
ِحیمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

 به نام خداوند هستی بخش مهربان

ِ ، )السَّالَُم َعلَْیَك يَا ِخیَرَ  ِ، السَّالَُم َعلَْیَك يَا اْبَن َرُسوِل َّللاَّ ِ اَلسَّالَُم َعلَْیَك يَا أَبَا َعْبِد َّللاَّ ةَ َّللاَّ

 َعلَْیَك َو اْبَن ِخیََرتِِه( ، السَّالَُم َعلَْیَك يَا اْبَن أَِمیِر اْلُمْؤِمنِیَن، َو اْبَن َسیِِِّد اْلَوِصیِِّیَن ، السَّالَمُ 

ِ َو اْبَن ثَاِرِه، َو اْلِوتَْر الْ  َمْوتُوَر، يَا اْبَن فَاِطَمةَ َسیِِّدَةِ نَِساِء اْلعَالَِمیَن ، السَّالَُم َعلَْیَك يَا ثَاَر َّللاَّ

 ِ  أَبَداً َما بَِقیُت السَّالَُم َعلَْیَك َو َعلَى اْْلَْرَواحِ الَّتِي َحلَّْت بِِفنَائَِك، َعلَْیُكْم ِمنِِّي َجِمیعاً َسالَُم َّللاَّ

 َو بَِقَي اللَّْیُل َو النََّهاُر،

سالم بر تو ای ابا عبد هللا، سالم بر تو ای فرزند رسول خدا، سالم بر تو ای فرزند امیر مؤمنان، 

و فرزند سرور جانشینان، سالم بر تو ای فرزند فاطمه سرور بانوان جهانیان، سالم بر تو ای 

خدا، و ای تنهای مظلوم، سالم بر تو و جان هايی که به درگاهت فرود  خون خدا، و فرزند خون

 آمدند، از جانب من بر همگی شما سالم خدا برای همیشه، تا هستم و تا شب و روز باقی است،

ِزيَّةُ، َو َجلَّْت َو َعُظَمِت اْلُمِصیبَةُ بَِك )بُِكْم( َعلَ  ِ، لَقَْد َعُظَمِت الرَّ ْینَا، َو َعلَى يَا أَبَا َعْبِد َّللاَّ

ْسالَِم ، َو َجلَّْت َو َعُظَمْت ُمِصیبَتَُك فِي السََّماَواِت َعلَى َجِمیعِ أَْهِل السََّماَواِت  َجِمیعِ أَْهِل اْْلِ

ُ أُمَّ  ةً أَسََّسْت أََساَس الظُّْلِم َو اْلَجْوِر َعلَْیُكْم أَْهَل اْلبَْیِت ، َو لَعََن َّللاَّ ُ أُمَّ ةً دَفَعَتُْكْم ، فَلَعََن َّللاَّ

ةً قَتَلَتْكُ  ُ أُمَّ ُ فِیَها، َو لَعََن َّللاَّ  ْم،َعْن َمقَاِمُكْم، َو أََزالَتُْكْم َعْن َمَراتِبُِكُم الَّتِي َرتَّبَُكُم َّللاَّ

ای ابا عبد هللا، هرآينه عزايت بزرگ و سنگین شد، و مصیبت تو بر ما و بر همه اهل اسالم 

شد مصیبتت در آسمان ها بر همه اهل آسمان، خدا لعنت  بس بزرگ گشت، و سنگین و بزرگ

تی را که بنای ستم و بی داد را بر شما اهل بیت بنیان نهادند، و خدا لعنت کند قومی را  کند امِّ

که شما را از مقامتان دور کرد، و از مرتبه هايتان برکنار نمود، مرتبه هايی که خدا شما را در 

تی را که شما را کشتند، آن ها جای داد و خدا لعنت کند  امِّ

ِ َو إِلَْیُكْم ِمْنُهْم َو )مِ  ِديَن لَُهْم بِالتَّْمِكیِن ِمْن قِتَاِلُكْم، بَِرئُْت إِلَى َّللاَّ ُ اْلُمَمِهِّ ْن( أَْشیَاِعِهْم َو لَعََن َّللاَّ

ِ، إِنِِّي ِسْلٌم ِلَمْن  َسالََمُكْم، َو َحْرٌب ِلَمْن َحاَربَُكْم إِلَى َو أَتْبَاِعِهْم َو أَْوِلیَائِِهْم ، يَا أَبَا َعْبِد َّللاَّ

