
 

 

 11 از 1 صفحه

 زیارت آل یاسین

 می بیان را السالم علیه زمان امام های زیارت دوم؛ مقام: است مقام دو زیارات، باب از دهم فصل در

 :یس آل زیارت: زیارت اولین کنیم،

 از که کرده روایت احتجاج شریف کتاب در علیه اهلل رحمة طبرسى طالب ابى بن احمد جلیل شیخ

 کرده سؤال حضرت آن از که مسایلى از جواب از بعد حمیرى محمد بسوى آمد بیرون مقدسه ناحیه

  :بود

ِئِه َتْقَبُلوَن ِحْکَمٌه بالِ  حمی ال اَلْمِرِه َتْعِقُلوَن َوال ِمْن َاْوِلیاه ْْحِن الره ِ الره ُُ ُُ ِبْسِم اَّلله ِِ الُّذ ما ُتَْغ ََ ََغٌه 
ِ الّصاِلحَی  الُم َعَلْیُّا َولََع ِعباِداَّلله  َالسه

تى است نام خداى بخشاینده مهربان ، نه خود دستورش را تعقل مى کنند و نه از دوستانش مى پذیرند حکم به

رسا ولى بیم دادنها سودشان ندهد سالم بر ما و بر بندگان شایسته خدا  
 هرگاه خواستید توجه کنید به وسیله ما به سوى خداوند تبارك و تعالى و به سوى ما پس بگویید چنانکه خداى

 :تعالى فرموده

 

ِ َو  اَلُم َعَلْیَك َيا َباَب اَّلله اِِنه آَياِتِه السه ِ َو  َُبه اَلُم َعَلْیَك َيا َداِعَي اَّلله اَن ِديُِِّه  َساَلٌم لََعَ آِل يس السه  َديه

بر آل یاسین سالم بر تو اى دعوت کننده خلق بسوى خدا و مظهر آیات الهى و مرآت صفات ربانى سالم بر  سالم 

 تو اى درگاه خدا و حاکم و حافظ دین خدا
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 11 از 2 صفحه

ِ َو َدِلیَل ِإ َُاَدِتِه  َة اَّلله اَلُم َعَلْیَك َيا ُحجه ِه السه ِ َو َناِصَر َحقِّ اَلُم َعَلْیَك َيا َخِلیَفَة اَّلله  السه
 الهیت مقاصد به بندگان راهنماى و خدا حجت اى تو بر سالم خدا دین بخشنده نصرت و اهلل خلیفة اى تو بر سالم 

 
اَلُم  ِ  ِكَتاِب  َتاِلَ  َيا َعَلْیَك  السه اَنُه  َو  اَّلله اَلُم  َتْرُُجَ ْطَراِف  َو  َلْیِلَك  آَناِء  ِف  َعَلْیَك  السه

َ
ا َُِك  أ  ََنَ

 کننده کتاب خدا و مفسر آن سالم ما بر تو در تمام ساعات شب و روز تالوت اى تو بر ما سالم 

 
َدُ  ُه َو َوكه َُ َخ

َ
ي أ ُِ

ِ اله اَلُم َعَلْیَك َيا ِمیَثاَق اَّلله  ُِْضِه السه
َ

ِ ِف أ َة اَّلله اَلُم َعَلْیَك َيا َبِقیه  السه

پیمان که خدا آن عهد را از خلق گرفت  و عهد اى تو بر ما سالمزمین خلق در اهلل بقیة حضرت اى تو بر ما سالم 

 و محکم و مؤکد بر امت گردانید

 

ي َضِمَُُّه  ُِ
ِ اله اَلُم َعَلْیَك َيا َوْعَد اَّلله  السه

 کرده ضمانت را وعده آن که خدا وعده اى تو بر ما سالم 

 
 

