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هاالسالميعل حضرت معصومه ارتيز متن و لتيفض  

 

هاالسالميعل حضرت معصومه نامه ارتيز  

( که به حضرت السالم هیبن جعفر)عل یمعّظمه حضرت فاطمه دختر موس لهیجل دهیس
 یدر شهر مقدس قم، معروف و مشهور است و دارا فشی( شهرت دارد و قبر شرهالسالمیمعصومه)عل

چشم اهل قم  یو روشن باشد یم یادیو موقوفات ز اریمتعدد و خدمه بس یها و صحن حیبارگاه واال و ضر
و رنج  بندند یدور، بار سفر م یافراوان از شهره یعتیعموم مردم است و هر سال جم هگاهو پنا یو مأو
و جاللت آن حضرت از  لتیآن معظّمه نائل گردند و فض ارتیاز ز وضات،یتا به درک ف کشند یراه م

.شود یاستفاده م ار،یاخبار بس  

کرده است: که از حضرت  تیسعد روا [ از سعدبنحیدر حد صح یصدوق به سند حسن ]سند خیش
 ارتیبن جعفر سؤال کرد، حضرت فرمود: هر که او را ز یدختر موس( درباره فاطمه السالم هیرضا)عل
 تی( رواالسالم هیاز فرزند آن حضرت، امام جواد)عل گر،یاو بهشت است و به سند معتبر د یکند، برا

اوست یکند، بهشت برا ارتیمرا در قم ز ی : که هرکه عمهشده  

 یاز پدرش، از سعد اشعر میبن ابراه ینقل کرده: که عل ارات،یز یها کتاب یاز بعض یمجلس عاّلمه
سعد، از ما نزد شما  یکرده است که آن حضرت فرمود: ا تی( رواالسالم هیاز حضرت رضا)عل ،یقم

دفرمو ؟ییفرما ی( را مالسالم هی)علیشوم قبر فاطمه، دختر امام موس تیهست؛ گفتم: فدا یقبر  

َمْن زاَرها عاِرفاً بَِحقِّها فَلَهُ اْلَجنَّةُ  بلى،  

.عارف به حقش باشد، بهشت براى اوست که یکند، درحال ارتیهرکه او را ز آرى  

و « هللا أَکبر»مرتبه  «وچهار یس»و  ستیسر، رو به قبله با یباال ،یبه نزد قبر آن حضرت برس چون
ِ »تبه مر «وسه یس»و « ُسْبحاَن ّللٰاِ »مرتبه  «وسه یس» :بگو، آنگاه بخوان« اْلَحْمُدلِِلٰ  
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ِ، السهالم   السهالم   ِ، السهالم  َعلَى إِْبراِهيَم َخِليِل َّللاه ِ َّللاه ِ، السهالم  َعلَٰى ن وحٍ نَبِي  وَسٰى  َعلَٰى آَدَم ِصْفَوِة َّللاه َعلَٰى م 
ِ، السهالم  َعلَْيكَ  ِ، السهالم  َعلَْيَك يَا َرس وَل َّللاه وحِ َّللاه ِ، السهالم  َعلَٰى ِعيسٰى ر  ِ، السهالم   َكِليِم َّللاه يَا َخْيَر َخْلِق َّللاه

ِ خاتََم النهبِي ِينَ  َد ْبَن َعْبِد َّللاه َحمه ِ، السهالم  َعلَْيَك يَا م   َعلَْيَك يَا َصِفيه َّللاه

سخن  هم یدوست خدا، سالم بر موس میخدا، سالم بر ابراه امبریخدا، سالم بر نوح پ دهیبر آدم برگز سالم
خلق خدا، سالم بر تو  نیبهتر یرسول خدا، سالم بر تو ا یوح خدا، سالم بر تو ار یسیخدا، سالم بر ع

امبرانیمحمد بن عبدهللا خاتم پ یخدا، سالم بر تو ا دهیبرگز یا  

ِ، السهالم  َعلَْيِك يَا فاطِ  السهالم   ْؤِمنِيَن َعِليه ْبَن أَبِي طاِلٍب َوِصيه َرس وِل َّللاه َمة  َسي َِدةَ نِساِء َعلَْيَك يَا أَِميَر اْلم 
نَِة، السه  ْحَمِة َوَسي َِدْي َشباِب أَْهِل اْلجه ِ الره َسْيِن  الم  اْلعالَِميَن، السهالم  َعلَْيك ما يَا ِسْبَطْي نَبِي  َعلَْيَك يَا َعِليه ْبَن اْلح 

