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""" شعبان مهيرجب و ن مهياول رجب، ن ارتي: ززيارت امام حسين عليه السالم  """ 

شده: هرکه در  تیالّسالم روا هیشعبان از امام صادق عل مهیآن و ن مهیاول رجب و ن ارتیز

از  امرزد،یکند. البته حق تعالى او را ب ارتیالّسالم را ز هیعل نیروز اول ماه رجب امام حس

در کدام وقت بهتر است امام  د،یالّسالم پرس هیابن ابى نصر نقل شده: از حضرت رضا عل

و  دیمف خیشعبان. ش مهیرجب و ن مهیفرمود: در ن شانیا م،یکن  ارتیالّسالم را ز هیعل نیحس

 مهیشود براى روز اول رجب و شب ن که ذکر مى ارتیز نیاند: ا ابن طاووس گفته دیّ س

شعبان را، بر   مهیرجب و روز ن مهیشب اول رجب و شب و روز ن دیشعبان است، ولى شه

  ارتیز نیا تیفیبراى شش وقت است. ک ارتیز نیا د،یشه ودهآن افزوده. پس بنا بر فرم

کنى.  ارتیالّسالم را ز هیعل نیاوقات خواستى ابو عبد هللا الحس نیاست: هرگاه در ا نیچن

خود را بپوش و بر در بارگاه آن حضرت به طرف قبله   هاى جامه نیتر  زهیغسل کنى. و پاک

 هیمؤمنان عل ریو آله و سلّم و بر ام هیو عل هللاو سالم کن بر جناب رسول خدا صلّى  ستیبا

الّسالم،  همیامامان عل گریو بر د نیالّسالم و بر حضرت فاطمه و بر امام حسن و امام حس

بزرگواران خواهد آمد،  نیسالم کردن بر ا تیّ فیعرفه، ک ارتیدر اذن دخول ز نیپس از ا

:: هللا اکبر آنگاه بخوانگوو صد مرتبه ب ستیمقّدس با حیسپس وارد شو، و نزد ضر  

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 دِ ي ِ اْبَن سَ  ايَ  کَ يْ ]السهالم  َعلَ  نَ ي ِياْبَن َخاتَِم النهبِ  ايَ  کَ يْ اْبَن َرس وِل هللِا السهالم  َعلَ  ايَ  کَ يْ َعلَ  السهالم  

ْرَسلِ   ايَ  کَ يْ أَبَا َعْبِد هللِا السهالم  َعلَ  ايَ  کَ يْ السهالم  َعلَ  نَ ي ِياْلَوصِ  دِ ي ِ اْبَن سَ  ايَ  کَ يْ [ السهالم  َعلَ  نَ ياْلم 

سَ  هللِا َو  یه َولِ  ايَ  کَ يْ السهالم  َعلَ  نَ ينَِساِء الْعَالَمِ  َدةِ ي ِ اْبَن فَاِطَمةَ سَ  ايَ  کَ يْ السهالم  َعلَ  ی   َن َعلِ بْ  نَ يْ ح 

ةَ هللِا َو ابْ  ايَ  کَ يْ السهالم  َعلَ  هِ ي ِ هللِا َو اْبَن َصفِ  یه َصفِ  ايَ  کَ يْ السهالم  َعلَ  هِ ي ِ اْبَن َولِ  جه تِِه  نَ ح  جه ح 

 کَ يْ السهالم  َعلَ  ِرهِ يهللِا َو اْبَن َسفِ  رَ يَسفِ  ايَ  کَ يْ السهالم  َعلَ  بِهِ يهللِا َو اْبَن َحبِ  بَ يَحبِ  ايَ  کَ يْ السهالم  َعلَ 
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ْنجِ  ايَ  کَ يْ َخاِزَن اْلِکتَاِب اْلَمْسط وِر السهالم  َعلَ  ايَ  ب وِر ا لِ يَواِرَث التهْوَراِة َو اْْلِ  کَ يْ َعلَ  الم  لسه َو الزه

ْحَمِن السهالم  َعلَ  نَ يأَمِ  ايَ  ،اْلق ْرآنِ  کَ يَشرِ  ايَ  کَ يْ الره  

سالم بر تو اى فرزند آقاى رسوالن، سالم بر تو اى  امبران،یبر تو اى فرزند رسول خدا، سالم بر تو اى فرزند خاتم پ سالم

