَد اآْلبِِديَن، َوهَذا  َوَيِزيَد ْبَن ُمَعاِوَيَة، َعَلْيِهْم ِمْنَك اللَّ

اُلَسنْيَ  بَِقْتِلِهُم  َمْرواَن،  َوآُل  ِزيادٍ،  آُل  بِِه  َفِرَحْت  َيْوٌم 

ِمْنَك،  ْعَن  اللَّ َعَلْيِهُم  َفضاِعْف  الّلُهمَّ  َعَلْيِه،  اهلل  َصَلواُت 

ُب إَِلْيَك ِف هَذا اْلَيْوِم، َوِف  لِيَم، الّلُهمَّ إِنِّ َأَتَقرَّ َواْلَعذاَب اْلَ

َعَلْيِهْم،  ْعَنِة  َواللَّ ِمْنُهْم،  اَءِة  بِاْلَبَ اِم َحَياِت  َوَأيَّ َمْوِقِفي هَذا، 

الُم. َوبِاُلَوالِة لَِنبِيَِّك َوآِل َنبِيَِّك َعَلْيِه َوَعَلْيِهُم السَّ
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ثّم تقول مائة مّرة: آنگاه 100 بار بگو:

ٍد، َوآِخَر  مَّ ٍد َوآِل ُمَ مَّ َل َظاِلٍ َظَلَم َحقَّ ُمَ الّلُهمَّ اْلَعْن َأوَّ

جاَهَدِت  تِي  الَّ اْلِعَصاَبَة  اْلَعِن  الّلُهمَّ  ذلَِك،  َعَل  َلُه  َتابٍِع 

الّلُهمَّ  َقْتِلِه،  َعَل  َوتاَبَعْت  َوباَيَعْت،  َوشاَيَعْت،   ، اُلَسنْيَ

اْلَعْنُهْم َجِيعًا.

ثّم قل مائة مّرة: آنگاه 100 بار بگو:

ْت  تِي َحلَّ ْرواِح الَّ الُم َعَلْيَك َيا َأبا َعْبِد اهلل، َوَعَل اْلَ السَّ

ْيُل  َبِقيُت َوَبِقَي، اللَّ َأَبدًا َما  بِِفنائَِك، َعَلْيَك ِمنِّي َسالُم اهلل 

الُم  َوالنَّهاُر، َوَل َجَعَلُه اهلل آِخَر اْلَعْهِد ِمنِّي لِِزياَرتُِكْم، السَّ

 ، ، َوَعَل َأْولِد اُلَسنْيِ ، َوَعَل َعِلِّ ْبِن اُلَسنْيِ َعَل اُلَسنْيِ

. َوَعَل َأْصحاِب اُلَسنْيِ

ثّم تقول: پس بگو:

ًل،  ْعِن ِمنِّي، َواْبَدْأ بِِه َأوَّ َل ظاِلٍ بِاللَّ الّلُهمَّ ُخصَّ َأْنَت َأوَّ

ابَِع، الّلُهمَّ اْلَعْن َيِزيَد خاِمسًا،  الَِث َوالرَّ اِنَ َوالثَّ ُثمَّ اْلَعن الثَّ
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َواْلَعْن ُعَبْيَد اهلل ْبَن ِزياٍد، َواْبَن َمْرجاَنَة، َوُعَمَر ْبَن َسْعٍد، 

َيْوِم  إِل  َمْرَواَن  َوآَل  ِزياٍد،  َوآَل  ُسْفياَن،  َأِب  َوآَل  َوِشْمرًا 

اْلِقَياَمِة.

