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 قم در معصومه حضرت زیارت

ول: زیارت خاتمه فصل یازدهم، مطلب دوّم زیارت امامزادگان عظام و شاهزادگان عالی مقام؛ ا

  حضرت معصومه سالم اهلل علیها

سیده جلیله معظمه حضرت فاطمه بنت موسى بن جعفر علیهم السالم كه به حضرت معصومه سالم اهلل 

علیها شهرت دارد قبر شریفش در بلده طیبه قم معروف و مشهور است و داراى قبه عالیه و ضریح و 

اهل قم و معاذ و مالذ عامه  صحنهاى متعدده و خدمه بسیار و موقوفات كثیره است و روشنى چشم

خلق است و در هر سال جماعت بسیار از بالد بعیده شد رحال كنند و تعب سفر كشند به جهت درك 

شود شیخ  فیوضات از زیارت آن معظمه و فضیلت و جاللت آن حضرت از اخبار بسیار ظاهر مى

رضا علیه السالم  صدوق به سند حسن كالصحیح از سعد بن سعد روایت كرده كه از حضرت امام

سؤال نمود از فاطمه بنت موسى بن جعفر علیهم السالم فرمود كه هر كه او را زیارت كند از براى او 

است بهشت و به سند معتبر دیگر از فرزند آن حضرت امام محمد تقى علیه السالم منقول است كه هر 

ى رحمة اهلل علیه از بعض كتب كه عمه مرا در قم زیارت كند پس از براى او است بهشت عالمه مجلس

زیارات نقل كرده كه على بن ابراهیم از پدرش از سعد اشعرى قمى از حضرت امام رضا علیه السالم 

روایت كرده كه آن حضرت فرمود اى سعد نزد شما قبرى هست از ما سعد گفت گفتم فداى تو شوم 

بلى مَنْ زَارَهَا عَارِفاً بِحَقِّهَا فَلَهُ الْجَنَّةُ هر  فرمایى فرمود قبر فاطمه دختر امام موسى علیهما السالم را مى

كه او را زیارت كند و حق او را بشناسد از براى او است بهشت چون به نزد قبر آن حضرت برسى نزد 

 . سرش رو به قبله بایست

 

 پس بگو  الْحَمْدُ لِلَّهِ  و سى و سه مرتبه  سُبْحَانَ اللَّهِ  و سى و سه مرتبه اللَّهُ أَكْبَرُ  و سى و چهار مرتبه
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 ِ اَلُم لََعَ ُُنٍح َنِِبِّ اَّللَّ ِ السَّ اَلُم لََعَ آَدَم ِصْفَوِة اَّللَّ   السَّ

 سالم بر آدم ابو البشر برگزيده خدا سالم بر نوح پيغمبر خدا 

 
اَلُم لََعَ ُموََس َك  ِ السَّ اَلُم لََعَ ِإْبَراِهمَي َخِلیِل اَّللَّ ِ السَّ اَلُم لََعَ ِعیََس ُروِح اَّللَّ ِ السَّ   ِلمِي اَّللَّ

سخنگوى با خدا سالم بر عيسى بن مريم سالم بر ابراهيم خليل و دوست خاص خدا سالم بر موسى بن عمران  

 روح قدسى الهى

 
 ِ اَلُم َعَلْیَك َیا َخْْيَ َخْلِق اَّللَّ ِ السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا َرُسوَل اَّللَّ   السَّ

 سالم بر تو اى رسول خدا سالم بر تو اى بهترين خلق خدا 

 
ِ َخاََتَ  َد ْبَن َعْبِد اَّللَّ اَلُم َعَلْیَك َیا ُمحَمَّ ِ السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا َصِفيَّ اَّللَّ َي السَّ ِبیِّ   النَّ

 رسوالن خداسالم بر تو اى برگزيده خدا سالم بر تو اى محمد بن عبد اهلل خاتم  

 
اَل  ِ السَّ ِِب َطالٍِب َوِصيَّ َرُسوِل اَّللَّ

َ
َّ ْبَن أ ِمَْي اْْلُْؤِمِنَي لََعِ

َ
  ُم َعَلْیَك َیا أ

 سالم بر تو اى على بن ابى طالب امير اهل ايمان و وصى رسول خدا 
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 ِنَساِء اْلَعاَْلَِي 
ََدَ اَلُم َعَلْیِك َیا َفاِطَمُة َسیِّ   السَّ

 زنان عالمسالم بر تو اى فاطمه زهراء سيده  

 
ِة  نَّ ْهِل اْلجَ

َ
َدْي َشَباِب أ ِة َو َسیِّ ْْحَ اَلُم َعَلْیُكَما َیا ِسْبَطْي َنِِبِّ الرَّ  السَّ

 سالم بر شما دو سبط پيغمبر رحمت و دو سيد جوانان اهل بهشت 

 
َة َعْيِ  َد اْلَعاِبِدیَن َو ُقرَّ َّ ْبَن اْلحَُسْيِ َسیِّ اَلُم َعَلْیَك َیا لََعِ اِظِریَن السَّ   النَّ

