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هر روز ماه رمضان ريصلوات کب  

:صلوات را در هر روز ماه رمضان بخوان نیاند: ا فرموده ابن طاووس دیو س یطوس خیش  

ِ يَا أَيَُّها الهِذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَْيِه َوَسل ُِموا تَْسِلي َ َوَمالئَِكتَهُ يَُصلُّوَن َعلَى النهبِي  ِ َوَسْعَدْيَك ﴿إِنه َّللاه ماً﴾، لَبهْيَك يَا َرب 
ٍد  ٍد َوباِرْك َعلَٰى ُمَحمه ٍد َوآِل ُمَحمه ٍد َكما َصلهْيَت َوباَرْكَت َعلَٰى إِْبراِهيَم  آلِ وَ َوُسْبحانََك . اللهُهمه َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه ُمَحمه

ٍد َكما َرِحْمَت إِْبراِهيَم َوآَل إِبْ  داً َوآَل ُمَحمه راِهيَم إِنهَك َحِميٌد َمِجيدٌ َوآِل إِْبراِهيَم إِنهَك َحِميٌد َمِجيٌد . اللهُهمه اْرَحْم ُمَحمه  

و  دیمؤمنان! بر او درود بفرست یا فرستند، یرحمت و درود م امبریخداوند و فرشتگانش بر پ همانا»
از تو  یدرپ یپروردگار تو را اجابت کردم و سعادت پ یا ،« دی]او[ باش میگونه که سزاوار است تسل آن

و خاندان محّمد  محّمدبر محّمد و خانداِن محّمد درود فرست و بر  ایتو، خدا یمنّزه کنم، یدرخواست م
همانا تو  ،یو به آنان برکت داد یدرود فرستاد میو خاندان ابراه میگونه که بر ابراه برکت ده، همان

 میو خاندان ابراه میبه محّمد و خاندان محّمد رحم کن همانگونه که به ابراه ایخدا ،یستوده و بزرگوار
یهمانا تو ستوده و بزرگوار ،یرحم کرد  

 

ٍد َوآِل َسل ِ  اللهُهمه  ٍد َكما َسلهْمَت َعلَٰى نُوحٍ فِى اْلعالَِميَن . اللهُهمه اْمنُْن َعلَٰى ُمَحمه ٍد َوآِل ُمَحمه ٍد َكما ْم َعلَٰى ُمَحمه ُمَحمه
ْفتَن ٍد َكما َشره ٍد َوآِل ُمَحمه ٍد َوآِل بِِه. اللههُ  اَمنَْنَت َعلَٰى ُموسٰى َوهاُروَن . اللهُهمه َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه مه َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه

ٍد َكما َهَدْيتَنا بِهِ   ُمَحمه

بر  ای. خدایسالم فرستاد انیجهان نیبر محّمد و خاندان محّمد سالم فرست همانگونه که بر نوح در ب ایخدا
بر محّمد و  ای. خدایدیو هارون نعمت بخش یمحّمد و خاندان محّمد نعمت بخش، همانگونه که به موس

بر محّمد و خاندان  ایدا. خیداد یو برتر یخاندان محّمد درود فرست همانگونه که ما را به او برجستگ
یفرمود تیمحّمد درود فرست همانگونه که ما را به او هدا  

 

ٍد َواْبعَثْهُ َمقاماً َمْحُموداً يَْغبُِطهُ بِِه  اللهُهمه  ٍد َوآِل ُمَحمه ٍد َوآِلِه َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه لُوَن َواْْلِخُروَن، َعلَٰى ُمَحمه اْْلَوه
ٍد َوآِلِه السهالُم ُكلهما َطَرفَْت َعيْ  ٍد َوآِلِه  نٌ السهالُم ُكلهما َطلَعَْت َشْمٌس أَْو َغَربَْت، َعلَٰى ُمَحمه أَْو بََرقَْت؛ َعلَٰى ُمَحمه
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ٍد وَ  ٍد َوآِلِه فِى السهالُم ُكلهما ذُِكَر السهالُم، َعلَٰى ُمَحمه َ َملٌَك أَْو قَدهَسهُ، السهالُم َعلَٰى ُمَحمه آِلِه السهالُم ُكلهما َسبهَح َّللاه
ٍد َوآِلِه فِى  ِليَن، َوالسهالُم َعلَٰى ُمَحمه ْنيا َواْْلِخَرةِ  اْْلِخِريَن،اْْلَوه ٍد َوآِلِه فِى الدُّ َوالسهالُم َعلَٰى ُمَحمه  

