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عليه السالم نيصلوات خاصه امام حس  

.( صلوات فرستادن بر آن حضرت استالسالم هی)علنیاز جمله اعمال در حرم امام حس  

( و امام وآله هیعل هللا ی)صلامبریو بر پ یستیا یآن حضرت م فیشده: پشت سر، نزد کتف شر تیروا
.یفرست ی( صلوات مالسالم هی)علنیحس  

صلوات را بر آن حضرت  نیا اراتیاز ز یکیدر ضمن  «نیمصباح الزائر»ابن طاووس در کتاب  دیس
:نقل کرده است  

ٍد، َوَصل ِ َعلَى اْلُحَسْيِن اْلَمْظلُوِم الشهِهيِد قَتِيِل اْلعَبََراِت، َوأَِسيِر الْ  اللُّٰهمه  ٍد َوآِل ُمَحمه ُكُربَاِت، َصالةً َصل ِ َعلَٰى ُمَحمه
لُها َوََل يَْنفَُد آِخُرها أَْفَضَل َما َصلهْيَت َعلَٰى أََحٍد مِ  ْن أَْوَلِد اْْلَْنبِياِء َواْلُمْرَسِليَن يَا نَاِميَةً َزاِكيَةً ُمباَرَكةً يَْصعَُد أَوه

 َربه اْلعَالَِمينَ 

ها  و کشته اشک دیو شه دهیستم کش نیبر محّمد و خاندان محّمد درود فرست و درود فرست بر حس ایخدا
 یآغازش باال رود و انجامش سپر که یبا برکت، درحال زه،یپاک نده،یفزا یدرود ها، یو دچار گرفتار

انیجهان گارپرورد یا ،یو رسوالن فرستاد امبرانیاز فرزندان پ یکیکه بر  یدرود نینشود، برتر  

اِهِد، اْلوَ  اللُّٰهمه  ماِم الشهِهيِد اْلَمْقتُوِل اْلَمْظلُوِم اْلَمْخذُوِل، َوالسهي ِِد اْلقائِِد، َواْلعابِِد الزه ِ اْلَخِليفَِة َصل ِ َعلَى اْْلِ ِص ِّ 
ماِم ال ِ، َوالته اْْلِ ِ اْلَمْرِض ِّ  ِض ِّ  يِق الطُّْهِر الطهاِهِر الطهي ِِب اْلُمبَاَرِك، َوالره د ِ ِ ص ِ اِهِد الذهائِِد  ِق ِّ  ِ الزه اْلهاِدي اْلَمْهِدي 

ُ َعلَْيِه َوآ ِة َعْيِن اْلبَتُوِل َصلهى َّللاّٰ ُسوِل َوقُره ِلهِ اْلُمَجاِهِد اْلعاِلِم، إِماِم اْلُهَدٰى ، ِسْبِط الره  

امام  فه،یخل ن،یعابد، زاهد، جانش شوا،یآقا، پ ار،ی یب ده،یکشته، ستم کش د،یدرود فرست بر امام، شه ایخدا
 گر، تیهدا زگار،یحق، پره دهیبا برکت، خدا از او خشنود، پسند ب،یط زه،یپاک، پاک شه،یپ یراست

نور چشم بتول، درود و  ول،فرزندزاده رس ت،یهدا یشوایجهادگر، عالم، پ ن،یزاهد، مدافع د افته،ی راه
 سالم خدا بر او و خاندانش

ٰى َصل ِ َعلَٰى َسي ِِدي َوَمْوَلَي َكما َعِمَل بِطاَعتَِك، َونََهٰى َعْن َمْعِصيَتَِك، َوبالََغ ف ِِّ ِرْضوانَِك، َوأَْقبََل َعلَ  اللُّٰهمه 
اً َوَعالنِيَ  يََدْيَك يَْهِدُم اْلَجْوَر  بَْينَ ةً يَْدُعو اْلِعباَد إِلَْيَك، َويَُدلُُّهْم َعلَْيَك، َوقاَم إِيمانَِك َغْيَر قابٍِل فِيَك ُعْذراً ِسر 

