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در  . ادق علیه السالم منتشر شدم صبرای نخستین بار زیارت وارث با دستخط منسوب به اما

 53این نسخه با استفاده از قلم منسوب به امام صادق علیه السالم که از قرآن شماره 

کل زیارت وارث با دستخط منسوب به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی استخراج شده 

 امام صادق علیه السالم بازآفرینی و منتشر شده است 

فضایلی بی  برای خود خواص و کدام ره که دارد وجود انمسلمان ما دنیای در فراوانی زیارات

 .را دگرگون می کند، زیارت وارث است نمانند دارند و یکی از این زیارات که حال انسا

 .شود می قرائت کربال در که است( ع) حسین امام مشهور هایزیارتنامه از یکی وارث زیارت
 هب( ع) صادق امام هک است شیعیان سوم امام زیارت دستورالعملِ از بخشی نامه زیارت این

 قربان عید و عرفه روز و شب در زیارت برای را زیارتنامه این برخی .داد تعلیم صفوان

 قرائت( ع) حسین امام زیارت برای زمان هر در را آن توانمی روایت طبق چند هر. اندآورده

 .کرد

 

 وارث زیارت دستورالعمل

 آن حرم در( ع) حسین امام زیارت ایبر دستورالعمل یک از بخشی واقع در زیارتنامه این

 امام سر باالی قسمت در و مبارک ضریح به رسیدن هنگام را آن باید زائر که است حضرت

 .بخواند( ع) حسین

 وارث زیارت قرائت های زمان
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 شب اعمال در نیز برخی و عرفه روز در( ع) حسین امام زیارت عنوان با را وارث زیارت برخی

 مختلف های زیارت که است ذکر قابل .اندآورده قربان عید روز و بش نیز و عرفه روز و

 .دارند اول هایفراز در ویژه به زیارت این به زیادی شباهت که دارد وجود نیز دیگری

 زیارت وارث
الُم َعلَْيَك يَا َواِرَث ُنوحٍ  ِ السَّ الُم َعلَْيَك يَا َواِرَث آَدَم َصْفَوِة اَّللَّ السَّ

 ِ ِ اَّللَّ الُم َعلَْيَك يَا َواِرَث  نَبِي  ِ السَّ الُم َعلَْيَك يَا َواِرَث إِْبَراِهيَم َخلِيِل اَّللَّ السَّ
الُم َعلَْيَك يَا  ِ السَّ الُم َعلَْيَك يَا َواِرَث ِعيَسى ُروحِ اَّللَّ ِ السَّ ُموَسى َكلِيِم اَّللَّ

الُم َعلَْيَك يَا َواِرثَ  ِ السَّ ٍد  َحبِيِب اَّللَّ ََ علي  أَِميِر اْلُمْؤمِ  َواِرَث ُمَحـمَّ ِنِي
 ِ ِ اَّللَّ الُم َعلَْيَك يَا  السالم  َولِي  ٍد  اْلُمْصطََفى السَّ ََ ُمَحـمَّ الُم َعلَْيَك يَا اْب ٍ  السَّ ََ َعلِي  اْب

ََ َخِدي الُم َعلَْيَك يَا اْب ََ َفاِطَمَة الزَّْهَراِء السَّ الُم َعلَْيَك يَا اْب َجَة اْلُمْرتََضى السَّ
ََ ثَاِرِه َو اْلِوْتَر اْلَمْوُتوَر أَْشَهُد أَ اْلكُ  ِ َو اْب الُم َعلَْيَك يَا ثَاَراَّللَّ ََْد ْبَرى السَّ نََّك 

ََْمَت الصَّالَة َو آتَْيَت الزََّكاَة َو أََمْرَت بِاْلَمْعُروِف َو نََهْيَت  أَ
َ َو َرُسولَُ  َحتَّى أَتَاَك اْليَ  َِ اْلُمِْنَكِر َو أَطَْعَت اَّللَّ  .ِقيَُ َع
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 بر ما سالم خدا پیامبر نوح وارث اى تو بر ما خدا،سالم برگزیده آدم وارث اى تو بر ما سالم

