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 امام زمان )ع( به نقل از سید بن طاووسزیارت       

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

  گویى  سید بن طاوس نقل کرده و آن چنان است که مى است که کنیم، چهارمین زیارت: زیارتى

 

ِدیِد َو اْلَعاِِلِ الَِّذي ِعْلُمُه اَل َیِبیُد 
اَلُم لََعَ اْلحَقِّ اْلجَ  السَّ

 پايان استحد و  سالم بر امام به حق كه مجدد است و عالمى است كه درياى علمش بى 

 
ِ اْلَكِلِ 

َمِم َو َجاِمع ِديِّ اْْلُ اَلُم لََعَ ََمْ  ُمحِْیي اْْلُْؤِمِننَي َو ُمِبرِي اْلَكاِفِریَن السَّ
اَلُم لََعَ   السَّ

 سالم ما بر زنده كننده اهل ايمان و هالك كننده كافران سالم بر مهدى امتها و جامع تمام كلمات وحى الهى 

 
اَلُم لََعَ َخَل  ُْموِد السَّ ِة اْْلَْعُبوِد َو َكِلَمِة امْْلَ اَلُم لََعَ ُحجَّ َرِف السَّ َلِف َو َصاِحِب الشَّ  ِف السَّ

سالم بر جانشين اولياء گذشته كه صاحب مجد و شرافت است سالم بر حجت خداى معبود و بر كلمه محمود او  

 باد
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ْع  ْوِلَیاِء َو ُمِذلِّ اْْلَ اَلُم لََعَ ُمِعزِّ اْْلَ ْوِصَیاِء السَّ َیاِء َو َخاِِتِ اْْلَ ْْنِ
اَلُم لََعَ َواِرِث اْْلَ  َداِء السَّ

سالم بر عزت بخشنده دوستان خدا و ذليل كننده دشمنان خدا سالم بر وارث انبياء الهى و بر خاتم اوصياء  

 پيغمبران

 
اَل  اَلُم لََعَ اْلَقاِئِم اْْلُْنَتَظِر َو اْلَعْدِل اْْلُْشَتَهِر السَّ وِر السَّ اِهِر )َو النُّ اِهِر َو اْلَقَمِر الزَّ ْیِف الشَّ ُم لََعَ السَّ
 (اْلَباِهِر 

سالم بر امام قائم منتظر خلق و بر سلطان عادل مشهور عالم سالم بر صاحب شمشير كشيده و بر ماه تابان و نور  

 درخشان

 

ِم  َ اَلِم َو َبْدِر )اْلَبْدِر( المَّتَّ ِس الظَّ اَلُم لََعَ ََشْ اِم  السَّ یَّ َناِم َو َنْضَرِة )ِفْطَرِة( اْْلَ  اْْلَ
ِ
اَلُم لََعَ َرِبیع   السَّ

 سالم بر آفتاب شام ظلمانى جهان و ماه تمام ايمان سالم بر بهار اهل عالم و صفا و شادى بخش روزگار 

 
 َ یِن اْْل اَلُم لََعَ الدِّ اِم السَّ ِق اْْلَ ْمَصاِم َو َفالَّ اَلُم لََعَ َصاِحِب الصَّ ُووِر َو اْلِكَتاِ  اْْلَْسُطوِر السَّ
ْ
 ثْأ

 سالم بر صاحب شمشير قدرت و شكافنده فرق سالم بر آن دين مأثور و كتاب رقم شده 
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َیاِء  ْْنِ
ِتِه لََعَ ِعَباِدِه اْْلُْنَتِهي ِإَلْیِه َمَواِریُث اْْلَ ِ ِِف ِباَلِدِه َو ُحجَّ ِة اَّللَّ  َبِقیَّ

اَلُم لََعَ َمْوُجوٌد آَواُر َو َلَدْیِه  السَّ
ْصِفَیاِء   اْْلَ

سالم بر حضرت بقية اهلل در ديار خدا و حجت او بر بندگان خدا آن كسى كه ميراث تمام پيغمبران به او منتهى شود و آثارو  

