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:و آله( فرمودند هیاکرم )صلى هللا عل امبریپ  

ُ َلهُ َو َأْلَحَقهُ بِي َحْیُث ُكْنُت ِمَن اْلَجنَّةِ  یَا َفاِطَمُة ، َمْن َصلَّى عََلْیِك َغَفَر َّللاَّ  
وى را  ،و در هر جاى بهشت که باشم آمرزد  یفاطمه! هر کس بر تو صلوات بفرستد خداوند او را م اى

.به من ملحق سازد  
( ۵۵ص۴۳بحاراالنوار ج  ) 

 
 

که پانصد و سي ر گرفتن حاجت، صلوات حضرت زهرا است. اینگونه یکي از صلوات هاي موثر د
بگوید مرتبه  
 

 اللُّهمه َصِلّ َعلي فاِطَمة َو اَبيها َو بَْعِلها َو بَنيها َو ِسِرّ اْلُمْستَْوَدعِ فيها بِعََدِد ما اََحاَط بِِه ِعْلُمکَ 
اش یبارپروردگارا؛ درود فرست بر فاطمه و پدر بزرگوارش و همسر گرام  

(ینهاد عهیکه در وجود او به ود یو آن راز) زشیفرزندان عز و  
.تعداد آنچه دانش تو بر آن احاطه دارد به  

 
که در وجود مقدس حضرت فاطمه )س(  یراز ،ِسِرِّ اْلُمْستَْوَدعِ فیها : باورند که منظور از نیبر ا یبرخ

.نهاده شده ، حضرت بقیة هللا االعظم علیه السالم است عهیبه ود  
 کتاب صحیفه مهدیه

 
 

(هايخاصه فاطمه الزهرا )سالم هللا عل صلوات  
 

ِكيهِة َحبِيبَِة َحبِيبَِك َو نَبِيِّكَ  اَللهُهمه  يقَِة فَاِطَمةَ الزه ّدِ   َصّلِ َعلَى الّصِ
درود فرست بر صدیقه فاطمه داراى نفس زكیه مورد عالقه و محبت و دوستى حبیب تو و  پروردگارا

 پیغمبر اكرم توست
 

ْلتََها َو اْختَْرتََها َعلَى نَِساِء اْلعَالَِمينَ  وَ    أُّمِ أَِحبهائَِك َو أَْصِفيَائَِك الهتِي اْنتََجْبتََها َو فَضه
و او منتخب توست كه وى را برگزیدى و فضیلت دادى و مادر دوستان خاص توو امامان برگزیده  و

 برترى بر تمام زنان عالم دادى
 

ْن َظلََمَها َو اْستََخفه بَِحقَِّها َو ُكِن الثهائَِر اللهُهمه بَِدِم أَْوالَِدَها اللهُهمه  ُكِن الطهاِلَب لََها ِممه  
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دند و اهانت نمودند دادخواهى كن و از آن تو از ظلم و بیدادى كه امت جاهل در حق او كر پروردگارا
رحم كه خون پاك فرزندانش را بخاك ریختند خون خواهى كن و انتقام بكش  مردم بى  

 
ِة اْلُهَدى َو َحِليلَةَ َصاِحِب اللَِّواِء َو اْلَكِريَمةَ ِعْنَد اْلَمََلِ اْْلَْعلَى اللهُهمه    َو َكَما َجعَْلتََها أُمه أَئِمه

چنانكه آن حضرت را مادر ائمه هدى و همسر على مرتضى صاحب لواء و بیرق فتح و  اپروردگار
 شفاعت آنكه در مأل اعلى گرامى است

 
ُ َعلَْيِه َو آِلهِ  فََصلِّ  ٍد )أَبِيَها( َصلهى َّللاه َها َصالَةً تُْكِرُم بَِها َوْجهَ ُمَحمه   َعلَْيَها َو َعلَى أُّمِ

تو اى خدا درود فرست بر آن حضرت و بر مادرش درودى كه وجه پدر بزرگوارش حضرت محمد  پس
كنى صلى هللا علیه و آله را به آن درود اكرام مى   

