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             جامعه صغیرهزیارت   

توان نمود و آنها بسیار  به آن زیارت مى  فصل یازدهم؛ مقام اول در زیارات جامعه كه هر امامى را

صدوق در كتاب من ال یخ نماییم. زیارت اول: ش  اكتفا مى است و ما به ذكر چند زیارت از آنها

یحضره الفقیه روایت نموده كه از حضرت امام رضا علیه السالم سؤال كردند در باب آمدن به نزد قبر 

امام موسى علیه السالم فرمودند كه نماز بگزارید در مسجدهایى كه در اطراف قبر آن حضرت است و 

ى شریفه مجزى است در همه مواضع یعنى در زیارت هر یك از ائمه علیهم السالم یا مطلق مزارها

 : مقدسه مانند مراقد انبیا و سایر اوصیا علیهم السالم كما هو الظاهر اینكه بگویى

 

اِئِه  ِحبَّ
َ

ِ َو أ َمَناِء اَّللَّ
ُ

اَلُم لََعَ أ ْصِفَیاِئِه السَّ
َ

ِ َو أ ْوِلَیاِء اَّللَّ
َ

اَلُم لََعَ أ   َالسَّ

 خدا( خاص) دوستان بر سالم هستند خدا امين كه آنان بر سالم باد او برگزيدگان و خدا اولياء بر سالم 

 

اَلُم لََعَ َمَساِكِن ِذْكِ  ِ السَّ اَلُم لََعَ َمحَالِّ َمْعِرَفِة اَّللَّ ِ َو ُخَلَفاِئِه السَّ اِر اَّللَّ ْْنَ
َ

اَلُم لََعَ أ ِ السَّ    اَّللَّ

 قلوب بر سالم خدا معرفت محل دلهاى بر سالم الهى خلفاى و جانشينان و خدا( دين) كنندگان يارى بر سالم 

 استخد ذكر منزلگاه كه پاك

 

 

http://192.168.0.167/mafatih/mafatih/node/31
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اَلُم لََعَ اْْلُْسَتِقرِّ  ِ السَّ َعاِة ِإََل اَّللَّ اَلُم لََعَ الدُّ ِیِه السَّ ِ َو ََنْ ْمِر اَّللَّ
َ

اَلُم لََعَ ُمْظِهِري أ یَن  ِي َمْرَااِة السَّ
 ِ   اَّللَّ

 رضاى راه در كه آنان بر سالم خدا وىبس خلق داعيان بر سالم خدا وحى نهى و امر كنندگان آشكار بر سالم 

 دا ثابت قدم و پايدارندخ

 

 ِ ِء لََعَ اَّللَّ اَلُم لََعَ اْْلَِدالَّ ِ السَّ ِلِصنَي  ِي َطاَعِة اَّللَّ اَلُم لََعَ اْْلُخْ   السَّ

 خدا بسوى خلق رهبران بر سالم اخالصند با خدا طاعت در كه آنان بر سالم 

 

ِذیَن  اَلُم لََعَ الَّ َ َو َمْن َعَرَفُهْم َفَقْد َعَرَف السَّ َ َو َمْن َعاَداُُهْ َفَقْد َعاَدى اَّللَّ َمْن َوااَلُُهْ َفَقْد َواََل اَّللَّ
 َ   اَّللَّ

 است دشمن خدا با است دشمن آنها با كه هر و داشته دوست را خدا دارد دوست را آنها كه هر كه آنان بر سالم 

 شناخته را خدا شناخت را آنان كه هر و

 

 ِ ْ َفَقِد اْعَتَصَم ِباَّللَّ
َ َو َمِن اْعَتَصَم هِِبِ   َو َمْن َجِهَلُهْم َفَقْد َجِهَل اَّللَّ

 حفظ در زد چنگ آنها به و رفت آنها امان در كس هر و است نشناخته را خدا نشناخت را بزرگواران آن كه هر و 

 رفته خدا امان و
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ى  لَّ ْ َفَقْد َتخَ ى ِمهْْنُ لَّ ِ َعزَّ َو َجَل َو َمْن َتخَ   ِمَن اَّللَّ

 ا واگذاشت خداى عز و جل را واگذاشتهر آنها كس هر و 

 

ُُكْ َو َعاَلِنَیِتُكْم ُمَف  ِّنِّ ِسْْلٌ ِْلَْن َساَْلُُْتْ َو َحْرٌب ِْلَْن َحاَرْبُُتْ ُمْؤِمٌن ِبِسرِّ
َ

َ أ ْشِهُد اَّللَّ
ُ

ِه َو أ لِّ ُُ  ََ
ٌٌ  ِي َذلِ وِّ

  ِإَلْیُكْم 

در جنگ و مخالفتم با هر كه شما در جنگ و  و باشید صلح شما كه هر با صلحم من كه گیرم مى گواه را خدا و 

 ام خالف باشيد و من در ظاهر و باطن به شما ايمان دارم و كارم را در همه حال به شما تفويض كرده

 

 ِإََل 
ُ

ْبَرأ
َ

ْنِس َو أ نِّ َو اْْلِ ٍد ِمَن اْلجِ ُ َعُدوَّ آِل ُمحَمَّ ْ َلَعَن اَّللَّ ِ ِمهْْنُ    اَّللَّ

 جويم حمد )ع( را از جن و انس و من بسوى خدا از آنها بيزارى مىم آل دشمنان كند لعنت خدا 

 

ٍد َو آِلِه  ُ لََعَ ُمحَمَّ ى اَّللَّ   َو َصلَّ

 .باد آلش و( ص) محمد بر خدا درود و 

 

و این زیارت در كتاب كافى و تهذیب و كامل الزیاره نقل شده و در همه كتب بعد از اتمام زیارت 

مذكور است كه این یعنى این كلماتى كه ذكر شد مجزى است در همه زیارتها و بسیار صلوات 
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برى یك یك را به نامهاى ایشان و بیزارى  فرستى بر محمد و آل محمد علیهم السالم و نام مى مى

نمایى هر دعایى را كه خواهى از براى خود و مؤمنین و  جویى از دشمنان ایشان و اختیار مى مى

مؤمنات مؤلف گوید كه ظاهر آن است كه تتمه مذكوره جزء حدیث بوده باشد و بر تقدیرى كه 

اند كه در همه زیارتها كافى  عبارت بعضى از محدثین باشد چون اعاظم مشایخ حدیث چنین فهمیده

اند و الفاظ  چنانچه ظاهر اول حدیث بر آن داللت دارد و در باب زیارات جامعه نقل نموده است

زیارت همه از صفات جامعه است كه اختصاص به بعضى ندارد بنابر این خاطر از جامعه بودن این 

ز زیارت جمع و خواندن آن در همه مشاهد حتى در مشاهد انبیا و اوصیا علیهم السالم چنانچه جمعى ا

اند مناسب است و چون در ذیل زیارت امر به  علما در مشهد جناب یونس علیه السالم نقل كرده

صلوات بر هر یك بخصوص وارد شده است اگر صلوات منسوبه به ابو الحسن ضراب اصفهانى را كه 

  در آخر اعمال روز جمعه نقل كردیم بخوانى بسیار مناسب است

                                                                                                                                                                                             


