
ن سید الشھدا علیھ الّسالم مصادف با روز بیستم صفر است، شیخ طوسى در كتاب تھذیب و مصباح از حضرت حسن اربعی
عسکرى علیھ الّسالم روایت كرده: نشانھ ھاى مؤمن پنج چیز است: پنجاه و یك ركعت نماز گذاردن، كھ مراد ھفده ركعت واجب، 

ست، و زیارت اربعین، و انگشتر بھ دست راست نمودن، و پیشانى را و سی و چھار ركعت نافلھ [مستحب] در ھر شب و روز ا
كیفیت زیارت حضرت امام حسین علیھ الّسالم در روز اربعین بھ » بسم ّهللا الّرحمن الّرحیم«در سجده بر خاك نھادن، و بلند گفتن 

روایت كرده، كھ صفوان گفت:  دو صورت رسیده: اول: زیارتى است كھ شیخ در دو كتاب تھذیب و مصباح از صفوان جّمال

السَّالُم :موالیم امام صادق علیھ الّسالم درباره زیارت اربعین بھ من گفت: ھنگامیكھ قسمت قابل توجھى از روز برآمده، بخوان
َو اْبِن يِّ اللَِّه َعَلى َوِيلِّ اللَِّه َو َحِبيِبِه السَّالُم َعَلى َخِليِل اللَِّه َو جنَِيِبِه السَّالُم َعَلى َصفِ 

ِتيِل اْلَعَربَاِت َصِفيِِّه السَّالُم َعَلى احلَُْسْنيِ اْلَمْظُلوِم الشَِّهيِد السَّالُم َعَلى َأِسِري اْلُكرُبَاِت َو قَ 
َرْمَتُه َكرَاَمِتَك َأكْ اللَُّهمَّ ِإينِّ َأْشَهُد أَنَُّه َولِيَُّك َو اْبُن َولِيَِّك َو َصِفيَُّك َو اْبُن َصِفيَِّك اْلَفائُِز بِ 

ِمَن السَّاَدِة َو  بِالشََّهاَدِة َو َحَبْوَتُه بِالسََّعاَدِة َو اْجَتَبْيَتُه ِبِطيِب اْلوِالَدِة َو َجَعْلَتُه َسيِّداً 
اَدِة َو َأْعطَْيَتُه َمَوارِيَث اْألَنِْبَياِء َو َجَعْلَتُه ُحجَّةً   َعَلى قَاِئداً ِمَن اْلَقاَدِة َو َذاِئداً ِمَن الذَّ
َعاِء َو َمَنَح النُّْصَح َو َبَذَل ُمْهَجَتُه ِفيَك لِيَ  ْسَتْنِقَذ َخْلِقَك ِمَن اْألَْوِصَياِء فََأْعَذَر ِيف الدُّ

نـَْيا َو بَاعَ   َحظَُّه ِعَباَدَك ِمَن اجلََْهاَلِة َو َحْريَِة الضَّالَلِة َو َقْد تـََواَزَر َعَلْيِه َمْن َغرَّْتُه الدُّ
اُه َو َأْسَخَطَك ْدَىن َو َشَرى آِخرََتُه بِالثََّمِن اْألَوَْكِس َو تـََغْطَرَس َو تـََردَّى ِيف َهوَ بِاْألَْرَذِل اْألَ 

سالم بر ولّى خدا و حبیبش، سالم بر دوست خدا و نجیبش، سالم بر بنده برگزیده خدا و فرزند برگزیده ،َو َأْسَخَط نَِبيََّك 

آن دچار گرفتاري ھا و كشتھ اشك ھا، خدایا من گواھى میدھم كھ حسین ولّى تو و اش، سالم بر حسین مظلوم شھید، سالم بر 
فرزند ولّى تو، و فرزند برگزیده توست حسینى كھ بھ كرامتت رسیده، او را بھ شھادت گرامى داشتى، و بھ خوشبختى 

ویان، و مدافعى از مدافعان حق قرار اختصاصش دادى، و بھ پاكى والدت برگزیدى، و او را آقایى از آقایان، و پیشروى از پیشر
دادى، و میراث ھاى پیامبران را بھ او عطا فرمودى، و او را از میان جانشینان حّجت بر بندگانت قرار دادى، و در دعوتش جای 

 عذرى باقى نگذاشت، و از خیرخواھى دریغ نورزید، و جانش را در راه تو بذل كرد، تا بندگانت را از جھالت و سرگردانى
گمراھى برھاند، درحالی كھ بر علیھ او بھ كمك ھم برخاستند، كسانیكھ دنیا مغرورشان كرد، و بھره واقعى خود را بھ فرومایھ تر 