 
يهتَِها َو أَْبِلْغُهْم َعنِّي فِي َهِذِه السهاَعِة أَْفَضَل التهِحيهِة َو السهالَمِ  وَ    .تُِقرُّ بَِها أَْعيَُن ذُّرِ

گردانى و از من هم اى خدا در این ساعت بهترین سالم و تحیت را به آن  ذریه او را روشن مى  چشم و
.بزرگواران برسان  

 

 
نهيحضرت فاطمه زهرا )س( در مد نامهارتيز  

 
 

هايحضرت فاطمه زهرا سالم هللا عل ارتيز آداب  
 

علیه السالم و آن در زیر ناودان نماز بخوان در خانه فاطمه صلوات هللا علیها و برو در مقام جبرئیل 
است پس بدرستیكه محل ایستادن جبرئیل علیه السالم در وقت اذن دخول خواستن از پیغمبر صلى هللا علیه 

:و بگو  و آله آنجا بوده  
 
 

  أَْي َجَواُد أَْي َكِريُم أَْي قَِريُب أَْي بَِعيُد أَْن تَُرده َعلَيه نِْعَمتَكَ  أَْسأَلُكَ 
كنم اى جواد اى با كرم و بخشش اى نزدیك اى دور كه برگردانى بر من نعمتت را  واست مىتو درخ از  

 
زیارت كن حضرت فاطمه علیها السالم را از نزد روضه مطهره و اختالف شده در موضع قبر آن  پس

 اى كه ما بین قبر و منبر باشد و بعضى دیگر  اند كه مدفون است در روضه اى گفته  مظلومه طایفه 
اصحاب ما  شتراند كه در بقیع مدفون است و آنچه بی اند كه در خانه خودش است و فرقه سوم گفته  گفته 

باشند آن است كه زیارت شود آن مظلومه از نزد روضه و كسى كه آن معظمه را زیارت كند  بر آن مى 
:نة بگودر این سه موضع افضل است و چون ایستادى در این مواضع از براى زیارت آن ممتح  

 
 

ُ الهِذي َخلَقَِك قَْبَل أَْن يَْخلُقَِك فََوَجَدِك ِلَما اْمتََحنَِك َصابَِرةً  يَا ُمْمتََحنَةُ اْمتََحنَِك َّللاه  
آنكه خدایى كه تو را خلق كرد پیش از خلقت بیازمود و در آن آزمایش بر هر گونه بال و مصیبت تو  اى

 را شكیبا و بردبار گردانید
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ُ َعلَْيِه َو  وَ  قُوَن َو َصابُِروَن ِلُكّلِ َما أَتَانَا بِِه أَبُوِك َصلهى َّللاه آِلِه َو أَتَى )أَتَانَا( بِِه َزَعْمنَا أَنها لَِك أَْوِليَاُء َو ُمَصّدِ

  َوِصيُّهُ 
 كنیم و بر هر دستور و ما چنین پنداریم كه دوستان شما هستیم و مقام بزرگى شما را تصدیق مى  و

تعلیمات الهى كه پدر شما و وصیتش كه درود حق بر او و آلش باد براى ما آورد صبور و مطیع خواهیم 
 بود

 
َر أَْنفَُسنَا بِأَنها قَْد َطُهْرنَ  فَِإنها   ا بِِوالَيَتِكِ نَْسأَلُِك إِْن ُكنها َصدهْقنَاِك إاِله أَْلَحْقتِنَا بِتَْصِديِقنَا لَُهَما ِلنُبَّشِ

كنیم هرگاه كه مصدق و مؤمن به شما هستیم كه ما را بواسطه این تصدیق به  رخواست مى ما د پس
رسول و وصیش خدا به شما ملحق فرماید تا به ما مژده رسد كه بواسطه دوستى شما ما را از گناهان پاك 

