
زیارة عاشوراء مكتوبة
لعاشوراء زیارتین ویتمّیزا بوصف أحدھما باسم الزیارة المشھورة، واألخرى الزیارة غیر

المشھورة، وھي الزیارة الحسینیة لَلحِد اإلمام حسین بن علّي، ولھذه الزیارة قراءات
خاصة، فیما یأتي نرفقھا:

الُم َعَلْیَك یاْبَن أَِمیِر الُمْؤِمِنیَن الُم َعَلْیَك یاْبَن َرُسوِل هللا، السَّ الُم َعَلْیَك یا أَبا َعْبِد ِهللا، السَّ السَّ
الُم َعَلْیَك یاثاَر هللا َدِة ِنساِء العاَلِمیَن، السَّ الُم َعَلْیَك یاْبَن فاِطَمَة َسیِّ ِد الَوِصیِّیَن، السَّ َواْبَن َسیِّ

الُم َعَلْیَك َوَعلى االَْرواِح الَِّتي َحلَّْت ِبِفناِئَك َعَلْیُكْم ِمنِّي َجمیعاً َواْبَن ثاِرِه َوالِوْتَر الَموُتوَر، السَّ
َسالُم هللا أََبداً ماَبِقیُت َوَبِقَي الَلْیُل َوالنَّھاُر.

ُة َوَجلّْت َوَعُظَمِت الُمِصیَبُة ِبَك َعَلْینا َوَعلى َجِمیِع أَْھِل ِزیَّ یا أَبا َعْبِد هللا َلَقْد َعُظَمِت الرَّ
ًة ماواِت، َفَلَعَن هللا اُمَّ ماواِت َعلى َجِمیِع أَْھِل السَّ اإلْسالِم، َوَجلَّْت َوَعُظَمْت ُمِصیَبُتَك ِفي السَّ
ًة َدَفَعْتُكْم َعْن َمقاِمُكْم َوأَزاَلْتُكْم ْلِم َوالَجْوِر َعَلْیُكْم أَْھَل الَبْیِت، َوَلَعَن هللا اُمَّ َسْت أَساَس الظُّ أَسَّ
ْمِكیِن ِمْن ِدیَن َلُھْم ِبالتَّ ًة َقَتَلْتُكْم َوَلَعَن هللا الُمَمھِّ َبُكُم هللا ِفیھا، َوَلَعَن هللا اُمَّ َعْن َمراِتبُكُم الَِّتي َرتَّ

ِقتالُِكْم، َبِرْئُت إِلى هللا َوإَِلْیُكْم ِمْنُھْم َوِمْن أَْشیاِعِھْم َوأَْتباِعِھْم َوأَْولِیاِئِھْم. یا أَبا َعْبِد هللا إِنِّي ِسْلٌم
لَِمْن ساَلَمُكْم َوَحْرٌب لَِمْن حاَرَبُكْم إِلى َیْوِم الِقیاَمِة، َوَلَعَن هللا آَل ِزیاٍد َوآَل مَرْواٍن َوَلَعَن هللا

ًة َة قاِطَبًة َوَلَعَن هللا اْبَن َمْرجاَنَة َوَلَعَن هللا ُعَمَر ْبَن َسْعٍد َوَلَعَن هللا ِشْمراً، َوَلَعَن هللا اُمَّ َبِني اَُمیَّ
ي َلَقْد َعُظَم ُمصاِبي ِبَك َفأَْسأَُل هللا الَِّذي أَْكَرَم أَْسَرَجْت َوأَلَجَمْت َوَتَنقََّبْت لِِقتالَِك، ِبأَِبي أَْنَت َواُمِّ
ٍد َصلّى هللا َمقاَمَك َوأَْكَرَمِني بك أَْن َیْرُزَقِني َطَلَب ثاِرَك َمَع إِماٍم َمْنُصوٍر ِمْن أَْھِل َبْیِت ُمَحمَّ
ْنیا َواآلِخرِة، یاأَبا َعْبِد هللا الُم ِفي الدُّ َعَلْیِھ َوآلِِھ. اللُّھمَّ اْجَعْلِني ِعْنَدَك َوِجیھا ِبالُحَسْیِن َعَلْیِھ السَّ

