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Ziarat Waritha Imam Hussain (as) 

 ةصَفْو مارِثَ آدا وي كلَيع الَمٱاَلسللَّه  
 ارِثَ نُوحٍ نَبِيا وي كلَيع الَمٱاَلسللَّه  

  للَّهٱاَلسالَم علَيك يا وارِثَ إِبراهيم خَليلِ 
  للَّهٱاَلسالَم علَيك يا وارِثَ موسٰى كَليمِ 
  للَّهٱاَلسالَم علَيك يا وارِثَ عيسٰى روحِ 

  للَّهٱاَلسالَم علَيك يا وارِثَ محمد حبِيبِ 
  لسالَمٱلْمؤمنِين علَيه ٱميرِ اَلسالَم علَيك يا وارِثَ ا

دمحم نا بي كلَيع الَمصْطَفَٱ اَلسٰىلْم  
يلع نا بي كلَيع الَمتَضَٱ اَلسرٰىلْم  

  لزَّهراِءٱاَلسالَم علَيك يا بن فَاطمةَ 
خَد نا بي كلَيع الَمةَ ـياَلسٱجرٰىلْكُب  

 ا ثَاري كلَيع الَمٱاَلس للَّهٱوثَارِه نب  
ٱو ٱلْوِتْرتُورولْم  
  لصَّالَةَٱقَمتَ نَّك قَد اشْهد اا

  لزَّكَاةَٱوآتَيتَ 
  لْمعروفٱمرتَ بِوا

  لْمنْكَرِٱ ونَهيتَ عنِ
  لْيقينٱتَاك للَّه ورسولَه حتَّٰى اٱطَعتَ وا

 نٱفَلَع اللَّه ًةمقَتَلَتْك  
 نلَعٱو اللَّهتْكةً ظَلَمم  
 نلَعٱو اللَّهتْ بِٰذعمةً سمتْ بِهيضفَر كل  

  للَّهٱبا عبد يا موالَي يا ا

  امخَةلشَّٱصْالَبِ الٱفي  نَّك كُنْتَ نُوراًشْهد اا
الٱو ِامحٱرةرطَهلْم  

 كستُنَج ةُ بِاٱلَميلاهلْجاهاسنْج  
  ولَم تُلْبِسك من مدلَهِمات ثيابِها

  لدينِٱنَّك من دعائمِ شْهد اوا
  لْمؤمنِينٱركَان وا
  لتَّقيٱلْبر ٱِإلمام ٱنَّك شْهد اوا
  لزَّكيٱلرضي ٱ
  يلْمهدٱلْهادي ٱ

  ٰىلتَّقْوٱةَ من ولْدك كَلمةُ مئالٱن شْهد اوا
  لْهدٰىٱعالَم وا
ةُ ٱوروثْقَٱلْعٰىلْو  
لَٰى اٱوةُ عجلْح ِلاٱهنْيلد  
او ٱشْهِدكَتَهالَئمو للَّه  
  نْبِياَءه ورسلَهوا
  وبِإِيابِكُم ي بِكُم مؤمننِّا

  يمِ عمليي وخَواتينِعِ دئموقن بِشَرا
  ي لقَلْبِكُم سلْموقَلْبِ

  مرِكُم متَّبِعِي المرِوا
كُملَيع اتُ اللَّهلَٰى ا صَلَوعوكُماحور  

  جسامكُموعلَٰى ا جسادكُموعلَٰى ا
 كُمدلَٰى شَاهعوبِكُملَٰى غَائعو  

نِكُماطلَٰى بعو رِكُملَٰى ظَاهعو  
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  للَّهٱاَلسالَم علَيك يا بن رسولِ 

 نَبِي نا بي كلَيع الَمٱاَلسللَّه  
  لْمؤمنِينٱميرِ اَلسالَم علَيك يا بن ا
 نا بي كلَيع الَمنِ ٱاَلسيسٱلْحلشَّهِيد  

  لشَّهِيدٱ بنٱو لشَّهِيدٱيها اَلسالَم علَيك ا
  لْمظْلُومِٱبن ٱلْمظْلُوم وٱيها اَلسالَم علَيك ا

 نٱلَع اللَّهةً قَتَلَتْكم  
 نلَعٱو اللَّهتْكةً ظَلَمم  
 نلَعٱو اللَّهتْ بِٰذعمةً سمضَيِتْ بِهفَر كل 

UUUUpon pon pon pon kissing shrinekissing shrinekissing shrinekissing shrine 

 يلا وي كلَيع الَمٱاَلسو ٱللَّههيلو نب  
تظُمع ةُٱ لَقَدصيبلْم  

 لَّتجنَاٱولَيع ةُ بِكزِيلر  
  لْمسلمينٱوعلَٰى جميعِ 

 نٱفَلَع اللَّهةً قَتَلَتْكم  
 للَّه وإِلَيك منْهمٱإِلَٰى  ابروا
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  حبائَهللَّه واٱولياَء اَلسالَم علَيكُم يا ا
  اَءهوِدللَّه واٱصْفياَء اَلسالَم علَيكُم يا ا
  للَّهٱينِ نْصَار داَلسالَم علَيكُم يا ا

 كُملَيع الَما ااَلسي ِولسر ٱنْصَارللَّه  
  لْمؤمنِينٱميرِ نْصَار ااَلسالَم علَيكُم يا ا
نْصَار فَاطمةَ سيدة نِساِء اَلسالَم علَيكُم يا ا

  لْعالَمينٱ
  ي محمدبِنْصَار ااَلسالَم علَيكُم يا ا

  اصحِلنَّٱلْولي ٱ لْحسنِ بنِ عليٱ
  للَّهٱ ي عبدبِنْصَار ااَلسالَم علَيكُم يا ا

  يمانْتُم وي ابِبِا
 تطَابو تُمبالٱط ُضٱري فلَّتنْتُمفا ديه  

  عظيماً وفُزْتُم فَوزاً
 فُوزَ معكُمي كُنْتُ معكُم فَافَيا لَيتَنِ

    
Ziarat Hazrat Abbas (as) 

 مؤمنِينلْٱميرِ لعباس بن اٱلفَضْلِ ٱ باَالسالَم علَيك يا ا

 ينوصيلْٱد بن سي السالَم علَيك يا

 ماًقَومِ إِسالَلْٱ لِوبن ا السالَم علَيك يا

 ماناًـقْدمهِم إِيوا

 للَّهٱقْومهِم بِدينِ وا

 مِسالَِإلٱحوطهِم علَٰى وا

 خيكِشْهد لَقَد نَصَحتَ للَّه ولرسوله والا

 مالٱفَنِع ُيلْٱخاسوم 

 نٱفَلَع اللَّهمةً قَتَلَتْك 

 نلَعٱو اللَّهمتْكةً ظَلَم 

 نلَعٱو اللَّهلَّٱةً متَحس نْكلْٱتْ مارِمحم 

ةَ ٱومركَتْ حالَِإلٱنْتَهمِس 

 مٱفَنِع لْٱلصَّابِرداهجم 

 لنَّاصرٱمحامي لْٱ

الٱو ُاٱخ نع عافلديهخ 

 همجِيب إِلَٰى طَاعة ربلْٱ

 جزِيلِلْٱوابِ لثَّٱلراغب فيما زَهد فيه غَيره من ٱ

يلِلْٱنَاِء لثَّٱومج 

 عيمِلنَّٱللَّه بِدرجة آبائك في جنَّات ٱ لْحقَكوا

 


