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 کاظمین در حکیمه زیارت

 زیارات، دو مقام است: مقام اول: زیارت دو امام معصوم حضرت امام على نقى و در فصل دهم از باب

امام جواد علیه  ات اهلل علیهما. در اینجا زیارت جناب حکیمه دخترحضرت امام حسن عسکرى صلو

 :السالم را می خوانیم

خدمتش که چه  لّف گوید روایت شده از حضرت صادق علیه السالم که زید شَحّام عرض کرد به مؤ

مثل آنست که زیارت کرده  ثوابست از براى کسى که زیارت کند یکى از شما امامان را فرمود

نقل کردیم روایتى از حضرت صادق علیه  سول خدا صلى اهلل علیه و آله را و ما در سابقحضرت ر

امام مفترض الطّاعه را و نماز گذارد نزد او چهار رکعت نوشته  السالم نقل شده که هرکه زیارت کند

امام محمد تقى  حجّه و عمره و در هدیه الزائرین نقل کردیم فضائل جناب حکیمه دختر شود براى او

علیه السالم را که قبر شریفش پایین پا چسبیده به ضریح عسکریین علیهما السالم است و گفتیم که در 

است پس  کتب مزار زیارت مخصوصى براى آن معظمه ذکر نشده با آن مرتبه رفیعه که از براى او

سزاوار است او را زیارت کنند به الفاظى که در زیارت اوالد ائمه علیهم السالم نقل شده یا زیارت 

اش حضرت فاطمه بنت موسى علیهما السالم وارد  کنند او را به این الفاظ که در زیارت عمه مکرمه

 : گویى ایستى رو به قبله و مى شده و آن چنان است که مى

 
اَلُم ََعَ  ف السَّ ِف ِّ اَّلَّ

ََ   ٍ
ُُ اَلُم ََعَ  ف السَّ ِف اَّلَّ َو

ْو
ِف    دَدَم 
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ف  ٍف اَّلَّ یََس ُرو  عف
اَلُم ََعَ ف السَّ ميف اَّلَّ اَلُم ََعَ ُموََس َكلف ف السَّ یلف اَّلَّ مَي َخلف َراهف بو  إف

اَلُم ََعَ   السَّ
 

ف  قف اَّلَّ
َ َخلو َك َیا َخْيو اَلُم َعَلیو ف السَّ َك َیا َرُسوَل اَّلَّ اَلُم َعَلیو   السَّ

 
اَل  نَی السَّ ی ِّ بف

ف َخاََتَ النَّ دف اَّلَّ َن َعبو َد بو َك َیا ُمحَمَّ اَلُم َعَلیو ف السَّ يَّ اَّلَّ ْف َِ َك َیا    ُم َعَلیو
 

َن  َّ بو نَی ََعف نف مف ُؤو
َْي اْلو مف

َ
َك َیا أ اَلُم َعَلیو ف السَّ يَّ َرُسولف اَّلَّ ِف ِبف َطالفب  َو

َ
  أ

 

 

َديو  ةف َو َسی ِّ َ ْحو َطيف الرَّ
بو ُکَما َیا سف اَلُم َعَلیو نَی السَّ َعاَْلف

َساءف الو  نف
ََدَ َمُة َسی ِّ كف َیا َفاطف اَلُم َعَلیو لف السَّ

هو
َ
ِف أ َبا

ََ  
نَّ  جَ  ةف الو
 

یَن  رف اظف
ف النَّ

َِ َعنیو یَن َو ُقرَّ دف َعابف
َد الو ف َسی ِّ

حَُسنیو َن الو َّ بو َك َیا ََعف اَلُم َعَلیو   السَّ
 

ف  ِف
َد النَّ ف َبعو

ْلو عف
َر الو ٍّ َباقف َن ََعف َد بو َك َیا ُمحَمَّ اَلُم َعَلیو   السَّ
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د   َن ُمحَمَّ َر بو
َْ َك َیا َجعو اَلُم َعَلیو نَی السَّ مف

َ َبارَّ اْلو َق الو ادف   الصَّ
 

َر  هو َر الطُّ اهف
ر  الطَّ

َْ َن َجعو َك َیا ُموََس بو اَلُم َعَلیو  السَّ
 

 َّ َك َیا ََعف اَلُم َعَلیو َي  السَّ قف ٍّ التَّ َن ََعف َد بو َك َیا ُمحَمَّ اَلُم َعَلیو َتَضى السَّ ُرو َضا اْلو َن ُموََس الر ِّ   بو
 

يَّ النَّ  قف
د  النَّ َن ُمحَمَّ َّ بو َك َیا ََعف اَلُم َعَلیو نَی السَّ مف

َ َح اْلو   اصف
 

ف  دف نو َبعو ي ِّ مف ِف َو
اَلُم ََعَ الو ٍّ السَّ َن ََعف َك َیا َحَسَن بو اَلُم َعَلیو   السَّ

