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در عصر روز جمعه یصلوات ابوالحسن ضراب اصفهان  

شده است و چنانچه  تی)عج( روا یما حضرت مهد یصلوات از موال نیابن طاووس فرموده است: ا دیس
صلوات را ترک نکن، به جهت  نیهرگز ا ،یبخوان ینتوانست یروز جمعه را به جهت عذر باتیتعق
.که خداوند)َجلَّ َجاللُه( ما را به آن آگاه کرده است یامر  

فرموده « مصباح المتهّجد»در  خیاّما ش ،در ادامه، سند آن را با متن صلوات نقل کرده است دیس آنگاه
شده که در مکه بدست ابوالحسن ضّراب  تیصلوات از حضرت صاحب الّزمان )عج( روا نیااست: 
:است نیو آن دعا ا ،میاست و ما سند آن را به خاطر فشرده بودن نسخه ذکر نکرد دهیرس یاصفهان  

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه
 به نام خداى بخشنده مهربان

 
ٍد َسي ِِد  ِ اْلعَالَِمينَ اللهُهمه َصل ِ َعلَى ُمَحمه ِة َرب    اْلُمْرَسِليَن َو َخاتَِم النهبِي ِيَن َو ُحجه

 خدایا درود فرست بر محمد )ص( سید رسوالن و خاتم پیغمبران و حجت خدا بر تمام خلق عالم
 

ِر ِمْن  الَِل اْلُمَطهه   ِء ِمْن ُكل ِ َعْيبٍ  ُكل ِ آفٍَة اْلبَِرياْلُمْنتََجِب فِي اْلِميثَاِق اْلُمْصَطفَى فِي الظ ِ
برگزیده حق در روز عهد الهى اختیار شده حق در سایه عنایت و پاك و پاكیزه از هر نقص و آفت مبرا 

 از هر عیب
 

ِض إِلَْيِه ِديُن َّللاهِ  ِل ِللنهَجاِة اْلُمْرتََجى ِللشهفَاَعِة اْلُمفَوه   اْلُمَؤمه
در عذاب و محل امیدوارى براى شفاعت آنكه دین خدا به او تفویض شده است  قبله امان خلق براى نجات

()و بواسطه او تبلیغ شده است  
 

تَهُ َو اْرفَْع َدَرَجتَهُ  ْم بُْرَهانَهُ َو أَْفِلْج ُحجه ْف بُْنيَانَهُ َو َعظ ِ   اللهُهمه َشر ِ
فرما و درجه او را بلند خدایا شرافت بنیان و عظمت برهانش را ابدى گردان و حجتش را آشكار  
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فِيعَةَ َو أَِضْئ نُوَرهُ َو بَي ِْض َوْجَههُ َو أَْعِطِه اْلفَْضَل َو اْلفَِضيلَةَ َو اْلَمْنِزلَةَ َو اْلَوِسيلَةَ َو الدهَرَجةَ ا لره  
تر و رویش را سفیدتر و عطا كن به او هر فضل و هر كمال و منزلت و مقام توسل و  و نورش را روشن

لندرتبه ب  
 

لُوَن َو اْْلِخُرونَ    َو اْبعَثْهُ َمقَاماً َمْحُموداً يَْغبُِطهُ بِِه اْْلَوه
 و او را به مقام محمود شفاعت كه رشك اولین و آخرین است برانگیز

 
ِليَن َو َسي ِِد ا ِ اْلعَالَِمينَ َو َصل ِ َعلَى أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن َو َواِرِث اْلُمْرَسِليَن َو قَائِِد اْلغُر ِ اْلُمَحجه ِة َرب    ْلَوِصي ِيَن َو ُحجه

و درود فرست بر امیر المؤمنین )ع( و وارث علم پیغمبران و پیشواى پاكان و نیكان عالم و سید جانشینان 
 پیغمبر )ص( و حجت پروردگار عالم بر خلق

 
ٍ إَِماِم اْلُمْؤِمنِيَن َو َواِرِث  ِ اْلعَالَِمينَ َو َصل ِ َعلَى اْلَحَسِن ْبِن َعِلي  ِة َرب    اْلُمْرَسِليَن َو ُحجه

