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 سامره در خاتون نرجس زیارت    

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

عليهما. در اینجا مادر امام زمان عج اهلل فرجه در سامره را  و حضرت امام حسن عسكرى صلوات اهلل

 :زیارت می کنيم

آنگاه زیارت کن ملكه دنيا و آخرت والده امام قائم عليه السالم را و قبر آن معظمه پشت ضریح 

 :موالى ما امام حسن عسكرى عليه السالم است پس بگو

 
ِمِي  اِدِق اْْلَ ُ َعَلْیِه َو آِلِه الصَّ ى اَّللَّ ِ َصلَّ اَلُم لََعَ َرُسوِل اَّللَّ   السَّ

 سالم بر رسول خدا صلى اهلل عليه و آله كه راستگو و امين خدا بود 

 
اِهِریَن اْلُحَججِ اْْلََیاِمِي  ِة الطَّ ِئمَّ اَلُم لََعَ اْْلَ ِمرِي اْْلُْؤِمِنَي السَّ

َ
اَلُم لََعَ َمْواَلَنا أ   السَّ

 با بركات خداسالم بر موالى ما امير المؤمنين سالم بر پيشوايان پاك گوهر الهى و حجتهاى  

 
َناِم  ِم َو اْلحَاِمَلِة ِْلَْشَرِف اْْلَ ْسَراَر اْْلَِلِك اْلَعالَّ

َ
َماِم َو اْْلُوَدَعِة أ اَلُم لََعَ َواِلََدِ اْْلِ   السَّ

 سالم بر والده امام قائم كه محل وديعه اسرار خدا سلطان داناى عالم و حامل فرزندى كه اشرف خلق عالم است 

 
اَلُم َعَل  ُة السَّ يَقُة اْْلَْرِضیَّ دِّ َها الصِّ ُ َّيَّ

َ
 ْیِك أ

 سالم بر تو اى آنكه داراى ايمان كاملى و مقام رضا و خشنودى خدا 
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ُة النَّ  ِقیَّ َها التَّ ُ َّيَّ
َ

اَلُم َعَلْیِك أ َة َحَواِريِّ ِعیََس السَّ مِّ ُموََس َو اْْبَ
ُ

اَلُم َعَلْیِك َیا َشِبیَهَة أ ُة السَّ  ِقیَّ
 ى آنكه مانند مادر موسى و دختر حوارى عيسى سالم بر تو اى نفس قدسى با تقواى مهذب سالم بر تو ا 

 پاكيزه صفات

 
ُة  ُة اْْلَْرِضیَّ ِضیَّ َها الرَّ ُ َّيَّ

َ
اَلُم َعَلْیِك أ  السَّ

 سالم بر تو اى آنكه خدا از تو راضى و خشنود و تو از خدا راضى بودى 

 
َها اْْلَْن  ُ َّيَّ

َ
اَلُم َعَلْیِك أ ِ اْْلَِمِي السَّ یِل اْْلَْخُطوَبُة ِمْن ُروِح اَّللَّ ْنجِ   ُعوَتُة ِِف اْْلِ

ات در كتاب انجيل عيسى مذكور بود و خطبه نكاح تو را روح األمين  سالم بر تو اى كسى كه ذكر صفات كماليه 

 برخواند

 

 

ُد اْْلُْرَسِلَي َو  ٌد َسیِّ َي َو َمْن َرِغَب ِِف ُوْصَلِتَها ُمحَمَّ ْسَراَر َربِّ اْلَعاَْلِ
َ

  اْْلُْسَتْوَدَعُة أ
 العالمين بود -و سيد رسوالن حق راغب به وصلت تو با فرزندش بود و وجودت محل وديعه اسرار خداى رب  

 
اَلُم َعَلْیِك َو لََعَ َبْعِلِك َو َوَلِدِك  َي السَّ اَلُم َعَلْیِك َو لََعَ آَباِئِك اْلحََواِریِّ   السَّ

 م بر تو و بر پدرانت كه از حواريين عيسى بودند سالم بر تو و بر شوهر بزرگوار تو و بر فرزند گرامى تو بادسال 

 
اِهِر  اَلُم َعَلْیِك َو لََعَ ُروِحِك َو َبَدِنِك الطَّ  السَّ

 سالم بر تو و بر جسم و جان پاك تو باد 



لبیت )ع(                                                                          معارف اهل ا تحقیقات ونشر    سامره در خاوتن نرجس زیارت                                                                                                                                                                                          موسسه 
 

3 www.ahlolbait.com 
 

ْیِت  دَّ
َ

ْحَسْنِت اْلَكَفاَلَة َو أ
َ

ِك أ نَّ
َ

ْشَهُد أ
َ

ِ أ ِت ِِف َذاِت اَّللَّ ِ َو َصََبْ َماَنَة َو اْجَتَهْدِت ِِف َمْرَضاِة اَّللَّ   اْْلَ
 دهم كه تو نيكو كفالت امام زمان كردى و خوب امانت و عهد خدا را ادا كردى و در راه رضاى خدا  گواهى مى 