و پست تر چیز فروختند، و و آخرتشان را بھ كمترین بھا بھ گردونھ فروش گذاشتند، تكّبر كردند و خود را در دامن ھواى نفس 

ْوزَاِر َو َأطَاَع ِمْن ِعَباِدَك َأْهَل الشَِّقاِق َو النَِّفاِق َو َمحََلَة اْألَ ،را بھ خشم آوردند انداختند، تو را و پیامبرت
اَعِتَك َدُمُه َو اْلُمْسَتْوِجِبَني النَّاَر [لِلنَّاِر] َفَجاَهَدُهْم ِفيَك َصاِبراً ُحمَْتِسباً َحىتَّ ُسِفَك ِيف طَ 

بـُْهْم َعَذاباً أَلِيماً اْستُِبيَح َحرِميُُه اللَُّهمَّ فَالْ   السَّالُم َعَلْيَك يَا اْبَن َعْنُهْم َلْعناً َوبِيًال َو َعذِّ
يِنِه ِعْشَت َرُسوِل اللَِّه السَّالُم َعَلْيَك يَا اْبَن َسيِِّد اْألَْوِصَياِء َأْشَهُد أَنََّك أَِمُني اللَِّه َو اْبُن أَمِ 

يداً َو ُمتَّ فَ  ْنِجٌز َما َوَعَدَك ِقيداً َمْظُلوماً َشِهيداً َو َأْشَهُد َأنَّ اللََّه مُ َسِعيداً َو َمَضْيَت محَِ



 َو ُمْهِلٌك َمْن َخَذَلَك َو ُمَعذٌِّب َمْن قـََتَلَك َو َأْشَهُد أَنََّك َوفـَْيَت ِبَعْهِد اللَِّه َو َجاَهْدتَ 
َن اللَُّه َمْن ظََلَمَك َو َلَعَن اللَُّه أُمًَّة َك َو َلعَ ِيف َسِبيِلِه َحىتَّ أَتَاَك اْلَيِقُني فـََلَعَن اللَُّه َمْن قـََتلَ 

َعْت ِبَذِلَك فـََرِضَيْت ِبهِ  ین، و و اطاعت كردند از میان بندگانت، اھل شكاف افكنى و نفاق و باركشان گناھان سنگ،مسَِ

ونش ریختھ شد و حریمش مباح سزواران آتش را پس با آنان درباره تو صابرانھ و بھ حساب تو جھاد كرد، تا در طاعت تو خ
گشت خدایا آنان را لعنت كن لعنتى سنگین، و عذابشان كن عذابى دردناك، سالم بر تو اى فرزند رسول خدا، سالم بر تو اى 

فرزند سرور جانشینان، شھادت میدھم كھ تو امین خدا و فرزند امین اویى، خوشبخت زیستى، و ستوده درگذشتى، و از دنیا رفتى 
، و مظلوم و شھید، گواھى میدھم كھ خدا وفاكننده است آنچھ را بھ تو وعده داده، و نابودكننده كسانى را كھ از یاریات گم گشتھ

دریغ ورزیدند، و عذاب كننده كسانى را كھ تو را كشتند، و گواھى میدھم كھ تو بھ عھد خدا وفا كردید و در راھش بھ بھ جھاد 
لعنت كند كسانى را كھ تو را كشتند، و بھ تو ستم كردند، و این جریان را شنیدند و بھ آن برخاستى تا مرگ فرا رسید، پس خدا 

 أُمِّي يَا اللَُّهمَّ ِإينِّ ُأْشِهُدَك َأينِّ َوِيلٌّ ِلَمْن َواالُه َو َعُدوٌّ ِلَمْن َعاَداُه بَِأِيب أَْنَت وَ ،خشنود شدند
اْلُمَطهَّرَِة  ورا ِيف اْألَْصالِب الشَّاِخمَِة َو اْألَْرَحامِ اْبَن َرُسوِل اللَِّه َأْشَهُد أَنََّك ُكْنَت نُ 

هِبَا َو َأْشَهُد [الطَّاِهرَِة] ملَْ تـَُنجِّْسَك اْجلَاِهِليَُّة بَِأْجنَاِسَها َو َملْ تـُْلِبْسَك اْلُمْدهلَِمَّاُت ِمْن ثَِيا
يِن َو أَرَْكاِن اْلُمْسِلِمَني َو  َماُم اْلَربُّ َمْعِقِل اْلُمْؤِمِنَني َو َأْشَهدُ أَنََّك ِمْن َدَعائِِم الدِّ  أَنََّك اْإلِ

