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سالم بر ولی خدا و حبیبش

سالم بر آن دچار گرفتاری ها و کشته اشک ها

سالم بر بنده برگزیده خدا و فرزند برگزیده اش

و فرزند ولی تو و برگزیده تو و فرزند برگزیده توست

سالم بر دوست خدا و نجیبش

خدایا من گواهی می دهم که حسین ولی تو

سالم بر حسین مظلوم شهید

ی�بِـــِه  ـــاُم َعلَـــٰی َولِـــیِّ هّٰللاِ َوَح�بِ� السَّ

ِ الَْع�بَرَاِت یل باِت َو�قَتِ� یرِ الْکُرُ� السَّالُم َعلَٰی أَِس�

یِِّه � ِ ِ َص�ف ِیِّ هّٰللاِ َوا�بْن السَّاُم َعلَٰی َص�ف

یَِّک � ِ یَُّک َوا�بُْن َص�ف � ِ یَِّک َوَص�ف بُْن َولِ�  َوا�

ـــِه ِ ی�ب � ِ ِ هّٰللاِ َو �نَ�ب یـــل لِ� َ ـــٰی حن ـــاُم َعلَ  السَّ

ــَک  یُـّ ــُه َو لِ� َـّ ن ــَهُد أَ� ــی أَْشـ ِـّ ــمَّ إِ�ن  اللُّٰهـ

یِد لُوِم الشَِّه� ِ الَْم�ظْ یْن  السَّالُم َعلَی الُْحَس�
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ـــتی  ـــی داش ـــهادت گرام ـــه ش ـــیده او را ب ـــت رس ـــه کرامت ـــه ب ـــینی ک حس

و میـــراث هـــای پیامبـــران را بـــه او عطـــا فرمـــودی و او را از میـــان 

و او را آقایی از آقایان و پیشروی از پیشرویان

جای عذری باقی نگذاشت و از خیرخواهی دریغ نورزید 

و بـــه خوشـــبختی اختصاصـــش دادی و بـــه پاکـــی والدت برگزیـــدی

جانشـــینان، حّجـــت بـــر بندگانـــت قـــرار دادی و در دعوتـــش

و مدافعی از مدافعان حق قرار دادی

ـــَهاَدِة بِکَرَاَمتَِک أَکْرَْمتَُه �بِالشَّ ا�ئِزُ � َ  الْ�ف

َعلْتَُه َ یَاِء َو حب بِ� یـــَث اْلَ�نْ� یْتَُه َمَوارِ�  َوأَْعَط�

ـــاَدِة یِّداً ِمـــَن السَّ َعلْتَـــُه َســـ� َ َوحب

ــَح النُّْصـــَح َعـــاِء َوَمنَـ ِـــی الدُّ َأَْعـــَذرَ �ف  �ف

یِب الِْوالَدِة یْتَُه �بِِط� بَ� تَ� َعاَدِة َواحبْ تَُه �بِالسَّ  َوَح�بَْو�

یَـــاِء ـــَک ِمـــَن الْأَْوِص� لْ�قِ َ ـــًة َعلَـــٰی �ظ َّ  ُ�حب

اَدِة  َوَذا�ئِداً ِمَن الذَّاَدِة  َو �قَا�ئِداً ِمَن الْ�قَ
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و جانش را در راه تو بذل کرد

ــد ــر فروختنـ ــز  پســـت تـ ــه چیـ ــود را بـ ــی خـ ــره واقعـ ــرد و بهـ ــان کـ مغرورشـ

و سرگردانی گمراهی برهاند،

و تکّبر کردند و خود را در دامن هوای نفس انداختند

تا بندگانت را از جهالت

و آخرتشان را به کمترین بها به گردونه فروش گذاشتند

ــا  ــه دنیـ ــانی کـ ــتند، کسـ ــم برخاسـ ــه کمـــک هـ ــه او بـ ــر علیـ ــه بـ ــی کـ درحالـ

ــــَک ـی ِــ� ـتَــــُه �ف َ بَــــــَذَل ُمـْهـحب  َو�

ــٰی  ِ اْلَْد�ـن بِـــاْلَرَْذل ـــُه � َّ بَـــاَع َحطن َو�

ــِة ــــــــاللَــ ــرَِة الـضَّ یْـــــــــ َوَ�ــ�

ــَواُه  ــی َهـ ِـ ٰی �ف ــرَدَّ تَـ ــرََس َو� ْطـ َ تَعف َو�

َهالَـــِة َ َذ ِع�بَـــاَدَک ِمـــَن الْ�ب یَْســـتَنْ�قِ  لِ�

 ِ ـــس ِ اْلَْوکَ ـــن بِالثََّم ـــُه � تَ رَ� ِ ـــرَٰی آحن َوَش

ــا ـی �ظْ� تْـــُه الدُّ رَّ� َ یْـــِه َمـــْن عظ تَـــَوازَرَ َعلَ�  َو �قَـــْد �
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تو را و پیامبرت را به خشم آوردند

