
الُم َعلَْیَک یَابَْن  ِ و ·ابَْن ِخیََرِتِه اَلسَّ الُم َعلَْیَک یا ِخیََرَة اهللاَّ ِ اَلسَّ الُم َعلَْیَک یَابَْن َرُسوِل اهللاَّ ِ اَلسَّ الُم َعلَْیَک یا اَباَعبِْداهللاَّ اَلسَّ
اَمیِرالُْمْؤِمنیَن و ·ابَْن َسیِِّد الَْوِصیّیَن

سالم بر تو اى ابا عبداّهللا سالم بر تو اى فرزند رسول خدا سالم بر تو اى برگزیده خدا و فرزند برگزیده اش سالم بر 
تو اى فرزند امیر مؤمنان و فرزند آقاى اوصیاء

ِ َو ابَْن ثاِرِه َو الِْوتَْر الَْمْوتُوَر الُم َعلَْیَک یا ثاَر اهللاَّ َّءِ الْعالَمیَن اَلسَّ الُم َعلَْیَک یَابَْن فاِطَمَۀ َسیَِّدِة ِنسا اَلسَّ

سالم بر تو اى فرزند فاطمه بانوى زنان جھانیان سالم بر تو اى که خدا خونخواھیش کند و فرزند چنین کسى و اى 
کشته اى که انتقام کشته گانت نگرفتى

ھاُر ِ اَبَداً ما بَقیُت َو بَِقَى اللَّْیُل َوالنَّ ْرواِح الَّتى َحلَّْت ِبِفناَِّئَک َعلَْیُکْم ِمنّى َجمیعاً َسالُم اهللاَّ الُم َعلَْیَک َوَعلَى اَالْ اَلسَّ

سالم بر تو و بر روانھائى که فرود آمدند به آستانت ، بر شما ھمگى از جانب من سالم خدا باد ھمیشه تا من برجایم و 
برجا است شب و روز

ْسالِم ِزیَُّۀ َو َجلَّْت َو َعُظَمِت الُْمصیبَُۀ ِبَک َعلَْینا َو َعلى َجمیِع اَْھل ·اِالْ ِ لََقْد َعُظَمِت الرَّ یا اَباَعبِْداهللاَّ

اى ابا عبداّهللا براستى بزرگ شد سوگوارى تو و گران و عظیم گشت مصیبت تو بر ما و بر ھمه اھل اسالم

لِْم َو الَْجْوِر َعلَْیُکْم  َسْت اَساَس الظُّ ًۀ اَسَّ ُ اُمَّ مواِت َفلََعَن اهللاَّ مواِت َعلى َجمیِع اَْھِل السَّ و ·َجلَّْت َو َعُظَمْت ُمصیبَُتَک ِفى السَّ
اَْھَل الْبَْیِت



و گران و عظیم گشت مصیبت تو در آسمانھا بر ھمه اھل آسمانھا پس خدا لعنت کند مردمى را که ریختند 
شالوده ستم و بیدادگرى را بر شما خاندان

ُ فیھا ًۀ َدَفَعْتُکْم َعْن َمقاِمُکْم و ·اَزالَْتُکْم َعْن َمراِتِبُکُم الَّتى َرتَّبَُکُم اهللاَّ ُ اُمَّ َو لََعَن اهللاَّ

و خدا لعنت کند مردمى را که کنار زدند شما را از مقام مخصوصتان و دور کردند شما را از آن مرتبه ھائى که خداوند 
آن رتبه ھا را به شما داده بود

ُ الُْمَمھِّدیَن لَھُْم ِبالتَّْمکیِن ِمْن ِقتاِلُکْم ًۀ َقتَلَْتُکْم َو لََعَن اهللاَّ ُ اُمَّ و ·لََعَن اهللاَّ

و خدا لعنت کند مردمى که شما را کشتند و خدا لعنت کند آنانکه تھیه اسباب کردند براى کشندگان شما تا آنھا 
توانستند با شما بجنگند

َِّئھِم ِ َو ِالَْیُکْم ِمنْھُْم َو ِمْن اَْشیاِعھِْم َو اَتْباِعھِْم َو اَْوِلیا بَِرئُْت ِالَى اهللاَّ

