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 صلوات ابواحلسن ضراب اصفهانی 

يم  ب    ْسم  اَّلله  الرهْْحَن  الرهح 

نَي اْلُمن َْتَجب  ِف  اللهُهمه َصل   َعَلى ُُمَمهٍد َسي  د  اْلُمْرَسل نَي َو َخاَتَ  النهب ي  نَي َو ُحجهة  َرب   اْلَعاَلم  
يَثاق  اْلُمْصَطَفى ِف  الظ  الل  اْلُمَطههر  م ْن ُكل   آَفٍة اْلََب ي ء  م ْن كُ   َعْيٍب اْلُمَممهل  ل لنهَجا   ل   اْلم 

ْْ ُحجهَتُه اْلُمْرََتَى ل لشهَفاَعة  اْلُمَفوهض  إ لَْيه  د يُن اَّلله  اللهُهمه َشر  ْف بُ ن َْيانَُه َو َعظ  ْم ب ُ  انَهُ َو ََْفل  ْرََ
ْئ نُوَرُه َو بَ ي  ْض َوْجَهُه َو ََْعط ه  اْلَفْضلَ  يَلَة وَ  َو اْرَفْع َدَرَجَتهُ َو ََض  ِ َلَة َو اْلَوس  يَلَة َو اْلَمْن  اْلَفض 

ُروَن َو صَ  ر  َو الدهَرَجَة الرهف يَعَة َو ابْ َعْثُه َمَقامًا َُمُْمودًا يَ ْغب ُطُه ب ه  اْْلَوهلُوَن َو اْْلخ  ل   َعَلى ََم 
ي  نَي َو ُحجهة  َرب    َو َسي  د  اْلُمْمم ن نَي َو َوار ث  اْلُمْرَسل نَي َو َقائ د  اْلُغر   اْلُمَحجهل نَي  اْلَوص 

ن نَي َو َوار ث  اْلُمْرَسل نَي َو ُحجه  يٍ  إ َمام  اْلُمْمم 
ة  َرب   اْلَعاَلم نَي َو َصل   َعَلى احلََْسن  ْبن  َعل 

يٍ  إ َمام  اْلُمْمم ن نَي َو َوار ث  اْلُمْرسَ 
نَي َو ُحجهة  َرب   ل  اْلَعاَلم نَي َو َصل   َعَلى احلَُْسنْي  ْبن  َعل 

ي   ْبن  احلَُْسنْي  إ َمام  اْلُمْمم ن نيَ 
ث  اْلُمْرَسل نَي َو ُحجهة  َرب   َو َوار  ،اْلَعاَلم نَي َو َصل   َعَلى َعل 

يٍ  إ َمام  اْلُمْمم ن نَي َو َوار ث  اْلُمْرَسل نَي َو ُحجه 
 َرب   ة  اْلَعاَلم نَي َو َصل   َعَلى ُُمَمهد  ْبن  َعل 

ة  َرب   اْلَعاَلم نَي َو َصل   َعَلى َجْعَفر  ْبن  ُُمَمهٍد إ َمام  اْلُمْمم ن نَي َو َوار ث  اْلُمْرَسل نَي َو ُحجه 
ن نَي َو َوار ث  اْلُمْرَسل نَي َو ُحجه  ة  َرب   اْلَعاَلم نَي َو َصل   َعَلى ُموَسى ْبن  َجْعَفٍر إ َمام  اْلُمْمم 

ي   ْبن  ُموَسى إ َمام  اْلُمْمم ن نَي َو َوار ث  اْلُمْرَسل نَي َو ُحجه  اْلَعاَلم نيَ 
ة  َرب   َو َصل   َعَلى َعل 

يٍ  إ َمام  اْلُمْمم ن نَي َو َوار ث  اْلُمْرَسل نَي َو ُحجهة  
َرب    اْلَعاَلم نَي َو َصل   َعَلى ُُمَمهد  ْبن  َعل 

ي   
 َو ُحجهة  َرب   ْبن  ُُمَمهٍد إ َمام  اْلُمْمم ن نَي َو َوار ث  اْلُمْرَسل نيَ  اْلَعاَلم نَي َو َصل   َعَلى َعل 
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ن نَي َو َوار ث  اْلُمْرَسل نَي َو ُحجه  يٍ  إ َمام  اْلُمْمم 
ة  َرب   اْلَعاَلم نَي َو َصل   َعَلى احلََْسن  ْبن  َعل 

