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 زايرة عاُشوراء 
 

الُم عَلَْيَك اي  .1  اب َعْبِدهللِا، أ  َالسَّ

الُم عَلَْيَك اَي ْبَن َرُسولِ  .2  ،هللاِ  َالسَّ

الُم عَلَ  .3 ِة هللِا واْبَن خِ السَّ  ،ََيِتهِ يَك اي ِخََيَ

الُم عَلَْيكَ  .4 ِد أ  اَي ْبَن  َالسَّ ي ِ مَِي الُْمْؤِمننَي َواْبَن س َ

 الَْوِصي نَي، 

الُم  .5 َدِة ِنساِء  عَلَْيكَ َالسَّ ي ِ اَي ْبَن فاِطَمَة س َ

 الْعالَمنَي، 

الُم عَلَْيَك اي اثرَ  .6 هللِا َواْبَن اثِرِه َوالِْوْتَر  َالسَّ

 الَْمْوتُوَر، 

الُم عَلَْيَك َوعََل  .7 َّيت َحلَّْت ِبِفنائَِك ال   َالسَّ  ْرواحِ ال
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 يَ َوبَقِ بَدًا ما بَقيُت أ   عَلَْيُُكْ ِمّن  ََجيعًا َسالُم هللاِ  .8

اُر، َّْيُل َوالَّنَّ  الل

َُّة َوَجلَّْت  اب َعْبِدهللِا لََقدْ أ  اي  .9 ِزي َعُظَمِت الرَّ

ََجيعِ  ِبَك عَلَْينا َوعَل َوَعُظَمِت الُْمصيَبةُ 

  ْهلِ أ  
إ
ْسالِم َوَجلَّْت َوَعُظَمْت ُمصيبَُتَك ِِف ال

امواِت عَل امواِت، أ  ََجيعِ  السَّ  ْهِل السَّ

ًة أ  فَلََعَن هللُا  .11 َسْت أ  مَّ لِْ أ  سَّ َوالَْجْوِر  ساَس الظُّ

 ْهَل الَْبيِْت، أ  عَلَْيُُكْ 

ًة َدفََعْتُُكْ أ  َولََعَن هللُا  .11 زالَْتُُكْ َعْن أ  َعْن َمقاِمُُكْ وَ  مَّ

ََّبُُكُ هللُا فهيا، َّيت َرت  َمراِتِبُُكُ ال

ًة قَتَلَْتُُكْ أ  َولََعَن هللُا   .12   ،مَّ

َّمتْكنِي ِمْن ِقتاِلُُكْ،  الُْمَمه ِديَن لَهُمْ َولََعَن هللُا  .13  اِبل

 بَرِئُْت ِاََل هللِا وَ  .14
إ
ياِعهِْم أ   لَْيُُكْ ِمَّْنُْم َوِمنْ ا ش ْ

م، أ  تْباِعهِْم وَ أ  وَ   ْوِلياِِئِ
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 اب َعْبِدهللِا أ  اي  .15
إ
سالََمُُكْ َوَحْربم ِلَمْن  ِلَمنْ  ّن  ِسْلم ا

 حاَربَُُكْ ِاَل يَْوِم الِْقياَمِة، 

 هللُا أ َل ِزايد َوأ َل َمْرواَن،  َولََعنَ  .16

 َميََّة قاِطَبًة، أ  َولََعَن هللُا بَّن  .17

 هللُا اْبَن َمْرجانََة،  َولََعنَ  .18

َر ْبَن َسْعد،  .19  َولََعَن هللُا ُُعَ

رًا،  َولََعَن هللاُ  .21  ِِشْ

ًة أ  َولََعَن هللُا  .21 َجْت وَ أ  مَّ  لَْجَمْت َوتَنَقََّبْت أ  ْْسَ

 ،  ِلِقتاِِلَ

ي لََقْد َعُظَم ُمصايب ِبَك أ  نَْت وَ أ  يب أ  بِ  .22  م 

ي  ْسأ ُل هللاَ أ  فَ  .23 ْن أ  ْكَرَمّن أ  َم َمقاَمَك وَ رَ ـكْ أ  اَّلَّ

 يَْرُزقَّن َطلََب اثِرَك َمَع 
إ
ْهِل بَيِْت أ  َمنُْصور ِمْن  ماما

 ، د َصلَّ هللُا عَلَْيِه َوأ ِِلِ  ُمَحمَّ
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هُمَّ  .24 عليه َسنْيِ اْجَعلّْن ِعْنَدَك َوجهيًا اِبلْحُ  َاللـ 

