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الُم َعَلْيَك َيا ْبَن اْلَبشيِر النَّذيِر َواْبَن َسيِ دِ ا الُم َعَلْيَك َيا ْبَن َرُسوِل هللِا، َالسَّ الُم َعَلْيَك َيا ْبنَ اْلَوِصي ينَ  لسَّ الُم َعَلْيَك يا ِخَيَرِة هللِا  فاِطَمَة َسيِ َدِة ِنساِء اْلعاَلمينَ  ، َالسَّ ، َالسَّ
الُم َعَلْيَك َايَُّها اْلِوْتُر اْلَمْوُتور، َال الُم َعَلْيَك يا ثاَر هللِا َواْبَن ثاِرِه، َالسَّ الُم َعَلْيَك َايَُّها ااِلماُم اْلهاِدي الزَّكيُّ َواْبَن ِخَيَرِتِه، َالسَّ َوَعلى َاْرواح َحلَّْت ِبَفناِئَك َوَاقاَمْت ِفي  سَّ

الُم َعَلْيَك ِمن ي ما َبقيُت َوَبِقَي اللَّْيُل َوالنَّهاُر، َفَلَقْد َعُظَمْت ِبكَ  ماواتِ َجواِرَك َوَوَفَدْت َمَع ُزو اِرَك، َالسَّ ِزيَُّة َوَجلَّْت ِفي اْلُمْؤِمنيَن َواْلُمْسِلميَن َوِفي اَْهِل السَّ  َواَْهِل   الرَّ
ي اِتُكُم اْلُهداِة  هللِا َوَبَركاُتُه َوَتِحي اُتُه َعَلْيَك يا َابا َعْبِدهللِا اْلُحَسْيَن َوَعلى آباِئَك الطَّيِ بيَن اْلُمْنَتَجبيَن َوَعلى  َصَلواتُ  ااَلَرضيَن َاْجَمعيَن، َفِان ا هلِل َوِان ا ِاَلْيِه راِجُعونَ  ُذرِ 

َسْت َاساَس  َوَلَعنَ  هللُا ُامًَّة َخَذَلْتَك َوَتَرَكْت ُنْصَرَتَك َوَمُعوَنَتَك، َلَعنَ  اْلَمْهِدي يَن، َقْت ِالى َاِذيَِّتُكْم َوَتَحيُِّفُكْم َوجاَرْت   الظُّْلمِ  هللُا ُامًَّة َاسَّ َدِت اْلَجْوَر َعَلْيُكْم، َوَطرَّ َلُكْم َوَمهَّ
َوَجلَّ َوِاَلْيُكْم يا ساداتي َوَمواِليَّ َوَاِئمَّتي ِمْنُهْم َوِمْن َاْشياِعِهْم َوَاْتباِعِهْم َوَاْسأُل ذِلَك ِفي ِدياِرُكْم َوَاْشياِعُكْم، َبِرْئُت اِ  يا َمواِليَّ َمقاَمُكْم َوَشرََّف   َأْكَرمَ  هللَا الذيَلى هللِا َعزَّ

َتُكْم، َوَاْن َمْنِزَلَتُكْم َوَشأَنُكْم َاْن ُيْكِرَمني ِبِوالَيِتُكْم َوَمَحبَِّتُكْم َوا ُيَوفِ َقني ِللطََّلِب ِبثاِرُكْم َمَع  اْلئِتماِم ِبُكْم َوِباْلَبراَءِة ِمْن اَْعداِئُكْم َوَاْسأُل هللَا اْلَبرَّ الرَّحيَم َاْن َيْرُزَقني َمَودَّ
ْنيا وَ  َوَجلَّ ِبَحقِ ُكْم َوِبالشَّ ااِلماِم اْلُمْنَتَظِر اْلهادي ِمْن آِل ُمَحمَّد، َوَاْن َيْجَعَلني َمَعُكْم ِفي الدُّ ْأِن الَّذي  ااْلِخَرِة، َوَاْن ُيَبلِ َغِني اْلَمقاَم اَلمْحُموَد َلُكْم ِعْنَد هللِا َوَاْسأُل هللَا َعزَّ

