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 زیارت عاشورا

 یو از سو یقدس ثیحد نامه ارتیز نی)ع( است. انیامام حس نامه ارتیز نیتر عاشورا معروف ارتیز

صوم آن حضرت ضمانت صفوان بن مهران، امام صادق)ع( و پدران مع تیروا بنابر.است دهیخداوند رس

مقبول درگاه خدا،  ارتشیبخواند، ز کینزد ایبعد از آن را از دور  یو دعا ارتیز نیاند که هر کس ا کرده

 زین گرانیشفاعتش درباره د یمستجاب، حاجاتش برآورده شده، مورد شفاعت قرار گرفته و حت شیدعا

 ،یداشت یصفوان هرگاه حاجت یصفوان آمده است: ا تیروا انیدر پارفته شده و اهل بهشت خواهد بودیپذ

بعد از آن را بخوان و حاجتت را از خدا بخواه که از جانب  یو دعا ارتیز نیا ،یدر هر مکان که بود

 یتیبراساس روا [.۷۸۱-۷۸۲، ص۲ق، ج۱۴۱۱مصباح المتهجد،  ،یطوس ] .خداوند برآورده خواهد شد

و دو  نیکه پس از سالم بر امام حس یاز امام باقر)ع( نقل کرده است، کس یمه بن محمد حضرمکه علق

هزار هزار گناه از او محو  شود، یعاشورا را بخواند، هزار هزار حسنه به او عطا م ارتیرکعت نماز، ز

به شهادت  )ع(نیرکاب امام حس درخواهد بود که  یو از کسان رود یو هزار هزار درجه باال م شود یم

را  نیرسوالن و هر کس که امام حس ا،یاو در ثواب تمام انب نیهم درجه با آنان خواهد بود. همچن اند؛ دهیرس

آمده است که امام پنجم  تیروا نیدر ا خواهد بود. کیکرده است، شر ارتیاز روز شهادتش تا کنون ز

 نی)ع( را با انیهر روز از عمرت حس یعلقمه! اگر توانست یا»فرمود:  ارت،یز نیبعد از نقل ا انیعیش

 تیروا هیبر پا «است. ارتیز نیتو ثواب تمام ا یکار را انجام بده، پس برا نیا ،یکن ارتیز نامه، ارتیز

کند، تمام آن  ارتی)ع( را در روز عاشورا از دور زنیامام حس نامه، ارتیز نیکه با ا یمذکور، کس

مصباح  ،یطوس ؛۱۷۶ش، ص۱۳۵۶ ارات،یکامل الز ه،یابن قولو ].شود ینوشته م شیبرا زیها ن ثواب

[.۷۷۷و  ۷۷۶، ص۲ق، ج۱۴۱۱المتهجد،   

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

ِ ، )السهالَُم َعلَْيَك یَا ِخيَرَ  ِ، السهالَُم َعلَْيَك یَا اْبَن َرُسوِل َّللاه ِِ اَلسهالَُم َعلَْيَك یَا أَبَا َعْبِد َّللاه ََ اْبَن ِخيََرِِ  ِ ،  ةَ َّللاه

ََ اْبَن َسي ِِد اْلَوِصي ِيَن ، السهالَُم َعلَْيَك یَا اْبَن فَاِطَمةَ  ِِ اْلََالَِميَن ، السهالَُم َعلَْيَك یَا اْبَن أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن،   َسي َِدِة َِِسا

ََ اْلِوَِْر اْلَمْوُِوَر، السهالَمُ  ََ اْبَن ثَاِرِه،   ِ احِ الهتِي َحلهْت بِِفنَائَِك، َعلَْيُكْم  السهالَُم َعلَْيَك یَا ثَاَر َّللاه ََ ََ َعلَى اْْلَْر َعلَْيَك 

ََ النهَهاُر، ََ بَِقَي اللهْيُل  ِ أَبَداً َما بَِقيُت   ِمن ِي َجِميَاً َسالَُم َّللاه

ند سالم بر تو اي ابا عبد هللا، سالم بر تو اي فرزند رسول خدا، سالم بر تو اي فرزند امیر مؤمنان، و فرز

سرور جانشینان، سالم بر تو اي فرزند فاطمه سرور بانوان جهانیان، سالم بر تو اي خون خدا، و فرزند 

