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 امام حسین )ع( در شب قدرزیارت     

حسین علیه السالم و زیارت حضرت  مقصد سوم در فصل هفتم از باب زیارات: کیفیت زیارت امام

بدان که احادیث در فضیلت زیارت امام  .قدر است عباس: زیارات مخصوصه؛ چهارم زیارت شبهاى

حسین علیه السالم در ماه مبارك رمضان خصوص شب اول و نیمه و آخر آن و در خصوص شب قدر 

بسیار است و از حضرت امام محمد تقى علیه السالم منقول است که هر که زیارت کند امام حسین 

وم ماه رمضان و آن شبى است که امید هست شب قدر باشد و در آن علیه السالم را در شب بیست و س

شود مصافحه کنند با او روح بیست و چهار هزار ملك و پیغمبر  شب هر امر محكمى جدا و مقدر مى

طلبند از خدا در زیارت آن حضرت در این شب و در حدیث معتبر دیگر از  که همه رخصت مى

شود منادى از آسمان هفتم از بطنان  چون شب قدر مى حضرت صادق علیه السالم مروى است که

کند که حق تعالى آمرزید هر که را که به زیارت قبر حسین علیه السالم آمده و در  عرش ندا مى

روایت است که هر که شب قدر نزد قبر آن حضرت باشد و دو رکعت نماز گزارد نزد آن حضرت یا 

بهشت را و پناه برد از آتش حق تعالى به او عطا فرماید  آنچه که میسر شود و از حق تعالى سؤال کند

سؤال او را و پناه دهد او را از آتش و ابن قولویه از حضرت صادق علیه السالم روایت کرده که هر که 

زیارت کند قبر امام حسین علیه السالم را در ماه رمضان و بمیرد در راه زیارت از براى او عرض و 

ه او بگویند که داخل بهشت شو بدون خوف و بیم و اما الفاظى که زیارت حسابى نخواهد بود و ب

شود حضرت امام حسین علیه السالم به آن در لیله قدر پس چنان است که شیخ و مفید و  کرده مى

اند و آن زیارت را  محمد بن المشهدى و ابن طاوس و شهید رحمهم اهلل در کتب مزار ذکر نموده

اند و شیخ محمد بن المشهدى به  ن یعنى روز عید فطر و قربان قرار دادهمختص به این شب و عیدی

اسناد معتبر خود آن را از حضرت صادق علیه السالم روایت کرده و گفته که آن حضرت فرمودند 
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وقتى که اراده کردى زیارت کنى ابى عبد اهلل الحسین علیه السالم را پس برو به مشهد آن حضرت بعد 

هاى خود را پس چون ایستادى نزد قبر آن  ترین جامه ه باشى و پوشیده باشى پاکیزهاز آنكه غسل کرد

 حضرت پس روى خود را به جانب آن حضرت کن و قبله را میان دو کتف خود قرار ده و بگو

 
ِمرِي اْْلُْؤِمِننَی 

َ
اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن أ ِ السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن َرُسوِل اَّللَّ   السَّ

ب مبر بو بى بر ند بسس  بد ىبسال مبر بو بى بر ند بىير بىمؤميير الس 

 
ََدِ ِنَساِء اْلَعاَْلِنَی  اِهَرِة َفاِطَمَة َسیِّ يَقِة الطَّ دِّ اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن الصِّ   السَّ

 عاممبىهلبندانبرزسگبنه ىءبراطؤهبطاه هبص يقهبپس بى بو بر بسال م 

 
اَلُم َعَلْیَك َیا َمْوَل  ِ َو َبَرََكُتُه السَّ ُة اَّللَّ ِ َو َرْْحَ َبا َعْبِد اَّللَّ

َ
  َي َیا أ

 رادبو بر بد ىبر كاتبوبسحؤتبوبسال مبىهللبعب بىرابى بي بآقا بى بو بر بسال م 

 
ْشَهُد 

َ
َك  أ نَّ

َ
َقْمَت  َقْد  أ

َ
اَلَة  أ َت  َو  الصَّ ََكَة  آََتْ َمْرَت  َو  الزَّ

َ
ْیَت  َو  ِباْْلَْعُروِف  أ  اْْلُْنَكِر  َعِن  ََنَ

 دهمبكهبو بدؤانبسىبرپابدىشتىبوبنك ةبرهبيستحقانبدىد بوبىيتبسىبىي برهبيع وفبوبدهىبىنبييك بك د بگ ىهىبيى 
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َت لََعَ اْْلََذى ِِف َجْنِبِه  ِ َحقَّ ِجَهاِدِه َو َصََبْ َو َتَلْوَت اْلِكَتاَب َحقَّ ِتاَلَوِتِه َو َجاَهْدَت ِِف اَّللَّ
 