ْكُدوحاً، بِالصهواِب، َويُْحي ِِّ السُّنهةَ بِاْلِكتاِب، فَعاَش ف ِِّ ِرْضوانَِك َمْكُدوداً، َوَمضٰى َعلَٰى طاَعتَِك َوف ِِّ أَْوِليائَِك مَ 
َواْلُكفهارَ  اْلُمنافِِقينَ وداً، لَْم يَْعِصَك ف ِِّ لَْيٍل َوََلنَهاٍر، بَْل جاَهَد فِيَك َوقَضٰى إِلَْيَك َمْفقُ   
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فرمود و در راه  ینه تتیمن درود فرست چنانچه به اطاعتت عمل کرد و از معص یبر آقا و موال ایخدا
باشد، چه در پنهان و چه  یا بهانه رندهیدرباره تو پذ آنکه یآورد، ب یرو مانتیو بر ا دیکوش ات یخشنود

کرد، ستم را  امیتو ق یرو شیو پ دینما یتو داللت م یو به سو خواند یدر آشکار، بندگان را به جانب تو م
 ات یدر خشنود یبا قرآن، پس با مشقّت و سخت کند یرا زنده م امبریو روش پ یبا درست کند یم رانیو

 یزیگذشت و چون عز ایاز دن یال رنج و ناراحتدر ح ت،یایکرد و بر طاعتت و در زمره اول یزندگ
بلکه در راه تو با منافقان و  ،یو نه در روز ینکرد نه در شب تیگشته به تو جان داد و تو را معص گم

دیکافران جنگ  

اِدقِيَن اْْلَْبراِر، َوضاِعْف َعلَْيِهُم اْلعَذاَب َو ِلقاتِِليِه اْلِعقاَب، فَقَْد قاتََل َكرِ  اللُّٰهمه  يماً، َوقُتَِل فَاْجِزِه َخْيَر َجزاِء الصه
ٍد َواْبُن َمْن َزك ٰى َوَعبَ  ِ ُمَحمه َ  َد،َمْظلُوماً، َوَمضٰى َمْرُحوماً، يَقُوُل: أَنَا اْبُن َرُسوِل َّللاّٰ لُوهُ بِاْلعَْمِد اْلُمْعتََمِد، فَقَت

ْحَمانَ  يَماِن، َوأََطاُعوا ف ِِّ قَتِْلِه الشهْيَطاَن، َولَْم يُراقِبُوا فِيِه الره  قَتَلُوهُ َعلَى اْْلِ

گان او  و عذاب را بر منافقان و کافران و کشنده کوکاریصادقان ن یجزا نیده، بهتر شیجزا ایخدا
کرد و مظلومانه کشته شد و غرق در رحمت خدا درگذشت،  کارینه پجوانمردا یدوچندان کن. به راست

او را  سکرد، پ یو بندگ ستیکه پاک ز ی: منم فرزند رسول خدا محّمد و فرزند کسگفت یم که یدرحال
اطاعت کردند و  طانیاو را کشتند و در کشتنش از ش مانیبر حال ا یدانسته و از به عمد کشتند، آر

رحمن را مالحظه ننمودند یدرباره او خدا  

ُل بَِها نَْصَرهُ، َوا اللُّٰهمه  ْخُصْصهُ بِأَ فََصل ِ َعلَٰى َسي ِِدي َوَمْوَلَي َصالةً تَْرفَُع بَِها ِذْكَرهُ، َوتُْظِهُر بَِها أَْمَرهُ، َوتُعَج ِ
ي ِ  ِميَن، َواْرفَْعهُ ِمْن  ىٰ يَن، َوبَل ِْغهُ أَْعلَ ْفَضِل قَِسِم اْلفَضائِِل يَْوَم اْلِقياَمِة، َوِزْدهُ َشَرفاً ف ِِّ أَْعلَٰى ِعل ِ َشَرِف اْلُمَكره