ا اْلَعََلُ اْْلَُُّْصوُب َو اْلِعَْلُ اْْلَْص  َ ُّيذ
َ

اَلُم َعَلْیَك أ وب  السه ُُ ُة اْلَواِسَعُة َوْعدًا َغْْيَ َمْك ْْحَ  ُبوُب َو اْلََغْوُث َو الره
 تمام بر الهى واسعه رحمت و خلق پناه و حق موهوب حکمت و علم و خدا عدل افراشته پرچم اى تو بر ما سالم 

 گشت نخواهد خالف ابدا که عالمیان
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 11 از 3 صفحه

اَلُم  اَلُم َعَلْیَك ِحَی َتُقوُم السه ُ السه یِّ  َو ُُتَ
ُ

اَلُم َعَلْیَك ِحَی َتْقَرأ  َعَلْیَك ِحَی َتْقُعُد السه

 هنگامى تو بر ما سالم بنشینى غیبت پرده در که وقتى و فرمائى ظهور و قیام خدا امر به که وقتى تو بر ما سالم 

 کنى تفسیر و قرائت که

 
اَلُم  ي ِحَی  َعَلْیَك  السه لِّ اَلُم  َتْقُُُّت  َو  ُُتَ ُد َتْ  ِحَی  َعَلْیَك  السه  َكُع َو َتْسجُ

 آرى بجاى سجود و رکوع که هنگامى تو بر ما سالم پردازى قنوت و نماز به که حینى تو بر ما سالم 

 
اَلُم  ُل  ِحَی  َعَلْیَك  السه لِّ ُ  َو  ُُتَ اَلُم  ُتَکّبِّ  تَْسَتَْغِفُر  َو  َتْحَمُد  ِحَی  َعَلْیَك  السه

سالم ما بر تو هنگامى که به ستایش و استغفار یاد پروردگار  گویى تكبیر و تهلیل را حق که وقتى تو بر ما سالم 

 باشى

 
 

ى له َها ُِ ِإَذا َتجَ ْیِل ِإَذا َيَْغََش َو الُّه اَلُم َعَلْیَك ِف الله ِسي السه ِبُح َو ُُتْ اَلُم َعَلْیَك ِحَی ُُتْ  السه
 روشن روز و تار شب در تو بر ما سالم عصر و صبح به تو بر ما سالم 

 
َو السَّالَ اَلُم َعَلْیَك ِبجَ ُموُل السه

ْ
ُم اْْلَأ ا اْْلَُقده َ ُّيذ

َ
اَلُم َعَلْیَك أ ُموُن السه

ْ
َماُم اْْلَأ ا اْْلِ َ ُّيذ

َ
اَلِم ُم َعَلْیَك أ  السه

ِ
 اِمع

 تو بر ما سالم خالیقى تمام آرزوى و عالم همه بر مقدم که کسى اى تو بر ما سالم محفوظ امام اى تو بر ما سالم 

 سالم و تحیت جمیع به
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ُ َوْحَدُ اَل َشِريَك َلُه  ْن اَل ِإَلَه ِإاله اَّلله
َ

ْشَهُد أ
َ

ِنِّ أ
َ

ْشِهُدَك َيا َمْواَلَي أ
ُ

 أ

 نیست نیازبى یکتاى خداى جز خدایى هیچ که دهممى شهادت من اینکه بر گیرممى گواه را تو من موالى اى 

 

نه 
َ

ِمَْي اْْلُ َو أ
َ

نه َعِلّیًا أ
َ

ْشِهُدَك َيا َمْواَلَي أ
ُ

ْهُلُه َو أ
َ

دًا َعْبُدُ َو  َُُسوُلُه اَل َحِبيَب ِإاله ُهَو َو أ ُتُه ُمَحمه  ْؤِمَُِّی ُحجه
 اهل و او غیر حبیبى و دوست و اوست گرامى رسول و خدا خاص بنده( ص) محمد البته که دهممى گواهى و 

 على امیر المؤمنین حجت خداست که گیرممى گواه را تو من موالى اى باز و نیست را خدا بیتش

 
 

ُتُه  ه ْبَن اْلُحَسْیِ ُحجه
ُتُه َو لََعِ ُتُه َو اْلُحَسْیَ ُحجه  َو اْلَحَسَن ُحجه