 ُ ُ بَنِي أَُمیَّةَ قَاِطبَةً، َو لَعََن َّللاَّ ُ آَل ِزيَاٍد َو آَل َمْرَواَن، َو لَعََن َّللاَّ  اْبَن يَْوِم اْلِقیَاَمِة، َو لَعََن َّللاَّ

ُ شِ  ُ ُعَمَر ْبَن َسْعٍد، َو لَعََن َّللاَّ  ْمراً )َشِمراً( ،َمْرَجانَةَ، َو لَعََن َّللاَّ

و خدا لعنت کند آنان را که امکان و توان جنگ با شما را برای ايشان تدارک ديدند، من بیزاری 

می جويم به سوی خدا و به جانب شما از ايشان و از شیعیان و پیروان و دوستدارانشان، ای ابا 

ه با شما جنگید تا روز عبد هللا من در صلحم با کسی که با شما صلح کرد، و در جنگم با کسی ک



قیامت، و خدا لعنت کند خاندان زياد و خاندان مروان را، و خدا همه بنی امیه را لعنت کند، و 

 لعنت کند پسر مرجانه و عمر بن سعد و شمر را،

ي  ةً أَْسَرَجْت َو أَْلَجَمْت َو تَنَقَّبَْت ِلِقتَاِلَك، بِأَبِي أَْنَت َو أُِمِّ ُ أُمَّ ، لَقَْد َعُظَم ُمَصابِي َو لَعََن َّللاَّ

َ الَِّذي أَْكَرَم َمقَاَمَك، َو أَْكَرَمنِي )بَِك( أَْن يَْرُزقَنِي َطلََب ثَاِرَك َمَع إَِماٍم  بَِك، فَأَْسأَُل َّللاَّ

ُ َعلَْیِه َو آِلِه ، اللَُّهمَّ اْجعَْلنِي ِعْندََك َوِجیه ٍد َصلَّى َّللاَّ اً بِاْلُحَسْیِن َمْنُصوٍر ِمْن أَْهِل بَْیِت ُمَحمَّ

ِ َو إِلَى َرُسوِلِه، َو إِ  ُب إِلَى َّللاَّ ِ، إِنِِّي أَتَقَرَّ لَى علیه السالم فِي الدُّْنیَا َو اْْلِخَرةِ، يَا أَبَا َعْبِد َّللاَّ

 أَِمیِر اْلُمْؤِمنِیَن َو إِلَى فَاِطَمةَ َو إِلَى اْلَحَسِن َو إِلَْیَك بُِمَواالَتَِك ،

تی را که مرکب ها را زين کردند و لگام زدند و جنگ با تو را دنبال کردند، پدر  و لعنت کند امِّ

و مادرم به فدايت، همانا مصیبتت بر من سنگین شد، از خدا که مقامت را گرامی داشت، و مرا 

به وسیله تو کرامت بخشید، درخواست می کنم که خون خواهی تو را همراه پیشوای ياری شده 

د )درود خدا بر او و خاندانش( روزی من کند، خدايا به حق حسین مرا نزد  از اهل بیت محمِّ

خود در دنیا و آخرت آبرومند قرار ده، ای ابا عبد هللا من به خدا و رسولش و امیر مؤمنان و 

ب می جويم، به دوستی تو،  فاطمه و حسن و تو تقرِّ

ْن قاتَلََك َو نََصَب لََك اْلَحْرَب، َو  ْن أَسََّس أَساَس الظُّْلِم َو اْلَجْوِر َو بِاْلبََراَءةِ )ِممَّ بِاْلبَراَءةِ ِممَّ

ْن أَسََّس أََساَس ذَِلَك، َو بَنَى َعلَْیِه بُْنیَانَهُ ، َو  َعلَْیُكْم، َو أَْبَرُء إِلَى هللاِ َو إِلَى َرُسوِلِه( ِممَّ

ُب  َجَرى فِي ُظْلِمِه َو َجْوِرِه َعلَْیُكْم َو َعلَى أَْشیَاِعُكْم بَِرئْتُ  ِ َو إِلَْیُكْم ِمْنُهْم ، َو أَتَقَرَّ إِلَى َّللاَّ