بر آن  نیو آخر نیکه اول زیبرانگ یا دهیندان محّمد درود فرست و او را به مقام پسندبر محّمد و خا ایخدا
غروب کند، بر محّمد و  ای دیبرآ دیکه خورش مقام رشک برند، بر محّمد و خاندانش سالم هر زمان

که  سالم هر زمان نشبرق زند؛ بر محّمد و خاندا ایپلک بر هم نهد  یکه چشم خاندانش سالم هر زمان
کند، سالم بر  سیتقد ای حیخدا را تسب یا که فرشته سالم ذکر شود، بر محّمد و خاندانش سالم هر زمان

و سالم بر محّمد و  انینیپس انیسالم بر محّمد و خاندانش در م ان،ینیشیپ انیمحّمد و خاندانش در م
و آخرت ایخاندانش در دن  

 

داً نَبِيهَك َعنها ا اللهُهمه  ْكِن َواْلَمقاِم، َوَربه اْلِحل ِ َواْلَحراِم أَْبِلْغ ُمَحمه لسهالَم . اللهُهمه أَْعِط َربه اْلبَلَِد اْلَحراِم، َوَربه الرُّ
داً ِمَن اْلبَهاِء َوالنهْضَرِة َوالسُُّروِر َواْلَكراَمِة َواْلِغْبَطِة َواْلَوِسي ْفعَِة َوالْ  لَةِ ُمَحمه َمْنِزلَِة َواْلَمقاِم َوالشهَرِف َوالر ِ

داً فَْوَق َما تُْعِطى ا ْلَخالئَِق ِمَن اْلَخْيِر َوالشهفاَعِة ِعْنَدَك يَْوَم اْلِقياَمِة أَْفَضَل ما تُْعِطى أََحداً ِمْن َخْلِقَك، َوأَْعِط ُمَحمه
 أَْضعافاً َكثِيَرةً ََليُْحِصيها َغْيُركَ 

ما  یاز سو امبرتیدگار مکه و پروردگار رکن و مقام و پروردگار حّل و حرام، به محّمد پپرور یا ایخدا
و  لهیو وس یو خوشحال یو بزرگوار یو شاد یو شاداب ییبایبه محّمد عطا کن از ز ایسالم برسان. خدا

که  یزیچ نیبرتر امت،یروز ق شگاهتیمقام و شفاعت در پ یو بلند یو برتر یمنزلت و مقام و برجستگ
عطا  قیبه خال یو خوب ریرا که از خ یزیچ نیو عطا کن به محّمد باالتر یکن یاز بندگانت عطا م یکیبه 

تو نتواند به شماره آورد ریبرابر که آن را غ نیبه چند ،یکن یم  

 

ٍد أَْطيََب َوأَْطَهَر َوأَْزكٰى َوأَْنمٰى َوأَْفَضَل َما َصلهْيَت َعلَٰى أََحٍد ِمَن اْْلَ  اللهُهمه  ٍد َوآِل ُمَحمه ِليَن َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه وه
ٍ أَمِ  اِحِميَن . اللهُهمه َصل ِ َعلَٰى َعِلي  ْؤِمنِيَن، َوواِل َمْن واَلهُ، اْلمُ  يرِ َواْْلِخِريَن َوَعلَٰى أََحٍد ِمْن َخْلِقَك يَا أَْرَحَم الره

 َوعاِد َمْن عاداهُ، َوضاِعِف اْلعَذاَب َعلَٰى َمْن َشِرَك فِى َدِمهِ 

 نیو برتر نیو با نشو و نماتر نیتر زهیو پاک نیتر بر محّمد و خاندان محّمد درود فرست، پاک ایخدا
مهربانان،  نیتر مهربان یا یتاداز خلق خود فرس یو بر احد انینیو پس انینیشیاز پ یکیکه بر  یدرود

بدار هرکه او را  منمؤمنان درود فرست و دوست بدار هرکه او را دوست دارد و دش ریام یبر عل ایخدا
خونش شرکت جست دوچندان کن ختنیکه در ر یدشمن دارد و عذابت را بر کس  

 

ٍد َعلَْيِه َوآِلِه السهالُم، َوواِل َمْن َواَلها، َوعاِد َمْن َعاَداَها، َوضا اللهُهمه  ِعِف َصل ِ َعلَٰى فاِطَمةَ بِْنِت نَبِي َِك ُمَحمه
اْلُمْسِلِميَن،  إِماَمىِ  اْلعَذاَب َعلَٰى َمْن َظلََمها، َواْلعَْن َمْن آذٰى نَبِيهَك فِيها . اللهُهمه َصل ِ َعلَى اْلَحَسِن َواْلُحَسْينِ 