بر حسن )ع( فرزند على )ع( پیشواى اهل ایمان و وارث علم پیغمبران و حجت پروردگار  و درود فرست
 عالم بر بندگان

 
ِة َرب ِ  ٍ إَِماِم اْلُمْؤِمنِيَن َو َواِرِث اْلُمْرَسِليَن َو ُحجه   اْلعَالَِمينَ  َو َصل ِ َعلَى اْلُحَسْيِن ْبِن َعِلي 

و درود فرست بر حسین بن على )ع( پیشواى اهل ایمان و وارث علم رسوالن و حجت پروردگار عالم 
 بر بندگان

 
ِ اْلعَالَِمينَ  ِة َرب  ِ ْبِن اْلُحَسْيِن إَِماِم اْلُمْؤِمنِيَن َو َواِرِث اْلُمْرَسِليَن َو ُحجه   َو َصل ِ َعلَى َعِلي 

لحسین )ع( پیشواى اهل ایمان و وارث علم رسوالن و حجت پروردگار عالم و درود فرست بر على بن ا
 بر بندگان

 
ِ اْلعَالَِمينَ  ِة َرب  ٍ إَِماِم اْلُمْؤِمنِيَن َو َواِرِث اْلُمْرَسِليَن َو ُحجه ِد ْبِن َعِلي    َو َصل ِ َعلَى ُمَحمه

الن و حجت پروردگار عالم بر و درود فرست بر محمد بن على )ع( پیشواى اهل ایمان و وارث علم رسو
 بندگان

 
ِ اْلعَالَِمينَ  ِة َرب  ٍد إَِماِم اْلُمْؤِمنِيَن َو َواِرِث اْلُمْرَسِليَن َو ُحجه   َو َصل ِ َعلَى َجْعفَِر ْبِن ُمَحمه

و درود فرست بر جعفر بن محمد الصادق )ع( پیشواى اهل ایمان و وارث علم رسوالن و حجت 
نپروردگار عالم بر بندگا  

 
ِ اْلعَالَِمينَ  ِة َرب    َو َصل ِ َعلَى ُموَسى ْبِن َجْعفٍَر إَِماِم اْلُمْؤِمنِيَن َو َواِرِث اْلُمْرَسِليَن َو ُحجه

و درود فرست بر موسى بن جعفر الكاظم )ع( پیشواى مؤمنان و وارث علم پیغمبران و حجت پروردگار 
 عالم بر بندگان

 
ِ ْبِن ُموَسى ِ اْلعَالَِمينَ  َو َصل ِ َعلَى َعِلي  ِة َرب    إَِماِم اْلُمْؤِمنِيَن َو َواِرِث اْلُمْرَسِليَن َو ُحجه

و درود فرست بر على بن موسى )ع( پیشواى مؤمنان و وارث علم پیغمبران و حجت پروردگار عالم بر 
 بندگان
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ٍ إَِماِم اْلُمْؤِمنِيَن َو َواِرِث اْلُمرْ  ِد ْبِن َعِلي  ِ اْلعَالَِمينَ َو َصل ِ َعلَى ُمَحمه ِة َرب    َسِليَن َو ُحجه
و درود فرست بر محمد بن على التقى )ع( پیشواى مؤمنان و وارث علم پیغمبران و حجت پروردگار 

 عالم بر بندگان
 

 ِ ِة َرب  ٍد إَِماِم اْلُمْؤِمنِيَن َو َواِرِث اْلُمْرَسِليَن َو ُحجه ِ ْبِن ُمَحمه   اْلعَالَِمينَ َو َصل ِ َعلَى َعِلي 
و درود فرست بر على بن محمد النقى )ع( پیشواى مؤمنان و وارث علم پیغمبران و حجت پروردگار 

