الر ِح ِیم
من َّ
بِ ْس ِم هللاِ َّ
الر ْح ِ
به نام خداوند هستی بخش مهربان

سالَ ُم َعلَی َْك َيا ِخ َی َرة َ َّ
سو ِل َّ
ع ْب ِد َّ
َّللاِ ( ،ال َّ
َّللاِ ،ال َّ
اَل َّ
سالَ ُم َعلَی َْك َيا ابْنَ َر ُ
َّللاِ
سالَ ُم َعلَی َْك َيا أ َ َبا َ
سالَ ُم َعلَی َْك
صیِِّینَ  ،ال َّ
َو ابْنَ ِخیَ َرتِ ِه)  ،ال َّ
سیِِّ ِد ْال َو ِ
یر ْال ُمؤْ ِمنِینَ َ ،و ابْنَ َ
سالَ ُم َعلَی َْك يَا ابْنَ أ َ ِم ِ
ار َّ
ور،
اء ْالعَالَ ِمینَ  ،ال َّ
س ِ
يَا ابْنَ فَ ِ
سیِِّدَةِ نِ َ
اط َمةَ َ
ار ِهَ ،و ْال ِوتْ َر ْال َم ْوت ُ َ
سالَ ُم َعلَی َْك يَا ث َ َ
َّللاِ َو ابْنَ ث َ ِ
سالَ ُم َعلَی َْك َو َعلَى ْاْل َ ْر َواحِ الَّتِي َحلَّ ْ
سالَ ُم َّ
َّللاِ أَبَدا ً َما بَ ِقیتُ
ال َّ
ت ِب ِفنَائِ َكَ ،علَ ْی ُك ْم ِمنِِّي َج ِمیعا ً َ
ار،
ي اللَّ ْی ُل َو النَّ َه ُ
َو بَ ِق َ
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
خون خدا ،و فرزند خون خدا ،و ای تنهای مظلوم ،سالم بر تو و جان هايی که به درگاهت فرود
آمدند ،از جانب من بر همگی شما سالم خدا برای همیشه ،تا هستم و تا شب و روز باقی است،

ت َو َع ُ
َّللاِ ،لَقَ ْد َع ُ
الر ِزيَّةَُ ،و َجلَّ ْ
يَا أَبَا َع ْب ِد َّ
صیبَةُ بِ َك (بِ ُك ْم) َعلَ ْینَاَ ،و َعلَى
ظ َم ِ
ظ َم ِ
ت َّ
ت ْال ُم ِ
ت َو َع ُ
ظ َم ْ
اْل ْسالَ ِم َ ،و َجلَّ ْ
ت
س َم َاوا ِ
س َم َاوا ِ
ت َعلَى َج ِمیعِ أ َ ْه ِل ال َّ
صیبَت ُ َك فِي ال َّ
ت ُم ِ
َج ِمیعِ أ َ ْه ِل ْ ِ
اس ُّ
س ْ
ت َ ،و لَ َعنَ َّ
 ،فَلَ َعنَ َّ
َّللاُ أ ُ َّمةً دَفَ َعتْ ُك ْم
الظ ْل ِم َو ْال َج ْو ِر َعلَ ْی ُك ْم أ َ ْه َل ْالبَ ْی ِ
َّللاُ أ ُ َّمةً أ َ َّ
ت أَ َ
س َ
س َ
َّللاُ فِی َهاَ ،و لَ َعنَ َّ
ام ُك ْمَ ،و أَزَ الَتْ ُك ْم َع ْن َم َراتِ ِب ُك ُم الَّتِي َرتَّبَ ُك ُم َّ
َّللاُ أ ُ َّمةً قَتَلَتْ ُك ْم،
َع ْن َمقَ ِ
ای ابا عبد هللا ،هرآينه عزايت بزرگ و سنگین شد ،و مصیبت تو بر ما و بر همه اهل اسالم
بس بزرگ گشت ،و سنگین و بزرگ شد مصیبتت در آسمان ها بر همه اهل آسمان ،خدا لعنت
کند ا ِّمتی را که بنای ستم و بی داد را بر شما اهل بیت بنیان نهادند ،و خدا لعنت کند قومی را
که شما را از مقامتان دور کرد ،و از مرتبه هايتان برکنار نمود ،مرتبه هايی که خدا شما را در
آن ها جای داد و خدا لعنت کند ا ِّمتی را که شما را کشتند،

