
 بخوانیم باید حسینی اربعین روز در را زیارتی چه

 

لیه ع)صادق امام حضرت از اربعین روز ویژه زیارت حسینی، اربعین روز در
 زیارتی شهرهای سایر در یا کربال در زائران تمام که است شده نقل( السالم
 متن بخوانند؛ را آن توانندمی خود سکونت محل از اینقطه هر در و عراق
 :است آمده ادامه در شریف زیارت این

 

المُ  َّهُُِوَلِىُ ُعَلىُاَلسَّ المُ ُوَحَبیبِهُُِالل َّهُُِخَلیلُُِعَلىُاَلسَّ ُالل

 

 خدا خلیل بر سالم او دوست و خدا ولى بر سالم

 

المُ ُوَنَجیبِهُِ َّهَُُِصفِىُ ُعَلىُاَلسَّ المُ َُصفِی هُُِوَابْنُُِالل ُالْح َسیْنُُِعَلىَُُاَلسَّ

 

 رب سالم اشبرگزیده فرزند و خدا برگزیده بنده بر سالم او نجیب بنده و
 حسین

 

ُِ هیدُُِالَْمظْل وم المُ ُالشَّ ُُِعلىُاَلسَّ ُالْعَبَراتُُِوَقَتیلُُِالْک ر باتُُِاَسیر

 

 کشته و بود اسیر هاگرفتاری به که بزرگوارى آن بر سالم شهید و مظلوم
 گردید روان اشک  

 



َّهُ ُاَْشهَدُ ُاِنّىُاَللّه مَُّ ُّکَُُاَن ُّکَُوَُُوَلِی کَُُوَابْنُ ُوَلِی َّئِز َُُصفِی کَُُوَابْنُ َُصفِی ُالْفا

 

 فرزند و تو( نماینده و) ولى   حضرت آن که دهم گواهى راستیبه من خدایا
 .شد کامیاب که بود اتبرگزیده فرزند و اتبرگزیده و بود تو ولى  

 

ُُِاَکْرَمْتَهُ ُبِکَرامَتِکَُ هادَه ُُِوَحَبَوْتَهُ ُبِالشَّ عادَه ُبِطیبُُِوَاَجْتَبَیْتَهُ ُبِالسَّ

 

 به داشتى مخصوصش و شهادت وسیلهبه کردى اشگرامی تو، بزرگداشت به
 پاکزادى به را او برگزیدى و سعادت

 

ُِ ُُِمِنَُُقآئِدا ُُوَُُالّسادَهُُِمِنََُُسی دا ُُوَجَعَلْتَهُ ُالْواِلدَه ُمِنُُْوَذآئِدا ُُالْقادَه

 

 که کسانى از یکى و پیشرو رهروان از و(  بزرگ) آقایان از یکى دادى قرارش و
 کردند دفاع حق از

 

ُِ َّءُُِمَواریثَُُوَاَعْطَیْتَهُ ُالْذادَه َّءُُِمِنَُُخَلْقِکَُُعَلىُح جَّهُ ُوَجَعَلْتَهُ ُاالنْبِیا ُاالْوِْصیا

 

 خلقت بر تو حجت که اوصیائى از و دادى او به را پیمبران هایمیراث و
 نیز او دادى قرارش هستند

 

ُّْصحَُُوَمَنَحَُُالدُّعآءُُِفىُُِفَاَعَْذرَُ ُفیکَُُم هْجَتَهُ ُوَبََذلَُُالن



 

 دریغبی و نگذارد(  کسى براى) ایبهانه و عذر جاى مردم دعوت در
 داد تو راه در را خود جان و کرد خیرخواهى

 

ُُِالْجَهالَهُُِمِنَُُعِبادَکَُُلِیَْستَنْقِذَُ اللَهُُِوَحَیْرَه َُُوَقَدُُْالضَّ َُمنُُْعَلَیْهُُِتَوازَر

 

(  وادى در) سرگردانى و نادانى و جهالت(  گرداب) از را بندگانت برهاند تا
 شدند همدست حضرت آن علیه بر که شد چنان و گمراهى

 

َّهُ ُوَباعَُُالدُّنْیاُغَرَّتْهُ  ََّمنُُِآِخرَتَهُ ُوََشرىُاالّدْنىُبِاالرْذَلُُِحَظ ُبِالث

 

 به( را خود سعادت و کامل) بهره فروختند و داد فریبشان دنیا که کسانى
 بهایی مقابل در را آخرتش بداد و ناچیزى پست بهاى