 عالم بر بندگان
 

ِ اْلعَالَِمينَ  ِة َرب  ٍ إَِماِم اْلُمْؤِمنِيَن َو َواِرِث اْلُمْرَسِليَن َو ُحجه   َو َصل ِ َعلَى اْلَحَسِن ْبِن َعِلي 
على العسكرى )ع( پیشواى اهل ایمان و وارث علم پیغمبران و حجت  و درود فرست بر حسن بن

 پروردگار عالم بر بندگان
 

ِ اْلعَالَِمي ِة َرب  ِ إَِماِم اْلُمْؤِمنِيَن َو َواِرِث اْلُمْرَسِليَن َو ُحجه   نَ َو َصل ِ َعلَى اْلَخلَِف اْلَهاِدي اْلَمْهِدي 
( پیشواى اهل ایمان و وارث علم پیغمبران و حجت و درود فرست بر فرزند امام هادى حضرت مهدى )ع

 پروردگارعالم بر بندگان
 

اِدقِيَن اْْلَْبَراِر اْلُمته  ِة اْلَهاِديَن اْلعُلََماِء الصه ٍد َو أَْهِل بَْيتِِه اْْلَئِمه   ِقيَن َدَعائِِم ِدينِكَ اللهُهمه َصل ِ َعلَى ُمَحمه
او كه امامان هادى خلق دانایان راستگویان نكوكاران خدایا درود فرست بر محمد )ص( و اهل بیت 

اند ستونهاى دین تو  پرهیزكاران اهل عالم  
 

  َو أَْرَكاِن تَْوِحيِدَك َو تََراِجَمِة َوْحيَِك َو ُحَجِجَك َعلَى َخْلِقَك َو ُخلَفَائَِك فِي أَْرِضكَ 
و خلیفة هللا در روى زمین تواندو اركان مقام توحید و مفسران وحى و حجتهاى تو بر تمام خلق تواند   

 
  الهِذيَن اْختَْرتَُهْم ِلنَْفِسَك َو اْصَطفَْيتَُهْم َعلَى ِعبَاِدَك َو اْرتََضْيتَُهْم ِلِدينِكَ 

آن بزرگوارانى كه تو آنان را براى خود برگزیدى و بر تمام بندگان برترى دادى و براى اجراى دین خود 
 انتخاب فرمودى

 
  َمْعِرفَتَِك َو َجلهْلتَُهْم بَِكَراَمتَِك َو َغشهْيتَُهْم بَِرْحَمتِكَ َو َخَصْصتَُهْم بِ 

و مخصوصشان به مقام معرفت كامل نمودى و آنها را به لطف و كرمت جاللت بخشیدى و آنها را غرق 
 دریاى رحمت خود كردى

 
  أَْلبَْستَُهْم نُوَركَ َو َربهْيتَُهْم بِنِْعَمتَِك َو َغذهْيتَُهْم بِِحْكَمتَِك َو 

 و به نعمت خاص خود پرورانیدى و آنها را از حكمتهاى خود غذا دادى و از نور خود لباس پوشانیدى
 

ْفتَُهْم بِنَبِي َِك َصلََواتَُك َعلَْيِه َو آِلهِ    َو َرفَْعتَُهْم فِي َملَُكوتَِك َو َحفَْفتَُهْم بَِمالَئَِكتَِك َو َشره
وت خود رفیع گردانیدى و فرشتگان را گردشان بخدمت گماشتى و تو خود پیغمبرت و مقامشان را در ملك

 را كه درود تو بر او و آلش باد به آنها شرافت بخشیدى
 

ٍد َو َعلَْيِهْم َصالَةً َزاِكيَةً نَاِميَةً َكثِيَرةً َدائَِمةً َطي ِبَةً   اللهُهمه َصل ِ َعلَى ُمَحمه
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بر آلش درودى خالص و رو به زیادت و فراوان و پیوسته و پاكیزه خدایا درود فرست بر محمد )ص( و  
 

  الَ يُِحيُط بَِها إِاله أَْنَت َو الَ يََسعَُها إِاله ِعْلُمَك َو الَ يُْحِصيَها أََحٌد َغْيُركَ 
 كه جز تو كسى به آن ثنا نتواند كرد و جز علم تو آن را فرا نگیرد و غیر تو كسى بشمار نیارد