 
ل ِّ ََعَ  َِ ُهمَّ  َك اللَّ قف

َك ََعَ َخلو تف جَّ
ُّ َك َو  ی ِّ ِف ي ِّ َو ِف َك َو َو َك َو َو ِّف ِّ َولفی ِّ َراجف َو َو سف رف

ُُ    
 

َت َفاطف 
و
كف َیا ِبف اَلُم َعَلیو ف السَّ َت َرُسولف اَّلَّ

و
كف َیا ِبف اَلُم َعَلیو َة السَّ يجَ  َمَة َو َخدف

 
ف 
حَُسنیو حََسنف َو الو

وَت الو
كف َیا ِبف اَلُم َعَلیو نَی السَّ نف مف ُؤو

ْيف اْلو مف
َ
وَت أ

كف َیا ِبف اَلُم َعَلیو   السَّ
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ف  َت َو ِّف ِّ اَّلَّ خو
ُ
كف َیا أ اَلُم َعَلیو ف السَّ وَت َو ِّف ِّ اَّلَّ

كف َیا ِبف اَلُم َعَلیو   السَّ
 

و  كف َیا ِبف اَلُم َعَلیو ف السَّ َة َو ِّف ِّ اَّلَّ كف َیا َعمَّ اَلُم َعَلیو ف َو َبَراَکُتُه السَّ ُة اَّلَّ َ ي ِّ َو َرْحو قف ٍّ التَّ نف ََعف
دف بو   َت ُمحَمَّ

 
نَّ  جَ َنَنا َو ََبوَنُکمو ِفف الو ُ ََبو َف اَّلَّ كف َعرَّ اَلُم َعَلیو ُکمو السَّ ی ِّ َض ََنف ا َحوو ََ َرَد وو

َ
ُکمو َو أ َرتف ا ِفف ُزمو ََ   ةف َو َحَشَر

 
ُُكو  سف َجد ِّ

و
َکأ ا بف

ََ ُکمو َو َسَقا ف َعَلیو َلَواُت اَّلَّ َِ ِبف َطالفب  
َ
نف أ
نو َیدف ََعف ِّ بو   مف
 

َمَعَنا َو  نو َيجو
َ
َرَج َو أ َْ ُروَر َو الو یُکُم السُّ َیَنا فف  ُیرف

نو
َ
َ أ ُل اَّلَّ

َ
أ سو
َ
هف أ ُ َعَلیو لَّى اَّلَّ َِ د   ُُكو ُمحَمَّ ِف َجد ِّ َر اُُكو ِفف ُزمو یَّ إف

  َو دلفهف 
 

ُلَبَنا نو اَل َيسو
َ
یر   َو أ ٌّ َقدف ُه َو ِّف ََّ َفَتُکمو إف رف  َمعو

 
َ ُم  هف َغْيو یًا بف ف َراضف

ََل اَّلَّ ميف إف لف سو ُکمو َو التَّ َدائف عو
َ
نو أ ِف مف اَء ََبَ

ُکمو َو الو حُب ِّ ف بف
ََل اَّلَّ ُِ إف َتَقرَّ

َ
ر  َو اَل أ کف

نو
َبف  ُم 

َتکو  سو
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ُه  ي اللَّ دف َهَك َیا َسی ِّ َذلفَك َوجو ُلُب بف طو ََ هف َراض    َو بف
د  هف ُمحَمَّ ََت بف

َ
نیف َما أ  َيقف

اَر َو ََعَ َضاَو َو الدَّ مَّ َو رف
 َِ َر خف

 اْلو
 

نف 
و
أ َن الشَّ ًَا مف

و
أ ََ ف  َد اَّلَّ نو نَّ َلكف عف ةف َفإف

نَّ جَ ي  ِّف ِفف الو عف
َْ َو یَمُة ا   َیا َحکف

 
ُلَك 

َ
أ سو
َ
ِّن ِّ أ ُهمَّ إف

ي ِّ اللَّ َعلف
ف الو اَّلَّ  بف

الَّ  إف
َِ َل َو اَل ُقوَّ یهف َو اَل َحوو ا فف ََ

َ
ِّن ِّ َما أ ُلَب مف ِف َفاَل تَسو َعاَد السَّ َ  ِّف بف ِتف

نو َتخو
َ
 أ

ميف  َعظف
  الو

 
َك  َیتف َك َو َعافف تف َ َرْحو َك َو بف تف زَّ َك َو عف َکَرمف ُه بف

لو بو َلَنا َو َتَقبَّ جف
َت ُهمَّ اسو   اللَّ

 
لَّ  َِ نَی َو  ف اْحف َحَم الرَّ رو

َ
امًي َیا أ لف َ تَسو

نَی َو َسْلَّ عف َ ْجو
َ
د  َو دلفهف أ  ُمحَمَّ

ُ ََعَ   ى اَّلَّ
  


