
Published on Al-Islam.org (https://www.al-islam.org)

Home > Ziyaarat Aale-Yaasin, A Brief Commentary > Full Arabic Text of Ziyaarat Aali Yaasin

Full Arabic Text of Ziyaarat Aali Yaasin

زيارة آل يس

يمحالر منحه الرال مبِس

سالم عل آلِ يس، السالم علَيكَ ياداع اله وربان آياته السالم علَيكَ ياباب اله وديانَ دِينه السالم علَيكَ ياخَليفَةَ
كَ فلَيع المالس ،مانَهجتَره وتابِ الك كَ ياتاللَيع المالس هترادا يللده وةَ الجكَ ياحلَيع المالس ّهقح رناصه وال
آناء لَيلكَ واطْرافِ نَهارِكَ السالم علَيكَ يابقيةَ اله ف ارضه السالم علَيكَ ياميثاقِ اله الَّذِي اخَذَه ووكدَه السالم علَيكَ
رداً غَيعةُ وعةُ الواسمحالرو ثالغَوو وببصالم لْمالعو وبنْصالم لَمها العيكَ الَيع المالس ،نَهمه الَّذِي ضدَ العياو
،مذُوبٍ

تَقْنُتو ّلتُص ينكَ حلَيع المالس نِيتُبو اتَقْر ينكَ حلَيع المدْ الستَقْع نيكَ حلَيع المالس تَقُوم ينكَ حلَيع المالس
ينكَ حلَيع المالس رتَغْفتَسدُ ومتَح ينكَ حلَيع المالس رِبُتو ّللتُه ينكَ حلَيع المدُ السجتَسو عكتَر ينكَ حلَيع المالس
تُصبِح وتُمس السالم علَيكَ ف اللَيل اذا يغْش والنَّهارِ اذا تَجلّ، السالم علَيكَ ايها اإلمام المامونُ السالم علَيكَ ايها
المقَدَّم المامول السالم علَيكَ بِجوامع السالم. اشْهِدُكَ ياموالي انّ اشْهدُ انْ ال اله اال اله وحدَه الشَرِيكَ لَه وانَّ
لُههاو وه الا بِيبالح ولُهسرو دُهبداً عمحم،

ندَ بمحمو تُهجح نيسالح نب لعو تُهجح نيسالحو تُهجح نسالحو تُهجح يننموالم يرماً ايلنَّ عا اليوشْهِدُكَ ياماو
نب لعو تُهجح لع ندَ بمحمو تُهجح وسم نب لعو تُهجفَرٍ حعج نب وسمو تُهجدٍ حمحم نب فَرعجو تُهجح لع
تُهجح لع نب نسالحو تُهجدٍ حمحم،

لقَب نم نَتآم نَت يمانُها لَمنَفْساً ا نْفَعالي مويها يف بيالر قح مَتعجنَّ راو ،راآلخو لاألو نْتُمه اةُ الجنَّكَ حدُ اشْهاو
او كسبت ف ايمانها خَيراً، وانَّ الموت حق وانَّ ناكراً ونَيراً حق واشْهدُ انَّ النَّشْر حق والبعث حق وانَّ الصراطَ
.قيدَ بِهِما حعالودَ وعالوو قح النَّارو قنَّةَ حالجو قح سابالحو قح شْرالحو قيزانَ حالمو قح صادرالمو قح
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ياموالي شَق من خالَفَكَ وسعدَ من اطاعكَ ؛

وفرعالمو وهخَطْتُمسماا لالباطو وهتُميضمار قكَ، فَالحِدُوع نم رِيلَكَ ب لنا واو هلَيدْتُكَ عشْهماا لدْ عفَاشْه
ملوا اليويام مِبو يننموالم يرمبِاو هولسبِرو الشَرِيكَ لَه دَهحه ونَةٌ بِالموم فَنَفْس نْهع تُميمانَه رْنالمو بِه تُمرمماا
ينآم ينآم مَةٌ لصخال تدومو مَدَّةٌ لعم ترنُصو مرِكآخو*
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