 َوواِل َمْن َواَلُهما، َوعاِد َمْن َعاداُهما، َوضاِعِف اْلعَذاَب َعلَٰى َمْن َشِرَك فِى ِدمائِِهما

را که  یمحّمد که سالم بر او و خاندانش باد و لعنت کن کس امبرتیدرود فرست بر فاطمه دختر پ ایخدا
مسلمانان درود فرست و دوست بدار  یشوایدو پ نیسبر حسن و ح ایرا آزرد، خدا امبرتیدرباره فاطمه، پ
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را که در  یکس برا دوست دارد و دشمن بدار هرکه آن دو را دشمن بدارد و عذا شوایهرکه آن دو پ
خون آن دو امام شرکت جست دو چندان گردان ختنیر  

 

ِ ْبِن اْلُحَسْيِن إِماِم اْلُمْسِلِميَن، َووالِ  اللهُهمه  َمْن واَلهُ، َوعاِد َمْن عاداهُ، َوضاِعِف اْلعَذاَب َعلَٰى  َصل ِ َعلَٰى َعِلي 
ٍ إِماِم اْلُمْسِلِميَن، َوواِل َمْن واَلهُ، َوعاِد َمْن ع ِد ْبِن َعِلي  َوضاِعِف  اداهُ،َمْن َظلََمهُ. اللهُهمه َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه

ٍد إِماِم اْلُمْسِلِميَن، َوواِل َمْن واَلهُ، َوعاِد َمْن عاداهُ، اْلعَذاَب َعلَٰى َمْن َظلََمهُ. اللهُهمه َصل ِ َعلَٰى َجْعفَ  ِر ْبِن ُمَحمه
 َوضاِعِف اْلعَذاَب َعلَٰى َمْن َظلََمهُ 

مسلمانان درود فرست و دوست بدار هرکه او را دوست دارد و دشمن  یشوایپ نیبن حس یبر عل ایخدا
 یبر محّمد بن عل ایدوچندان گردان. خدا دیکه بر او ستم ورز یبدار هرکه او را دشمن دارد و عذاب کس

را دشمن  اومسلمانان درود فرست و دوست بدار هرکه او را دوست دارد و دشمن بدار هرکه  یشوایپ
مسلمانان درود  یشوایبر جعفر بن محّمد پ ایدوچندان گردان. خدا دیکه بر او ستم ورز یدارد و عذاب کس

که بر  یرکه او را دوست دارد و دشمن بدار هرکه او را دشمن دارد و عذاب کسفرست و دوست بدار ه
دو چندان گردان دیاو ستم ورز  

 

َصل ِ َعلَٰى ُموَسٰى ْبِن َجْعفٍَر إِماِم اْلُمْسِلِميَن، َوواِل َمْن واَلهُ، َوعاِد َمْن عاداهُ، َوضاِعِف اْلعَذاَب َعلَٰى  اللهُهمه 
ِ ْبِن ُموسٰى إِماِم اْلُمْسِلِميَن، َوواِل َمْن واَلهُ، َوعاِد مَ  َمْن َشِرَك فِى َدِمهِ  عاداهُ،  نْ . اللهُهمه َصل ِ َعلَٰى َعِلي 

 َوضاِعِف اْلعَذاَب َعلَٰى َمْن َشِرَك فِى َدِمهِ 

مسلمانان درود فرست و دوست بدار هرکه او را دوست دارد و دشمن  یشوایبن جعفر پ یبر موس ایخدا
بر  ایخونش شرکت جست دوچندان گردان. خدا ختنیکه در ر یه او را دشمن دارد و عذاب کسبدار هرک

هرکه  ارمسلمانان درود فرست و دوست بدار هرکه او را دوست دارد و دشمن بد یشوایپ ،یبن موس یعل
خونش شرکت جست دوچندان گردان ختنیکه در ر یاو را دشمن دارد و عذاب کس  

 

ٍ إِماِم اْلُمْسِلِميَن، َوواِل َمْن واَلهُ، َوعاِد َمْن عاداهُ، َوضاِعِف اْلعَذاَب َعلَٰى  اللهُهمه  ِد ْبِن َعِلي  َمْن َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه
ٍد إِماِم اْلُمْسِلِميَن، َوواِل َمْن واَلهُ، َوعاِد َمْن عا ِ ْبِن ُمَحمه ِعِف اْلعَذاَب َوضا داهُ،َظلََمهُ . اللهُهمه َصل ِ َعلَٰى َعِلي 

