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 رجب ماه در مشرفه مشاهد زیارت   

 :اعمال مشترک ماه رجب: متعلق به همه ماه است و اختصاصی به روز معیّن ندارد و آن چند امرر اسرت  

هفتم و نیز شیخ روایرت رررده از جنراب ابرق ام اسرم بنرین برن روهلل رنری ا  عنره رره نایرب خرا              

بضرت صابب االمر علیه امنالم است رره فرمرقد زیرارت ررن در هرر مشر دا رره باشره از مشراهد          

  گقیه چقن داخل شدا مشرفه در ماه رجب به این زیارت مه

 

 ّ ّدْ  َما َدْد َوَجَب اْلحَْمُد لِّلَ ْوَجَب َلَيْیَاا ّمْ  َققِه
َ
ْوّلَیاّهّه  ّي َرَجبو َو ش

َ
ْهَدَدَاا َمْشَدَد ش

َ
   اَلّيأ ش

ستايش خداى راست كه ما را به حضور اولياء و دوستانش در ماه رجب رسانيد و بر ما از حق آنها واجب كرد  

 آنچه واجب كرد

 
 ُمحََمدو 

ّب  َو َصَيى الَِلُ لََعَ ْوّصَیاّهّه اْلُحجُ
َ
ّب َو لََعَ ش   اْْلُْاَتجَ

 و درود خداى بر محمد برگزيده )ص( و بر اوصياى او كه در پرده محجوبند 

 
ْز َلَاا َمْوّلَدُُهْ  ْنجّ

َ
( َفأ ْهَدْدَتَاا َمْشَدَدُُهْ )َمَشاّهَدُُهْ

َ
  الَلُدَ  َفَكَما ش

 گاه آنها هم كه بهشت است برسان به وعده بار خدايا پس چنانكه ما را به حضورشان رسانيدى 

 
ْيّد  ْوّرْدَاا َمْوّرَدُُهْ َغْْيَ ُمحََيّئنَي َلْ  ّوْردو  ّي َداّر اْْلَُقاَمّة َو اْلخُ

َ
 َو ش

 و به منزل و مأواى آنها ببر و در دار آنها كه دار ابدى و بهشت مخلد است وارد گردان 
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َلّتي َو َقاَجّتي َو ّهَي َفَكاُك َرَدَبّتي َو الَساَلُم َلَيْیُكْ  ّإِّنِه )َدْد 
َ
ْسأ ( َدَصْدُتُكْ  َو اْلَتَمْدُتُكْ  ِّبَ

 ّمَ  الَااّر 
ام و آن سؤال آزاد  و سالم بر شما باد من قصد درگاه شما كردم و كرم شما را به گرو حاجت و سؤال خود گرفته 

 شدنم از آتش دوزخ است

 
ُُتْ َفّاْعَ  ُلْقََب الَداّر َو اْْلََقرُّ َمَعُُكْ  ّي َداّر  ا َصََبْ ْبَراّر َو الَساَلُم َلَيْیُكْ  ِّبَ  اْلَقَراّر َمَع ّهیَعّتُكُ  اْْلَ

و منزل يافتن با شما و با شيعيان پاكتان بر قرارگاه بهشتى و سالم بر شما باد كه صبر در بال كرديد پس چه  

 نيكو مقام بهشت را يافتيد

 
َاا َساّهُيُكْ  َو 

َ
ََبُ اْْلَّدیُض  ش   آّمُيُكْ  ّفَمَي ّإَلْیُكُ  الَتْفّویُض َو َلَيْیُكُ  الَتْعّویُض َفّبُكْ  ُيجْ

خيرى است كه مفوض به شماست و عوض آن بر شماست پس بواسطه آن  من سائل به درگاه شمايم و اميدم به 

