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 زیارت عاشورا    

حسین علیه السالم و زیارت حضرت  مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام

است. بدان که زیارات منقوله در روز عاشورا چند  زیارت عاشورا -عباس: زیارات مخصوصه؛ هفتم

أول زیارت عاشوراء معروفه است که خوانده میشود از اکتفا می کنیم:  زیارت است و ما به دو زیارت

نزدیك و دور و شرح آن چنانكه شیخ ابو جعفر طوسى در مصباح ذکر فرموده چنین است روایت 

کرده محمد بن اسمعیل بن بزیع از صالح بن عقبه از پدرش از حضرت امام محمد باقر علیه السالم که 

هما السالم را در روز دهم محرم تا آنكه نزد قبر آن فرمود هر که زیارت کند حسین بن على علی

حضرت گریان شود مالقات کند خدا را در روز قیامت با ثواب دو هزار حج و دو هزار عمره و دو 

هزار جهاد که ثواب آنها مثل ثواب کسى باشد که حج و عمره و جهاد کند در خدمت رسول خدا 

السالم راوى گفت گفتم فدایت شوم چه ثواب است از براى صلى اهلل علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم 

کسى که بوده باشد در شهرهاى دور از کربال و ممكن نباشد او را رفتن بسوى قبر آن حضرت در مثل 

این روز فرمود هر گاه چنین باشد بیرون رود بسوى صحرا یا باال رود بر بام بلندى در خانه خود و 

الم و جهد کند در نفرین کردن بر قاتلین آن حضرت و بعد از آن اشاره کند بسوى آن حضرت به س

دو رکعت نماز کند و بكند این کار را در اوایل روز پیش از زوال آفتاب پس ندبه کند بر حسین علیه 

کند به  اش هستند هر گاه از ایشان تقیه نمى السالم و بگرید بر او و امر کند کسانى را که در خانه

رت و برپا دارد در خانه خود مصیبتى به اظهار کردن جزع بر آن حضرت و تعزیت گریستن بر آن حض

بگویند یكدیگر را به مصیبت ایشان به حسین علیه السالم و من ضامنم براى ایشان بر خدا هرگاه 

شوى این ثوابها را براى ایشان و  بیاورند این عمل را جمیع آن ثوابها را گفتم فداى تو شوم ضامن مى

شوى این ثوابها را فرمود که بلى من ضامنم و کفیلم از براى کسى که این عمل را بجا آورد  مىکفیل 
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ابِنَا بِالْحُسَیْنِ  گفتم که چگونه یكدیگر را تعزیت بگویند فرمود که مى گویند أَعْظَمَ اللَّهُ أُجُورَنَا بِمُصَ

ثَارِهِ مَعَ وَلِیِّهِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَیْهِمُ السَّالَمُ یعنى علیه السالم وَ جَعَلَنَا وَ إِیَّاکُمْ مِنَ الطَّالِبِینَ بِ

بزرگ فرماید خداوند اجرهاى ما را به مصیبت ما به حسین علیه السالم و قرار دهد ما و شما را از 

که بیرون نروى آن  خواهندگان خون او با ولی او امام مهدى از آل محمد علیهم السالم و اگر بتوانی

شود در آن حاجت  روز را در پى حاجتى چنان کن زیرا که آن روز نحسى است که برآورده نمى

مؤمن و اگر برآورده شود مبارك نخواهد بود از براى او و نخواهد دید در آن خیرى و رشدى و 

کند در آن روز  ذخیره نكند البته هیچیك از شما براى منزلش در آن روز چیزى را پس هر که ذخیره

چیزى را برکت نخواهد دید در آن چیزى که ذخیره نموده و مبارك نخواهد بود از براى او در اهلش 

که ذخیره براى آنها نهاده پس هر گاه بجا آوردند این عمل را بنویسد حق تعالى براى ایشان ثواب 

لیه و آله کرده باشد و از براى هزار حج و هزار عمره و هزار جهاد که همه را با رسول خدا صلى اهلل ع

او است مزد و ثواب مصیبت هر پیغمبرى و رسولی و وصى و صدیق و شهیدى که مرده باشد یا کشته 

شده باشد از زمانى که خلق فرموده حق تعالى دنیا را تا زمانى که بپاى شود قیامت صالح بن عقبه و 

ه گفتم به حضرت باقر علیه السالم که اند که گفت علقمه بن محمد حضرمى ک سیف بن عمیره گفته