 تو بر ما خدا،سالم همسخن موسى وارث اى تو بر ما خدا،سالم دوست ابراهیم وارث اى تو

 وارث اى تو بر ما خدا،سالم حبیب محمّد وارث اى تو بر ما سالم خدا، روح عیسى وارث اى

 ىعل فرزند اى تو بر ما سالم مصطفى، محمّد فرزند اى تو بر ما سالم خدا، ولىّ مؤمنان میرا

 ما مسال کبرى، خدیجه فرزند اى تو بر ما سالم زهرا، فاطمه فرزند اى تو بر ما سالم مرتضى،

 نماز تو که دهم می( گواهی) شهادت ستمدیده، تنهاى و خدا، خون فرزند و خدا خون اى تو بر

 تا را رسولش و خدا و کردى، منکر از نهى و معروف به امر و پرداختى، زکات و داشتى، پاب

 .کردی اطاعت مرگ هنگام

ًة َسِمَعْت بِ  مَّ
ُ
ُ أ ََ اَّللَّ ًة ظَلََمْتَك، َو لََع مَّ

ُ
ُ أ ََ اَّللَّ َتلَْتَك َو لََع ََ ًة  مَّ

ُ
ُ أ ََ اَّللَّ ََذلَِك َفلََع

ِ أَْشَهُد أَنََّك ُكِْنَت ُنوراَفَرِضيَْت بِِ  يَا َمْوالَي يَا أَ  فِي  بَا َعْبِد اَّللَّ
َك اْلَجاِهلِيَُّة بِأَْنَجاِسَها َو لَْم  ِسْ َرِة لَْم ُتَِنج  اِمَخِة َو اْْلَْرَحاِم اْلُمطَهَّ اْْلَْصالبِ الشَّ

َِ َو أَ  ي َْ َدَعائِِم الد ِ َْ ُمْدلَِهمَّاتِ ثِيَابَِها َو أَْشَهُد أَنََّك ِم َك ِم َكا ِِ رْ ُتْلبِسْ
َماُم اْلبَرُّ التَِّقيُّ الرَِّضيُّ الزَّكِيُّ اْلَهاِدي اْلَمْهِديُّ  ََ َو أَْشَهُد أَنََّك اْْلِ اْلُمْؤِمِنِي
َْ ُوْلِدَك َكلَِمُة التَّْقَوى َو أَْعالُم اْلُهَدى َو اْلُعْرَوُة  َة ِم َو أَْشَهُد أ ََِّ اْْلَئِمَّ

ُة َعلَى أَْهلِ  َ َو َمالئَِكَتُ  َو أَْنبِيَاَءُه وَ  اْلُوْثَقى َو اْلُحجَّ ْشِهُد اَّللَّ
ُ
ْنيَا َو أ  ُرُسلَُ  أَن ِي الدُّ

ْلبِي ُموٌََِ بَِشَرائِعِ ِديِنِي وَ   بُِكْم ُمْؤِمٌَ َو بِإِيَابُِكْم  بِآيَاتُِكمْ  ََ  َخَواتِيِم َعَملِي َو 
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بٌِع َصلََواُت  ِ َعلَْيُكْم وَ  لَِقْلبُِكْم ِسْلٌم َو أَْمِري ِْلَْمِرُكْم ُمتَّ  َعلَى اَّللَّ
أَْرَواِحُكْم َو َعلَى أَْجَساِدُكْم َو َعلَى أَْجَساِمُكْم َو َعلَى َشاِهِدُكْم َو َعلَى 

 .َغائِبُِكْم َو َعلَى ظَاِهِرُكْم َو َعلَى بَاِطِنُِكمْ 

 و ،کردند ستم تو به که را ملتی آن بر خدا لعنت و کشتند را تو که ملتى آن بر خدا لعنت

 بدع ابا اى من موالى اى شدند، راضى آن به و شنیدند را واقعه این که ملّتى آن بر خدا لعنت