 

َّکَُُوَاَْسخَطَُُوَاَْسخَطَکَُُهَواه ُُفىُوَتَرَدّىُوَتَغَطْرََسُُاالَوْکَسُِ ُنَبِی

 

 کردند، سرنگون هوس و هوا چاه در را خود و کردند بزرگى و مقداربی و اندک
 آوردند خشم به را پیامبرت و تو و

 

قاقُُِاَهْلَُُعِبادِکَُُمِنُُْوَاَطاعَُ ُُِوَحََملَهَُُوَالن فاقُُِالش  ُالنّارَُُالْم ْستَوِْجبینَُُاالّوْزار

 



 و بودند نفاق و دستگى دو اهل که را کردند پیروى آنانى بندگانت میان از
 وجبمست جهت بدین و کشیدندمی بدوش گناه سنگین بارهاى که را کسانى
 بودند گشته دوزخ

 

ُُِفیکَُُفَجاهََده مُْ فِکََُُحتّىُم حْتَِسبا ُُرا ُصاب ُیم هُ َحُرُوَاْست بیحَُُدَم هُ ُطاعَتِکَُُفىُس 

 

 تا کرد جهاد آنها با جویی پاداش و شکیبایی با( دید چنان که) حضرت آن
 شد شکسته مقدسش حریم و ریخت تو پیروى راه در خونش

 

ُاَلیما ُُعَذابا ُُوَعَذ بْه مُُْوَبیال ُُلَعْنا ُُفَالْعَنْه مُُْاَللّه مَُّ

 

 دردناک عذابى به کن وعذابشان دار وبال لعنتى به کن لعنت را آنان خدایا

 

المُ  ولُُِبْنَُُیَاُعَلَیْکَُُاَلسَّ َّهُُِرَس  المُ ُالل َّءَُُِسی دُُِبْنَُُیَاُعَلَیْکَُُاَلسَّ َّکَُُدُ اَْشهَُُاالَوِْصیا ُاَن
َّهُُِاَمینُ  ُاَمینِهُُِوَابْنُ ُالل

 

 گواهى اوصیاء آقاى فرزند اى تو بر سالم خدا رسول فرزند اى تو بر سالم
 اویی دار امانت فرزند و خدا دارامانت تو راستیبه که دهم

 

َّهَُُاَنَُُّوَاَْشهَدُ َُشهیدا َُُمظْل وما ُُفَقیدا ُُوَم تَُُّحَمیدا ُُوَمََضیْتََُُسعیدا ُُعِْشتَُ ُالل
ُوَعََدکَُُماُم نِْجز ُ



 

 یدشه و ستمدیده و گشتهگم و رفتى دنیا از ستوده و زیستى سعادتمند
 تو به که ایوعده بدان کند وفا راستیبه خدا که دهم گواهى نیز و درگذشتى

 داده

 

َّکَُُوَاَْشهَدُ ُقَتَلَکَُُمَنُُْوَم عَذ بُ ُخََذلَکَُُمَنُُْوَم هْلِکُ  َّهُُِبِعَهْدُُِوَفَیْتَُُاَن ُالل

 

 کسى کند عذاب و برداشت اتیاری از دست که را هرکه رساند هالکت به و
 کردى وفا خوبیبه تو که دهم گواهم و کشت را تو که

 

َّهُ ُفَلَعَنَُُالْیَقینُ ُاَتیکَُُحَتّىَُسبیلِهُُِفىُوَجاهَدْتَُ َّهُ ُوَلَعَنَُُقَتَلَکَُُمَنُُْالل ُالل

 

 کسى کند لعنت خدا رسید فرا مرگت تا او راه در کردى جهاد و خدا عهد به
 کند لعنت خدا و کشت را تو که

 

َّهُ ُوَلَعَنَُُظَلََمکَُُمَنُْ ُاِنّىُاَللّه مَُُّبِهُُِفَرَِضیَتُُْبِذلِکََُُسمِعَتُُْا مَّهُ ُالل

 

 و تنکش جریان شنیدند که مردمى کند لعنت خدا و کرد ستم تو به که کسى
 را تو من خدایا بودند راضى بدان و را تو ستم

 

ُُُّوااله ُُلَِمنُُْوَلِىُُُّاَنّىُا ْشهِد کَُ ُبْنَُُیَاُوَا مّىُاَنْتَُُبِاَبىُعاداه ُُلَِمنُُْوَعَد و



 

