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 (ع) زمان امام زیارت منزله به شب نمیه شعبان دعای   

خواندن این دعا که شیخ  اعمال مخصوصه ماه شعبان: شب نیمه شعبان شب بسیار مبارکی است چهارم

 : اند و به منزله زیارت امام زمان صلوات اهلل علیه است و سید نقل کرده 

 

ِتَك َو َمْوُعوِدَها ُهمَّ ِبحَقِّ َلْیَلِتَنا )َهِذِه( َو َمْوُلوِدَها َو ُحجَّ  اللَّ

 در اين شب و حجت موعودخدايا به حق اين شب نيمه شعبان و مولود  

 
َب  َل ِلَكِلَماِتَك َو اَل ُمَعقِّ ْت َكِلَمُتَك ِصْدقًا َو َعْداًل اَل ُمَبدِّ ِتي َقَرْنَت ِإََل َفْضِلَها َفْضاًل َفَتمَّ   ِِلَیاِتَك  الَّ

لمه آنكه فضلى ديگر بر مقام فضيلتش افزودى كه كلمات تو را تغيير دهد در عالم نيست و آياتت را كسى پس ك 

 توحيد تو از جهت صدق و عدالت به حد كمال رسيد و كسى تعقيب نتواند كرد

 

وِر اْلَغاِئُب اْْلَْسُتوُر َجلَّ  ْيجُ َیاِء الدَّ وُر ِِف َطخْ ُق َو ِضَیاُؤَك اْْلُْشِرُق َو اْلَعََلُ النُّ لِّ
َ

َم ُُنُرَك اْْلَُتأ ُ ََ ُ َو  ُُ  َمْوِل
 ُ ُُ ُ َو اْْلاََلِئَكُة ُشهَّ ُُ   َمحِْت

آن كلمات ظاهرات انوار مشعشع و روشنى فروزنده توست و رهنماى نور معرفتت در اين شب تاريك عالم همان  

 امام غايب پنهان از نظرها كه مولدش معظم و محل ظهورش مكرم است و فرشتگان گواهان اويند
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ُ ِإَذا آَن ِمیَعاُدُه َو اْْلاََلِئَك  ُُ ُ َناِصُرُه َو ُمَؤیِّ ْمَداُدُه َو اَّللَّ
َ

  ُة )َفاْْلاََلِئَكُة( أ

 و خدا ياور و نيرو بخش او هنگامى كه وعده ظهورش فرا رسد و فرشتگان ياريش كنند 

 

ُبو ِذي اَل ََيْ َْلِ الَّ ُبو َو ُذو اْلحِ ِذي اَل َيخْ ِ الَِّذي اَل ََيُْبو َو ُُنُرُه الَّ  َسْیُف اَّللَّ

خداست كه خاموش نشود و صاحب مقام حلم است كه سبك سر او شمشير قهر خداست كه كند نگردد و نور  

 نگردد

 

ُل )َیْنِزُل( ِِف َلْی  ْ َما َیَتَنزَّ
ُل َعَلهْْيِ اِمیُس اْلَعْصِر َو ُواَلُة اْْلَْمِر َو اْْلَُنزَّ ْهِر َو َُنَ  َلِة اْلَقْدِر َمَداُر الدَّ

در بر آنها نزول شود در شب ق كه آنچه نازل مى و مدار روزگار و حافظ و نگهدار دور زمان است و واليان امرند  

 يابد

 

ِهْم  ِ ِیِه اللَُّهمَّ َفَصلِّ لََعَ َخاِتِ ْمِرِه َو ََنْ
َ

ُة َوْحِیِه َو ُواَلُة أ ْشِر َتَراِِجَ ْصحَاُب اْلحَْشِر َو النَّ َ
َو َقاِئِمِهْم اْْلَْسُتوِر  َو أ

ِهْم    َعْن َعَواِْلِ

مترجم و مفسران وحى حق و نگهبان امر و نهى خداهستند پروردگارا پس تو و آنها صاحبان حشر و نشر خلق و  

 بر امام خاتم و قائم آن ائمه هدى كه پنهان است درود فرست
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اِرِه َو اْقِرْن َثاَرَنا ِبَثاِرِه  ْْنَ
َ

اَمُه َو ُظُهوَرُه َو ِقَیاَمُه َو اْجَعْلَنا ِمْن أ یَّ
َ

ا أ ْدِرْك ِِبَ
َ

ُهمَّ َو أ   اللَّ

امش برسان و ما را از نصرت كنندگانش قرار ده و خون او چون خواهى ما را با بارالها و ما را به ايام ظهور او و قي 

 خون او قرين گردان

 

نَي  ْحِیَنا ِِف َدْوَلِتِه َناِعِمنَي َو ِبُصحَْبِتِه َغاِِنِ
َ

ْعَواِنِه َو ُخَلَصاِئِه َو أ
َ

  َو اْكُتْبَنا ِِف أ

مند  اران و خاصانش ثبت فرما و ما را در دولت او با تنعم و خوشى زنده بدار و به صحبتش بهرهو ما را در دفتر ي 

 گردان

 

نَي  اِِحِ ْرَحَم الرَّ
َ

نَي َیا أ وِء َساِْلِ ِه َقاِئِمنَي َو ِمَن السُّ   َو ِبحَقِّ

 و به حق او استوار ساز و از هر بدى محفوظ دار اى مهربانترين مهربانان عالم 

 

نَي َو  ِبیِّ ٍد َخاََتِ النَّ ِدَنا ُمحَمَّ ( َسیِّ ُ لََعَ ى اَّللَّ نَي َو َصَلَواُتُه لََعَ )َو َصلَّ ِ َربِّ اْلَعاَْلِ    َو اْْلُْرَسِلنَي اْلحَْمُد َّلِلَّ

و ستايش مخصوص خداست كه پروردگار عالميان است و درود بر سيد ما حضرت محمد )ص( خاتم پيغمبران و  

 رسوالن است
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ِقنَي َو لََعَ  ِِ ا ِتِه النَّ َ َْ اِدِقنَي َو ِع ِتِه الصَّ ْ َْ ْهِل 
َ

   أ

 و بر خاندان صادق و عترت ناطق آن بزرگوار 

 

ْحَُكَ اْلحَاِكِمنَي 
َ

ْ َیا أ َنَنا َو َبْیهََنُ ْ َْ نَي َو اْحُُكْ  اِْلِ یَع الظَّ   َو اْلَعْن َِجِ

 .م حكم فرما كه بهترين حكمفرمايىو لعنت بر جميع ظالمان جهان و تو ميان ما و ظالمان عال 

 

 