 مادران مطهر هاى رحم و پدران پاک عالی اصالب در شما که دهم می( گواهی) اللّه،شهادت

 و نگردید جاهلیت ناپاکیهاى به آلوده شما کامل توحید مقام هرگز و. بودید الهی پاک نور

 از تو که دهم می شهادت و ننشست، شما دامان بر جهالت و شرک عصر شرکهاى از غبارى

 اب نیکوکار پیشواى تویى که دهم می شهادت و ایمانى با مردم هاى پایه و دین هاى ستون

 فرزندانت از امامان که دهم می شهادت و یافته ره و هدایتگر پاکیزه و پسندیده تقواى

 رمگی مى گواه و هستند دنیا اهل بر حجّت و محکم دستاویز و یتهدا هاى نشانه و تقوا ریشه

 شتبازگ به یقین بر و دارم ایمان شما به من که را، رسوالنش و پیامبران و فرشتگان و خدا

 ماستش کار پیرو کارم و شما دل تسلیم دلم عملم،و عواقب و دینم قوانین براساس شمایم،

 .باطنتان و آشکار و غایب و حاضر بر و پیکرهایتان و داجسا و ارواح بر شما،و بر خدا درود

 

 :بگو و ببوس را آن و بینداز قبر روى به را خود پس

 ِ ي يَا أَبَا َعْبِد اَّللَّ م ِ
ُ
ِ بِأَبِي أَْنَت َو أ ََ َرُسوِل اَّللَّ ي يَا اْب م ِ

ُ
 لََقْد بِأَبِي أَْنَت َو أ

ْهِل َك َعلَْيَِنا َو َعلَى َجِميعِ أَ َعُظَمِت الرَِّزيَُّة َو َجلَِّت اْلُمِصيبَُة بِ 
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ًة أَْسَرَجْت َو أَْلَجَمْت َو تََهيَّأَْت  مَّ
ُ
ُ أ ََ اَّللَّ َماَواتِ َو اْْلَْرضِ َفلََع السَّ

َهِدكَ  َََصْدُت َحَرَمَك َو أَتَْيُت إِلَى َمشْ  ِ  لِِقَتالَِك يَا َمْوالَي يَا أَبَا َعْبِد اَّللَّ
ْأ ِِ  َ بِالشَّ ٍد  الََِّذي لََك ِعِْنَدُه َو بِاْلَمَحل ِ الََِّذي لََك لََدْيِ  أ َِْ ُيَصل َِي َعلَى ُمحَ أَْسأَُل اَّللَّ ـمَّ

ْنيَا َو اْْلِخَرةِ  ٍد  َو أ َِْ يَْجَعلَِنِي َمَعُكْم فِي الدُّ  .َو آِل ُمَحـمَّ

 شد بزرگ اهلل، عبد ابا اى فدایت مادرم و پدر خدا رسول فرزند اى تو فداى مادرم و پدرم

 ار اسبها که قومى کند لعنت خدا پس. زمین و آسمانها اهل همه بر و ما بر تو مصیبت و اعز

 قصد من اللّه، عبد ابا اى من موالی اى شدند، تو با جنگ ی آماده و زدند دهانه و کردند زین

 مقامى و شأن حق به کنم می درخواست خدا از آمدم زیارتگاهت به و ام کرده را شریفت حرم

 آخرت هم و دنیا در هم مرا و محمّد خاندان و محمّد بر فرستد درود که داری، او نزد رد تو که

 دو آن در و بگذار نماز رکعت دو سر باالى و برخیز آنگاه .بگرداند همنشین و قرین شما با

 :بگو نماز از پس و بخوان خواهى می که را اى سوره هر حمد سوره از پس رکعت

 َّ ْيُت َو َرَكْعُت َو َسَجْدُت لََك َوْحَدَك ال َشِريَك اللَُّهمَّ إِن ِي َصل
ُجوَد ال يَُكو ُِ إاِل لََك ِْلَنََّك أَْنَت  لََك ِْل ََِّ الصَّالَة َو الرُُّكوَع َو السُّ
ٍد  َو أَْبلِْغُهْم َعِن ِي  ٍد  َو آِل ُمَحـمَّ ُ ال إِلََ  إاِل أَْنَت اللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى ُمَحـمَّ اَّللَّ

