
 

 متن زیارت عاشورا همراه با صوت زیبا

 

الُم َعلَيَك يا ِخيََرِة هللِا  الُم َعلَْيَك يَا ْبَن َرُسوِل هللِا )السَّ الُم َعلَْيَك يا اَبا َعْبِدهللِا، اَلسَّ السَّ

الُم َعلَْيَك يَا  ِِّد اْلَوِصيِّيَن، اَلسَّ الُم َعلَْيَك يَا ْبَن اَميِر اْلُمْؤِمنيَن َواْبَن َسيِ واْبَن َخيَرتِِه( اَلسَّ

الُم َعلَْيَك يا ثاَر هللِا َواْبَن ثارِِه َواْلِوْتَر اْلَمْوتُوَر، ْبَن فاِطَمَة  َِّدِة نِساِء اْلعالَميَن، اَلسَّ َسيِ

الُم َعلَْيَك َوَعلَى األْرواحِ الَّتي َحلَّْت بِِفنائَِك َعلَْيُكْم ِمنِّي َجميعاً َسالُم هللِا اَبَداً ما  اَلسَّ

  يا اَبا َعْبِدهللاِ  بَقيُت َوبَِقَى اللَّْيُل َوالنَّهاُر،

  

،سالم بر تو ای فرزند رسول خدا،سالم بر تو ای فرزند امير  سالم بر تو ای ابا عبد ّللاِّ

مؤمنان،و فرزند سرور جانشيان،سالم بر تو ای فرزند فاطمه سرور بانوان 

جهانيان،سالم بر تو ای خون خدا،و فرزند خون خدا و ای تنهای مظلوم،سالم بر تو و 

،از جانب من بر همگی شما سالم خدا برای هایی كه به درگاهت فرود آمدندجان

 هميشه، تا هستم و تا شب و روز باقی است،

  

  

لََقْد َعظَُمتِ الرَِّزيَُّة َوَجلَّْت َوَعظَُمتِ اْلُمصيبَُة بَِك َعلَْينا َوَعلى َجميعِ اَْهِل اإلْسالِم َوَجلَّْت 

ماواتِ َعلى َجميعِ اَْهِل ا َسْت َوَعظَُمْت ُمصيبَُتَك فِي السَّ ماواتِ، َفلََعَن هللُا اُمًَّة اَسَّ لسَّ

ْلِم َواْلَجْوِر َعلَْيُكْم اَْهَل اْلبَْيِت، َولََعَن هللُا اُمًَّة َدَفَعْتُكْم َعْن َمقاِمُكْم َواَزالَْتُكْم 
ُّ
اَساَس الظ

ًة َقَتلَْتُكمْ   َعْن َمراتِبُِكُم الَّتي َرتَّبَُكُم هللُا فيها، َولََعَن هللُا اُمَّ
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،هرآینه عزایت بزرگ و سنگين شد،و مصيبت تو بر ما و بر همه اهل  ای ابا عبد ّللاِّ

ها بر همه اهل اسالم بس بزرگ گشت، و سنگين و بزرگ شد مصيبتت در آسمان

آسمان، خدا لعنت كند امِّتی را كه بنای ستم و بيداد را بر شما اهل بيت بنيان نهادند، 

هایتان بركنار نمود، ا از مقامتان دور كرد،و از مرتبهو خدا لعنت كند قومی را كه شما ر

هایی كه خدا شما را در آنها جای داد و خدا لعنت كند امِّتی را كه شما را مرتبه

 كشتند،

  

َولََعَن هللُا اْلُمَمِهِّديَن لَُهْم بِالَّتْمكيِن ِمْن قِتالُِكْم، بَِرْئُت اِلَى هللِا َواِلَْيُكْم ِمْنُهْم َوِمْن 

ْشياِعِهْم َواَْتباِعِهْم َواَْولِيائِِهم، يا اَبا َعْبِدهللِا اِنِّي ِسْلٌم لَِمْن سالََمُكْم َوَحْرٌب لَِمْن حاَربَُكْم اَ 

