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َو آِله َوَسلهمَ  هِ يهللاُ َعلَ  یَصله  امبريصلوات بر پ   

آن حضرت نانيو جانش  

عليهم السالم(صلوات بر حجج طاهره )  

 همي)صلوات بر حجج طاهره عل آن حضرت نانيو جانش َو آِله َوَسلهم هِ يهللاُ َعلَ  یَصله  امبريصلوات بر پ
(السالم  

امامان معصوم  یاست که ما برا ییها آثار صلوات و درود انیدر ب ،جامعه کبیره ارتیز  از یفرازدر
، آمده:میفرست یم السالم همیعل  

نَا بِِه ِمن  ِوال ُکم  ی  َجعََل َصلواتَنَا عَلَ  کِ  بایطِ  تُِکم  یَ َو َما َخصَّ ُفِسنَا َو تَز  َلنَا َو َکفَّاَرةً ِلُذُنوبِنَا ةً یَ ِلُخُلِقنَا َو َطهَاَرةً ِِلَن   

شما را که به ما اختصاص داده است،  تیما را بر شما، و وال ی)خداوند( صلوات و درودها : ترجمه
.گناهانمان قرار داده است یبرا یو بخشش هیجان، تزک یاخالق ما، پاک یزگیموجب پاک  

ما همراه  یرا برا یجینتا م،یریپذ یآنها را در ظاهر و باطن م تیوالکه  است تیدرباره والاین فراز 
 زهیما را پاک و پاک قتینفس و درون و حق نیچن . همشود یاخالق و رفتار ما م یاز جمله باعث پاک ،دارد
 ت،یوال یدعاها و قبول نیبه سبب ا تی. در نهاشود یما م یمعنو یو باعث رشد و نمو و ترق کند، یم

.شود یم دهیبخش ماگناهان   

 قتیاست که حق نیرا به دنبال دارد، ا ینیچن نیآثار ا که امامان، تیوال رشیها و پذ صلوات که نیسّر ا
و درود فرستادن بر آنها  یو دوست اند یحضرت، مظاهر تامه شئونات و کماالت االه نانیو جانش هیّ محمد

.کمک گرفتن از آنهاست  

 نیکه درود فرستادن به امامان بارزتر علیهم السالم تیاهل ب یشده، دوست انیب اتیبر طبق آنچه در روا
.کند یو حسنات را دو برابر م پوشاند یاست، گناهان را م یدوست نینشانه ا  

الشموس الطالعة،  ن،یحس دیس ،یدرود آباد یهمدان ،۱۳۰، ص ۹۹بحار االنوار، ج  ،یعالمه مجلس) 
( انتشارات مسجد جمکران ،یجیینا نیجامعه، محمد حس ارتیشرح ز  
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صلوات دریبر احمد و جمال ح  

فاطمه پاک و مطهر صلوات بر  

صلوات ینور جل ازدهیِمهر وجود  بر  

محشر صلوات نیجمله شافع بر  

ُمحّمد و آِل محّمد و عّجل فرجهم یالّلهم صّل عل  

     

السالم هميعل (حجج طاهره )چهارده معصوم صلوات بر  

از اصحابمان، از ابوالمفّضل  یدر اعمال روز جمعه فرموده: جماعت« مصباح»در کتاب  یطوس خیش
گفت:  شینقل کرد و به زبان خو یثیحد هیخبر دادند که گفت: ابو محّمد عبدهللا بن محّمد عابد بدال یبانیش

 وپنج وپنجاه تسیوسال د ،«یرأ سّرمن»( در منزلشان در السالم هی)علیخود امام حسن عسکر یاز موال
هللاُ  یَصلَّ  امبریو روش صلوات فرستادن بر پ وهی[، شدیکلمه بگو کلمه یعنیکند ] کتهیام که بر من د خواسته

حاضر کردم، پس  ی( و با خود کاغذ بزرگهمیآن حضرت را )صلوات هللا عل نانیو جانش َو آِله َوَسلَّمَ  هِ یَعلَ 
: فرمود ند؛یبب یکرد با لفظ خود، بدون آنکه از کتاب کتهیبر من د  

 

َو آِله َوَسلهمَ  هِ يهللاُ َعلَ  یَصله  امبريبر پ صلوات  

َم حَ  اللُّٰهمه  ٍد َكما أََحله َحاللََك َوَحره ٍد َكما َحَمَل َوْحيََك َوبَلهَغ ِرساالتَِك، َوَصل ِ َعلَٰى ُمَحمه َراَمَك َوَعلهَم َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه
َكاةَ َوَدعا إِلٰى ِدينَِك، َوَصل ِ  ٍد َكما أَقاَم الصهالةَ َوآتَى الزه ٍد َكَما َصدهَق بَِوْعِدَك َعلَٰى  ِكتابََك، َوَصل ِ َعلَٰى ُمَحمه ُمَحمه

ْجَت بِهِ  ٍد َكَما َغفَْرَت بِِه الذُّنُوَب َوَستَْرَت بِِه اْلعُيُوَب َوفَره  اْلُكُروَب، َوَصل ِ َوأَْشفََق ِمْن َوِعيِدَك، َوَصل ِ َعلَٰى ُمَحمه
ٍد َكَما َدفَْعَت بِِه الشهقاَء َوَكَشْفَت بِِه ا اءَ َعلَٰى ُمَحمه ْيَت بِِه ِمَن اْلباَلِء، ْلغَمه َوأََجْبَت بِِه الدُّعاَء َونَجه  

