
 آداب خواندن زیارت عاشورا

 :لطفا به نکات ذیل توجه کنید

لعن و سالم نیز مطلوب است و  ۱۰۰به طور کلی زیارت عاشورا عملی مستحب است و خواندن آن بدون - ۱

 ۱۰۰اجر و پاداش و آثار ارزنده ای دارد ولی دریافت کامل آثار و نورانیت آن در گرو کامل خواند آن همراه به 

ینگونه اعمال به هر مقدار که سالم است. در مستحبات حالت بایدی و حتم وجود ندارد. در ا ۱۰۰لعن و 

 .انسان اهتمام بورزد از ثواب و نورانیت که نتیجه عمل است بهره مند می گردد

مرتبه می  ۱۰۰بار سالم و لعن، یک بار لعن و سالم می گویند و به جای  ۱۰۰برخی افراد به جای گفتن - ۲

 .گیرد بار را نمی ۱۰۰گویند: مأة مرّه یعنی صد مرتبه که البته این جای 

بار گفته شود و در  ۱۰۰در برخی روایات اجازه داده شده که در لعن تنها عبارت اللهم العنهم جمیعا - ۳

بار گفتن تمام سالم، تنها عبارت السالم علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اوالد  ۱۰۰سالم به جای 

 .بار گفته شود ۱۰۰الحسین و علی اصحاب الحسین، 

فتن صد لعن و سالم در زیارت عاشورا در صورت امکان و با وجود وقت و حال مناسب مستحب به طور کلی گ

 .است و ثواب بسیار دارد ، ولی واجب نیست، در زمان های معمولی گفتن یک بارکافی است

د که در سیره علما آمده: یکى از مالزمان آیت اهلل العظمی اراکی )ره( نقل نموده که برنامه معظم له ایـن بـو

هر روز باالى بام مـى رفتند و به حالت ایستاده به خـوانـدن زیارت عاشورا مـى پرداختند و صد لعن و صـد 

صلـوات)سالم(که در زیارت عاشـورا وارد شده است مقید بـودند بطـور کامل قرائت کنند و ایـن برنامه ایشان 

ى برفى و سرد هم بدون کـم و کاست ادامه به همیـن نحـو یعنى باالى بام و رو به قبله حتى در روزها

 .داشت تا موقعى که توانایى جسمى داشتند

صد لعن و صد سالم در زیارت عاشورا الزم نیست در یک مجلس به جا آورده شود، بلکه می توان آن را با 

به لعن فاصله و به تدریج در طول روز خواند، یعنی می توان مثال صبح زیارت عاشورا را شروع کرد وقتی 

زیارت رسیدیم، صد لعن را می توان در طول روز به تدریج انجام داد تا نوبت به صد سالم برسد و آن را نیز با 

فاصله و به تدریج می توان انجام داد و بعد از سالم، بقیه زیارت را خوانده و در پایان دو رکعت نماز زیارت به 

 .جای آوریم

 . از زیارت خوانده می شودنماز زیارت عاشورا مستحب و بعد - ۴

 (http://minevisam.com-گروه مذهبی وبسایت مینویسم)

 التماس دعا

 



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

اَلسَّالمُ عَلَيْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ اَلسَّالمُ عَلَيْکَ یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ اَلسَّالمُ عَلَيْکَ یا خِيَرَةَ اللَّهِ 

 و َابْنَ خِيَرَتِهِ اَلسَّالمُ عَلَيْکَ یَابْنَ اَميرِالْمُؤْمِنينَ و َابْنَ سَيِّدِ الْوَصِيّينَ 

ر تو اى فرزند رسول خدا سالم بر تو اى برگزیده خدا و فرزند برگزیده اش سالم بر تو اى فرزند سالم بر تو اى ابا عبداللّه سالم ب

 امیر مؤ منان و فرزند آقاى اوصیاء

اَلسَّالمُ عَلَيْکَ یَابْنَ فاطِمَةَ سَيِّدَةِ نِساَّءِ الْعالَمينَ اَلسَّالمُ عَلَيْکَ یا ثارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثارِهِ وَ 

