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 شعبان ماه 15 در( ع)حسین امام زیارت   

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

سوم زیارت نیمه شعبان است بدان که احادیث بسیار در فضیلت زیارت آن عباس: زیارات مخصوصه؛ 

حضرت در نیمه شعبان وارد شده است و بس است در این باب آنكه به چندین سند معتبر از حضرت 

مصافحه کند با او صد  امام زین العابدین و امام جعفر صادق علیهما السالم وارد شده که هر که خواهد

و بیست و چهار هزار پیغمبر پس باید که زیارت کند قبر ابى عبد اهلل الحسین علیه السالم را در نیمه 

آیند پس  طلبند و به زیارت آن حضرت مى شعبان بدرستیكه مالئكه و ارواح پیغمبران رخصت مى

او و با ایشانند پنج پیغمبر اولوا العزم خوشا بحال آنكه مصافحه کند با ایشان و ایشان مصافحه کنند با 

نوح و ابراهیم و موسى و عیسى و محمد صلى اهلل علیه و آله و علیهم أجمعین راوى گفت پرسیدم که 

اند به مشرق و مغرب  نامند فرمود به جهت آنكه ایشان مبعوث شده به چه سبب ایشان را اولوا العزم مى

نحو نقل شده یكى همان زیارت است که براى اول رجب و جن و انس و اما الفاظ زیارت پس دو 

نقل شد دیگر زیارتى است که شیخ کفعمى در کتاب بلد االمین از حضرت صادق علیه السالم نقل 

  گویى ایستى نزد قبر آن حضرت و مى کرده و آن زیارت چنین است مى

 
َ اْلَعَليِّ اْلَعَظَي    اْلحَْمُد ّلَِله

 مرتبه و بزرگ است ستايش خداى را كه بلند
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ُبَِّن َإَلْیَك َِف َيْ  وَدُعَك َشَهاَدًة َمِّنِّ َلَك ُتَقرِّ
ُ

َكيه أ اَلُح الزه ا اْلَعْبُد الصه َ ُّيه
َ

اَلُم َعَلْیَك أ َك َو السه َِ اَع ََ   َم َش
عتت مرا گذارم گواهى خود را نزد تو تا به تو روز شفا و سالم بر تو اى بنده شايسته پاكيزه صفات من وديعه مى

 نزديك گرداند

 
 

َ
َدى أ َِ َك َو َبَضَیاَء ُُنَرَك اْه َِ ْت َبْل َبَرَجاَء َحَیاَتَك َحَیَیْت ُقُلوُب َشیَع ْلَت َو ََلْ ََتُ َِ َك ُق نه

َ
ْشَهُد أ

اَلُبوَن َإَلْیَك    الطه
هم طفيل دهم كه تو اى بزرگوار كشته شدى اما نمردى بلكه زنده جاويد شدى و دلهاى شيعيانت  شهادت مى

 حيات ابدت به زندگانى جاويد اميدوار است و به روشنى نور جمالت طالبان حضرتت بسوى تو ره يافتند

 
َل  َ الهَذي ََلْ َُّيْ َك َوْجُه اّلِله نه

َ
َبدًا َو أ

َ
 أ

ُ
أ ََ  َو اَل ُیْط

ْ
أ ََ َذي ََلْ ُیْط َ اله َك ُُنُر اّلِله نه

َ
ْشَهُد أ

َ
َبدًا َو أ

َ
َلُك أ  ْك َو اَل ُُّيْ

دهم كه تو آن نور خدايى كه از ازل روشن بوده و تا ابد هيچكس آن را خاموش نتواند كرد و تو وجه  واهى مىو گ

 باقى الهى كه آن وجه باقى از ازل تا ابد هرگز نابود و فانى نخواهد گشت

 
 َ َك َو َهَذا اْلحََرَم َحَرُمَك َو َهَذا اْل ُِ َبَة ُتْرَب ْ نه َهَذَه الُّته

َ
ْشَهُد أ

َ
  ْصَرَع َمْصَرُع َبَدَنَك َو أ
 دهم كه اين تربت پاك كربال خاك كوى توست و اين حرم شريف حرم مطهر تو و اين مكان جايى و گواهى مى

 است كه بدن مباركت در اينجا به خاك افتاده

 
َ َناَصُرَك  َك َو اَل َمْغُلوَب َو اّلِله َ ُمَعزه   اَل َذَلیَل َو اّلِله

 نزد تو عزيز است هرگز خوار نشود و يار و ناصر تو مغلوب نخواهد گشت به خدا قسم كه هر كس
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َ َو  ُة اّلِله اَلُم َعَلْیَك َو َرْْحَ ْضَرَتَك َو السه َم َقْبَض ُروَحي َبحَ   َبَرََكُتُه َهَذَه َشَهاَدٌة َِل َعْنَدَك َإََل َيْ

ض كنند و سالم و رحمت و بركات خدا بر اين شهادت نزد تو باشد تا هنگام مرگ كه روحم را حضور حضرتت قب

 .جان پاك تو باد

 