 
ِليِل َعلَْيكَ  اللهُهمه    َو َصل ِ َعلَى َوِلي َِك اْلُمْحيِي ُسنهتََك اْلقَائِِم بِأَْمِرَك الدهاِعي إِلَْيَك الده

خدایا درود فرست بر ولى خود و زنده كننده شرع خود كه به امر تو قیام كند و بسوى تو دعوت كند و 
 خلقت را به راه تو داللت كند

 
تَِك َعلَى َخْلِقَك وَ    َخِليفَتَِك فِي أَْرِضَك َو َشاِهِدَك َعلَى ِعبَاِدكَ  ُحجه

 و آن حجت تو بر خلق است و خلیفه تو در همه روى زمین است و گواه بر بندگان توست
 

  اللهُهمه أَِعزه نَْصَرهُ َو ُمده فِي ُعْمِرِه َو َزي ِِن اْْلَْرَض بُِطوِل بَقَائِهِ 
عطا كن و زمین را به نعمت بقایش زیور بخشخدایا به او عزت با نصرت و طول عمر   

 
  ْصهُ ِمْن أَْيِدي اْلَجبهاِرينَ اللهُهمه اْكِفِه بَْغَي اْلَحاِسِديَن َو أَِعْذهُ ِمْن َشر ِ اْلَكائِِديَن َو اْزُجْر َعْنهُ إَِراَدةَ الظهاِلِميَن َو َخل ِ 

در پناه خود بدار و اراده ستمكاران را از او بار خدایا او را از ظلم حسودان نگاه دار و از شر مكر خلق 
 بگردان و او را از دست جور جباران رهایى ده

 
هِ  ِ تِِه َو َعُدو  تِِه َو َعامه يهتِِه َو ِشيعَتِِه َو َرِعيهتِِه َو َخاصه   اللهُهمه أَْعِطِه فِي نَْفِسِه َو ذُر ِ

اوو شیعیانش و رعیتش و خاص و عام  بار خدایا به او عطا فرما در حق خود آن بزرگوار و ذریه
 دوستانش و حتى دشمنانش

 
ْنيَا َما تُِقرُّ بِِه َعْينَهُ َو تَُسرُّ بِِه نَْفَسهُ    َو َجِميعِ أَْهِل الدُّ

 و تمام اهل دنیا عطا كن آنكه موجب روشنى چشم و شادى روح اوست
 

ْنيَا َو اْْلِخرَ  لَهُ فِي الدُّ ٍء قَِديرٌ  ِة إِنهَك َعلَى ُكل ِ َشيْ َو بَل ِْغهُ أَْفَضَل َما أَمه  
 و او را به كاملترین آرزویش در دنیا و آخرت برسان كه تو بر هر چیز كه خواهى قادرى

 
َل ِمْن ِكتَابِكَ  ْد بِِه َما اْمتََحى )ُمِحَي( ِمْن ِدينَِك َو أَْحيِ بِِه َما بُد ِ   اللهُهمه َجد ِ

اند به  وجود او تازه گردان و آنچه از كتاب تو را تغییر داده خدایا آنچه از دین تو محو شده است به
 وجودش زنده ساز

 
 ً اً َجِديداً َخاِلصاً ُمْخِلصا  َو أَْظِهْر بِِه َما ُغي َِر ِمْن ُحْكِمَك َحتهى يَعُوَد ِدينَُك بِِه َو َعلَى يََدْيِه َغض 

تا آنكه دین تو باز طراوت تازه یابد و  اند به وجود او ظاهر كن و آنچه از حكمتهاى تو را دگرگون كرده
 خالص از شائبه اوهام گردد

 
  الَ َشكه فِيِه َو الَ ُشْبَهةَ َمعَهُ َو الَ بَاِطَل ِعْنَدهُ َو الَ بِْدَعةَ لََدْيهِ 

 و شك و شبهه در آن راه نیابد و باطل و بدعت از آن دور گردد
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ْر بِنُوِرِه ُكله ُظْلَمٍة َو  ِ ُهده بُِرْكنِِه ُكله بِْدَعةٍ اللهُهمه نَو   