ُب إِلى هللا َوإِلى َرُسولِِھ َوإِلى أَِمیِر الُمْؤِمِنیَن َوإِلى فاِطَمَة َوإِلى الَحَسِن َوإَِلْیَك إِنِّي أََتَقرَّ
ْلِم َوالَجْوِر َس أَساَس الظُّ ْن أَسَّ ْن قاَتَلَك َوَنَصَب َلَك الَحْرَب َوِبالَبرائِة ِممَّ ِبُمواالِتَك َوِبالَبرائِة ِممَّ
َس أَساَس ذلَِك َوَبنى َعَلیِھ ُبْنیاَنُھ َوَجرى ِفي ُظْلِمِھ ْن أَسَّ َعَلْیُكْم، َوأَْبَرأُ إِلى هللا َوإِلى َرُسولِِھ ِممَّ
ُب إِلى هللا ُثمَّ إَِلْیُكْم ِبُمواالِتُكْم َوَجْوِرِه َعَلْیُكْم َوَعلى أَْشیاِعُكْم، َبِرْئُت إِلى هللا َوإَِلْیُكْم ِمْنُھْم َوأََتَقرَّ
اِصِبیَن َلُكْم الَحْرَب َوِبالَبرائِة ِمْن أَْشیاِعِھْم َوأَْتباِعِھْم. ُكْم َوالَبرائِة ِمْن أَْعداِئُكْم َوالنَّ َوُمواالِة َولِیِّ

إِنِّي ِسْلٌم لَِمْن ساَلَمُكْم َوَحْرٌب لَِمْن حاَرَبُكْم َوَولِيُّ لَِمْن َواالُكْم َوَعُدٌو لَِمْن عاداُكْم، َفأَْسأَُل هللا
الَِّذي أَْكَرَمِني ِبَمْعِرَفِتُكْم َوَمْعِرَفِة أَْولِیاِئُكْم َوَرَزَقِني الَبرائِة ِمْن أَْعداِئُكْم أَْن َیْجَعَلِني َمَعُكْم ِفي
ْنیا َواآلِخَرِة، َوأَْسأَلُُھ أَْن ُیَبلَِّغِني الَمقاَم ْنیا َواآلِخرِة َوأَْن ُیَثبَِّت لِي ِعْنَدُكْم َقَدَم ِصْدٍق ِفي الدُّ الدُّ

الَمْحُموَد َلُكْم ِعْنَد هللا َوأَْن َیْرُزَقِني َطَلَب ثاِري َمَع إِماِم ُھدًى ظاِھٍر ناِطٍق ِبالَحقِّ ِمْنُكْم،
َوأَْسأَُل هللا ِبَحقُِّكْم َوِبالَّْشأِن الَِّذي َلُكْم ِعْنَدهُ أَْن ُیْعِطَیِني ِبُمصاِبي ِبُكْم أَْفَضَل ماُیْعِطي ُمصاباً
ماواِت َواألَْرِض! َتھا ِفي اإلْسالِم َوِفي َجِمیِع السَّ ِبُمِصیَبِتِھ، ُمِصیَبًة ماأَْعَظَمھا َوأَْعَظَم َرِزیَّ
ْن َتناَلُھ ِمْنَك َصَلواٌت َوَرْحَمٌة َوَمْغِفَرهٌ، اللُّھمَّ اْجَعْل َمْحیاَي اللُّھمَّ اْجَعْلِني ِفي َمقاِمي ھذا ِممَّ

َة َكْت ِبِھ َبُنو اَُمیَّ ٍد، اللُّھمَّ إِنَّ ھذا َیْوٌم َتَبرَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ ٍد َوَمماِتي َمماَت ُمَحمَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ َمْحیا ُمَحمَّ
َواْبُن آِكَلِة االَْكباِد اللَِّعیُن اْبُن اللَِّعیِن َعلى لِساِنَك َولِساِن َنِبیَِّك َصلّى هللا َعَلیِھ َوآلِِھ ِفي ُكلِّ

