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 (ع) کاظم موسی امام برصلوات     

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

بعضی  امامين کاظمين، دو نوع زیارت وجود دارد، بعضی مختص به هر یک از دو بزرگوار و

 .مشترک

حضرت  لى بن طاوس رضى اهلل عنه در مصباح الزائر در یكى از زیاراتگوید سيد جليل ع مؤلف

اى از فضائل و  شمه موسى بن جعفر عليهما السالم این صلوات را بر آن حضرت که محتوى است بر

 فيض خواندن آن خود را محروم نكند مناقب و عبادت و مصائب آن جناب نقل کرده البته زایر از

 

ُهمَّ َصلِّ ََعَ  ه  َاللَّ  ِ ل ََ ل  
هل
َ
ٍ  َوَ  حَََّّ

ُُ    

 پروردگارا درود فرست بر محمد )ص( و اهل بيتش

 

ار   َ
ْنل َ َبة  اْلل َیار  َو َعیل

َخل َمام  اْلل َرار  َو إ 
بل َ يِّ اْلل َفر  َوص  ن  َجعل

 َو َصلِّ ََعَ ُمویَس بل

 و صندوق انوار علم و درود فرست بر موسى بن جعفر وصى و جانشين نيكويان و پيشواى برگزيدگان عالم

 

َثار  
َكم  َو اْلل ح 

َوَقار  َو الل
یَنة  َو الل ك  ث  السَّ  َو َوار 

 و وارث مقام وقار و سكينت و داراى حكمتها و آثار علمى بسيار
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َفار  
غل  ِ سل َواَصَلة  اال  ُ ر  ِب 

حَ ََل السَّ َهر  إ  السَّ َل ب 
یل ي اللَّ ی 

ي اَکَن ُيحل ذ 
 الَّ

 دار بود و پيوسته به استغفار  ا صبح بيدار و شب زندهآن بزرگوارى كه شبها ت

 

َلة   ص  َِّ ُ َراَعات  اْلل رَية  َو الضَّ َكث 
َُناَجاة  الل

يَرة  َو اْلل َغز 
ُموع  الل

ٍُّ يَلة  َو ال و 
ََد  الطَّ

جل یف  السَّ  َحل 

رع و زارى به درگاه بارى و در سجده طوالنى با چشم اشكبار با خدا به مناجات و راز و نياز بسيار و پيوسته به تض

 اشتغال داشت

 

  
بل َوى َو الصَّ َبلل َلف  الل

ل
ل  َو َمأ

َبذل ى َو الل ٍَ ل  َو النَّ
  َو اللَفضل

ريل خَ ل  َو الل
ٍل َع َهى َو الل  َو َمَقرِّ النُّ

و حضرتش مقر و معدن عقل و عدل و خيرات و فضل و عطا و احسان بود و هم وجود مقدسش محل الفت با بال 

 مصيبتهاى عالم و صبر و شكيبايى بود و

 

ري   ََطام 
ون  َو ُظَْل  اْلل

جُ ر  السُّ ب  ِف  َقعل
َُعذَّ ر  َو اْلل ول

جَ الل ُبور  ب 
َقل   َو اْلل

ْلل الظُّ ٍ  ب  َطَه
ُضل  َو اْلل

 لم ظالمان و در قبور محبس هاى ستمكاران گرفتار و معذب در قعر زير زمينها و زندانهاى تاريكو به ظ

 

َفاف   خل ت 
سل ُذلِّ اال  َها ب 

َُناَدى َعَلیل َناَزة  اْلل جَ
ُقُیود  َو الل

حََلق  الل ُضوض  ب  َرل اق  اْلل ي السَّ   ذ 

 كردند اش با خفت و خوارى فرياد مى  زه هاى زنجير مجروح و هنگام رحلتش بر جنا پاهاى مباركش در حلقه 
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ُصوب   ث  َمغل رل إ  َساء  ب 
ََد  النِّ ه  َسیِّ مِّ

ُ
َتَضى َو َ ُرل یه  اْلل ب 

َ
َطََف َو َ ُصل   اْلل

د  ََعَ َجِّدِّ َوار 
  َو الل

با اين حال نزد جدش محمد مصطفى و پدرش مرتضى و مادرش بزرگ زنان عالم وارد گرديد در صورتى كه ارث 

 غصب شده خالفتش

 

ُروب   ُلوب  َو َسمٍّ َمشل ُلوب  َو َدم  َمطل ر  َمغل
مل
َ
ُلوب  َو َ اَلء  َمسل   َو و 

بود و عاقبت  دشمنان بوده و بخون پاكش دشمن تشنه  و مقام واليتش از او سلب گرديده و در امر امامت مغلوب

 بحضرتش زهر سم جفا خورانيدند

 

َضاَك  َْلَ ل ر  سل
َِ َع ُغَصَص اللُكَرب  َو اسل رَّ َن  َو َتجَ  

یظ  امْلل  َغل 
ُهمَّ َو َكََّا َصَبَ ََعَ   اللَّ

رنجها را نوشيد و پيوسته  ها و  چنانكه آن بزرگوار در بال و محنتهاى سخت صبر كرد و جرعه تلخ غصه پروردگارا

 مقام رضا و خوشنودى تو بود تسليم

 

َلَص ا خل
َ
َلَهاَو َ هل

َ
َعَة َوَ  ٍل ب 

ُخُضوَع َو َعاَدى الل َعَر الل شل َِ ُشوَع َو اسل خُ حََض الل َُ اَعَة َلَك َو   لطَّ

و طاعتت را با اخالص كامل و خضوع و خشوع صرف بجا آورد و با اهل بدعت و ضاللت به عداوت و مخالفت قيام 

 كرد

 

ُه ِف  َشيل  حَقل
ا َو ََلل َيلل َك َو َْنَ ر  َوام 

َ
نل َ م  ء  م  َمُة اَلئ 

یَك َلول   ه 

 و در راه انجام اوامر و نواهى تو مالمت خلق ابدا در او مؤثر نگشت
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ا َصلِّ  َ ُب َلُه ِب  َیًة ُُتج  یَفًة َزاك  َیًة ُمن  ه  َصاَلًة َنام  نل َبَراَياَك  َعَلیل َك َو ُقُرون  م  ق 
نل َخلل َمم  م 

ُ
  َشَفاَعَة َ

رحمت باعث شفاعت امتهايى از  ازدياد و بلند مرتبه و نيكو كه آن درود وو درود خدا بر او باد درودى با  رحمت

 شود و قبايلى از اهل زمين را شامل گردد خلق تو

 

َك ِف   َو  نل ٍُ نل َل َنا م  ًة َو َساَلمًا َو آت  یَّ ا َتح 
ُه َعنَّ غل َوانًا  َبلِّ ضل َرًة َو ر  ف 

َسانًا َو َمغل حل اًل َو إ 
ه  َفضل  ُمَوااَلت 

محبت او فضل و احسان و  پاك آن بزرگوار از ما تحيت و سالم برسان و به ما هم در اثر دوستى وبه روح  و

 بهشت رضوان خود را عطا فرما آمرزش و

 

َي  اْح   َحَم الرَّ رل
َ
َك َيا َ  ِ َ َرْحل مي  ب  َعظ 

اُوز  الل
جَ مي  َو التَّ َعَّ 

ل  الل
َفضل َك ُذو الل نَّ   إ 

از تو درخواست مى  حد و نهايت هستى و عفو و گذشت بسيار  سعه بىتو همانا صاحب فضل و رحمت وا چون

 .عالم كنم به مقام رحمتت و مهربانيت اى مهربانترين مهربانان 

 