 اِلى يَْوِم اْلِقياَمِة، َولََعَن هللُا آَل ِزياد َوآَل َمْرواَن، َولََعَن هللُا بَني اَُميََّة قاِطبًَة، َولََعَن هللُا اْبنَ 

 َة، َولََعَن هللُا ُعَمَر ْبَن َسْعد، َولََعَن هللُا ِشْمراً،َمْرجانَ 

  

و خدا لعنت کند آنان را که امکان و توان جنگ با شما را برای ایشان تدارک دیدند من 

بيزاری ميجویم به سوی خدا و به جانب شما از ایشان و از شيعيان و پيروان و 

ما کسيکه با شما صلح کرد، و در جنگم  ای ابا عبد ّللاِّ من در صلحم دوستدارانشان،

با کسی که با شما جنگيد تا روز قيامت،و خدا لعنت کند خاندان زیاد و خاندان مردان 

را و خدا همه بنی اميه را لعنت کند، و لعنت کند پسر مرجانه و عمر بن سعد و شمر 

 را،

  



 

 

لِِقتالَِك، بِاَبي اَْنَت َواُمِّي لََقْد َعظَُم ُمصابي بَِك  َولََعَن هللُا اُمًَّة اَْسَرَجْت َواَْلَجَمْت َوتََنقَّبَتْ 

َفاَْسأَُل هللَا الَّذي َْكَرَم َمقاَمَك َواَْكَرَمني اَْن يَْرُزَقني طَلََب ثاِرَك َمَع اِمام َمْنُصور ِمْن اَْهِل 

ُهمَّ اْجَعْلني ِعْنَدَك وَ  الُم بَْيِت ُمَحمَّد َصلَّى هللُا َعلَْيِه َوآلِِه، اَللّـِ جيهاً بِاْلُحَسْيِن َعلَْيِه السَّ

ِّي اَتََقرَُّب اِلى هللِا َو اِلى َرُسولِِه َواِلى اَميِر اْلُمْؤِمنيَن  ْنيا َوااْلِخَرِة، يا اَبا َعْبِدهللِا اِن فِي الدُّ

نََصَب لََك اْلَحْرَب َواِلى فاِطَمَة َواِلَى اْلَحَسِن َواِلَْيَك بُِمواالتَِك َوبِاْلبَراَءِة )ِممَّْن قاتَلََك وَ 

 اِلَى هللِا َواِلى َرُسولِِه(
ُ
ْلِم َواْلَجْوِر َعلَْيُكْم َواَْبَرأ

ُّ
 َوبِاْلبَراَءِة ِممَّْن اََسسَّ اَساَس الظ

  

و لعنت كند امِّتی را كه مركبها را زین كردند و لگام زدند و جنگ با تو را دنبال كردند، 

من سنگين شد،از خدا كه مقامت را گرامی  پدر و مادرم به فدایت همانا مصيبت بر

كنم،كه خونخواهی تو را داشت، و مرا به وسيله تو كرامت بخشيد،درخواست می

همراه پيشوای یاری شده از اهل بيت محمِّد)درود خدا بر او و خاندانش(روزی من 

ّللاِّ كند، خدایا به حق حسين مرا نزد خود در دنيا و آخرت آبرومند قرار ده، ای ابا عبد 

جویم، به دوستی من به خدا و رسولش و امير مؤمنان، و فاطمه و حسن تقرِّب می

 تو و به بيزاری.

  

ِممَّْن اََسسَّ اَساَس ذلَِك َوبَنى َعلَْيِه ُبْنيانَُه َوَجرى فِي ظُْلِمِه َوَجْوِرِه َعلَْيُكْم َوعلى 

َواَتََقرَُّب اِلَى هللِا ثُمَّ اِلَْيُكْم بُِمواالتُِكْم َوُمواالِة اَْشياِعُكْم، بَِرْئُت اِلَى هللِا َواِلَْيُكْم ِمْنُهْم 