خون خدا، و اي تنهاي مظلوم، سالم بر تو و جان هایي كه به درگاهت فرود آمدند، از جانب من بر همگي 

 شما سالم خدا براي همیشه، تا هستم و تا شب و روز باقي است،

ََ َعلَى َجِميعِ أَ  یَا أَبَا ََ َعُظَمِت اْلُمِصيبَةُ بَِك )بُِكْم  َعلَْينَا،  ََ َجلهْت  ِزیهةُ،  ِ، لَقَْد َعُظَمِت الره ََ َعْبِد َّللاه ْسالَِم ،  ِ ْْ ْْهِل ا

ُ أُ  اِت ، فَلََََن َّللاه ََ اِت َعلَى َجِميعِ أَْْهِل السهَما ََ ََ َعُظَمْت ُمِصيبَتَُك فِي السهَما ََ َجلهْت  ةً أَسهَسْت أََساَس الظُّْلِم  مه
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ََ أََزالَتُْكْم َعْن َمَراِِ  ةً َدفَََتُْكْم َعْن َمقَاِمُكْم،  ُ أُمه ََ لََََن َّللاه ََ اْلَجْوِر َعلَْيُكْم أَْْهَل اْلبَْيِت ،  ُ فِيَها،  بُِكُم الهتِي َرِهبَُكُم َّللاه

ةً قَتَلَتُْكْم، ُ أُمه  لََََن َّللاه

هللا، هرآینه عزایت بزرگ و سنگین شد، و مصیبت تو بر ما و بر همه اهل اسالم بس بزرگ  اي ابا عبد

گشت، و سنگین و بزرگ شد مصیبتت در آسمان ها بر همه اهل آسمان، خدا لعنت كند اّمتي را كه بناي ستم 

تان دور كرد، و از و بي داد را بر شما اهل بیت بنیان نهادند، و خدا لعنت كند قومي را كه شما را از مقام

مرتبه هایتان بركنار نمود، مرتبه هایي كه خدا شما را در آن ها جاي داد و خدا لعنت كند اّمتي را كه شما 

 را كشتند،

ََ )مِ  ََ إِلَْيُكْم ِمْنُهْم   ِ ِدیَن لَُهْم بِالتهْمِكيِن ِمْن قِتَاِلُكْم، بَِرئُْت إِلَى َّللاه ُ اْلُمَمه ِ ََ نْ ََ لََََن َّللاه ََ أَِْبَاِعِهْم    أَْشيَاِعِهْم 

ََ َحْرٌب ِلَمْن َحاَربَُكْم إِلَى یَْوِم اْلقِ  ِ، إِِ ِي ِسْلٌم ِلَمْن َسالََمُكْم،  ِليَائِِهْم ، یَا أَبَا َعْبِد َّللاه َْ ََ أَ ُ آَل ِزیَاٍد  ََ لََََن َّللاه يَاَمِة، 

ُ بَنِي أَُميهةَ قَاطِ  ََ لََََن َّللاه اَن،  ََ ُ ِشْمراً آَل َمْر ََ لََََن َّللاه ٍَْد،  ُ ُعَمَر ْبَن َس ََ لََََن َّللاه ُ اْبَن َمْرَجاَِةَ،  ََ لََََن َّللاه بَةً، 

 ،  )َشِمراً 

و خدا لعنت كند آنان را كه امكان و توان جنگ با شما را براي ایشان تدارك دیدند، من بیزاري مي جویم به 

عیان و پیروان و دوستدارانشان، اي ابا عبد هللا من در صلحم با سوي خدا و به جانب شما از ایشان و از شی

كسي كه با شما صلح كرد، و در جنگم با كسي كه با شما جنگید تا روز قیامت، و خدا لعنت كند خاندان زیاد 

 و خاندان مروان را، و خدا همه بني امیه را لعنت كند، و لعنت كند پسر مرجانه و عمر بن سعد و شمر را،

ي ، لَقَْد َعُظَم ُمَصابِي ََ  ََ أُم ِ َِْت  ََ َِنَقهبَْت ِلِقتَاِلَك، بِأَبِي أَ ََ أَْلَجَمْت  ةً أَْسَرَجْت  ُ أُمه َ الهِذي  لََََن َّللاه بَِك، فَأَْسأَُل َّللاه