تو را به مردم رساند و بر  یها امیو پ دیرا به دوش جان کش ات یکه وح بر محّمد درود فرست، چنان ایخدا
که حالل کرد حاللت را و حرام نمود حرامت را و قرآنت را به مردم آموخت   محّمد درود فرست همچنان

نت دعوت نمود و بر محّمد یکه نماز را بپا داشت و زکات پرداخت و به د  د درود فرست، چنانو بر محمّ 
داد و بر محّمد درود فرست،  میتو ب دیآورد و مردم را از تهد مانیات ا که به وعده درود فرست، چنان

و بر  یخترا برطرف سا ها یو گرفتار یرا پوشاند وبیو ع یدیکه به خاطر او گناهان را آمرز چنان
و دعا را  یرا به سبب وجود او زدود ینیو غمگ یرا به او دفع کرد یکه بدبخت محّمد درود فرست، چنان

.یو از بال نجات داد یاجابت فرمود  

ٍد َكما َرِحْمَت بِِه اْلِعباَد َوأَْحيَْيَت بِِه اْلباِلَد َوقََصْمَت بِِه اْلَجبابَِرةَ َوأَْهلَْكَت بِِه الْ  َوَصل ِ  فَراِعنَةَ، َوَصل ِ َعلَٰى ُمَحمه
ٍد َكما أَْضعَْفَت بِِه اْْلَْمواَل َوأَْحَرْزَت بِِه ِمَن اْْلَْهَواِل َوَكَسْرَت بِِه ا َوَرِحْمَت بِِه اْْلَناَم، َوَصل ِ  امَ ْْلَْصنَعلَٰى ُمَحمه

يماَن َوتَبهْرَت بِِه اْْلَْوثاَن َوَعظهْمَت  ٍد َكَما بَعَثْتَهُ بَِخْيِر اْْلَْدياِن َوأَْعَزْزَت بِِه اْْلِ بِِه اْلبَْيَت اْلَحراَم، َوَصل ِ َعلَٰى ُمَحمه
ٍد َوأَْهِل بَْيتِِه الطهاِهِريَن اْْلَ  .َوَسل ِْم تَْسِليما   رِ ْخياَعلَٰى ُمَحمه . 

و  یو کشورها را به او زنده نمود یکه بندگان را به خاطر او رحم کرد بر محّمد درود فرست، چنان و
که  و بر محّمد درود فرست، چنان یها را هالک کرد و فرعون یاو درهم شکست لهیگردنکشان را به وس
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 یو به مردمان رحم نمود یها را شکست و بت یدادها پناه  و از هراس یاموال را به او چند برابر فرمود
ها  و بت یداد رویرا به او ن مانیو ا یختیبرانگ ها نید نیکه او را به بهتر و بر محّمد درود فرست، چنان

 کوکارشیپاک ن تیب و بر محّمد و اهل یو خانه کعبه را به او عظمت داد یاو نابود کرد لهیرا به وس
.ستهیشا یدرود و سالم فرست سالم  

 

السالم هيعل رمؤمنانيبر ام َصلَوات  

ِ ْبِن أَبِي طاِلٍب أَِخي نَبِي َِك َوَوِلي ِِه َوَصِفي ِِه َوَوِزيِرِه، َوُمْستَْودَ  اللُّٰهمه  عِ ِعْلِمِه، َصل ِ َعلَٰى أَِميِراْلُمْؤِمنِيَن َعِلي 
تِِه، َوالدهاِعي إِلَٰى َشِريعَتِِه، َوَخِليفَ  ِه، َوباِب ِحْكَمتِِه، َوالنهاِطِق بُِحجه جِ اْلَكْرِب َعْن فِي أُ  تِهِ َوَمْوِضعِ ِسر ِ تِِه، َوُمفَر ِ مه

اللُّٰهمه َواِل َمْن َوْجِهِه، قاِصِم اْلَكفََرِة، َوُمْرِغِم اْلفََجَرِة، الهِذي َجعَْلتَهُ ِمْن نَبِي َِك بَِمْنِزلَِة َهاُروَن ِمْن ُموَسٰى . 
ِليَن َواْْلِخِريَن،  لْ واالهُ، َوعاِد َمْن عاداهُ، َواْنُصْر َمْن نََصَرهُ، َواْخذُ  َمْن َخَذلَهُ، َواْلعَْن َمْن نََصَب لَهُ ِمَن اْْلَوه

.َوَصل ِ َعلَْيِه أَْفَضَل َما َصلهْيَت َعلَٰى أََحٍد ِمْن أَْوِصياِء أَْنبِيائَِك يَا َربه اْلعالَِمينَ   

و  ریو وز اش دهیزو برگ یو ول امبرتیدرود فرست، برادر پ طالب یبن اب یعل رمؤمنانیبر ام ایخدا
کننده به  و برهانش و دعوت لیبه دل یایحکمتش و گو ۀراز و درواز گاهیسپردن دانشش و جا گاهیجا
و به  کافراناش و درهم شکننده  او در اّمتش و برطرف کننده رنج و اندوه از چهره نیو جانش عتشیشر