نْيا السالم  ِخَرِة، َوال   ِِف ادلُّ

 اب َعْبِدهللِا أ  اي  .25
إ
ُب ِاَل هللِا َو ِاَل َرُسوِِلِ أ  ّن  ا  تَقَرَّ

مَِي الُْمْؤِمننَي َوِاَل فاِطَمَة َوِاََل الَْحَسِن أ  َوِاَل 

 وَ 
إ
  ،ِبُموالِتكَ  لَْيكَ ا

ْن قاتَََلَ َونََصَب َِلَ  .26   ،الَْحْرَب َواِبلََْباَءِة ِممَّ

ْن  .27 ْلِ َوالَْجْوِر أ  َسسَّ أ  َواِبلََْباَءِة ِممَّ ساَس الظُّ

  ،عَلَْيُُكْ 

ْن أ  وَ  .28 ساَس أ  َسسَّ أ  ْبَرأ  ِاََل هللِا َوِاَل َرُسوِِلِ ِممَّ

عَلَْيِه بُنْيانَُه َوَجرى ِِف ُظلِْمِه َوَجْوِرِه  ذِِلَ َوبىَن

ياِعُُكْ، أ   عَلَْيُُكْ َوعل  ش ْ

 ََل هللِا وَ بَرِئُْت اِ  .29
إ
  ،لَْيُُكْ ِمَّْنُمْ ا
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ُب ِاََل أ  وَ  .31  هللِا ُُثَّ  تََقرَّ
إ
لَْيُُكْ ِبُموالاِتُُكْ َوُموالاِة ا

ُُكْ َواِبلََْباَءةِ  ْعدائُُِكْ َوالن اِصبنَي لَُُكُ الَْحْرَب أ  ِمْن  َوِلي ِ

ياِعهِْم وَ أ   َواِبلََْباَءِة ِمنْ   تْباِعهِْم، أ  ش ْ

31.  
إ
حاَربَُُكْ َوَوَِلٌّ  سالََمُُكْ َوَحْربم ِلَمنْ ّن  ِسْلم ِلَمْن ا

 ،ِلَمْن والاُُكْ َوعَُدوٌّ ِلَمْن عاداُكُْ 

ي  ْسأ ُل هللاَ أ  فَ  .32 ْكَرَمّن ِبَمْعرِفَِتُُكْ َوَمْعرِفَِة أ  اَّلَّ

َعلَّن َمَعُُكْ أ  ْعدائُُِكْ أ  الََْباَءَة ِمْن  ْوِليائُُِكْ َوَرَزقىَِن أ   ْن ََيْ

نْيا  ،ِخَرةِ َوال   ِِف ادلُّ

نْياأ  وَ  .33  ْن يُثَب َِت يل ِعْنَدُُكْ قََدَم ِصْدق ِِف ادلُّ

 ،ِخَرةِ َوال  

 هللِا  ْحُموَد لَُُكْ ِعْندَ مَ ْن يَُبل ِغَىِن الَْمقاَم الْ أ  ْسأ ُِلُ أ  وَ  .34

 ْن يَْرُزقَّن َطلََب اثري َمَع أ  وَ  .35
إ
مام ُهدًى ظاِهر ا

 ِمنُُْكْ  انِطق اِبلَْحق ِ 
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ي لَُُكْ ِعْنَدُه أ  وَ  .36 أ ِن اَّلَّ ُُكْ َواِبلشَّ ق ِ  نْ أ  ْسأ ُل هللَا ِِبَ

فَْضَل ما يُْعطي ُمصااًب أ  يُْعِطَيّن ِبُمصايب ِبُُكْ 

ََتا ِِف ْعَظَم َرِزيَّ أ  ْعَظَمها وَ أ   ِبُمصيبَِتِه ُمصيَبًة ما

 
إ
امواِت ال  ْرِض َوال   ْسالِم َوِِف ََجيعِ السَّ

هُمَّ اْجَعلّْن ِِف  .37 ْن تَناُِلُ ِمنَْك  َاللـ  َمقايم هذا ِممَّ

ةم َوَمْغِفَرةم،  َصلَواتم   َوَرْْحَ

هُمَّ اْجَعْل َمْحيا .38 د َوأ لِ  يَ َاللـ  د  َمْحيا ُمَحمَّ ُمَحمَّ

د،  د َوأ ِل ُمَحمَّ  َوَماميت َمامَت ُمَحمَّ

هُمَّ  .39  َاللـ 
إ
َميََّة َواْبُن أ ِِكَِة أ   تَََبََّكْت ِبِه بَُنو نَّ هذا يَْومم ا