 شود دلهاى شكسته جبران مى

 
ْرَقاُم َو َما َتّغیُض َو ُيْشََف اْْلَّریُض َو َما َتْزَداُد    اْْلَ

 زايد ها زياد يا كم مى يابد و رحم و مريض شفا مى 

 
 الَِلّ ّبُُكْ ُمْقّسٌ  

ٌ َو لََعَ ٌ ( َو ّلَقْولُّكْ  ُمَسِّلِه ُُكْ ُمْؤّمٌ  )ُمَؤمِه  ّبّسرِه
  ّإِّنِه

 مكن من به حقيقت شما ايمان دارم و به قول شما تسليم و بر خدا به شما سوگند ياد مى 
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اّقَدا َو ّإْبَراّقَدا )ّإیَزاّقَدا( َو ّبُشُئوِّّن َلَدْیُُكْ  ا َو ّإْنجَ ا َو ّإْمَضاِّئَ ي َو َدَضاِّئَ  َو َصاَلّقَدا  ّي َرْجّعي ّبحََواّئجّ
در بازگشتم در حوايج واداى حوايجم و امضاء و برآوردن حاجتهايم و بزرگ شدنش مطابق شئونى كه مرا نزد  

 شماست و مصلحت آنها

 
ُه ُموّدعو )ُموّدٌع 

عو َو َلُكْ  َقَواّئجَ
 (َو الَساَلُم َلَيْیُكْ  َساَلَم ُمَودِه

 ستو سالم بر شما سالم وداع كننده كه حاجتهايش نزد شما وديعه ا 

 
ُل الَِلَ ّإَلْیُكُ  اْْلَْرّجَع َو َسْعَیُه )َسْعُیُه( ّإَلْیُكْ  َغْْيَ 

َ
( ُمْا )َيْسأ ْن َیْرّجَعِّن ّمْ  َغْْيُ

َ
 َو ش
و
 َقّطع

 
و
  َقْضَرّتُكْ  َخْْيَ َمْرّجع

كند بازگشت بسوى شما را و سعى او بسوى شما منقطع بشود و از درگاه شما بسوى  و از خدا درخواست مى 

 رين بازگشت رجوع كندبهت

 
( اْْلََجّل  لو ّإََل ّقنّي )َخْْيّ

و َو َدَلةو َو ََمَ
ّرعو َو َخْفّض َلْیشو ُمَوَسع

  ّإََل َجَاابو ُُمْ
 به آستان با خير و بركت و عيش وسيع و راحت و پاينده تا هنگام اجل 

 
َزّل َو اْلَعْیّش ا    ْْلُْقَتَبّل َو َخْْيّ َمّصْيو َو َمحَلٍّ  ّي الَاّعمّي اْْلَ

 و منزل و محلم را نيكو در بهشت پر نعمت ازلى و زندگانى پسنديده 
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َم ّمْاُه َو اَل َمَيَل 
َ
لو اَل َسأ

ُكّل َو ُهْرّب الَرّقیّق َو الَسْيَسّل )الَسْيَسّبیّل( َو َللٍّ َو ََنَ   َو َدَواّم اْْلُ
 هيچ از آن ناگوار و مالل نباشدو اكل و شرب دائم و رحيق و سلسبيل و آشاميدن گوارا كه  

 
ّتُكْ   َیاُتُه َلَيْیُكْ  َقََّت اْلَعْوّد ّإََل َقْضَرّتُكْ  َو اْلَفْوّز  ّي ََكَ ُة الَِلّ َو َبَرََكُتُه َو َتحّ  َو اْلحَْشّر  ّي َو َرْْحَ

  ُزْمَرّتُكْ  
يز شدن در بازگشت شما و و رحمت خدا و بركاتش و تحيت و لطفش تا هنگام بازگشت به حضور شما و فا 

 محشور شدن در زمره شما

 
َیاُتُه َو ُهَو َقْسُبَاا َو ّاْعَ  اْلَوّكیُل  ُة الَِلّ َو َبَرََكُتُه َلَيْیُكْ  َو َصَيَواُتُه َو َتحّ   َو َرْْحَ

 .لى استو رحمت و بركات خدا بر شما باد و درود او و تحيت و ثناى آن خدا و او ما را كفايت است و نيكو وكي 