 شعار پاكان عالم نزد او موجود باشد

 
رِّ َو اْلَوِِلِّ ِلْْلَْمِر ) ِن لََعَ السِّ ( اْْلُْؤََتَ اَلُم لََعَ  السَّ

 م بر آنكه امين است بر سر حق و ولى امر استسال 

 
َمَع ِبِه اْلَكِلَ َو َیُلَّ ِب  ْن َيجْ

َ
َمَم أ ُ َعزَّ َو َجلَّ ِبِه اْْلُ اَلُم لََعَ اْْلَْهِديِّ الَِّذي َوَعَد اَّللَّ َعَث السَّ   ِه الشَّ

مختلف مردم را به وجود او جمع سالم بر امام مهدى آن كسى كه خداى عز و جل به امتها وعده داده كه عقايد  

 كند و خلق را از تفرقه برهاند

 
َز ِبِه َوْعَد اْْلُْؤِمِننَي  جِ

َن َلُه َو ُیْن كِّ َْلَ ِبِه اْْلَْرَض ِقْسطًا َو َعْداًل َو َُيَ   َو ََيْ

ده خدا به و به وجود او خداى متعال زمين را پر از عدل و داد گرداند و همه قواى عالم از او تمكين كنند و وع 

 عزت اهل ايمان به وقوع پيوندد
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َم َيُق  ْنَیا َو ََيْ ِتي َو َمَواِِلَّ ِِف اْلحََیاِة الدُّ ِئمَّ
َ
َة ِمْن آَباِئَك أ ِئمَّ َك َو اْْلَ نَّ

َ
ْشَهُد َیا َمْواَلَي أ

َ
ْشَهاُد أ  وُم اْْلَ

و آقاى منند و در دنيا و در دهم اى موالى من كه تو و ائمه طاهرين پدران بزرگوار تو امامان من  گواهى مى 

 آخرت كه شاهدان خلق به گواهى برخيزند

 
ي َو ُغْفَراِن ُذ  ِِن َو َقَضاِء َحَواِئجِ

ْ
َ َتَباَرَك َو َتَعاََل ِِف َصاَلِح َشثْأ َل اَّللَّ

َ
ْن تَْسثْأ
َ
ُلَك َیا َمْواَلَي أ

َ
ْسثْأ
َ
  وُُنِِ أ

بخواهى كه امور مرا اصالح كند و حاجتهايم  كنم كه از خداى تبارك و تعالى اى موالى من از تو درخواست مى 

 را برآورد و گناهانم را ببخشد

 
َخَواِتَي اْْلُْؤِمِننَي َو اْْلُْؤِمَناِت 

َ
ْخَواِِن َو أ ْخِذ ِبَیِدي ِِف ِدیِِن َو ُدْنَیاَي َو آِخَرِتي ِِل َو ِِلِ

ُه َو اْْلَ ًة ِإنَّ ََكفَّ
  َغُفوٌر َرِحٌي 

تم از من دستگيرى كند و از همه برادران و خواهران اهل ايمان من تمام را دست و در امر دين و دنيا و آخر 

 گيرد كه خداى متعال بسيار آمرزنده و مهربان است

 

پس بجا آور نماز زیارت را به نحوى که پیش از این ذکر نمودیم یعنى دوازده رکعت بعد از هر دو 

هدیه کند بسوى آن حضرت و چون از نماز رکعت سالم دهد و تسبیح زهرا علیها السالم بگوید و 

 زیارت فارغ شدى بگو
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اِعي ِإََل َسِبیِلَك  ْرِضَك َو َخِلیَفِتَك ِِف ِباَلِدَك الدَّ
َ
ِتَك ِِف أ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُحجَّ   اللَّ