تعلیم بفرما مرا دعایى که بخوانم آن را در این روز هر گاه زیارت کنم آن جناب را از نزدیك و 

دعایى که بخوانم آن را هر گاه زیارت نكنم او را از نزدیك و بخواهم اشاره کنم به سالم بسوى او از 

لقمه هر گاه تو بجا آوردى آن دو رکعت نماز را بعد از ام فرمود به من اى ع شهرهاى دور و از خانه

آنكه اشاره کنى بسوى آن حضرت به سالم پس بگو در وقت اشاره به آن حضرت بعد از گفتن تكبیر 

اى به  این قول را یعنى زیارت آتیه را پس بدرستیكه تو هر گاه گفتى این قول را بتحقیق که دعا کرده

زائران آن حضرت از مالئكه و بنویسد خداوند از براى تو صد هزار  کند به آن آن چیزى که دعا مى

هزار درجه و بوده باشى مثل کسى که شهید شده باشد با امام حسین علیه السالم تا مشارکت کنى 



  زیارت عاشورا                                                                                                                                                                                                                                              موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                                                                         

3 www.ahlolbait.com 

 

اند با آن حضرت و  ایشان را در درجات ایشان و شناخته نشوى مگر در جمله شهیدانى که شهید شده

زیارت هر پیغمبرى و رسولى و ثواب زیارت هر که زیارت کرده حسین  نوشته شود براى تو ثواب

  گویى علیه السالم را از روزى که شهید شده است سالم خدا بر آن حضرت و بر اهل بیتش مى

 ِ اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن َرُسوِل اَّللَّ ِ السَّ َبا َعْبِد اَّللَّ
َ
اَلُم َعَلْیَك َیا أ   َالسَّ

 خدا رسول فرزند اى تو بر سالم اهلل عبد ابا اى تو بر سالم 

 
ِمَِي اْْلُْؤِمِننَي َو اْبَن 

َ
اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن أ ِتِه( السَّ ِ َو اْبَن ِخََيَ َة اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َیا ِخََيَ نَي )السَّ ِد اْلَوِصیِّ   َسیِّ

 اوصیاء سید فرزند اى و المؤمنین امیر فرزند اى تو بر سالم 

 
اَلُم  ََدِ ِنَساِء اْلَعاَْلِنَي السَّ   َعَلْیَك َیا اْبَن َفاِطَمَة َسیِّ

 عالم اهل زنان سیده زهراء فاطمه فرزند اى تو بر سالم 

 
ِ َو اْبَن َثاِرِه َو اْلِوْتَر اْْلَْوُُتَر  اَلُم َعَلْیَك َیا َثاَر اَّللَّ  السَّ

 تو بر وارد ستم و ظلم از و کشد مى مانتقا خدا بزرگوارت پدر و تو پاك خون از که کسى اى تو بر سالم 

 کند مى دادخواهى
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َبدًا َما 
َ
ِ أ یعًا َساَلُم اَّللَّ  ََجِ

ْت ِبِفَناِئَك َعَلْیُكْم ِمِّنِّ ْرَواِح الَِّتي َحلَّ اَلُم َعَلْیَك َو لََعَ اْْلَ َبِقیُت َو السَّ
َهاُر  ْیُل َو النَّ  َبِقَي اللَّ

 و تحیت و درود من از ابد تا شما جمیع بر شدند مدفون تو با مطهرت حرم در که پاکى ارواح بر و تو بر سالم 

 است برقرار جهان در نهار و لیل و هستم من تا باد خدا سالم

 
 ََجِ 

ْت َو َعُظَمِت اْْلُِصیَبُة ِبَك )ِبُُكْ( َعَلْیَنا َو لََعَ ُة َو َجلَّ ِزیَّ ِ َلَقْد َعُظَمِت الرَّ َبا َعْبِد اَّللَّ
َ
 َیا أ

ِ
ْهِل ی 
َ
أ

ْساَلِم    اْْلِ

 و ناگوار و عظیم و سخت اسالم اهل تمام و شیعیان ما بر جهان در مصیبتت و بزرگ تعزیتت همانا اهلل عبد ابا اى 

 بود دشوار

 
َماَواِت  ْهِل السَّ

َ
 أ
ِ
ی   ََجِ

َماَواِت لََعَ ْت َو َعُظَمْت ُمِصیَبُتَك ِِف السَّ   َو َجلَّ

 بود دشوار و سخت سموات اهل جمیع بر آسمانها در بزرگ مصیبت آن تحمل و 

 

