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سالم ومه فاطمه معصحضرت  نامهزیارت
با دستخط منسوب به  علیها هللا

 لیه السالمعسی الرضا  علی بن موحضرت 
 

این کتاب برای نخستین بار توسط حمید رابعی مسئول  مجری بازآفرینی   علیها در اهللحضرت فاطمه معصومه سالم زیارتنامه 

با دستخط منسوب به حضرت علی بن موسی الرضا علیه السالم که از  و احیاء قرآنهای منسوب به ائمه اطهار علیهم السالم ، 

از   .بازآفرینی شده است، کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی منسوب به آن حضرت اقتباس شده  1586روی قرآن شماره 

 را دارم.فرج حضرت ولی عصر )عج(  تسریع در برای طلب دعا  شما زائر گرامی

زادگان انشاء گردید، دربارۀ فاطمۀ   زادگان و امام برخالف برخی از زیارت نامه هایی که توسط علما و بزرگان دینی برای معصوم

معصومه )سالم اهلل علیها( این نکته حائز اهمیت است که زیارت نامه اش از ناحیۀ امام رضا)ع( نقل شده است، از یکی از  

شعری که توفیق تشرّف به محضر امام زمانش یعنی وجود مبارک امام رضا)ع( را پیدا نمود،  محدّثین بزرگ قم به نام سعد ا

نقل شده است که وجود مبارک امام رضا )ع( به من فرمود: یا سعد! قبری از ما در خاک شماست. عرض کردم: منظور قبر  
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د: شما آن بزرگوار را با این وضع زیارت  بیت فاطمۀ معصومه)سالم اهلل علیها( است؟ فرمود: آری. سپس فرموکریمۀ اهل 

ای که در کُتب زیارات و ادعیه آمده است جزء مُنشئات وجود مبارک امام هشتم)سالم اهلل علیه(  بکنید. لذا این زیارتنامه 

 یید.وچنین بگاست که امام رضا)علیه السالم( فرمود: وقتی خواستید فاطمۀ معصومه)سالم اهلل علیها( را زیارت کنید این 

حضرت رضا  شیخ صدوق به سند حسن، ]سندى در حد صحیح[ از سعد بن سعد روایت کرده که از

  کرد؟ حضرت فرمود: هر که او را علیه السّالم درباره فاطمه دختر موسى بن جعفر علیه السّالم سؤال

و به سند معتبر دیگر، از فرزند آن حضرت، امام جواد علیه الساّلم  .زیارت کند، براى او بهشت است

از  اللّهعالّمه مجلسى رحمه  .که هرکه عمه مرا در قم زیارت کند، بهشت براى اوست روایت شده

ضرت رضا ابراهیم، از پدرش، از سعد اشعرى قمى، از ح بعضى کتابهاى زیارات، نقل کرده: علی بن

که آن حضرت فرمود: اى سعد، از ما نزد شما قبرى هست، گفتم فدایت  علیه السّالم روایت کرده

 : فرمودفاطمه، دختر امام موسى علیه السّالم را مى فرمایى؟  شوم قبر

َها َفلَ  یبل  ُه اْلَجن َةُ ـَمنْ َزاَرَها َعاِرفاً بَِحق ِ
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چون به نزد قبر آن  .حقش باشد، بهشت براى اوستآرى هرکه او را زیارت کند، درحالیکه عارف به  

 اکبر و سى وسه مرتبه سبحان اللّهمرتبه  حضرت برسى، باالى سر، رو به قبله بایست، و سى وچهار

 :بگو، آنگاه بخوان و سى وسه مرتبه الحمد للّه اللّه

 الرحمن الرحیم هللاسم ـب
الُم َعلَى آَدَم ِصْفَوِة  ِ الس َ الُم َعلَى ُنوح   الل َ ِ نَ   الس َ ِ ِبِ ِّ  الُم  الل َ الس َ

ِ لِیِل خَ  َعلَى إِْبَراِهیمَ  الُم َعلَى ُموَسى َكلِیِم  الل َ ِ االس َ الُم َعلَى لل َ  الس َ
ِ ِعیَسى ُروحِ  الُم َعلَْیَك يَا َرُسوَل  الل َ ِ الس َ المُ  الل َ لَْیَك يَا عَ  الس َ
ِ َخْیَر َخْلقِ  الُم َعلَْیَك يَا َصِف ِّ َ  الل َ ِ  الس َ الُم عَ  الل َ لَْیَك يَا الس َ
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َد ْبَن َعِبْ ـُمحَ  ِ ِد م َ الُم َعلَْیكَ  َخاتَمَ  الل َ ِبِی ِیَن الس َ ِمنِیَن الن َ ْْ  يَا ََِمیَر اْلُم
ِ ََبِ ِّ طَالِب  َوِص ِّ َ َرُسوِل  َعلِ ِّ َ ْبنَ  الُم َعلَْیِك يَ  الل َ  ا َفاِطَمةُ الس َ