بن على، سالم بر تو اى فرزند فاطمه سرور بانوان  نیسالم بر تو اى ابا عبد هللا، سالم بر تو اى حس نان،یفرزند آقاى جانش

بر تو اى   خدا، سالم دهیخدا، و فرزند برگز دهیو فرزند ولّى خدا، سالم بر تو اى برگز اسالم بر تو اى ولّى خد  انیجهان

 ندهیخدا و فرزند نما ندهیبر تو اى نما  خدا، سالم بیو فرزند حب خدا بیحّجت خدا و فرزند حّجت خدا، سالم بر تو اى حب

رحمان،  نیو زبور، سالم بر تو اى ام لیدار کتاب بر نوشته، سالم بر تو اى وارث تورات و انج خدا، سالم بر تو اى خزانه

قرآن فیتو اى همرد  سالم  

ِ اْلعَالَمِ  ايَ  کَ يْ السهالم  َعلَ  نِ يَعم وَد الد ِ  ايَ  کَ يْ َعلَ  السهالم   بَاَب  ايَ  کَ يْ ]السهالم  َعلَ  نَ يبَاَب ِحْکَمِة َرب 

 عَ َمْوِض  ايَ  کَ يْ ِعلِْم هللِا السهالم  َعلَ  بَةَ يْ عَ  ايَ  کَ يْ [ السهالم  َعلَ  نَ يَمْن َدَخلَه  َکاَن ِمَن اْْلِمنِ  یِحطهة  الهذِ 

َو َعلَى اْْلَْرَواحِ  کَ يْ ثَاِرِه َو اْلِوتَْر اْلَمْوت وَر السهالم  َعلَ  ثَاَر هللِا َو اْبنَ  ايَ  کَ يْ ِسر ِ هللِا السهالم  َعلَ 

 َمتِ أَبَا َعْبِد هللِا لَقَْد َعظ   ايَ  یَو نَْفسِ  یأَْنَت َو أ م ِ  یَحلهْت بِِفنَائَِک َو أَنَاَخْت بَِرْحِلَک بِأَبِ  یالهتِ 

ِص  زِ  بَة  ياْلم  ةً أَسهَسْت أََساَس  عِ يَو َعلَى َجمِ  نَايْ بَِک َعلَ  ة  يه َو َجلهِت الره ْسالِم فَلَعََن هللا  أ مه أَْهِل اْْلِ

مْ يْ الظُّلِْم َو اْلَجْوِر َعلَ  م   تِ يْ أَْهَل الْبَ  ک  ْم َو أََزالَتْک ْم َعْن َمَراتِبِک  ْم َعْن َمقَاِمک  ةً َدفَعَتْک  َو لَعََن هللا  أ مه

م  هللا  فِ  یالهتِ  َهايَرتهبَک   

گناهان،  زىیسالم بر تو اى دروازه و فرور ان،یحکمت پروردگار جهان  دروازه نیسالم بر تو ا ن،یبر تو اى ستون د سالم

  راز خدا، سالم بر تو اى گاهیدار علم خدا، سالم بر تو اى جا سالم بر تو اى خزانه  بوده منانیکه هرکه بر آن وارد شد، از ا

مظلوم، سالم بر تو و بر ارواحى که به درگاهت فرود آمدند و به بارگاهت بار  ىتنهاخون خدا و فرزند خون خدا، و اى 

برجسته  تیبر ما و همه اهل اسالم بزرگ شده و عزا بتتیمص نهیاى ابا عبد هللا هر آ تیانداختند، پدر و مادر و جانم به فدا

نهاد، خدا لعنت کند امتى را که شما را از  انیبن تیولى عدالتى را بر شما اهل ب  گشته، خدا لعنت کند اّمتى را که اساس ستم

بود برکنار نمود دهیکه خدا براى شما چ تانیها مقامتان دور کرد، و از مرتبه  

ْم أَِظلهة  الْعَْرِش َمَع أَِظلهةِ  ايَ  یَو نَْفسِ  یأَْنَت َو أ م ِ  یبِأَبِ  ْت ِلِدَمائِک   أَبَا َعْبِد هللِا أَْشَهد  لَقَِد اْقَشعَره