ََ أَْكَرَمنِي )بَِك  أَْن یَْرُزقَنِي َطلََب ثَاِرَك َمَع إَِماٍم َمْنُصورٍ  ِِ  أَْكَرَم َمقَاَمَك،  ََ آِل  ِِ ُ َعلَْي ٍد َصلهى َّللاه ِمْن أَْْهِل بَْيِت ُمَحمه

ِ، إِ  ََ اْْلِخَرِة، یَا أَبَا َعْبِد َّللاه ِْيَا  ِجيهاً بِاْلُحَسْيِن عليِ السالم فِي الدُّ ََ ََ ، اللهُهمه اْجََْلنِي ِعْنَدَك   ِ ُب إِلَى َّللاه ِ ِي أََِقَره

ََ إِلَى أَِميرِ   ، ِِ ََ إِلَْيَك بُِمَواالََِِك ، إِلَى َرُسوِل ََ إِلَى اْلَحَسِن  ََ إِلَى فَاِطَمةَ  اْلُمْؤِمنِيَن   

و لعنت كند اّمتي را كه مركب ها را زین كردند و لگام زدند و جنگ با تو را دنبال كردند، پدر و مادرم به 

ه وسیله تو كرامت فدایت، همانا مصیبتت بر من سنگین شد، از خدا كه مقامت را گرامي داشت، و مرا ب

بخشید، درخواست مي كنم كه خون خواهي تو را همراه پیشواي یاري شده از اهل بیت محّمد )درود خدا بر 

او و خاندانش( روزي من كند، خدایا به حق حسین مرا نزد خود در دنیا و آخرت آبرومند قرار ده، اي ابا 

حسن و تو تقّرب مي جویم، به دوستي تو،عبد هللا من به خدا و رسولش و امیر مؤمنان و فاطمه و   

ََ اْلَجْوِر  ْن أَسهَس أَساَس الظُّْلِم  ِة ِممه َِ ََ بِاْلبَرا ََ ََِصَب لََك اْلَحْرَب،  ْن قاَِلََك  ِة )ِممه َِ ُِ إِلَى ََ بِاْلبََرا ََ أَْبَر َعلَْيُكْم، 

ََ بَ  ْن أَسهَس أََساَس ذَِلَك،  ِِ  ِممه ََ إِلَى َرُسوِل ََ َعلَى هللاِ  ََ َجْوِرِه َعلَْيُكْم   ِِ ََ َجَرى فِي ُظْلِم ِِ بُْنيَاَُِِ ،  نَى َعلَْي

ِ ثُمه إِلَْيُكْم بُِمَواالَُِِكْم، ُب إِلَى َّللاه ََ أََِقَره ََ إِلَْيُكْم ِمْنُهْم ،   ِ ِة ِمنْ  أَْشيَاِعُكْم بَِرئُْت إِلَى َّللاه َِ ََ بِاْلبََرا ِلي ُِكْم،  ََ  ََ ُمَواالَِة 

ََ أَِْبَاِعِهْم، إِِ ِي ِسْلٌم ِلَمنْ  ِة ِمْن أَْشيَاِعِهْم  َِ ََ بِاْلبََرا ََ النهاِصبِيَن لَُكُم اْلَحْرَب،  ََ َحْرٌب ِلَمْن  أَْعَدائُِكْم،  َسالََمُكْم، 

ٌَّ ِلَمْن َعاَداُكْم، ََ َعُد االَُكْم،  ََ ِليٌّ ِلَمْن  ََ  ََ  َحاَربَُكْم، 

گذاري كرد اساس این واقعه را، و بنا نهاد بر آن بنیانش را، و روان شد در  و به بیزاري از كسي كه پایه

ستم و بیدادش بر شما و شیعیان شما، از ایشان به سوي خدا و شما بیزارم، و به خدا تقّرب مي جویم و پس 

 از آن به شما با دوستي نسبت به شما و دوستي نسبت به دوستان شما، و به بیزاري از دشمنانتان، و

برپاكنندگان جنگ با شما، و به بیزاري از شیعیان و پیروان آن ها، من در صلحم با كسي كه با شما صلح 
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كرد، و در جنگم با كسي كه با شما جنگید، و دوستم با كسي كه شما را دوست داشت، و دشمنم با كسي كه 

