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 (ص) پیامبر بر صلوات    

شیخ طوسى در مصببا    -فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السالم است؛ اول

در اعمال روز جمعه فرموده خبر داد مبا را جمباع ى از اصب اا مبا از اببو الميببل شبیبافى  به  يبت          

حدیث  رده ما را از ليظ خود ابو م مد عبد اهلل بن م مد عابد به دالیبه  يبت سب ال  بردم از مبو        

منزل آن حبرت به سر مبن را  سبنه دویسبت و پنجباه و پبنج      خود امام حسن عسكر  علیه السالم در 

 ه امال فرماید بر مبن یعنبى  لمبه  لمبه بيرمایبد  یيیبت صبلوات فرسب ادن ببر پیصمببر و اوصبیا  آن            

حبرت صلوات اهلل علیهم را و حاضر  رده بودم با خودم  اغذ بزر ى پس امبال  برد ببر مبن از ليبظ      

  د صبببلوات بببببر پیصمببببر صبببلى اهلل علیبببه و آلببببه    خبببود ببببدون اینكبببه از   ببببابى ببینبببد فرمبببو     
  

َغ ِرَسااَلِتَك  َل َوْحَیَك َو َبلَّ ٍد َكَما ََحَ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ   اللَّ

 خدايا درود فرست بر محمد )ص( زيرا او بار سنگين رسالت را به دوش جان گرفت و به خلق تبليغ كرد

 

َحلَّ َحَل 
َ

ٍد َكَما أ َ ِكَتاَبَك َو َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ َم َحَراَمَك َو َعَّلَّ   َلَك َو َحرَّ

 چنانكه حالل تو را حالل و حرام تو را بر امت حرام كرد و كتاب آسمانى تو قرآن را به مردم تعليم داد

 

ََكَة َو َدَعا ِإََل ِديِنَك  َلَة َو آََت الزَّ َقاَم الصَّ
َ

ٍد َكَما أ   َو َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ

 فرست زيرا نماز را در عالم برپا داشت و زكوة را اعطا كرد و بندگان را به دين تو خواندو باز بر محمد درود 
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ْشَفَق ِمْن َوِعیِدَك 
َ

ْعِدَك َو أ َق ِِبَ ٍد َكَما َصدَّ   َو َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ

 ترسانيدو باز اى خدا درود فرست بر محمد )ص( زيرا وعده تو را تصديق كرد و از وعده عذاب تو ترسيد و امت را 

 

ْجَت ِبِه اْلُكُروَب  َت ِبِه اْلُعُیوَب َو َفرَّ ُُنَب َو َسََتْ ٍد َكَما َغَفْرَت ِبِه الذُّ   َو َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ

و باز درود فرست بر محمد )ص( زيرا بواسطه او گناهان بندگان را آمرزيدى و عيوب و زشتيهاى امت را مستور 

 ى او برطرف ساختىفرمودى و غم و رنج خلق را بوجود گرام

 

ْیَت  َعاَء َو َنجَّ َجْبَت ِبِه الدُّ
َ

اَء َو أ َقاَء َو َكَشْفَت ِبِه اْلَغمَّ ٍد َكَما َدَفْعَت ِبِه الشَّ  ِبِه ِمَن اْلَبَلِء  َو َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ

وه و و باز درود فرست اى خدا بر محمد )ص( چنانكه شقاوت و بدبختيهاى خلق را بواسطه او دفع كردى و اند

پريشانى را برطرف ساختى و بواسطه او دعاى بندگان را مستجاب فرمودى و خلق را به حرمت او از بال نجات 

 دادى

 

ْه 
َ

َباِبَرَة َو أ ْحَیْیَت ِبِه اْلِبَلَد َو َقَصْمَت ِبِه اْلجَ
َ

َت ِبِه اْلِعَباَد َو أ ٍد َكَما َرَِحْ َلْكَت ِبِه َو َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ
 َة اْلَفَراِعَن 

و باز درود فرست بر محمد چنانكه طفيل او بخلق ترحم كردى و شهر و بالد عالم را بواسطه او زنده و آبادان 

 جهان را هالك ساختى  ساختى و پشت جباران و گردنكشان را بقدرت او شكستى و فرعونان
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ْحَرْزَت ِب 
َ

ْمَواَل َو أ ْضَعْفَت ِبِه اْْلَ
َ

ٍد َكَما أ َت َو َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ ْصَناَم َو َرَِحْ ْهَواِل َو َكَسْرَت ِبِه اْْلَ ِه ِمَن اْْلَ
َناَم    ِبِه اْْلَ

باز اى خدا بر محمد )ص( درود فرست چنانكه بواسطه وجود گرامى او بر ثروت و مال مردم افزودى و از حوادث 

 م فرمودىهول انگيز عالم امت را نجات دادى و بتهاى مشركان را در هم شكستى و بر خاليق ترح

 

َت ِبِه اْْلَْوَثاَن  ْ مَياَن َو َتربَّ ْعَزْزَت ِبِه اْْلِ
َ

ْدَياِن َو أ ٍد َكَما َبَعْثَتُه ِبَخْْيِ اْْلَ ْمَت ِبِه  َو َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ َو َعظَّ
  اْلَبْیَت اْلحََراَم 

يمان را بواسطه او و باز اى خدا درود فرست بر محمد چنانكه او را بر بهترين آيين حق مبعوث كردى و اهل ا

 عزت بخشيدى و بتها را هالك نمودى و بيت الحرام كعبه را عظمت بخشيدى

 

َ تَْسِلميا  ْخَیاِر َو َسَّلَّ اِهِريَن اْْلَ ِتِه الطَّ ْهِل ََبْ
َ

ٍد َو أ  َو َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ

عالمند درود و تحيت و باز اى خدا بر حضرت محمد )ص( و اهل بيتش كه همه پاكان و خوبان و برگزيدگان 

 كامل فرست.

 

 