اِجُعوَن، يا َلها ِمْن ُمصيَبة ما َاْفَجَعها َوَاْنكاها ِلُقُلوِب اْلُمْؤِمنيَن  َجَعَل هللُا َلُكْم َاْن ُيْعِطَيني ِبُمصابي ِبُكْم َاْفَضَل ما اَْعطى ُمصابًا ِبُمصيَبة، ِان ا هلِل َوِان ا ِاَلْيِه ر 
ْغِفَرٌة َواْجَعْلني ِعْنَدَك َوجيهًا ِفي  َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َواْجَعْلني ِفي َمقامي ِممَّْن َتناُلُه ِمْنَك َصَلواٌت َوَرْحَمٌة َومَ  َصل ِ  َواْلُمْسِلميَن، َفِان ا هلِل َوِان ا ِاَلْيِه راِجُعوَن، َالل ـُهمَّ 

ْنيا َوااْلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَّبيَن، َفِان ي َاَتَقرَُّب ِاَلْيَك ِبُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َصَلواُتَك َعَلْيِه َوعَ  ُه ِبَصْفَوِتَك ِمْن َخلْ الدُّ ُل َوَاَتَوجَّ ِقَك َوِخَيَرِتَك ِمْن  َلْيِهْم َاْجَمعيَن، َالل ـُهمَّ َوِان ي َاَتَوسَّ
يَِّتِهما، َالل ـُهمَّ  ْنيا َوااْلِخَرِة   ي َوَممات َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َواْجَعْل َمْحياَى َمْحياُهمْ  َفَصل ِ  َخْلِقَك ُمَحمَّد َوَعِلي ٍّ َوالطَّي بيَن ِمْن ُذر  ْق َبْيني َوَبْيَنُهْم ِفي الدُّ َمماَتُهْم َوال ُتَفرِ 

ُد فيِه النِ ْقَمُة َوُتَنزََّل فيهِ ِانََّك سَ  ْمِر، َالل ـُهمَّ اْلَعْنُهْم َواْلَعْن   دَوُعَمَر ْبِن َسعْ  َعَلى اللَّعيِن َيزيَد َوَعلى آِل َيزيَد َوَعلى آِل ِزياد اللَّْعَنةُ  ميُع الدُّعاِء، َالل ـُهمَّ َوهذا َيْوٌم ُتَجدَّ َوالشِ 
ل َوآِخر َلْعنًا َكثيرًا َوَاْصِلِهْم َحرَّ ناِرَك، َوَاْسِكْنُهْم َجَهنََّم َوساَءْت َمصيرًا َوَاْوِجْب َعَليْ َمْن َرِضَي ِبَقْوِلِهْم َوِفْعِلهِ  ِهْم َوَعلى ُكلِ  َمْن شاَيَعُهْم َوباَيَعُهْم َوتاَبَعُهْم  ْم ِمْن َاوَّ

ك َوُكلَّ  ُكلِ  َمْن َرِضَي ِبذِلَك َلَعناِتَك الَّتي َلَعْنَت ِبها ُكلَّ ظاِلم َوُكلَّ غاِصب َوُكلَّ جاِحد َوُكلَّ كاِفر َوُكلَّ ُمْشرِ  َوساَعَدُهْم َوَرِضَي ِبِفْعِلِهْم َواْفَتْح َلُهْم َوَعَلْيِهْم َوَعلى 
ِل ظاِلم َغَضَبكَ  ْف َشْيطان َرجيم َوُكلَّ َجب ار َعنيد، َالل ـُهمَّ اْلَعْن َيزيَد َوآَل َيزيَد َوَبني َمْرواَن َجميعًا، َالل ـُهمَّ َوَضع ِ  اَْهَل َبْيِت   َظَلمَ  َوَسَخَطَك َوَعذاَبَك َوَنِقَمَتَك َعلى َاوَّ