 اْلُمْرَسل نَي َو ُحجهة  د ي   إ َمام  اْلُمْمم ن نَي َو َوار ث  اْلَعاَلم نَي َو َصل   َعَلى اْْلََلف  اْْلَاد ي اْلَمهْ 
ل  بَ ْيت ه  اْْلَئ مهة  اْْلَاد يَن اْلُعلَ ،َرب   اْلَعاَلم نَي  َْ َماء  الصهاد ق نَي اْْلَبْ َرار  اللهُهمه َصل   َعَلى ُُمَمهٍد َو ََ

كَ اْلُمتهق نَي َدَعائ م  د ين َك َو ََرَْكان  تَ وْ  َة  َوْحي َك َو ُحَجج  يد َك َو تَ َراِج  َعَلى َخْلق َك َو  ح 
تَ ُهْم َعَلى ع َباد َك َو ا َك َو اْصَطَفي ْ َك الهذ يَن اْختَ ْرتَ ُهْم ل نَ ْفس  تَ ُهْم ُخَلَفائ َك ِف  ََْرض  ْرَتَضي ْ

َْعر فَت َك َو َجلهْلت َُهْم ب َكَراَمت َك َو َغشه  تَ ُهْم ب َرْْحَت َك َو َرب هي ْت َُهْم ب ن ْعَمت َك ي ْ ل د ين َك َو َخَصْصتَ ُهْم ِب 
ُهْم ِب َالئ َكت َك َو َو َغذهيْ تَ ُهْم ِب  ْكَمت َك َو ََْلَبْستَ ُهْم نُوَرَك َو َرفَ ْعت َُهْم ِف  َمَلُكوت َك َو َحَفْفت َ 

ْم َصالً  ََاك َيًة َشرهفْ تَ ُهْم ب َنب ي  َك َصَلَواُتَك َعَلْيه  َو آل ه  اللهُهمه َصل   َعَلى ُمَُ  مهٍد َو َعَلْيه 
َيةً  َا إ ال ََْنَت َو ال َيَسُعَها إ ال ع ْلُمَك َو ال ُيُْ ،ََنم  يَها َََحد  َكث رًَ  َدائ َمًة َطي  َبًة ال ُيُ يُط ِب  ص 

َْمر َك الده  ع ي إ لَْيَك الدهل يل  َعَلْيَك اَغي ُْرَك اللهُهمه َو َصل   َعَلى َول ي  َك اْلُمْحي ي ُسن هَتَك اْلَقائ م  ِب 
د َك َعَلى ع َباد َك اللهُهمه ََع ِه نَ   َ َك َو َشا ْصَرُه َو ُحجهت َك َعَلى َخْلق َك َو َخل يَفت َك ِف  ََْرض 

د يَن َو ََع ذْ  ْن َشر   ُمده ِف  ُعْمر ه  َو ََي  ن  اْْلَْرَض ب طُول  بَ َقائ ه  اللهُهمه اْكف ه  بَ ْغَي احْلَاس  ُه م 
ْن ََْيد ي اْْلَبهار يَن  َُْجْر َعْنُه إ َراَدَ  الظهال م نَي َو َخل  ْصُه م  ه  ،اْلَكائ د يَن َو ا اللهُهمه ََْعط ه  ِف  نَ ْفس 

ل  ال َْ يع  ََ يَعت ه  َو َرع يهت ه  َو َخاصهت ه  َو َعامهت ه  َو َعُدو  ه  َو ِجَ  نْ َيا َما تُق ر  ب ه  َعي َْنُه د  َو ُذر  يهت ه  َو ش 
َر   إ نهَك َعَلى كُ  ل   َشْي ٍء َقد ير  َو َتُسر  ب ه  نَ ْفَسُه َو بَ ل  ْغُه ََْفَضَل َما ََمهَلُه ِف  الد نْ َيا َو اْْلخ 
ْر ب ه  كَ اللهُهمه َجد  ْد ب ه  َما اْمَتَحى ]ُمُ َي [ م ْن د ين َك َو ََْحي  ب ه  َما بُد  َل م ْن ك َتاب   ْْه   َو ََ

ا ال َما ُغر  َ م ْن ُحْكم َك َحَّته يَ ُعوَد د يُنَك ب ه  َو َعَلى َيَدْيه  َغض ًا َجد يدًا َخال صًا ُُمْل ص
 ه  ُكله ُْْلَمٍة وَ َشكه ف يه  َو ال ُشب َْهَة َمَعُه َو ال ََبط َل ع ْنَدُه َو ال ب ْدَعَة َلَدْيه  اللهُهمه نَ و  ْر ب ُنور  
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دْ  ْم ب ه  ُكله َجبهاٍر َو ََْخْ  د ْم ب ع ِ  ه  ُكله َضالَلٍة َو اْقص  َْ ب َسْيف ه  ُكله ََنٍر  َُده ب رُْكن ه  ُكله ب ْدَعٍة َو ا
ل ْك ب َعْدل ه  َجْوَر ُكل   َجائ ٍر َو ََْجر  ُحْكَمُه َعَلى ُكل   ُحْكٍم َو ََذ له ب ُسْلَطان ه  كُ  َْ له َو ََ

