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 کوفه در عروه بن هانی زیارت   

در فصل پنجم از باب زیارات، بعد از انجام اعمال مسجد کوفه و زیارت مسلم بن عقیل، به زیارت 

 :هانی بن عروه می رویم

  گویى کنى به رسول خدا صلى اهلل علیه و آله و مى ایستى در نزد قبر او و سالم مى مى

 
ِ اْلَعِظمِي َو َصَلَواُتُه َعَلْیَك َیا َهاِِنَ ْبَن ُعْرَوَة   َساَلُم اَّلله

 بر تو اى هانى بن عروهسالم خداى بزرگ و درود او  

 
ِمرِي اْْلُْؤِمِننَي َو اْلحََسِن  ِ َو ِلَرُسوِلِه َو ِِلَ اِصُح َّلِله اِلُح النه ا اْلَعْبُد الصه َ ُّيه

َ
اَلُم َعَلْیَك أ ُ السه

َو اْلحَُسنْيِ َعَلهْْيِ
اَلُم    السه

حضرت حسن و حسين عليهم السالم سالم بر تو اى بنده شايسته خدا كه در راه خداو رسول و امير المؤمنين و  

 خلق را نصيحت و دعوت به خير و صالح كردى

 
ُ َمْن َقَتَلَك َو اْسَتحَله َدَمَك َو َحَشا ُقُبوَرُُهْ َنارًا  َك ُقِتْلَت َمْظُلومًا َفَلَعَن اَّلله نه

َ
ْشَهُد أ

َ
 أ

ه تو را كشتند و خونت را دهم كه تو مظلوم كشته شدى پس خدا لعنت كند آن مردم ظالمى را ك گواهى مى 

 مباح كردند خدا گور آنها را پر از آتش عذاب گرداند
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حَْت  ا َفَعْلَت َو ََنَ َ َو ُهَو َراٍض َعْنَك ِِبَ َك َلِقیَت اَّلله نه
َ

ْشَهُد أ
َ

  أ
 دهم كه تو خدا را مالقات كردى در حالى كه خدا از تو به آنچه كردى راضى و خشنود بود گواهى مى 

 
ْشَه 

َ
َعَداِء َو أ ْرَواِح السه

َ
َهَداِء َو ُجِعَل ُروُحَك َمَع أ َك َقْد َبَلْغَت َدَرَجَة الشه نه

َ
 ُد أ

دهم كه تو به مقام رفيع شهيدان نايل شدى و روح خود را بواسطه نصح و خيرخواهى در دين حق  و گواهى مى 

 همنشين با روح پاك سعادتمندان گردانيدى

 
ِ َو  حَْت َّلِله ا ََنَ ِ َو َمْرَضاِتِه ِِبَ َتِهدًا َو َبَذْلَت َنْفَسَك ِِف َذاِت اَّلله   لَِرُسوِلِه ُمجْ
 و در راه رضاى حق و ذات خدا جانت را فدا كردى 

 
اِهِریَن  ٍد َو آِلِه الطه ُ َو َرِضَي َعْنَك َو َحَشَرَك َمَع ُمحَمه َك اَّلله   َفَرِِحَ

 و با محمد و آل اطهارش محشور گرداندپس خدا تو را رحمت كند و از تو خشنود باشد  

 
ِ َو َبَرََكُتُه  ُة اَّلله ِعمِي َو َساَلٌم َعَلْیَك َو َرِْحَ اَك( َمَعُهْم ِِف َداِر النه اُُكْ )ِإیه َعَنا َو ِإیه   َو ََجَ

 .و ما را هم با تو و آن بزرگواران جمع فرمايد و سالم و رحمت و بركات خدا بر تو باد 

 

خواهى و  نماز کن و هدیه کن آن را به روح هانى و دعا کن از براى خود به آنچه مىپس دو رکعت 

 . گفتى وداع کن او را به آنچه در وداع مسلم مى