مْجِرميَن، َالل   ُُ َل ظاِلمَنِبيِ َك، َالل ـُهمَّ َواْلَعْن َجميَع الظ اِلميَن َلُهْم َواْنَتِقْم ِمْنُهْم ِانََّك ذُو ِنْقَمة ِمَن اْل ْيِت ُمَحمَّد، َواْلَعْن َاْرواَحُهْم َوِدياَرُهْم َوُقُبوَرُهْم،  آَل بَ  َظَلمَ  ـُهمَّ َواْلَعْن َاوَّ
َيَتُه، َواْلَعِن َالل ـُهمَّ الَّذيَن   َرُه َواَْعواَنُه َوَاْوِلياَئُه َوشيَعَتُه َوُمِحب يِه َواَْهلَ َواْلَعِن الل ُهمَّ اْلِعصاَبَة الَّتي ناَزَلِت اْلُحَسْيِن ْبِن ِبْنَت َنِبيِ َك َوحاَرَبْتُه َوَقَتَلْت َاْصحاَبُه َوَاْنصا  َبْيِتِه َوُذرِ 
ليَن َوااْلِخريَن َواْلَخالِئِق َاْجَمعيَن ِالى َنَهُبوا ماَلُه َوَسَلُبوا َحريَمُه َوَلْم َيْسَمُعوا َكالَمُه َوال َمقاَلُه، الل ُهمَّ َواْلَعْن ُكلَّ َمْن َبَلَغُه ذِلَك فَ  ينِ يَ  َرِضَي ِبِه ِمَن ااَلوَّ الُم  ْوِم الد  ، َالسَّ

الُم َعَلْيَك يا َمْوالَي َوَعَلْيِهْم َوَعلى ُروِحَك َوَعلى َاْرواِحِهْم   َعَلْيَك يا َابا َعْبِدهللِا اْلُحَسْيَن َوَعلى َمْن ساَعَدَك َوعاَوَنَك َوواساَك ِبَنْفِسِه َوَبَذَل ُمْهَجَتُه ِفي الذَّب ِ  َعْنَك، السَّ
الُم َعَلْيَك يا َمْوالَي يا َابا عَ َوَعلى ُتْرَبِتَك  ، َوَيا  اْلَوِصي ينَ  ْبِدهللِا َيا ْبَن خاَتِم النَِّبي يَن َوَيا ْبَن َسيِ دِ َوَعلى ُتْرَبِتِهْم، َالل ـُهمَّ َلقِ ِهْم َرْحَمًة َوِرْضوانًا َورُوحًا َوَرْيحانا، السَّ

اَعِة َوِفي هَذا اْلَيْوِم َوِفي َسيِ َدِة ِنساِء اْلعاَلمينَ  ْبنَ  هيِد، َالل ـُهمَّ َبل ْغُه َعن ي ِفي هِذِه الس  الُم َعَلْيَك يا َشهيُد َيا ْبَن الشَّ الُم  ، السَّ هَذا اْلَوْقِت َوُكلِ  َوْقت َتِحيًَّة َوَسالمًا، السَّ
الُم َعَلى َعَلْيَك َيا ْبَن َسيِ ِد اْلعاَلميَن َوَعَلى اْلُمْسَتْشَهديَن َمَعَك  الُم على  اْلُحَسْيِن ْبِن َعِلى ِ  َسالمًا ُمتَِّصاًل َما اتََّصَل اللَّْيُل َوالنَّهاُر، السَّ هيِد، السَّ عليِ  بِن   الشَّ

َهداِء ِمْن ُوْلِد َاميِر اْلُمؤْ  الُحَسينِ  الُم َعَلى الشُّ الُم على العباِس بِن أميِر المؤِمنيَن الَشهيِد، السَّ َهداِء ِمْن ُوْلِد َجْعَفر َوَعقيل،  الَشهيد، السَّ الُم َعَلى الشُّ ِمنيَن، السَّ
الُم َعلى ُكلِ  ُمْسَتْشَهد ِمَن اْلُمْؤِمنيَن، َالل ـُهمَّ  الُم َعَلْيَك يا َرُسوَل هللِا َوَعَلْيَك ال َصل ِ  السَّ الُم َوَرْحَمُة هللِا  َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َوَبلِ ْغُهْم َعن ي َتِحيًَّة َوَسالمًا، السَّ سَّ

