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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 

 سالم بر آدم ابو البشر برگزيده خدا سالم بر نوح پيغمبر خدا 
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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
 بر ابراهيم خليل و دوست خاص خدا سالم بر موسى بن عمران سخنگوى با خدا سالم بر عيسى  سالم 

 بن مريم روح قدسى الهى

 
ف  قف اَّلَّ

َ َخلو َك َیا َخْيو اَلُم َعَلیو ف السَّ َك َیا َرُسوَل اَّلَّ اَلُم َعَلیو   السَّ
 سالم بر تو اى رسول خدا سالم بر تو اى بهترين خلق خدا

 
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
 سالم بر تو اى دوست خاص و خالص خدا سالم بر تو اى محمد بن عبد اهلل خاتم پيغمبران خدا 

 
َ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

 سالم بر تو اى امير اهل ايمان اى على بن ابى طالب وصى فرستاده خدا 

 

 

َ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

 سالم بر تو اى فاطمه زهراء سيده زنان اهل عالم سالم بر شما دو سبط پيغمبر )ص( كه رحمت خدا  

 بر اهل عالم و دو سيد جوانان اهل بهشتيد
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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
 ى بن الحسين كه سيد اهل عبادت و نور چشم صاحب نظران عالمىسالم بر تو اى عل 

 
ف  ِف
َد النَّ ف َبعو

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

 سالم بر تو اى محمد بن على شكافنده علوم بعد از پيغمبر خدا 

 
د   َن ُمحَمَّ َر بو

َْ َك َیا َجعو اَلُم َعَلیو نَی السَّ مف
َ َبارَّ اْلو َق الو ادف   الصَّ

 سالم بر تو اى جعفر بن محمد امام صادق آن نيكوكار امين اسرار الهى

 
َر  هو َر الطُّ اهف

ر  الطَّ
َْ َن َجعو َك َیا ُموََس بو اَلُم َعَلیو  السَّ

 سالم بر تو اى موسى بن جعفر )ع( اى روح پاك و پاكيزه صفات 

 
 َّ َ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

 سالم بر تواى على بن موسى الرضا صاحب مقام كامل رضا و تسليم سالم بر تو اى محمد بن على امام اهل تقوى 

 
يَّ النَّ  قف

د  النَّ َن ُمحَمَّ َّ بو َك َیا ََعف اَلُم َعَلیو نَی السَّ مف
َ َح اْلو   اصف

 سالم بر تو اى على بن محمد نقى و منزه و ناصح خلق و امين اسرار حق 
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ف  دف نو َبعو ي ِّ مف ِف َو
اَلُم ََعَ الو ٍّ السَّ َن ََعف َك َیا َحَسَن بو اَلُم َعَلیو   السَّ

 سالم بر تو اى حسن بن على العسكرى سالم بر وصى پيغمبر بعد از او 

 
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

ُُ    
 خدايا درود فرست بر نور جمالت و چراغ تو و وصى وصى تو و حجت تو بر خلق عالم 

 
َ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

 سالم بر تو )اى حكيمه( اى دختر رسول خدا سالم بر تو اى دختر فاطمه زهراء و خديجه كبرى 

 
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
 م بر تو اى دختر حسن و حسينسالم بر تو اى دختر امير المؤمنين )ع( سال 

 

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

كف َیا ِبف اَلُم َعَلیو   السَّ
 سالم بر تو اى دختر ولى خدا سالم بر تو اى خواهر ولى خدا 

 
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
 سالم بر تو اى عمه ولى خدا سالم بر تو اى دختر محمد بن على امام اهل تقوى سالم و رحمت و  

 بركات خدا بر تو باد
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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

 سالم بر تو خدا ميان ما و شما خاندان در بهشت برين ارتباط و آشنايى مقرر فرمايد و ما را در زمره  

 شما اهل بيت محشور گرداند و بر حوض كوثر پيغمبرتان وارد سازد

 
ُُكو  سف َجد ِّ

و
َکأ ا بف

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

 و از كاسه جد بزرگوارتان از دست على بن ابى طالب )ع( از آن شراب كوثر بنوشاند كه درود خدا  

 بر شما باد

 
َ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 
 كنم كه خدا سرور و فرج شما را به ما بنماياند و ما را با شما اهل بيت در  من از خدا درخواست مى 

 زمره جد بزرگوارتان حضرت محمد صلى اهلل عليه و آله جمع گرداند

 
ُلَبَنا نو اَل َيسو

َ
یر   َو أ ٌّ َقدف ُه َو ِّف ََّ َفَتُکمو إف رف  َمعو

 و معرفت شما را از قلب ما سلب نفرمايد كه صاحب اقتدار و با قدرت كامل است 
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َ ُ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
تسليمم جويم و به بيزارى از دشمنان شماو در مقام رضا و  من به دوستى شما اهل بيت به درگاه خدا تقرب مى

 به درگاه خدا بدون انكار و تكبر و گردنكشى

 
ُ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
و بايمان و با مرتبه يقين به آنچه محمد )ص( از جانب خدا آورده و بآنچه وحى رسيده بهمه راضى و خشنودم  

طلبم اى سيد و موالى من پروردگارا و  خود كه اظهار ميدارم شهود روى تو را و توجه و التفات تو را از خدا مى

 را و سعادت عالم آخرت را ميخواهم رضا و خشنودى تو

 
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

 بلند استاى حكيمه خاتون مرا بدخول بهشت نزد خدا شفاعت فرما چون تو را نزد خدا مقام و شأن و مرتبه  

 
ُ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

سلب نگردانى و كنم كه خاتمه امرم را سعادت ابد گردانى و ايمانى كه اكنون دارم  پروردگارا از تو درخواست مى 

 وانايى و قدرتى اال بواسطه خداى بلند مرتبه بزرگ نخواهد بودالبته هيچ ت
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َ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
 پروردگارا دعاهاى ما را مستجاب فرما و به كرم و عزت و رحمت و مهربانيت عرض نياز ما را بپذير 

 
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
 .و درود خدا بر محمد و آل محمد جميعا باد و تحيت كامل تو اى مهربانترين مهربانان عالم 