ین ِم ْن ِقتَا ِل ُك ْمَ ،ب ِرئْتُ ِإلَى َّ
َو َل َعنَ َّ
(م ْن) أ َ ْش َیا ِع ِه ْم
َّللاِ َو ِإلَ ْی ُك ْم ِم ْن ُه ْم َو ِ
َّللاُ ْال ُم َم ِ ِّهدِينَ َل ُه ْم ِبالت َّ ْم ِك ِ
َو أَتْبَا ِع ِه ْم َو أ َ ْو ِلیَائِ ِه ْم  ،يَا أَبَا َع ْب ِد َّ
اربَ ُك ْم إِلَى
سالَ َم ُك ْمَ ،و َح ْر ٌ
َّللاِ ،إِنِِّي ِس ْل ٌم ِل َم ْن َ
ب ِل َم ْن َح َ
اطبَةًَ ،و لَعَنَ َّ
َّللاُ آ َل ِزيَا ٍد َو آ َل َم ْر َوانَ َ ،و لَعَنَ َّ
يَ ْو ِم ْال ِقیَا َم ِةَ ،و لَعَنَ َّ
َّللاُ ابْنَ
َّللاُ بَنِي أ ُ َمیَّةَ قَ ِ
س ْعدٍَ ،و لَ َعنَ َّ
َم ْر َجانَةََ ،و لَ َعنَ َّ
َّللاُ ِش ْمرا ً (ش َِمراً) ،
َّللاُ ُ
ع َم َر بْنَ َ
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
عبد هللا من در صلحم با کسی که با شما صلح کرد ،و در جنگم با کسی که با شما جنگید تا روز

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،

ت َو أ ُ ِ ِّمي  ،لَقَ ْد َع ُ
ت َو تَنَقَّ َب ْ
ت َو أ َ ْل َج َم ْ
َّللاُ أ ُ َّمةً أ َ ْس َر َج ْ
َو لَ َعنَ َّ
صا ِبي
ت ِل ِقتَا ِل َكِ ،بأ َ ِبي أ َ ْن َ
ظ َم ُم َ
َّللاَ الَّذِي أ َ ْك َر َم َمقَا َم َكَ ،و أ َ ْك َر َمنِي ( ِب َك) أ َ ْن َي ْر ُزقَ ِني َ
ِب َك ،فَأ َ ْسأ َ ُل َّ
ار َك َم َع ِإ َم ٍام
طلَ َ
ب ثَ ِ
صلَّى َّ
سی ِْن
ور ِم ْن أ َ ْه ِل بَ ْی ِ
َّللاُ َعلَ ْی ِه َو آ ِل ِه  ،اللَّ ُه َّم ْ
َم ْن ُ
اجعَ ْلنِي ِع ْندَ َك َو ِجیها ً بِ ْال ُح َ
ص ٍ
ت ُم َح َّم ٍد َ
ب ِإلَى َّ
علیه السالم فِي الدُّ ْنیَا َو ْاْل ِخ َرةِ ،يَا أَبَا َع ْب ِد َّ
سو ِل ِهَ ،و ِإلَى
َّللاِِ ،إنِِّي أَتَقَ َّر ُ
َّللاِ َو ِإلَى َر ُ
س ِن َو ِإلَی َْك ِب ُم َواالَتِ َك ،
یر ْال ُمؤْ ِمنِینَ َو ِإلَى فَ ِ
اط َمةَ َو ِإلَى ْال َح َ
أ َ ِم ِ
و لعنت کند ا ِّمتی را که مرکب ها را زين کردند و لگام زدند و جنگ با تو را دنبال کردند ،پدر
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
از اهل بیت مح ِّمد (درود خدا بر او و خاندانش) روزی من کند ،خدايا به حق حسین مرا نزد
خود در دنیا و آخرت آبرومند قرار ده ،ای ابا عبد هللا من به خدا و رسولش و امیر مؤمنان و
تقرب می جويم ،به دوستی تو،
فاطمه و حسن و تو ِّ