المُ  َوَبَركاُتُه، َاْحَسَن هللُا َلَك اْلَعزاَء ِفي َوَلِدكَ  الُم َعَلْيَك يا َاَبا اْلَحَسِن يا اْلُحَسْيِن َعَلْيِه السَّ المُ  السَّ َوَرْحَمُة هللِا َوَبَركاُتُه، َاْحَسَن هللُا َلَك   َاميَر اْلُمْؤِمنيَن َوَعَلْيَك السَّ
الُم َوَرْحَمُة هللاِ  اْلَعزاءَ  الُم َعَلْيِك يا فاِطَمُة يا ِبْنَت َرُسوِل َربِ  اْلعاَلميَن َوَعَلْيِك السَّ الُم  ِفي َوَلِدَك اْلُحَسْيِن السَّ  َوَبَركاُتُه، َاْحَسَن هللُا َلِك اْلَعزاَء ِفي َوَلِدِك اْلُحَسْيِن، السَّ

المُ َابا ُمَحمَّد اْلَحَسَن َوَعَلْيكَ  َعَلْيَك يا  الُم َعلى َاْرواِح اْلُمْؤِمنيَن وَ   السَّ اْلُمْؤِمناِت ااَلْحياِء ِمْنُهْم  َوَرْحَمُة هللِا َوَبَركاُتُه، َاْحَسَن هللُا َلَك اْلَعزاَء ِفي َاخيَك اْلُحَسْيِن، السَّ
الُم َوَرْحَمُة هللِا َوَبَركاُتُه، َاْحَسَن هللُا َلهُ  َم َواَْهَلُه يا  ُم اْلَعزاَء ِفي َمْوالُهُم اْلُحَسْيِن، الل ُهمَّ اْجَعْلنا ِمَن الط اِلبيَن ِبثاِرِه َمَع ِامام َعْدل ُتِعزُّ ِبِه ااِلْسالَوااَلْمواِت َوَعَلْيِهُم السَّ

 .َربَّ اْلعاَلمينَ 
 :وقل د اسج ثم  

ُكلِ  َاْمر، َوإَلْيَك اْلُمْشَتكى ِفي َعظيِم اْلُمِهم اِت ِبِخَيَرِتَك َوَاْوِلياِئَك َوذِلَك ِلما َاْوَجْبَت َلُهْم ِمَن   َالل ـُهمَّ َلَك اْلَحْمُد َعلى َجميِع ما ناَب ِمْن َخْطب، َوَلَك اْلَحْمُد َعلى 
ال َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َواْرُزْقني  َفَصل ِ  اْلَكراَمِة َواْلَفْضِل اْلَكثيِر، َالل ـُهمَّ  َيْوَم اْلُوُروِد َواْلَمقاِم اْلَمْشُهوِد َواْلَحْوِض اْلَمْوُروِد، َواْجَعْل لي َقَدَم   مُ َشفاَعَة اْلُحَسْيِن َعَلْيِه السَّ

المُ  ِصْدق ِعْنَدَك َمَع اْلُحَسْينِ  اْبِتغاَء َمْرضاِتَك َوَرجاَءَك َوَتْصديقًا   الَّذيَن واَسْوُه ِبَاْنُفِسِهْم َوَبَذُلوُدوَنُه ُمَهَجُهْم َوجاَهدُوا َمَعُه اَْعداَءكَ  َوَاْصحاِب اْلُحَسْيِن َعَلْيِه السَّ
 .ِمْن َوعيِدَك ِانََّك َلطيٌف ِلما َتشاُء يا َاْرَحَم الر اِحمينَ  َوَخْوفاً  ِبَوْعِدكَ 