فيها: سپس در حال سجده  ثّم تسجد سجدة تقول 

اِكِريَن َلَك َعَل ُمَصاِبِْم،  َد الشَّ بگو: الّلُهمَّ َلَك اَلْمُد َحْ

تِي، الّلُهمَّ اْرُزْقنِي َشفاَعَة اُلَسنْيِ  اَلْمُد هلل َعَل َعِظيِم َرِزيَّ

 ، اُلَسنْيِ َمَع  ِعْنَدَك  ِصْدٍق  َقَدَم  ِل  َوَثبِّْت  اْلُوُروِد،  َيْوَم 

اُلَسنْيِ  ُدوَن  ُمَهَجُهْم  َبَذُلوا  ِذيَن  الَّ  ، اُلَسنْيِ َوَأْصحاِب 

عليه السالم.
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زيارة األربعني

عن  واملصباح  التهذيب  يف   Hالطويس الشيخ  روى 

املؤمن  )عالمات  قال:   Aالعسكري احلسن  اإلمام 

اليومّية، الفرائض  )أي:  ومخسني  إحدى  صالة   مخس: 

أربع  وهي  اليومية،  والنوافل  ركعة،  عرشة  سبع  وهى 

باليمني، والتختم  األربعني،  وزيارة  ركعة(،   وثالثون 

الرمحن  اهلل  ببسم  واجلهر  بالسجود،  اجلبني  وتعفري 

الرحيم(.

اليوم الشيخ الطويسH يف  وقد روى زيارته يف هذا 

يل  قال  قال:  أنه  اجلّمل  صفوان  عن  واملصباح  التهذيب 

موالي الصادق )صلوات اهلل عليه( يف زيارة األربعني: 

تزور عند ارتفاع النهار، وتقول :

اهلل  َخِليِل  َعل  الُم  السَّ َوَحبِيبِِه،  اهلل  َوِلِّ  َعل  الُم  السَّ

....................................................................................................... زيارة األربعني  
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َعل  الُم  السَّ ِه،  َصِفيِّ َواْبِن  اهلل  َصِفيِّ  َعل  الُم  السَّ َوَنِجيبِِه، 

الُكُرباِت  َأِسرِي  َعل  الُم  السَّ ِهيِد،  الشَّ الَْظُلوِم  اُلَسنْيِ 

َك  َوَصِفيُّ َك،  َولِيُّ ُه  َأنَّ َأْشَهُد  إِنِّ  الّلُهمَّ  الَعَباِت،  َوَقتِيِل 

هاَدِة،  بِالشَّ َأْكَرْمَتُه  بَِكراَمتَِك،  الفائُِز  َصِفيَِّك،  َواْبُن 

َوَجَعْلَتُه  الِولَدِة،  بِِطيِب  َواْجَتَبْيَتُه  عاَدِة،  بِالسَّ َوَحَبْوَتُه 

اَدِة، الذَّ ِمَن  َوذائِدًا  القاَدِة،  ِمَن  َوقائِدًا  اَدِة،  السَّ ِمَن   َسيِّدًا 

ًة َعل َخْلِقَك ِمَن  َوَأْعَطْيَتُه َمواِريَث اَلْنبِياءِ، َوَجَعْلَتُه ُحجَّ

ْصَح، َوَبَذَل ُمْهَجَتُه  عاِء، َوَمَنَح النُّ اَلْوِصياء، َفَأْعَذَر ِف الدُّ

َوَقْد  الَلِه،  ِة الضَّ َوَحرْيَ ِمَن اجَلهاَلِة،  ِعباَدَك  لَِيْسَتْنِقَذ  ِفيَك، 

اَلْدنى  بِاَلْرَذِل  ُه  َحظَّ َوباَع  ْنيا،  الدُّ ْتُه  َغرَّ َمْن  َعَلْيِه  َتواَزَر 

ِف  َوَتَرّدى  َوَتَغْطَرَس  اَلْوَكِس،  َمِن  بِالثَّ آِخَرَتُه  َوَشى 

ِعباِدَك  ِمْن  َوَأطاَع  َنبِيََّك،  َوَأْسَخَط  َوَأْسَخَطَك  َهواُه، 

النَّار،  اُلْسَتْوِجبنَِي  َلَة اَلْوزاِر،  َوَحَ َوالنِّفاِق،  قاِق  َأْهَل الشِّ

طاَعتَِك  ِف  ُسِفَك  َحّتى  َتِسبًا،  ُمْ صابِرًا  ِفيَك  َفجاَهَدُهْم 
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ْم  ْبُ َدُمُه، َواْسُتبِيَح َحِريُمُه، الّلُهمَّ َفالَعْنُهْم َلْعنا َوبِياًل َوَعذِّ

َعذابًا َألِيًم. 