 خداست حجت الحسین بن على و خداست حجت حسین و خداست حجت حسن و 
 

ُتُه َو  ٍّ ُحجه
َد ْبَن لََعِ ُتُه  َو ُمَحمه ه ْبَن ُموََس ُحجه

ُتُه َو لََعِ ُتُه َو ُموََس ْبَن َجْعَفر  ُحجه د  ُحجه  َجْعَفَر ْبَن ُمَحمه
 بن على و خداست حجت جعفر بن موسى و خداست حجت محمد بن جعفر و خداست حجت على بن محمد و 

 خداست حجت موسى
 
ه ْبَن ُم 

ُتُه َو لََعِ ٍّ ُحجه
َد ْبَن لََعِ ُتُه َو ُمَحمه ٍّ ُحجه

ُتُه َو اْلَحَسَن ْبَن لََعِ د  ُحجه  َحمه

 خداست حجت على بن حسن و خداست حجت محمد بن على وخداست حجت على بن محمد و 
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 11 از 5 صفحه

ُل َو اْْلِخُر  وه
َ
ْنُُتْ اْْل

َ
ِ أ ُة اَّلله َك ُحجه نه

َ
ْشَهُد أ

َ
 َو أ

 هستید اجسام در آخر و موجود اول شما خدایى حجت تو که دهممى گواهى و 
 

یَها َِ نه  َُْجَعَتُکْم َحقٌّ اَل  َُْيَب 
َ

 َو أ

 نیست ریب و شك هیچ آن در و است حق شما رجعت محققا و 
ا َخْْيًا  ْو َكَسَبْت ِف ِإميَاَِنَ

َ
ا ََلْ َتُکْن آَمَُّْت ِمْن َقْبُل أ َم اَل َيَُّْفُع َنْفسًا ِإميَاَُنَ  ََيْ

ابدا در آن روز  نکرده خیر کسب ایمانش در و نیاورد ایمان روز آن از پیش اگر ایمانش را هیچکس که روزى در 

 ایمانش سودمند نباشد
 

ْشَر َحقٌّ َو اْلَبْعَث َحٌق  نه الُّه
َ

ْشَهُد أ
َ

نه َناِكرًا َو َنِکْيًا َحقٌّ َو أ
َ

نه اْْلَْوَت َحقٌّ َو أ
َ

 َو أ

 برانگیختن و نشر روز قیامت روز و است حق منکر و نکیر فرشته و است حق مرگ که دهممى شهادت نیز و 

 است حق مردگان
 

یَزاَن َحقٌّ َو اْلَحْشَر َحٌق  ْرَصاَد َحقٌّ َو اْْلِ َراَط َحقٌّ َو اْْلِ نه الصِّ
َ

 َو أ

 است حق میزان و صراط و است حق حساب روز و 
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 11 از 6 صفحه

َساَب  َو  َة  َو  َحقٌّ  اْلحِ ُّه ا َُ  َو  اْلجَ َما یَد اْلَوِع  َو  اْلَوْعَد  َو  َحقٌّ  الُّه  َحٌق  ِِبِ

است و وعده نعیم الهى و وعید قهر و عذابش در بهشت و دوزخ همه حق  حق جهنم آتش و بهشت نعمت و 

 است
 

 

ْشَهْدُتَك َعَلْیِه 
َ

اْشَهْد لََعَ َما أ ََ َطاَعُُكْ 
َ

 َيا َمْواَلَي َشِقَي َمْن َخاَلَفُکْم َو َسِعَد َمْن أ

کند  اطاعت شما امر از که است کسى سعادتمند و کند مخالفت شما با که است کسى شقاوتمند من موالى اى 

 پس تو گواهى ده بر آنچه شما را بر آن گواه گرفتم
 

َنا َوِلٌّ َلَك َبِري
َ

ْطُتُموهَو أ ْسخَ َ
اْلحَقذ َما  َُِضیُتُموُه َو اْلَباِطُل َما أ ََ َك   ٌء ِمْن َعُدوِّ