 که هر با دشمنم و دارد دوست را او که هر دارم دوست من که گیرممی گواه
 فرزند اى فدایت به مادرم و پدرم دارد دشمن را او

 

ولُِ َّهُُِرَس  َّکَُُاَْشهَدُ ُالل ُُِالّشامِخَهُُِفىِاالْصالبُُِن ورا ُُک نْتَُُاَن ُالْم طَهَّرَهُُِوَاالْرْحام

 

 بلند پدرانى پشت در بودى نورى راستیبه تو که دهم گواهى خدا رسول
 هاییرحم و مرتبه

 

َّهُ ُت نَج ْسکَُُلَمُْ ُثِیابِهاُمِنُُْالْم دْلَهِّماتُ ُت لْبِْسکَُُوَلَمُُْبِاَنْجاِسهاُالْجاهِلِی

 

 برت در و هایشآلودگی به جاهلیت زمان اوضاع نکرد اتآلوده که پاکیزه
 چرکینش هایلباس از نکرد

 

َّکَُُوَاَْشهَدُ  ُُِمِنُُْاَن َّئِم ُالْم ؤْمِنینَُُوَمَعْقِلُُِالْم ْسلِمینَُُوَاَرْکانُُِالّدینُُِدَعا

 

 مسلمانان محکم هایستون و دین هایپایه از تو راستیبه که دهم گواهى و
 ایمانى با مردمان پناهگاه و

 

َّکَُُوَاَْشهَدُ  ُُُّاالّمامُ ُاَن َّقِىُُُّالْبَر ُُِالرَِّضىُُُّالت ُالَْمهْدِىُُُّالْهادِىُىُُّالزَّک

 



 و اکیزهپ و پسندیده و تقوا با نیکوکار پیشواى راستیبه تو که دهم گواهى و
 اى یافته راه راهنماى

 

َّقْوىُکَلَِمهُ ُو لْدِکَُُمِنُُْاالّئِمَّهَُُاَنَُُّوَاَْشهَدُ  ُالْه دىُوَاَعاْلمُ ُالت

 

 نشانه و تقوى حقیقت و روح فرزندانت از امامان همانا که دهم گواهى و
 هدایت هاى

 

ُم ؤْمِن ُُبِک مُُْاَنّىُوَاَْشهَدُ ُالدُّنْیاُاَهْلُُِعلىُوَالْح جَّهُ ُالْو ثْقىُوَالْع رْوَه ُ

 

 و هستند دنیا مردم بر هاییحجت و(  فضیلت و حق) محکم هاى رشته و
 دارم ایمان شما به من که دهم گواهى

 

ُُِدینىُبَِشرایِعُُِم وقِن ُُوَبِاِیابِک مُْ ُِسلْم ُُلِقَلْبِک مُُْوَقَلْبىُعََملىُوَخَواتیم

 

 دل متسلی دلم و کردارم عواقب و دینم قوانین با دارم یقین بازگشتتان به و
 است شما

 

َّبِع ُُالِمْرِک مُُْوَاَمْرى َّهُ ُیَاْذَنَُُحَتّىُم عَدَّه ُُلَک مُُْوَن ْصرَتىُم ت ُلَک مُُْالل

 



 در خدا آنکه تا است آماده برایتان یاریم و است شما کار پیرو کارم و
 دهد اجازه ظهورتان

 

َّهَُُِصلَواتُ ُعَد و ک مُُْالمَعََُُمعَک مُُْفََمعَک مُْ ُاَرْواحِک مُُْوَعلىُعَلَیْک مُُْالل

 

 شما هاىروان بر و شما بر خدا درودهاى شما دشمنان با نه شمایم با پس

 

َّئِبِک مُُْوَشاهِدِک مُُْوَاَجْسادِک مُْ ُالْعالَمینَُُرَبَُُّآمینَُُوَباطِنِک مُُْوَظاهِرِک مُُْوَغا

 

 گارپرورد  اى آمین نهانتان و آشکارتان و غائبتان و حاضرتان و پیکرهایتان و
 .جهانیان

 

 جایبه صبح نماز مانند زیارت نماز رکعت دو باید زیارت این قرائت از پس
 .کرد دعا مسلمین حوائج تمام و( عج)زمان امام فرج در تعجیل برای و آورد

*** 

 

برای بهره مندی بیشتر از سایر زیارت نامه ها و ادعیه پیشنهاد میکنیم 
را   iOSبرای اندروید یا سایر برنامه ها برای  النعیم باب الجنان مفاتیحبرنامک 

 روی موبایل خود نصب داشته باشید ... 
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