ان  اْلِجنَاِن َو اْلبَر ِ َو اْلبَْحِر َصلهى هللا  َعلَ  َعَدَد َما  کَ يْ اْلَخالئِِق َو بََکتْک م  السهَماء  َو اْْلَْرض  َو س که

ِعنَْد اْستِْنَصاِرَک  یِعْنَد اْستِغَاثَتَِک َو ِلَسانِ  یبَدَنِ  ِجْبکَ ي  هللِا إِْن َکاَن لَْم  یَ َداعِ  کَ يْ ِعْلِم هللِا لَبه  یفِ 

ْبَحاَن َرب ِنَا إِْن کَاَن َوْعد  َرب ِنَا لََمْفع وال أَْشَهد   یَو بََصرِ  یَو َسْمعِ  یفَقَْد أََجابََک قَْلبِ  ط ْهٌر  أَنهکَ س 

َطههر  َطه ْرَت َو َطه َرْت بَِک الْباِلد  َو َطه َرْت أَْرٌض أَ  َطههٌر ِمْن ط ْهر  َطاِهر  م  ْنَت بَِها َطاِهٌر م 

َک أَْشَهد  أَنهَک ]قَْد[ أََمْرَت بِاْلِقْسِط َو اْلعَْدِل َو َدَعْوَت إِلَ َهاي]فِ   قٌ َو أَنهَک َصادِ  ِهَمايْ [ َو َطه َر َحَرم 

،قٌ يِصد ِ   

زه افتاد، به لر قیبه خاطر خونهاى شما سقفهاى عرش، با نهادهاى خال نهیاى ابا عبد هللا، هر آ تیو مادر و جانم به فدا پدر

درود خدا بر تو، به شماره آنچه در عالم خداست،  ست،یبر شما گر ایبهشت، و خشکى و در  و ساکنان نیو آسمان و زم

دل و گوش و چشمم  نهیخواستنت، پاسخت را نداد هر آ ارىیو زبانم وقت  ات، غاثهخواننده خدا، اگر بدنم هنگام است کیّ لب

و   دهم که تو پاک پاسخت را داد، منّزه است پروردگار ما که وعده پروردگار ما به راستى انجام شدنى است، گواهى مى
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که تو  نىیپاک شد، و پاک شد زم تو لهیو پاک گشته، پاک شدى و شهرها به وس زهیاى، از نسل پاک و پاک پاک شده زهیپاک

 نهیو هر آ قت،یوداد نمودى، و دعوت کردى به آن دو حق دهم که تو امر به عدل مت، گواهى مىهستى، و پاک شد حر  در آن

اى شهیتو راستگو و راست پ  

َک  یَو أَنهَک ثَار  هللِا فِ  هِ يْ َدَعْوَت إِلَ  َمايفِ  َصَدْقتَ  اْْلَْرِض َو أَْشَهد  أَنهَک قَْد بَلهغَْت َعِن هللِا َو َعْن َجد ِ

ْؤِمنِ  رِ يأَمِ  کَ يَرس وِل هللِا َو َعْن أَبِ  هللِا  لِ يَسبِ  یاْلَحَسِن َو نََصْحَت َو َجاَهْدَت فِ  کَ يَو َعْن أَخِ  نَ ياْلم 

ْخِلصا َحتهى أَتَاَک الْ  وَ  ابِقِ  رَ يْ  خَ فََجَزاَک هللا   ن  يقِ يَ َعبَْدتَه  م  َو َسلهمَ  کَ يْ َو َصلهى هللا  َعلَ  نَ يَجَزاِء السه

سَ  مايتَْسلِ  د  َو َصل ِ َعلَى اْلح  َحمه د  َو آِل م  َحمه مه َصل ِ َعلَى م  شِ  دِ ياْلَمْظل وِم الشههِ  نِ يْ الله   لِ يقَتِ  دِ يالره

بَاِت َصالةً نَامِ  رِ ياْلعَبََراِت َو أَسِ  بَاَرَکةً  ةً يَ َزاکِ  ةً يَ اْلک ر  ل َها َو ال  ْصعَد  يَ م  َها أَْفَضَل َما  ْنفَد  يَ أَوه آِخر 

ْرَسلِ  ائِکَ يَ عَلَى أََحد  ِمْن أَْوالِد أَْنبِ  تَ يْ َصله  ،نَ يإِلَهَ الْعَالَمِ  ايَ  نَ ياْلم   

