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هيصلوات شعبان  
 

امام سجاد)ع(  است. شانیا تیبر وال دی)ع( و تأک تیاهل ب گاهیجا انیب هیصلوات شعبان یمضمون اصل
 شب های مهيدر ن نیچن [ و همو هنگام اذان ظهر یظهر شرعدر هر روز از ماه شعبان و هنگام زوال]

: خواند یدعا را م نیا ماه شعبان  
 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 
سالَِة، َوُمْختَلَِف اْلَمالئَِکِة، َوَمْعِدِن اْلِعْلِم، َواَ  یَصّلِ َعل اَللُّهمه  ِة، َوَمْوِضعِ الّرِ د، َشَجَرِة النُّبُوه د َوآِل ُمَحمه ْهِل ُمَحمه

یِ اْلَوحْ  تِ يْ بَ   
رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان و  گاهیدرود فرست بر محّمد و آل محّمد درخت نبوت و جا ایخدا

یمعدن دانش و خاندان وح  
 

د، اَْلفُْلِک اْلجارِ  یَصّلِ َعل اَللُّهمه  د َوآِل ُمَحمه َمْن َرِکبَها أَْمنُ يَ اللَُّججِ اْلغاِمَرِة،  یفِ  ةِ يَ ُمَحمه  
که سوار آن  شود هر منیا کرانیب یها انوسیدر اق یجار یدرود فرست بر محّمد و آل محّمد کشت ایخدا

گردد یکشت  
 

ُر َعْنُهْم زاِهٌق، َوالالِّزُم لَُهْم الِحقٌ  ْغَرقُ يَ وَ  ُم لَُهْم ماِرٌق، َواْلُمتَاَّخِ َمْن تََرَکَها، اَْلُمتَقَّدِ  
 شانیکه از ا یرفته و کس رونیب نیاز د دیتقدم جو شانیکه آن را واگذارد، هر که بر ا یغرق شود کس و

دیبه حق خواهد رس شانیمالزم ا یول دیگرا یعقب ماند به نابود  
 

د، اَْلَکْهِف اْلَحص یَصّلِ َعل اَللُّهمه  د َوآِل ُمَحمه َوِعْصَمِة  َن،يَوَمْلَجِأ اْلهاِرب ِن،ياْلُمْضَطّرِ اْلُمْستَک اثِ يَوغِ  ِن،يُمَحمه
نَ ياْلُمْعتَِصم  

و  ختگانیدرمانده و پناه گر چارهیب ادرسیدرود فرست بر محّمد و آل محّمد آن پناه گاه محکم و فر ایخدا
انیجو لهیوس یمحکم برا زیدستاو  
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د، َصالةً َکث یَصّلِ َعل اَللُّهمه  د َوآِل ُمَحمه د اَدآًء َوقَضآًء،  َرةً يُمَحمه د َوآِل ُمَحمه تَُکوُن لَُهْم ِرضاً، َوِلَحّقِ ُمَحمه
ة  نَ يَربه اْلعالَم ايبَِحْول ِمْنَک َوقُوه  

گردد و حق محّمد و آل  شانیا یکه موجب خشنود یاریدرود فرست بر محّمد و آل محّمد درود بس ایخدا
انیپروردگار جهان یتو ا یرویما شده باشد به جنبش و ن فهیمحّمد اداء گشته و انجام وظ  

 
د، اَلطه  یَصّلِ َعل اَللُّهمه  د َوآِل ُمَحمه اَْوَجْبَت ُحقُوقَُهْم، َوفََرْضَت طاَعتَُهْم  نَ ياَلهذ اِر،ياالْْبراِر االْخْ  نَ يبيِّ ُمَحمه

تَُهمْ يَ َوِوال  
 یکه حقوقشان را واجب کرد یآن کسان دهیبرگز کوکاریدرود فرست بر محّمد و آل محّمد آن پاکان ن ایخدا