بیزارى جویم بسوى خدا و بسوى شما از ایشان و از پیروان و دنبال روندگانشان و دوستانشان

ِ ِانّى ِسلٌْم ِلَمْن سالََمُکْم َو َحْرٌب ِلَمْن حاَربَُکْم ِالى یَْوِم الِْقیاَمِۀ یا اَباَعبِْداهللاَّ

اى اباعبداّهللا من تسلیمم و در صلحم با کسى که با شما در صلح است و در جنگم با ھر کس که با شما در جنگ 
است تا روز قیامت



ُ ابَْن َمْرجانََۀ ُ بَنى اَُمیََّۀ قاِطبًَۀ َو لََعَن اهللاَّ ُ آَل ِزیاٍد َو آَل َمْرواَن َو لََعَن اهللاَّ َو لََعَن اهللاَّ

و خدا لعنت کند خاندان زیاد و خاندان مروان را و خدا لعنت کند بنى امیه را ھمگى و خدا لعنت کند فرزند 
مرجانه (ابن زیاد) را

بَْت ِلِقتاِلَک ًۀ اَْسَرَجْت َو اَلَْجَمْت َو تَنَقَّ ُ اُمَّ ُ ِشْمراً َو لََعَن اهللاَّ ُ ُعَمَر بَْن َسْعٍد َو لََعَن اهللاَّ َو لََعَن اهللاَّ

خدا لعنت کند عمر بن سعد را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت کند مردمى را که اسبھا را زین کردند و 
دھنه زدند و به راه افتادند براى پیکار با تو

َ الَّذى اَْکَرَم َمقاَمَک ِباَبى اَنَْت َو اُّمى لََقْد َعُظَم ُمصابى ِبَک َفاَْسئَُل اهللاَّ

پدر و مادرم بفدایت که براستى بزرگ شد مصیبت تو بر من پس مى خواھم از آن خدائى که گرامى داشت مقام 
تو را

ُ َعلَْیِه و ·آِلِه ٍد َصلَّى اهللاَّ َو اَْکَرَمنى ِبَک اَْن یَْرُزَقنى َطلََب ثاِرَك َمَع ِاماٍم َمنُْصوٍر ِمْن اَْھِل بَْیِت ُمَحمَّ

و گرامى داشت مرا بخاطر تو که روزیم گرداند خونخواھى تو را در رکاب آن امام یارى شده از خاندان محمد صلى 
اّهللا علیه و آله

نْیا َو اْالِخَرِة الُم ِفى الدُّ اَللّھُمَّ اْجَعلْنى ِعنَْدَك َوجیھاً ِبالُْحَسْیِن َعلَْیِه السَّ

خدایا قرار ده مرا نزد خودت آبرومند بوسیله حسین علیه السالم در دنیا و آخرت



ِ َو ِالى َرُسوِلِه َو ِالى امیِرالُْمْؤِمنیَن َو ِالى فاِطَمَۀ َو ِالَى الَْحَسِن ُب ِالى اهللاَّ ِ ِانّى اَتََقرَّ یا اَباَعبِْداهللاَّ

اى اباعبداّهللا من تقرب جویم به درگاه خدا و پیشگاه رسولش و امیرالمؤ منین و فاطمه و حسن

لِْم َو الَْجْوِرَعلَْیُکْم َس اَساَس الظُّ ْن اَسَّ ْن قاتَلََک َو نََصَب لََک الَْحْرَب َو ِبالْبَرائَِۀ ِممَّ َو ِالَْیَک ِبُمواالِتَک َو ِبالْبَراَّئَِۀ ]ِممَّ

ْن اََسسَّ اَساَس ذِلَک َو بَنى َعلَْیِه بُنْیانَُه َو َجرى فى ُظلِْمِه َو َجْوِرِه َعلَْیُکْم َو على اَْشیاِعُکْمو َو اَبَْرءُ ِالَى اهللاِّ َو ِالى َرُسوِلِه[ ِممَّ

 شما بوسیله دوستى تو و بوسیله بیزارى از کسى که با تو مقاتله کرد و جنگ با تو را برپا آرد و به
بیزارى جستن از آسى آه شالوده ستم و ظلم بر شما را ریخت