بود به  ات فهیدهم که آنچه وظ مى  هستى، و شهادت نیآنچه به سوى آن دعوت کردى راست گفتى، و تو خون خدا در زم در

نمودى، و در راه  رخواهىیحسن و خ  مؤمنان، و برادرت ریخوبى رساندى از جانب خدا، و جّدت رسول خدا، و پدرت ام

 ،رانیگ شىیپاداشت پ نیخدا پاداشت دهد، بهتر د،یتو را دررس  مرگخدا جهاد کردى، و خدا را مخلصانه بندگى نمودى تا 

و  دیشه نیمظلوم، حس نیبر محّمد و خاندان محّمد درود فرست، و درود فرست بر حس ایدرود و سالم کامل خدا بر تو، خدا

مبارک، که باال رود آغازش، و سپرى نگردد انجامش،  نده،یدرودى فزا ها،یها و نارحت کشته اشکها و دچار اندوه د،یرش

انیمرسلت فرستادى، اى معبود جهان امبرانیاز فرزندان پ کىیدرودى که بر  نیتر بر  

و طرف راست صورت خود را بر قبر بگذار، و پس از آن طرف   قبر مطّهر را ببوس آنگاه

رحمه هللا فرموده  دیمف خیچپ را، سپس دور قبر بگرد، و چهار جانب قبر را ببوس، ش

:و بگو  ستیجانب با آن الّسالم برو، و نزد قبر هیعل نیاست: آنگاه به سوى قبر على بن الحس  

د ِ  َهايُّ أَ  کَ يْ َعلَ  السهالم   کِ  ب  ي ِ الطه  ق  يالص ِ ب  َو اْبَن رَ  ب  ياْلَحبِ  یُّ الزه قَره َرس وِل هللِا السهالم   َحانَةِ يْ اْلم 

ْنقَلَبََک أَْشَهد  لَ  د  يِمْن َشهِ  کَ يْ َعلَ  ْحتَِسب  َو َرْحَمة  هللِا َو بََرَکات ه  َما أَْکَرَم َمقَاَمَک َو أَْشَرَف م   قَدْ م 

ْرَوِة اْلعَالِ  کَ يَ َشَکَر هللا  َسعْ   یالشهَرف  ک لُّ الشهَرِف ]َو فِ  ث  يْ حَ  ةِ يَ َو أَْجَزَل ثََوابََک َو أَْلَحقََک بِالذ ِ

امِ  م   نَ يالهذِ  تِ يْ ِمْن قَْبل  َو َجعَلََک ِمْن أَْهِل اْلبَ  کَ يْ [ کََما َمنه َعلَ ةِ يَ اْلغ َرِف السه أَْذَهَب هللا  َعْنه 

ْجسَ   َهايُّ َو َرْحَمة  هللِا َو بََرکَات ه  َو ِرْضَوان ه  فَاْشفَْع أَ  کَ يْ َصلََوات  هللِا َعلَ  رايَو َطههَره ْم تَْطهِ  الر ِ

ض وعِ  یَو اْرَحْم ذ ل ِ  یَعن ِ  ِفَهايَو تَْخفِ  یَحط ِ اْْلَثْقَاِل َعْن َظْهرِ  یى َرب َِک فِ الطهاِهر  إِلَ  د  ي ِ السه   یَو خ 

.ک َمايْ َصلهى هللا  َعلَ  کَ يأَبِ  دِ ي ِ لََک َو ِللسه   

و  دىیرو که شه خدا، سالم بر تو از آن  محبوب و مقّرب، و فرزند گل معّطر رسول زه،یپاک و پاک قیبر تو اى صدّ  سالم

و چه باشرافت است بازگشتگاهت، گواهى   عامل در راه خدا، و رحمت و برکات خدا بر تو باد، چه گرامى است مقاومت

که شرف  ىیاى بس بلند ملحقت نمود، جا ساخت، و به مرتبه انیدهم که خدا از کوششت قدردانى نمود، و پاداشت را شا مى

را  دىیقرار داد، که خدا، پل تىیب  بر تو منّت نهاد، و تو را از اهل شیاز پ که هاى بلند چنان است، همه شرف، و در غرفه

بر تو باد، به سوى  او برکات و خشنودى خد  از آنها دور ساخت و پاکشان نمود، پاک ساختنى کامل، درود و رحمت

