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 (س)زهرا حضرت دیگر نماز   

 

اند از صفوان كه محمد بن على  نماز دیگر از حضرت فاطمه عليها السالم شيخ و سيد روایت كرده

خواهم مرا عملى  حلبى روز جمعه خدمت حضرت صادق عليه السالم شرفياب شد و سؤال كرد كه مى

دانم كسى را كه بزرگتر  نمىتعليم فرمایى كه بهترین اعمال باشد در این روز حضرت فرمود كه من 

دانم چيزى را افضل از  باشد نزد رسول خدا صلى اهلل عليه و آله از حضرت فاطمه عليها السالم و نمى

آنچه تعليم كرد پيغمبر صلى اهلل عليه و آله فاطمه عليها السالم را فرمود كه هر كه صبح كند در روز 

كعت نماز كند به دو سالم بخواند در ركعت اول جمعه پس غسل كند و قدمها را بگستراند و چهار ر

بعد از حمد توحيد پنجاه مرتبه و در ركعت دوم بعد از حمد و العادیات پنجاه مرتبه و در ركعت سوم 

بعد از حمد إذا زلزلت پنجاه مرتبه و در ركعت چهارم بعد از حمد إذا جاء نصر اهلل پنجاه مرتبه و این 

 است كه نازل شده و چون از نماز فارغ شود این دعا بخوانداى  سوره نصر است و آخر سوره

 
ُلوق  

خْ ِة مه اده دَّ ِلِوفه عه ِو اْسته
ه
دَّ أ عه

ه
ْو أ
ه
َّبَّ أ عه ْو ته

ه
 أ
ه
أ یَّ ه ْن َته ِدي مه یِّ ي وه سه ِ

اِضِلِه   ِإَله وه اِئِلِه وه فه اِئِِدِ وه نه وه اءه ِرْفِِدِ وه فه جه ره
اِئِزِه  وه   وه جه

رود و  كه بر در مخلوقى به اميد لطف و عطا و منفعت و فضل و احسان و جايزه مىاى خداى من و سيد من هر  

 گرداند براى عرض حاجت خود را ساخته و مهيا و آماده و مستعد مى
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ْع  اِئِدكه وه مه وه اءه فه جه اِدي ره اِدي وه اْسِتْعده ْعِبئهِتي وه ِإْعده ِیئهِتي وه ته ْ ْت َته نه ي َكه ِ
ا ِإَله ِإلهْیكه یه اِئِلكه وه فه ُروِفكه وه نه

اِئِزكه  وه   جه
اى خدا به درگاه تو اينگونه ساخته و آماده و مهيا و مستعد به اميد عطا و جود و بخشش و احسان و جايزه تو  

 ام آمده

 
ُة  ِطیَّ ْنُقُصُه عه اِئِل وه اله ته ُة السَّ له

ه
ْسأ ْیِه مه له یُب عه خِ

ْن اله ته ا مه ِلكه یه ْبِِن ِمْن ذه یِّ اله ُتخه اِئل   فه
  نه

ها محروم مكن اى كسى كه سائلى را در سؤال محروم نخواهى كرد و گنج عطاى تو  پس خدايا مرا از آن بخشش 

 بخشش كم نخواهد گشت از

 
ِتِه  اعه فه ُب ِإلهْیكه ِبشه رَّ قه ته

ه
ْوُتُه أ جه ُلوق  ره

خْ ِة مه اعه فه ْمُتُه وه اله شه دَّ اِلح  قه
ل  صه

مه ْ آِتكه ِبعه ِإِّنِّ َله ْهله   فه
ه
دًا وه أ ِإالَّ ُمحهمَّ

 ْ ْْيِ
له ْیِه وه عه له اُتكه عه لهوه ِتِه صه ْ  َبه

ام و نه هيچ مخلوقى را غير محمد و آل  ام آمده من بر در احسانت نه به اتكاء بر عمل صالحى كه انجام دادهو  

 ام رحمتهاى تو بر او و بر ايشان براى تقرب به درگاهت شفيع آورده محمد

 
ُتكه  ْ َته

ه
هاِرِم  أ ه امْْله اِئنيه ِعْنده ُعُكوِفِهْم لَعه طَّ ه اْلخه ْفِوكه الَِّذي ُعْدته ِبِه لَعه ِظميه عه ْرُجو عه

ه
  أ

اى كه عمرى بر گناهان اصرار  ام به اميد عفو بزرگ تو كه براى خطا كارانى آماده ساخته به درگاهت آمده 

 اند كرده
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ه ا ْعكه ُطوُل ُعُكوِفِهْم لَعه نه ْ ْ َيه َله ِة فه هْغِفره ْ ِباْْل ْْيِ
له ْن ُجْدته عه

ه
هاِرِم أ  مْْله

 و طول مدت اصرارشان بر گناهان تو را مانع از عفو و مغفرت بر آنها نگرديد 

 
اِء  طه اُد ِباْلخه وَّ ا اْلعه نه

ه
اِء وه أ ْعمه اُد ِبالنَّ وَّ ِدي اْلعه یِّ ْنته سه

ه
 وه أ

 چنانكه گناهكارى عادت من استو تو سيد من هستى و بخشش و احسان عادت و ذاتى توست  

 
ِظميه  ْنِِبه اْلعه ْغِفره ِِل ذه ْن ته

ه
اِهِرینه أ د  وه آِلِه الطَّ  ِبحهقِّ ُمحهمَّ

ُلكه
ه
ْسأ
ه
  أ

 كنم به حق محمد و آل پاكش كه از گناه بزرگ من در گذرى و از تو درخواست مى 

 
ِظمُي  ا عه ِظمُي یه ِظميه ِإالَّ اْلعه ْغِفُر اْلعه ُه اله یه ِإنَّ ِظمُي  فه ا عه ِظمُي یه ا عه ِظمُي یه ا عه ِظمُي یه ا عه ِظمُي یه ا عه ِظمُي یه ا عه   یه

بخشداى خداى بزرگ اى خداى بزرگ اى خداى بزرگ اى  كه گناه بزرگ را كسى غير تو اى خداى بزرگ نمى 

 .خداى بزرگ اى خداى بزرگ اى خداى بزرگ اى خداى بزرگ