 ای. خدایقرار داد یبه منزله هارون از موس امبرتیکه او را نسبت به پ بدکاران، آن ینیخاک مالنده ب
و  دینما اش یاریکن هر که  یاریدوست بدار هرکه دوستش دارد و دشمن بدار هرکه دشمنش دارد و 

و بر او  انینیو پس انینیشیپبرخاست، از  اش یخوار کن هرکه او را واگذارد و لعنت کن هرکه به دشمن
.انیپروردگار جهان یا ،یفرستاد امبرتیپ انینیانشاز ج یکیکه بر  یدرود نیدرود فرست برتر  

 

هايعل هللا سالم بر سرور بانوان فاطمه صلوات  

ِكيهِة، َحبِيبَِة َحبِيبَِك َونَبِي َِك، َوأُم ِ أَِحبهائَِك َوأَْصِفيائَِك، الهتِ  اللُّٰهمه  يقَِة فاِطَمةَ الزه د ِ ي اْنتََجْبتَها َصل ِ َعلَى الص ِ
ْن َظلََمه ْلتَها َواْختَْرتَها َعلَٰى نِساِء اْلعالَِميَن . اللُّٰهمه ُكِن الطهاِلَب لَها ِممه َواْستََخفه بَِحق ِها، َوُكِن الثهائَِر  اَوفَضه

ِة اْلُهدٰى، َوَحِليلَةَ صاِحِب الل ِواِء، َواْلَكرِ  يَمةَ ِعْنَد اْلَمإِل اْْلَْعلٰى، اللُّٰهمه بَِدِم أَْوالِدها . اللُّٰهمه َوَكما َجعَْلتَها أُمه أَئِمه
ها بِها أَْعيَُن  هاَصالة  تُْكِرُم بِ  ْلُكْبَرىَخِديَجةَ ا فََصل ِ َعلَْيها َوَعلَٰى أُم ِ ُ َعلَْيِه َوآِلِه َوتُِقرُّ ٍد َصلهى َّللاّٰ َوْجهَ أَبِيها ُمَحمه

يهتِها، َوأَْبِلْغُهْم َعن ِي فِي ٰهِذِه السهاَعِة أَْفَضَل التهِحيهِة َوالسهالمِ  .ذُر ِ  

 دگانتیرگزو مادر دوستانت و ب امبرتیو پ بتیحب ی محبوبه ه،یفاطمه زک قهیدرود فرست، بر صدّ  ایخدا
که به او  یاز کسان ای. خداانیبر فراز بانوان جهان ،یدیو برگز یداد یو برتر یکه او را انتخاب نمود

همچنان  ایباش. خدا شو خونخواه خون فرزندان ریستم کردند و حق او را سبک شمردند، انتقامش را بگ
پس  ،یدر انجمن واالتر قرار داد یو گرام امتیو همسر صاحب پرچم در ق تیکه او را مادر امامان هدا

 یمحّمد )درود خدا بر او و خاندانش( را به آن گرام یکه آبرو یبر او و مادرش درود فرست، درود
درود و  نیساعت برتر نیمن، در ا یواز س شانیو برسان به ا یفرزندانش را روشن کن ی دهیو د یبدار

.سالم را  
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هماالسالميعل نيحس امامحسن و امامبر صلوات  

ْحَمِة، َوَسي َِدْي َشبابِ  اللُّٰهمه  أَْهِل  َصل ِ َعلَى اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن َعْبَدْيَك َوَوِليهْيَك، َواْبنَْي َرُسوِلَك، َوِسْبَطيِ الره
اْلَحَسِن ْبِن َسي ِِد النهبِي ِيَن،  َعلَى، اللُّٰهمه َصل ِ اْلَجنهِة، أَْفَضَل َما َصلهْيَت َعلَٰى أََحٍد ِمْن أَْوالِد النهبِي ِيَن َواْلُمْرَسِلينَ 

ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن َسي ِِد اْلَوِصي ِ  ِ أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن َرُسوِل َّللاّٰ يَن، أَْشَهُد أَنهَك يَا َوَوِصي 
ِكيُّ اْلهاِدي  ِه، َواْبُن أَِمينِ اْبَن أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن أَِميُن َّللاِّٰ  ماُم الزه ِعْشَت َمْظلُوما ، َوَمَضْيَت َشِهيدا ، َوأَْشَهُد أَنهَك اْْلِ

سهالِم؛اْلَمْهِديُّ . اللُّٰهمه َصل ِ َعلَْيِه َوبَل ِْغ ُروَحهُ َوَجَسَدهُ َعن ِي فِي ٰهِذِه السهاَعِة أَْفَضَل التهِحيهِة َوال  

دو فرزند رسولت، دو فرزندزاده رحمت  ات، ندهیات و دو نما درود فرست، دو بنده نیبر حسن و حس ایخدا
 ؛یو رسوالن فرستاد امبرانیاز فرزندان پ یکیکه بر  یدرود نیو دو سرور جوانان اهل بهشت، برتر

رزند رسول ف یسالم بر تو ا رمؤمنان،یام نیو جانش امبرانیبر حسن درود فرست، فرزند سرور پ ایخدا
خدا و  نیکه تو ام  رمؤمنانیفرزند ام یا دهم یم یگواه نان،یفرزند سرور جانش یخدا، سالم بر تو ا