مَوْتُورَالْوِتْرَ الْ  

سالم بر تو اى فرزند فاطمه بانوى زنان جهانیان سالم بر تو اى که خدا خونخواهیش کند و فرزند چنین کسى و اى کشته اى 

 که انتقام کشته گانت نگرفتى

اَبَداً ما رْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَيْکُمْ مِنّى جَميعاً سَالمُ اللَّهِ اَلسَّالمُ عَلَيْکَ وَعَلَى االَ

 بَقيتُ وَ بَقِىَ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ

سالم بر تو و بر روانهائى که فرود آمدند به آستانت ، بر شما همگى از جانب من سالم خدا باد همیشه تا من برجایم و برجا 

 است شب و روز

بَةُ بِکَ عَلَيْنا وَ عَلى جَميعِ یا اَباعَبْدِاللَّهِ لَقَدْ عَظُمَتِ الرَّزِیَّةُ وَ جَلَّتْ وَ عَظُمَتِ الْمُصي

سْالمِ ْْاَهْل ِاالِ  

 اى ابا عبداللّه براستى بزرگ شد سوگوارى تو و گران و عظیم گشت مصیبت تو بر ما و بر همه اهل اسالم

و َجَلَّتْ وَ عَظُمَتْ مُصيبَتُکَ فِى السَّمواتِ عَلى جَميعِ اَهْلِ السَّمواتِ فَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً 

سَتْ اَساسَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِ عَلَيْکُمْ اَهْلَ الْبَيْتِاَسَّ  

و گران و عظیم گشت مصیبت تو در آسمانها بر همه اهل آسمانها پس خدا لعنت کند مردمى را که ریختند شالوده ستم و 

 بیدادگرى را بر شما خاندان

لَتْکُمْ عَنْ مَراتِبِکُمُ الَّتى رَتَّبَکُمُ اللَّهُ فيهاوَ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً دَفَعَتْکُمْ عَنْ مَقامِکُمْ و َاَزا  



و خدا لعنت کند مردمى را که کنار زدند شما را از مقام مخصوصتان و دور کردند شما را از آن مرتبه هائى که خداوند آن رتبه 

 ها را به شما داده بود

مُمَهِّدینَ لَهُمْ بِالتَّمْکينِ مِنْ قِتالِکُمْ و َلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً قَتَلَتْکُمْ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْ  

و خدا لعنت کند مردمى که شما را کشتند و خدا لعنت کند آنانکه تهیه اسباب کردند براى کشندگان شما تا آنها توانستند با 

 شما بجنگند

وَ اَوْلِياَّئِهِمبَرِئْتُ اِلَى اللَّهِ وَ اِلَيْکُمْ مِنْهُمْ وَ مِنْ اَشْياعِهِمْ وَ اَتْباعِهِمْ   

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

 یا اَباعَبْدِاللَّهِ اِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ اِلى یَوْمِ الْقِيامَةِ 

ما در صلح است و در جنگم با هر کس که با شما در جنگ است تا روز اى اباعبداللّه من تسلیمم و در صلحم با کسى که با ش

 قیامت

 وَ لَعَنَ اللَّهُ آلَ زِیادٍ وَ آلَ مَرْوانَ وَ لَعَنَ اللَّهُ بَنى اُمَيَّةَ قاطِبَةً وَ لَعَنَ اللَّهُ ابْنَ مَرْجانَةَ 

ه را همگى و خدا لعنت کند فرزند مرجانه )ابن زیاد( و خدا لعنت کند خاندان زیاد و خاندان مروان را و خدا لعنت کند بنى امی

 را

تْ وَ لَعَنَ اللَّهُ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ لَعَنَ اللَّهُ شِمْراً وَ لَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً اَسْرَجَتْ وَ اَلْجَمَتْ وَ تَنَقَّبَ

