
زیارت آل یاسین 

َســالمٌ عَلَى آلِ يس السَّالمُ عَلَْيكَ يَا دَاِعيَ اللَّهِ وَ رَبَّانِيَّ آيَاتِهِ السَّالمُ َســالمٌ عَلَى آلِ يس السَّالمُ عَلَْيكَ يَا دَاِعيَ اللَّهِ وَ رَبَّانِيَّ آيَاتِهِ السَّالمُ 

ــالمُ عَلَْيكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ وَ نَاصِرَ حَقِّهِ  عَلَْيكَ يَا بَابَ اللَّهِ وَ دَيَّانَ دِينِهِ السَّ

ــالمُ عَلَْيكَ يَا ُحجَّةَ اللَّهِ وَ دَلِيلَ إِرَادَتِهِ السَّالمُ عَلَْيكَ يَا تَالِيَ كِتَابِ  السَّ

ــالمُ عَلَْيكَ ِفي آنَاءِ لَيِْلكَ وَ أَطْرَافِ نَهَاِركَ السَّالمُ  اللَّهِ وَ تَرْجُمَانَهُ السَّ

ــالمُ عَلَْيكَ يَا مِيثَاقَ اللَّهِ الَِّذي أَخَذَهُ وَ  عَلَْيكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ ِفي أَْرضِهِ السَّ

ــالمُ عَلَْيكَ يَا وَعْدَ اللَّهِ الَِّذي ضَمِنَهُ السَّالمُ عَلَْيكَ أَيُّهَا الْعَلَمُ  وَكَّدَهُ السَّ

الْمَْنصُوبُ وَ الْعِلْمُ الَْمصْبُوبُ وَ الْغَْوثُ وَ الرَّحْمَةُ الْوَاِســعَةُ وَعْدا غَيْرَ 

ــالمُ عَلَْيكَ حِينَ تَقُومُ السَّالمُ عَلَْيكَ حِينَ تَقْعُدُ السَّالمُ  ــالمُ عَلَْيكَ حِينَ تَقُومُ السَّالمُ عَلَْيكَ حِينَ تَقْعُدُ السَّالمُ مَكْذُوبٍ السَّ مَكْذُوبٍ السَّ

ــالمُ عَلَْيكَ حِينَ ُتصَلِّي وَ تَقُْنتُ السَّالمُ  عَلَْيكَ حِينَ تَقْرَأُ وَ تُبَيِّنُ السَّ

عَلَْيكَ حِينَ تَرْكَعُ وَ تَْســجُدُ السَّالمُ عَلَْيكَ حِينَ تُهَلِّلُ وَ تُكَبِّرُ السَّالمُ 

عَلَْيكَ حِينَ تَحْمَدُ وَ تَسْتَغْفِرُ، 

ــالمُ عَلَْيكَ حِينَ ُتصْبِحُ وَ تُْمِسي السَّالمُ عَلَْيكَ ِفي اللَّيْلِ إِذَا يَْغَشى  ــالمُ عَلَْيكَ حِينَ ُتصْبِحُ وَ تُْمِسي السَّالمُ عَلَْيكَ ِفي اللَّيْلِ إِذَا يَْغَشى السَّ السَّ

ــالمُ عَلَْيكَ أَيُّهَا اإلِْمَامُ الْمَأْمُونُ السَّالمُ عَلَْيكَ أَيُّهَا  وَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى السَّ

ــالمُ عَلَْيكَ بِجَوَامِعِ السَّالمِ أُشْهُِدكَ يَا مَوْاليَ أَنِّي  الْمُقَدَّمُ الْمَأْمُولُ السَّ

أَْشــهَدُ أَنْ ال إِلَهَ إِال اللَّهُ وَحْدَهُ ال َشــرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ ُمحَمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ال 

حَبِيبَ إِال هُوَ وَ أَهْلُهُ وَ أُْشــهُِدكَ يَا مَوْاليَ أَنَّ عَلِيّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ُحجَّتُهُ 

وَ الَْحَســنَ ُحجَّتُهُ وَ الُْحسَْينَ ُحجَّتُهُ وَ عَلِيَّ بْنَ الُْحسَْينِ ُحجَّتُهُ وَ 

ُمحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ُحجَّتُهُ وَ جَعْفَرَ بْنَ ُمحَمَّدٍ ُحجَّتُهُ وَ مُوَســى بْنَ جَعْفَرٍ 

ُحجَّتُهُ وَ عَلِيَّ بْنَ مُوَســى ُحجَّتُهُ وَ ُمحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ُحجَّتُهُ وَ عَلِيَّ بْنَ ُحجَّتُهُ وَ عَلِيَّ بْنَ مُوَســى ُحجَّتُهُ وَ ُمحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ُحجَّتُهُ وَ عَلِيَّ بْنَ 

ُمحَمَّدٍ ُحجَّتُهُ وَ الَْحَســنَ بْنَ عَلِيٍّ ُحجَّتُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ ُحجَّةُ اللَّهِ ، 

أَنْتُمْ اْألَوَّلُ وَ اْآلخِرُ وَ أَنَّ رَجْعَتَكُمْ َحقٌّ ال رَْيبَ فِيهَا يَوْمَ ال يَنْفَعُ نَْفســا أَنْتُمْ اْألَوَّلُ وَ اْآلخِرُ وَ أَنَّ رَجْعَتَكُمْ َحقٌّ ال رَْيبَ فِيهَا يَوْمَ ال يَنْفَعُ نَْفســا 

إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمََنتْ ِمنْ قَبْلُ أَوْ َكَســَبتْ ِفي إِيمَانِهَا خَيْرا وَ أَنَّ الْمَْوتَ 

َحقٌّ وَ أَنَّ نَاكِرا وَ نَكِيرا َحقٌّ وَ أَْشــهَدُ أَنَّ النَّْشــرَ َحقٌّ وَ الْبَْعثَ َحقٌّ وَ أَنَّ 

الصِّرَاطَ َحقٌّ وَ الْمِْرصَادَ َحقٌّ وَ الْمِيزَانَ َحقٌّ وَ الَْحْشــرَ َحقٌّ وَ الِْحسَابَ 

َحقٌّ وَ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ َحقٌّ وَ الْوَعْدَ وَ الْوَعِيدَ بِهِمَا َحقٌّ يَا مَوْاليَ َشــِقيَ َمنْ 

خَالَفَكُمْ وَ َســعِدَ َمنْ أَطَاعَكُمْ فَاشْهَدْ عَلَى مَا أَشْهَدُْتكَ عَلَيْهِ وَ أَنَا وَلِيٌّ 

ــخَطْتُمُوهُ وَ  َلكَ بَِري ءٌ ِمنْ عَدُوِّكَ فَالَْحقُّ مَا َرضِيتُمُوهُ وَ الْبَاِطلُ مَا أَْس

الْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَ الْمُنْكَرُ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ فَنَْفِســي مُؤْمِنَةٌ بِاللَّهِ وَحْدَهُ الْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَ الْمُنْكَرُ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ فَنَْفِســي مُؤْمِنَةٌ بِاللَّهِ وَحْدَهُ 

ال َشــرِيكَ لَهُ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ بِكُمْ يَا مَوْاليَ أَوَّلِكُمْ وَ 

آخِرُِكــمْ وَ ُنصْرَتِي مُعَدَّةٌ لَكُمْ وَ مَوَدَّتِي خَالِصَةٌ لَكُمْ آمِينَ آمِينَ. 