ساس ُّ
الظ ْل ِم َو ْال َج ْو ِر
بَ ،و بِ ْالبَرا َءةِ ِم َّم ْن أ َ َّ
َو بِ ْالبَ َرا َءةِ ِ
ب لَ َك ْال َح ْر َ
ص َ
(م َّم ْن قاتَلَ َك َو نَ َ
س أَ َ
س َ
اس ذَ ِل َكَ ،و بَنَى َعلَ ْی ِه بُ ْنیَانَهُ َ ،و
سو ِل ِه) ِم َّم ْن أ َ َّ
َعلَ ْی ُك ْمَ ،و أَب َْر ُء ِإلَى هللاِ َو ِإلَى َر ُ
س أَ َ
س َ
س َ
َج َرى فِي ُ
ظ ْل ِم ِه َو َج ْو ِر ِه َعلَ ْی ُك ْم َو َعلَى أ َ ْش َیا ِع ُك ْم َب ِرئْتُ ِإلَى َّ
ب
َّللاِ َو إِلَ ْی ُك ْم ِم ْن ُه ْم َ ،و أَتَقَ َّر ُ
ِإلَى َّ
اص ِبینَ لَ ُك ُم
َّللاِ ث ُ َّم ِإلَ ْی ُك ْم ِب ُم َواالَ ِت ُك ْمَ ،و ُم َواالَ ِة َو ِل ِیِّ ُك ْمَ ،و ِب ْال َب َرا َء ِة ِم ْن أ َ ْعدَائِ ُك ْمَ ،و النَّ ِ
ار َب ُك ْم،
سالَ َم ُك ْمَ ،و َح ْر ٌ
ْال َح ْر َ
بَ ،و ِب ْال َب َرا َء ِة ِم ْن أ َ ْش َیا ِع ِه ْم َو أَتْ َبا ِع ِه ْمِ ،إنِِّي ِس ْل ٌم ِل َم ْن َ
ب ِل َم ْن َح َ
ي ِل َم ْن َواالَ ُك ْمَ ،و َعد ٌُّو ِل َم ْن َعادَا ُك ْم،
َو َو ِل ٌّ
و به بیزاری از کسی که پايه گذاری کرد اساس اين واقعه را ،و بنا نهاد بر آن بنیانش را ،و
روان شد در ستم و بیدادش بر شما و شیعیان شما ،از ايشان به سوی خدا و شما بیزارم ،و به
تقرب می جويم و پس از آن به شما با دوستی نسبت به شما و دوستی نسبت به دوستان شما،
خدا ِّ
و به بیزاری از دشمنانتان ،و برپاکنندگان جنگ با شما ،و به بیزاری از شیعیان و پیروان آن
ها ،من در صلحم با کسی که با شما صلح کرد ،و در جنگم با کسی که با شما جنگید ،و دوستم
با کسی که شما را دوست داشت ،و دشمنم با کسی که شما را دشمن داشت،