الُم َعلَْیُكَما يَا ِسِْبطَ ِّْ  ِ الر َْحَمِة َو نَ    َسی َِدَة نَِساِء اْلَعالَِمیَن الس َ ِبِ ِّ 
المُ َسی ِ  َسْیِن َسی َِد َعلَْیَك يَا َعلِ ِّ َ ْبَن الْ  َدْي َشِبَابِ ََْهِل اْلَجن َِة الس َ حُ

الُم َعلَْیَك يَا ُمحَ  اْلَعابِِديَن َو ُقر َةَ  َد ْبَن َعلِ ِّ   ـَعْیِن الن َاِظِريَن الس َ  م َ
ِ   بَاقَِر اْلِعْلِم بَْعَد ا ِبِ ِّ   لن َ

 

پیامبر خدا، سالم بر ابراهیم دوست خدا سالم بر موسى هم سالم بر نوح  سالم بر آدم برگزیده خدا،

م خلق خدا، سال خدا، سالم بر عیسى روح خدا، سالم بر تو اى رسول خدا سالم بر تو اى بهترین سخن
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پیامبران، سالم بر تو اى امیر مؤمنان  خاتم اللّهبر تو اى برگزیده خدا، سالم بر تو اى محمد بن عبد 

سالم بر تو اى فاطمه سرور بانوان جهانیان، سالم بر شما اى دو  شین رسول خدا،على بن ابیطالب، جان

سرور  پیامبر رحمت، و دو سرور جوانان اهل بهشت، سالم بر تو اى على بن الحسین، فرزندزاده

شکافنده دانش پس از  عبادت کنندگان، و روشنى چشم بینندگان، سالم بر تو اى محمد بن على،

 پیامبر،

 
المُ  َِمینَ د  الص َاِدَق اْلِبَاـ َ َعلَْیَك يَا َجْعَفَر ْبَن ُمَحم الس َ  ر َ اْلْ

ْهرَ 
الُم َعلَْیَك يَا ُموَسى ْبَن َجْعَفر  الط َاِهرَ الط ُ الُم َعلَْیَك ا الس َ لس َ

الُم َعلَْیَك يَا يَا َعلِ ِّ َ ْبَن ُموَسى الر َِضا اْلُمْرتََضى َد ْبَن َعلِ ِّ   ـُمَحم   الس َ
ِق ِّ َ   ا المُ  لت َ د  اـَعلَْیَك يَا َعلِ ِّ َ ْبَن ُمحَ  الس َ ِق ِّ َ ا م َ َِمینَ لن َ   لن َاِصَح اْلْ
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 ِ الُم َعلَى اْلَوِص ِّ  الُم َعلَْیَك يَا َحَسَن ْبَن َعلِ ِّ   الس َ م َ الل َهُ نْ بَْعِد ِِ مِ  الس َ
 ِ ِ َوِصی َِك  َصل ِ َعلَى ُنوِرَك َو ِسَراِجَك َو َولِ ِّ  َولِی َِك َو َوِص ِّ 

المُ  تَِك َعلَى َخْلِقَك الس َ ِ اَعلَْیِك يَا بِْنَت َرُسوِل  َو ُحج َ  لل َ
الُم َعلَْیِك يَا بِْنتَ  الُم َعلَْیكِ  الس َ  يَا َفاِطَمَة َو َخِديَجَة الس َ

الُم َعلَْیِك يَا بِْنَت اْلَحَسِن َو الْ  بِْنَت ََِمیرِ  ِمنِیَن الس َ ْْ  َسْینِ حُ اْلُم
الُم َعلَْیِك يَا بِْنَت وَ  ِ    الس َ ِ لِ ِّ  الُم َعلَْیِك يَا الل َ   الس َ

ُ
ْخَت َ

ِ لِ   وَ   ِّ  ِ َة وَ  الل َ الُم َعلَْیِك يَا َعم َ ِ    الس َ ِ لِ ِّ  الُم عَ  الل َ لَْیِك يَا الس َ
ِ بِْنَت ُموَسى ْبِن َجْعَفر  َو َرْحَمُة   ُه َو بََرَكاتُ  الل َ
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امین، سالم بر تو اى موسى بن جعفر، امام پاک و  بن محمد، راستگوى نیکوکارسالم بر تو اى جعفر 

بن موسی الرضا امام پسندیده، سالم بر تو اى محمد بن على تقى، سالم  پاکیزه، سالم بر تو اى على

 پس از على بن محمّد نقی اندرزگوى امین، سالم بر تو اى حسن بن على، سالم بر وصى بر تو اى

جانشین جانشینت، حجّتت بر  رود فرست بر نورت، و چراغت، و نماینده نماینده ات، وخدایا د.او

تو اى دختر فاطمه و خدیجه، سالم بر تو اى  آفریدگانت، سالم بر تو اى دختر رسول خدا، سالم بر

دخرت حسن و حسین، سالم بر تو اى دختر ولىّ خدا، سالم بر تو اى  دختر امیر مؤمنان، سالم بر تو اى

