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 امام جواد )ع( خصوصمزیارت   

زیارت كاظمين عليهما السالم؛ در حرم  فصل هشتم از باب زیارات، مطلب اول: فضيلت و كيفيت

ر یک از دو بزرگوار و بعضی دارد، بعضی مختص به ه امامين كاظمين، دو نوع زیارت وجود

اند كه پس  زیارت مختص به امام محمد تقى عليه السالم پس همان سه بزرگوار فرموده امامشترک. 

بزرگوار خود متوجه شو بسوى قبر ابى جعفر محمد بن على الجواد عليهما السالم كه در پشت سر جد 

 مدفون است و چون ایستادى نزد قبر آن حضرت پس بگو

 
ي  َة اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َیا ُحجَّ ي السَّ َّ اَّللَّ

اَلُم َعَلْیَك َیا َوِلي   السَّ

 خلق بر خدا حجت و دليل اى تو بر سالم خدا ولى اى تو بر سالم 

 
اَلُم  ي  ُُنَر  َیا َعَلْیَك  السَّ ْرضي  ُظُلَماتي  في  اَّللَّ اَلُم  اْْلَ ي  َرُسولي  اْبَن  َیا َعَلْیَك  السَّ اَلُم  اَّللَّ  ََعَ  َو  َعَلْیَك  السَّ

َك    آَبائي

 باد تو پدران بر و تو بر ما سالم خدا رسول فرزند اى تو بر ما سالم زمين تاريكيهاى در خدا نور اى تو بر سالم 

 
اَلُم  َك  ََعَ  َو  َعَلْیَك  السَّ ائي ْْبَ

َ
اَلُم  أ َك  ََعَ  َو  َعَلْیَك  السَّ ْوليَیائي

َ
  أ

 بر دوستان تو باد و تو بر ما سالم باد تو فرزندان بر و تو بر ما سالم 
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ْیَت َعني اْْلُْنَكري َو َت  اْْلَْعُروفي َو ََنَ َمْرَت بي
َ

ََكَة َو أ َت الزَّ اَلَة َو آََتْ َقْمَت الصَّ
َ

َك َقْد أ نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

َلْوَت أ
اَلَو  هي اْلكَتاَب َحقَّ تي   تي

و امر به معروف و نهى از  دهم كه تو نماز را استوار كردى و بپاداشتى و زكوة را به حق اعطا كردى گواهى مى 

 منكر نمودى و كتاب خدا را حق تالوتش را بجاى آوردى

 
َتاَك الْ 

َ
هي َحَّتَّ أ َت ََعَ اْْلََذى في َجْنبي هي َو َصََبْ َهادي ي َحقَّ جي ُي َو َجاَهْدَت في اَّللَّ   َیقي

بر و شكيبايى كردى تا وقت ص الهى وظيفه اداى مقابل در مردم اذيت و آزار بر و كردى جهاد حق خدا راه در و 

 رحلت بر تو فرا رسيد

 
َك  ْنَد َربِّ َك َفاْشَفْع ِلي عي ْعَدائي َ

یًا ْلي َك ُمَعادي ْوليَیائي َ
َك ُمَواليیًا ْلي حَقِّ فًا بي رًا َعاري ُتَك َزائي ََتْ

َ
  أ

با دشمنانت  و دوست دوستانت با و هستم امامتت مقام به عارف كه حالتى در ام آمده زيارتت به من بزرگوار اى 

 دشمنم پس مرا نزد خدا شفاعت فرماى

 

پس ببوس قبر را و روى خود را بر آن بنه پس دو ركعت نماز زیارت كن و بعد از آن هر نماز كه 

 خواهى بگزار پس برو به سجده و بگو

 



لبیت )ع(       معارف اهل ا تحقیقات ونشر  مام جواد )ع( صوصمخ زیارت                                                                                                                                                                                                                                              موسسه   ا

3 www.ahlolbait.com 

 

َف اْرَح  َف َو اْسَتَكاَن َو اْعََتَ َساَء َو اْقََتَ
َ

  ْم َمْن أ

 نموده و بيچاره شده و اعتراف كرده جرم و كرده بد كه را آن كن رحم 

 

 پس جانب روى راست را بگذار و بگو

 
ُب  ْعَم الرَّ ْنَت ني

َ
ْئَس اْلَعْبُد َفأ ْن ُكْنُت بي   إي

 هستى خوبى پروردگار چه تو پس هستم اى بنده بد من اگر 

 

 بگو و بگذار را خود چپ روى پس

 
ْنُب  َعُظَم  ْن  الذَّ َك  مي ُي مي  اْلَعْفُو  َفْلَيحُْسني  َعْبدي َك َیا ََكي ْندي   ْن عي

 هست و باشد خوب بايد كريم خداى اى تو جانب از بخشايش و عفو پس تو بنده بزه و گناه است بزرگ 

 

  مرتبه صد بگو و سجده به برگرد پس
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 ُشْكرًا  ُشْكرًا 

 را خدا شكر را خدا شكر 

 

 خود كار به برو پس

 