َمْوِطٍن َوَمْوِقٍف َوَقَف ِفیِھ َنِبیَُّك َصلّى هللا َعَلیِھ َوآلِِھ؛



اللُّھمَّ الَعْن أَبا ُسفیاَن َوُمعاِوَیَة َوَیِزیَد ْبَن ُمعاِوَیَة َعَلْیِھْم ِمْنَك اللَّْعَنُة أََبَد االِبِدیَن، َوھذا َیْوٌم
َفِرَحْت ِبِھ آُل ِزیاٍد َوآُل َمْرواَن ِبَقْتلِِھُم الُحَسْیَن َصَلواُت هللا َعَلْیِھ، اللُّھمَّ َفضاِعْف َعَلْیِھْم اللَّْعَن

ُب إَِلْیَك ِفي ھذا الَیْوِم َوِفي َمْوِقِفي ھذا َوأَیاِم َحیاِتي ِمْنَك َوالَعذاَب االلیم، اللُّھمَّ إِنِّي أََتَقرَّ
الم. ِبالَبراَئِة ِمْنُھْم َواللَّْعَنِة َعَلْیِھْم َوِبالُمواالِة لَِنِبیَِّك َوآِل َنِبیَِّك َعَلیِھ َوعَلْیِھُم السَّ

ثم تقول "مائة مرة":
ٍد َوآِخَر تاِبٍع َلُھ َعلى ذلَِك، اللُّھمَّ الَعْن الِعصاَبَة ٍد َوآِل ُمَحمَّ َل ظالٍِم َظَلَم َحقَّ ُمَحمَّ اللُّھمَّ الَعْن أَوَّ

الَِّتي جاَھَدِت الُحَسْیَن َوشاَیَعْت َوباَیَعْت َوتاَبَعْت َعلى َقْتلِِھ اللُّھمَّ الَعْنُھْم َجمیعاً.
ثم تقول "مائة مرة":

الُم َعَلْیَك یا أَبا َعْبِد هللا َوَعلى األَرواِح الَِّتي َحلَّْت ِبِفناِئَك، َعَلْیَك ِمنِّي َسالُم ِهللا أََبداً ماَبِقیُت السَّ
الُم َعلى الُحَسْیِن َوَعلى َعلِيِّ َوَبِقَي الَلْیُل َوالنَّھاُر َوال َجَعَلُھ هللا آِخَر الَعْھِد ِمنِّي لِِزیاَرِتُكْم. السَّ

ْبِن الُحَسْیِن َوَعلى أَْوالِد الُحَسْیِن َوَعلى أَْصحاِب الُحَسْیِن.
ثم تقول:

اِبَع، اللُّھمَّ اْلَعْن الَِث َوالرَّ اِني َوالثَّ الً ُثمَّ الثَّ َل ظالٍِم ِباللَّْعِن ِمنِّي َوأَْبدْأ ِبِھ أَوَّ اللُّھمَّ ُخصَّ أَْنَت أَوَّ
َیِزیَد خاِمساً َوالَعْن ُعَبْیَد هللا ْبَن ِزیاٍد َواْبَن َمْرجاَنَة َوُعَمَر ْبَن َسْعٍد َوِشْمراً َوآَل أَِبي ُسْفیاَن

َوآَل ِزیاٍد َوآَل َمْرواَن إلى َیْوِم الِقیاَمِة.
ثم تسجد َوتقول:

اِكِریَن َلَك َعلى ُمصاِبِھْم، الَحْمُد ِ� َعلى َعِظیِم َرِزیَِّتي، اللُّھمَّ اْرُزْقِني اللُّھمَّ َلَك الَحْمُد َحْمَد الشَّ
َشفاَعَة الُحَسْیِن َیْوَم الُوُروِد َوَثبِّْت لِي َقَدَم ِصْدٍق ِعْنَدَك َمَع الُحَسْیِن َوأَْصحاِب الُحَسْیِن الَِّذیَن

الُم. َبَذلُوا ُمَھَجُھْم ُدوَن الُحَسْیِن َعَلیِھ السَّ