پروردگارا درود و رحمت فرست بر حجت و خليفه تو بر اهل زمين تو در تمام بالد دعوت كننده خلق است به  

 ه تورا

 
ْلَمِة َو  لِّي الظُّ ْمِرَك َوِِلِّ اْْلُْؤِمِننَي َو ُمِبرِي اْلَكاِفِریَن َو ُمجَ

َ
 (ُمِنرِي اْلحَقِّ  َو اْلَقاِئِم )ِبِقْسِطَك َو اْلَفاِئِز ِبثْأ

و نگهبان عدل و فيروز و ناجح به فرمان توست ولى و دوستدار اهل ايمان و هالك كننده كافران و برطرف  

 كفر و عصيان و روشن كن طريق حق استكننده ظلمت 

 
ْرِضَك 

َ
ْدِق َو َكِلَمِتَك َو َعْیَبِتَك َو َعْیِنَك ِِف أ ْكَمِة َو اْْلَْوِعَظِة اْلحََسَنِة َو الصِّ اِدِع ِباْلحِ   َو الصَّ

خلق را به صداى رسا بعلم و حكمت الهى دعوت كند و بموعظه نيكو و سخن صدق پند دهد و او كلمه تامه  

 و صندوق )اسرار و علوم( تست و نماينده تو درروى زمين است توست

 
ْبَصاِر اْلَوَرى

َ
اِة َو َعَلِ اْْلَُدى َو وُُنِر أ

جَ اِصحِ َسِفیَنِة النَّ
اِئِف اْلَوِِلِّ النَّ ِب اْلخَ قِّ   اْْلََُتَ

ى نجات و پيشواى آن امامى كه دايم مراقب و نگران و خائف و ترسان بود آن ولى ناصح و خيرخواه امت و كشت 

 هدايت خلق و نور ديدگان خاليق است
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مِّ َو ََكِشِف اْلَبْلَو  ِج اْلَكْرِ  َو ُمِزیِل اْْلَ َص َو اْرَتَدى َو اْلِوْتِر اْْلَْوُُتِر َو ُمَفرِّ   ىَو َخرْيِ َمْن َتَقمَّ

عالم است و گشايش بخش و بهترين كسى است كه در تن پيراهن و ردا كند و او منتقم و خونخواه مظلومان  

 دلها و برطرف كننده هم و غم و بليات خلق است

 
ِة اْْلَاِدیَن َو اْلَقاَدِة اْْلََیاِمنِي  ِئمَّ ِ َعَلْیِه َو لََعَ آَباِئِه اْْلَ   َصَلَواُت اَّللَّ

و بركت امت پروردگارا رحمت و درود فرست بر او و بر پدران بزرگوار او كه امامان هدايت و پيشوايان با ميمنت  

 هستند

 
َهاُر  ْیُل َو النَّ اُر َو اْخَتَلَف اللَّ ْْثَ ْیَنَعِت اْْلَ

َ
اُر َو أ ْشجَ ْوَرَقِت اْْلَ

َ
ْسحَاِر َو أ َدِت َما َطَلَعْت َكَواِكُب اْْلَ  َو َغرَّ

ْطَیاُر   اْْلَ

و شب و روز در ها برسد  كنند و درختان برگ برآورد و ميوه درود فرست بر آنان مادامى كه ستارگان طلوع مى 

 عالم رفت و آمد كند و مرغان چمن نغمه سرايى كنند

 
 آِمنَي َر َّ اْلَعاَْلِنَي 

ِه َو اْحُشْرَنا ِِف ُزْمَرِتِه َو َتحَْت ِلَواِئِه ِإَلَه اْلحَقِّ ُهمَّ اْنَفْعَنا ِبحُبِّ   اللَّ

زير لواى او ما را محشور ساز اى خداى پروردگارا ما را به دوستى آن بزرگوار منتفع گردان و در زمره اصحاب او  

  .به حق اى پروردگار عالميان اين دعا را مستجاب گردان