 یراهنما زهیامام پاک ییکه تو دهم یم یو گواه یرفت ایاز دن دیو شه یستیمظلومانه ز ،ییخدا نیفرزند ام
درود و سالم  نیبه روح و جسدش بهتر عتسا نیمن در ا یبر او درود فرست و از سو ای. خداافتهی راه

 را برسان؛

ٍ اْلَمْظلُوِم الشهِهيِد، قَتِيِل اْلَكفََرِة، َوَطِريحِ اْلفََجَرِة، السهالُم َعلَْيَك  اللُّٰهمه  ِ، َصل ِ َعلَى اْلُحَسْيِن ْبِن َعِلي  يَا أَبا َعْبِدَّللاّٰ
ِ، السهال ِ َواْبُن أَِمينِِه،  ،ُم َعلَْيَك يَا اْبَن أَِميِر اْلُمْؤِمنِينَ السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن َرُسوِل َّللاّٰ أَْشَهُد ُموقِنا  أَنهَك أَِميُن َّللاّٰ

َ تَعالَى الطهاِلُب بِثاِرَك، َوُمْنِجٌز َما َوَعَدَك ِمَن   النهْصِر َوالتهأْيِيدِ قُتِْلَت َمْظلُوما ، َوَمَضْيَت َشِهيدا ، َوأَْشَهُد أَنه َّللاّٰ
َك َو إِْظهاِر َدْعَوتِكَ  ِ ،فِي َهالِك َعُدو   

کشته کافران، به خاک افتاده بدکاران، سالم بر تو  د،یدرود فرست، آن مظلوم شه یبن عل نیبر حس ایخدا
 دهم یم یگواه نیقیبه  رمؤمنان،یفرزند ام یفرزند رسول خدا، سالم بر تو ا یاباعبدهللا، سالم بر تو ا یا

که  دهم یم یو گواه یرفت ایناز د دیو شه یمظلومانه کشته شد ،ییخدا نیخدا و فرزند ام نیکه تو ام
 یدر نابود تیو حما ات یاریکه به تو داده بر  یا خواستار انتقام توست و وفا کننده به وعده یتعال یخدا

،دشمنت و آشکار ساختن دعوتت  

 

ِ، َوجا َوأَْشَهدُ  ة  أَنهَك َوفَْيَت بِعَْهِد َّللاّٰ ُ أُمه َ ُمْخِلصا  َحتهٰى أَتاَك اْليَِقيُن، لَعََن َّللاّٰ ِ، َوَعبَْدَت َّللاّٰ َهْدَت فِي َسبِيِل َّللاّٰ
ة  أَلهبَْت َعلَْيَك، َوأَبْ  ُ أُمه ة  َخَذلَتَْك، َولَعََن َّللاّٰ ُ أُمه ْن أَْكَذبََك َواْستََخفه بَِحق َِك  َرأُ قَتَلَتَْك، َولَعََن َّللاّٰ ِ تَعالٰى ِممه إِلَى َّللاّٰ

 َواْستََحله َدَمَك،

 یو مخلصانه خدا را عبادت کرد یو در راه خدا جهاد نمود یکه تو به عهد خدا وفا کرد دهم یم یگواه و
را که دست از  یکه تو را کشتند و خدا لعنت کند اّمت یآمد، خدا لعنت کند اّمت تیکه مرگ به سو تا آن

 یاز کس م،یجو یم یزاریخدا ب شگاهیکه بر ضّد تو گرد آمدند، به پ یو خدا لعنت کند اّمت دندیکش ات یاری
کرد و حق تو را سبک شمرد و خونت را حالل دانست، بیکه تو را تکذ  

 

ُ َمْن َسِمَع َواعِ  بِأَبِي ُ خاِذلََك، َولَعََن َّللاّٰ ُ قاتِلََك، َولَعََن َّللاّٰ ِ، لَعََن َّللاّٰ ي يَا أَبا َعْبِدَّللاّٰ يَتََك فَلَْم يُِجْبَك َولَْم أَْنَت َوأُم ِ
ِ ِمْنُهْم بَِريٌء، َومِ  ُ َمْن َسبَٰى نِساَءَك، أَنَا إِلَى َّللاّٰ نْ يَْنُصْرَك، َولَعََن َّللاّٰ واالُهْم َوماَْلَُهْم َوأَعانَُهْم َعلَْيِه، َوأَْشَهُد  مه

ةُ َعلَٰى أَ  ةَ ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمةُ التهْقَوٰى، َوباُب اْلُهَدٰى، َواْلعُْرَوةُ اْلُوثْقٰى، َواْلُحجه ْنيا، َوأَْشَهُد أَن ِي أَنهَك َواْْلَئِمه ْهِل الدُّ
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ٌن، َولَُكْم تابٌِع بِذاِت نَْفِسي، َوَشرايِعِ ِدينِي، َوَخواتِيِم َعَمِلي، َوُمْنقَلَبِي فِي ُدْنياَي ُموقِ  بُِكْم ُمْؤِمٌن، َوبَِمْنِزلَتُِكمْ 
.َوآِخَرتِي  

را و خدا  ات یاریکننده از  غیاباعبدهللا، خدا لعنت کند قاتلت را و لعنت کند در یا تیو مادرم به فدا پدر
را که  ینکرد و خدا لعنت کند کس ات یاریرا نداد و  و پاسخت دیرا شن ادتیرا که فر یلعنت کند کس
نمود  یرویو از هرکه دوستشان داشت و از آنان پ زارمیب نانیخدا، از ا یکرد من به سو ریزنانت را اس