حَ  ةَ َعْيِن النهاِظِريَن، السهالم  َعلَْيَك يَا م  ِ ِسي َِد اْلعابِِديَن َوق ره ٍ باقَِر اْلِعْلِم بَْعَد النهبِي  َد ْبَن َعِلي  مه  

فاطمه سرور بانوان  یرسول خدا، سالم بر تو ا نیجانش طالب،یبن اب یعل رمؤمنانیام یبر تو ا سالم
 یرحمت و دو سرور جوانان اهل بهشت، سالم بر تو ا امبریدو فرزندزاده پ یسالم بر شما ا ان،یجهان

شکافنده  ،یعل نمحمد ب یسالم بر تو ا نندگان،یچشم ب یکنندگان و روشن سرور عبادت ن،یبن الحس یعل
امبریدانش پس از پ  

 

وَسى ْبَن َجْعفٍَر الطهاِهَر ا السهالم   اِدَق اْلباره اْْلَِميَن، السهالم  َعلَْيَك يَا م  ٍد الصه َحمه لطُّْهِر، َعلَْيَك يَا َجْعفََر ْبَن م 
، السهالم  َعلَْيكَ السهالم  َعلَيْ  ٍ التهِقيه َد ْبَن َعِلي  َحمه ْرتَضٰى، السهالم  َعلَْيَك يَا م  َضا اْلم  وَسى الر ِ  يَا َك يَا َعِليه ْبَن م 

ٍ، السهالم  َعلَى اْلَوِص  ٍد النهِقيه النهاِصَح اْْلَِميَن، السهالم  َعلَْيَك يَا َحَسَن ْبَن َعِلي  َحمه ِ ِمْن بَْعِدهِ َعِليه ْبَن م  ي    

بن جعفر، امام پاک و  یموس یسالم بر تو ا ن،یام کوکارین یجعفر بن محمد، راستگو یبر تو ا سالم
سالم بر تو  ،یتق یمحمد بن عل یسالم بر تو ا ده،یامام پسند الرضا یبن موس یعل یسالم بر تو ا زه،یپاک

پس از او یسالم بر وص ،یحسن بن عل یسالم بر تو ا ن،یام یاندرزگو یبن محّمد نق یعل یا  

 

مه  تَِك َعلَٰى َخْلِقَك، السهالم  َعلَْيِك يَ  اللهه  جه ِ َوِصي َِك، َوح  ِ َوِلي َِك، َوَوِصي  ا بِْنَت َصل ِ َعلَٰى ن وِرَك َوِسراِجَك، َوَوِلي 
ِ، السهالم  َعلَْيِك يَا بِْنَت فاِطَمةَ َوَخِديَجةَ، السهال السهالم  َعلَْيِك يَا بِْنَت  ْؤِمنِيَن،م  َعلَْيِك يَا بِْنَت أَِميِر اْلم  َرس وِل َّللاه

ِ، السهال ِ َّللاه ِ، السهالم  َعلَْيِك يَا أ ْخَت َوِلي  ِ َّللاه َسْيِن، السهالم  َعلَْيِك يَا بِْنَت َوِلي  ِ اْلَحَسِن َواْلح  ةَ َوِلي  م  َعلَْيِك يَا َعمه
ِ، السهالم  عَ  وَسى ْبِن َجْعفَ َّللاه ِ َوبََركات ه   رٍ لَْيِك يَا بِْنَت م  َوَرْحَمة  َّللاه  

 دگانت،یحّجتت بر آفر نت،یجانش نیو جانش ات ندهینما ندهیدرود فرست بر نورت و چراغت و نما ایخدا
 رمؤمنان،یدختر ام یسالم بر تو ا جه،یدختر فاطمه و خد یدختر رسول خدا، سالم بر تو ا یسالم بر تو ا
خدا،  یخواهر ول یخدا، سالم بر تو ا یدختر ول یسالم بر تو ا ن،یدختر حسن و حس یسالم بر تو ا
بن جعفر یدختر موس یخدا، سالم و رحمت و برکات خدا بر تو ا یعّمه ول یسالم بر تو ا  
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َف َّللاه  بَْينَنا َوبَْينَك ْم فِي اْلَجنهِة، َوَحَشَرنا فِي السهالم   ْمَرتِك ْم، َوأَْوَرَدنا َحْوَض نَبِي ِك ْم، َوَسقَانا بَِكأِْس  َعلَْيِك َعره ز 
َ أَْن ي ِريَ  ِ َعلَْيك ْم، أَْسأَل  َّللاه ِ ْبِن أَبِي طاِلٍب َصلَوات  َّللاه ك ْم ِمْن يَِد َعِلي  وَر َواْلفََرَج، َوأَْن يَْجَمعَنا  ناَجد ِ فِيك م  السُّر 