و بیزارى جویم بسوى خدا و بسوى رسولش از کسى که پى ریزى کرد شالوده این کار را و پایه گذارى کرد بر آن 
بنیانش را و دنبال کرد ستم و ظلمش را بر شما و بر پیروان شما

ِ ثُمَّ ِالَْیُکْم ِبُمواالِتُکْم َو ُمواالِة َوِلیُِّکْم ُب ِالَى اهللاَّ ِ َو ِالَْیُکْم ِمنْھُْم َو اَتََقرَّ بَِرئُْت ِالَى اهللاَّ

بیزارى جویم بدرگاه خدا و به پیشگاه شما از ایشان و تقرب جویم بسوى خدا سپس بشما بوسیله دوستیتان و 
دوستى دوستان شما



َو ِبالْبَرآئَِۀ ِمْن اَْعداَِّئُکْم َو النّاِصبیَن لَُکُم الَْحْرَب َو ِبالْبَرآئَِۀ ِمْن اَْشیاِعھِْم َو اَتْباِعھِْم

و به بیزارى از دشمنانتان و برپا کنندگان (و آتش افروزان ) جنگ با شما و به بیزارى از یاران و پیروانشان

ِانّى ِسلٌْم ِلَمْن سالََمُکْم َوَحْرٌب ِلَمْن حاَربَُکْم َو َوِلىُّ ِلَمْن واالُکْم َو َعُدوُّ ِلَمْن عاداُکْم

من در صلح و سازشم با کسى که با شما در صلح است و در جنگم با کسى که با شما در جنگ است و دوستم با کسى که 
شما را دوست دارد و دشمنم با کسى که شما را دشمن دارد

َ الَّذى اَْکَرَمنى ِبَمْعِرَفِتُکْم َوَمْعِرَفِۀ اَْوِلیاَِّئُکْم َو َرَزَقِنى الْبَراَّئََۀ ِمْن اَْعداَِّئُکْم َفاَْسئَُل اهللاَّ

و درخواست کنم از خدائى که مرا گرامى داشت بوسیله معرفت شما و معرفت دوستانتان و روزیم کند بیزارى جستن 
از دشمنانتان را

نْیا َو اْالِخَرِة نْیا َواْالِخَرِة َواَْن یُثَبَِّت لى ِعنَْدآُْم َقَدَم ِصْدٍق ِفى الدُّ اَْن یَْجَعلَنى َمَعُکْم ِفى الدُّ

به اینکه قرار دھد مرا با شما در دنیا و آخرت و پابرجا دارد براى من در پیش شما گام راست و درستى
و ثبات قدمى ) در دنیا و آخرت(

ِ َو اَْن یَْرُزَقنى َطلََب ثارى َمَع ِاماٍم ھُدًى ظاھٍِر ناِطٍق َو اَْسئَلُُه اَْن یُبَلَِّغِنى الَْمقاَم الَْمْحُموَد لَُکْم ِعنَْد اهللاَّ
[ ِمنُْکْم[ ِبالَْحقِّ



و از او خواھم که برساند مرا به مقام پسندیده شما در پیش خدا و روزیم کند خونخواھى شما را با امام راھنماى 
آشکار گویاى [به حق] که از شما (خاندان ) است

اِْن الَّذى لَُکْم ِعنَْدُه اَْن یُْعِطیَنى ِبُمصابى ِبُکْم اَْفَضَل ما یُْعطى ُمصاباً ِبُمصیبَِتِه ُمصیبًَۀ ما  ُکْم َوِبالشَّ َ ِبَحقِّ َو اَْسئَُل اهللاَّ
اَْعَظَمه

و از خدا خواھم به حق شما و بدان منزلتى که شما نزد او دارید ، که عطا کند به من بوسیله مصیبتى که از ناحیه شما 
به من رسیده بھترین پاداشى را که مى دھد به یک مصیبت زده از مصیبتى که دیده

ْن تَنالُُه ِمنَْک َصلَواٌت َو َرْحَمٌۀ  ْرِض اَللّھُمَّ اْجَعلْنى فى َمقامى ھذا ِممَّ مواِت َو اَالْ ْسالِم َو فى َجمیِع السَّ َو اَْعَظَم َرِزیَّتَھا ِفى اِالْ
َو َمْغِفَرٌة