 زیو دستاو تیهدا ۀکه تو و امامان از فرزندانت، کلمه تقوا و درواز دهم یم یداد و گواه شان یاریو 
 میشما رویدارم و پ نیقیکه من به شما مؤمن و به مقام شما  دهم یم یو گواه دییایمحکم و حّجت بر اهل دن
.و آخرتم ایعملم و بازگشت گاهم، در دن مو سرانجا نمید نیبا تمام وجودم و در قوان  

 

(السالم هيعل ) امام زين العابدينالسالم امهيعل نيبن الحس یبر عل صلوات  

ةَ الْ  اللُّٰهمه  ِ ْبِن اْلُحَسْيِن َسي ِِد اْلعابِِديَن الهِذي اْستَْخلَْصتَهُ ِلنَْفِسَك، َوَجعَْلَت ِمْنهُ أَئِمه ُهَدى الهِذيَن َصل ِ َعلَٰى َعِلي 
ْجِس َواْصَطفَ  ْرتَهُ ِمَن الر ِ ِ َوبِِه يَْعِدلُوَن، اْختَْرتَهُ ِلنَْفِسَك، َوَطهه عَْلتَهُ هاِديا  َمْهِدي ا  . اللُّٰهمه َوجَ  ْيتَهُ يَْهُدوَن بِاْلَحق 

يهِة أَْنبِيائَِك َحتهٰى تَْبلَُغ بِِه َما تَقَرُّ بِِه َعيْ  ْنيا َواْْلِخَرِة إِنهَك فََصل ِ َعلَْيِه أَْفَضَل َما َصلهْيَت َعلَٰى أََحٍد ِمْن ذُر ِ نُهُ فِي الدُّ
.َعِزيٌز َحِكيمٌ   

و از نسل او  یدیخود برگز یکنندگان درود فرست که او را برا سرور عبادت ن،یبن الحس یبر عل ایخدا
خود  یاو را برا گردند، یو به حق باز م کنند یم تیکه به حق هدا یامامان ،یرا قرار داد تیامامان هدا
. پس بر او یقرار داد افتهیو او را راهنما و راه  یدیو برگز یپاکش ساخت یدیو از پل یانتخاب کرد

که  یرسان یتا او را به مقام یفرستاد امبرانتیاز فرزندان پ یکیکه بر  یدرود نیود فرست، بهتردر
.یا و آخرت روشن شود که تو توانمند و فرزانه ایبه آن در دن اش دهید  

 

د بن عل صلوات (السالم هيعلباقرامام  ) السالم اهميعل یبر محم   

ٍ باقِِر اْلِعْلِم، َو إِماِم اْلُهدٰى، َوقائِِد أَْهِل التهْقوٰى، َواْلُمْنتََجِب ِمْن عِ  اللُّٰهمه  ِد ْبِن َعِلي  باِدَك . اللُّٰهمه َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه
يَِك، َوأََمْرَت بِطاَعتِِه، َوَحذهْرَت ِلَوحْ  ما  َوَكما َجعَْلتَهُ َعلَما  ِلِعباِدَك، َوَمنارا  ِلباِلِدَك، َوُمْستَْوَدعا  ِلِحْكَمتَِك، َوُمتَْرجِ 

يهِة أَْنبِيائَِك َوأَْصِفيائِكَ  ِ أَْفَضَل َما َصلهْيَت َعلَٰى أََحٍد ِمْن ذُر ِ  َوُرُسِلَك َوأَُمنائَِك يَا ِمْن َمْعِصيَتِِه، فََصل ِ َعلَْيِه يَا َرب 
.َربه اْلعالَِمينَ   

از  دهیو رهبر اهل تقوا و برگز تیهدا یشوایدانش و پ شکافنده ،یدرود فرست بر محّمد بن عل ایخدا
مشعل نور و محّل  تیکشورها یبندگانت نشانه و برا یبرا یکه او را قرار داد چنان ایبندگانت. خدا

برحذر  اش ینو از نافرما یو به فرمان بردن از او فرمان داد ات یوح ۀرکنندیسپردن حکمتت و تفس
و  امبرانتیاز فرزندان پ یکیکه بر  یدرود نیپروردگار برتر یپس بر او درود فرست، ا ،یداشت
.انیپروردگار جهان یا ،یفرستاد تیها نیو رسوالنت و ام دگانتیبرگز  

 

د صلوات ( السالم هيعلصادق امام )  السالم اهميعل بر جعفر بن محم   
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ِ، النُّوِر اْلُمبِيِن . اللّٰ  اللُّٰهمه  اِدِق، خاِزِن اْلِعْلِم، الدهاِعي إِلَْيَك بِاْلَحق  ٍد الصه ُهمه َوَكما َجعَْلتَهُ َصل ِ َعلَٰى َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه
ِدينَِك، فََصل ِ َعلَْيِه أَْفَضَل َما  ْستَْحِفظَ َمْعِدَن َكالِمَك َوَوْحيَِك، َوخاِزَن ِعْلِمَك، َو ِلساَن تَْوِحيِدَك، َوَوِليه أَْمِرَك، َومُ 

