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 پیامبر )ص( در روز شنبهزیارت       

سیّد ابن طاووس در جمال األُسبوع گفته: ابن بابویه رحمه اهلل مسنداً از صَقر بن اَبی دُلَف روایت کرده 

السالم را به سُرّ مَن رأی طلبید، روزی به خدمت آن  هکه چون متوکّل، حضرت امام علی النَّقی علی

بِ متوکِّل محبوس حضرت رفتم خبری از احوال آن جناب بگیرم؛ و آن حضرت را نزد زراقی، حاج

کرده بودند. چون نزد او رفتم گفت: چه کار داری؟ گفتم: به دیدن شما آمده ام. ساعتی با هم نشستیم 

و از هر گونه صحبتی با هم کردیم تا آنکه مردم را متفرّق کرد و مجلس خلوت شد، باز پرسید که 

ای که خبری از موالی خود برای چه آمده ای؟ من همان جواب او.ّل را دادم، گفت: گویا آمده 

بگیری؟ من ترسیدم، گفتم: موالی من خلیفه استو گفت: ساکت شو که موالی تو بر حقّ است و من 

نیز اعتقاد تو را دارم. گفتم: اَلحَمدُ لِله . پس گفت: آی می خواهی نزد او بروی؟ گفتم: بلی. گفت: 

تم تا وقتی که صاحب البرید بیرون شد. آن قدری بنشین تا صاحب البرید از نزد او بیرون آید. من نشس

وقت پسرکی را مأمور کرد که مرا به نزد آن حضرت ببَرد، چون به خدمت آن جناب رسیدم، دیدم بر 

روی حصیری نشسته است و در برابرش قبری کنده اند، پس سالم کردم. حضرت جواب داد، فرمود: 

م که از احوال شما خبری گیرم. پس چون نظرم بنشین. پس فرمود که برای چه آمده ای؟ گفتم آمده ا

بر قبر افتاد گریستم. حضرت فرمود که گریه مکن که در این وقت از ایشان آسیبی به من نمی رسد. 

گفتم: اَلحَمدُ لِللهِ، پس گفتم: ای سیّد من، حدیثی از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله روایت شده که 

: یعنی ؛«فَتُعَادِیَکُم األیَّامَ تُعادُوا الَ» آن حدیث؟ عرض کردم: معنی آن را نمی فهمم. فرمود: چیست

 هستیم ما روزها و ایّام از مراد: فرمود. «کرد خواهند دشمنی شما با آنها که روزها با نکنید دشمنی»

 یکشنبه و است آله و علیه اهلل صلی خدا رسول اسم شنبه زمین؛ و آسمانها پاست به که مادامی

ین)علی( علیه السالم و دوشنبه حسن و حسین علیهما السالم و سه شنبه علی بن الحسین و امیرالمؤمن
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محمّد بن علی و جعفر بن محمد علیهما السالم و چهارشنبه موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمّد 

 بن علی علیهم السالم و منم و پنج شنبه فرزندم حسن علیه السالم و جمعه فرزند فرزندم است و به

سوی او جمع می شوند اهل حق. این است معنی ایّام، پس دشمنی نکنید با ایشان در دنیا که دشمنی 

کنند با شما در آخرت، پس فرمود: وداع کن و بیرون رو که ایمن نیستم بر تو و می ترسم اذیّتی به تو 

د: ذکر زیارت گاه فرمورسد. و بعد سیّد این حدیث را به سند دیگر از قطب راوندی نقل کرده آن

 :حضرت رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله در روز خود که روز شنبه باشد

 

ُ َوْحََدُ اَل َشِریَك َلُه   ْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

  أ

 ندارد انباز و شريك كه نيست يكتا خداى جز خدايى هيچ كه دهم مى گواهى 

 

ْغَت ِرَسااَلِت  َك َقْد َبلَّ نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

ِ َو أ ُد ْبُن َعْبِد اَّللَّ َك ُمَحمَّ نَّ
َ

َك َرُسوُلُه َو أ نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

ِتَك َو أ مَّ ْحَت ِِلُ َك َو ََنَ   َربِّ

 تو كه دهم مى گواهى و خدا پيغمبر( ص) اهلل عبد بن محمد حضرت تويى و او رسول تويى كه دهم مى گواهى و 

 كردى نصيحت و وعظ را امتت و فرمودى كامل تبليغ را خود خداى رسالتهاى محققا

 