ْهَل اْلَبْیِت 
َ
ْوِر َعَلْیُكْم أ ْْلِ َو اْلجَ

َساَس الظُّ
َ
َسْت أ سَّ

َ
ًة أ مَّ

ُ
ُ أ   َفَلَعَن اَّللَّ

 اد كردندبنی رسول بیت اهل شما بر را ستم و ظلم اساس که امتى کند لعنت خدا پس 



  زیارت عاشورا                                                                                                                                                                                                                                              موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                                                                         

5 www.ahlolbait.com 

 

ًة َدَفَعْتُكْم  مَّ
ُ
ُ أ ُ ِفیَهاَو َلَعَن اَّللَّ َبُكُم اَّللَّ َزاَلْتُكْم َعْن َمَراِتِبُكُم الَِّتي َرتَّ

َ
 َعْن َمَقاِمُُكْ َو أ

 به مخصوص خدا که اى رتبه و کردند منع خود( خالفت) مرتبه و مقام از را شما که را امتى کند لعنت خدا و 

 ا گرفتندشم از بود گردانیده شما

 
ًة َقَتَلْتُكْم  مَّ

ُ
ُ أ ْمِكنِي ِمْن ِقَتاِلُكْم  َو َلَعَن اَّللَّ ْم ِبالتَّ ِدیَن ََلُ ُ اْْلَُمهِّ   َو َلَعَن اَّللَّ

 براى جور و ظلم امراى از که را مردمى آن کند لعنت خدا و ساختند مقتول را شما که را امتى کند لعنت خدا 

 کردند اطاعت و تمكین شما با قتال

 
ْ َو  ِ َو ِإَلْیُكْم ِمهْْنُ ْم َبِرْئُت ِإََل اَّللَّ ْوِلَیاِِئِ

َ
ْتَباِعِهْم َو أ

َ
ْشَیاِعِهْم َو أ

َ
  )ِمْن( أ

 جویم مى بیزارى دوستانشان و پیروان و آنها شیعیان و ظالمان آن از شما بسوى و خدا بسوى من 

 
ِم  ِ ِإِّنِّ ِسْْلٌ ِْلَْن َساَْلَُكْم َو َحْرٌب ِْلَْن َحاَرَبُُكْ ِإََل ََيْ َبا َعْبِد اَّللَّ

َ
 اْلِقَیاَمِة َیا أ

 در شما با که هر با جهادم و جنگ در و است صلح شما با که هر با صلحم و سلم قیامت تا من اهلل عبد ابا اى 

 قیامت روز تا است جنگ
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ُ اْبَن  َة َقاِطَبًة َو َلَعَن اَّللَّ َمیَّ
ُ
ُ َبِِّن أ ُ آَل ِزَیاٍد َو آَل َمْرَواَن َو َلَعَن اَّللَّ  َمْرَجاَنَة َو َلَعَن اَّللَّ

 پسر کند لعنت و بالتمام را امیه بنى کند لعنت خدا و را حكم مروان آل و سفیان ابى بن زیاد آل کند لعنت خدا 

 را مرجانه

 
رًا( رًا )َِشِ ُ ِِشْ ُ ُعَمَر ْبَن َسْعٍد َو َلَعَن اَّللَّ  َو َلَعَن اَّللَّ

 عنت كند شمر رال خدا و را سعد عمر کند لعنت و 

 
يَو َلَعَن  مِّ

ُ
ْنَت َو أ

َ
ِِب أ

َ
َبْت ِلِقَتاِلَك ِبأ َمْت َو َتَنقَّ ْلجَ

َ
ْسَرَجْت َو أ

َ
ًة أ مَّ

ُ
ُ أ   اَّللَّ

 مهیا تو با جنگ براى و کردند لگام و زین حضرتت با جنگ براى را اسبها که را گروهى کند لعنت خدا و 

 باد تو فداى مادرم و پدر گشتند

 
َمِِّن )ِبَك(َلَقْد َعُظَم ُمَصاِِب ِبَك  ْْكَ

َ
َم َمَقاَمَك َو أ ْْكَ

َ
َ الَِّذي أ ُل اَّللَّ

َ
ْسأ
َ
 َفأ

 و بلند را تو مقام که خدایى از پس است دشوار سخت رفت شما بر که ظلمى بواسطه من بر مصیبت تحمل 