فَأ َ ْسأ َ ُل َّ
َّللاَ الَّذِي أ َ ْك َر َمنِي ِب َم ْع ِرفَ ِت ُك ْم َو َم ْع ِرفَ ِة أ َ ْو ِل َیا ِئ ُك ْمَ ،و َرزَ قَ ِني ْالبَ َرا َءة َ ِم ْن أ َ ْعدَا ِئ ُك ْم  ،أ َ ْن
ق فِي الدُّ ْنیَا َو ْاْل ِخ َرةِ،
يَ ْجعَلَنِي َمعَ ُك ْم فِي الدُّ ْنیَا َو ْاْل ِخ َرةَِ ،و أ َ ْن يُثَبِ َ
ِّت ِلي ِع ْندَ ُك ْم قَدَ َم ِ
ص ْد ٍ
َّللاِ َ ،و أ َ ْن يَ ْر ُزقَنِي َ
ام ْال َم ْح ُمودَ لَ ُك ْم ِع ْندَ َّ
ار ُك ْم) َم َع
طلَ َ
اري (ث َ َ
ب ثَ ِ
َو أ َ ْسأَلُهُ أ َ ْن يُبَ ِلِّغَنِي ْال َمقَ َ
ي) ُهدًى َ
ق ِم ْن ُك ْم ،
ظا ِه ٍر ن ِ
َاط ٍ
ِإ َم ٍام ( َم ْه ِد ٍِّ
ق ِب ْال َح ِّ ِ

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
نزد شما در دنیا و آخرت استوار بدارد ،و از او می خواهم که مرا برساند به مقام ستوده ای که
برای شما نزد خداست ،و روزی کند خون خواهی ام را به همراه امام هدايت گر آشکار و
گويای به حق از خاندان شما،

َّللاَ ِب َح ِقِّ ُك ْمَ ،و ِبال َّ
َو أ َ ْسأ َ ُل َّ
ض َل َما يُ ْع ِطي
صا ِبي ِب ُك ْم أ َ ْف َ
شأ ْ ِن الَّذِي لَ ُك ْم ِع ْندَهُ أ َ ْن يُ ْع ِطیَنِي ِب ُم َ
ظ َم َهاَ ،و أ َ ْع َ
صی َبةً َما أ َ ْع َ
صیبَ ِت ِه ُ ،م ِ
صابا ً ِب ُم ِ
ُم َ
ظ َم َر ِزيَّت َ َها ِفي ْ ِ
اْل ْسالَ ِمَ ،و ِفي َج ِمیعِ
ض ْ
صلَ َو ٌ
ات
س َم َاوا ِ
ضینَ )  ،اللَّ ُه َّم ْ
ال َّ
اج َع ْل ِني ِفي َمقَ ِ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
(اْل َ َر ِ
امي َهذَا ِم َّم ْن تَنَالُهُ ِم ْن َك َ
ات ُم َح َّم ٍد َو
اي َم ْحیَا ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّمدٍَ ،و َم َماتِي َم َم َ
َو َر ْح َمةٌ َو َم ْغ ِف َرةٌ ،اللَّ ُه َّم ْ
اجعَ ْل َم ْحیَ َ
آ ِل ُم َح َّمدٍ،
و از خدا درخواست می کنم به حق شما ،و شأنی که برای شما نزد اوست ،که عطا کند به من
به خاطر مصیبت زدگی ام به شما برترين چیزی را که عطا کند به مصیبت زده ای به خاطر
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
رحمت و آمرزش می رسد ،خدايا حیاتم را حیات [آمیخته به عشق] مح ِّمد و خاندان مح ِّمد ،و
مرگم را مرگ [در حال شیفتگی به] مح ِّمد و خاندان مح ِّمد قرار ده،