ل ْك ُكله َمْن َعاَداُه َو اْمُكْر ِب َْن َكاَدُه َو اْسَتْأص   .نٍ ُسْلَطا َْ ْل اللهُهمه ََذ له ُكله َمْن ََنَواُه َو ََ
َْمر ه  َو َسَعى ِف  إ ْطَفاء  نُور ه  َو َََراَد إ ْْخَاَد ذ ْكر ه  الله  ُهمه َصل   َمْن َجَحَدُه َحقهُه َو اْست ََهاَن ِب 

َراء  َو احلََْسن  الر  َضا وَ َعَلى ُُمَمه  َْ يٍ  اْلُمْرَتَضى َو َفاط َمَة الِه
 احلَُْسنْي  ٍد اْلُمْصَطَفى َو َعل 

َياء  َمَصاب يح  الد َجى َو ََْعالم  اْْلَُدى َو َمَنار  الت  َقى َو اْلعُ  يع  اْْلَْوص  ْرَو   اْلُمَصفهى َو ِجَ 
َراط  اْلُمْسَتق يم  َو َصل   َعَلى َول ي  َك وَ اْلُوثْ َقى َو احْلَْبل  اْلَمت ني  َو ا ُوال   َعْهد َك َو اْْلَئ مهة   لص  

َ ْد ِف  آَجاْل  ْم َو بَ ل  ْغُهْم ََْقَصى آَماْل  ْم د ينا َو ُدنْ يَ  ْم َو  ْن ُوْلد ه  َو ُمده ِف  ََْعَمار َ  َرً  م  ا َو آخ 
 .إ نهَك َعَلى ُكل   َشْي ٍء َقد ير  

 
دا كه رحمتش بسيار و مهربانی اش هميشگى است، خدايا! بر محمّد درود فرست، آن سرور ه نام خب

فرستادگان و پايان بخش پيامبران و برهان پروردگار جهانيان، آن برگزيده خدا در عالم الست، 

انتخاب شده او در ملكوت، پاكيزه از هر آفت، برى از هر عيب، همان كه از او آرزوى نجات برند، و 

يد شفاعت از او دارند، آن كه دين خدا به او واگذار گشته، بار خدايا بنيادش را شرف بخش، و ام

برهانش را بزرگ گردان، و حجّت او را پيروز كن، و پايه اش را برافراز، و نورش را برافروز و رويش 

در جايگاه  را را سپيد كن و فضلش عطا كن، و به او جايگاه و دست آويز و رتبه بلند عنايت كن، و او

ستوده اى كه گذشتگان و آيندگان به آن رشك برند برانگيز، و بر على امير مؤمنان و وارث رسوالن 

و پيشواى نيكان با چهره هاى درخشان و سرور اوصياء و برهان پروردگار جهانيان درود فرست و بر 

درود فرست! و بر حسين حسن بن على پيشواى مؤمنان، و وارث رسوالن و برهان پروردگار جهانيان 
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بن على پيشواى مؤمنان، و وارث رسوالن، و برهان پروردگار جهانيان درود فرست و بر على بن 

 تالحسين پيشواى مؤمنان، و وارث رسوالن، و برهان پروردگار جهانيان درود فرس

فرست، و بر  و بر محّمد بن على پيشواى مؤمنان، و وارث رسوالن، و برهان پروردگار جهانيان درود

جعفر بن محّمد پيشواى مؤمنان، و وارث رسوالن، و برهان پروردگار جهانيان درود فرست، و بر 

موسى بن جعفر پيشواى مؤمنان و وارث رسوالن و برهان پروردگار جهانيان، درود فرست، و بر على 

و بر محّمد بن  بن موسى پيشواى مؤمنان و وارث رسوالن و برهان پروردگار جهانيان، درود فرست،

على پيشواى مؤمنان و وارث رسوالن و برهان پروردگار جهانيان، درود فرست، و بر على بن محمّد 

پيشواى مؤمنان و وارث رسوالن و برهان پروردگار جهانيان، درود فرست، و بر حسن بن على پيشواى 

گار پيامبران و امامان و مؤمنان و وارث رسوالن و برهان پروردگار جهانيان، درود فرست، و بر ياد

