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 زیارت حضرت صاحب الزمان علیه السالم در روز جمعه 

ِحیممحنِالرِ سمِهللاِالرِ بِ 

ه ِالسِ  َِخْلق  ه ِالس الُمَِعَلْیَكََِيَِعْْيَِاَّلل  ِِف  َِأْرض  الُمَِعَلْیَكََِيِالس الُمَِعَلْیَكََِيُِحج َةِاَّلل  ِِف 
ن َْيِالس الُمَِعَلْیَكِأَِ ِي َُّهاِاْلُمَهذ بُِنُوَرِاَّلل  ِال ذ يِيَ ْهَتد يِب ه ِاْلُمْهَتُدوَنَِوِيُ َفر ُجِب ه َِعن ِاْلُمْؤم 

ُحِالس الُمَِعَلْیَكََِيَِسف یَنَةِالن َجاة ِالس ال ُِّالن اص  ُمَِعَلْیَكََِيِاْْلَائ ُفِالس الُمَِعَلْیَكِأَي َُّهاِاْلَوِل 
ِبَ ْیت َكِالط ی  ب َْيِالط اه رِ  َُِعَلْیَكَِوَِعَلىِآل  ِاْْلََیاة ِالس الُمَِعَلْیَكَِصل ىِاَّلل  يَنِالس الُمَِعْْيَ

َنِالن ْصر َِوِظُُهور ِاْْلَْمر ِالس الُمَِعَلْیَكََِيَِمْوالَيَِأنََِعَلیِْ َُِلَكَِماَِوَعَدَكِم  َِكَِعج َلِاَّلل 
ِبَ ْیت َكَِوِأَنْ َتظ رُِ ل  ُوالَكَِوُِأْخرَاَكِأَتَ َقر ُبِإ ََلِاَّلل  ِتَ َعاََلِب َكَِوِِب  ِظُُهوَرَكَِوَِمْوالَكَِعار ٌفِِب 

َِعلَِ ُُِمَم ٍدَِوِأَِ،ىِيََدْيكَِظُُهوَرِاْلَْق   ََِأْنُِيَصل  َيَِعَلىُُِمَم ٍدَِوِآل  ِم َنَِوَِأْسَأُلِاَّلل  ْنََِيَْعَلِن 
ر يَنَِلَكَِعَلىِأَْعَدائ َكَِوِاْلُمْسَتْشَهد يَنِبَ ْْيَِ ِِاْلُمن َْتظ ر يَنَِلَكَِوِالت اب ع َْيَِوِالن اص  يََدْيَكِِف 

ِبَ ْیتِ ُُجَْلة ِأَْول َیائ َكََِيِ َِصَلَواُتِاَّلل  َِعَلْیَكَِوَِعَلىِآل  َبِالز َمان  َكَِهَذاِيَ ْوُمَِمْوالَيََِيَِصاح 
اف ر يَنِاْْلُُمَعة َِوُِهَوِيَ ْوُمَكِاْلُمتَ َوق ُعِف یه ِظُُهوُرَكَِوِاْلَفرَُجِف یه ِل ْلُمْؤم ن َْيَِعَلىَِيَدْيكَِ ََ َِوِقَ ْتُلِاْل

ْنِأَْوالدِ ب َسْیف َكَِوَِأَنََِيَِموِْ َِكر مٌيِم  َِوِِالَيِف یه َِضی ُْفَكَِوَِجاُرَكَِوِأَْنَتََِيَِمْوالَي َ رَام  اْل
ِب َِ َِصَلَواُتِاَّلل  َِعَلْیَكَِوَِعَلىِأَْهل  ْرِن  َِوَِأج  ْفِن  َجاَرة َِفَأض  َیاَفة َِوِاْْل  لض   ْیت َكَِمْأُموٌرِِب 

ِ.الط اه ر ينَِ

ز يُلَكَِحْیُثَِنِ: اين زيارت به اين شعر تمثل می جويم و به آن حضرت اشاره نموده، می گويمسيّد بن طاووس فرموده: من پس از 
ُِكْنُتِم َنِاْلب الدِ  َِوَِضی ُْفَكَِحْیُث َِماِاَّت ََهْتِر َكاِب 
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سالم بر تو اى حّجت خدا در زمينش، سالم بر تو اى ديده خدا در ميان مخلوقاتش، سالم بر تو اى نور 

ان به آن نور ره مييابند و به آن نور از مؤمنان اندوه و غم زدوده ميشود، سالم بر تو اى خدا كه رهجوي

پاك نهاد و اى هراسان از آشوب دوران، سالم بر تو اى همراه خيرخواه، سالم بر تو اى كشتى نجات، 

م بر تو، السالم بر تو اى چشمه حيات، سالم بر تو، درود خدا بر تو و بر خاندان پاكيزه و و پاكت، س

خدا در تحقق وعده اى كه به تو داده از نصرت و ظهور امرت شتاب فرمايد، سالم بر تو اى موالى 

من، من دل بسته تو و آگاه به شأن دنيا و آخرت توام، و به دوستى تو و خاندانت به سوى خدا تقرّب 

خواست مى كنم بر محّمد و و از خدا در،ميجويم و ظهور تو و ظهور حق را به دست تو انتظار ميكشم

خاندان محمّد درود فرستد و مرا از منتظران و پيروان و ياوران تو در برابر دشمنانت و از شهداى در 

آستانت در شمار شيفتگانت قرار دهد، اى سرور من، اى صاحب زمان، درودهاى خدا بر تو و بر 

كار اهل ايمان به دستت در  خاندانت، امروز روز جمعه و روز توست روزى كه ظهورت و گشايش

آن روز و كشتن كافران به سالحت اميد می رود و من اى آقاى من در اين روز ميهمان و پناهنده به 

توام و تو اى موالى من بزرگوارى از فرزندان بزرگواران و از سوى خدا به پذيرايى و پناه دهى 

 .و خاندان پاكيزه اتمأمورى، پس مرا پذيرا باش و پناه ده، درودهاى خدا بر تو 

 

سيّد بن طاووس فرموده: من پس از اين زيارت به اين شعر تمثل می جويم و به آن حضرت اشاره نموده، می 

 :گويم

 ندر هر كجا و بر سر هر خوان، من ميهمان توام اى صاحب الّزما