یرا فرض نمود شانیو اطاعت و دوست  
 

د، َواْعُمْر  یَصّلِ َعل اَللُّهمه  د َوآِل ُمَحمه تِکَ يَ بَِمْعِص  یبِطاَعتَِک، َوال تُْخِزن یقَْلبُمَحمه  
 میرسوا تینافرمان لهیدرود فرست بر محّمد و آل محّمد و آباد کن دل مرا به اطاعت خود و به وس ایخدا

 مکن
 

هْرَت َعلَ  یَواْرُزْقن ِمْن َعْدِلَک،  یه ِمْن فَْضِلَک، َونََشْرَت َعلَ  یه ِمْن ِرْزقَِک، بِما َوسهْعَت َعلَ  هِ يْ ُمواساةَ َمْن قَت
تَْحَت ِظلِّکَ  یتَنيَيْ َواَحْ   

آنچه بر من  لهیبه وس یرا بر او تنگ کرد تیکه روز یدهم بر کس یمن گردان که کمک مال یروز و
یات زنده داشت هیسا ریو مرا در ز شیبر من از عدل خو یو گسترد شیاز فضل خو یفراخ گرداند  

 
ْضوانِ  یُرُسِلَک، َشْعباُن الهذ دِ يِّ سَ  کَ يِّ َشْهُر نَبِ  َوهذا ْحَمِة َوالّرِ َحفَْفتَهُ ِمْنَک بِالره  

یخود پوشاند یرسوالنت ماه شعبان است که اطراف آن را به رحمت و خشنود یو آقا مبرتیماه پ نیا و  
 

اِمهِ يّ َواَ  هِ ياليلَ  یف اِمِه،يَوقِ  اِمهِ يِص  یف ْداَبُ يَ َواِله َوَسلهَم،  هِ يْ هللاُ َعلَ  یکاَن َرُسوُل هللِا َصله  یاَلهذ  
هم  شیداشت در روزهو شب زنده دار اریو آله و سلم کوشش بس هیّللّا عل یکه رسول خدا صل یماه آن

شیها و هم در روزها در شب  
 

 ً َمَحّلِ ِحماِمهِ  یاِْکراِمِه َواِْعظاِمِه اِل یلََک ف بُُخوعا  
داشتن و بزرگداشتنش هم چنان تا هنگام مرگش یدر برابر تو در مورد گرام یفروتن بخاطر  

 
هِ يْ الشهفاَعِة لَدَ  لِ يْ َونَ  ِه،ياالْْستِناِن بُِسنهتِِه ف یفَاَِعنّا َعلَ  اَللُّهمه   

میکه نزد اوست برس یو به شفاعت میکن یرویماه پ نیپس ما را کمک ده تا روش او را در ا ایخدا  
 

ً يَشف یَواْجعَْلهُ ل اَللُّهمه  ً يُمَشفهعاً، َوَطر عا ً  یَواْجعَْلن عاً،يَ َمهْ  کَ يْ اِلَ  قا لَهُ ُمتهبِعا  
او گردان رویکه همواره باشد و مرا پ تیبسو یو راه رفتهیپذ یعیمن شف یقرار ده او را برا ایخدا  

 
ً يغاِض  یَوَعْن ذُنُوب اً،يراِض  یَعنّ  َمةِ ياْلقِ  ْومَ يَ اَْلقاَک  یَحتّ  ا  

یریگ دهیو گناهانم را ناد یکنم که از من خشنود باش دارید یتو را در حال امتیکه در روز ق ییبه جا تا  
 

ْضواَن، َواَْنَزْلتَن یاَْوَجْبَت ل قَدْ  ْحَمةَ َوالّرِ .ارِ يداَر اْلقَراِر، َوَمَحله االْخْ  یِمْنَک الره  
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)بهشت  یشگیرا و مرا در خانه هم یاز جانب خود رحمت و خشنود یمن واجب کرده باش یبرا و
.یفرود آر کانی( و منزلگاه ندانیجاو  
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