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 شعبانیه صلوات   

هفتم در هر روز از  در اين ماه صلوات بسیار فرستد هفتم است امر چند: شعبان ماه مشترکه اعمال

شعبان در وقت زوال و در شب نیمه آن بخواند اين صلوات مرويه از حضرت امام زين العابدين علیه 

 السالم را

 

ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  اللَّ

 خدايا درود فرست بر محمد و آلش 

 

َرِة  ِت اْلَوْحِي َشجَ ْهِل ََبْ
َ

َتَلِف اْْلاََلِئَكِة َو َمْعِدِن اْلِعْْلِ َو أ َساَلِة َو ُمخْ  الرِّ
ِ

ِة َو َمْوِضع ُبوَّ   النُّ

 اند شتگان و معدن علم و حكمت و خاندان و حى كه درخت نبوتند و محل رسالت و جايگاه رفت و آمد فر 

 

ٍد َو آِل ُمحَمَّ ا ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  ٍد للَّ

 خدايا درود فرست بر محمد )ص( و آلش 

 

َكَها َمُن َمْن َرِكَبَها َو َيْغَرُق َمْن ََتَ
ْ

َججِ اْلَغاِمَرِة َيأ اِرَيِة ِِف اللُّ  اْلُفْلِك اْلجَ

كه آنان كشتى درياى معرفتند و روان در اعماق آن دريا هر كس بر آن كشتى در آيد از غرق ايمن است و هر  

 هالكت غرق خواهد شد كس در نيايد بدرياى
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ِزُم ََلُْم اَلِحٌق  ْ َزاِهٌق َو الالَّ ُر َعهْْنُ خِّ
َ

ُم ََلُْم َماِرٌق َو اْْلَُتأ   اْْلَُتَقدِّ

نان عقب ماند نابود گردد و هر كس همراه آنان هر كس بر آنها تقدم جويد از دين خارج شود و هر كس از آ 

 باشد ملحق به آنها خوهد شد

 

ُهمَّ َصلِّ  ٍد اللَّ ٍد َو آِل ُمحَمَّ  لََعَ ُمحَمَّ

 خدايا درود فرست بر محمد و آلش 

 

اِرِبنَي َو ِعْصَمِة اْْلُْعَتِصِمنَي  ِإ اَْلَ ِصنِي َو ِغَیاِث اْْلُْضَطرِّ اْْلُْسَتِكنِي َو َمْلجَ   اْلَكْهِف اْلحَ

 اند  ن عصمت طلبانو نگهبا  كه حصار محكم امتند و فريادرس بيچارگان و درماندگان و پناه گريختگان 

 

ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  اللَّ

 خدايا درود فرست بر محمد )ص( و آلش 
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ٍة َي  َداًء َو َقَضاًء ِبحَْوٍل ِمْنَك َو ُقوَّ
َ

ٍد أ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ْم ِرًضى َو ِلحَقِّ ُمحَمَّ ا َربَّ َصاَلًة َكِثرَيًة َتُكوُن ََلُ
نَي    اْلَعاَْلِ

رود بسيار كه آن درود موجب خشنودى آنها باشد و اداى حق آنها بر ما شود به حول و قوه تو اى خداى د 

 عالميان

 

ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  اللَّ

 )ص( و آلش خدايا درود فرست بر محمد 

 

ْوَجْبَت 
َ

ِذيَن أ ْخَیاِر الَّ ْبَراِر اْْلَ ِبنَي اْْلَ یِّ ْ الطَّ ْ َو ِواَلَيهََتُ   ُحُقوَقُهْم َو َفَرْضَت َطاَعهََتُ

 كه پاكان و نيكان و برگزيدگان عالمند كه بر ما واجب كردى حقوقشان را و طاعت و محبتشان را فرض نمودى 

 

ٍد  ٍد َو آِل ُمحَمَّ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ  اللَّ

 بر محمد و آلش خدايا درود فرست 

 