 بخشید عزت تو دوستى بواسطه هم مرا و داشت گرامى

 



  زیارت عاشورا                                                                                                                                                                                                                                              موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(                                                                                         

7 www.ahlolbait.com 

 

ْن َیْرُزَقِِّن َطَلَب َثاِرَك َمَ  ِإَماٍم 
َ
ُ َعَلْیِه َو آِلِه أ ٍد َصلَّى اَّللَّ ْهِل ََبِْت ُمحَمَّ

َ
  َمْنُصوٍر ِمْن أ

 خواه خون آله و علیه اهلل صلى محمد بیت اهل از منصور امام با تا گرداند من روزى که کنم مى درخواست او از 

 باشم تو

 
ُهمَّ اْجَعْلِِّن ِعْنَدَك َوِجیهًا ِباْلحَُسنْيِ علیه السالم ِِف  ْنَیا َو اْْلِخَرِة اللَّ  الدُّ

 گردان آبرومند و وجیه عالم دو در خود نزد السالم علیه حسین حضرت بواسطه مرا پروردگارا 

 
ِمَِي اْْلُْؤِمِننَي 

َ
ِ َو ِإََل َرُسوِلِه َو ِإََل أ ُب ِإََل اَّللَّ َتَقرَّ

َ
ِ ِإِّنِّ أ َبا َعْبِد اَّللَّ

َ
  َیا أ

 جويم و به درگاه رسولش و به نزد حضرت امير المؤمنين تقرب مىا خد درگاه به من اهلل عبد ابا اى 

 
َوااَلِتَك    َو ِإََل َفاِطَمَة َو ِإََل اْلحََسِن َو ِإَلْیَك ِِبُ

 تو دوستى و محبت بواسطه طلبم مى قرب تو حضرت به و حسن حضرت و فاطمه حضرت و 
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 َ َب َلَك اْلح ْن َقاَتَلَك َو ََنَ اَءِة )ِِمَّ ْوِر َعَلْیُكْم َو ِباْلََبَ ْْلِ َو اْلجَ
َساَس الظُّ

َ
َس أ سَّ

َ
ْن أ اَءِة ِِمَّ   ْرَب َو ِباْلََبَ

* * * 

 
َساَس َذِلَك َو َبََن َعَلْیِه ُُبَْیاَنُه 

َ
َس أ سَّ

َ
ْن أ ِ َو ِإََل َرُسوِلِه( ِِمَّ  ِإََل اَّللَّ

ُ
ْبَرأ
َ
  َو أ

 بيزارى از كسانى كه اساس و پايه ظلم و بيداد را بر شما بنا نهادند و 

 
 ْ ِ َو ِإَلْیُكْم ِمهْْنُ ْشَیاِعُُكْ َبِرْئُت ِإََل اَّللَّ

َ
  َو َجَرى ِِف ُظْلِمِه َو َجْوِرِه َعَلْیُكْم َو لََعَ أ

 جويم ر ظالم بيزارى مىكاستم مردم آن از خدا اولیاء شما نزد و خدا درگاه به و آنها پیروان از بیزارم و 

 
ُكْم  َوااَلِتُكْم َو ُمَوااَلِة َولِیِّ َّ ِإَلْیُكْم ِِبُ

ُ
ِ ُث ُب ِإََل اَّللَّ َتَقرَّ

َ
  َو أ

 شما دوستان دوستى و شما دوستى سبب به جویم مى تقرب شما نزد سپس خدا درگاه به اول و 

 
اِصِبنَي  ْعَداِئُكْم َو النَّ

َ
اَءِة ِمْن أ ْتَباِعِهْم َو ِباْلََبَ

َ
ْشَیاِعِهْم َو أ

َ
اَءِة ِمْن أ   َلُكُم اْلحَْرَب َو ِباْلََبَ

 شیعیان از و برخاستند مخالفت و جنگ به شما با که مردمى از بیزارى و شما ازدشمنان جستن بیزارى سبب به و 

 جویم مى بیزارى هم آنها پیروان و
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  َحاَرَبُُكْ َو َوِِلٌّ ِْلَْن َوااَلُُكْ َو َعُدوٌّ ِْلَْن َعاَداُُكْ ِإِّنِّ ِسْْلٌ ِْلَْن َساَْلَُكْم َو َحْرٌب ِْلَْن 

 و است جنگ به شما با که کس هر با مخالفتم و جنگ در و است صلح شما با که کس هر با صلحم و سلم من 