 سازد
 

:مستحب است نیز آنكه بگوید و  
 

ِ ا اَلسهالَمُ    لسهالَُم َعلَْيِك يَا بِْنَت نَبِّيِ َّللاهِ َعلَْيِك يَا بِْنَت َرُسوِل َّللاه
بر تو اى دختر رسول خدا سالم بر تو اى دختر پیغمبر خدا سالم  

 
ِ السهالَُم َعلَْيِك يَا بِْنَت َخِليِل َّللاهِ  السهالَمُ    َعلَْيِك يَا بِْنَت َحبِيِب َّللاه

بر تو اى دختر حبیب خدا سالم بر تو اى دختر دوست خاص خدا سالم  
 

ِ السهالَُم َعلَْيِك يَا بِْنَت َخْيِر َخلْ  السهالَمُ  ِ السهالَُم َعلَْيِك يَا بِْنَت أَِميِن َّللاه   ِق َّللاهِ َعلَْيِك يَا بِْنَت َصِفّيِ َّللاه
بر تو اى دختر بنده خالص خدا سالم بر تو اى دختر امین خدا سالم بر تو اى دختر بهترین خلق خدا سالم  

 
ِ َو ُرُسِلِه َو َمالَئَِكتِهِ  السهالَمُ    َعلَْيِك يَا بِْنَت أَْفَضِل أَْنبِيَاِء َّللاه

بر تو اى دختر بهترین پیغمبران و رسوالن و فرشتگان خدا المس  
 

ِليَن َو اْْلِخِرينَ َعلَ  السهالَمُ    ْيِك يَا بِْنَت َخْيِر اْلبَِريهِة السهالَُم َعلَْيِك يَا َسيَِّدةَ نَِساِء اْلعَالَِميَن ِمَن اْْلَوه
بر تو اى دختر بهترین خلق سالم بر تو اى سیده زنان عالم از اولین و آخرین سالم  

 
ِ َو  السهالَمُ    َخْيِر اْلَخْلِق بَْعَد َرُسوِل َّللاهِ َعلَْيِك يَا َزْوَجةَ َوِلّيِ َّللاه

بر تو اى زوجه ولى خدا )امیر المؤمنین( و بهترین تمام خلق بعد از رسول خدا سالم  
 

َعلَْيِك يَا أُمه اْلَحَسِن َو اْلُحَسْيِن َسيَِّدْي َشبَاِب أَْهِل اْلَجنهةِ  السهالَمُ   
ل بهشتبر تو اى مادر حسن و حسین دو سید جوانان اه سالم  

 
ِضيهةُ اْلَمْرِضيهةُ  السهالَمُ  يقَةُ الشهِهيَدةُ السهالَُم َعلَْيِك أَيهتَُها الره ّدِ َعلَْيِك أَيهتَُها الّصِ  

بر تو اى صدیقه طاهره كه به راه دین شهید گردیدى سالم بر تو اى آنكه خدا از تو خوشنود و تو از  سالم
 خدا خوشنودى
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ْنِسيهةُ َعلَْيِك أَ  السهالَمُ  ِكيهةُ السهالَُم َعلَْيِك أَيهتَُها اْلَحْوَراُء اْْلِ يهتَُها اْلفَاِضلَةُ الزه  
و پاكیزه صفات سالم بر تو اى انسیه حوراء  بر تو اى صاحب فضیلت سالم  

 
ثَةُ اْلعَِليَمةُ َعلَْيِك أَيهتَُها التهِقيهةُ النهِقيهةُ السهالَُم َعلَْيِك أَيهتَُها اْلُمحَ  السهالَمُ  ده  

بر تو اى ذات متقى پاك گوهر سالم بر تو اى آنكه به الهام خدا دانا بودى سالم  
 

َعلَْيِك أَيهتَُها اْلَمْظلُوَمةُ اْلَمْغُصوبَةُ السهالَُم َعلَْيِك أَيهتَُها اْلُمْضَطَهَدةُ اْلَمْقُهوَرةُ  السهالَمُ   
بر تو اى مظلوم )و داراى عصمت( كه حق تو را غصب كردند سالم بر تو اى ستم كشیده و مقهور  سالم