ٍد َصلهى َّللاه  َعلَْيِه َوآِلِه، َوأَْن ََليَْسل بَنا َمْعِرفَتَك ْم إِنهه  وَ  َحمه ك ْم م  ْمَرِة َجد ِ ِليٌّ قَِدير  ِوإِيهاك ْم فِي ز   

ان محشور دارد و بر حوض برقرار کند و در گروهت ییما و شما در بهشت شناسا نیبر تو، خدا ب سالم
خدا بر شما  یبنوشاند درودها طالب یبن اب یو به ما با جام جّدتان، از دست عل دیواردمان نما امبرتانیپ

و ما و شما را در گروه جّدتان  اندیبنما شیو گشا یباد، از خدا خواستارم که به ما درباره شما خوشحال
که او  یبه راست رد،یو معرفت شما را از ما باز نگ محّمد )درود خدا بر او و خاندانش( گرد آورد

.تواناست یسرپرست  

 

ب   ْنِكٍر َوََل م   أَتَقَره ِ راِضياً بِِه َغْيَر م  ب ِك ْم، َواْلبَراَءِة ِمْن أَْعدائِك ْم، َوالتهْسِليِم إِلَى َّللاه ِ بِح  ْستَْكبٍِر، َوَعلَٰى إِلَى َّللاه
د   َحمه مه  يَِقيِن َما أَتٰى بِِه م  َوالدهاَر اْْلِخَرةَ، يَا فاِطَمة   َوِرضاكَ َوبِِه راٍض، نَْطل ب  بِٰذِلَك َوْجَهَك يَا َسي ِِدي اللهه 

ِ َشأْناً ِمَن الشهأْنِ    اْشفَِعي ِلي فِي اْلَجنهِة فَِإنه لَِك ِعْنَد َّللاه

در حال  م،یجو یبودن به خدا، تقّرب م میاز دشمنانتان و تسل یزاریشما و ب یدرگاه خدا به سبب دوست به
 نیبه آنچه محمد آن را آورده و به آن خشنودم، به ا نیقی هیبه آن، نه با انکار و تکبّر بلکه بر پا یخشنود

فاطمه درباره  ی. اخواهم یرا م خرتو خانه آ ات یخشنود ایمن، خدا یآقا یا خواهم یامور خاطر تو را م
از مقامات بلند است یتو نزد خدا مقام یکه برا یستشفاعت کن، به در میبهشت برا  

 

مه  ةَ إَِل  بِا اللهه  ِ اْلعَِظيِم . إِن ِي أَْسأَل َك أَْن تَْختَِم ِلي بِالسهعاَدِة فاََل تَْسل ْب ِمن ِي َما أَنَا فِيِه، َوََل َحْوَل َوََل ق وه ِ اْلعَِلي  ّٰلله
تَِك َوبَِرْحَمتَِك َوعافِيَتِكَ  مه اْستَِجْب لَنا َوتَقَبهْله  بَِكَرِمَك َوِعزه ٍد َوآِلِه أَْجَمِعيَن َوَسلهَم َوَصله  ،اللهه  َحمه ى َّللاه  َعلَٰى م 

اِحِمينَ  .تَْسِليماً يَا أَْرَحَم الره  

و  یریو آنچه را در آنم از دستم مگ یختم کن یکه سرانجام کارم را به خوشبخت خواهم یاز تو م ایخدا
ن را به کرم و عّزتت و ما اجابت کن و آ یبرا ای. خداستیبزرگ ن یواال یجز به خدا ییرویجنبش و ن

 یکامل، ا یو درود خدا بر محّمد و همه خاندان او و بر آنان سالم، سالم ریبپذ تتیبه رحمت و عاف
.مهربانان نیتر مهربان  

 

 منبع مفاتیح الجنان
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