 چشم اهل بصيرتسالم بر تو اى حضرت على بن الحسين سيد اهل عبادت و روشنى 

 

ِِبِ 
 َباِقَر اْلِعْْلِ َبْعَد النَّ

ٍّ
َد ْبَن لََعِ اَلُم َعَلْیَك َیا ُمحَمَّ   السَّ

 رسول خداسالم بر تو اى محمد بن على شكافنده اسرار علم آسمانى بعد از  

 

 

اَلُم َع  ِمَي السَّ اِدَق اْلَبارَّ اْْلَ ٍد الصَّ  َلْیَك َیا َجْعَفَر ْبَن ُمحَمَّ

 رگوار امين اسرار الهىسالم بر تو اى جعفر بن محمد صادق و نيكوكار و بز 
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ْهَر  اِهَر الطُّ اَلُم َعَلْیَك َیا ُموََس ْبَن َجْعَفٍر الطَّ  السَّ

 مطهرسالم بر تو اى موسى بن جعفر اى روح قدسى پاك و  

 
َضا اْْلُْرَتَضى َّ ْبَن ُموََس الرِّ اَلُم َعَلْیَك َیا لََعِ   السَّ

 سالم بر تو اى على بن موسى الرضا صاحب مقام تسليم و رضا 

 
ٍد  َّ ْبَن ُمحَمَّ اَلُم َعَلْیَك َیا لََعِ ِقيَّ السَّ ٍّ التَّ َد ْبَن لََعِ اَلُم َعَلْیَك َیا ُمحَمَّ اِصَح السَّ ِقيَّ النَّ ِمَي  النَّ   اْْلَ

النقى اى ناصح و خيرخواه امت و امين سالم بر تو اى محمد بن على تقى سالم بر تو اى امام على بن محمد  

 اسرار الهى

 

 اْلَوِصيِّ ِمْن َبْعِدِ 
اَلُم لََعَ ٍّ السَّ اَلُم َعَلْیَك َیا َحَسَن ْبَن لََعِ   السَّ

 از عسكرىسالم بر تو اى حسن بن على سالم بر وصى بعد  
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ِتَك لََعَ َخْلِقَك  َك َو ُحجَّ َك َو َوِصيِّ َوِصیِّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُُنِرَك َو ِسَراِجَك َو َوِِلِّ َوِلیِّ   اللَّ

جانشين جانشينانت و حجت تو بر پروردگارا درود فرست بر نور تابان و چراغ فروزان خود و ولى خويش و  

 آفريدگانت

 

 

اَلُم َعَلْیِك  َة السَّ اَلُم َعَلْیِك َیا ِِبَْت َفاِطَمَة َو َخِديجَ ِ السَّ  َیا ِِبَْت َرُسوِل اَّللَّ

 خديجه كبرىسالم بر تو اى دختر رسول خدا سالم بر تو اى دختر فاطمه زهرا و  

 
اَلُم َعَلْیِك َیا ِِبَْت اْلحََسِن َو  ِمِْي اْْلُْؤِمِنَي السَّ

َ
اَلُم َعَلْیِك َیا ِِبَْت أ   اْلحَُسْيِ السَّ

 حقيقى حسن و حسينسالم بر تو اى دختر امير المؤمنين )ع( سالم بر تو اى فرزند معنوى و  

 
اَلُم  ِ السَّ ْخَت َوِِلِّ اَّللَّ

ُ
اَلُم َعَلْیِك َیا أ ِ السَّ اَلُم َعَلْیِك َیا ِِبَْت َوِِلِّ اَّللَّ ِ السَّ َة َوِِلِّ اَّللَّ   َعَلْیِك َیا َعمَّ

 اى عمه ولى خدااى دختر ولى خدا سالم بر تو اى خواهر ولى خدا سالم بر تو سالم بر تو  

 
ِ َو َبَرََكُتُه  ُة اَّللَّ اَلُم َعَلْیِك َیا ِِبَْت ُموََس ْبِن َجْعَفٍر َو َرْْحَ   السَّ

 سالم بر تو اى دختر عزيز موسى بن جعفر سالم و رحمت و بركات خدا بر جان پاك تو باد 
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اَلُم َعَل  ِة السَّ نَّ َنَنا َو ََبَْنُكْم ِِف اْلجَ ُ ََبْ َف اَّللَّ  ْیِك َعرَّ

 شناسايى برقرار داردسالم بر تو باد خدا بين ما و شما خاندان عصمت دربهشت ابد رابطه و  

 

 

 ِّ ُُكْ ِمْن َیِد لََعِ ِس َجدِّ
ْ
ُكْم َو َسَقاَنا ِبَكأ یِّ ْوَرَدَنا َحْوَض ََنِ