تا در طاعت تو خونش ریخته شد

و بارکشان گناهان سنگین و سزاواران آتش را

خدایا آنان را لعنت کن لعنتی سنگین

و اطاعت کردند از میان بندگانت  اهل شکاف افکنی و نفاق

و حریمش مباح گشت

پس با آنان درباره تو صابرانه و به حساب تو جهاد کرد

ــَک یَـّ بِ� َط �نَ� َ ـَطــــَک َوأَْســـ�ن َ  َوأَْس�ن

ـــُه ـــَک َدُم ِ ـــی َطاَعت ِ َِک �ف ـــ�ف ـــٰی ُس  َحتَّ

یَن النَّارَ �بِ� ِ  َوَحَملََة اْلَْوزارِ ، الُْمْستَْوحب

ــاً ـی بِ� َالَْعنُْهـــْم لَْعنـــاً َو�  اللُّٰهـــمَّ �ف

اِق  َوأََطاَع ِمْن ِع�باِدَک أَْهَل الشِّ�قاِق َوالنِّ�ف

ُمــُه ـی ـَح  َحـرِ� ـی َو اْسـتُـ�بِـ�

بــِـراً ُمْ�تَِســـ�باً یـــَک صا� �ِ اَهَدُهـــْم �ف َ�ب  �ف



5

و عذابشان کن عذابی دردناک.

خوشبخت زیستی و ستوده درگذشتی

سالم بر تو ای فرزند سرور جانشینان

گواهی می دهم که خدا وفاکننده است آنچه را 

سالم بر تو ای فرزند رسول خدا

و از دنیا رفتی گم گشته و مظلوم و شهید

شهادت می دهم که تو امین خدا و فرزند امین اویی

مـــــاً. ـی ـــاً أَلِـ� بْـُهــــْم َعـذا�ـب �  َو َعـذِّ

ً یـــدا ـــَت َحِم� یْ یداً َو َمَض�  ِعْشـــَت َســـِع�

یاِء یِِّد اْلَْوِص� یَا ا�بَْن َس� یَْک �  السَّاُم َعلَ�

ـــــزٌ َمـــــا  ِ َوأَْشـــــَهُد أَنَّ هّٰللاَ ُمنْ�ب

ِ هّٰللاِ ـــول ـــَن رَُس بْ ـــا ا� یَ ـــَک � یْ ـــاُم َعلَ�  السَّ

یداً  لُوماً َشِه� یداً ، َمطنْ َ�قِ� َوُمتَّ �ف

ـــِه ِ ین ـــُن أَِم� بْ یـــُن هّٰللاِ َوا� ـــَک أَِم� َّ ن ـــَهُد أَ�  أَْش
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بـــه تـــو وعـــده داده و نابودکننـــده کســـانی را کـــه از یـــاری ات دریـــغ 

پس خدا لعنت کند کسانی را که تو را کشتند  و به تو ستم کردند

 گواهی می دهم که تو به عهد خدا وفا کردی

خشـــنود شـــدند؛ 

ورزیدنـــد و عـــذاب کننـــده کســـانی را کـــه تـــو را کشـــتند

و خـــدا لعنـــت کنـــد کســـانی را کـــه ایـــن جریـــان را شـــنیدند و بـــه آن 

و در راهش به جهاد برخاستی تا مرگت فرا رسید

 َوعـــَـــَدَک َوُمهــْـــلــِـــٌک َمــــــْن

لََمَک َ َلََعَن هّٰللاُ َمْن �قَتَلََک َولََعَن هّٰللاُ َمْن طن  �ف

بَِعْهـــِد هّٰللاِ یْـــَت � �َ ــَک َو�ف َـّ  َو أَْشـــَهُد أَ�ن

بِـــــِه؛ � یَــْت  َــرَِضــ� �ف

َذلََک َوُمَعذٌِّب َمْن �قَتَلََک َ حن

بِٰذلِـــَک ـــًة َســـِمَعْت �  َولََعـــَن هّٰللاُ أُمَّ

یُن � یَ�قِ تَاَک الْ� یلِِه َحتّٰی أَ� اَهْدَت �فِی َس�بِ�  َوحب
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خدای من تو را شاهد می گیرم که من دوستم با آنان که او را دوست دارند