ِ ثُمَّ إِلَْیُكْم بُِمَواالَتُِكْم، َو ُمَواالَةِ َوِلیُِِّكْم، َو بِاْلبََراَءةِ ِمْن أَْعدَائُِكْم، َو النَّاِص  بِیَن لَُكُم إِلَى َّللاَّ

، إِنِِّي ِسْلمٌ ِلَمْن َسالََمُكْم، َو َحْرٌب ِلَمْن َحاَربَُكْم، اْلَحْرَب، َو بِاْلبََراَءةِ ِمْن أَْشیَاِعِهْم َو أَتْبَاِعِهمْ 

 َو َوِليٌّ ِلَمْن َواالَُكْم، َو َعدُوٌّ ِلَمْن َعادَاُكْم،

و به بیزاری از کسی که پايه گذاری کرد اساس اين واقعه را، و بنا نهاد بر آن بنیانش را، و 

، از ايشان به سوی خدا و شما بیزارم، و به روان شد در ستم و بیدادش بر شما و شیعیان شما

ب می جويم و پس از آن به شما با دوستی نسبت به شما و دوستی نسبت به دوستان شما،  خدا تقرِّ

و به بیزاری از دشمنانتان، و برپاکنندگان جنگ با شما، و به بیزاری از شیعیان و پیروان آن 

ر جنگم با کسی که با شما جنگید، و دوستم ها، من در صلحم با کسی که با شما صلح کرد، و د

 با کسی که شما را دوست داشت، و دشمنم با کسی که شما را دشمن داشت،

َ الَِّذي أَْكَرَمنِي بَِمْعِرفَتُِكْم َو َمْعِرفَِة أَْوِلیَائُِكْم، َو َرَزقَنِي اْلبََراَءةَ ِمْن أَْعدَا ئُِكْم ، أَْن فَأَْسأَُل َّللاَّ

عَُكْم فِي الدُّْنیَا َو اْْلِخَرةِ، َو أَْن يُثَبَِِّت ِلي ِعْندَُكْم قَدََم ِصْدٍق فِي الدُّْنیَا َو اْْلِخَرةِ، يَْجعَلَنِي مَ 

ِ ، َو أَْن يَْرُزقَنِي َطلََب ثَاِري )ثَاَرُكْم( َمَع  َو أَْسأَلُهُ أَْن يُبَِلِّغَنِي اْلَمقَاَم اْلَمْحُمودَ لَُكْم ِعْندَ َّللاَّ

( ُهدًى َظاِهٍر نَاِطٍق بِاْلَحِقِّ ِمْنُكْم ،إَِماٍم )مَ   ْهِديٍِّ



پس درخواست می کنم از خدا که مرا به معرفت شما و دوستان شما گرامی داشت، و بیزاری 

از دشمنان شما را نصیب من کرد، اينکه مرا در دنیا و آخرت با شما قرار دهد، و جايگاهم را 

از او می خواهم که مرا برساند به مقام ستوده ای که نزد شما در دنیا و آخرت استوار بدارد، و 

برای شما نزد خداست، و روزی کند خون خواهی ام را به همراه امام هدايت گر آشکار و 

 گويای به حق از خاندان شما،

َ بَِحِقُِّكْم، َو بِالشَّأِْن الَِّذي لَُكْم ِعْندَهُ أَْن يُْعِطیَنِي بُِمَصابِي بِ  ُكْم أَْفَضَل َما يُْعِطي َو أَْسأَُل َّللاَّ

ْسالَِم، َو فِي َجِمیعِ  ً بُِمِصیبَتِِه ، ُمِصیبَةً َما أَْعَظَمَها، َو أَْعَظَم َرِزيَّتََها فِي اْْلِ ُمَصابا

ْن تَنَالُهُ ِمْنَك َصلََواٌت  السََّماَواِت َو اْْلَْرِض )اْْلََرِضیَن( ، اللَُّهمَّ اْجعَْلنِي فِي َمقَاِمي َهذَا ِممَّ

ٍد َو  ٍد، َو َمَماتِي َمَماَت ُمَحمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ َو َرْحَمةٌ َو َمْغِفَرةٌ، اللَُّهمَّ اْجعَْل َمْحیَاَي َمْحیَا ُمَحمَّ