 شما را دشمن داشت،

َ الهِذي أَْكَرَمنِي  ةَ ِمْن أَْعَدائُِكْم ، أَْن یَْجََلَنِي َمََُكْم فِي فَأَْسأَُل َّللاه َِ ََ َرَزقَنِي اْلبََرا ِليَائُِكْم،  َْ َِْرفَِة أَ ََ َم َِْرفَتُِكْم  بَِم

ََ أَْسأَلُُِ أَْن یُبَ  ََ اْْلِخَرِة،  ِْيَا  ََ أَْن یُثَب َِت ِلي ِعْنَدُكْم قََدَم ِصْدٍق فِي الدُّ ََ اْْلِخَرِة،  ِْيَا  نِي اْلَمقَاَم اْلَمْحُموَد لَُكْم ل ََِ الدُّ

ِ ِمنْ  ٍ  ُْهًدى َظاِْهٍر َِاِطٍق بِاْلَحق  ََ أَْن یَْرُزقَنِي َطلََب ثَاِري )ثَاَرُكْم  َمَع إَِماٍم )َمْهِدي   ، ِ ، ُكمْ ِعْنَد َّللاه  

پس درخواست مي كنم از خدا كه مرا به معرفت شما و دوستان شما گرامي داشت، و بیزاري از دشمنان 

شما را نصیب من كرد، اینكه مرا در دنیا و آخرت با شما قرار دهد، و جایگاهم را نزد شما در دنیا و 

آخرت استوار بدارد، و از او مي خواهم كه مرا برساند به مقام ستوده اي كه براي شما نزد خداست، و 

خاندان شما،روزي كند خون خواهي ام را به همراه امام هدایت گر آشكار و گویاي به حق از   

َْطِ  َِْطيَنِي بُِمَصابِي بُِكْم أَْفَضَل َما یُ ََ بِالشهأِْن الهِذي لَُكْم ِعْنَدهُ أَْن یُ َ بَِحق ُِكْم،  ِِ ، ََ أَْسأَُل َّللاه ي ُمَصاباً بُِمِصيبَتِ

ََ فِي َجِميعِ السه  ْسالَِم،  ِ ْْ ََ أَْعَظَم َرِزیهتََها فِي ا ََ اْْلَْرِض )اْْلََرِضيَن  ، اللهُهمه اْجََْلنِي ُمِصيبَةً َما أَْعَظَمَها،  اِت  ََ َما

َِْفَرةٌ، اللهُهمه اْجََْل َمْحيَاَي َمْحيَا ُمَحمه  ََ َم ََ َرْحَمةٌ  ْن َِنَالُُِ ِمْنَك َصلََواٌت  ََ فِي َمقَاِمي َْهذَا ِممه ٍد،  ََ آِل ُمَحمه ٍد 

ٍد، ََ آِل ُمَحمه ٍد   َمَماِِي َمَماَت ُمَحمه

از خدا درخواست مي كنم به حق شما، و شأني كه براي شما نزد اوست، كه عطا كند به من به خاطر  و

مصیبت زدگي ام به شما برترین چیزي را كه عطا كند به مصیبت زده اي به خاطر مصیبتش، چه مصیبتي 

یا در این بزرگ است آن مصیبت، و چه عظیم است آن عزا در اسالم، و در همه آسمان ها و زمین، خدا

جایگاه مرا از كساني قرار ده كه از جانب تو به آنان درود و رحمت و آمرزش مي رسد، خدایا حیاتم را 

حیات ]آمیخته به عشق[ محّمد و خاندان محّمد، و مرگم را مرگ ]در حال شیفتگي به[ محّمد و خاندان 

 محّمد قرار ده،

 ِِ َكْت بِ ََ ِلَساِن َِبِي َِك  اللهُهمه إِنه َْهذَا یَْوٌم َِبَره يِن، َعَلى )ِلَساَِِك   َِ يُن اْبُن الله َِ ََ اْبُن آِكلَِة اْْلَْكبَاِد الله ِِ  بَنُو أَُميهةَ  )فِي