اللَّعنِي عَل ِلساِنَك َوِلساِن نَِبي َِك  باِد اللَّعنُي اْبنُ ك ال  

ُك ِ َمْوِطن َوَمْوِقف َوقََف  َصلَّ هللُا عَلَْيِه َوأ ِِلِ ِِف 

،  فيِه نَِبيَُّك َصلَّ هللُا عَلَْيِه َوأ ِِلِ

هُمَّ الَْعْن   .41 اب ُسْفياَن َوُمعاِويََة َويَزيَد اْبَن أ  َاللـ 

َّْعنَُة  ُمعاِويَةَ  ْم ِمنَْك الل  ِبديَن، بََد ال  أ  عَلهَْيِ
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ِزايد َوأ ُل َمْرواَن ِبَقْتِلهُِم  َوهذا يَْومم فَرَِحْت ِبِه أ لُ  .41

 الُْحَسنْيَ َصلَواُت هللِا عَلَْيِه،

ُم اللَّ   .42 هُمَّ فَضاِعْف عَلهَْيِ ْعَن ِمنَْك َوالَْعذاَب َاللـ 

 ،ليَ ال  

هُمَّ  .43  َاللـ 
إ
ُب أ  ّن  ا  تََقرَّ

إ
لَْيَك ِِف هَذا الَْيْوِم َوِِف ا

ْم أ  وَ  َمْوِقفي هذا َّْعنَِة عَلهَْيِ ِم َحيايت اِبلََْباَءِة ِمَّْنُْم َوالل اي 

َك عَلَْيِه وَ  َواِبلُْموالاةِ  َك َوأ ِل نَِبي ِ   علهيم السالمِلنَِبي ِ

ة .44 هُمَّ الَْعْن  : ُث  تقول مائة مر  َل ظاِلم َظَلَ َحقَّ أ  َاللـ  وَّ

د د َوأ ِخرَ  ُمَحمَّ هُمَّ  َوأ ِل ُمَحمَّ ، َاللـ  اتِبع َِلُ عَل ذِِلَ

 عليه السالمالُْحَسنْيَ  الَْعِن الِْعصابََة الَّيت جاَهَدِت 

، هُمَّ الَْعَّْنُْم  َوشايََعْت َوابيََعْت َواتبََعْت عَل قَْتِِلِ َاللـ 

 ََجيعاً 

ة  .45 المُ  : ُث  تقول مائة مر  َعْبِدهللِا َوعََل اب أ   عَلَْيَك اي َالسَّ

َّيت َحلَّْت ِبِفنائِكَ ال   عَلَْيَك ِمّن  َسالُم هللِا  ْرواحِ ال
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ارُ أ   َّْيُل َوالَّنَّ َول َجَعَِلُ هللُا  بَدًا ما بَقيُت َوبَِقَي الل

الُم عََل  الُْحَسنْيِ  أ ِخَر الَْعهِْد ِمّن  ِلِزايَرِتُُكْ، َالسَّ

 ْولِد الُْحَسنْيِ َوعَلأ  ل َوعَل عَِل ِ بِْن الُْحَسنْيِ َوعَ 

، أ    ْْصاِب الُْحَسنْيِ

هُمَّ ُخصَّ  : ُث  تقول .46 َل ظاِلمأ  نَْت أ  َاللـ  َّْعِن ِمّن   وَّ اِبلل

ًل ُُثَّ الَْعِن الث اَّن َوالث اِلثَ أ  َوابَْدْأ ِبِه  هُمَّ  وَّ اِبَع َاللـ  َوالر 

ِزايد َواْبَن  ْبنَ الَْعْن يَزيَد خاِمسًا َوالَْعْن ُعَبْيَد هللِا 

رًا َوأ َل  َر ْبَن َسْعد َوِِشْ  يب ُسْفياَن َوأ لَ أ  َمْرجانََة َوُُعَ

 ِزايد َوأ َل َمْرواَن ِاَل يَْوِم الِْقياَمِة 

هُمَّ َِلَ  ُث  تسجد وتُقول : .47 اِكريَن َِلَ  َاللـ  َد الش  الَْحْمُد َْحْ

ْم َالَْحْمُد هلِل عَل َعظيِ  َّيت اَ  عَل ُمصاِِبِ هُمَّ َرِزي للـ 

يل قََدَم  اْرُزْقّن َشفاعََة الُْحَسنْيِ يَْوَم الُْوُروِد َوثَب ِْت 

ينَ أ  ِصْدق ِعْنَدَك َمَع الُْحَسنْيِ وَ   ْْصاِب الُْحَسنْيِ َاَّلَّ

 . عليه السالمبََذلُوا ُمهََجهُْم ُدوَن الُْحَسنْيِ 