َُّهمَّ َو َهاتَا ِِ الرَّْكَعتَ أَْفضَ  الَم الل ِحيَِّة َو اْرُدْد َعلَيَّ ِمِْنُهُم السَّ الِم َو التَّ ا ِِ َل السَّ



 رثوازیارت 
     

6 
 

ٍد  َو َعلَْي ِ  الُم اللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى ُمَحـمَّ ٍ َعلَْيِهَما السَّ َِ َعلِي  َِ ْب  وَ  َهِديٌَّة ِمِن ِي إِلَى َمْوالَي اْلُحَسْي
ََ ُجْرنِي َعلَى َذلَِك بِأَْفَضِل أََملِي وَ َرَجائِي فِيَك وَ فِي َولِ تََقبَّْل ِمِن ِي وَ أْ   .ي َِك يَا َولِيَّ اْلُمْؤِمِنِي

 و رکوع و نماز زیرا کردم، سجود و رکوع شریکى بی و یگانه که تو براى و خواندم نماز خدایا

 درود خداىا. یستن تو جز معبودى که خدا تویى همانا باشد، نمی روا تو از غیر برای سجود

 بر و برسان را تحیّت و سالم بهترین آنها به من جانب از و محمّد خاندان و محمّد بر بفرست

 از است اى هدیه نماز رکعت دو این خدایا. را شان سالم جواب آنان جانب از بازگردان من

 درود رتحض آن و محمد بر خدایا) باد آنان بر خدا درود( على بن حسین موالیم به من سوى

 تا ولّی و تو درباره امیدم و آرزو بهترین آن،براساس بر ده پاداشم و بپذیر من از و فرست

 و امید آنچه از بهتر پاداشى و اجر آن بر و بپذیر من از را عمل این و .مؤمنان سرپرست اى

 اى فرما عطا دارم را حسین حضرت ایمان اهل موالى و تو توالى امید و دارم حضرتت به آرزو

 نالحس بن على سر نزد و برو حضرت آن قبر پایین طرف به و برخیز پس .ایمان اهل دوستدار

  بگو و بایست السّالم علیه

الُم َعلَْيَك يَا ا ِ السَّ ِ اَّللَّ ََ نَبِي  الُم َعلَْيَك يَا اْب ِ السَّ ََ َرُسوِل اَّللَّ الُم َعلَْيَك يَا اْب ََ السَّ ْب
ََ السَّ  هِ أَِميرِ اْلُمْؤِمِنِي الُم َعلَْيَك أَيَُّها الشَّ ِهيِد السَّ َِ الشَّ ََ اْلُحَسْي الُم الُم َعلَْيَك يَا اْب يُد السَّ

ًة  مَّ
ُ
ُ أ ََ اَّللَّ َتلَْتَك َو لََع ََ ًة  مَّ

ُ
ُ أ ََ اَّللَّ َعلَْيَك أَيَُّها اْلَمْظُلوُم َو اْبَُ اْلَمْظُلوِم لََع

ًة َسِمَعْت  مَّ
ُ
ُ أ ََ اَّللَّ  .بََِذلَِك َفَرِضيَْت بِ ِ ظَلََمْتَك َو لََع
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 اى تو بر ما سالم خدا، پیامبر فرزند اى تو بر ما سالم خدا، رسول فرزند اى تو بر ما سالم

 خدا، اهر شهید اى تو بر ما سالم شهید، حسین فرزند اى تو بر ما سالم المؤمنین، امیر فرزند

 لعنت اخد و کشتند را تو که ار امتى کند لعنت خدا مظلوم، امام پسر مظلوم، اى تو بر ما سالم

 به و شنیدند را واقعه این که امتى کند لعنت خدا و داشتند روا ستم تو به که را امتى کند،