،  ِِ ََ آِل  ِِ ُ َعلَْي ِِ َِبِيَُّك )َصلهى َّللاه قََف فِي ََ ََ َمْوقٍِف  ِِ  فِي ُكل ِ َمْوِطٍن  ََ آِل  ِِ ُ َعلَْي مه اْلََْن أََبا ُسْفيَاَن اللههُ  )َصلهى َّللاه

 ِِ ََ َْهذَا یَْوٌم فَِرَحْت بِ َْنَةُ أَبََد اْْلبِِدیَن ،  یَةَ، َعلَْيِهْم ِمْنَك الله َِ ََ یَِزیَد ْبَن ُمََا یَةَ،  َِ اَن  ََ ُمََا ََ ََ آُل َمْر آُل ِزیَاٍد 

ِِ السهالَمُ  ِِ )َعلَْي ِ َعلَْي  ، (بِقَتِْلِهُم اْلُحَسْيَن َصلََواُت َّللاه

خدایا این روز روزي است كه به آن تبّرك جستند بني امیه، و فرزند جگرخوار، آن لعنت شده فرزند لعنت 

شده بر زبان تو و زبان پیامبرت )درود خدا بر او و خاندانش( در هر كجا و هر موقفي كه پیامبرت )درود 

یه و یزید فرزند معاویه را، كه از خدا بر او و خاندانش( در آن ایستاد، خدایا لعنت كن اباسفیان و معاو

جانب تو بر آنان لعنت باد به جاودانگي جاودان ها، و امروز روزي است كه خوشحال شدند به این روز 

(خاندان زیاد و خاندان مروان، بخاطر كشتن حضرت امام حسین )درود خدا بر او  

 ََ ََْن ِمْنَك  ََ فِي َمْوقِِفي َْهذَا، اللهُهمه فََضاِعْف َعلَْيِهُم الله ُب إِلَْيَك فِي َْهذَا اْليَْوِم،  اْلََذَاَب )اْْلَِليَم  ، اللهُهمه إِِ ِي أََِقَره

ََ آِل َِبِي َِك )عَ  ََ بِاْلُمَواالَِة ِلنَبِي َِك  َْنَِة َعلَْيِهْم،  ََ الله ِة ِمْنُهْم،  َِ ََ  َعلَْيِهمُ ََ أَیهاِم َحيَاِِي، بِاْلبََرا  ِِ السهالَُم، لَْي  

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

روزهاي زندگي ام به تو تقّرب مي جویم به بیزاري از اینان و لعنت بر ایشان، و به دوستي پیامبر و 

(خاندان پیامبرت )درود بر او و ایشان  
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:مي گویىصد مرِبِ  سپس   

ََ آِخَر َِابِعٍ لَُِ َعلَى ذَِلَك، اللهُهمه الْ ا ٍد،  ََ آِل ُمَحمه ٍد  َل َظاِلٍم َظلََم َحقه ُمَحمه َه َصابَةَ الهتِي )الهِذیَن  للهُهمه اْلََْن أَ َِ ََِن اْل
، الله  ِِ ََ َِابَََْت )َِایَََْت  َعلَى قَتِْل ََ بَایَََْت  ََ َشایَََْت  ُهمه اْلََْنُهْم َجِميَاً،َجاَْهَدِت اْلُحَسْيَن،   

د ستم كرد، و آخرین كسي را كه در این خدایا لعنت كن نخستین ستمكاري را كه به حق محّمد و خاندان محمّ 

.ستم از او پیروي نمود  

خدایا لعنت كن جمعیتي را كه با حسین پیكار كردند، و همراهي نمودند و پیمان بستند و پیروي كردند بر 

 كشتن آن حضرت، خدایا همه آنان را لعنت كن،

:مي گویىصد مرِبِ بعد    

 ِ احِ الهتِي َحلهْت بِِفنَائَِك ، َعلَْيَك ِمن ِي َسالَُم َّللاه ََ ََ َعلَى اْْلَْر  ،ِ ََ بَِقَي اللهْيُل السهالَُم َعلَْيَك یَا أَبَا َعْبِد َّللاه  أَبَداً َما بَِقيُت 

 ُ ََ الَ َجََلَُِ َّللاه ِ ْبِن اْلُحَسْينِ ََ النهَهاُر،  ََ َعلَى َعِلي  ،  آِخَر اْلََْهِد ِمن ِي ِلِزیَاَرُِِكْم )ِلِزیَاَرَِِك  ، السهالَُم َعلَى اْلُحَسْيِن، 

