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  ( بعد از نمار صبح)عزمان امام زیارت   

لسالم را بیان می فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه ا در

کنیم. زیارت پنجم: زیارتى است که هر روز بعد از نماز صبح موالى ما صاحب الزمان علیه السالم به 

  شود و آن زیارت این است آن زیارت کرده مى 

 
ْغ َمْواَلَي  ُهمَّ َبلِّ  اْْلُْؤِمِننَي َو اْْلُْؤِمَناِت َاللَّ

ِ
یع ِ َعَلْیِه َعْن ََجِ َماِن َصَلَواُت اَّللَّ   َصاِحَب الزَّ

 پروردگارا بر آقاى ما حضرت صاحب الزمان صلوات اهلل عليه از تمام مرد و زن اهل ايمان 

 
َها َو َبحِْرَها َو َسْهِلَها َو  ا َو ََبِّ ْرِض َو َمَغاِرِِبَ ْ  ِِف َمَشاِرِق اْْلَ

ِِتِ ْ َو َمیِّ
ِ

  َجَبِلَها َحهِّيِّ

 كه در مشرق و مغربهاى عالمند و در بر و بحر و كوه و بيابان جهانند و از همه زندگان و مردگان 

 
ِ َو ِمَداَد َكِلَماِتِه  اِت ِزَنَة َعْرِش اَّللَّ یَّ حِ َلَواِت َو التَّ   َو َعْن َواِلَديَّ َو ُوْلِدي َو َعِّنِّ ِمَن الصَّ

انب پدر و مادر و فرزندان من تحيتى و درودى فرست كه به وزن عرش خدا و به مقدار مداد كلمات خدا و از ج 

 باشد
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َحاَط ِبِه ِعْلُمُه 
َ

ْحَصاُه ِكَتاُبُه َو أ
َ

  َو ُمْنَتَهى ِرَضاُه َو َعَدَد َما أ

 حاطه بر آن كردهو به منتهاى خشنودى و رضاى او و به عدد آنچه در كتاب او به شمار آمده و علم او ا 

 
ٍم َعْهدًا َو َعْقدًا َو َبْیَعًة ِِف َرَقَبِتي ُد َلُه ِِف َهَذا اْلَیْوِم َو ِِف ُكلِّ ََيْ َجدِّ

ُ
( أ ُهمَّ )ِإِّنِّ   اللَّ

 كنم عهد و عقد بيعتى را كه از آن حضرت بر گردن جان من است پروردگارا من باز تجديد مى 

 
ْفَتِِّن ِِبَ  ُهمَّ َكَما َشرَّ ْعَمِة اللَّ ِذِه النِّ ِذِه اْلَفِضیَلِة َو َخَصْصَتِِّن ِِبَ ْلَتِِّن ِِبَ ْشِریِف َو َفضَّ  َذا التَّ

پروردگارا چنانكه مرا به اين شرافت سرفراز فرمودى و به اين فضيلت گرامى داشتى و به اين نعمت بزرگم  

 اختصاص دادى

 
َماِن َو  ِدي َصاِحِب الزَّ نَي َعْنُه  َفَصلِّ لََعَ َمْواَلَي َو َسیِّ ابِّ ْشَیاِعِه َو الذَّ

َ
اِرِه َو أ ْْنَ

َ
  اْجَعْلِِّن ِمْن أ

پس پروردگارا درود فرست بر موالى من و آقاى من حضرت صاحب الزمان و مرا هم از ياران آن بزرگوار و  

 پيروان و مدافعين و نصرت كنندگانش قرار ده
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ْهَلُه ِِف ِكَتاِبَك َو اْجَعْلِِّن ِمَن اْْلُْسَتْشَهِدیَن َبنْيَ َیَدْی 
َ

ِذي َنَعتَّ أ فِّ الَّ   ِه َطاِئعًا َغْْيَ ُمْكَرٍه ِِف الصَّ

هيچ گونه كراهت بگردان در  رسند با كمال شوق و بى و از آنان كه در ركاب حضرتش به درجه رفيع شهادت مى 

 آن صف لشكر آن بزرگوار كه در كتاب مجيد خود اهل آن صف را مدح و توصيف كردى

 
اَلُم  ُ السَّ

ْ ُُبَْیاٌن َمْرُصوٌص لََعَ َطاَعِتَك َو َطاَعِة َرُسوِلَك َو آلِِه َعَلهِّْيِ ُ هَّنَّ
َ

  َفُقْلَت َصّفًا َكأ

كه فرمودى در قرآن آنها صفى باشند كه در راه اطاعت تو و اطاعت رسول تو و اهل بيت پيغمبرت عليهم السالم  

 اند گويى در استقامت به مانند سد آهن ايستاده

 
ِم اْلِقَیاَمِة  ُهمَّ َهِذِه َبْیَعٌة َلُه ِِف ُعُنِقي ِإََل ََيْ  اللَّ

 .پروردگارا اين بيعت و عهد در گردن جان من تا قيامت از او خواهد بود 

 

ام که بعد از این  مؤلف گوید که عالمه مجلسى در بحار فرموده که من در بعض کتب قدیمه دیده

 نیز هفته، ایام در طاهره حجج زیارت و  بزند مثل زدن در بیعت زیارت دست راست را به دست چپ

 .شود کرده زیارت نیز آن به جمعه روزهای در که شود می محسوب حضرت آن برای زیارتی