 آن از شما آنچه باطل و پسندیده شما را آن که است آن حق شمایم دشمنان دشمن و شما دوست من و ُ 

 باشید خشمگین
 

ِ َوْحَدُ اَل َشِريَك  َُّْفِسي ُمْؤِمٌَُّة ِباَّلله ََ ْیُُتْ َعُُّْه  َمْرُُتْ ِبِه َو اْْلَُُّْکُر َما ََنَ
َ

 َلُه َو ِبَرُسوِلِه َو اْْلَْعُروُف َما أ

 خداى به من پس کنید نهى آن از شما آنکه زشت و منکر عمل و کنید امر آن به شما که است آن نیکو کار و 

 شریك و انباز ایمان دارم و به رسول اوبى یکتاى
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ِِت َخالِ  ٌ َلُکْم َو َمَوده َرِِت ُمَعَّده ِلُکْم َو آِخِرُُكْ َو ُُنْ وه
َ

ِمِْي اْْلُْؤِمَُِّی َو ِبُُكْ َيا َمْواَلَي أ
َ

َصٌة َلُکْم َو ِبأ
 آِمَی آِمَی 

ام و نصرت و یاریم ید به همه گرویدههست شما آخر و اول که من موالى اى شما همه به و المؤمنین امیر به و

 براى شما مهیا است و دوستیم به شما خالص است مستجاب فرما مستجاب فرما.

 و بعد از آن این دعا خوانده شود

 
د  َن  َي لََعَ ُمَحمه لِّ ْن ُُتَ

َ
ُلَك أ

َ
ْسأ

َ
ِتَك َو َكِلَمِة ُُن َُِك َاللهُهمه ِإِنِّ أ  ِِبِّ  َُْْحَ

 ت فرست بر محمد )ص( پیغمبر رحمتت و کلمه تام نور وجودترحم و درود پروردگارا 
 

اِت َو َعْزِمي ُُن َُ اْلِعَْلِ  یه ْکِري ُُن َُ الُِّّ َِ ميَاِن َو   َقْلِِب ُُن َُ اْلَیِقِی َو َصْد ُِي ُُن َُ اْْلِ
َ

ََل ْن َُتْ
َ

 َو أ

ام را به نور نیات خیر و عزم اندیشه و فکر و ساز روشن ایمان نور به را امسینه و فرما یقین نور از مملو مرا قلب و 

 ام رابه نور علم منور گردانو اراده
 

ْدِق َو ِديِِن ُُن َُ اْلَبَصاِئِر ِمْن ِعُِّْدَك  ِِت ُُن َُ اْلَعَمِل َو ِلَساِِن ُُن َُ الصِّ  َو ُقوه

 عطا کن خود جانب از بصیرتها نور را دینم و راستى و صدق نور به را زبانم و عمل نور به مرا قوت و 
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ُ ال
د  َو آِلِه َعَلهْْيِ ِِت ُُن َُ اْْلَُوااَلِة ِلُمَحمه ْکَمِة َو َمَوده ِعي ُُن َُ اْلحِ َیاِء َو ََسْ اَلُم َو َبَصِري ُُن َُ الضِّ  سه

 و( ص) محمد والیت و محبت نور است محبت محل که لبمق به و حکمت نور گوشم به و دیدن نور چشمم به و 

 را عطا فرما السالم علیهم محمد آل
 

یُد  ُتَك( َيا َوِلذ َيا َْحِ َتَك ) َُْْحَ َیِِن  َُْْحَ ُتََغشِّ ََ ْیُت ِبَعْهِدَك َو ِمیَثاِقَك  ََ ْلَقاَك َو َقْد َو
َ

 َحَّته أ

 اى گردانى خود رحمت غرق مرا که باشم کرده تو پیمان و عهد به وفا که حالتى در کنم مالقات را تو خدایا 