فِيعِ اْْلَْعلَٰى، َوبَل ِْغهُ اْلَوِسيلَةَ، َواْلَمْنِزلَةَ اْلَجِليلَ  بِيَن ف ِِّ الره ةَ، َواْلفَْضَل َشَرِف َرْحَمتَِك ف ِِّ َشَرِف اْلُمقَره
أَْفَضَل َما جاَزْيَت إِماماً َعْن َرِعيهتِِه َوَصل ِ َعلَٰى َسي ِِدي  الُّٰهمه فَاْجِزِه َعنه َواْلفَِضيلَةَ، َواْلَكراَمةَ اْلَجِزيلَةَ؛ ال

 َوَمْوَلَي ُكلهما ذُِكَر َوُكلهما لَْم يُْذَكرْ 

و امرش را با آن آشکار  یرا با آن بلند گردان ادشیکه  یدرود فرست، درود میپس بر آقا و موال ایخدا
خاصش گردان  لیاقسام فضا نیبه برتر امتیو او را در روز ق یرا با آن شتاب ورز شا یروزیو پ یینما

و باالبر او را از  انمقام ارجمندان برس نیتر یو او را به عال فزایدرجات شرفش را ب نیو در بلندتر
 لتیو فض یو منزلت بزرگ و برتر لهیبرتر و او را به وس عیشرف رحمتت در شرف مقّربان در مقام رف

از طرف  ییشوایکه به پ یپاداش نیاو را از جانب ما جزا ده، به برتر ایخدا ،و کرامت برجسته برسان
نشود ادیکه  اد شود و هر زمانیمن درود فرست، هرگاه که  یو بر آقا و موال یا داده تشیرع  

ِ جاهاً َوقَْدراً  َسي ِِدي َوَمْوَلَي أَْدِخْلن ِِّ ف ِِّ ِحْزبَِك َوُزْمَرتَِك، َو اْستَْوِهْبن ِِّ يَا ِمْن َرب َِك َوَرب  ِِّ فَِإنه لََك ِعْنَد َّللاّٰ
َ ف ِِّ َعْبِدَك َومَ  َ َّللاّٰ ََلتَُخل ِنِ ِّ ِعْنَد الشهَدائِِد  ْوَلكَ َوَمْنِزلَةً َرفِيعَةً، إِْن َسأَْلَت أُْعِطيَت، َو إِْن َشفَْعَت ُشف ِْعَت، َّللاّٰ

ِ َواْْلَْهَواِل ِلُسوِء َعَمِل ِّ، َوقَبِ  يحِ فِْعِل ِّ، َوَعِظيِم ُجْرِم ِّ، فَِإنهَك أََمِل ِّ َوَرَجائ ِِّ َوثِقَت ِِّ َوُمْعتََمِدي َوَوِسيلَت ِِّ إِلَى َّللاّٰ
 َرب  ِِّ َوَرب ِكَ 

من، مرا در حزب و گروهت وارد کن و بخششم را از پروردگارت و پروردگارم بخواه،  یآقا و موال یا
 یو اگر شفاعت کن یعطا شو یخدا آبرو و قدر و منزلت بلند است، اگر بخواه شگاهیتو را در پ رایز

مکن آن  میرها ها و هراس ها یشود، خدا را خدا را درباره بنده و دوستدارت، هنگام سخت رفتهیشفاعتت پذ
 یو محل اعتماد من گاه هیو تک دیجرمم که تو آرزو و ام یکردارم و بزرگ یکارم و زشت یهم به خاطر بد

ییمن به درگاه خدا پروردگارم و پروردگار تو تو لهیو وس  
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ِ بَِوِسيلٍَة ِه َِّ أَْعَظُم َحق اً، َوََل أَْوَجُب ُحْرَمةً، َوََل أََجلُّ قَْدراً  لَمْ  لُوَن إِلَى َّللاّٰ ِعْنَدهُ ِمْنُكْم أَْهَل اْلبَْيِت يَتََوسهِل اْلُمتََوس ِ
ُ َعْنُكْم بِذُن أََعدهها لَُكْم َوِْلَْوِليائُِكْم إِنههُ َخْيُر اْلغافِِريَن  تِ ُِّوب ِِّ، َوَجَمعَن ِِّ َو إِيهاُكْم ف ِِّ َجنهِة َعْدٍن اله ََلَخلهفَن َِِّ َّللاّٰ

