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 جمعه روز در( عج)زمان امام زیارت   

روز جمعه روز حضرت صاحب الزمان عليه السالم و به نام آن جناب است و همان روزى است كه در 

 آن روز ظهور خواهد فرمود بگو در زیارت آن حضرت

  ِ اَلُم َعَلْیَك َیا َعْْيَ اَّللَّ ْرِضِه السَّ
َ

ِ ِِف أ َة اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َیا ُحجَّ   ِِف َخْلِقِه  السَّ

 سالم بر تو اى حجت خدا در همه روى زمين سالم بر تو اى مظهر خدا در ميان خلق 
 

ُج ِبِه َعِن اْْلُْؤِمِنَْي  َتِدي ِبِه اْْلُْهَتُدوَن َو ُيَفرَّ ِذي ََيْ ِ الَّ اَلُم َعَلْیَك َیا ُُنَر اَّللَّ   السَّ

يابند و به اين نور فرج براى اهل ايمان  ق هدايت مىسالم بر تو اى نور خدا كه به اين نور اهل هدايت به ح 

 شود حاصل مى
 

اِصُح  ا اْلَوِِله النَّ َ َيه
َ

اَلُم َعَلْیَك أ اِئُف السَّ ُب اْلخَ ا اْْلَُهذَّ َ َيه
َ

اَلُم َعَلْیَك أ   السَّ

 سالم بر تو اى پاكيزه جان از ترس پنهان سالم بر تو اى ولى اهلل ناصح مردم 
 

اَلُم َعَلْی  اَلُم َعَلْیَك َیا َعْْيَ اْلَحَیاِة السَّ اِة السَّ جَ  َك َیا َسِفیَنَة النَّ

 سالم بر تو باد اى كشتى نجات خلق سالم بر تو اى سرچشمه آب زندگانى 
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اِهِریَن  ِبَْي الطَّ یِّ ِتَك الطَّ ُ َعَلْیَك َو لََعَ آِل ََبْ ى اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َصلَّ   السَّ

 بر تو و بر خاندان تو كه همه خوبان و پاكان عالمندسالم بر تو باد درود خدا  
 

 
ْمِر  ْصِر َو ُظُهوِر اْْلَ ُ َلَك َما َوَعَدَك ِمَن النَّ َل اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َعجَّ  السَّ

 سالم بر تو باد خدا آن وعده نصرت و ظهور سلطنت كه تو را وعده داده بزودى مقرر فرمايد 
 

اَلُم َعَلْیَك َیا َمْوَل  ْخَراَك السَّ
ُ

وَلَك َو أ
ُ

َنا َمْوَلَك َعاِرٌف ِبأ
َ

  َي أ

 تا « ص»سالم بر تو باد اى موالى من منم غالم تو و دوستدار تو و شناساى مقام اول و آخر شما )از پيغمبر  

 )«ع»امام زمان 

 
ْنَتِظُر ُظُهوَرَك َو 

َ
ِتَك َو أ ِ َتَعاََل ِبَك َو ِبآِل ََبْ ُب ِإََل اَّللَّ َتَقرَّ

َ
  ُظُهوَر اْلَحقِّ لََعَ َیَدْیَك أ

 باشم جويم و به انتظار ظهور تو و ظهور سلطنت حق بر دست قدرت تو مى بواسطه تو به درگاه خدا تقرب مى 
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ٍد  ٍد َو آِل ُمَحمَّ َي لََعَ ُمَحمَّ لِّ ْن ُُيَ
َ

َ أ ُل اَّللَّ
َ

ْسأ
َ

 َو أ

 كنم كه درود فرستد بر محمد و آل محمد و از خدا درخواست مى 
 

ْعَداِئَك َو اْْلُْسَتْشَهِدیَن َب  َو 
َ

اِصِریَن َلَك لََعَ أ اِبِعَْي َو النَّ َعَلِِن ِمَن اْْلُْنَتِظِریَن َلَك َو التَّ ْن َيجْ
َ

ْْيَ َیَدْیَك أ
ْوِلَیاِئَك 

َ
َلِة أ   ِِف مُجْ

وستانى كه به فيض و مرا از منتظران تو و از پيروان و يارى كنندگان تو بر عليه دشمنانت قرار دهد و از جمله د 

 رسند بگرداند شهادت در ركاب تو مى
 

ِتَك  ِ َعَلْیَك َو لََعَ آِل ََبْ َماِن َصَلَواُت اَّللَّ   َیا َمْوَلَي َیا َصاِحَب الزَّ

 اى موالى من اى صاحب الزمان درود خدا بر تو باد و بر آل بيت تو 
 

ُمَك  ُمَعِة َو ُهَو ََيْ ُم اْلجُ ُمْؤِمِنَْي لََعَ َیَدْیَك َو َقْتُل َهَذا ََيْ ُع ِفیِه ُظُهوُرَك َو اْلَفَرُج ِفیِه ِِلْ اْْلَُتَوقَّ
  اْلَكاِفِریَن ِبَسْیِفَك 

اين روز جمعه است كه متعلق به توست كه در اين روز همه انتظار تو دارند و فرج و فتح براى اهل ايمان به  

 دست شما و قتل و هالكت كفاربه شمشير توست
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ُموٌر ِبالضِّ 
ْ

ْوَلِد اْلِكَراِم َو َمأ
َ

مٌي ِمْن أ ْنَت َیا َمْوَلَي ََكِ
َ

َنا َیا َمْوَلَي ِفیِه َضْیُفَك َو َجاُرَك َو أ
َ

َیاَفِة َو َو أ
َجاَرِة   اْْلِ

 و من اى مواليم در اين روز مهمان تو و در پناه توام و تو موالى كريم و از خاندان كرم و بزرگوارى هستى و از 

 جانب خدا مأمور به مهمان نوازى و پناه دادن خلقى
 

اِهِریَن  ِتَك الطَّ ْهِل ََبْ
َ

ِ َعَلْیَك َو لََعَ أ ِجْرِِن َصَلَواُت اَّللَّ
َ

ِضْفِِن َو أ
َ

  َفأ

پس مرا به مهمانى بپذير و در جوار خود پناه ده درودهاى خدا بر تو و بر خاندان تو باد كه همه از پاكان  

  .المندع
می كنم به آن بن طاووس گفته كه من بعد از این زیارت، متمثّل می شوم به این شعر و اشاره سيّد 

 حضرت و می گویم:

 حَيثُ مَا اتَّجَهَت رِكَابینَزیلُکَ 
 

 يفُکَ حَيثُ كُنتُ مِنَ البِالدِضَوَ  
 

 

من بر تو نازل می شوم هر كجا كه راحله ام روی آورد و مرا وارد نماید، و ميهمان تو هستم در یعنی 

 هر كجا كه باشم از شهرها.