َ
  َتاَك اْلَیِقنُی ُمحَْتِسبًا َحَّتَّ أ

بوبر ي د بح كؤا برهبسىبك ششبوبجهادبحقبد ىبدي بسىهبدسبوبر ي د بوالوتبحقرقتبوبحقبرهبسىبد ىبكتاببو 

بوبسحلتبهيگا مبوابعؤ بوؤا مبكايلبي ىقبتبد ىبدي بط ر ىس بر ى بدامصبوبك د بصب بىيتبآنىسبوبىذيتبر 

 ر ي د بشهادت

 
ِذیَن  نَّ الَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ِِبِّ أ ِذیَن َقَتُلوَك َمْلُعوُُنَن لََعَ ِلَساِن النَّ ِذیَن َخَذُلوَك َو الَّ َخاَلُفوَك َو َحاَرُُبَك َو الَّ

ِي  مِّ   اْْلُ

دهمبكهبآدانبكهبرابو برهبيخامفتبوبجيگبر داستي بوبآدانبكهبو بسىبياس بدك دد بوبآدانبكهبو بسىببگ ىهىبيى 

 ع بش د شهر بك دد بهؤهبرهبنرانبپرغؤب بىيىبم

 
ُ اْلَعَذاَب م خَابَ قَدْ وَ ِلنَی َو اْْلِخِریَن َو َضاَعَف َعَلهْْيِ وَّ نَی َلُكْم ِمَن اْْلَ اِْلِ

ُ الظَّ ى َلَعَن اَّللَّ ِن اْفََتَ ََ

ِلَي    اْْلَ

بىنبك دد بستمبوبظلمبشؤابحقبدسبكهبآدانبكي بمعيتبد ىبرستي بىرت ىءبشؤابرهبكهبكسادىبر بد ىس بوبنيانبو 

 ىر بوبعذىرشانبيضاعفبش ي بوبدسدداكبرادبمعيتبهؤهبر بآد ي بوبمر ىوبدلق
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ْوِلَیاِئَك  َك ُمَواِلیًا ِْلَ ِ َزاِئرًا َعاِرفًا ِبحَقِّ ُتَك َیا َمْوَلَي َیا اْبَن َرُسوِل اَّللَّ ََتْ
َ
  أ

بوبى مبآي هبحض وتبنياستبرهبدسگاهبر ي بدالرتتبوبىيايتتبحقبرهبيع رتبرابد ىبسس  بر ند بى بي بآقا بى  

 تدوستادبرابدوست

 
ْنَت َعَلْیِه َعاِرفًا ِبَضاَلَلِة َمْن َخاَلَفَك َفاْشَفْع ِِل ِع 

َ
َك ُمَعاِدیًا ِْلَْعَداِئَك ُمْسَتْبِصرًا ِباْْلَُدى الَِّذي أ   ْنَد َربِّ

سفبوبوىقفمبرهبوبدشؤ برابدشؤيانبو ى مبوبر ىنبسىهبه ىيتبوبىيؤانبكهبو بر بآنبر د برصر بوبيعتق  مبوبعا 

 گؤ ىهىبيخامفادتبپسبي ىبدزدبد ىبشفاعتبر يا

 

  گویى روى به جانب سر مقدس و مى پس بچسبان خود را بر قبر و روى خود را بر آن گذار پس مى

 
اِئِه  ْرِضِه َو ََسَ

َ
ِ ِِف أ َة اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َیا ُحجَّ   السَّ

 آسؤانبوبنير بهؤهبدسبد ىبحجتبى بو بر بسال م 

 
ِ َو َب  ُة اَّللَّ اَلُم َیا َمْوَلَي َو َرْْحَ اِهِر َو َعَلْیَك السَّ ِب َو َجَسِدَك الطَّ یِّ ُ لََعَ ُروِحَك الطَّ   َرََكُتُه َصلَّى اَّللَّ

بو بر بد ى بر كاتبوبسحؤتبوبدسودبوبي بآقا بى برادبسال مبو بر بوبرادبيطه تبجسمبوبپاكبسوحبر بد ىبدسود 

 راد
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را بر آن و بگرد به جانب سر پس دو  خود صورت بگذار و را آن ببوس و قبر به را خود بچسبان پس

رکعت نماز زیارت گزار و نماز کن بعد از آن دو رکعت آنچه میسر شود ترا پس از آن برو به سمت 

 پا و زیارت کن على بن الحسین علیهما السالم را و بگو

 
اَلُم َعَلْیَك َیا َمْوَلَي َو اْبَن َمْو  ِ َو َبَرََكُتُه السَّ ُة اَّللَّ   َلَي َو َرْْحَ

 رادبو بر بد ىبر كاتبوبسحؤت(بىمحسر بر بعلىبى )بي بآقا بر ند بي بآقا بى بو بر بسال م 

 
لَِي  ُ اْلَعَذاَب اْْلَ ُ َمْن َقَتَلَك َو َضاَعَف َعَلهْْيِ ُ َمْن َظَلَمَك َو َلَعَن اَّللَّ   َلَعَن اَّللَّ