 دشمنان دین
 

ُ َعلَْيِك َو َعلَى ُروِحِك َو  السهالَمُ  ِ َو بََرَكاتُهُ َصلهى َّللاه ِ َو َرْحَمةُ َّللاه   بََدنِكِ َعلَْيِك يَا فَاِطَمةُ بِْنَت َرُسوِل َّللاه
بر تو اى فاطمه دختر رسول خدا و رحمت و بركات حق بر تو باد درود خدا بر تو و بر جسم و  سالم

 جان تو باد
 

ُ َعلَْيِه َو آ أَْشَهدُ  ِ َصلهى َّللاه ِك فَقَْد َسره َرُسوَل َّللاه   ِلهِ أَنهِك َمَضْيِت َعلَى بَيِّنٍَة ِمْن َربِِّك َو أَنه َمْن َسره
تو از جهان رفتى با مقام یقین و دلیل روشن از جانب پروردگار بودى و هر كه  دهم كه چون مى  گواهى

 تو را مسرور و شاد ساخته رسول خدا كه درود خدا بر او و آلش باد را شاد ساخته
 

ُ َعلَْيِه َو آِلهِ  وَ  ِ َصلهى َّللاه   َمْن َجفَاِك فَقَْد َجفَا َرُسوَل َّللاه
به رسول خدا كه درود خدا بر او و آلش باد ظلم و جفا كرده هر كه در حق تو جفا و ظلم كرد و  

 
ُ َعلَْيِه َو آِلهِ  وَ  ِ َصلهى َّللاه   َمْن آَذاِك فَقَْد آَذى َرُسوَل َّللاه

هر كه تو را آزرده كرد رسول خدا كه درود خدا بر او و آلش باد را آزرده است و  
 

ِ  وَ  ُ َعلَْيِه َو آِلهِ َمْن َوَصلَِك فَقَْد َوَصَل َرُسوَل َّللاه   َصلهى َّللاه
هر كه به تو پیوست به رسول خدا كه درود خدا بر او و آلش باد پیوسته و  

 
ُ َعلَْيِه َو آِلهِ  وَ  ِ َصلهى َّللاه   َمْن قََطعَِك فَقَْد قََطَع َرُسوَل َّللاه

هر كه از تو بریده از رسول خدا كه درود خدا بر او و آلش باد بریده است و  
 

ُ َعلَْيِه َو آِلهِ  نهكِ ِْلَ    بَْضعَةٌ ِمْنهُ َو ُروُحهُ الهِذي بَْيَن َجْنبَْيِه َكَما قَاَل َصلهى َّللاه
تو پاره تن پیغمبر و روح مقدس آن بزرگوارى زیرا  

 
ْن َرِضيِت َعْنهُ َساِخٌط َعلَى َمْن َسِخْطِت َعلَْيهِ  أُْشِهدُ  َ َو ُرُسلَهُ َو َمالَئَِكتَهُ أَنِّي َراٍض َعمه   َّللاه

گیرم و رسول او و فرشتگان را كه من از آنكس راضیم كه شما از او راضى هستید و   را گواه مى خدا
 خشمگینم از هر كه شما از او خشمگین هستید

 
ئٌ  أِْت ِمْنهُ ُمَواٍل ِلَمْن َوالَْيِت ُمعَاٍد ِلَمْن َعاَدْيتِ مِ  ُمتَبَّرِ ْن تَبَره   مه

از آنكه شما از او بیزارید دوستم با آنكه شما با او دوستید و دشمنم با هر كه شما با او دشمنید بیزارم  
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ِ َشِهيداً  ُمْبِغضٌ  ً  ِلَمْن أَْبغَْضِت ُمِحبٌّ ِلَمْن أَْحبَْبِت َو َكفَى بِاَّلله َو َحِسيباً َو َجاِزياً َو ُمثِيبا  

از هر كه شما از او ناراضى هستید و محبوب من است هر كه محبوب شماست و بر صدق  ناراضیم
 گواهى من خدا كافى است كه گواه و محاسب و جزا دهنده و ثواب بخشنده است

