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 عرفه روز صلوات   

اين صلوات را كه از حضرت صادق علیه السالم منقول است  یمبخوان: اعمال ماه ذی الحجه؛ روز نهم

 كه هر كه بخواهد مسرور كند محمد و آل محمد علیهم السالم را در صلوات بر ايشان بگويد

 
ِحَم  ْرَحَم َمِن اْسُُتْ

َ
ْعَطى َو َيا َخْْيَ َمْن ُسِئَل َو َيا أ

َ
ْجَوَد َمْن أ

َ
ُهمَّ َيا أ   اللَّ

 ترين عطا بخش و اى بهترين درخواست شده و اى رحيمترين استرحام شده اى خدا اى بخشنده 

 
ٍد َو آِلِه ِِف اْْلِخِريَن  لِنَي َو َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ وَّ

ٍد َو آلِِه ِِف اْْلَ  ُمحَمَّ
ُهمَّ َصلِّ لََعَ   اللَّ

 رين رحمت فرستبار خدايا بر محمد و آلش رحمت فرست در اولين و بر محمد و آلش در آخ

 

ٍد َو آِلِه ِِف اْْلُْرَسِلنَي  ٍد َو آِلِه ِِف اْْلَََلِ اْْلَلَْعَ َو َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ   َو َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ

 و بر محمدو آلش رحمت فرست در مأل اعلى و عالم باال و بر محمد و آلش رحمت فرست در رسوالن 

 
دًا َو آَلُه  ْعِط ُمحَمَّ

َ
ُهمَّ أ َرَجَة اْلَكِبَْيَة اللَّ ْفَعَة َو الدَّ َرَف َو الرِّ  اْلَوِسیَلَة َو اْلَفِضیَلَة َو الشَّ

 بار خدايا به محمد و آلش عطا كن وسيله و فضيلت و شرف و رفعت و درجه بزرگ و بلند را 
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َرُه َفَل 
َ
ُ َعَلْیِه َو آِلِه َو ََلْ أ ٍد َصلَّى اَّللَّ حَمَّ ُهمَّ ِإِّنِّ آَمْنُت ِِبُ ُه اللَّ ِ(( اْلِقَیاَمِة ُرْيَتَ    َتحِْرْم ِي ِِف )َْوْ

بار خدايا من به محمد كه بر او و آلش درود و رحمت خدا باد ايمان آوردم در حالى كه او را نديدم پس مرا در  

 روز قيامت از ديدارش محروم مگردان

 
ِتِه  فَّ ِي لََعَ ِملَّ   َو اْرُزْق ِي ُصحَْبَتُه َو ََتَ

 منشينى او را روزيم گردان و مرا بر دين و ملتش بميرانو صحبت و ه 

 
َك لََعَ ُكلِّ َشْي  َبدًا ِإنَّ

َ
 َبْعََدُ أ

ُ
ْظَمأ

َ
 ٍء َقِدير   َو اْسِق ِي ِمْن َحْوِضِه َمْشَربًا َرِوّيًا َساِئغًا َهِنیئًا اَل أ

 ى كه تو بر هر چيز توانايىو از حوضش مرا بنوشان نوشيدنى سير و گوارا كه هرگز پس از آن تشنه نشوم بدرست 

 

َناِن َوْجَهُه  ْف ِي ِِف اْلجِ َرُه َفَعرِّ
َ
ُ َعَلْیِه َو آِلِه َو ََلْ أ ٍد َصلَّى اَّللَّ حَمَّ ُهمَّ ِإِّنِّ آَمْنُت ِِبُ   اللَّ

 

بار خدايا من به محمد كه درود و رحمت خداى بر او و بر آلش باد ايمان آوردم در حالى كه او را نديدم پس در  

 بهشت روى )منيرش( را به من بنماى

 
ًة َكِثَْيًة َو َسَلماً  یَّ  َتحِ

ُ َعَلْیِه َو آِلِه ِم يِّ دًا َصلَّى اَّللَّ ْغ ُمحَمَّ ُهمَّ َبلِّ  اللَّ

 بار خدايا به محمد كه بر او و آلش رحمت خداى باد از من تحيت و سالم فراوان برسان 