اللَّ ُه َّم إِ َّن َهذَا يَ ْو ٌم تَبَ َّر َك ْ
ت بِ ِه (فِی ِه) بَنُو أ ُ َمیَّةَ َو اب ُْن آ ِكلَ ِة ْاْل َ ْكبَا ِد اللَّ ِع ُ
ینَ ،علَى
ین اب ُْن اللَّ ِع ِ
صلَّى َّ
ف فِی ِه نَبِی َُّك
سانِ َك) َو ِل َ
( ِل َ
ان نَبِیِ َِّك ( َ
َّللاُ َعلَ ْی ِه َو آ ِل ِه) فِي ُك ِِّل َم ْو ِط ٍن َو َم ْوقِفٍ َوقَ َ
س ِ
صلَّى َّ
س ْفیَانَ َو ُم َعا ِويَةََ ،و يَ ِزيدَ بْنَ ُم َعا ِويَةََ ،علَ ْی ِه ْم ِم ْن َك
َّللاُ َعلَ ْی ِه َو آ ِل ِه)  ،اللَّ ُه َّم ْال َع ْن أَبَا ُ
( َ
اللَّ ْعنَةُ أَبَدَ ْاْل ِبدِينَ َ ،و َهذَا يَ ْو ٌم فَ ِر َح ْ
صلَ َواتُ
ت ِب ِه آ ُل ِزيَا ٍد َو آ ُل َم ْر َوانَ ِبقَتْ ِل ِه ُم ْال ُح َ
سیْنَ َ
َّ
سالَ ُم) ،
َّللاِ َعلَ ْی ِه ( َعلَ ْی ِه ال َّ
تبرک جستند بنی امیه ،و فرزند جگرخوار ،آن لعنت شده
خدايا اين روز روزی است که به آن ِّ
فرزند لعنت شده بر زبان تو و زب ان پیامبرت (درود خدا بر او و خاندانش) در هر کجا و هر
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
روزی است که خوشحال شدند به اين روز خاندان زياد و خاندان مروان ،بخاطر کشتن حضرت
امام حسین (درود خدا بر او)

اب ْ
ب إِلَی َْك فِي َهذَا ْالیَ ْو ِم،
یم)  ،اللَّ ُه َّم إِنِِّي أَتَقَ َّر ُ
ضا ِع ْ
اللَّ ُه َّم فَ َ
ف َعلَ ْی ِه ُم اللَّ ْعنَ ِم ْن َك َو ْالعَذَ َ
(اْل َ ِل َ
َو فِي َم ْوقِ ِفي َهذَاَ ،و أَي َِّام َحیَاتِي ،بِ ْالبَ َرا َءةِ ِم ْن ُه ْمَ ،و اللَّ ْعنَ ِة َعلَ ْی ِه ْمَ ،و بِ ْال ُم َواالَةِ ِلنَبِیِ َِّك َو آ ِل
سالَ ُم،
نَ ِب ِی َِّك ( َعلَ ْی ِه َو) َعلَ ْی ِه ُم ال َّ
خدايا پس لعنت و شکنجه ات را بر آنان دوچندان کن ،خدای من در اين روز و در اين جايگاه
قرب می جويم به بیزاری از اينان و لعنت بر ايشان ،و به
و همه روزهای زندگی ام به تو ت ِّ
دوستی پیامبر و خاندان پیامبرت (درود بر او و ايشان)

سپس صد مرتبه می گويى:
ظا ِل ٍم َ
اللَّ ُه َّم ْال َع ْن أ َ َّو َل َ
آخ َر تَابِعٍ لَهُ َعلَى ذَ ِل َك ،اللَّ ُه َّم ْال َع ِن
ظلَ َم َح َّق ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّمدٍَ ،و ِ
ت (تَا َي َع ْ
ت َو تَا َب َع ْ
ت َو َبا َي َع ْ
سیْنَ َ ،و شَا َي َع ْ
ت) َعلَى قَتْ ِل ِه،
صا َبةَ الَّ ِتي (الَّذِينَ ) َجا َهدَ ِ
ت ْال ُح َ
ْال ِع َ
اللَّ ُه َّم ْالعَ ْن ُه ْم َج ِمیعاً،
خدايا لعنت کن نخستین ستمکاری را که به حق مح ِّمد و خاندان مح ِّمد ستم کرد ،و آخرين کسی
را که در اين ست م از او پیروی نمود .خدايا لعنت کن جمعیتی را که با حسین پیکار کردند ،و
همراهی نمودند و پیمان بستند و پیروی کردند بر کشتن آن حضرت ،خدايا همه آنان را لعنت
کن،