يا  َعَلْيَك  الُم  السَّ اهللِ،  َرُسوِل  ْبَن  يا  َعَلْيَك  الُم  السَّ

َأِمينِِه،  َواْبُن  اهلل  َأِمنُي  َأنََّك  َأْشَهُد  اَلْوِصياء،  ِد  َسيِّ ْبَن 

َمْظُلومًا  َفِقيدًا،  َوُمتَّ  َحِيدًا،  َوَمَضْيَت  َسِعيدًا،  ِعْشَت 

َمْن  َوُمْهِلُك  َوَعَدَك  ما  ُمْنِجٌز  اهلل  َأنَّ  َوَأْشَهُد  َشِهيدًا، 

بَِعْهِد  َوَفْيَت  َأنََّك  َوَأْشَهُد  َقَتَلَك،  َمْن  ُب  َوُمَعذِّ َخَذَلَك، 

اهلل  َفَلَعَن  ِقنُي،  اليَّ َأتاَك  َحّتى  َسبِيِلِه  ِف  َوجاَهْدَت  اهلل، 

َسِمَعْت  ًة  ُامَّ اهلل  َوَلَعَن  َظَلَمَك،  َمْن  اهلل  َوَلَعَن  َقَتَلَك  َمْن 

 بِذلَِك َفَرِضَيْت بِِه، الّلُهمَّ إِنِّ ُأْشِهُدَك، َأنِّ َوِلُّ ِلَْن َوالُه،

ي يا ْبَن َرُسوِل اهلل، َأْشَهُد  َوَعُدوُّ ِلَْن عاداُه، بَِأِب َأْنَت َوُامِّ

َرِة، ِة، َواَلْرحاِم اُلَطهَّ اِمَ  َأنََّك ُكْنَت ُنورًا ِف اَلْصالِب الشَّ

ِمْن  ِت  اُلْدَلِمَّ ُتْلبِْسَك  َوَلْ  بَِأْنجاِسها  ُة  اجلاِهِليَّ ْسَك  ُتَنجِّ َلْ 

يِن، َوَأْركاَن اُلْسِلمنَي، َأنََّك ِمْن َدعائِِم الدِّ  ثِياِبا، َوَأْشَهُد 

....................................................................................................... زيارة األربعني  



)16(

 ......................... الزيارات )زيارة أمني اهلل - زيارة عاشوراء - زيارة األربعني(

، ِضُّ ، الرَّ ، التَِّقيُّ  َوَمْعِقِل اُلْؤِمننَِي، َوَأْشَهُد َأنََّك المام الَبُّ

ِة ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة  ، َوَأْشَهُد َأنَّ اَلئِمَّ ، الاِدي الَْهِديُّ ِكيُّ الزَّ

عل  ُة  َواُلجَّ الُوْثقى،  َوالُعْرَوُة  اُلدى،  َوَأْعالِم  التَّْقوى، 

ُموِقٌن،  ابُِكْم  َوبِإِيَّ ُمْؤِمٌن،  بُِكْم  َأنِّ  َوَأْشَهُد  ْنيا،  الدُّ َأْهِل 

ِسْلٌم،  لَِقْلبُِكْم  َوَقْلبِي  َعَمِل،  َوَخواتِيِم  ِدينِي،  بَِشايِِع 

َيْأَذَن اهلل  ٌة َحّتى  ُمَعدَّ َلُكْم  ِت  َوُنْصَ بٌِع،  ُمتَّ َوَأْمِري َلْمِرُكْم 

ُكْم، َصَلواُت اهلل َعَلْيُكْم،  َلُكْم؛ َفَمَعُكْم َمَعُكْم ل َمَع َعُدوِّ

َوغائِبُِكْم،  َوشاِهِدُكْم،  َوَأجساِدُكْم،  َأْرواِحُكْم،  َوَعل 

َوظاِهِرُكْم، َوباِطنُِكْم، آِمنَي َربَّ العاَلنَِي. 

ثم تصىل ركعتني وتدعو بم أحببت وترجع