ٍ إِماِم اْلُمْسِلِميَن، َوواِل َمْن واَلهُ، َوعاِد َمْن عاداهُ، َوضاِعِف  َعلَٰى َمْن َظلََمهُ . اللهُهمه َصل ِ َعلَى اْلَحَسنِ  ْبِن َعِلي 
َوواِل َمْن واَلهُ، َوعاِد َمْن عاداهُ،  ،ُمْسِلِمينَ اْلعَذاَب َعلَٰى َمْن َظلََمهُ . اللهُهمه َصل ِ َعلَى اْلَخلَِف ِمْن بَْعِدِه إِماِم الْ 

ْل فََرَجهُ . اللهُهمه َصل ِ َعلَٰى اْلقاِسِم َوالطهاِهِر اْبنَْي نَبِي ِكَ   َوَعج ِ

مسلمانان درود فرست و دوست بدار هرکه او را دوست دارد و دشمن  یشوایپ یبر محّمد بن عل ایخدا
بن محّمد  یبر عل ایدوچندان گردان. خدا دیکه بر او ستم ورز یبدار هرکه او را دشمن دارد و عذاب کس

مسلمانان درود فرست و دوست بدار هرکه او را دوست دارد و دشمن بدار هرکه او را دشمن  یشوایپ
مسلمانان درود  یشوایپ یبر حسن بن عل ایدوچندان گردان. خدا دیکه بر او ستم ورز یدارد و عذاب کس

که بر  یاو را دوست دارد و دشمن بدار هرکه او را دشمن دارد و عذاب کس فرست و دوست بدار هرکه
درود فرست و دوست بدار  نانمسلما یشوایپس از او پ ادگاریبر  ایدوچندان گردان. خدا دیاو ستم ورز
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بر  ایکارش را سرعت بخش، خدا شیهرکه او را دوست دارد و دشمن بدار هرکه او را دشمن دارد و گشا
درود فرست امبرتیهر دو پسر پقاسم و طا  

 

نَبِي َِك، َواْلعَْن َمْن  َصل ِ َعلَٰى ُرقَيهةَ بِْنِت نَبِي َِك، َواْلعَْن َمْن آذٰى نَبِيهَك فِيها . اللهُهمه َصل ِ َعلَٰى أُم ِ ُكْلثُوَم بِْنتِ  اللهُهمه 
يهِة نَبِي ِ  ْن لَُهْم فِى اْْلَْرِض .  يهكَ َك . اللهُهمه اْخلُْف نَبِ آذٰى نَبِيهَك فِيها . اللهُهمه َصل ِ َعلَٰى ذُر ِ فِى أَْهِل بَْيتِِه . اللهُهمه َمك ِ

ر ِ َواْلعاَلنِيَِة . اللهُهمه اطْ  ِ فِى الس ِ لُْب بَِذْحِلِهْم َوِوتِْرِهْم اللهُهمه اْجعَْلنا ِمْن َعَدِدِهْم َوَمَدِدِهْم َوأَْنصاِرِهْم َعلَى اْلَحق 
َوَعْن ُكل ِ ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمنٍَة بَأَْس ُكل ِ باغٍ َوطاغٍ َوُكل ِ دابهٍة أَْنَت آِخذٌ بِناِصيَتِها إِنهَك  مْ َعْنهُ َوِدمائِِهْم، َوُكفه َعن ا وَ 

.أََشدُّ بَأْساً َوأََشدُّ تَْنِكيالً   

بر  ایرا آزرد. خدا امبرتیرا که درباره او پ یدرود فرست و لعنت کن کس امبرتیدختر پ هیبر رق ایخدا
بر  ایرا آزرد. خدا امبرتیرا که درباره او پ یدرود فرست و لعنت کن کس امبرتیدختر پاُّم کلثوم 

 ای. خداریگ دهرا بر عه تشیب اهل یسرپرست امبرتیپ یبه جا ایدرود فرست. خدا امبرتیفرزندان پ
پنهان و حق چه  یۀپا  به ارشانیما را از شمار آنان و مددکار و  ایپا برجا کن. خدا نیحکومتشان را در زم

و از هر  شانیباش و از ما و از ا ریگ یانتقام و قصاصشان را پ ،یخواه خون ایچه آشکار قرار ده. خدا
بازدار،  یا که مهارش را به دست گرفته یشّر هر متجاوز و سرکش و جانور یا مرد مؤمن و زن مؤمنه

.یدترینمودن از همه شد فریتر و در ک از همه سخت یریهمانا تو در سختگ  

 

:بخوان زیابن طاووس فرموده است: و ن دیس  

 

