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 )سالم اهلل عليها(ح حضرت زهرا يآثار و برکات تسب

 

که بعد از نمازهای واجب  و   )سالم اهلل علیها( است و شایسته است تسبیحات حضرت زهرا  بهترین تعقیبات نماز،

 .بزرگان و پیشوایان دین بر آن مداومت شود و ابتدای زیارتهای دیگری چون وقت خواب  زمان

 ای آسمانی از جانب پدر هدیه 

به ایشان  )علیه السالم( مؤمنان امیر حمت بود،زکارهای خانه در  سختی )سالم اهلل علیها( از که فاطمه هنگامی

 .باشدهمکارتان فرمود: نزد پدر برو و خدمتکاری درخواست کن تا در امور منزل یار و 

خواهی چیزی به تو عطا کنم که از  ای فاطمه، می»آنان آگاهی یافت، فرمود:  ی وقتی پیامبر)ص( از خواسته

)سالم اهلل علیها( فرمود: مشتاقم  ؟ حضرت فاطمهباشددنیا با آنچه در آن است، ارزشمندتر  یخدمتکاری و همه

و سی « الحمد هلل»و سی و سه مرتبه « اهلل اکبر»تبه )ص( فرمود: بعداز نماز سی و چهار مر بدانم چیست؟ پیامبر

خواهی و از دنیا  ختم کن. این کار برایت از چیزی که می« ال اله اال اهلل»بگو و آن را با « سبحان اهلل»و سه مرتبه 

 «بهتر است.  و هرچه در آن است،

 «از خدا و رسول راضی شدم.»  ود:)سالم اهلل علیها( عطا شد، فرم در آن لحظه که این هدیه آسمانی به فاطمه

خداوند متعال با هیچ ستایشی »فرماید:  می)سالم اهلل علیها( درباره تسبیح حضرت زهرا ( علیه السالم) امام باقر

)سالم اهلل علیها( عبادت نشده است و اگر چیزی افضل از آن وجود داشت، رسول  باالتر از تسبیحات فاطمه زهرا

 «.کرد )سالم اهلل علیها( اعطاء می فاطمه)ص( آن را به  خدا

که به مناسبت مداومت آن حضرت در انجام آن، به ایشان منسوب گردیده )سالم اهلل علیها( تسبیح حضرت زهرا 

 .تعالی است واقع تسبیح حضرت حق است، در
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 سالم اهلل عليها( معنای تسبيح حضرت زهرا( 

 اهلل اکبر

معنای این  کند.  اش به درگاه الهی بارها اقرار می نهایت عجز خود اعتراف و به ناتوانی به« اهلل اکبر»انسان با گفتن 

 «.تر از آن است که توصیف گردد خداوند بزرگ« »یوصف ان من اکبر اهلل» ین است کها ذکر

 الحمدهلل

که از افضل « هللالحمد »که انسان به عجز و ناتوانی خویش در شناخت خالق اعتراف کرد، با گفتن   پس از آن

 شود. وارد مرحله بعدی می  اذکار تسبیح است،

حمد خدا مساوی شکر است؛ چنانچه در روایات کثیره وارد »فرماید:  در باب حمد می )ره( خمینی حضرت امام

شکر هر   فرمود: (علیه السالم) صادق بگوید شکر خدا را ادا کرده است، چنانچه امام« الحمد هلل»است، کسی که 

 «.این است که حمد خدای عزوجل کنی  متی اگرچه بزرگ باشد،نع

 سبحان اهلل

 "سبحان اهلل"چیست؟ حضرت فرمود:  "سبحان اهلل"معنی »  پرسید: (علیه السالم) شخصی از حضرت علی

 )انسان( که بنده پندارند، است و زمانی تعظیم مقام بلند و با عظمت خدا و منزه دانستن او از آنچه مشرکان می

 «.فرستند گوید، همه فرشتگان بر او درود می این کلمه را می

 (عليه السالم) حسين ثواب تسبيح حضرت زهرا با تربت امام 

از حضرت صاح  االمر )عج(  (علیه السالم) حسین )سالم اهلل علیها( با تربت امام درباره ثواب تسبیح حضرت زهرا