ْعِصَیِتَك َو اْعُمْر َقْلِِب  ِزِِن ِِبَ   ِبَطاَعِتَك َو اَل ُتخْ

 و قلب مرا به طاعتت پر نور و معمور ساز و مرا به عصيان خود رسوا و خوار مگردان 
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َّ ِمْن َفْضِلَك  ْعَت لََعَ ا َوسَّ َت َعَلْیِه ِمْن ِرْزِقَك ِِبَ ْ   َو اْرُزْقِِن ُمَواَساَة َمْن َقَّتَّ

يران كه رزقشان تنگ نمودى به وسعتى كه از فضل و كرمت به من عطا و روزيم كن كه مواسات كنم با فق 

 كردى

 

ْحَیْیَتِِن َتحَْت ِظلَِّك 
َ

َّ ِمْن َعْدِلَك َو أ   َو نََشْرَت لََعَ

 تتتا عدالت تو را منتشر گردانم و مرا زنده بدار در سايه عناي 

 

ِد ُرُسِلَك َشْعَباُن الَِّذي  َك َسیِّ یِّ ْضَواِن َو َهَذا َشْهُر ََنِ ِة َو الرِّ ْْحَ   َحَفْفَتُه ِمْنَك ِبالرَّ

 اى و اين است شعبان ماه رسولت سيد پيغمبران كه اين ماه را به رحمت و رضا و خوشنوديت در پوشيده  

 

ُب ِِف ِصَیاِمِه َو ِقَیاِمِه 
َ

( َيْدأ َ ُ َعَلْیِه َو آِلِه َو )َسْلَّ ى اَّللَّ ِ َصلَّ ِذي ََكَن َرُسوُل اَّللَّ   الَّ

 و رسولت صلى اهلل عليه و آله و سلم جهد و كوشش بسيار به نماز و روزه 

 

اِمِه  اِمِه َو ِإْعَظاِمِه ِإََل َمحَلِّ ِْحَ وعًا َلَك ِِف ِإْْكَ اِمِه ُبخُ يَّ
َ

  ِِف َلَیاِلیِه َو أ

 داشت مى مى در شبها و روزهاى اين ماه داشت و براى فروتنى به درگاه تو اين ماه را تا به آخر محترم و گرا 
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َفاَعِة َلَدْيِه  ِتِه ِفیِه َو َنْیِل الشَّ ا لََعَ ااِلْسِتَناِن ِبُسنَّ ِعنَّ
َ

ُهمَّ َفأ   اللَّ

 وى سنتش و به شفاعتش نايل گرداناى خدا پس تو ما را هم يارى فرما بر پير 

 

َیعاً  عًا َو َطِريقًا ِإَلْیَك ََمْ ُهمَّ َو اْجَعْلُه ِِل َشِفیعًا ُمَشفَّ  اللَّ

 خدايا و حضرتش را براى من شفيع مقبول الشفاعه قرار ده و طريق مستقيم هموار بسوى خود گردان 

 

َم اْلِقَیاَمِة َعِنِّ َراِضیًا َو َعْن ُذُُنِِب َغاِضیاً  ْلَقاَك ََيْ
َ

ِبعًا َحَّتَّ أ  َو اْجَعْلِِن َلُه ُمتَّ

كنم كه روز قيامت است در آن روز از من خوشنود باشى  و مرا پيرو آن بزرگوار ساز تا روزى كه تو را مالقات مى  

 پوشىو از گناهانم چشم 

 

ْخَیاِر  ْنَزْلَتِِن َداَر اْلَقَراِر َو َمحَلَّ اْْلَ
َ

ْضَواَن َو أ َة َو الرِّ ْْحَ ْوَجْبَت ِِل ِمْنَك الرَّ
َ

 َقْد أ

رحمتت را بر من حتم فرموده و مرا در منزل هميشگى بهشت ابد كه محل خوبان است  در حالى كه لطف و 

 منزل دهى.


