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 حضرت زهرا)س(صلوات بر 

صلوات بر سیده نسوان  -فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السالم است؛ سوم

  فاطمه علیها السالم

 
َك  یِّ ِة َحِبیَبِة َحِبیِبَك َو ََنِ ِكیَّ يَقِة َفاِطَمَة الزَّ دِّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ الصِّ   َاللَّ

پروردگارا درود فرست بر صديقه فاطمه داراى نفس زكيه مورد عالقه و محبت و دوستى حبيب تو و پيغمبر  

 اكرم توست

 
مِّ 

ُ
َي َو أ ا لََعَ ِنَساِء اْلَعاََلِ ََتَ ْلَتَها َو اْخََتْ ْبَتَها َو َفضَّ ِتي اْنَتجَ ْصِفَیاِئَك الَّ

َ
اِئَك َو أ ِحبَّ

َ
  أ

و مادر دوستان خاص توو امامان برگزيده و او منتخب توست كه وى را برگزيدى و فضيلت دادى و برترى بر  

 تمام زنان عالم دادى

 
اِلَب  ُهمَّ ُكِن الطَّ ْواَلِدَها اللَّ

َ
ُهمَّ ِبَدِم أ اِئَر اللَّ َها َو ُكِن الثَّ ْن َظَلَمَها َو اْسَتَخفَّ ِبحَقِّ  ََلَا ِِمَّ

پروردگارا تو از ظلم و بيدادى كه امت جاهل در حق او كردند و اهانت نمودند دادخواهى كن و از آن مردم  

 قام بكشرحم كه خون پاك فرزندانش را بخاك ريختند خونخواهى كن و انت بى
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َواِء َو اْلَكِرمَيَة ِعْنَد اَْلَََلِ  َدى َو َحِلیَلَة َصاِحِب اللِّ ِة اَْلُ مَّ اْْلَِئمَّ
ُ

ُهمَّ َو َكَما َجَعْلَتَها أ   اْْلَلَْعَ اللَّ

پروردگارا چنانكه آن حضرت را مادر ائمه هدى و همسر على مرتضى صاحب لواء و بيرق فتح و شفاعت آنكه در  

 ى استمأل اعلى گرام

 

ُ َعَلْیِه َو آِلِه  ى اَّللَّ ِبیَها( َصلَّ
َ

ٍد )أ ا َوْجَه ُمحَمَّ ا َصاَلًة ُتْكِرُم ِِبَ َ ِّمِّ
ُ

  َفَصلِّ َعَلْیَها َو لََعَ أ

پس تو اى خدا درود فرست بر آن حضرت و بر مادرش درودى كه وجه پدر بزرگوارش حضرت محمد صلى اهلل  

 كنى عليه و آله را به آن درود اكرام مى

 
اَلِم  ِة َو السَّ یَّ حِ ْفَضَل التَّ

َ
اَعِة أ ْبِلْغُهْم َعِّنِّ ِِف َهِذِه السَّ

َ
َها َو أ ِ

َّيَّ ْعُيَ ُذرِّ
َ

ا أ   َو ُتِقرُّ ِِبَ

گردانى و از من هم اى خدا در اين ساعت بهترين سالم و تحيت را به آن بزرگواران  و چشم ذريه او را روشن مى 

 .برسان

 