 بگو و ببوس را آن و بینداز قبرش بر را خود پس .دادند رضایت آن

ََ َولِي ِِ  لََقْد َعُظَمتِ اْلُمِصيبَ  ِ وَ اْب الُم َعلَْيَك يَا َولِيَّ اَّللَّ  وَ َجلَّتِ الرَِّزيَُّة ةُ السَّ
 ِ  إِلَى اَّللَّ

ُ
َتلَْتَك َو أَْبَرأ ََ ًة  مَّ

ُ
ُ أ ََ اَّللَّ ََ َفلََع لِِمي  . َو إِلَْيَك ِمِْنُهمْ بَِك َعلَْيَِنا َو َعلَى َجِميعِ اْلُمسْ

 انمسلمان همه بر و ما بر تو عزاى و مصیبت همانا خدا، ولی پسر و خدا ولى اى تو بر ما سالم

 زا تو سوى به و خدا جانب به من و کشتند را تو که را امتى کند لعنت خدا سپ شد، بزرگ

 یرونب است السّالم علیهما الحسین بن على پاى پایین که درى از سپس .جویم مى بیزارى آنان

  بگو و شود متوجه شهدا سوى به و بیا

ال ِ َو أَِحبَّاَءُه السَّ الُم َعلَْيُكْم يَا أَْولِيَاَء اَّللَّ ِ َو ُم َعلَْيُكْم يَا أَْصِفيَ السَّ اَء اَّللَّ
الُم َعلَْيُكْم يَا أَْنَصاَر َرُسوِل  ِ السَّ َِ اَّللَّ الُم َعلَْيُكْم يَا أَْنَصاَر ِدي أَِودَّاَءُه السَّ
الُم َعلَْيُكْم يَا أَْنَصاَر َفاِطَمةَ  ََ السَّ الُم َعلَْيُكْم يَا أَْنَصاَر أَِميِر اْلُمْؤِمِنِي ِ السَّ  اَّللَّ
 ِ ٍ اْلَولِي  َِ َعلِي  َِ ْب ٍد  اْلَحَس الُم َعلَْيُكْم يَا أَْنَصاَر أَبِي ُمَحـمَّ ََ السَّ   َسي َِدِة نَِساِء اْلَعالَِمي

ِ بِأَبِي أَْنُتمْ   الزَّكِيِ  الُم َعلَْيُكْم يَا أَْنَصاَر أَبِي َعْبِد اَّللَّ ي الِنَّاِصحِ السَّ م ِ
ُ
 َو أ
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ْم َو ُفْزُتْم َفْوزا َعِظيما َفيَا فِيَها ُدفِِْنتُ   الَّتِي  أَْنُتمْ  ِطْبُتْم َو طَابَِت اْْلَْرُض 
 .لَْيَتِنِي ُكِْنُت َمَعُكْم َفأَُفوَز َمَعُكمْ 

 و خدا برگزیدگان اى شما بر ما سالم خدا، دوستداران و یاران اى شما بر ما سالم

 المس خدا، رسول یاران ىا شما بر ما سالم خدا، دین یاران اى شما بر ما سالم دوستدارانش،

 المس جهانیان، زنان سرور فاطمه یاران اى شما بر ما المؤمنین،سالم امیر یاران اى شما بر ما

 ارانی اى شما بر ما سالم مرتضی، علی مهربان و پاک فرزند مجتبی حسن یاران اى شما بر ما

 ینىزم شد پاکیزه و شدید پاکیزه شما، فداى مادرم و پدر( ع) الحسین اللّه عبد ابا وفای با

 تا بودم شما با هم من کاش اى رسیدید بزرگى رستگارى به و شدید دفن آن در شما که

 .رسیدیم می رستگارى به شما همراه

 و مادر و پدر و اوالد و اهل و خود براى و برگرد( ع) حسین امام سر باالى سمت به آنگاه

 درخواست درخواست و دعاکننده دعاى مطهره روضه آن در زیرا کن، دعا بسیار خود برادران

 .شود نمی رد کننده