ٍد،  آِل ُمَحمَّ

و از خدا درخواست می کنم به حق شما، و شأنی که برای شما نزد اوست، که عطا کند به من 

چیزی را که عطا کند به مصیبت زده ای به خاطر  به خاطر مصیبت زدگی ام به شما برترين

مصیبتش، چه مصیبتی بزرگ است آن مصیبت، و چه عظیم است آن عزا در اسالم، و در همه 

آسمان ها و زمین، خدايا در اين جايگاه مرا از کسانی قرار ده که از جانب تو به آنان درود و 

د، و  رحمت و آمرزش می رسد، خدايا حیاتم را حیات ]آمیخته د و خاندان محمِّ به عشق[ محمِّ

د قرار ده، د و خاندان محمِّ  مرگم را مرگ ]در حال شیفتگی به[ محمِّ

َكْت بِِه )فِیِه( بَنُو أَُمیَّةَ َو اْبُن آِكلَِة اْْلَْكبَاِد اللَِّعیُن اْبُن اللَّعِ  یِن، َعلَى اللَُّهمَّ إِنَّ َهذَا يَْوٌم تَبَرَّ

ُ َعلَْیِه َو آِلِه( فِي ُكِلِّ َمْوِطٍن َو َمْوقٍِف َوقََف فِیِه نَبِیَُّك )ِلَسانَِك( َو ِلَساِن نَبِ  یَِِّك )َصلَّى َّللاَّ

ُ َعلَْیِه َو آِلِه( ، اللَُّهمَّ اْلعَْن أَبَا ُسْفیَاَن َو ُمعَاِويَةَ، َو يَِزيدَ ْبَن ُمعَاِويَةَ، َعلَْیهِ  ْم ِمْنَك )َصلَّى َّللاَّ

ِديَن ، َو َهذَا يَْوٌم فَِرَحْت بِِه آُل ِزيَاٍد َو آُل َمْرَواَن بِقَتِْلِهُم اْلُحَسْیَن َصلََواُت اللَّْعنَةُ أَبَدَ اْْلبِ 

ِ َعلَْیِه )َعلَْیِه السَّالَُم( ،  َّللاَّ

ک جستند بنی امیه، و فرزند جگرخوار، آن لعنت شده  خدايا اين روز روزی است که به آن تبرِّ

ان پیامبرت )درود خدا بر او و خاندانش( در هر کجا و هر فرزند لعنت شده بر زبان تو و زب

موقفی که پیامبرت )درود خدا بر او و خاندانش( در آن ايستاد، خدايا لعنت کن اباسفیان و معاويه 

و يزيد فرزند معاويه را، که از جانب تو بر آنان لعنت باد به جاودانگی جاودان ها، و امروز 

اين روز خاندان زياد و خاندان مروان، بخاطر کشتن حضرت روزی است که خوشحال شدند به 

 امام حسین )درود خدا بر او(



ُب إِلَْیَك فِي َهذَ  ا اْلیَْوِم، اللَُّهمَّ فََضاِعْف َعلَْیِهُم اللَّْعَن ِمْنَك َو اْلعَذَاَب )اْْلَِلیَم( ، اللَُّهمَّ إِنِِّي أَتَقَرَّ

اتِي، بِاْلبََراَءةِ ِمْنُهْم، َو اللَّْعنَِة َعلَْیِهْم، َو بِاْلُمَواالَةِ ِلنَبِیَِِّك َو آِل َو فِي َمْوقِِفي َهذَا، َو أَيَّاِم َحیَ 

 نَبِیَِِّك )َعلَْیِه َو( َعلَْیِهُم السَّالَُم،

خدايا پس لعنت و شکنجه ات را بر آنان دوچندان کن، خدای من در اين روز و در اين جايگاه 

ب می جويم به بیزاری از اينان و لعنت بر ايشان، و به و همه روزهای زندگی ام به تو ت قرِّ

 دوستی پیامبر و خاندان پیامبرت )درود بر او و ايشان(

 

 سپس صد مرتبه می گويى:

ٍد، َو آِخَر تَابِعٍ لَهُ َعلَى ذَِلَك، اللَُّهمَّ الْ  ٍد َو آِل ُمَحمَّ َل َظاِلٍم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ  عَنِ اللَُّهمَّ اْلعَْن أَوَّ

اْلِعَصابَةَ الَّتِي )الَِّذيَن( َجاَهدَِت اْلُحَسْیَن، َو َشايَعَْت َو بَايَعَْت َو تَابَعَْت )تَايَعَْت( َعلَى قَتِْلِه، 