 لِقِتالِکَ

مردمى را که اسبها را زین کردند و دهنه زدند و به خدا لعنت کند عمر بن سعد را و خدا لعنت کند شمر را و خدا لعنت کند 

 راه افتادند براى پیکار با تو

 بِاَبى اَنْتَ وَ اُمّى لَقَدْ عَظُمَ مُصابى بِکَ فَاَسْئَلُ اللَّهَ الَّذى اَکْرَمَ مَقامَکَ 

اشت مقام تو راپدر و مادرم بفدایت که براستى بزرگ شد مصیبت تو بر من پس مى خواهم از آن خدائى که گرامى د  

وَ اَکْرَمَنى بِکَ اَنْ یَرْزُقَنى طَلَبَ ثارِکَ مَعَ اِمامٍ مَنْصُورٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ 

 عَلَيْهِ و َآلِهِ 

لیه و و گرامى داشت مرا بخاطر تو که روزیم گرداند خونخواهى تو را در رکاب آن امام یارى شده از خاندان محمد صلى اللّه ع

 آله



 اَللّهُمَّ اجْعَلْنى عِنْدَکَ وَجيهاً بِالْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّالمُ فِى الدُّنْيا وَ االْخِرَةِ 

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

یا اَباعَبْدِاللَّهِ اِنّى اَتَقَرَّبُ اِلى اللَّهِ وَ اِلى رَسُولِهِ وَ اِلى اميرِالْمُؤْمِنينَ وَ اِلى فاطِمَةَ وَ اِلَى 

 الْحَسَنِ

 اى اباعبداللّه من تقرب جویم به درگاه خدا و پیشگاه رسولش و امیرالمؤمنین و فاطمه و حسن

ئَةِ )مِمَّنْ قاتَلَکَ وَ نَصَبَ لَکَ الْحَرْبَ وَ بِالْبَرائَةِ مِمَّنْ اَسَّسَ وَ اِلَيْکَ بِمُواالتِکَ وَ بِالْبَراَّ

اَساسَ الظُّلْمِ وَ الْجَوْرِعَلَيْکُمْ وَ اَبْرَءُ اِلَى اللّهِ وَ اِلى رَسُولِهِ( مِمَّنْ اَسَسَّ اَساسَ ذلِکَ وَ 

لَيْکُمْ وَ على اَشْياعِکُمْ بَنى عَلَيْهِ بُنْيانَهُ وَ جَرى فى ظُلْمِهِ وَ جَوْرِهِ عَ  

و 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 کسى که 

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

کُمْبَرِئْتُ اِلَى اللَّهِ وَ اِلَيْکُمْ مِنْهُمْ وَ اَتَقَرَّبُ اِلَى اللَّهِ ثُمَّ اِلَيْکُمْ بِمُواالتِکُمْ وَ مُواالةِ وَلِيِّ  

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

 شما

 وَ بِالْبَرآئَةِ مِنْ اَعْداَّئِکُمْ وَ النّاصِبينَ لَکُمُ الْحَرْبَ وَ بِالْبَرآئَةِ مِنْ اَشْياعِهِمْ وَ اَتْباعِهِمْ 

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

 اِنّى سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَکُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حارَبَکُمْ وَ وَلِىُّ لِمَنْ واالکُمْ وَ عَدُوُّ لِمَنْ عاداکُمْ 

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 

ست دارد و دشمنم با کسى که شما را دشمن داردرا دو  

کُمْفَاَسْئَلُ اللَّهَ الَّذى اَکْرَمَنى بِمَعْرِفَتِکُمْ وَمَعْرِفَةِ اَوْلِياَّئِکُمْ وَ رَزَقَنِى الْبَراَّئَةَ مِنْ اَعْداَّئِ   

م کند بیزارى جستن از و درخواست کنم از خدائى که مرا گرامى داشت بوسیله معرفت شما و معرفت دوستانتان و روزی

