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 (ـين )عس  زيـارة اإلمـام الح  

 اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث آَدَم َصْفَوِة اهلِل،  .1
 نَِبيِّ اهلِل،  اِرَث نُوح  و  اَلسَّالُم َعَلْيَك يا .2
 اهلِل،  ْبراهيَم َخليلِ إِ اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث  .3
 اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث ُموسى َكليِم اهلِل،  .4
 واِرَث عيسى ُروِح اهلِل،  اَلسَّالُم َعَلْيَك يا .5
 َحبيِب اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث ُمَحمَّد   .6
 ، َولي اهللِ  ميِر اْلُمْؤِمنينَ أَ اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث  .7
 اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن ُمَحمَّد اْلُمْصَطفى،  .8
 اْلُمْرَتضى،  َعِلي   اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبنَ  .9
  اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن فاِطَمَة الزَّْهراِء، .11
 ُكْبرى، اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن َخديَجَة الْ  .11
 اهلِل َواْبَن ثارِِه َواْلِوتْ َر اْلَمْوُتوَر،  اَلسَّالُم َعَلْيَك يا ثارَ  .12
 الصَّالَة َوآتَ ْيَت الزَّكاَة،  َقْمتَ أَ نََّك َقْد أَ ْشَهُد أَ  .13
 اْلُمْنَكِر،  َمْرَت بِاْلَمْعُروِف َونَ َهْيَت َعنْ أَ وَ  .14
 تاَك اْلَيقيُن، أَ َطْعَت اهلَل َوَرُسوَلُه َحّتى أَ وَ  .15
 مًَّة ظََلَمْتَك، أُ مًَّة قَ تَ َلْتَك، َوَلَعَن اهللُ أُ  َلَعَن اهللُ ف َ  .16

 َسِمَعْت ِبذِلَك فَ َرِضَيْت ِبِه،  مَّةً أُ َوَلَعَن اهللُ  .17
 ْصالِ  الّااِمَةِة، َأنََّك ُكْنَت نُورًا ِفي الَ  ْشَهدُ أَ با َعْبِداهلِل، أَ يا َمْوالَي يا  .18

 ْرحاِم اْلُمَطهََّرِة،َوالَ  .19
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 ُمْدَلِهّماِت ثِياِبها،  ْنجاِسها، َوَلْم تُ ْلِبْسَك ِمنْ أَ جِّْسَك اْلجاِهِليَُّة بِ َلْم تُ نَ  .21
 اْلُمْؤِمنيَن،  رْكانِ أَ نََّك ِمْن َدعاِئِم الّديِن، وَ أَ ْشَهُد أَ وَ  .21
  يُّ اْلَمْهدِ  الزَِّكيُّ اْلهاِديُ  ماُم اْلبَ رُّ التَِّقيُّ الرَِّضيُّ َأنََّك الِ ْشَهُد أَ وَ  .22
 َكِلَمُة الت َّْقوى،  ئَِّمَة ِمْن ُوْلِدكَ َأنَّ الَ  ْشَهدُ أَ وَ  .23
ْنيا، أَ َعلى  ْعالُم اْلُهدى، َواْلُعرَوُة اْلُوْثقى، َواْلُحجَّةُ أَ وَ  .24  ْهِل الدُّ
 ّني ِبُكْم ُمْؤِمٌن أَ  ْنِبياَءُه َوُرُسَلهُ أَ ْشِهُد اهلَل َوَمالِئَكَتُه وَ أُ وَ  .25

 َعَملي،  َخواتيمِ ُموِقٌن ِبَاراي ِِع ديني وَ  ياِبُكمْ إِ َوبِ  .26
 ْمرُِكْم ُمتَِّب ٌع، ْمري لَ أَ َوقَ ْلبي ِلَقْلِبُكْم ِسْلٌم وَ  .27
 ْجساِمُكْم أَ ْجسادُِكْم َوَعلى أَ ْرواِحُكْم َوَعلى أَ اهلِل َعَلْيُكْم َوَعلى  َصَلواتُ  .28
 . َعلى شاِهدُِكْم َوَعلى غائِِبُكْم َوَعلى ظاِهرُِكْم َوَعلى باِطِنُكمْ وَ  .29

 اهلِل،  َعْبدِ  باأَ ّمي يا أُ ْنَت وَ أَ بي أَ ّمي يَا ْبَن َرُسوِل اهلِل، بِ أُ ْنَت وَ أَ بي أَ بِ  .31
  َلَقْد َعُظَمِت الرَّزِيَُّة َوَجلَِّت اْلُمصيَبُة ِبَك َعَلْينا .31

 ْرِض، َأْهِل السَّماواِت َوالَ َوَعلى َجميِع  .32
 ْلَجَمْت َوتَ َهيََّأْت ِلِقتاِلَك، أَ وَ  ْسَرَجتْ أَ مًَّة أُ فَ َلَعَن اهللُ  .33
 لى َمْاَهِدَك، إِ تَ ْيُت أَ َحَرَمَك، وَ  اهلِل، َقَصْدتُ  با َعْبدِ أَ يا َمْوالَي يا  .34
 َحلِّ الَّذي َلَك َلَدْيِه مَ ِعْنَدُه َوبِالْ  ْسأُل اهلَل بِالاَّأِن الَّذي َلكَ أَ  .35
ْنيا َوااْلِخَرةِ ْن َيجْ أَ ُمَحمَّد، وَ  ْن ُيَصِليَّ َعلى ُمَحمَّد َوآلِ أَ  .36  .َعَلني َمَعُكْم ِفي الدُّ
 والي  مَ دي وَ يّ  ياسَ  ليكَ  عَ  المُ  السَّ و  .37

  نيكَ بَ  نْ مِ  ينَ عصومِ المَ  ةِ  سعَ  والتّ  يكَ  خِ وأَ  كَ  مِّ وأُ  يكَ  بوأَ  كَ دِّ  على جَ وَ  .38
  اسِ بّ  العَ  لِ ضْ بي الفَ أَ  خيكَ وأَ   رِ غَ صْ الَ  لي  وعَ  رِ بَ كْ الَ  لي  عَ  كَ يّ دَ لَ على وَ وَ  .39
 .هركاتُ  بَ وَ  اهللِ  ةُ مَ  حْ رَ وَ  كَ  ونَ  م دُ هُ  جَ  هَ  لوا مُ ذَ  بَ  الذينَ  داءِ  عَ السُّ  داءِ هَ  والاُّ  .41