بار ،هدايتگر هدايت يافته، پيشواى مؤمنان، و وارث رسوالن، و برهان پروردگار جهانيان، درود فرست

خدايا! بر محمّد و خاندانش درود فرست، آن پيشوايان رهنما و عالمان راستگو، و نيكان پرهيزگار، 

ان وحيت و حجّت هاى تو بر آفريده هايت، آنان كه ستون هاى دين تو و پايه هاى توحيدت و ترجم

 .و جانشينان تو در زمينت هستند، هم آنان كه براى خود اختيار كردى

و و بر بندگانت برگزيدى، و براى دينت پسنديدى، و به شناخت خويش اختصاص دادى، و به كرامت 

به ايشان  حكمتتخود بزرگى شان بخشيدى، و به رحمتت فرو گرفتى، و به نعمتت پروراندى، و به 

غذا دادی و لباس نور بر اندامشان پوشاندى و مقامشان را در ملكوتت بلند گردانيدى، و در پوشش و 

 .شيدىشرافتشان بخ -حمايت فرشتگانت درآوردى، و به پيامبرت كه درود تو بر او و خاندانش باد 

و وان پيوسته و خوشايند كه جز تفرا  هخدايا! بر محمّد و خاندانش درود فرست، درودى پاكيزه، فزايند

 .به آن احاطه نيابد، جز دانش تو آن را فرا نگيرد، و كسى جز تو شمارش را نداند

خدايا! درود فرست بر ولّيت كه حيات بخش راه و روشت و بپادارنده فرمانت و دعوت كننده به 

 .تواه تو بر بندگانسويت و رهنماى به هستى ات، و حجّت بر آفريدگان و جانشينت در زمين، و گ

 .بار خدايا! يارياش را اقتدار بخش و عمرش را طوالنى ساز، و زمين را به طول بقايش بياراى
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بار خدايا! او را از ستم حسودان كفايت كن، و از گزند مكّاران پناه ده، و اراده بيدادگران را از او 

طا كن براى خودش و فرزندانش، و ار خدايا! به او ع  شبازدار، و از دست گردن كشانش رهايى بخ

پيروانش و رعيتش و خاصانش و همه آنان كه فرمانش برند و دشمنانش و همه اهل دنيا آنچه كه 

ديدگانش را به آن روشن كنى و دلش را به آن شاد نمايى و او را د ردنيا و آخرت به برترين 

 .آرزوهايش برسان، به يقين تو بر هر چيز توانايى

ه دست او آنچه از دينت فراموش شده را تازه گردان، و آنچه از معانى كتابت تغيير يافته را بار خدايا! ب

زنده كن، و آنچه از احكامت دگرگون شده را آشكار ساز، تا دينت به وسيله او و به دست او شاداب، 

بدعتی  و نوين، ناب و بيآاليش گردد آنچنان كه شكى در آن نبوده و شبه ه اى با آن نباشد، و باطل

 .همراه آن نماند

بار خدايا! هر ظلمتى را با نورش روشنى بخش، با استوارى اش هر بدعتى را ويرن كن، و با پايداريش 

هر گمراهى را برطرف كن و به دست او پشت هر گردنكشى را با پايداريش بشكن، و آتش هر 

بود ساز، و فرمانش را بر هر آشوبى را با شمشير او خاموش كن و ستم هر ستمگرى را با عدل او نا

بار خدايا! هركه را كه آهنگ او كند به  .فرمانى چيره گردان و هر سلطنتى را به سلطنتش خوار كن

ذلّت نشان و هر كه را با او دشمنى ورزد هالك ساز و مكر كن با هر كه با او نيرنگ بازد، و هركه 

وش كردن نورش بكوشد، و فرونشاندن حقش را انكار كند و فرمانش را سبك شمارد، و در خام

يادش را اراده نمايد از بن بركن، خدايا! درود فرست بر محمّد مصطفى و على مرتضى، و فاطمه زهرا، 

و حسن خشنود از قضا، و حسين پاك گشته، و همه اوصيايى كه چراغ هاى تاريكى، و نشانه هاى 

توار و راه راست اند، و بر ولّيت و زمامداران هدايت، و مشعل هاى فروزان تقوى، و دستاويز و رشته اس

پاى بند به عهدت كه امامان از فرزندانش هستند درود فرست، و بر عمرشان بيفزا و به طول حياتشان 

فزونى بخش، و به نهايت آرزوهاى دينى و دنيوی و اخرويشان برسان كه به يقين تو بر هر چيز 

 .توانايى