.َصلهْيَت َعلَٰى أََحٍد ِمْن أَْصِفيائَِك َوُحَجِجَك إِنهَك َحِميٌد َمِجيدٌ   

حق، آن  هیتو بر پا یدار دانش، دعوت کننده به سو درود فرست، بر جعفر بن محمدصادق، خزانه ایخدا
 دتیدار دانشت و زبان توح و خزانه ات یمت و وحمعدن کال یکه او را قرار داد چنان اینور آشکار؛ خدا

از  یکیکه بر  یددرو نیپس بر او درود فرست، بهتر نت،یدارنده د و سرپرست فرمان و قانونت و نگه
.یکه تو ستوده و بزرگوار یفرستاد تیها و حّجت دگانتیبرگز  

 

( السالم هيعلکاظم امام )  السالم اهميعل بن جعفر یبر موس صلوات  

ِ، النُّوِر اْلُمبِيِن ، ا اللُّٰهمه  ِكي  ِ، الطهاِهِر الزه ْلُمْجتَِهِد َصل ِ َعلَى اْْلَِميِن اْلُمْؤتََمِن ُموَسى ْبِن َجْعفٍَر اْلبَر ِ اْلَوفِي 
ابِِر َعلَى اْْلَذٰى فِيَك . اللُّٰهمه َوَكما بَلهَغ َعْن آبائِِه َما اْستُوِدَع ِمْن  َونَْهيَِك، َوَحَمَل َعلَى  أَْمِركَ اْلُمْحتَِسِب الصه

ِ فََصل ِ َعلَْيِه أَْفضَ  اِل قَْوِمِه، َرب  ِة فِيما كاَن يَْلقٰى ِمْن ُجهه ده ِة َوالش ِ ِة، َوكابََد أَْهَل اْلِعزه َل َوأَْكَمَل َما َصلهْيَت اْلَمَحجه
ْن أَطاَعَك َونََصَح ِلِعباِدَك إِنهَك َغفُورٌ  .َرِحيمٌ  َعلَٰى أََحٍد ِممه  

نور آشکار،  زه،یوفادار، پاک و پاک کوکاریبن جعفر، ن یمورد اعتماد، موس نیدرود فرست بر ام ایخدا
پدرانش، آنچه از امر  یکه از سو چنان ایبر آزار در راه تو. خدا بایخدا، شک یکننده برا تالش کننده و عمل

واداشت و از اهل تکبّر و  روشنرا به راه تو، به او سپرده شده بود، به مردم رساند و بندگانت  یو نه
شد، پس بر او درود  بتیمتحّمل زحمت و مص د،ید یکه از نادانان ملّت خود م یدر امور ،یسرسخت

 یبه درست ،یبندگانت فرستاد رخواهانیاز فرمانبران و خ یکیکه بر  یدرود نیتر و کامل نیفرست، برتر
.یکه تو آمرزنده و مهربان  

 

( السالم هيعلرضاامام )  السالم اهميعل ین موسب یبر عل صلوات  

ْيَت بِِه َمْن ِشئَْت ِمْن َخْلِقَك . اللُّٰهمه َوَكَما َجعَلْ  اللُّٰهمه  ِ ْبِن ُموَسى الهِذي اْرتََضْيتَهُ َوَرضه ة  َصل ِ َعلَٰى َعِلي  تَهُ ُحجه
ر ِ َواْلعاَلنِيَِة، َوَدعا فِي الس ِ  َعلَٰى َخْلِقَك، َوقائِما  بِأَْمِرَك، َوناِصرا  ِلِدينَِك، َوشاِهدا  َعلَٰى ِعباِدَك، َوَكَما نََصَح لَُهمْ 

يائَِك َوِخيََرتَِك ِمْن إِلَٰى َسبِيِلَك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة، فََصل ِ َعلَْيِه أَْفَضَل َما َصلهْيَت َعلَٰى أََحٍد ِمْن أَْولِ 
.َخْلِقَك إِنهَك َجواٌد َكِريمٌ   

 ،یخواست دگانتیاو هرکه را از آفر لهیو به وس یدیکه او را پسند یبن موس یدرود فرست بر عل ایخدا
و گواه  نتید اوریبه فرمانت و  کننده امیحّجت بر بندگانت و ق ،یکه او را قرار داد و چنان  یخشنود ساخت

به  ده،ینمود و با حکمت و اندرز پسند یرخواهیآنان، در نهان و آشکار خ یکه برا بر بندگانت و چنان 
 دگانتیاز آفر دگانیو برگز تیایاز اول یکیکه بر  یدرود نیاو درود فرست، برترراهت خواند، پس بر 

.یمیکر ی که تو بخشنده یفرستاد  

 

د بن عل صلوات ( السالم هيعلجوادامام )  السالم اهميعل یبر محم   
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ِ ْبِن ُموَسٰى َعلَِم التُّقٰى، َونُوِر اْلُهَدٰى، َوَمْعِدِن اْلَوفاِء، َوفَْرعِ اْْلَْزكِ  اللُّٰهمه  ِد ْبِن َعِلي  ياِء، َوَخِليفَِة َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه
ِه ِمَن اْلَحْيَرِة، َوأَْرَشْدَت بِِه بِ  ْنقَْذتَ اْْلَْوِصياِء، َوأَِمينَِك َعلَٰى َوْحيَِك . اللُّٰهمه فََكما َهَدْيَت بِِه ِمَن الضهاللَِة، َواْستَ 