بعد صد مرتبه می گويى:
َّللاِ أَبَدا ً
َّللاَِ ،و َعلَى ْاْل َ ْر َواحِ الَّتِي َحلَّ ْ
سالَ ُم َّ
ع ْب ِد َّ
ال َّ
سالَ ُم َعلَی َْك يَا أَبَا َ
ت بِ ِفنَائِ َك َ ،علَی َْك ِمنِِّي َ
ارَ ،و الَ َجعَلَهُ َّ
ارتِ َك) ،
َّللاُ ِ
ي اللَّ ْی ُل َو النَّ َه ُ
ارتِ ُك ْم ( ِل ِزيَ َ
آخ َر ْالعَ ْه ِد ِمنِِّي ِل ِزيَ َ
َما بَ ِقیتُ َو بَ ِق َ
ب
ال َّ
سی ِْن ) َ ،و َعلَى أ َ ْ
ص َحا ِ
(و َعلَى أ َ ْوالَ ِد ْال ُح َ
ي ب ِْن ْال ُح َ
سالَ ُم َعلَى ْال ُح َ
سی ِْنَ ،و َعلَى َع ِل ِِّ
سی ِْنَ ،
سی ِْن ،
ْال ُح َ
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
سوی من قرار ندهد ،سالم بر حسین و بر علی بن الحسین و فرزندان حسین ،و ياران حسین،

آنگاه می گويی:
ظا ِل ٍم ِباللَّ ْع ِن ِمنِِّيَ ،و ا ْبدَأْ ِب ِه أ َ َّوالً ث ُ َّم ْ
ت أ َ َّو َل َ
يَ ،و الثَّا ِل َ
الرابِ َع
ص أ َ ْن َ
اللَّ ُه َّم ُخ َّ
ث َو َّ
(ال َع ِن) الثَّانِ َ
عبَ ْیدَ َّ
س ْع ٍد َو
َّللاِ بْنَ ِز َيا ٍد َو ابْنَ َم ْر َجانَةََ ،و ُ
َامساًَ ،و ْال َع ْن ُ
 ،اللَّ ُه َّم ْال َع ْن َي ِزيدَ خ ِ
ع َم َر بْنَ َ
س ْفیَانَ َو آ َل ِزيَا ٍد َو آ َل َم ْر َوانَ إِلَى يَ ْو ِم ْال ِقیَا َم ِة،
ِش ْمراًَ ،و آ َل أَبِي ُ
خدايا اختصاص ده ِّاولین ستمکار را از جانب من به لعنت ،و آغاز کن به آن لعنت اولین را،
سپس دومین و سومین و چهارمین را ،خدايا يزيد ،پنجم آنان را لعنت کن ،و لعنت کن عبید هللا
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:
اللَّ ُه َّم لَ َك ْال َح ْمدُ َح ْمدَ ال َّ
صابِ ِه ْمْ ،ال َح ْمدُ ِ ََّلِلِ َعلَى َع ِظ ِیم َر ِزيَّتِي  ،اللَّ ُه َّم
شا ِك ِرينَ لَ َك َعلَى ُم َ
سی ِْن يَ ْو َم ْال ُو ُرودَِ ،و ث َ ِب ْ
ب
ار ُز ْقنِي َ
سی ِْن َو أ َ ْ
ْ
ص َحا ِ
ِّت ِلي قَدَ َم ِ
ق ِع ْندَ َك َم َع ْال ُح َ
شفَا َعةَ ْال ُح َ
ص ْد ٍ
سی ِْن علیه السالم .
سی ِْن ،الَّذِينَ بَذَلُوا ُم َه َج ُه ْم دُونَ ْال ُح َ
ْال ُح َ
شکرگزاران از تو بر مصیبت زدگی آنان ،خدای را سپاس بر بزرگی
خدايا سپاس تو را سپاس
ِ
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.