 صفات ستوده موالى
 

اِعي ِإََل َسِبیِلَك   ُِْضَك َو َخِلیَفِتَك ِف ِباَلِدَك َو الده
َ

ِتَك ِف أ د  ( ُحجه  اللهُهمه َصلِّ لََعَ ) ُمَحمه

 در اهلل خلیفة و زمین روى خلق بر توست دلیل و حجت که( ص) محمد بر فرست رحمت و درود پروردگارا 

 تو راه به خلق کننده دعوت و تو بالد و ملك
 

ْلَمِة  ي الظذ لِّ ِريَن َو ُمجَ َِ ا ُِ اْلَکا ْمِرَك َوِلِّ اْْلُْؤِمَُِّی َو ََبَ
َ

اِئِر ِبأ  َو اْلَقاِئِم ِبِقْسِطَك َو الثه

 نابود و محو و است ایمان اهل موالى و دوست او که تو امر به خالیق برانگیزه و تو عدل اجراى بر کننده قیام و 

 عالم ظلمت بخش روشنى و کافران کن
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اِئِف   ُِْضَك اْْلُْرَتِقِب اْلخَ
َ

ِة ِف أ امه ْدِق َو َكِلَمِتَك الته ْکَمِة َو الصِّ اِطِق ِباْلحِ َو اْلَوِلِّ َو ُمُِِّْي اْلحَقِّ َو الُّه
اِصحِ   الُّه

 است خاص بنده آن زمین خلق در تام کلمه و حقیقت و صدق و حکمت حقایق به گویا و حق کننده آشکار و 

 ئف و هراسان از جبروت و جالل تو و موالى ناصح و مهربان امتخا و تو فرمان مراقب که
َص َو ا َُْتَدى ْبَصا ُِ اْلَو َُى َو َخْْيِ َمْن َتَقمه

َ
َدى َو ُُن ُِ أ اِة َو َعََلِ اْْلُ جَ  َسِفیَُِّة النه

 پوشید تن به ردا و قمیص که کسى بهتر و بود خلق چشم روشنى و خدا راه نماینده و خلق نجات کشتى و 
 

َك لََعَ   َُْض َعْداًل َو ِقْسطًا َكَما ُمِلَئْت ُظْلمًا َو َجْو ًُا ِإنه
َ
 اْْل

ُ
ي مَيََْل ُِ

اِء( اله ي اْلَعَمى )اْلََغمه لِّ  ُكلِّ َو ُمجَ
 ء  َقِديٌر َشْي 

 تو که باشد جور و ظلم از مملو آنکه از پس کندمى داد و عدل از پر را زمین که کسى آن نابینایان کننده بینا و 

 ر هر چیز توانایىب
 

ْذَهْبَت 
َ

ُهْم َو أ ْوَجْبَت َحقه
َ

ْ َو أ َرْضَت َطاَعهََتُ ََ يَن  ُِ
ْوِلَیاِئَك اله

َ
َك َو اْبِن أ ُ اللهُهمه َصلِّ لََعَ َوِلیِّ َعهْْنُ

 ْ ْرََتُ ْجَس َو َطهه  َتْطِهْيًا  الرِّ

آنان را بر خلق فرض و الزم  طاعت که تو اولیاء فرزند خود قائم ولى بر فرست رحمت و درود پروردگارا 

گردانیدى و حق آنها را به ذمه مردم واجب کردى و رجس را از وجود آن پاکان عالم دور گردانیدى و آنان را 

 پاك و منزه و معصوم از هر عیب و گناه فرمودى
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ا َُُه َو  ُْنَ
َ

ْوِلَیاَءُه َو ِشیَعَتُه َو أ
َ

ْوِلَیاَءَك َو أ
َ

ْر ِبِه أ ْرُه َو اْنَتِصْر ِبِه ِلِديَُِّك َو اُْنُ ُ اللهُهمه اُْنُ   اْجَعْلَُّا ِمهْْنُ
 هم را ما و فرما عطا نصرت را او دوستان و یاران و شیعیان و تو دوستان و کن یارى را دینت او وجود به خدا اى 