 نهايت جهد و كوشش كردى و هر چه رنج در راه رضاى خدا ديدى صبر و تحمل كردى

 
ِ َو  ِة اَّللَّ ِ َو َباَلْغِت ِِف ِحْفِظ ُحجَّ ْلِت َوِِلَّ اَّللَّ ِ َو ََحَ   َحِفْظِت ِسرَّ اَّللَّ

 و سر خدا را حفظ كردى و به ولى خدا حمل و در حفظ حجت خدا جهد بالغ داشتى 

 
ِهْم ُمْؤِمَنًة ِبِصْدِق  ِ َعاِرَفًة ِبحَقِّ اِء َرُسوِل اَّللَّ ْْبَ

َ
  ِهْم َو َرِغْبِت ِِف ُوْصَلِة أ

 و در وصلت با خاندان رسول خدا كمال رغبت داشتى در حالتى كه عارف و شناساى حق آنها بودى و ايمان  

 بصدق و راستى و حقيقت آنها

 

 

ْ ُمْؤِثَرًة َهَواُِهْ 
ْمِرِِهْ ُمْشِفَقًة َعَلهْْيِ

َ
ْ ُمْسَتْبِصَرًة ِبأ

ْنِزَلهِِتِ َفًة ِِبَ   ُمْعََتِ
 و اعتراف بمقام و منزلتشان داشتى و بامر خالفتشان بصير و آگاه و بر آن خاندان مشفق و مهربان بودى و ميل  

 آنها را بر ميل خود مقدم داشتى

 
ًة َنِق  ًة َتِقیَّ اِلِحَي َراِضَیًة َمْرِضیَّ ْمِرِك ُمْقَتِدَیًة ِبالصَّ

َ
ِك َمَضْیِت لََعَ َبِصرَيٍة ِمْن أ نَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ًة َو أ ًة َزِكیَّ  یَّ

 و گواهى ميدهم كه از جهان رحلت كردى در حاليكه در امر دينت با بصيرت و معرفت بودى و اقتداء بصالحان  

 عالم كردى و از خدا خشنود و خدا از تو خشنود بود و با تقواى كامل پاك و پاكيزه صفات بودى
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نَّ  ْرَضاِك َو َجَعَل اْلجَ
َ

ُ َعْنِك َو أ ْواَلِك َفَرِضَي اَّللَّ
َ

اِت َما أ رْيَ ْواَلِك ِمَن اْلخَ
َ

َواِك َفَلَقْد أ
ْ

  َة َمْنِزَلِك َو َمأ
پس خدا از تو راضى باد و تو را خشنود گردانيد و در بهشت برين منزلت و مأوى دهد كه همانا خدا به تو آن  

 نعمت بزرگ كه از حد تصور بيرون است انعام فرمود

 
َرِف  ْعَطاِك ِمَن الشَّ

َ
ِك َو أ

َ
ْمَرأ

َ
ا َمَنحَِك ِمَن اْلَكَراَمِة َو أ ُ ِِبَ اِك اَّللَّ ْغَناِك َفَهنَّ

َ
  َما ِبِه أ

نياز كرد اعطاء فرمود پس گوارا باد تو را آن عطا و بخششى كه خدا  اى كه تو را از همه بى و از مقام شرافت مرتبه 

 به تو كرامت و گوارا كرد

 

  گویى کنى سر خود را و مى پس باال مى

 
ْلُت َو لََعَ ُغْفَراِنَك َو ِحْلِمَك  سَّ ْوِلَیاِئَك ِإَلْیَك وَتَ

َ
اَك اْعَتَمْدُت َو لِِرَضاَك َطَلْبُت َو ِبأ ُهمَّ ِإیَّ َكْلُت اللَّ    اتَّ

پروردگارا تمام اعتماد من به تو و در طلب رضاى و خشنودى توست و توسلم به اولياى توست و بمغفرت و حلم  

 تو توكل كرده

 

 

ٍد َو  ٍد َو آِل ُمحَمَّ َك ُلْذُت َفَصلِّ لََعَ ُمحَمَّ مِّ َوِلیِّ
ُ

 ِبَك اْعَتَصْمُت َو ِبَقَْبِ أ
 ام پس اى خدا درود فرست بر  طلبم و بقبر مطهر مادر بزرگوار ولى تو پناه آورده و بلطف تو عصمت و حفظ مى 