ُِّكْم َوبِاْلبَراَءِة ِمْن اَْعدائُِكْم َوالنِّاِصبيَن لَُكُم اْلَحْرَب َوبِاْلبَراَءِة ِمْن اَْشياِعِهْم َواَْتباِعِهمْ  ، َولِيِ

 اِنِّي ِسْلٌم لَِمْن سالََمُكْم َوَحْرٌب لَِمْن حاَربَُكمْ 



  

گذاری كرد اساس این واقعه را، و بنا نهاد بر آن بنيانش را،و روان شد از كسيكه پایه

در ستم و بيدادش بر شما، و شيعيان شما، از ایشان به سوی خدا و شما بيزارم و 

جویم، و پس از آن به شما نيز با دوستی نسبت به شما و دوستی به خدا تقرِّب می

ی از دشمنانتان شما، و به بيزاری از دشمنانتان، نسبت به دوستان شما، و به بيزار

و برپاكنندگان جنگ با شما،و به بيزاری از شيعيان و پيروان آنها، من در صلحم با كسی 

 كه با شما صلح كرد، و در جنگم با كسی كه با شما جنگيد،

  

أْكَرَمني بَِمْعِرَفتُِكْم َوَمْعِرَفِة  َوَولِىٌّ لَِمْن واالُكْم َوَعُدوٌّ لَِمْن عاداُكْم َفاَْسأَُل هللَا الَّذي

ْنيا َوااْلِخَرِة َواَْن ُيَثبِِّتَ  لي  اَْولِيائُِكْم َوَرَزَقنِى اْلبَراَءَة ِمْن اَْعدائُِكْم اَْن يَْجَعلَني َمَعُكْم فِي الدُّ

َِّغنِى اْلمَ  ْنيا َواالِْخَرِة َواَْسأَلُُه اَْن ُيبَلِ مْحُموَد لَُكْم ِعْنَد ِعْنَدُكْم َقَدَم ِصْدق فِي الدُّ ْْ قاَم اَل

 هللِا َواَْن يَْرُزَقني طَلََب ثاري َمَع اِمام ُهدًى ظاِهر ناِطق بِاْلَحقِِّ ِمْنُكْم َواَْسأُل هللَا بَِحِقُِّكمْ 

  

و دوستم با كسيكه شما را دوست داشت، و دشمنم با كسيكه شما را دشمن 

كنم از خدا كه مرا به معرفت و دوستان شما گرامی داشت، پس درخواست می

داشت و بيزاری از دشمنان شما را نصيب من كرد،اینكه مرا در دنيا و آخرت با شما 

خواهم كه مرا برساند به و میقرار دهد، و جایگاهم را نزد شما استوار بدارد، و از ا

ام را به همراه امام ای كه برای شما نزد خداست و روزی كند خونخواهیمقام ستوده

كنم به حق گر آشكار و گویای به حق از خاندان شما،و از خدا درخواست میهدایت

 شما،



  

أِن الَّذي لَُكْم ِعْنَدُه اَْن ُيْعِطيَني بُِمصابي بُِكْم اَفْ  َضَل ما ُيْعطي ُمصاباً بُِمصيبَتِِه َوبِالشَّ

ُهمَّ  ماواتِ َوااْلْرضِ اَللّـِ ُمصيبًَة ما اَْعظََمها َواَْعظََم َرِزيََّتها فِي اإلْسالِم َوفِي َجميعِ السَّ

ُهمَّ اْجَعْل َمْحياَى  ْن تَنالُُه ِمْنَك َصلَواٌت َوَرْحَمٌة َوَمْغِفَرٌة، اَللّـِ اْجَعْلني فِي َمقامي هذا ِممَّ

 َمْحيا ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َوَمماتي َمماَت ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد ،

  

ام به زدگیو شأنی كه برای شما نزد اوست، كه عطا كند به من به خاطر مصيبت

ای به خاطر مصيبتش، چه مصيبتی زدهشما برترین چيزی را كه عطا كند به مصيبت

ها و ا در اسالم، و در همه آسمانبزرگ است آن مصيبت، و چه عظيم است آن عز

زمين. خدایا در این جایگاه مرا از كسانی قرار ده، كه از جانب تو به آنان درود و رحمت 

رسد خدایا حياتم را حيات[آميخته به عشق]محمِّد و خاندان محمِّد،و و آمرزش می

 مرگم را مرگ[در حال شيفتگی به]محمِّد و خاندان محمِّد قرار دهد.