اِحِميَن . اللُّٰهمه أَْبِلْغ َسي ِِدي َوَمْوَلَي تَِحيهةً َكثِيَرةً َوَسالماً َواْرُدْد َعلَْينا ِمْنهُ ال إِنهَك َجواٌد َكِريٌم،  سهالمَ َوأَْرَحُم الره
.السهالُم َوُكلهما لَْم يُْذَكْر يَا َربه اْلعالَِمينَ  رَ َوَصل ِ َعلَْيِه ُكلهما ذُكِ   

تر و از جهت حرمت  از نظر حق بزرگ یا لهیبه درگاه خدا متوّسل نشدند نزد او، به وس کنندگان توّسل
 انیخدا به خاطر گناهانم مرا از شما محروم نکند و م ت،یب تر از شما اهل مقام برجسته ثیتر و از ح الزم

آمرزندگان و  نیاو بهتر ،شما و دوستانتان آماده نموده جمع کند یمن و شما را در بهشت عدن که برا
 اریبرسان و از جانب او سالم بس اریو سالم بس تیتح میبه آقا و موال ایمهربانان است. خدا نیتر مهربان

 ادیکه  شود و هر زمان ادیکه سالم  و بر او درود فرست، هر زمان یمیتو بخشنده و کرکه   به ما بازگردان
.انیپروردگار جهان ینشود، ا  

باب  نیو در اواخر ا میا نقل کرده« اعمال روز عاشورا»را در  اراتی: ما آن زدیگو مفاتیح الجنان مؤلّف
 زی( نالسالم هی)عل «نیبر امام حس یصلوات مختصر»کرد که  مینقل خواه« بر حجج طاهره یصلوات»

.ترک نکن زیدر آن مندرج است، خواندن آن را ن  

 

لوات بر حجج طاهرهاز ص عليه السالمصلوات بر امام حسين   

ٍ اْلَمْظلُوِم الشهِهيِد، قَتِيِل اْلَكفََرِة، َوَطِريحِ اْلفََجَرِة، السهالمُ  ِ،  َعلَْيَك اللُّٰهمه َصل ِ َعلَى اْلُحَسْيِن ْبِن َعِل ِّ  يَا أَبا َعْبِدَّللاّٰ
ِ، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن، أَْشَهُد ُموقِناً أَنهَك  ِ َواْبُن أَِمينِِه، السهالُم َعلَْيَك يَا اْبَن َرُسوِل َّللاّٰ أَِميُن َّللاّٰ

َ تَعالَ  ى الطهاِلُب بِثاِرَك، َوُمْنِجٌز َما َوَعَدَك ِمَن النهْصِر َوالتهأْيِيِد قُتِْلَت َمْظلُوماً، َوَمَضْيَت َشِهيداً، َوأَْشَهُد أَنه َّللاّٰ
َك َو إِْظهاِر َدْعَوتِكَ  ِ  ف ِِّ َهالِك َعُدو 

کشته کافران، به خاک افتاده بدکاران، سالم بر تو  د،یدرود فرست، آن مظلوم شه یبن عل نیبر حس ایخدا
 دهم یم یگواه نیقیبه  رمؤمنان،یفرزند ام یخدا، سالم بر تو افرزند رسول  یاباعبدهللا، سالم بر تو ا یا

که  دهم یم یو گواه یرفت ایناز د دیو شه یمظلومانه کشته شد ،ییخدا نیخدا و فرزند ام نیکه تو ام
 یدر نابود دییو تأ ات یاریکه به تو داده بر  یا خواستار انتقام توست و وفا کننده به وعده یتعال یخدا