 محمد و آل محمد
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ْتِِن لََعَ  ا َو َثبِّ ِتَها َو اَل َتحِْرْمِِن َشَفاَعَتَها َو َشَفاَعَة َوَلِدَهاَو اْنَفْعِِن ِبِزَیاَرِِتَ   َمحَبَّ
 مگردان بى منتفع ساز و بر محبتش ثابت بدار و از شفاعتش و شفاعت فرزندش محروم و مرا به زيارت اين بى 

 
اَو اْرُزْقِِن ُمَراَفَقَتَها َو اْحُشْرِِن َمَعَها َو َمَع َوَلِدَها َكَما  ْقَتِِن ِلِزَیاَرِة َوَلِدَها َو ِزَیاَرِِتَ  َوفَّ

و مرافقت و پيروى او را نصيبم گردان و مرا با او و با فرزند بزرگوارش در قيامت محشور فرما چنانكه به زيارت او  

 و فرزندش موفقم داشتى

 
وَتَ 

َ
اِهِریَن َو أ ِة الطَّ ِئمَّ ُه ِإَلْیَك ِباْْلَ جَّ وَتَ

َ
ُهمَّ ِإِنِّ أ ُل ِإَلْیَك ِباْلُحَججِ اْْلََیاِمِي ِمْن آِل طه َو یساللَّ   سَّ

ام و به آن حجتهاى با خير و يمن و سعادت كه آل طه  پروردگارا من به درگاه تو بواسطه ائمه طاهرين رو آورده 

 اند متوسل گرديدم و ياسين

 
ِبَي  یِّ ٍد الطَّ ٍد َو آِل ُمحَمَّ َي لََعَ ُمحَمَّ لِّ ْن ُُتَ

َ
  أ

 ه نخست درود فرستى بر محمد )ص( و آل پاكشك 

 
ْ َو اَل  َو 

ِذیَن اَل َخْوٌف َعَلهْْيِ َي اْلَفاِئِزیَن اْلَفِرِحَي اْْلُْسَتْبِشِریَن الَّ َعَلِِن ِمَن اْْلُْطَمِئنِّ ْن َتجْ
َ

  ُِهْ َيحَْزُُنَن أ
اى كه  و شاد خاطر و بشارت يافته و مرا هم از بندگان كه صاحب مقام و اطمينان و يقين و سعادت و فيروزيند 

 ديگر هيچ خوف و هيچ اندوهى ندارند قرار دهى
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ُه َو آَمْنَت َخْوَفُه  ْمَرُه َو َكَشْفَت ُضرَّ
َ

ْرَت أ ْن َقِبْلَت َسْعَیُه َو َيسَّ   َو اْجَعْلِِن ِِمَّ
 اى و از هر  سان كردهاى و كارشان را سهل و آ و از آن بندگان مرا مقرر فرمايى كه سعى آنها را پذيرفته 

 اى شان ايمن ساخته خوف

 
َعْلُه آِخَر اْلَعْهِد ِمْن ِز  ٍد َو اَل َتجْ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ٍد َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ ِبحَقِّ ُمحَمَّ اَهااللَّ  َیاَرِتي ِإیَّ

زيارت مرا آخرين عهدم به زيارت پروردگارا به حق محمد و آل محمد درود فرست بر محمد و آل محمد و اين  

 بى قرار مده اين بى

 
ْدِخْلِِن 

َ
ا َو أ ْیَتِِن َفاْحُشْرِِن ِِف ُزْمَرِِتَ فَّ ْبَقْیَتِِن َو ِإَذا وَتَ

َ
َبدًا َما أ

َ
 ِِف َشَفاَعِة َوَلِدَها َو َو اْرُزْقِِن اْلَعْوَد ِإَلْیَها أ

 َشَفاَعِتَها
 ام دارى و چون قبض روحم فرمودى در  يم بگردان مادامى كه زندهبلكه باز هم هميشه زيارت حضرتش را روز 

 زمره آن حضرت محشور گردان و مرا در شفاعت فرزند پاكش و شفاعت خود او داخل گردان

 
ْنَیا َحَسَنًة َو ِِف اْْلِخَرِة  ُمْؤِمِنَي َو اْْلُْؤِمَناِت َو آِتَنا ِِف الدُّ  َحَسَنًة  َو اْغِفْر ِِل َو ِلَواِلَديَّ َو لِلْ

 و مرا و والدينم را و تمام مردان و زنان با ايمان را ببخش و بيامرز و ما را در دنيا خير و حسنه و در آخرت خير و  

 سعادت عطا فرما

 
ِ َو َبَرََكُتُه  ُة اَّللَّ اَلُم َعَلْیُكْم َیا َساَداِتي َو َرَْحَ اِر َو السَّ ِتَك َعَذاَب النَّ   َو ِقَنا ِبَرَْحَ

 .از عذاب دوزخ نگهدار و بر شما بزرگان دين من سالم و رحمت و بركات خدا بادو  

 