 دشمنانتان را



اَنْ یَجْعَلَنى مَعَکُمْ فِى الدُّنْيا وَاالْخِرَةِ وَاَنْ یُثَبِّتَ لى عِنْدَکُمْ قَدَمَ صِدْقٍ فِى الدُّنْيا وَ 

 االْخِرَةِ

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

 و آخرت

وَ اَسْئَلُهُ اَنْ یُبَلِّغَنِى الْمَقامَ الْمَحْمُودَ لَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ اَنْ یَرْزُقَنى طَلَبَ ثارى مَعَ اِمامٍ 

 هُدىً ظاهِرٍ ناطِقٍ )بِالْحَقِّ( مِنْکُمْ 

ند خونخواهى شما را با امام راهنماى آشکار گویاى و از او خواهم که برساند مرا به مقام پسندیده شما در پیش خدا و روزیم ک

 )به حق( که از شما )خاندان ( است

وَ اَسْئَلُ اللَّهَ بِحَقِّکُمْ وَبِالشَّاْنِ الَّذى لَکُمْ عِنْدَهُ اَنْ یُعْطِيَنى بِمُصابى بِکُمْ اَفْضَلَ ما یُعْطى 

 مُصاباً بِمُصيبَتِهِ مُصيبَةً ما اَعْظَمَه

به حق شما و بدان منزلتى که شما نزد او دارید ، که عطا کند به من بوسیله مصیبتى که از ناحیه شما به من  و از خدا خواهم

 رسیده بهترین پاداشى را که مى دهد به یک مصیبت زده از مصیبتى که دیده

جْعَلْنى فى مَقامى رْضِ اَللّهُمَّ اسْالمِ وَ فى جَميعِ السَّمواتِ وَ االَوَ اَعْظَمَ رَزِیَّتَها فِى االِ

 هذا مِمَّنْ تَنالُهُ مِنْکَ صَلَواتٌ وَ رَحْمَةٌ وَ مَغْفِرَةٌ 

براستى چه مصیبت بزرگى و چه داغ گرانى بود در اسالم و در تمام آسمانها و زمین خدایا چنانم کن در اینجا که ایستاده ام از 

 کسانى باشم که برسد بدو از ناحیه تو درود و رحمت و آمرزشى

للّهُمَّ اجْعَلْ مَحْياىَ مَحْيا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَماتى مَماتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اَ  

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

آکبادِ اللَّعينُ ابْنُ اللَّعينِ عَلى ْْلَاَللّهُمَّ اِنَّ هذا یَوْمٌ تَبرَّکَتْ بِهِ بَنُو اُمَيَّةَ وَ ابْنُ آکِلَةِ ا

 لِسانِکَ وَ لِسانِ نَبِيِّکَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ 

خدایا این روز روزى است که مبارک و میمون دانستند آنرا بنى امیه و پسر آن زن جگرخوار )معاویه ( آن ملعون پسر ملعون 

درود خدا بر او و آلش باد )آه لعن شده ( بر زبان تو و زبان پیامبرت که  

 فى کُلِّ مَوْطِنٍ وَ مَوْقِفٍ وَقَفَ فيهِ نَبِيُّکَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ 



 در هر جا و هر مکانى که توقف کرد در آن مکان پیامبرت صلى اللّه علیه و آله

لَيْهِمْ مِنْکَ اللَّعْنَةُ اَبَدَ االْبِدینَ اَللّهُمَّ الْعَنْ اَباسُفْيانَ وَ مُعاوِیَةَ وَ یَزیدَ بْنَ مُعاوِیَةَ عَ  

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

 وَ هذا یَوْمٌ فَرِحَتْ بِهِ آلُ زِیادٍ وَ آلُ مَرْوانَ بِقَتْلِهِمُ الْحُسَيْنَ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ 

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

 علیه را

ليمَ( اَللّهُمَّ اِنّى اَتَقَرَّبُ اِلَيْکَ فى هذَا اَللّهُمَّ فَضاعِفْ عَلَيْهِمُ اللَّعْنَ مِنْکَ وَ الْعَذابَ )االْ

