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  صفر االربعين أي اليوم العشرين من زيارة

عالمات المؤمن خمس: صالة احدى وخمسين أي  :قال)عليه السالم(روى الّشيخ في الّتهذيب والمصباح عن االمام الحسن العسكري 
وتعفير الجبين بالّسجود،  مينوالّنوافل اليومّية وهي أربع وثالثون ركعة، وزيارة االربعين، والتخّتم بالي الفرائض اليومّية وهي سبع عشرة ركعة

صفوان  زيارته في هذا اليوم على نحوين، أحدهما ما رواه الّشيخ في الّتهذيب والمصباح عن والجهر بِِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَّحيِم، وقد رويت

 : وتقول ارتُزور عند ارتفاع الّنه :الجّمال قال : قال لي موالي الّصادق صلوات اهلل عليه في زيارة االربعين

 اَلسَّالُم َعلى َوِليِّ اهلِل َوَحبيِبِه،  .1
 َوَنجيِبِه،  اَلسَّالُم َعلى َخليِل اهللِ  .2
 اَلسَّالُم َعلى َصِفيِّ اهلِل َواْبِن َصِفيِِّه،  .3

  ،اْلُحَسْيِن اْلَمْظُلوِم الشَّهيدِ  اَلسَّالُم َعلى .4
 َوقَتيِل اْلَعَبراِت،  سيِر اْلُكُرباتِ أَ اَلسَّالُم على  .5
 َك اْلفائُِز ِبَكراَمِتَك، َولِيَِّك َوَصِفيَُّك َواْبُن َصِفيِّ  نَُّه َولِيَُّك َواْبنُ أَ َأْشَهُد ِإّني ـُهمَّ اَللّ  .6
  ْجَتبَـْيَتُه ِبطيِب اْلِوالَدِة،أَ لسَّعاَدِة، وَ َوَحبَـْوَتُه بِابِالشَّهاَدِة  ْكَرْمَتهُ أَ  .7
 ِة، اْلذادَ  اْلقاَدِة، َوذائِداً ِمنْ َوَجَعْلَتُه َسيِّداً ِمَن الساَدِة، َوقائِداً ِمَن  .8
 ْوِصياِء، َخْلِقَك ِمَن الَ  نِْبياِء، َوَجَعْلَتُه ُحجًَّة َعلىْعطَْيَتُه َمواريَث الَ أَ وَ  .9
  ْعَذَر فِى الدُّعاِء َوَمَنَح النُّْصَح،أَ فَ  .11

َرةِ  .11  الَلِة، الضَّ  َوَبَذَل ُمْهَجَتُه فيَك لَِيْستَـْنِقَذ ِعباَدَك ِمَن اْلَجهاَلِة َوَحيـْ
نْيا، َوباَع َحظَّهُ  .12  ْدنى، ْرَذِل الَ الَ بِ  َوَقْد َتواَزَر َعَلْيِه َمْن َغرَّْتُه الدُّ
 َوتـََرّدى ِفي َهواُه،  وَْكِس، َوتـََغْطَرسَ َشرى آِخَرَتُه بِالَّثَمِن الَ وَ  .13

 َأْسَخَط نَِبيََّك، َأْسَخَطَك وَ وَ  .11
  ْوزاِر اْلُمْستَـْوِجبيَن الّناَر،لنِّفاِق َوَحَمَلَة الَ ْهَل الشِّقاِق َواأَ  طاَع ِمْن ِعباِدكَ أَ وَ  .15
 َواْسُتبيَح َحريُمُه،  َفجاَهَدُهْم فيَك صاِبراً ُمْحَتِسباً َحّتى ُسِفَك ِفي طاَعِتَك َدُمهُ  .16
بـُْهمْ  .17 ُهْم َلْعناً َوبياًل َوَعذِّ  َعذاباً اَليماً،  اَللّـُهمَّ فَاْلَعنـْ
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 ْوِصياِء، يَا ْبَن َسيِِّد الَ  ُسوِل اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيكَ اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن رَ  .18
  ميِنِه،أَ َأميُن اهلِل َواْبُن أَنََّك ْشَهُد أَ  .19