 دشمنت و آشکار ساختن دعوتت

َ ُمْخِلصاً َحتهٰى أَتاَك اْليَِقيُن، لَ  َوأَْشَهدُ  ِ، َوَعبَْدَت َّللاّٰ ِ، َوجاَهْدَت ف ِِّ َسبِيِل َّللاّٰ ةً أَنهَك َوفَْيَت بِعَْهِد َّللاّٰ ُ أُمه عََن َّللاّٰ
ةً  ُ أُمه ةً َخَذلَتَْك، َولَعََن َّللاّٰ ُ أُمه ْن أَْكَذبََك َواْستََخفه بَِحق َِك  َرأُ أَلهبَْت َعلَْيَك، َوأَبْ  قَتَلَتَْك، َولَعََن َّللاّٰ ِ تَعالٰى ِممه إِلَى َّللاّٰ

 َواْستََحله َدَمكَ 

 یو مخلصانه خدا را عبادت کرد یو در راه خدا جهاد نمود یکه تو به عهد خدا وفا کرد دهم یم یگواه و
 ات یاریرا که دست از  یرا کشتند و خدا لعنت کند اّمتکه تو  یخدا لعنت کند اّمت د،یتا مرگ تو را دررس

از  م،یجو یم یزاریخدا ب شگاهیکردند، به پ بیتو ترغ هیرا عل گرانیکه د یو خدا لعنت کند اّمت دندیکش
کرد و حق تو را سبک شمرد و خونت را حالل دانست بیکه تو را تکذ یکس  

ُ َمْن َسِمَع َواعِ  بِأَب ِِّ ُ خاِذلََك، َولَعََن َّللاّٰ ُ قاتِلََك، َولَعََن َّللاّٰ ِ، لَعََن َّللاّٰ يَتََك فَلَْم يُِجْبَك َولَْم أَْنَت َوأُم ِ ِّ يَا أَبا َعْبِدَّللاّٰ
ِ ِمْنُهْم بَِريٌء، َومِ  ُ َمْن َسبَٰى نِساَءَك، أَنَا إِلَى َّللاّٰ نْ يَْنُصْرَك، َولَعََن َّللاّٰ واَلُهْم َوماَْلَُهْم َوأَعانَُهْم َعلَْيِه، َوأَْشَهُد  مه

ةُ َعلَٰى أَ  ةَ ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمةُ التهْقَوٰى، َوباُب اْلُهَدٰى، َواْلعُْرَوةُ اْلُوثْقٰى، َواْلُحجه ْنيا، َوأَْشَهُد أَن  ِِّ أَنهَك َواْْلَئِمه ْهِل الدُّ
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ٌن، َولَُكْم تابٌِع بِذاِت نَْفِس ِّ، َوَشرايِعِ ِدين ِِّ، َوَخواتِيِم َعَمِل ِّ، َوُمْنقَلَب ِِّ ف ِِّ ُدْنياَي ُموقِ  بُِكْم ُمْؤِمٌن، َوبَِمْنِزلَتُِكمْ 
.َوآِخَرت ِِّ  

را و خدا  ات یاریکننده از  غیاباعبدهللا، خدا لعنت کند قاتلت را و لعنت کند در یا تیو مادرم به فدا پدر
را که  ینکرد و خدا لعنت کند کس ات یاریو پاسخت را نداد و  دیرا شن ادتیرا که فر یلعنت کند کس

نمود  یرویو از هرکه دوستشان داشت و از آنان پ زارمیب نانیخدا، از ا یکرد من به سو ریزنانت را اس
محکم  زیو دستاو تیکه تو و امامان از فرزندانت، کلمه تقوا و درگاه هدا دهم یم یداد و گواه شان یاریو 

با  میشما رویدارم و پ نیقیکه من به شما مؤمن و به مقام شما  دهم یم یو گواه دییایاهل دن و حّجت بر
.و آخرتم ایو سرانجام عملم و بازگشت گاهم، در دن نمید نیتمام وجودم و در قوان  
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