را در دست داشته باشد و ذکر را فراموش کند،  (علیه السالم) حسین که تسبیح تربت امام هر»روایت شده است: 

 «.شود ثواب ذکر برای او نوشته می

ای از  ابتدا رشته )سالم اهلل علیها( )ص( تسبیحات را به کوثرش عطا کرد، حضرت فاطمه اکرم که رسول  آنبعداز 

  بن عبدالمطل  شهید شد. پس حضرت فاطمه هپشم تابیده و با آن به تسبیح پرداخت، تا این که حضرت حمز
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کرد و مردم نیز چنان  )سالم اهلل علیها( از تربت قبر آن بزرگوار خاک برداشت و تسبیح ساخت و با آن تسبیح می

 تسبیح سازند و با آن ذکر گویند.  مظلوم،  الشهدا شهید شد، سنت شد که از تربت آن امام کردند و چون سید

  زهرا )سالم اهلل عليها(شرایط تسبيح حضرت 

یعنبی وقتبی     از نماز بالفاصله خوانده شود؛ یکی از شرایطی که در این تسبیح باید رعایت شود، این است که بعد

که تغییر وضع دهد و به عبارتی از حالت تشبهد و سبالم در نمباز خبار       نماز به پایان رسید، نمازگزار قبل از این

از  بعبد  توان فهمید که بالفاصله ببودن تسببیح    چه در سرّ عدد مستور است میشود، تسبیح را شروع کند و از آن

 صورت نیست. نماز دارای حسابی است که در غیر این

با فضایلی که برای حضرت زهرا )سالم اهلل علیها( نقل شد، و نیز تاکیدات بسیاری که در مداومت بر آن از ناحیبه  

 جبا آورده شبود.    آمده است، شایسته است که این عمبل، عاشبقانه و ببا نشبا  ببه      (علیه السالم) ائمه معصومین

شود  سفانه بسیار دیده میأاما مت  از نماز نشانه ای از نشا  در عبادت باشد، بعد اگرچه ممکن است نفس تسبیح 

باشد که تسبیح را بر گر این واقعیت  گویند که شاید بیان توجه می که به هنگام تسبیح، اذکار را چنان سریع و بی

 گویند، نه از روی نشا . اثر عادت یا تاثیر محیط می

  حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( تسبيحاحادیثی از 

تَسْبِیحُ فاطِمَةَعلیهاالسالم فِى کلِّ یوْمٍ فِى دُبُرِ کلِّ صَالةٍ اَحَ ُّ اِلَى » :روایت شده است )علیه السالم(از امام صادق 

هر روز بعد از هر نماز، از هبزار رکعبت    )سالم اهلل علیها( تسبیح فاطمه زهرا صَالةِ اَلْفِ رَکعَةٍ فِى کلِّ یوْمٍ؛اللَّهِ مِنْ 

مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فاطِمَبةَ الزَّهْبراءِ علیهبا    »همچنین ایشان می فرمایند: «. تر است نماز در هر روز، نزد خدا محبوب

بْلَ اَنْ یثْنِىَ رِجْلَیهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ؛ هر کس بعد از نماز واج ، پیش از آنکه پاهبا  خبود را   السالم فِى دُبُرِ الْفَرِیضَةِ قَ

بگویبد،    )سبالم اهلل علیهبا(   جفت کند )قبل از به هم خوردن حالت جلوس تشهد و سالم(، تسبیح فاطمبه زهبرا  

     )سالم اهلل علیها( ح حضرت فاطمه زهرااز این احادیث معلوم مى شود که گفتن تسبی «خداوند او را مى آمرزد
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ا  دارد و بهترین زمان گفتن آن، بعد از نماز واج ، بدون فاصله و پیش از به هم خوردن حالت ارزش فوق العاده

 .نماز مى باشد

 سالم اهلل عليها( رار و آثار تسبيح حضرت فاطمه زهرااث( . 