 بار خدایا به نور جمال او تاریكیهاى عالم را روشن گردان و بناى هر بدعت را به قدرت او ویران ساز
 

ِه ُكله َضالَلٍَة َو اْقِصْم بِِه ُكله َجبهاٍر َو أَْخِمْد بَِسْيِفِه ُكله نَارٍ   َو اْهِدْم بِِعز ِ
نابود ساز و هر گردنكشى را بدست او در هم شكن و به شمشیر او  و هر گمراهى را به دوران عزتش

 آتش هر فتنه را خاموش گردان

 
  َو أَْهِلْك بِعَْدِلِه َجْوَر ُكل ِ َجائٍِر َو أَْجِر ُحْكَمهُ َعلَى ُكل ِ ُحْكٍم َو أَِذله بُِسْلَطانِِه ُكله ُسْلَطانٍ 

او را بر سر همه حاكمان فرمانروا كن و به دور  و به عدل او جور ستمكاران را از زمین بر انداز و
 سلطنتش هر سلطنت را ذلیل ساز

 
  اللهُهمه أَِذله ُكله َمْن نَاَواهُ َو أَْهِلْك ُكله َمْن َعاَداهُ َو اْمُكْر بَِمْن َكاَدهُ 

دیشد بار خدایا هر كه مخالف اوست ذلیل كن و هر كه دشمن اوست هالكش گردان و هر كه با او مكر ان
 به مكر مجازات كن

 
  َو اْستَأِْصْل َمْن َجَحَدهُ َحقههُ َو اْستََهاَن بِأَْمِرِه َو َسعَى فِي إِْطفَاِء نُوِرِه َو أََراَد إِْخَماَد ِذْكِرهِ 

و هر كه انكار حق او كند و امرش را خوار شمارد و بخواهد نور او را خاموش كند و ذكر او را از میان 
نابود گردانمردم ببرد او را   

 
ٍ اْلُمْرتََضى ٍد اْلُمْصَطفَى َو َعِلي    اللهُهمه َصل ِ َعلَى ُمَحمه

(خدایا درود فرست بر محمد مصطفى )ص( و بر على مرتضى )ع  
 

َضا َو اْلُحَسْيِن اْلُمَصفهى ْهَراِء َو اْلَحَسِن الر ِ   َو فَاِطَمةَ الزه
ضا و بر حسین )ع( صاحب مقام برگزیدهو بر فاطمه زهرا )ع( و بر حسن )ع( صاحب مقام ر  

 
  َو َجِميعِ اْْلَْوِصيَاِء َمَصابِيحِ الدَُّجى َو أَْعالَِم اْلُهَدى

 و بر جمیع اوصیاء پیغمبر كه همه چراغ شام تار عالمند و نشانهاى هدایت
 

َراِط ا   ْلُمْستَِقيمِ َو َمنَاِر التُّقَى َو اْلعُْرَوِة اْلُوثْقَى َو اْلَحْبِل اْلَمتِيِن َو الص ِ
 و مظاهر تقوى و حلقه محكم و زنجیر مستحكم حق و راه راست خدایند

 
ِة ِمْن ُوْلِدِه َو ُمده فِي أَْعَماِرِهمْ    َو َصل ِ َعلَى َوِلي َِك َو ُوالَِة َعْهِدَك َو اْْلَئِمه

مت فرمابر ولى خودت و ولیعهدان تو و پیشوایان از فرزندان او طول عمرشان مرح و درود فرست  
 

.ٍء قَِديرٌ  َو ِزْد فِي آَجاِلِهْم َو بَل ِْغُهْم أَْقَصى آَماِلِهْم ِديناً َو ُدْنيَا َو آِخَرةً إِنهَك َعلَى ُكل ِ َشيْ   
و زیستشان را زیاد كن و آنان را به باالترین آرزوى دین و دنیا و آخرت برسان بدرستى كه تو بر هر 

.چیز توانایى  
 