تِى، َويَا َوِلي ِى فِى نِْعَمتِى، َويَا غايَتِى فِى َرْغبَتِى، أَْنَت السهاتِ  يَا ُر ُعدهتِى فِى ُكْربَتِى، َويَا صاِحبِى فِى ِشده
اِحِمينَ َعْوَرتِى، َواْلُمْؤِمُن َرْوَعتِى، َواْلُمِقيُل َعثَْرتِى، فَاْغِفْر ِلى خَ  .ِطيئَتِى يَا أَْرَحَم الره  

تو  اقم،یاشت تینها یسرپرستم در نعمت و ا یو ا ها یهمدمم در سخت یام در شدت اندوه و ا توشه یا
 نیتر مهربان یا امرز،یرا ب میپس خطا ،یلغزشم هست رندهیگ دهیترسم و ناد بخش یمنیو ا ام یپوشاننده زشت

.مهربانان  

 

:ییگو یم و  

ُجهُ َغْيُرَك، َو ِلَرْحَمٍة ََلتُناُل إَِل  بَِك، َو ِلَكْرٍب ََليَْكِشفُهُ إَِل  أَْنَت، اللهُهمه  َو ِلَرْغبٍَة ََلتُْبلَُغ إَِل   إِن ِى أَْدُعوَك ِلَهم ٍ ََليُفَر ِ
ِلى بِِه ِمْن َمْسأَلَتَِك، َوَرِحْمتَنِى بِِه ِمْن  أَِذْنتَ بَِك، َو ِلحاَجٍة ََليَْقِضيها إَِل  أَْنَت . اللهُهمه فََكما كاَن ِمْن َشأْنَِك َما 

ْفضاِل فِيما َرَجْوتَُك، َوالنه  جابَةُ ِلى فِيما َدَعْوتَُك، َوَعوائُِد اْْلِ ا فَِزْعُت ِذْكِرَك فَْليَُكْن ِمْن َشأْنَِك َسي ِِدى اْْلِ جاةُ ِممه
 إِلَْيَك فِيهِ 

تو  تیکه جز به عنا یرحمت یو برا دیجز تو آن را نگشا یکه کس یاندوه یبرا خوانم یتو را م ایخدا
به آن  توان یکه جز به لطف تو نم یشوق یجز تو برطرف نکند و برا یکه کس ییحاصل نگردد و دفع بال

که درخواست  بودهکه همواره از قدر و مقامت  چنان ایجز تو برآورده نکند. خدا یکه کس یو حاجت دیرس
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من از قدر و  یآقا یا دیپس با ،یبر من رحم فرمود ادتیو به  یا اجازه داده از حضرتت را به من
بستم  دیدر آنچه به تو ام ریافزون پذ یدر آنچه تو را خواندم و سودها ییباشد که مرا پاسخ گو نیمقامت ا

 و نجات از آنچه از آن به تو پناه آوردم

 

جابَِة أَْهالً فَأَْنَت أَْهُل لَْم أَُكْن أَْهالً أَْن أَْبلَُغ َرْحَمتََك فَِإنه َرْحَمتََك أَْهٌل أَْن تَْبلُغَنِى َوتََسعَنِى، َو إِْن لَْم أَُكْن ِلْلِ  فَِإنْ 
ْسأَلَُك بَِوْجِهَك اْلَكِريِم أَْن تَُصل َِى َعلَٰى أَ  يمُ اْلفَْضِل، َوَرْحَمتَُك َوِسعَْت ُكله َشْىٍء، فَْلتََسْعنِى َرْحَمتَُك يَا إِٰلِهى يَا َكرِ 

ى، َوتَْرَحَمنِى بَِرْحَمتَِك، َوتَْرُزقَنِى  ى، َوتَْكِشَف َكْربِى َوَغم ِ َج َهم ِ ٍد َوأَْهِل بَْيتِِه، َوأَْن تُفَر ِ ِمْن فَْضِلَك، إِنهَك ُمَحمه
.َسِميُع الدُّعاِء قَِريٌب ُمِجيبٌ   

و  ردیاست که به من برسد و مرا فراگ ستهیبه رحمتت نبودم همانا رحمت تو شا دنیرس ستهیمن شا اگر
را فرا گرفته پس  زیو رحمت تو هر چ یاگر من سزاوار پاسخ دعا نبودم، تو سزاوار احسان بر بندگان

حق ذات  به خواهم ینواز از تو م بزرگوار مهمان یمن، ا یخدا یا رد،یرحمتت مرا هم فرا بگ دیبا
و به  یو بال و غمم را برطرف کن ییو اندوهم را بگشا یدرود فرست تشیب ت، بر محّمد و اهلبزرگوار

.یا دهنده و پاسخ کیدعا و نزد یهمانا تو شنوا ،یده ام یو از احسانت روز ییرحمتت به من رحم فرما  
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