 
فرستى بر حضرت رسول و ائمه أطهار علیهم السالم مؤلف گوید كه ما در روز سوم  صلوات مى  پس

:جمادى اآلخرة زیارتى دیگر براى حضرت فاطمه صلوات هللا علیها نقل كردیم  
 

االخر یحضرت زهرا )س( در سوم جماد ارتيز  
 

اند و آن مثل همین زیارت است كه از شیخ نقل  نیز زیارت مبسوطى را براى آن مظلومه نقل كرده  علماء
َ َو ُرُسلَهُ َو َمالَئَِكتَهُ  :كردیم اول آن ِ است تا أُْشِهُد َّللاه كه از اینجا به بعد به السهالَُم َعلَْيِك يَا بِْنَت َرُسوِل َّللاه
  :این نحو است

 
َ  أُْشِهدُ    َو َمالَئَِكتَهُ أَنِّي َوِليٌّ ِلَمْن َواالَِك َو َعُدوٌّ ِلَمْن َعاَداِك َو َحْرٌب ِلَمْن َحاَربَكِ َّللاه

گیرم و فرشتگان را كه من دوستم با  گیرم و پیغمبران و فرشتگان را خدا را گواه مى  را گواه مى  خدا
ما محاربمدوستان شما و دشمنم با دشمنان شما و با هر كه محاربه كند با ش  

 
ِة ِمْن ُوْلِدِك ُموقٌِن َو بِِوالَيَتِِهْم ُمْؤِمٌن َو ِلَطاَعتِهِ  أَنَا   ْم ُمْلتَِزمٌ يَا َمْوالَتِي بِِك َو بِأَبِيِك َو بَْعِلِك َو اْْلَئِمه

اى موالى من به مقام عصمت و عظمت تو و پدر بزرگوارت و شوهر و فرزندانت كه پیشوایان دین  من
 منند یقین دارم و به والیت و امامت شما ایمان دارم و ملتزم اطاعت شما هستم

 
ِ َعزه  أَْشَهدُ  يَن ِدينُُهْم َو اْلُحْكَم ُحْكُمُهْم َو ُهْم قَْد بَلهغُوا َعِن َّللاه   َو َجلَ  أَنه الّدِ

دهم كه دین همان است كه آنها راست و حكم خدا همان حكم است كه آنها كنند و آنها حكم خدا  مى  گواهى
 را البته به خلق رسانیدند

 
ِ لَْوَمةُ الَئِمٍ  وَ  ِ بِاْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة الَ تَأُْخذُُهْم فِي َّللاه   َدَعْوا إِلَى َسبِيِل َّللاه

امت را به راه خدا به طریق حكمت و برهان و پند و اندرز نیكو دعوت كردند و از مالمت الئمان  و
 نیندیشیدند

 
ِة الطهاِهِريَن اللهُهمه َصّلِ َعلَى ُمحَ  وَ  يهتِِك اْْلَئِمه ِ َعلَْيِك َو َعلَى أَبِيِك َو بَْعِلِك َو ذُّرِ ٍد َو أَْهِل بَْيتِهِ َصلََواُت َّللاه   مه

درود بر تو و بر پدر بزرگوار و شوهر و ذریه و فرزندانت كه امامان پاك گوهرند اى پروردگار درود  و
 فرست بر محمد )ص( و اهل بیتش

 
يقَِة اْلَمْعُصوَمِة التهِقيهِة النهِقيهةِ  وَ  ّدِ َصّلِ َعلَى اْلبَتُوِل الطهاِهَرِة الّصِ  

اتقواى پاكیزه روحدرود فرست بر بتول طاهره و صدیقه معصومه ب و  
 

ِضيهةِ  ِشيَدِة اْلَمْظلُوَمِة اْلَمْقُهوَرِة اْلَمْغُصوبَِة )اْلَمْغُضوِب( َحقَُّها الره ِكيهِة الره اْلَمْرِضيهِة الزه  
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از خدا راضى است و خدا از او راضى است پاك گوهر با رشد و هدایت و مظلوم و مقهور امت كه  كه
 حقش را غصب