 َفقيداً َمْظُلوماً َشهيداً، ِعْشَت َسعيداً َوَمَضْيَت َحميداً َوُمتَّ  .21
 قـَتَـَلَك،  ُمَعذٌِّب َمنْ نَّ اهلَل ُمْنِجٌز ما َوَعَدَك، َوُمْهِلٌك َمْن َخَذَلَك، وَ أَ  ْشَهدُ أَ وَ  .21
 تياَك اْلَيقيُن، أَ َحّتى  نََّك َوفـَْيَت بَِعْهِد اهلِل َوجاَهْدَت ِفي َسبيِلهِ أَ َأْشَهُد وَ  .22
 ظََلَمَك،  فـََلَعَن اهللُ َمْن قـَتَـَلَك، َوَلَعَن اهللُ َمنْ  .23

 مًَّة َسِمَعْت ِبذِلَك فـََرِضَيْت بِِه، أُ َوَلَعَن اهللُ  .21
 ّني َوِليٌّ ِلَمْن واالُه َوَعُدوٌّ ِلَمْن عاداُه أَ ِهُدَك شْ أُ ّني إِ  اَللّـُهمَّ  .25
 أُّمي يَا ْبَن َرُسوِل اهلِل، أَْنَت وَ  بيأَ بِ  .26
 ْرحاِم اْلُمَطهََّرِة، ْصالِب الّشاِمَخِة َوالَ الَ  فىِ  نََّك ُكْنَت نُوراً أَ َأْشَهُد  .27
  اْلُمْدَلِهّماُت ِمْن ثِياِبها، ْنجاِسها َوَلْم تـُْلِبْسكَ أَ اْلجاِهِليَُّة بِ  َلْم تـَُنجِّْسكَ  .28
 اْلُمْؤِمنيَن،  رْكاِن اْلُمْسِلميَن َوَمْعِقلِ أَ نََّك ِمْن َدعاِئِم الّديِن وَ أَ َأْشَهُد وَ  .29
 يُّ اْلهاِدي اْلَمْهِديُّ، الزَّكِ  ماُم اْلبَـرُّ التَِّقيُّ الرَِّضيُّ أَنََّك الِ ْشَهُد أَ وَ  .31
 ْعالُم اْلُهدى َواْلُعْرَوُة اْلُوْثقى، أَ َكِلَمُة التـَّْقوى وَ  ْلِدكَ ئِمََّة ِمْن وُ َأنَّ الَ َأْشَهُد وَ  .31

 نْيا، َأْهِل الدُّ  َواْلُحجَُّة على .32
 ِبَشراِيِع ديني َوَخواتيِم َعَملي،  ُموِقنٌ  ياِبُكمْ إِ أَّني ِبُكْم ُمْؤِمٌن َوبِ َأْشَهُد وَ  .33
  ْمرُِكْم ُمتَِّبعٌ لَ  ْمريأَ قـَْلبي ِلَقْلِبُكْم ِسْلٌم وَ وَ  .31

ٌة َحّتى يَأَذَن اهللُ َلُكْم، .35  َوُنْصَرتي َلُكْم ُمَعدَّ
 َفَمَعُكْم َمَعُكْم ال َمَع َعُدوُِّكْم  .36
ْجسادُِكْم َوشاِهدُِكْم َوغائِِبُكْم َوظاِهرُِكْم أَ َأْرواِحُكْم وَ  َصَلواُت اهلِل َعَلْيُكْم َوعلى .37

  .آميَن َربَّ اْلعاِلمين َوباِطِنُكمْ 
 . عو بما أحببت وترجعثّم تصّلي ركعتين وتد