ْكَمِة َو  ِ ِباْلحِ ِذي َعَلْیَك ِمَن اْلَحِق َو َجاَهْدَت ِِف َسِبیِل اَّللَّ ْیَت الَّ دَّ
َ

  اْْلَْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو أ

 كامال شدى مأمور آن اداى به خدا جانب از آنچه و نمودى نيكو موعظه و حكمت زبان با خدا راه در جهاد و 

 دادى انجام
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َك َقْد َرُؤْفَت ِباْْلُْؤِمِننَي َو َغُلْظَت لََعَ اْلَكاِفِریَن َو  نَّ
َ

َتاَك اْلَیِقنُي َو أ
َ

ِلصًا َحَّتَّ أ َ ُمخْ   َعَبْدَت اَّللَّ

 خدا بندگى و داشتى روا كافران بر را سختگيرى و خشونت كمال و ايمان اهل با را محبت و رأفت نهايت البته و 

 رسيدى كامل يقين مقام به تا نمودى اخالص به را

 

ِمنَي  ْشَرَف َمَحلِّ اْْلَُكرَّ
َ

ُ ِبَك أ   َفَبَلَغ اَّللَّ

 دبرسان خود مقربان و مكرمان مقامات اشرف به را تو خدا پس 
 

اَلِل  ْرِك َو الضَّ ِذي اْسَتْنَقَذَنا ِبَك ِمَن الشِّ ِ الَّ   اْلَحْمُد َّلِلَّ

 داد نجات ضاللت و شرك از را ما تو وجود به كه را خداى ستايش 
 

ٍد َو آِلِه َو اْجَعْل  ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمَحمَّ َیاِئَك َو اْْلُْرَسِلنَي اللَّ ْْنِ
َ

  َصَلَواِتَك َو َصَلَواِت َماَلِئَكِتَك َو أ

 رسوالن و پيغمبران و فرشتگان درود و را خود درود ده قرار و او آل و( ص) محمد بر فرست درود خدايا 
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َرِضنَي  َماَواِت َو اِْلَ ْهِل السَّ
َ

نَي َو أ اِلحِ   َو ِعَباِدَك الصَّ

 زمينها و آسمانها اهل همه و را خود صالح بندگان و 
 

ٍد َعْبِدَك َو َرُسوِلَك  ِلنَي َو اْْلِخِریَن لََعَ ُمَحمَّ وَّ نَي ِمَن اِْلَ َح َلَك َیا َربَّ اْلَعاَْلِ   َو َمْن َسبَّ

( ص) محمد حضرت بر را همه درود خلق آخرين و اولين از عالم پروردگار اى كند مى تسبيح را تو كه كس هر و 

 رسول كه توست خاص بنده

 

ِتَك ِمْن  ِتَك َو َخاِلَصِتَك َو ِخََيَ َك َو ِصْفَوِتَك َو َخاصَّ یِبَك َو َحِبیِبَك َو َصِفیِّ ِمیِنَك َو َنجِ
َ

َك َو أ یِّ  َو َْنِ
  َخْلِقَك 

 خلق تمام از تو منتخب و تو خالص و خاص و منزه و پاك بنده و تو حبيب و برگزيده و وحى امين و پيغمبر و 
 

ِفیَعَة َو اْبَعْثُه َمَقامًا َمْحُمودًا َیْغِبُطُه ِب َو  َرَجَة الرَّ ْعِطِه اْلَفْضَل َو اْلَفِضیَلَة َو اْلَوِسیَلَة َو الدَّ
َ

ُلوَن َو أ وَّ ِه اِْلَ
  اْْلِخُروَن 

 محمود مقام به را او و را شفاعت رفيع درجه و وساطت مقام و پيغمبران همه بر برترى مقام فرما عطا او به و 

 برسان است خلق آخرين و اولين غبطه كه( كبرى شفاعت)
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ُم  َ َو اْسَتْغَفَر ََلُ ْنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اَّللَّ
َ

ْ ِإْذ َظَلُموا أ ُ هَّنَّ
َ

َك ُقْلَت َو َلْو أ ُهمَّ ِإنَّ َ  اللَّ ُسوُل َلَوَجُدوا اَّللَّ الرَّ
ابًا َرِحمًي   ََتَّ

د آين باز توبه به تو نزد كردند ستم خود نفس بر كه بندگانى هرگاه كه گرامت رسول هب فرمودى خود تو الها بار 