 ده قرار شیعیان و دوستان آن از
 َخْلِقَك 

ِ
یع ُه ِمْن َشرِّ ُكلِّ َباغ  َو َطاغ  َو ِمْن َشرِّ َُجِ ُْ ِع

َ
 اللهُهمه أ

 کن حفظ پناهت در خود خلق جمیع شر از و طاغى وظالم هر شر از را بزرگوار آن تو پروردگارا 
 

یُِِّه  َعْن  َو  َخْلِفِه  ِمْن  َو  َيَدْيِه  َبْیِ  ِمْن  اْحَفْظُه  َو  اِلِه  َعْن  َو  مَيِ ْن  ِمْن  اْمَُّْعُه  َو  اْحُرْسُه  َو  ِِشَ
َ

 ِإَلْیِه  َُيَصَل  أ
 ِبُسوء  

 و نامالیم هر رسیدن از و دار محفوظ همه از چپ و راست طرف و سر پشت از و رو پیش از را حضرت آن هم و 

 نگاهدار را او آسیبى
 

یِه  َُُسوَلَك َو آَل  َُُسوِلَك َو  َِ ْصِر َو اْحَفْظ  ْدُ ِبالُّه يِّ
َ

ْظِهْر ِبِه اْلَعْدَل َو أ
َ

 أ
وظ گردان و بواسطه او حکم عدل خود را ظاهر و آشکار محف را رسولت آل و( ص) رسول او وجود حفظ در و 

 گردان و او را مؤید بنصرت خود بدار
 

ْل َخاِذِلیِه َو اْقِصْم َقاِصِمیِه َو اْقِصْم ِب  ُُ ْر َناِصِريِه َو اْخ  ِه َجَباِبَرَة اْلُکْفِر َو اُْنُ
ت دشمنانش را بشکن و پشت جباران و پش گردان خوار و محروم را او مخالفان و کن یارى را او انصار و یاوران و 

 ستمکاران کفر را به وجود او در هم شکن
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ِديَن َحْیُث ََكُُنا  یَع اْْلُْلحِ ِقَی َو َُجِ َِ ا َُ َو اْْلَُُّا َها َو َو اْقُتْل ِبِه اْلُکفه ا ََبِّ  ُِْض َو َمََغا ُِِِبَ
َ
ِمْن َمَشا ُِِق اْْل

 َبْحِرَها
هالك ساز و تمام ملحدان و دشمنان دین را در مشارق و مغارب عالم و بر و  او شمشیر به را منافقان و کافران و 

 بحر جهان پست گردان
 

َك َصله  یِّ ْظِهْر ِبِه ِديَن ََنِ
َ

 َُْض َعْداًل َو أ
َ
 ِبِه اْْل

ْ
ُ َعَلْیِه َو آِلِه َو اْمََل  ى اَّلله

اهلل علیه و آله را بواسطه او آشکار  صلى پیغمبرت پاك دین حقیقت و ساز داد و عدل از پر را زمین ظهورش به و 

 فرما
 

ْتَباِعِه َو ِشیَعِتِه 
َ

ْعَواِنِه َو أ
َ

ا ُِِه َو أ ُْنَ
َ

 َو اْجَعْلِِن اللهُهمه ِمْن أ
 ده قرار حضرت آن شیعیان و پیروان و انصار و یاران از هم مرا پروردگارا 

 
 ُِِِن  َو 

َ
د   آِل  ِف  أ ُ  ُمَحمه

اَلُم  َعَلهْْيِ ُم  َما السه
ْ

َُ ُُوَن َيأ ِِهْ َما َيْح  ُلوَن َو ِف َعُدوِّ
 گردان آشکار را همه من چشم به دارند امید دشمنانشان در آنچه و آرزومندند( ع) محمد آل که را آنچه و 

 
اَلِل  َذا َيا آِمَی  اْلحَقِّ  ِإَلَه  ْكَراِم  َو  اْلجَ  َُْحَم  َيا اْْلِ

َ
َی  أ اِْحِ  الره
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