  

هُ  مَّ اِنَّ هذا يَْوٌم تَبَرََّكْت بِِه بَُنو اَُميََّة َواْبُن آكِلَِة االكباِد اللَّعيُن اْبُن اللَّعيِن َعلى لِسانَِك اَللّـِ

َِّك َصلَّى هللُا َعلَْيِه  َِّك َصلَّى هللُا َعلَْيِه َوآلِِه فِي ُكِلِّ َمْوِطن َوَمْوقِف َوَقَف فيِه نَبِيِ َولِساِن نَبِيِ

هُ  مَّ اْلَعْن اَبا ُسْفياَن َوُمعاوِيََة َويَزيَد اْبَن ُمعاوِيََة َعلَْيِهْم ِمْنَك اللَّْعَنُة اَبََد ااْلبِديَن، َوآلِِه، اَللّـِ

 َوهذا يَْوٌم َفرَِحْت بِِه آُل ِزياد َوآُل َمْرواَن بَِقْتلِِهُم اْلُحَسْيَن َصلَواُت هللِا َعلَْيِه،

  

جستند بنی اميه، و فرزند جگرخوار،آن  خدایا این روز روزی است که به آن تبرِّک

 شده بر زبان تو و زبان پيامبرت )درود خدا بر او و خاندانش( در شده فرزند لعنتلعنت



 

هر کجا و هر موقفی که پيامبرت )درود خدا بر او و خاندانش( در آن ایستاد. خدایا 

و بر آنان لعنت باد لعنت کن ابا سفيان، و معاویه و یزید فرزند معاویه را، که از جانب ت

ها، و امروز روزی است که خوشحال شدند به این روز خاندان به جاودانگی جاودان

 زیاد و خاندان مردان، به خاطر کشتن حضرت امام حسين را)درود خدا بر او(

  

ِّي اَتَ  ُهمَّ اِن ُهمَّ َفضاِعْف َعلَْيِهُم اللَّْعَن ِمْنَك َواْلَعذاَب )ااْلليَم( اَللّـِ َقرَُّب اِلَْيَك فِي هَذا اَللّـِ

َِّك َوآ ِّاِم َحياتي بِاْلبَراَءِة ِمْنُهْم َواللَّْعَنِة َعلَْيِهْم َوبِاْلُمواالِة لَِنبِيِ ِل اْليَْوِم َوفِي َمْوقِفي هذا َواَي

الُم. َِّك َعلَْيِه َوَعلَْيِهُم اَلسَّ  نَبِيِ

  

ات را بر آنان دوچندان كن، خدای من در این روز و در این خدایا پس لعنت و شكنجه

ام از اینان و لعنت بر جویم، به بيزاریام به تو تقرِّب میجایگاه و همه روزهای زندگی

 ایشان، و به دوستی پيامبر و خاندان پيامبرت )درود بر او و ایشان(

  

  تقول مائة مرِّة(:سپس صد مرتبه لعن زیر را بگویيد)ثمِّ 

 

ُهمَّ اْلَعِن  ُهمَّ اْلَعْن اَوََّل ظالِم ظَلََم َحقَّ ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َوآِخَر تابِع لَُه َعلى ذلَِك، اَللّـِ اَللّـِ

اْلِعصابََة الَّتي جاَهَدتِ اْلُحَسْيَن )عليه السالم( َوشايََعْت َوبايََعْت َوتابََعْت َعلى َقْتلِِه، 

ُهمَّ   اْلَعْنُهْم َجميعاً اَللّـِ

  