ِقيهِة أَْوِصيائَِك، إِنهَك َمِن اْهتَدٰى، َوَزكهْيَت بِِه َمْن تََزكهٰى، فََصل ِ َعلَْيِه أَْفَضَل َما َصلهْيَت َعلَٰى أََحٍد ِمْن أَْوِليائَِك، َوبَ 
.َعِزيٌز َحِكيمٌ   

و معدن وفا و نژاد پاکان و  تینشانه تقوا و نور هدا ،یبن موس یدرود فرست بر محّمد بن عل ایخدا
 تیبه عرصه هدا یاو مردم را از گمراه لهیکه به وس چنان ای. خداات یتو بر وح نیو ام ایاوص نیجانش
 تیو ترب افتی تیهرکه را که هدا یکرد ییو به وجود او راهنما یدیبخش ییرها یو از سرگردان یآورد
 ماندهیو باق تیایاز اول یکیکه بر  یدرود نیشد، پس بر او درود فرست، برتر تیهرکه را که ترب ینمود
.یکه تو توانمند و فرزانه ا یبه درست ،یفرستاد تیایاوص  

 

د یبر عل صلوات ( السالم هيعلهادی  امام )  السالم اهميعل بن محم   

ِ اْْلَْوِصياِء، َو إِ  اللُّٰهمه  ٍد َوِصي  ِ ْبِن ُمَحمه ِة َعلَى اْلَخالئِِق َصل ِ َعلَٰى َعِلي  يِن، َواْلُحجه ِة الد ِ ماِم اْْلَتِْقياِء، َوَخلَِف أَئِمه
ِمْن ثَوابَِك، َوأَْنَذَر بِاْْلَِليِم ِمْن ِعقابَِك،  أَْجَمِعيَن . اللُّٰهمه َكما َجعَْلتَهُ نُورا  يَْستَِضيُء بِِه اْلُمْؤِمنُوَن فَبَشهَر بِاْلَجِزيلِ 

َم َحراَمَك، َوبَيهَن َشرائِعََك َوفَرائَِضَك، َوَحضه َعلَٰى ِعباَدتَِك، َوَحذهَر بَأَْسكَ  ، َوَذكهَر بِآياتَِك، َوأََحله َحاللََك، َوَحره
يهةِ  لَْيهِ َوأََمَر بِطاَعتَِك، َونَهٰى َعْن َمْعِصيَتَِك، فََصل ِ عَ  أَْنبِيائَِك يَا إِٰلهَ  أَْفَضَل َما َصلهْيَت َعلَٰى أََحٍد ِمْن أَْوِليائَِك َوذُر ِ

.اْلعالَِمينَ   

و حّجت  نیامامان د ادگاریو  زگارانیپره یشوایو پ ایاوص نیبن محمد، جانش یدرود فرست بر عل ایخدا
پس به  ند،یجو یاو روشن لهیکه مؤمنان به وس یقرار داد یکه او را نور چنان ای. خدادگانیبر همه آفر
 ادیرا به  اتتیبر حذر داشت و آ ات یداد و از توانمند میدردناکت ب فریمژده داد و به ک انتیپاداش شا

فرمود و مردم  انیو واجباتت را ب نیمردم انداخت و حاللت را حالل نمود و حرامت را حرام کرد و قوان
بازداشت، پس بر او درود فرست،  ات ینمود و به طاعتت فرمان داد و از نافرمان بیترغ ات یرا به بندگ

.انیمعبود جهان یا ،یفرستاد امبرانتیو نسل پ تیایاز اول یکیکه بر  یدرود نیبرتر  

از ذکر صلوات بر پدرشان  (السالم هي)علیحضرت عسکرگفت: چون  یمنیصلوات، ابو محمد  نیا یراو
 د،ییرا بفرما یصلوات بر باق ۀویساکت ماند، عرضه داشتم: ش د،یفارغ شد و نوبت به خود آن جناب رس

که به اهلش  دهاست و خدا ما را امر فرمو نید یها نکته از نشانه نیبود که ذکر ا نیفرمود: اگر نه ا
:سیاست پس بنو نید انیچون در ب یدوست داشتم ساکت بمانم، ول نهیهرآ م،یبرسان  

 

( السالم هيعلحسن عسکری  امام )  السالم اهميعل یبر حسن بن عل صلوات  

ِ، النُّوِر اْلُمِضيِء، خاِزِن ِعْلِمَك، َصل ِ َعلَى اْلَحَسِن  اللُّٰهمه  اِدِق اْلَوفِي  ِ، الصه ٍد اْلبَر ِ التهِقي  ِ ْبِن ُمَحمه ْبِن َعِلي 
اِشِديَن، َواْلُحجه  يِن اْلُهداِة الره ِة الد ِ ِ أَْمِرَك، َوَخلَِف أَئِمه ِر بِتَْوِحيِدَك، َوَوِلي  ْنيا، فََصل ِ َعلَْيِه يَا  ةِ َواْلُمَذك ِ َعلَٰى أَْهِل الدُّ

ِ أَْفَضَل َما َصلهْيَت َعلَٰى أََحٍد ِمْن أَْصِفيائَِك َوُحَجِجَك َوأَْوالِد ُرُسِلَك يَا إِٰلهَ اْلعالَِمينَ  .َرب   