 شما دشمنان با دشمنم و شما دوستان با دوستم

 
َمِِّن  ْْكَ

َ
َ الَِّذي أ ُل اَّللَّ

َ
ْسأ
َ
ْعَداِئُكْم َفأ

َ
اَءَة ِمْن أ ْوِلَیاِئُكْم َو َرَزَقِِّن اْلََبَ

َ
ْعِرَفِتُكْم َو َمْعِرَفِة أ   ِِبَ

 از بیزارى همیشه و سازد گرامى مرا شما دوستان و شما معرفت به که کنم مى درخواست حق کرم از پس 

 فرماید من روزى را شما دشمنان

 
ْنَیا َو  َعَلِِّن َمَعُُكْ ِِف الدُّ ْن َيجْ

َ
ْنَیا َو اْْلِخَرِة  أ َت ِِل ِعْنَدُُكْ َقَدَم ِصْدٍق ِِف الدُّ ْن ُیَثبِّ

َ
 اْْلِخَرِة َو أ

 بدارد ثابت مرا شما با صفاى و صدق مقام به عالم دو در و دهد قرار شما با آخرت و دنیا در مرا و 

 
ُْموَد َلُكْم ِعْنَد  َغِِّن اْْلََقاَم امْْلَ لِّ ْن ُُيَ

َ
ُلُه أ
َ
ْسأ
َ
ِ َو أ   اَّللَّ

 كنم كه به مقام محمودى كه خاص شما است مرا برساند ست مىدرخوا خدا از باز و 
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( َظاِهٍر َناِطٍق ِباْلحَقِّ ِمْنُكْم  ِديٍّ ( َمَ  ِإَماٍم ُهًدى )ََمْ ْن َیْرُزَقِِّن َطَلَب َثاِري )َثاَرُُكْ
َ
  َو أ

خواه  خون است حق به ناطق شونده ظاهر و هادى که بیت اهل شما زمان امام رکاب در که کند نصیب مرا و 

 باشم

 
ْفَضَل َما ُیْعِط 

َ
َصاِِب ِبُُكْ أ ْن ُیْعِطَیِِّن ِِبُ

َ
ِن الَِّذي َلُكْم ِعْنََدُ أ

ْ
أ ُكْم َو ِبالشَّ َ ِبحَقِّ ُل اَّللَّ

َ
ْسأ
َ
ي ُمَصابًا َو أ

ِصیَبِتِه    ِِبُ

ا مر اندوه و حزن و غم ثواب که نممیك درخواست خدا نزد شما تقرب مقام و شأن به و شما حق به خدا از و 

 اى عطا ميكند به من آن ثواب را عطا فرمايد بواسطه مصيبت بزرگ شما بهترين ثوابى كه به هر مصيبت زده

 

َماَواِت َو اْْلَْرِض )اْْلََرِضنَي(  السَّ
ِ
ی  ْساَلِم َو ِِف ََجِ َها ِِف اْْلِ َ

ْعَظَم َرِزَّيَّ
َ
ْعَظَمَها َو أ

َ
 ُمِصیَبًة َما أ

بلكه در تمام عالم سماوات و ارض چقدر بزرگ بود و بر عزادارانش تا چه  اسالم عالم در محمد آل شما مصیبت و 

 حد سخت و ناگوار گذشت

 
ٌة َو َمْغِفَرٌة  ْن َتَناُلُه ِمْنَك َصَلَواٌت َو َرْْحَ ُهمَّ اْجَعْلِِّن ِِف َمَقاِمي َهَذا ِِمَّ  اللَّ

 و مغفرتت شامل حال آنهاست رحمت و درود که ده قرار آنان از تمهس که مقام این در مرا پروردگارا 
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ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ اَت ُمحَمَّ اِتي َِمَ ٍد َو َِمَ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ اْجَعْل َمحَْیاَي َمحَْیا ُمحَمَّ  اللَّ

 بمیران آیین آن به هم رحلت گاه و بدار زنده اطهارش آل و محمد آیین به مرا پروردگارا 

 
ْكَباِد  َة َو اْبُن آِكَلِة اْْلَ َمیَّ

ُ
و أ َكْت ِبِه )ِفیِه( ََبُ ٌم َتََبَّ ُهمَّ ِإنَّ َهَذا ََيْ  اللَّ

 خوار جگر پسر و امیه بنى که است روزى روز این پروردگارا 

 

