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 شعبان ماه سوم روز دعای   

  روز پنجشنبه سوم شعبان پس روزه بگير آن روز را و اين دعا را در آن روز بخوان

 
ُلَك ِبحَقي اْْلَْوُلوِد ِِف َهَذا اْلَیْوِم اْْلَْوُعوِد ِبَشَهاَدِتِه َقْبَل اْسِتْهاَللِِه َو ِوَل 

َ
ْسأ

َ
ُهمَّ ِإِّني أ   َدِتِه اللَّ

كه پيش از آنكه متولد شود به « ( ع»كنم به حق مولود در اين روز )حضرت حسين  اى خدا از تو درخواست مى 

 گواهى داد يكتايى تو 

 
( َلَبَتْیَها

ْ
 )ُيَطأ

ْ
َّا َيَطأ َماُء َو َمْن ِفیَها َو اْْلَْرُض َو َمْن َعَلْیَها َو َْل  َبَكْتُه السَّ

 آسمان و زمين و هر چه در اوست به مظلوميش گريست و هنوز قدم به سنگالخ دنيا نگذارده

 
ِة  َم اْلَكرَّ ْصَرِة ََيْ ِد اْْلُْسَرِة اْْلَْمُدوِد ِبالنُّ ِة َو َسیي  َقِتیِل اْلَعْْبَ

كشته شد تا خلق بر او بگريند آنكس كه سيد قبيله و بزرگ عالم بود آنكه به انتقام خون پاكش در رجعت ظفر  

 افتپايدار خواهد يو نصرت 

 
ْوَبِتِه 

َ
َفاَء ِِف ُتْرَبِتِه َو اْلَفْوَز َمَعُه ِِف أ َة ِمْن نَْسِلِه َو الشي نَّ اْْلَِئمَّ

َ
ِض ِمْن َقْتِلِه أ   اْْلَُعوَّ

 و امامان و پيشوايان دين از نسل پاك اوست و شفاى هر مرض در تربت او 
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ِتِه َبْعَد َقاِئِمِهْم َو َغْی  ْوِصَیاَء ِمْن ِعْْتَ اَر َو اْْلَ بَّ اَر َو ُيْرُضوا اْلجَ ُروا الثَّ
َ

ْوَتاَر َو َيْثأ  َبِتِه َحَّتَّ ُيْدِرُكوا اْْلَ
و هر كه را محبت اوست در رجعتش پس از قائم آل محمد )ع( و طول غيبت فيروز خواهد بود تا آنكه به  

 برخيزند و خدا را خوشنود سازند خونخواهى او 

 
اٍر َصلَّ  ْْنَ

َ
َهاِر َو َيُكوُُنا َخْْيَ أ ْیِل َو النَّ ْ َمَع اْخِتاَلِف اللَّ

ُ َعَلهْْيِ  ى اَّللَّ
 و بهترين ياران دين خدا باشند درود خدا بر آنان تا روز و شب در جهان برقرار است

 
ٍف ُمِسي ٍف ُمْعَْتِ ُل ُسَؤاَل ُمْقَْتِ

َ
ْسأ

َ
ُل َو أ سَّ ََتَ

َ
ِهْم ِإَلْیَك أ ُهمَّ َفِبحَقي ْمِسِه ٍء ِإََل َنْفِسِه ِمَّ  اللَّ

َ
ِمِه َو أ َط ِِف ََيْ   ا َفرَّ

كنم مانند گناهكارى كه معترف به گناه خود  جويم و درخواست مى بارالها به حق آنها به درگاه تو توسل مى 

 كارى روز و شب بر خويش ستم كرده است و از افراط 

 
ُلَك اْلِعْصَمَة ِإََل َمحَلي َرْمِسِه 

َ
  َيْسأ

 ا تا وقت مرگ محفوظ دارىايمانش ركند كه  از تو درخواست مى 

 
ْئَنا َمَعُه َداَر اْلَكَراَمِة َو َمحَ  ِتِه َو اْحُشْرَنا ِِف ُزْمَرِتِه َو ََبي ٍد َو ِعْْتَ ُهمَّ َفَصلي لََعَ ُمحَمَّ َقاَمِة اللَّ  لَّ اْْلِ

كرامتت  و در داربارالها درود فرست بر محمد )ص( و عترت پاكش و ما را در زمره آن بزرگوار محشور گردان 

 و محل اقامت ابد با او قرين ساز بهشت
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ْمَنا ِبُزْلَفِتِه َو اْرُزْقَنا ُمَراَفَقَتُه َو َساِبَقَتُه  ْْكِ
َ

ْعِرَفِتِه َفأ ْمَتَنا ِِبَ ْْكَ
َ

ُهمَّ َو َكَما أ   اللَّ
 خدايا چنانكه به ما معرفتش را عطا فرمودى تقرب و رفاقت با سبقت حضرتش را نيز عطا فرما 

 
ِه  اَلَة َعَلْیِه ِعْنَد ِذْْكِ ُ ِْلَْمِرِه َو ُيْكِِثُ الصَّ ْن ُيَسِّلي   َو اْجَعْلَنا ِمَّ

 و ما را از آنان قرار ده كه تسليم فرمان اويند و درود بر او چون نامش ياد شود بسيار فرستند 

 
ْصِفَیاِئِه اْْلَْمُدوِديَن 

َ
ْهِل أ

َ
ْوِصَیاِئِه َو أ

َ
 أ

ِ
یع َهِر َو اْلُحَججِ لََعَ َو لََعَ ََجِ وِم الزُّ جُ ِمْنَك ِباْلَعَدِد اِلْثََنْ َعَشَر النُّ

 اْلَبَشِر 
ِ

یع  ََجِ
اش كه تو آنان را دوازده نفر در شمار آوردى كه آنها  و هم درود بر جميع اوصياء و جانشينانش و اهل برگزيده

 روشن و حجتهاى تو بر جميع بشرندستارگان 

 
ُهمَّ َو َهْب لَ  ِ اللَّ

ٍد َجّدي َمَّ ْح َلَنا ِفیِه ُكلَّ َطِلَبٍة َكَما َوَهْبَت اْلحَُسْْيَ مِِلُ ْنجِ َ
  َنا ِِف َهَذا اْلَیْوِم َخْْيَ َمْوِهَبٍة َو أ

خدايا در اين روز به ما بهترين موهبت را عطا فرما و كليه حوايج ما را برآور چنانچه حسين )ع( را به جدش 

 عطا فرمودىمحمد )ص( 

 
ْوَبَتُه آِمَْي َربَّ َو َعا

َ
ِه ِمْن َبْعِّدِ نَْشَهُد ُتْرَبَتُه َو ََنَْتِظُر أ ْهِّدِ َفَنحُْن َعاِئُذوَن ِبَقْْبِ َْي  َذ ُفْطُرُس ِِبَ   اْلَعاَْلِ

و فطرس ملك را به مقام خود برگردانيدى و ما پناه جسته به قبر مطهرش پس از شهادتش و بر تربت پاكش 

 زرگوار را منتظريم اين دعاى ما را اجابت كن اى پروردگار عالم.رجعت آن بحضور يافته و 

 


