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 امام جواد )ع( دوم مخصوصزیارت 

زیارت كاظمين عليهما السالم؛ دو نوع  لب اول: فضيلت و كيفيتفصل هشتم از باب زیارات، مط

از دو بزرگوار و بعضی مشترک، زیارت دیگر مختص  زیارت وجود دارد، بعضی مختص به هر یک

شيخ صدوق در فقيه روایت كرده كه چون خواهى زیارت كنى آن  به حضرت جواد عليه السالم،

  دو جامه پاک بپوش و بگو در زیارت آن جناب خود را پاكيزه نما و حضرت را پس غسل كن و

 
ِضيِّ اْْلَْرِضِي  ِقيِّ الرَّ ِقيِّ النَّ َماِم التَّ ٍّ اْْلِ

ِد ْبِن لََعِ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ   اللَّ

پروردگارا درود فرست بر حضرت محمد بن على پيشواى پاكيزه و پرهيزكار و منزه كه پسنديده حق و مرضى  

 حقيقت

 
ْرِض َو َمْن َتحْ  ِتَك لََعَ َمْن َفْوَق اْْلَ ىَو ُحجَّ َ   َت الَّثَّ

 باشد و حجت تو بر هر كه در روى زمين و زير و تحت خاك مى 

 
اِدَفًة ُمَتَواِتَرًة   َصاَلًة َكِثرَيًة َناِمَیًة َزاِكَیًة ُمَباَرَكًة ُمَتَواِصَلًة ُمََتَ

 درودى فراوان فرست با بركت و خوب و مبارك و پيوست و متصل و دنبال هم و پياپى 
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ْفَضِل َما َص 
َ

ِ َكأ اَلُم َعَلْیَك َیا ُُنَر اَّللَّ ِ السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا َوِِلَّ اَّللَّ ْوِلَیاِئَك َو السَّ
َ

َحٍد ِمْن أ
َ

ْیَت لََعَ أ   لَّ

از بهترين آنچه درود و رحمت فرستادى بر يكى از دوستان و اوليائت و درود بر تو اى ولى خدا سالم بر تو اى  

 نور خدا

 
اَلُم َعَلْیَك َیا  نَي السَّ نَي َو ُساَلَلَة اْلَوِصیِّ ِبیِّ اَلُم َعَلْیَك َیا ِإَماَم اْْلُْؤِمِننَي َو َواِرَث ِعْْلِ النَّ ِ السَّ َة اَّللَّ   ُحجَّ

 سالم بر تو اى حجت خدا سالم بر تو اى پيشواى مؤمنان و وارث علم پيغمبران و نژاد اوصياء 

 
ِ ِِف ُظُلَم  اَلُم َعَلْیَك َیا ُُنَر اَّللَّ ْعَداِئَك ُمَواِلیًا السَّ َك ُمَعاِدیًا ِْلَ ُتَك َزاِئرًا َعاِرفًا ِبحَقِّ ََتْ

َ
ْرِض أ اِت اْْلَ

َك  ْوِلَیاِئَك َفاْشَفْع ِِل ِعْنَد َربِّ   ِْلَ

سالم بر تو باد اى نور خدا در تاريكيهاى زمين آمدم به زيارتت در حالى كه عارفم به حقت و دشمنم با  

 باشم پس مرا در نزد پروردگارت شفاعت فرما مى دشمنانت و دوستدار دوستانت

 

اى كه در آن قبر امام محمد تقى عليه السالم  آنگاه حاجت خود را سؤال كن بعد از آن نماز كن در قبه

است چهار ركعت در نزد سر آن حضرت دو ركعت براى زیارت امام موسى كاظم و دو ركعت براى 

در نزد سر امام موسى كاظم عليه السالم كه آن مقابل قبور امام محمد تقى عليه السالم و نماز مكن 

  قریش است و جایز نيست آنها را قبله خود گردانيدن