و از خدا مغفرت طلبند و رسول بر آنها آمرزش از خدا طلبد البته آن بندگان خدا را توبه پذير و مهربان خواهند 

 يافت
 

َك ُمْسَتْغِفرًا َتاِئبًا ِمْن  یَّ ُت َْنِ ََتْ
َ

ي َفَقْد أ ٍد َو آِلِه َو اْغِفْرَها ِل ِإََلِ   ُذُُنِِب َفَصلِّ لََعَ ُمَحمَّ

ام تو هم درود فرست بر محمد و آلش  غمبر تو براى توبه و استغفار و بازگشت از گناه آمدهپي درگاه به بارالها پس 

 و از گناهانم درگذر
 

ِ َت  ِتَك ِإََل اَّللَّ ْهِل ََبْ
َ

ُه ِبَك َو ِبأ جَّ ََتَ
َ

َدَنا أ َك َو َرِبِّ ِلَیْغِفَر ِل َیا َسیِّ   َعاََل َربِّ

 ام كه پروردگار من و توست تا مرا ببخشد خدا رو آورده درگاه به شما بيت اهل و شما بوسيله من سيد اى 

  

 پس سه مرتبه بگو

ا ِإَلْیِه َراِجُعوَن  ِ َو ِإنَّ ا َّلِلَّ   ِإنَّ

 گرديم مى باز او بسوى و آمده خدا جانب از همه ما البته 
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 پس بگو

  

ا اْلَوْحُي  ْعَظَم اْْلُِصیَبَة ِبَك َحْیُث اْنَقَطَع َعنَّ
َ

ا َفَما أ ِصْبَنا ِبَك َیا َحِبیَب ُقُلوِِبَ
ُ

  أ

 منقطع ما از وحى شما فقدان از كه بزرگى مصيبت چه ما دلهاى محبوب اى ايم ديده مصيبت شما بواسطه ما 

 گرديد
 

ا  ا ِإَلْیِه َراِجُعوَن َو َحْیُث َفَقْدَناَك َفِإنَّ ِ َو ِإنَّ   َّلِلَّ

 گشت خواهيم باز خدا بسوى و خدا جانب از هم ما پس شديم مبتال شما فراق به كه اكنون و 
 

اِهِریَن  ِبنَي( الطَّ یِّ ِتَك )الطَّ ِ َعَلْیَك َو لََعَ آِل ََبْ ِ َصَلَواُت اَّللَّ َدَنا َیا َرُسوَل اَّللَّ   َیا َسیِّ

 تو و بر اهل بيت طاهرين تو باد بر الهى درودهاى خدا رسول اى ما سيد اى 
 

ِجْرِن 
َ

ِضْفِِن َو أ
َ

َنا ِفیِه َضْیُفَك َو َجاُرَك َفأ
َ

ُمَك َو أ ْبِت َو ُهَو ََيْ ُم السَّ   َهَذا ََيْ

 به و بپذير خود مهمانى به مرا ام آمده تو همسايگى به و تو مهمانى در من و شماست به متعلق كه شنبه روز اين 

 ده پناهم درگاهت
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َجاَرِة  ُموٌر ِباْْلِ
ْ

َیاَفَة َو َمأ بُّ الضِّ مٌي ُتحِ َك ََكِ  َفِإنَّ

 خلق دادن پناه به مأمورى خدا جانب از و مهماندوست و كريمى بسيار تو كه 
 

ِ ِعْنَد  ْنِزَلِة اَّللَّ ْحِسْن ِإَجاَرَتَنا ِِبَ
َ

ِجْرَنا َو أ
َ

ْحِسْن ِضَیاَفِتي َو أ
َ

ِضْفِِن َو أ
َ

ِتَك َفأ   َك َو ِعْنَد آِل ََبْ

 و تو نزد خدا مقام و منزلت حق به ده پناه نيكو مرا خود جوار در و فرما ضيافتم نيكو و كن خود مهمان مرا پس 

 تو بيت اهل نزد
 

ِمنَي  َْكَ ُم اِْلَ َْكَ
َ

ُه أ ا اْسَتْوَدَعُُكْ ِمْن ِعْلِمِه َفِإنَّ ْ ِعْنََدُ َو ِِبَ
ْنِزَلهِِتِ   َو ِِبَ

 بزرگترين خدا البته كه است سپرده وديعه شما به علمش از كه اسرارى به و خدا نزد آنها مقام و منزلت به و 

 .است بزرگواران
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