 
)اْلَمْمنُوعِ( إِْرثَُها اْلَمْكُسوَرِة )اْلَمْكُسوِر( ِضْلعَُها اْلَمْظلُوِم بَْعلَُها اْلَمْقتُوِل َولَُدَها اْلَمْمنُوَعةِ   

ارثش را منع كردند و استخوان پهلویش را شكستند و به شوهرش ستم نمودند و فرزندش را شهید  و
 كردند

 
  بِْنِت َرُسوِلَك َو بَْضعَِة لَْحِمِه َو َصِميِم قَْلبِِه َو فِْلَذِة َكبِِدهِ  فَاِطَمةَ 

توستخدا فاطمه دخت رسول توست و پاره تن و باطن قلب و جگر گوشه پیغمبر  ىا  
 

بِيبَهُ( اْلُمْصَطفَى َو قَِرينَِة )َو النُّْخبَِة )َو التهِحيهِة( ِمْنَك لَهُ َو التُّْحفَِة َخَصْصَت بَِها َوِصيههُ َو َحبِيبَِة )َو حَ  وَ 
  قَِرينَهُ( اْلُمْرتََضى

و درود از توبر او باد و او تحفه گرانبهاى توست كه خاصه به وصى رسولت اعطا فرمودى و  تحیت
 حبیب حضرت مصطفى و قرین حضرت مرتضى

 
َرِة اْْلَْوِليَاِء َحِليفَِة اْلَورَ  وَ  ْهدِ َسيَِّدِة النَِّساِء َو ُمبَّشِ عِ َو الزُّ  

بزرگ زنان عالم و بشارت دهنده اولیاء و مالزم ورع و زهد و  
 

ْفَت َمْوِلَدَها بِنَِساِء اْلَجنهةِ  وَ  تُفهاَحِة اْلِفْرَدْوِس َو اْلُخْلِد الهتِي َشره  
سیب باغ فردوس و بهشت خلد تو مولدش را به شرف زنان بهشتى شرافت دادى و  

 
ةِ َسلَْلَت ِمْنَها أَ  وَ  ِة َو أَْرَخْيَت ُدونََها ِحَجاَب النُّبُوه ْنَواَر اْْلَئِمه  

انوار ائمه طاهرین را از نسل پاك او مقرر داشتى و در برابرش پرده نبوت را بیاویختى و  
 

ْن ِرَضاَك َو بَلِّْغَها ِمنها تَِحيهةً َو َصّلِ َعلَْيَها َصالَةً تَِزيُد فِي َمَحلَِّها ِعْنَدَك َو َشَرفَِها لََدْيَك َو َمْنِزلَتَِها مِ  اللهُهمه 
 ً  َسالَما

درود فرست بر او درودى كه مقامش نزد تو بیفزاید و نزد تو شرافت یابد و از مقام رضا و  پروردگارا
 خشنودیت منزلت گیرد از ما تحیت و سالم به روح پاك آن بزرگوار برسان

 
  َو إِْحَساناً َو َرْحَمةً َو ُغْفَراناً إِنهَك ذُو اْلعَْفِو اْلَكِريمِ  آتِنَا ِمْن لَُدْنَك فِي ُحبَِّها فَْضالً  وَ 

بواسطه دوستى و محبت او ما را فضل و احسان و رحمت و مغفرت كرامت فرما كه تو اى خدا داراى  و
 مقام عفو با لطف و كرامتى

 
گوید كه شیخ در تهذیب فرموده كه آنچه روایت شده در فضل زیارت آن معظمه بیشتر است از  مؤلف

آنكه احصا شود و عالمه مجلسى از مصباح االنوار نقل كرده كه از حضرت فاطمه صلوات هللا علیها 
و  را وروایت شده كه فرمود پدرم با من فرمود كه هر كه بر تو صلوات بفرستد بیامرزد حق تعالى ا

  .ملحق سازد او را به من در هر جا كه باشم از بهشت

 
نمنبع: مفاتیح الجنا  

 