موسى بن  خدا، سالم بر تو اى عمّه ولىّ خدا، سالم و رحمت و برکات خدا بر تو اى دختر خواهر ولىّ

 جعفر،

 
الُم َعلَْیكِ  ُ َعر ََف  الس َ    اْلَجن َِة َو َحَشَرنَا فِ ِّ  بَْیَنَنا َو بَْیَنُكمْ  الل َ
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 ُزْمَرتُِكْم َو ََْوَرَدنَا َحْوَض نَِبِی ُِكْم َو َسَقانَا بَِكْأسِ  فِ ِّ
ُكْم ِمنْ يَدِ  ِ   َجد ِ ِ اطَالِب  َصلََواُت  ْبِن ََبِ ِّ  َعلِ ِّ   لل َ

َ َعلَْیُكْم ََْسأَُل  ُروَر وَ  الل َ ََ َو ََْن اْلفَ  ََْن ُيِريََنا فِیُكُم الس ُ َر
َمَعَنا َو إِي َاُكم ُكمْ  يَجْ ُ اد  َصل َى ـ َ ُمَحم ْْ فِ ِّ ُزْمَرِة َجد ِ َعلَْیِه  لل َ

ُب إِلَى َمْعِرَفَتُكْم إِن َُه َولِ ِّ ٌّ َقِديرٌّ ََتََقر َ  ُلِبََناَو آلِِه َو ََْن ََل يَسْ 
 ِ لِیِم إِلَى الل َ ِب ُِكْم َو اْلِبََراَءِة ِمنْ ََْعَدائُِكْم َو الت َسْ ِ ا بِحُ  لل َ

َتْكِبِر  َو َعلَى بِِه تی     َما ََ يَِقینِ  َراِضیاً بِِه َغْیَر ُمْنكِر  َو ََل ُمسْ
م َ لل َهُ اَوْجَهَك يَا َسی ِِدي  نَْطُلُب بَِذلِكَ دٌّ وَ بِِه َراض  ـُمَحم َ 
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ِخَرِة يَا اَر اْلْ فِ ِّ اْلَجن َِة    ِّ لِ    َفاِطَمُة اْشَفِع ِّ  َو ِرَضاَك َو الد َ
ِ َفإِن َ لَِك ِعْنَد  ْأِن  الل َ تِمَ ن ِ ِّ ََْسأَُلكَ   م َ إِ الل َهُ َشْأناً ِمَن الش َ     ََْن تَخْ

ُلبْ  لِ ِّ َعاَدِة َفال تَسْ ُقو ََة  ْوَل َو َلن ِ ِّ َما ََنَا فِیِه َو ََل حَ مِ   بِالس َ
ِ إَِل بِ  ِ اْلَعِظیِم   ا الل َ  تََقِب َْلُه بَِكَرِمَك وَ  م َ اْسَتِجْب لََناالل َهُ ْلَعلِ ِّ 

ُ َصل َى  َو ِعز َتَِك َو بَِرْحَمتَِك َو َعافِیَتَِك وَ  د  َو ـَ َعلَى ُمَحم   الل َ
لِی آلِِه ََْجَمِعیَن َو َسل َمَ   ماً يَا ََْرَحَم الر َاِحِمینَ تَسْ

 

  شما در بهشت شناسایى برقرار کند، و در گروهتان محشور دارد، و بر حوض سالم بر تو، خدا بین ما و

بنوشاند درودهاى خدا بر   پیامبرتان واردمان نماید، و به ما با جام جدّتان، از دست على بن ابى طالب
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خوشحالى و گشایش بنمایاند، و ما و شما را در گروه  ه شماشما باد، از خدا خواستارم که به ما دربار

  بر او و خاندانش( گرد آورد، و معرفت شما را از ما باز نگیرد، به راستى او جدّتان محمّد )درود خدا

تان، و تسلیم بودن به  به درگاه خدا به سبب دوستى شما، و بیزارى از دشمنان.سرپرستى تواناست

انکار و تکبّر بلکه بر پایه یقین به آنچه محمد آن  در حال خشنودى به آن، نه باخدا، تقرّب می جویم، 

 خشنودم، به این امور خاطر تو را می خواهم اى آقاى من، خدایا خشنودى ات و را آورده، و به آن

براى تو نزد خدا  خانه آخرت را می خواهم، اى فاطمه درباره بهشت برایم شفاعت کن، به درستى که

سرانجام کارم را به خوشبختى ختم کنى، و  خدایا از تو مى خواهم، که.مقامى از مقامات بلند است

خدایا براى ما .جنبش و نیرویى جز به خداى واالی بزرگ نیست آنچه را در آنم از دستم مگیرى، و

خاندان  ود خدا بر محمّد و همهآن را به کرم و عزّتت و به رحمت و عافیّت بپذیر، و در اجابت کن، و

 .او، و بر آنان سالم، سالمى کامل، اى مهربان ترین مهربانان

 

 

 