 اللَُّهمَّ اْلعَْنُهْم َجِمیعاً،

د ستم کرد، و آخرين کسی  د و خاندان محمِّ خدايا لعنت کن نخستین ستمکاری را که به حق محمِّ

م از او پیروی نمود. خدايا لعنت کن جمعیتی را که با حسین پیکار کردند، و را که در اين ست

همراهی نمودند و پیمان بستند و پیروی کردند بر کشتن آن حضرت، خدايا همه آنان را لعنت 

 کن،

 

 بعد صد مرتبه می گويى:

ِ، َو َعلَى اْْلَْرَواحِ الَّتِي حَ  ِ أَبَداً السَّالَُم َعلَْیَك يَا أَبَا َعْبِد َّللاَّ لَّْت بِِفنَائَِك ، َعلَْیَك ِمنِِّي َسالَُم َّللاَّ

ُ آِخَر اْلعَْهِد ِمنِِّي ِلِزيَاَرتُِكْم )ِلِزيَاَرتَِك( ،  َما بَِقیُت َو بَِقَي اللَّْیُل َو النََّهاُر، َو الَ َجعَلَهُ َّللاَّ

َعلَى أَْوالَِد اْلُحَسْیِن ( ، َو َعلَى أَْصَحاِب  السَّالَمُ َعلَى اْلُحَسْیِن، َو َعلَى َعِليِِّ ْبِن اْلُحَسْیِن، )وَ 

 اْلُحَسْیِن ،

سالم بر تو ای ابا عبد هللا، و بر جان هايی که به درگاهت فرود آمدند، از جانب من سالم خدا 

بر تو باد همیشه تا هستم و تا شب و روز باقی است، و خدا زيارت شما را آخرين زيارت از 

 م بر حسین و بر علی بن الحسین و فرزندان حسین، و ياران حسین،سوی من قرار ندهد، سال

 



 آنگاه می گويی:

الً ثُمَّ )اْلعَِن( الثَّانَِي، َو الثَّاِلثَ  َل َظاِلٍم بِاللَّْعِن ِمنِِّي، َو اْبدَأْ بِِه أَوَّ ابَِع اللَُّهمَّ ُخصَّ أَْنَت أَوَّ  َو الرَّ

ِ ْبَن ِزيَاٍد َو اْبَن َمْرَجانَةَ، َو ُعَمَر ْبنَ   َسْعٍد َو ، اللَُّهمَّ اْلعَْن يَِزيدَ َخاِمساً، َو اْلعَْن ُعبَْیدَ َّللاَّ

 ِشْمراً، َو آَل أَبِي ُسْفیَاَن َو آَل ِزيَاٍد َو آَل َمْرَواَن إِلَى يَْوِم اْلِقیَاَمِة،

لین ستمکار را از جانب من به لعنت، و آغاز کن به آن لعنت اولین را،  خدايا اختصاص ده اوِّ

عنت کن عبید هللا سپس دومین و سومین و چهارمین را، خدايا يزيد، پنجم آنان را لعنت کن، و ل

بن زياد و پسر مرجانه و عمر بن سعد و شمر و خاندان ابوسفیان و خاندان زياد و خاندان مروان 

 را تا روز قیامت،

 

 سپس به سجده می روی و می گويی:

ِ َعلَى َعِظیِم رَ  ِزيَّتِي ، اللَُّهمَّ اللَُّهمَّ لََك اْلَحْمدُ َحْمدَ الشَّاِكِريَن لََك َعلَى ُمَصابِِهْم، اْلَحْمدُ َلِِلَّ

اْرُزْقنِي َشفَاَعةَ اْلُحَسْیِن يَْوَم اْلُوُروِد، َو ثَبِِّْت ِلي قَدََم ِصْدٍق ِعْندََك َمَع اْلُحَسْیِن َو أَْصَحاِب 

 اْلُحَسْیِن، الَِّذيَن بَذَلُوا ُمَهَجُهْم دُوَن اْلُحَسْیِن علیه السالم .

بر مصیبت زدگی آنان، خدای را سپاس بر بزرگی خدايا سپاس تو را سپاس شکرگزاراِن از تو 

عزايم، خدايا شفاعت حسین را در روز ورود ]به قیامت[ نصیبم کن، و ثابت بدار قدم صدق 

مرا نزد خود به همراه حسین و ياران حسین، آنان که جانشان را در دفاع از حسین )درود بر 

 او( بخشیدند.
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