خدا لعنت كن نخستين ستمكاری را كه به حق محمِّد و خاندان محمِّد ستم كرد، و 

آخرین كسی را كه در این ستم از او پيروی نمود. خدایا لعنت كن جمعيتی را كه با 

حسين كردند،و همراهی نمودند و پيمان بستند، و پيروی كردند بر كشتن آن 

 ا لعنت كنحضرت،خدایا همه آنان ر

 زیر را بگویيد)ثمِّ تقول مائة مرِّة( : و بعد صد مرتبه سالم

  

ْرواحِ الَّتي َحلَّْت بِِفنائَِك َعلَْيَك ِمنِّي َسالُم هللِا  ْْ الُم َعلَْيَك يا اَبا َعْبد هللِِا َوَعلَى االَ اَلسَّ

الُم َعلَى اَبَداً ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّْيُل َوالنَّهاُر َوال َجَعلَُه هللُا آِخرَ   اْلَعْهِد ِمنِّي لِزِياَرتُِكْم، اَلسَّ

 اْلُحَسْيِن َوَعلى َعلِيِِّ ْبِن اْلُحَسْيِن َوَعلى اَْوالِد اْلُحَسْيِن َوَعلى اَْصحابِ اْلُحَسْيِن.

  

، و بر جان هایی كه به درگاهت فرود آمدند، از جانب من سالم بر تو ای ابا عبد ّللاِّ

سالم خدا بر تو باد هميشه تا هستم و تا شب و روز باقی است و خدا زیارت شما 

آخرین زیارت از سوی من قرار ندهد، سالم بر حسين و بر علی بن الحسين و فرزندان 

 حسين، و یاران حسين.

  

 رتبه بگویيد)ثمِّ تقول(:سپس یک م

 

ُهمَّ ُخصَّ اَْنَت اَوََّل ظالِم بِاللَّْعِن ِمنِّي َواْبَدْأ بِِه اَوَّالً ثُمَّ )اْلَعِن( الثِّانَي َوالثِّالَِث َوالرِّا بَِع اَللّـِ

ُهمَّ اْلَعْن َيَزيَد خاِمساً َواْلَعْن ُعبَْيَد هللِا ْبَن ِزياد َواْبَن َمْرجانََة َوُعَمَر بْ  َن َسْعد َوِشْمراً اَللّـِ

 َوآَل اَبي ُسْفياَن َوآَل ِزياد َوآَل َمْرواَن اِلى يَْوِم اْلِقياَمِة.



  

خدایا اختصاص ده، اوِّلين ستمكار را از جانب من به لعنت، و آغاز كن به آن لعنت اولين 

را، سپس دومين و سومين و چهارمين را، خدایا یزید پنجم آنان را لعنت كن، و لعنت 

د ّللاِّ بن زیاد و پسر مرجانه و عمر بن سعد و شمر و خاندان ابو سفيان خاندان كن عبي

 زیاد و خاندان مروان را تا روز قيامت.

 

 سپس به سجده رفته و بگویيد)ثمِّ تسجد وتُقول(:

 

اكِريَن لََك َعلى ُمصابِِهْم اَْلَحْمُد هلِل َعلى َعظيِم َرزِ  ُهمَّ لََك اْلَحْمُد َحْمَد الشِّ ُهمَّ اَللّـِ يَّتي اَللّـِ

ِّْت لي َقَدَم ِصْدق ِعْنَدَك َمَع اْلُحَسْيِن َواَْصحابِ  اْرُزْقني َشفاَعَة اْلُحَسْيِن يَْوَم اْلُوُروِد َوثَبِ

الُم.  اْلُحَسْيِن اَلَّذيَن بََذلُوا ُمَهَجُهْم ُدوَن اْلُحَسْيِن َعلَْيِه السَّ

  

دگی آنان،خدای را سپاس بر بزرگی زخدایا سپاس تو را سپاس شكرگزاران بر مصيبت 

عزایم، خدایا شفاعت حسين را در روز ورود[به قيامت]نصيبم كن،و ثابت بدار قدم 

صدق مرا نزد خود به همراه حسين و یاران حسين،آنانكه جانشان را در دفاع از 

 .حسين)درود بر او(بخشيدند

 