 نجات از شقاوت

از آثار و برکات بسیاری برخوردار است که از جملبه آنهبا نجبات یبافتن از      علیها()سالم اهلل  سبیح حضرت زهرات

 آن، موج  محفبو  مانبدن از    )سالم اهلل علیها( مداومت بر تسبیح حضرت فاطمه زهرا .شقاوت و بدبختی است

نمباییم. امبام   است. از این رو شایسته نیست که از برکات و آثار آن غفلت نموده و در انجام آن کوتاهی و سستی 

 بِالصَّبالةِ،  نَبأمُرُهُمْ  کَمبا   یا اَبا هارُون، اَنَا نَأمُرُ صَبیاننا بِتَسببیحِ فاطِمَبةَ  :فرمایند در این باره می )علیه السالم(صادق

 ؛فَشَقِی عَبْدُ یَلْزِمُهُ لَمْ فِاِنَّهُ فَأَلزَمَهُ،

   )سبالم اهلل علیهبا(   کنیم، به تسبیح حضرت فاطمبه   میطور که به نماز امر  خود را همانهای   هارون! ما بچّه اباای 

ای که بر آن مداومت نمبوده   کنیم. تو نیز بر آن مداومت کن؛ زیرا هرگز به شقاوت نیفتاده است، بنده   نیز امر می

 (343)فروع کافی،کتاب الصالة،ص .است

)سبالم اهلل   تسببیح حضبرت زهبرا   شود که شایسته است، والدین محتبرم،   و نیز از این حدیث شریف استفاده می

  .را مانند نماز به فرزندانشان تعلیم کنند. باشد که مشموالن حدیث گردند علیها(

 دوری شيطان و خشنودی خدا

شبیطانی او در امبان    نقشه هایها و   شیطان همواره دشمن دیرینه انسان بوده و هست و هیچ گاه انسان از حیله

تواند شیطان را از انسان دور کرده و موجبات رضای الهی را فراهم آورد، مداومت بر  هایی که می نیست. یکی از راه

 :فرمایند می )علیه السالم(امام باقر  .است  )سالم اهلل علیها( تسبیح حضرت فاطمه زهرا

الشَّبیطانُ، وَ یرضِبیَ    یَطَرَدُّ وَ المیزان، فِی اَلْفٍ وَ بِالِلسانِ، مِائَةِ هِیَ وَ لَهُ، غَفَرَ ،اَسْتَغْفِر ثُمَّ مَنْ سَبَّحَ تَسْبیحِ فَاطِمَةِ»

 ا به جا آورد و پس از آن ر )سالم اهلل علیها( هر کس تسبیح حضرت فاطمه) 3203،ص4)وسائل الشیعه، ؛ الرَّحمانَ
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زبان صداست و در میزان )اعمبال( هبزار )ثبواب( دارد و     گیرد و آن تسبیح به  استغفار کند، مورد مغفرت قرار می

 .نماید شیطان را دور کرده و خدای رحمان را خشنود و راضی می

 :منقول است که (علیه السالم) و به سند معتبر از امام صادق

فرشته به آیند. پس  خوابد، فرشته بزرگواری و شیطان متمرّدی به سوی او می  چون آدمی در جای خواب خود می

گوید: روز خود را ببا گنباه خبتم و     روز خود را به خیر ختم و ش  را با خیر افتتاح کن و شیطان می :گوید او می

را در وقت خواب خواند،  )سالم اهلل علیها(ش  را با گناه افتتاح کن. اگر اطاعت فرشته کرد و تسبیح حضرت زهرا 

آید   کند. پس باز شیطان می  ند و او را تا هنگام بیداری محافظت میک  راند و از او دور می فرشته آن شیطان را می

تسببیح آن حضبرت را    کند. اگر از فرشبته اطاعبت کبرد و     کند و ملك، او را به خیر امر می  و او را امر به گناه می

محمّد ). ویسدن کند و حق تعالی عبادت تمام آن ش  را در نامه عملش می  گفت، آن فرشته شیطان را از او دور می

 (331نصیری، شیطان دشمن دیرینة انسان، ص 

 شنوایی و درد جسمانی شفای کم

های جسمی نیز  بنابر شواهد روایی و تاریخی در بعضی موارد، بر بیماری  )سالم اهلل علیها( تسبیح حضرت فاطمه