ار د صادق، وفادار، نور تابنده، خزانه زگار،یپره کوکار،یبن محّمد، ن یدرود فرست بر حسن بن عل ایخدا
رشد  انیآن راهنما ن،ید انیشوایپ ادگاریو سرپرست فرمان و قانونت و  دتیتوح ی اندازه ادیدانشت، به 
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از  یکیکه بر  یوددر نیپروردگار، برتر یپس بر او درود فرست ا ا،یو حّجت بر اهل دن افتهی
.انیمعبود جهان یا ،یو اوالد رسوالنت فرستاد تیها و حّجت دگانیبرگز  

 

عج( مهدیامام )  السالم هيعلاالمر ِالُمنتَِظر ی ِ لبر و صلوات  

ْرتَُهْم َصل ِ َعلَٰى َوِلي َِك َواْبِن أَْوِليائَِك الهِذيَن فََرْضَت طاَعتَُهْم، َوأَْوَجْبَت َحقهُهْم، َوأَْذَهْبَت َعْنُهُم الر ِ  اللُّٰهمه  ْجَس َوَطهه
يعَتَهُ َوأَْنصاَرهُ َواْجعَْلنا ِمْنُهمْ َوشِ  اَءهُ تَْطِهيرا . اللُّٰهمه اْنُصْرهُ َواْنتَِصْر بِِه ِلِدينَِك، َواْنُصْر بِِه أَْوِلياَءَك َوأَْوِلي   

و  یها را واجب کرد از آن یبردار که فرمان  درود فرست بر دوستت و فرزند دوستانت، آنان ایخدا
ستهیدرخور و شا یکردن پاک ،یو پاکشان نمود یها برد را از آن یدیو پل یحقّشان را الزم قرار داد  

 

ل ِ باغٍ َوطاغٍ، َوِمْن َشر ِ َجِميعِ َخْلِقَك، َواْحفَْظهُ ِمْن بَْيِن يََدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َوَعْن يَِمينِِه أَِعْذهُ ِمْن َشر ِ كُ  اللُّٰهمه 
 َوأَْظِهْر بِِه اْلعَْدَل، ِلَك،َوَعْن ِشماِلِه، َواْحُرْسهُ َواْمنَْعهُ أَْن يُوَصَل إِلَْيِه بُِسوٍء، َواْحفَْظ فِيِه َرُسولََك َوآَل َرُسو

 َوأَي ِْدهُ بِالنهْصِر، َواْنُصْر ناِصِريِه، َواْخذُل خاِذِليِه،

فرما دوستانت و دوستانش و  یاریرسان و به دست او  یاری نتید یاو برا لهیکن و به وس اش یاری ایخدا
ّر به او پناه ده، از شّر هر متجاوز و سرکش و از ش ایرا و ما را از آنان قرار ده؛ خدا اورانشیو  انیعیش

و از پشت سرش و از جانب راستش و از طرف چپش  شیرو شیو او را حفظ کن، از پ دگانتیهمه آفر
را در  امبرتیو خاندان پ امبرتیبه او رسد و پ یبد آمد شیپ نکهیکن و بازدار او را از ا اش یو نگهبان

ده و  یاریرا  اورشیکن،  تیحما یروزیرا با پ یوجود او حفظ فرما و عدالت را به او آشکار کن و و
را خوار گردان اش یاریکننده از  غیدر  

ْْلَْرِض بِِه َجبابَِرةَ اْلُكْفِر، َواْقتُْل بِِه اْلُكفهاَر َواْلُمنافِِقيَن َوَجِميَع اْلُمْلِحِديَن َحْيُث كانُوا ِمْن َمشاِرِق ا َواْقِصمْ 
ها َوبَْحِرها، َواْمََلْ بِِه اْْلَرْ  السهالُم، َواْجعَْلنِي اللُّٰهمه  آِلهِ َض َعْدال ، َوأَْظِهْر بِِه ِديَن نَبِي َِك َعلَْيِه وَ َوَمغاِربِها، َوبَر ِ

ِهْم َما يَحْ  ِ ٍد َما يَأُْملُوَن، َوفِي َعُدو  ِ ِمْن أَْنصاِرِه َوأَْعوانِِه َوأَتْباِعِه َوِشيعَتِِه، َوأَِرنِي فِي آِل ُمَحمه َذُروَن، إِٰلهَ اْلَحق 
.آِمينَ   

را به قتل برسان، هر کجا  نانید یبه دست او گردنکشان کفر را درهم شکن و کافران و منافقان و تمام ب و
را از  نیاو زم لهیو به وس شیاهایو در ها یدر خشک ش،یها و مغرب نیزم یها که هستند، در مشرق
از  ای)بر او و خاندانش درود باد( را به او آشکار ساز و قرار ده مرا خدا امبرتیپ نیعدالت پر کن و د

آنچه را که آرزو دارند و  ان،یو درباره خاندان محّمد به من بنما انشیعیو ش روانیو مددکاران و پ ارانی
.نیمعبود حق آم یدارند، ا میدرباره دشمنانشان آنچه را که ب  

 

 در فصل گل و بهاِر اسماء و صفات

اتیدر موسم عشق و جوشش آب ح  

گفت یبه همره مالئک م لیجبر  
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و آل احمد صلوات یآل عل بر  

ُمحّمد و آِل محّمد و عّجل فرجهم یالّلهم صّل عل »  » 
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