َوى َو َأْعالُم التَِّقيُّ الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ اْهلَاِدي اْلَمْهِديُّ َو َأْشَهُد َأنَّ اْألَِئمََّة ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة التَّقْ 
نـَْيا َو َأْشَهُد َأينِّ بِ اْهلَُدى َو اْلُعْرَوُة اْلُوثـَْقى َو احلُْجَُّة َعَلى أَهْ  ُكْم ُمْؤِمٌن َو بِِإيَاِبُكْم ِل الدُّ

تَِّبٌع َو ُنْصَرِيت ُموِقٌن ِبَشرَاِئِع ِديِين َو َخَواتِيِم َعَمِلي َو قـَْلِيب لَِقْلِبُكْم ِسْلٌم َو أَْمرِي ِألَْمرُِكْم مُ 
ٌة َحىتَّ يَْأَذَن اللَُّه َلُكْم َفَمَعُكْم َمعَ  َواُت اللَِّه َعَلْيُكْم َو ُكْم ال َمَع َعُدوُِّكْم َصلَ َلُكْم ُمَعدَّ

َعَلى أَْرَواِحُكْم َو َأْجَسادُِكْم [َأْجَساِمُكْم ] َو َشاِهدُِكْم َو َغائِِبُكْم َو ظَاِهرُِكْم َو بَاِطِنُكْم 
 .آِمَني َربَّ اْلَعاَلِمنيَ 

ست دارند، و دشمن با آنان كھ با او دشمنند، پدر و مادرم فدایت اى خداى من تو را شاھد میگیرم كھ من دوستم با آنان كھ او را دو
فرزند رسول خدا، گواھى میدھم كھ تو در صلب ھاى بلندمرتبھ و رحم ھاى پاك نورى بودى، جاھلیت با ناپاكي ھایش تو را آلوده 

دین، و پایھ ھاى مسلمانان، و پناھگاه نكرد، و از جامھ ھاى تیره و تارش بھ تو نپوشاند، و گواھى میدھم كھ تو از ستون ھاى 
مردم مؤمنى، و گواھى میدھم كھ پیشواى نیكوكار، با تقوا، راضى بھ مقدرات حق، پاكیزه، ھدایت كننده، و ھدایت شده اى، و 

واھى گواھى میدھم كھ امامان از فرزندانت، اصل تقوا، و نشانھ ھاى ھدایت، و دستگیره محكم، و حّجت بر اھل دنیا ھستند و گ
میدھم كھ من بھ یقین مؤمن بھ شمایم، و بھ بازگشتتان یقین دارم، براساس قوانین دینم، و عواقب عملم، و قبلم با قلبتان در در 

صلح، و كارم پیرو كارتان، و یاری ام براى شما آماده است، تا خدا بھ شما اجازه دھد، پس با شمایم نھ با دشمنانتان، درودھاى 
 .ارواح و پیكرھایتان، و بر حاضر و غایبتان، و بر ظاھر و باطنتان، آمین اى پروردگار جھانیان خدا بر شما، و بر

 .پس دو ركعت نماز میخوانى، و بھ آنچھ میخواھى دعا میكنى و برمیگردى
ابر در دوم: زیارتى است كھ از جابر روایت شده، و كیفیت آن چنان است كھ از عطا [ظاھرا ھمان عطیھ عوفى كوفى ھمسفر ج

اربعین برای زیارت حضرت امام حسین علیھ الّسالم است] نقل شده: در روز بیستم ماه صفر با جابر بن عبد ّهللا انصارى بودم، 
چون بھ غاضریھ رسیدیم در آب فرات غسل كرد، و پیراھن پاكیزه اى كھ با خود داشت پوشیده، آنگاه بھ من گفت: آیا از بوى 



عطا؟ گفتم: سعد با من ھست، قدرى از آن گرفت و بر سر و بدن پاشید، و پابرھنھ روانھ شد، تا نزد خوش چیزى، با تو ھست اى 
 .سر مبارك امام حسین علیھ الّسالم ایستاد، و سھ مرتبھ ّهللا اكبر گفت

 .الّسالم علیكم یا ال هللاّ «پس افتاد و بیھوش شد، چون بھ ھوش آمد شنیدم میگفت: 
. 
. 

رت نیمھ رجب است كھ قبال ذكر كردیم، و با آن جز در چند كلمھ تفاوت ندارد، كھ آن ھم احتماال ناشى از كھ درست ھمان زیا «
 .اختالف نسخھ ھا است، چنان كھ شیخ مرحوم احتمال داده

 .در ھر صورت اگر كسى بخواھد آن را ھم بخواند، بھ زیارت نیمھ رجب رجوع كند، و ھمان را بخواند