 .مؤثّر بوده و باعث درمان بیماری گوش شده است

شنوایی گوش خود نبزد آن حضبرت شبکایت      نزد آن حضرت آمده و از کم (السالمعلیه )یکی از یاران امام صادق 

چه چیز مانع و جلوگیر تبو اسبت و چبرا غبافلی از       عَلَیْكَ بِتَسبیحِ فاطِمَةُ عَلَیْها السَّالم؛ :کرد. امام به او فرمودند

است؟ حضرت فرمود: سی آن مرد پرسید: قربانت گردم، تسبیح فاطمه چیست و چگونه  تسبیح حضرت فاطمه ؟

شود. آن   که صد عدد می« اهلل  سبحان»و سی و سه مرتبه « الحمدهلل»، سی و سه مرتبه «اکبر اهلل »چهار مرتبه  و

و من این کار را در اندک زمانی انجام دادم « فما فعلت ذلك اال یسرا حتّی اذه  عنی ما کنت اجده»  :مرد گوید

 (334،ص58اراالنوا، )بح «.ام برطرف شد شنوایی و کم 
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 برائت از دوزخ و نفاق

از جملبه ذکبر     )سبالم اهلل علیهبا(   تسبیح حضرت زهرا (،علیه السالم)که گفته شد، بنابر روایت امام صادق چنان

سبیح فاطمه الزهراء علیها السّالم من الذکر الکثیر الّذی ت» :یاد فرموده« قرآن کریم»کثیری است که خداوند در 

 (034منتخ  میزان الحکمه،ص 822،ص0 )الکافی، (43)سوره احزاب،آیه « 1.وَ اذکُرُوا اهللِ ذِکْراً کَثیراً»عزّوجلّ:  قال اهلل

 مِبنَ النففباق؛  لنَّبارِ وَ بَبراءَةُ   مِنْ اَکْثَرَ ذِکْرَ اهللِ عَزَّوَجَلَّ اَحَبَّهُ اهللُ وَ مِنْ ذَکَرَ اهللِ کَثیراً کَتَبَتْ لَهُ بَراءَتان: بَبراءَةُ مِبنَ ا  »

هر کس ذکر خدای عزّوجلّ را بسیار کند، خداوند او را دوست دارد و هر که ذکر خدا را بسیار کنبد، ببرای او دو   

، 0اصول کافی،   ) «.برائت )منشور آزادی( نوشته شود؛ یکی برائت از آتش جهنّم و دیگری برائت از نفاق و دورویی

 (444ص 

 .گردد می نفاق و دوزخ از برائت موج  پذیرد، انجام شرایطش با اگر  طاهرهبنابراین تسبیح حضرت صدیقه 

 غفران الهی

(  علیبه السبالم  )، غفبران الهبی اسبت. امبام صبادق      )سبالم اهلل علیهبا(   یکی دیگر از آثار تسبیح حضرت فاطمبه 

 لببه؛ اهلل غفببر الفریضببه، صبباله مببن رجلیببه یثنببی ان قبببل  مببن سبببح تسبببیح فاطمببه الزهببراء»:فرماینببد  مببی

را قبل از اینکه وضع خود را بعد از نمار واج  عوض کنبد،    )سالم اهلل علیها(هر کس تسبیح حضرت فاطمه زهرا

 (340، ص ةکتاب الصالکافی،  )فروع «.« گرداند به جا آورد، خدای متعال او را مشمول مغفرت خود می

 

بسیار خالصه دارد و انجام دادن آن بسیار آسان  البته نباید چنین پنداشت که این تسبیح به لحا  اینکه ظاهری

شود از چنین آثار و برکاتی برخوردار باشد؟! آری! این تسبیح به ظاهر بسیار خالصه است؛ اما در   است، چگونه می

و نیز انجام آن به ظاهر خیلی آسان اسبت؛ ولبی اگبر     نزد آگاهان و عارفان آشنا، دریایی از حقایق و اسرار توحید

 شاءاهللنگرداند. اها را آسان میه جا آورده شود، مشکلخوب ب

 

 قدسفریبا گردآوری و تنظیم: 