ام، و سبک شدن آنها از من، رحم کن به خوارى و  گناهان از پرونده ختنیشو، در فرو ر عیپروردگارت، اى آقاى پاک شف

.ام در برابرت، و در برابر سرور پدرت، درود خدا بر شما هر دو باد فروتنى  
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:خود را به قبر بچسبان و بگو پس  

ْم فِ  یهللا  فِ  َزادَ  ْم فِ  یَشَرفِک  فَک  ْم  ايَ الدُّنْ  یاْْلِخَرِة کََما َشره ْم َکَما أَْسعََد بِک ْم َو أَْشَهد  أَنهک  َو أَْسعَدَک 

وم  اْلعَالَمِ  نِ يأَْعالم  الد ِ  َو َرْحَمة  هللِا َو بََرَکات ه   ک مْ يْ َو السهالم  َعلَ  نَ يَو ن ج   

و من  د،یخت گردانکه خوشب شما را شرافت داد، و خوشبختتان کند چنان ایدر دن  که چنان د،یفزایدر شرفتان در آخرت ب خدا

.و سالم و رحمت و برکات خدا بر شما باد دیو ستارگان جهان نیهاى د دهم که شما نشانه گواهى مى  

:به جانب شهدا رو کن و بگو سپس  

مْ يْ َعلَ  السهالم   َطاِلب  َو أَنَْصاَر فَاِطَمةَ َو  یْبِن أَبِ  ی ِ أَنَْصاَر هللِا َو أَنَْصاَر َرس وِلِه َو أَْنَصاَر َعلِ  ايَ  ک 

سَ  ْسالِم أَْشَهد  ]أَنهک مْ  نِ يْ أَْنَصاَر اْلَحَسِن َو اْلح   ِلهِ يبِ سَ  ی[ لَقَْد نََصْحت ْم هلِل َو َجاَهْدت ْم فِ  َو أَْنَصاَر اْْلِ

ْسالِم َو أَْهِلِه أَْفَضَل اْلَجَزاِء ف ْزت ْم َو  فََجَزاک م  هللا  َعِن ]ِمنَ  ْنت   یتَنِ يْ لَ  ايَ  مايهللِا فَْوزا َعظِ [ اْْلِ ک 

ْم فَأَف وَز فَْوزا َعظِ  ْم أَحْ  مايَمعَک  م  الشَُّهدَ  اءٌ يَ أَْشَهد  أَنهک  ْم ت ْرَزق وَن أَْشَهد  أَنهک  عََداء   اء  ِعْنَد َرب ِک  َو السُّ

وَن فِ  ْم اْلفَائِز  مْ يْ دََرَجاِت الْع لَى َو السهالم  َعلَ  یَو أَنهک  .َو َرْحَمة  هللِا َو بََرکَات ه   ک   

 ن،یحسن و حس اورانیفاطمه، و   اورانیو  طالب،یعلى بن اب اورانیرسول خدا، و  اورانیخدا، و  اورانیبر شما اى  سالم

پس خدا شما را از سوى  د،یو در راهش جهاد گرد د،ینمود رخواهىیدهم که شما براى خدا خ اسالم، گواهى مى اورانیو 

به خدا قسم، رستگارى بزرگ، اى کاش من هم با  دیدیرس  به رستگارى داش،پا نیتر اسالم و اهلش، پاداش ارزنده دهد، بر

و گواهى  د،یشو داده مى  و روزى دیدهم که شما نزد خدا زنده هست گواهى مى دم،یرس شما بودم، و به رستگارى بزرگ مى

.بر شما باد خداو رستگاران در درجات بلند، سالم و رحمت و برکات  د،یو سعادتمندان ندایدهم که شما شه مى  

بخوان و براى خود و پدر و مادر و برادران  ارتیو نماز ز ا،یسر مبارک آن حضرت ب کیاز آن بازگرد، و نزد پس

  مشتمل بر اسامى ارتىیشهدا )قّدس هللا ارواحهم( ز گریابن طاووس براى حضرت على اکبر و د دیّ مؤمن دعا کن. بدانکه س

.میاز ذکر ان خوددارى کرد ارت،یو اشتهار ان ز نبود عیآنان نقل کرده که ما به مالحظه اختصار و شا  

 منبع: مفاتیح الجنان
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