فى هذاالْيَوْمِ وَ فى مَوْقِ  

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

 هستم

 وَ اَیّامِ حَياتى بِالْبَراَّئَهِ مِنْهُمْ وَاللَّعْنَةِ عَلَيْهِمْ وَ بِالْمُواالتِ لِنَبِيِّکَ وَ آلِ نَبِيِّکَ عَلَيْهِ وَ

يْهِمُ اَلسَّالمُ عَلَ  

و در تمام دوران زندگیم به بیزارى جستن از اینها 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

دٍ وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَاَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّ  

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

اَللّهُمَّ  اَللّهُمَّ الْعَنِ الْعِصابَةَ الَّتى جاهَدَتِ الْحُسَيْنَ وَ شایَعَتْ وَ بایَعَتْ وَ تابَعَتْ عَلى قَتْلِهِ

 الْعَنْهُمْ جَميعاً 

خدایا لعنت کن بر گروهى که پیکار کردند با حسین علیه السالم و همراهى کردند و پیمان بستند و از هم پیروى کردند براى 

 کشتن آن حضرت خدایا لعنت کن همه آنها را

 : پس مى گوئى صد مرتبه



رْواحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِناَّئِکَ عَلَيْکَ مِنّى ساَلمُ اللَّهِ الَاَلسَّالمُ عَلَيْکَ یا اَباعَبْدِاللَّهِ وَ عَلَى ا

 )اَبَداً( ما بَقيتُ وَ بَقِىَ اللَّيْلُ وَ النَّهارُ وَ الجَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِیارَتِکُمْ 

جانب من سالم خدا باد همیشه تا من زنده ام و برپا  سالم بر تو اى ابا عبداللّه و بر روانهائى که فرود آمدند به آستانت ، بر تو از

 است شب و روز و قرار ندهد این زیارت را خداوند آخرین بار زیارت من از شما

اَلسَّالمُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَواْلدِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ 

 الْحُسَيْنِ

ر على بن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب و یاران حسینسالم بر حسین و ب  

  

 : پس مى گوئى

 اَللّهُمَّ خُصَّ اَنْتَ اَوَّلَ ظالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنّى وَ ابْدَاءْ ِبهِ اَوَّالً ثُمَّ الثّانِىَ وَالثّالِثَ وَ الرّابِعَ 

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

اَللّهُمَّ الْعَنْ یَزیدَ خامِساً وَ الْعَنْ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زِیادٍ وَ ابْنَ مَرْجانَةَ وَ عُمَرَ بْنَ سَعْدٍ وَ 

 شِمْراً وَ آلَ اَبى سُفْيانَ وَ آلَ زِیادٍ وَ آلَ مَرْوانَ اِلى یَوْمِ الْقِيمَةِ 

ن یزید را در مرتبه پنجم و لعنت کن عبیداللّه پسر زیاد و پسر مرجانه را و عمر بن سعد و شمر و دودمان خدایا لعنت ک

 ابوسفیان و دودمان زیاد و دودمان مروان را تا روز قیامت

و مى گوئى (مستحب)پس به سجده مى روى  : 

  لِلَّهِ عَلى عَظيمِ رَزِیَّتىاَللّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشّاکِرینَ لَکَ عَلى مُصابِهِمْ اَلْحَمْدُ

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

اَللّهُمَّ الرْزُقْنى شَفاعَةَ الْحُسَيْنِ یَوْمَ الْوُرُودِ وَ ثَبِّتْ لى قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ الْحُسَيْنِ 

نِ الَّذینَ بَذَلُوا مُهَجَهُمْ دُونَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّالمُ وَ اَصْحابِ الْحُسَيْ  

خدایا روزیم گردان شفاعت حسین علیه السالم را در روز ورود )به صحراى قیامت ( و ثابت بدار گام راستیم را در نزد خودت با 

ین علیه السالمحسین علیه السالم و یاران حسین آنانکه بى دریغ دادند جان خود را در راه حس . 

 