براستى چه مصیبت بزرگى و چه داغ گرانى بود در اسالم و در تمام آسمانھا و زمین خدایا چنانم کن در اینجا که 
ایستاده ام از کسانى باشم که برسد بدو از ناحیه تو درود و رحمت و آمرزشى

ٍد ٍد َو آِل ُمَحمَّ ٍد َو َمماتى َمماَت ُمَحمَّ ٍد َو آِل ُمَحمَّ اَللّھُمَّ اْجَعْل َمْحیاَى َمْحیا ُمَحمَّ

خدایا قرار ده زندگیم را زندگى محمد و آل محمد و مرگم را مرگ محمد و آل محمد

ُ َعلَْیِه َو  کباِد اللَّعیُن ابُْن اللَّعیِن َعلى ِلساِنَک َو ِلساِن نَِبیَِّک َصلَّى اهللاَّ َکْت ِبِه بَُنو اَُمیََّۀ َو ابُْن آِکلَِۀ اَآلْ اَللّھُمَّ ِانَّ ھذا یَْوٌم تَبرَّ
آِلِه

خدایا این روز روزى است که مبارك و میمون دانستند آنرا بنى امیه و پسر آن زن جگرخوار (معاویه ) آن ملعون 
پسر ملعون (آه لعن شده ) بر زبان تو و زبان پیامبرت که درود خدا بر او و آلش باد



ُ َعلَْیِه َو آِلِه فى ُکلِّ َمْوِطٍن َو َمْوِقٍف َوَقَف فیِه نَِبیَُّک َصلَّى اهللاَّ

در ھر جا و ھر مکانى که توقف کرد در آن مکان پیامبرت صلى اّهللا علیه و آله

اَللّھُمَّ الَْعْن اَباُسْفیاَن َو ُمعِویََۀ َو یَزیَد بَْن ُمعاِویََۀ َعلَْیھِْم ِمنَْک اللَّْعنَُۀ اَبََد اْالِبدیَن

خدایا لعنت کن ابوسفیان و معاویه و یزید بن معاویه را که لعنت بر ایشان باد از جانب تو براى ھمیشه

ِ َعلَْیِه َو ھذا یَْوٌم َفِرَحْت ِبِه آُل ِزیاٍد َو آُل َمْرواَن ِبَقْتِلھُِم الُْحَسْیَن َصلَواُت اهللاَّ

و این روز روزى است که شادمان شدند به این روز دودمان زیاد و دودمان مروان بخاطر کشتنشان حضرت حسین 
صلوات اّهللا علیه را

ُب ِالَْیَک فى ھَذا الْیَْوِم َو فى َمْوِقفى ھذا لیَم[ اَللّھُمَّ ِانّى اَتََقرَّ اَللّھُمَّ َفضاِعْف َعلَْیھُِم اللَّْعَن ِمنَْک َو الَْعذاَب ]اْالَ

خدایا پس چندین برابر کن بر آنھا لعنت خود و عذاب دردناك را خدایا من تقرب جویم بسوى تو در این روز و در این 
جائى که ھستم

الُم َو اَیّاِم َحیاتى ِبالْبَراَّئَِه ِمنْھُْم َواللَّْعنَِۀ َعلَْیھِْم َو ِبالُْمواالِت ِلنَِبیَِّک َو آِل نَِبیَِّک َعلَْیِه َو َعلَْیھُِم اَلسَّ



و در تمام دوران زندگیم به بیزارى جستن از اینھا و لعنت فرستادن بر ایشان و بوسیله دوست داشتن پیامبرت و 
خاندان پیامبرت که بر او و بر ایشان سالم باد

: پس مى گوئى صد مرتبه 

ٍد َو آِخَر تاِبٍع لَُه َعلى ذِلَک ٍد َو آِل ُمَحمَّ َل ظاِلٍم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ اَللّھُمَّ الَْعْن اَوَّ

خدایا لعنت کن نخستین ستمگرى را که بزور گرفت حق محمد و آل محمد را و آخرین کسى که او را در این زور و 
ستم پیروى کرد