آدكسبكهبو بسىبرهبقتلبسسادر بد ىببكي بمعيتبد ىبوبك دبستمبوبظلمبو بحقبدسبكهبسىبآدكسبكي بمعيتبد ى 

 ىوبسىبيضاعفبوبش ي بگ دىد بعذىببدسدداك

 

خواهى پس زیارت کن شهدا را در حالى که میل کنى از سمت پا به طرف قبله  و دعا کن به آنچه مى

 پس بگو

 
يُقوَن السَّ  دِّ ا الصِّ َ ُّيه

َ
اَلُم َعَلْیُكْم أ اِبُروَن السَّ َهَداُء الصَّ ا الشه َ ُّيه

َ
  اَلُم َعَلْیُكْم أ

 ك دي بشكربايىبوبصب بكهبد ىبسىهبشهر ىنبى بشؤابر بسال مبكايلبىيؤانبرابسىستگ يانبى بشؤابر بسال م 

http://192.168.0.167/mafatih/mafatih/node/81


 امام حسنی )ع( در شب قدرزیارت                                                                                                                                                                                                                                    موسسه تحقیقات ونشر معارف اهل البیت )ع(      

6 www.ahlolbait.com 

 

ْشَهُد 
َ
ُكْم  أ نَّ

َ
ِ  َسِبیِل  ِِف  َجاَهْدُتْ  أ ُتْ  َو  اَّللَّ ِ  َجْنِب  ِِف  اْْلََذى لََعَ  َصََبْ   اَّللَّ

 سدجبوبرالبصب بوبوحؤلبدؤ دي بهرببربوبکردیدبجهادبخدابراهبدربشمابکهبدهم مىبگواهى 

 
ُُكْ ُتْرَزُقوَن  ْحَیاٌء ِعْنَد َربِّ

َ
ُكْم أ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
َتاُُكُ اْلَیِقنُی أ

َ
ِ َو ِلَرُسوِلِه َحَّتَّ أ حُُْتْ َّلِلَّ   َو ََنَ

در د ىهىبك دي بوابهيگا مبشهادتبوببدسبط ر ىس بدي بد ىبوبدسبسىهبسضا بد ىبوبسس مشبهؤرشهبدصرحتبو 

 سحلتبىنبددرابگ ىهىبير همبكهبشؤابند هبىر ي بدزدبد ىبوبرهبسنقبآسؤادىبيتيعمبش ي 

 
َنَنا َو ََبَْنُكْم ِِف َمحَلِّ  َع ََبْ ِْسِننَی َو ََجَ ْفَضَل َجَزاِء امْْلُ

َ
ْهِلِه أ

َ
ْساَلِم َو أ ُ َعِن اْْلِ َزاُُكُ اَّللَّ ِعِي َفجَ    النَّ

درك كاسىنبعاممبسىبعطابر ياي بوبرر بيابوبشؤابدسبيحلببرهت ي بپادىشبشؤابرهبىسال مبىهلبوبىسال مبىنبد ىبپس 

 دعؤتبىر بجؤعبگ دىد 

 

روى به زیارت عباس بن امیر المؤمنین علیه السالم همینكه رسیدى آنجا و ایستادى نزد آن  پس مى

 جناب بگو

 
 ُ ِمرِي اْْل

َ
اَلُم َعَلْیَك َیا اْبَن أ ِ َو ِلَرُسوِلِه السَّ اِحُ  اْْلُِطیُع َّلِلَّ ا اْلَعْبُد الصَّ َ ُّيه

َ
اَلُم َعَلْیَك أ   ْؤِمِننَی السَّ

 د ىبسس  بوبد ىبر يانبيطرعبشايستهبري هبى بو بر بسال مبىمؤميير بىير بپس بى بو بر بسال م 
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ْشَهُد 
َ
َك  أ نَّ

َ
حَْت ( َو  َجاَهْدَت ) َقْد  أ َت  َو  ََنَ َتاَك  َحَّتَّ  َصََبْ

َ
  اْلَیِقنُی  أ

ك د بوبدصرحتبوبدر د ىهىبدسبهؤهبعؤ بوابهيگا مبسحلتبوبشهادوتببجهادبخدابراهبدربتوبکهبدهم مىبگواهى 

 ر ي د بوبصب بوسني  

 
ِي  حِ

ْححََقُهْم ِبَدْرِك اْحَج
َ
ِلنَی َو اْْلِخِریَن َو أ وَّ نَی َلُكْم ِمَن اْْلَ اِْلِ

ُ الظَّ   َلَعَن اَّللَّ

بدونخبدسبىركي بقعرببهبرابآنهابوبکندبلعنتبآخرینبوباولینبخلقبازبرابشمابحقبدربظالمانبخدا

 

 پس نماز تطوع کند در مسجد آن جناب هر چه خواهد و بیرون رود

  

http://192.168.0.167/mafatih/mafatih/node/81