ُ َعَلْیِه َو  َك )َصلَّى اَّللَّ یِّ  آِلِه(اللَِّعنُي اْبُن اللَِّعنِي لََعَ )ِلَساِنَك( َو ِلَساِن ََنِ

 ر زبان تو و زبان رسول تو صلى اهلل عليه و آلهد ملعون معاویه پسر لعین پلید یزید و 

 
ُ َعَلْیِه َو آِلِه( َك )َصلَّى اَّللَّ یُّ  ِِف ُكلِّ َمْوِطٍن َو َمْوِقٍف َوَقَف ِفیِه ََنِ

 آله و علیه اهلل صلى داشت توقف تو رسول که منزل و مسكن هر در 

 
ُهمَّ  َبَد اْْلِبِدیَن اللَّ

َ
ْعَنُة أ ْ ِمْنَك اللَّ َبا ُسْفَیاَن َو ُمَعاِوَیَة َو َیِزیَد ْبَن ُمَعاِوَیَة َعَلهْْيِ

َ
  اْلَعْن أ

 فرست ابدى لعن آنان همه بر پلید یزید پسرش و معاویه پسرش بر و سفیان ابى بر فرست لعنت پروردگارا 
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ٌم َفِرَحْت ِبِه آُل ِزَیاٍد َو  اَلُم( َو َهَذا ََيْ ِ َعَلْیِه )َعَلْیِه السَّ  آُل َمْرَواَن ِبَقْتِلِهُم اْلحَُسنْيَ َصَلَواُت اَّللَّ

 اهلل صلوات حسین حضرت قتل بواسطه خبیث حكم بن مروان آل و لعین ابیه بن زیاد آل که روزیست روز این و 

 بودند شادان علیه

 
ْعَن ِمْنَك َو  ُ اللَّ ُهمَّ َفَضاِعْف َعَلهْْيِ ِلمَي( اللَّ  اْلَعَذاَب )اْْلَ

 گردان برابر چندین را آنان الیم عذاب و لعن تو پروردگارا 

 
اِم َحَیاِتي یَّ

َ
ُب ِإَلْیَك ِِف َهَذا اْلَیْوِم َو ِِف َمْوِقِفي َهَذا َو أ َتَقرَّ

َ
ُهمَّ ِإِّنِّ أ   اللَّ

 ز و در اين مكان و در تمام دوران زندگانىرو این در تو به من پروردگارا 

 
ُ ال َك )َعَلْیِه َو( َعَلهْْيِ یِّ َك َو آِل ََنِ ْ َو ِباْْلَُوااَلِة ِلَنِبیِّ ْعَنِة َعَلهْْيِ ْ َو اللَّ اَءِة ِمهْْنُ اَلُم ِباْلََبَ   سَّ

لوات اهلل عليهم ص او اطهار آل و پیغمبر دوستى به و آنها دشمنى و ظالمان آن بر لعن و جستن بیزارى به 

 جويم اجمعين تقرب مى

 

  گویى صد مرتبه مىپس 
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 َلُه لََعَ َذلَِك 
ٍ
ٍد َو آِخَر َتاِب  ٍد َو آِل ُمحَمَّ َل َظاِِلٍ َظَْلَ َحقَّ ُمحَمَّ وَّ

َ
ُهمَّ اْلَعْن أ   اللَّ

ظالمى  آخرین و کرد ستم و ظلم پاکش آل و( ص) محمد حق در که ظالمى اول بر فرست لعنت تو پروردگارا 

 كه از آن ظالم نخستين در ظلم تبعيت كرد

 
ِذیَن( َجاَهَدِت اْلحَُسنْيَ َو َشاَیَعْت َو َباَیَعْت َو َتاَبَعْت )َتاَیَعْت(  ُهمَّ اْلَعِن اْلِعَصاَبَة الَِّتي )الَّ لََعَ َقْتِلِه اللَّ

یعاً  ْ ََجِ
ُهمَّ اْلَعهْْنُ  اللَّ

)ع( به جنگ برخاستند لعنت فرست و بر شيعيانشان و بر هر كه با  نحسی علیه بر که جماعتى بر تو پروردگارا 

 آنان بيعت كرد و از آنها پيروى كرد پروردگارا بر همه لعنت فرست

 