ً اَللّھُمَّ الَْعِن الِْعصابََۀ الَّتى جاھََدِت الُْحَسْیَن َو شایََعْت َو بایََعْت َو تابََعْت َعلى َقْتِلِه اَللّھُمَّ الَْعنْھُْم َجمیعا

خدایا لعنت کن بر گروھى که پیکار کردند با حسین علیه السالم و ھمراھى کردند و پیمان بستند و از ھم پیروى 
کردند براى کشتن آن حضرت خدایا لعنت کن ھمه آنھا را

: پس مى گوئى صد مرتبه 

ھاُر  ِ ]اَبَداً[ ما بَقیُت َو بَِقَى اللَّْیُل َو النَّ ْرواِح الَّتى َحلَّْت ِبِفناَِّئَک َعلَْیَک ِمنّى َسالُم اهللاَّ ِ َو َعلَى اَالْ الُم َعلَْیَک یا اَباَعبِْداهللاَّ اَلسَّ
ُ آِخَر الَْعھِْد ِمنّى ِلِزیاَرِتُکْم َو الَجَعلَُه اهللاَّ

سالم بر تو اى ابا عبداّهللا و بر روانھائى که فرود آمدند به آستانت ، بر تو از جانب من سالم خدا باد ھمیشه تا 
من زنده ام و برپا است شب و روز و قرار ندھد این زیارت را خداوند آخرین بار زیارت من از شما



الُم َعلَى الُْحَسْیِن َو َعلى َعِلىِّ بِْن الُْحَسْیِن َو َعلى اَْوالِد الُْحَسْیِن َو َعلى اَْصحاِب الُْحَسْیِن اَلسَّ

سالم بر حسین و بر على بن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب و یاران حسین

: پس مى گوئى 

ًال ثُمَّ الثّاِنَى َوالثّاِلَث َو الّراِبَع َل ظاِلٍم ِباللَّْعِن ِمنّى َو ابَْداءْ ِبِه اَوَّ اَللّھُمَّ ُخصَّ اَنَْت اَوَّ

خدایا مخصوص گردان نخستین ستمگر را به لعنت من و آغاز کن بدان لعن اولى را و سپس دومى و سومى و 
چھارمى را

ِ بَْن ِزیاٍد َو ابَْن َمْرجانََۀ َو ُعَمَر بَْن َسْعٍد َو ِشْمراً َو آَل اَبى ُسْفیاَن َو آَل ِزیاٍد َو آَل  اَللّھُمَّ الَْعْن یَزیَد خاِمساً َو الَْعْن ُعبَْیَد اهللاَّ
َمْرواَن ِالى یَْوِم الِْقیَمِۀ

خدایا لعنت کن یزید را در مرتبه پنجم و لعنت کن عبیداّهللا پسر زیاد و پسر مرجانه را و عمر بن سعد و شمر و 
دودمان ابوسفیان و دودمان زیاد و دودمان مروان را تا روز قیامت

: پس به سجده مى روى ومى گوئى 



ِ َعلى َعظیِم َرِزیَّتى اَللّھُمَّ لََک الَْحْمُد َحْمَد الّشاِکریَن لََک َعلى ُمصاِبھِْم اَلَْحْمُد ِهللاَّ

خدایا مخصوص تو است ستایش سپاسگزاران تو بر مصیبت زدگى آنھا، ستایش خداى را بر بزرگى مصیبتم

اَللّھُمَّ اْرُزْقنى َشفاَعَۀ الُْحَسْیِن یَْوَم الُْوُروِد َو ثَبِّْت لى َقَدَم ِصْدٍق ِعنَْدَك َمَع الُْحَسْیِن َو اَْصحاِب الُْحَسْیِن الَّذیَن بََذلُوا 
الُم ُمھََجھُْم ُدوَن الُْحَسْیِن َعلَْیِه السَّ

خدایا روزیم گردان شفاعت حسین علیه السالم را در روز ورود )به صحراى قیامت ( و ثابت بدار گام راستیم را در 
نزد خودت با حسین علیه السالم و یاران حسین آنانکه بى دریغ دادند جان خود را در راه حسین علیه السالم