و رحم های پاک نوری بودی،

پدر و مادرم فدایت ای فرزند رسول خدا

و از جامه های تیره و تارش به تو نپوشاند

 و دشمنم با آنان که با او دشمن اند

جاهلیت با ناپاکی هایش تو را آلوده نکرد 

گواهی می دهم که تو در صلب های بلندمرتبه

ِّی َولِیٌّ لَِمْن واالُه ِّی أُْشِهُدَک أَ�ن  اللُّٰهمَّ إِ�ن

ْسَک ِّ تُنَ�ب رَِة لَْم � ــــهَّ َ  َو اْلَرْحاِم الْمــُطــ

ِ هّٰللاِ بـــْـَن رَُســــول یـــَـا � ــــی � بـــِـی أَ�نـــْـَت َوأُمِّ بِأَ� � 

یا�بِها ثِ� اُت ِمْن � تُلْ�بِْسَک الُْمْدلَِهمَّ  َولَْم �

 َو عــــَــــُدوٌّ لِمـــــَــــْن عــــــــاداُه

ــاسـِــــها ـِأَ�نْ�ب ـب ـــُة � َـّ ــ ـی ــاهــِلِ� الْ�ب

ِة َ ََّک کُنَْت �ظُوراً �فِی الْأَْصالِب الشَّاِمحظ  أَْشَهُد أَ�ظ



8

و گواهی می دهم که تو از ستون های دین

و گواهی می دهم که امامان از فرزندانت

و گواهی می دهم که پیشوای نیکوکار، با تقوا

و دستگیره محکم و حّجت بر اهل دنیا هستند

و پایه های مسلمانان و پناهگاه مردم مؤمنی

اصل تقوا و نشانه های هدایت

راضی به مقدرات حق، پاکیزه، هدایت کننده و هدایت شده ای

 ِ ـــن ی � ـــِم الدِّ ِ ئ ـــْن َدعا� ـــَک ِم َّ ن ـــَهُد أَ� َوأَْش

ـــَة ِمـــْن وُلْـــِدَک  ئِمَّ َوأَْشـــَهُد أَنَّ اْلَ�

ـــیُّ ـــرُّ التَّ�قِ بَ ـــاُم الْ� ـــَک اْلِم َّ ن ـــَهُد أَ�  َوأَْش

یا �نْ� ِ الدُّ ُة َعلَٰی أَْهل َّ ثْ�قٰی َو الُْ��ب  َو الُْعرَْوةُ الْوُ�

یَن ِ الُْمْؤِمنِ� یَن َوَمْع�قِل ِ الُْمْسلِِم�  َوأَرْکان

ــدٰی ــاُم الُْهـ ــوٰی َو أَْعـ ـ ــُة التَّ�قْ  کَلَِمـ

ـــِدیُّ ـــاِدی الَْمْه ـــیُّ الْه ـــیُّ الزَّکِ  الرَِّض



9

و گواهی می دهم که من به یقین مؤمن به شمایم

تا خدا به شما اجازه دهد

و عواقب عملم و قلبم با قلبتان در صلح

درودهای خدا بر شما و بر ارواح

و به بازگشتتان یقین دارم، بر اساس قوانین دینم

پس با شمایم نه با دشمنانتان

و کارم پیرو کارتان و یاری ام برای شما آماده است

بِکُـــْم ُمْؤِمـــٌن َو  ــی � ِـّ َو أَْشـــَهُد أَ�ن

یَـــأَْذَن هّٰللاُ لــَکـــــُـــْم ــٰی � َـّ  حــَــتـــ

لْ�بِکُْم ِسلٌْم یِم َعَملِی َو�قَلْ�بِی لِ�قَ تِ� وا� َ  َو حن

یْکُْم َو َعلَٰی أَرْواِحکُْم  َصلَواُت هّٰللاِ َعلَ�

ــی ینِـ ِ ِد� یِع ــرا� ــٌن �بَِشـ ــْم ُمو�قِـ بِکُـ یا� بِإِ� � 

ــْم وِکُـ ــَع َعدُّ ــْم اَلَمـ ــْم َمَعکُـ ََمَعکُـ  �ف

ةٌ تِی لَکُْم ُمَعدَّ َو أَْمرِی لِأَْمرِکُْم ُمتَّ�بٌِع َو�نُْصرَ�



و پیکرهایتان و بر حاضر و

آمین ای پروردگار جهانیان

غایبتان و ظاهر و باطنتان

ـــْم َو  ُ ـــْم َوشاِهِدکـــ ُ ـــْسـاِدکـــ َو أَحب

یَن. یَن رَبَّ الْعالَِم� آِم�

ــْم بَاِطنِکُـ ــْم َو  � اِهرِکُـ َ ــْم َو طن بِکُـ ا�ئِ� َ عن