  گویى صد مرتبه پس مى

 
ْت ِبِفَناِئَك  ْرَواِح الَِّتي َحلَّ ِ َو لََعَ اْْلَ َبا َعْبِد اَّللَّ

َ
اَلُم َعَلْیَك َیا أ   السَّ

 با عبد اهلل و بر ارواح پاكى كه در جوار و حريم تو در آمدندا اى تو بر سالم 

 
َهاُر  ْیُل َو النَّ َبدًا َما َبِقیُت َو َبِقَي اللَّ

َ
ِ أ  َعَلْیَك ِمِّنِّ َساَلُم اَّللَّ

 است باقى نهار و لیل که مادامى األبد الى باد تو بر من از خدا سالم 
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ُ آِخَر اْلَعْهِد   لِِزَیاَرِتُكْم )ِلِزَیاَرِتَك(َو اَل َجَعَلُه اَّللَّ
 ِمِّنِّ

 ندهد قرار حضرتت با عهد آخرین مرا زیارت این خدا و 

 
ْصحَاِب اْلحَُسنْيِ 

َ
ْواَلِد اْلحَُسنْيِ ( َو لََعَ أ

َ
ِّ ْبِن اْلحَُسنْيِ )َو لََعَ أ اَلُم لََعَ اْلحَُسنْيِ َو لََعَ لََعِ   السَّ

 ر فرزندان حسين و بر اصحاب حسين )ع(ب و( ع) الحسین بن على بر و( ع) حسین بر سالم 

 

  گویى پس مى

 
اِلَث  اِِّنَ َو الثَّ َّ )اْلَعِن( الثَّ

ُ
اًل ُث وَّ

َ
 ِبِه أ
ْ
ْعِن ِمِّنِّ َو اْبَدأ َل َظاِِلٍ ِباللَّ وَّ

َ
ْنَت أ

َ
ُهمَّ ُخصَّ أ اِبَ  اللَّ   َو الرَّ

ين ظالم و آنگاه در حق دومين و اول حق رد اول و ظالم شخص اولین به گردان مخصوص مرا لعن تو پروردگارا 

 سومين و چهارمين

 
ِ ْبَن ِزَیاٍد َو اْبَن َمْرَجاَنَة  ُهمَّ اْلَعْن َیِزیَد َخاِمسًا َو اْلَعْن ُعَبْیَد اَّللَّ

 اللَّ

 مرجانه پسر زیاد بن اهلل عبید بر فرست لعنت باز و - ظالمان آن پنجم یزید بر فرست لعنت آنگاه و پروردگارا 
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ِم اْلِقَیاَمِة  ِِب ُسْفَیاَن َو آَل ِزَیاٍد َو آَل َمْرَواَن ِإََل ََيْ
َ
رًا َو آَل أ  َو ُعَمَر ْبَن َسْعٍد َو ِِشْ

 قیامت روز تا مروان آل و زیاد آل و سفیان ابى آل و شمر و سعد عمر و 

 

  گویى روى و مى پس به سجده مى

 
َد  ُهمَّ َلَك اْلحَْمُد َْحْ ِياللَّ

ِ لََعَ َعِظمِي َرِزَّيَّ ْ اْلحَْمُد َّلِلَّ یَن َلَك لََعَ ُمَصاهِِبِ اِْكِ
  الشَّ

 را خدا حمد رسید مصیبت در من به که اندوهى و غم بر تو شكرگزاران ستایش به کنم مى ستایش را تو خدایا 

 من بزرگ غم و اندوه و دارى عزا بر

 
ُهمَّ اْرُزْقِِّن َشَفاَعَة اْلحَُسنْيِ  َم اْلُوُروِد اللَّ  ََيْ

 بگردان نصیبم شوم مى وارد تو بر که روزى را( ع) حسین شفاعت پروردگارا 

 

ُهْم ُدوَن اْلحَُسنْيِ  جَ ِذیَن َبَذُلوا َُمَ ْصحَاِب اْلحَُسنْيِ الَّ
َ
ْت ِِل َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَدَك َمَ  اْلحَُسنْيِ َو أ  علیه َو َثبِّ

  السالم

رت حسين )ع( و اصحابش كه در راه خدا جانشان را نزد حض با صفا و صدق به بدار قدم ثابت خود نزد مرا و 

 حسين )ع( فدا كردند باشيم.
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علقمه گفت که فرمود حضرت باقر علیه السالم که اگر بتوانى که زیارت کنى آن حضرت را در هر 

 روز به این زیارت در خانه خود بكن که خواهد بود براى تو جمیع این ثوابها 

 