َ
ِِب َطالٍِب َو َحَشَرَنا ِِف ُزْمَرِتُكْم َو أ

َ
   ْبِن أ

سازد و به كاسه جد شما از و ما را در زمره شما محشور گرداند و بر حوض كوثر پیغمبر شما وارد 

 صلوات اهلل علیكم سیراب گرداند دست ساقى كوثر على بن ابى طالب

 
ُروَر  ْن ُیِرَیَنا ِفیُكُم السُّ

َ
َ أ ُل اَّللَّ

َ
ْسأ
َ
ِ َعَلْیُكْم أ   َو اْلَفَرَج َصَلَواُت اَّللَّ

 بنمايدكنم كه دوران سرور و فرج شما اهل بيت را به ما  از خدا درخواست مى 

 
ُ َعَلْیِه َو آِلِه  ٍد َصلَّى اَّللَّ ُُكْ ُمحَمَّ اُُكْ ِِف ُزْمَرِة َجدِّ َمَعَنا َو ِإیَّ ْن َيجْ

َ
  َو أ

 اهلل عليه و آله جمع و محشور فرمايدو ما را با شما خاندان طهارت در زمره جد بزرگوارتان حضرت پيغمبر صلى  
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ُه َوِِلٌّ َقِدیر   ْن اَل َيْسُلَبَنا َمْعِرَفَتُكْم ِإنَّ
َ
 َو أ

 و قدرت استو هرگز معرفت شما را از قلوب ما باز نگيرد كه البته او خداى با سلطنت  

 

 

َتَق 
َ
ِ َراِضیًا ِبِه أ ْسِلمِي ِإََل اَّللَّ ْعَداِئُكْم َو التَّ

َ
اَءِة ِمْن أ ُكْم َو اْلََبَ ِ ِبحُبِّ ُب ِإََل اَّللَّ َغْْيَ ُمْنِكٍر َو اَل رَّ

 ُمْسَتْكَِبٍ 

جويم و به فرمان  دشمنان شما بيزارى مىجويم و از  من به درگاه خدا به محبت شما اهل بيت رسالت تقرب مى 

 يمم با رضاى خاطر نه با انكار و غرور و تكبرخدا تسل

 
ِدي  د  َو ِبِه َراٍض َنْطُلُب ِبَذِلَك َوْجَهَك َیا َسیِّ ََت ِبِه ُمحَمَّ

َ
 َيِقِي َما أ

اَر َو لََعَ اللَُّهمَّ َو ِرَضاَك َو الدَّ
 اْْلِخَرِة 

خشنودم و باين ايمان و يقين خود ديدار تو و با مقام يقين به آنچه محمد به وحى آورده است و به آن راضى و  

 طلبم پروردگار و رضا و خشنودى تو را و سعادت عالم آخرت را مىرا مشتاقم اى موالى من اى 

 

ِن 
ْ
أ نًا ِمَن الشَّ

ْ
ِ َشأ ِة َفِإنَّ َلِك ِعْنَد اَّللَّ نَّ   َیا َفاِطَمُة اْشَفِعي ِِل ِِف اْلجَ

 متعال شأن و مقام بلند استفاعت كن كه تو را نزد خداى اى فاطمه معصومه مرا در دخول بهشت ش 
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َنا ِفیِه 
َ
َعاَدِة َفاَل تَْسُلْب ِمِّنِّ َما أ ِِتَ ِِل ِبالسَّ ْن َتخْ

َ
ُلَك أ

َ
ْسأ
َ
ُهمَّ ِإِّنِّ أ   اللَّ

من  و ايمانى كه اكنون بر آنم هرگز ازكنم كه عاقبت مرا به سعادت ختم كنى  پروردگارا من از تو درخواست مى 

 سلب نكنى

 

ِ اْلَعِليِّ اْلَعِظمِي  َة ِإالَّ ِباَّللَّ   َو اَل َحْوَل َو اَل ُقوَّ

 نخواهد بوددانم كه هيچ قوه و قدرتى جز بواسطه خداى بلند مرتبه بزرگ  و مى 

 

 

ِتَك َو  ِتَك َو ِبَرْْحَ ْلُه ِبَكَرِمَك َو ِعزَّ ْب َلَنا َو َتَقبَّ جِ
ُهمَّ اْسَت   َعاِفَیِتَك اللَّ

و عزت و جالل و رحمت پروردگارا دعاهاى ما را پذیرفته و مستجاب فرما به حق كرم و بزرگواریت 

 و بخشایشت

 

َي  اِْحِ ْرَحَم الرَّ
َ
َ تَْسِلامًي َیا أ ِعَي َو َسْلَّ ْْجَ

َ
ٍد َو آِلِه أ ُ لََعَ ُمحَمَّ   َو َصلَّى اَّللَّ

 .مهربانترين مهربانان عالمتمام اهل بيت آن بزرگوار اى و درود و تحيت كامل بر حضرت محمد و  

 