ََ َعلَى أَْصَحاِب اْلُحَسْينِ  الَِد اْلُحَسْيِن   ،  َْ ََ َعلَى أَ ( 

مدند، از جانب من سالم خدا بر تو باد سالم بر تو اي ابا عبد هللا، و بر جان هایي كه به درگاهت فرود آ 

همیشه تا هستم و تا شب و روز باقي است، و خدا زیارت شما را آخرین زیارت از سوي من قرار ندهد، 

 سالم بر حسین و بر علي بن الحسین و فرزندان حسین، و یاران حسین،

 

:آنگاه مي گویي    

َْنِ  َل َظاِلٍم بِالله َه َِْت أَ ابَِع ، اللهُهمه اْلََْن یَِزیَد  اللهُهمه ُخصه أَ ََ الره ََ الثهاِلَث  الً ثُمه )اْلََِن  الثهاَِِي،  َه ِِ أَ ََ اْبَدأْ بِ ِمن ِي، 

ََ آَل أَبِي ُسْفيَ  ََ ِشْمراً،  ٍَْد  ََ ُعَمَر ْبَن َس ََ اْبَن َمْرَجاَِةَ،  ِ ْبَن ِزیَاٍد  ََ اْلََْن ُعبَْيَد َّللاه ََ آلَ َخاِمساً،  ََ آَل  اَن  ِزیَاٍد 

اَن إِلَى یَْوِم اْلِقيَاَمِة، ََ  َمْر

خدایا اختصاص ده اّولین ستمكار را از جانب من به لعنت، و آغاز كن به آن لعنت اولین را، سپس دومین و 

سومین و چهارمین را، خدایا یزید، پنجم آنان را لعنت كن، و لعنت كن عبید هللا بن زیاد و پسر مرجانه و 

،و شمر و خاندان ابوسفیان و خاندان زیاد و خاندان مروان را تا روز قیامت عمر بن سعد  

 

:مي روي و مي گویي سجده سپس به    

ِ َعلَى َعِظيِم َرِزیهتِي ، اللهُهمه  اْلُحَسْيِن  اْرُزْقنِي َشفَاَعةَ اللهُهمه لََك اْلَحْمُد َحْمَد الشهاِكِریَن لََك َعلَى ُمَصابِِهْم، اْلَحْمُد ّلِِله

ََ أَْصَحاِب اْلُحَسْيِن، الهِذیَن بَذَلُوا ُمَهجَ  ََ ثَب ِْت ِلي قََدَم ِصْدٍق ِعْنَدَك َمَع اْلُحَسْيِن  ُهْم ُدََن اْلُحَسْيِن یَْوَم اْلُوُرَِد، 

 . .عليِ السالم

عزایم، خدایا سپاس تو را سپاس شكرگزاراِن از تو بر مصیبت زدگي آنان، خداي را سپاس بر بزرگي 

خدایا شفاعت حسین را در روز ورود ]به قیامت[ نصیبم كن، و ثابت بدار قدم صدق مرا نزد خود به همراه 

.حسین و یاران حسین، آنان كه جانشان را در دفاع از حسین )درود بر او( بخشیدند  
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 درپایان دعا خواندن این دعا توصیه شده:

 

اُجوَرُكْم  ََ ُ اُُجوَرِا  ِِ اَْعَظَم َّللا  ِليِ  ََ اِی اُكْم ِمَن الط اِلبيَن بِثاِرِه َمَع  ََ َجََلَنا  ََ ِِ السهالُم،  بُِمصابِنا بِاْلُحَسْيِن َعلَْي

ٍد َعلَْيِهُم السهالمُ  ماِم اْلَمْهِدِى  ِمْن آِل ُمَحمه ْْ .ااِل  

 

خواهندگان  خداي بزرگ فرماید اجرهایمان را به مصیبتمان بر حسین )درود بر او( ، و ما و شما را از

.خون او همراه با ولّي اش امام مهدي از خاندان محّمد )درود بر ایشان( قرار دهد  
 

 

 منبع: مفاتیح الجنان با ترجمه استاد انصاریان .
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