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 شام و حهر صب صلوات   

و یكم: در بعضى از کتب معتبر   بيست خواند؛ باید مساء و صباح در که دعاها و اذکار بعض ذکر

روایت شده: هرکه در بامداد سه مرتبه، و در پایان روز سه مرتبه، این صلوات را بخواند، گناهانش 

شود،   اش فراخ مى  رسد، و روزى  یابد، و دعایش به اجابت مى  شادى او دوام مى شود، و  آمرزیده مى

 گردد، و در بهشت از همنشينان محمّد صلى اللّه عليه و آله باشد:  و بر دشمنش یارى مى

 

 َ ٍد َو آِل ُمح لنَي َو َصلِّ لََع ُمحَمَّ ٍد ِِف ااَلوَّ ٍد َو آِل ُمحَمَّ ٍد ِِف ااْلِخريَن الّلُهمَّ َصلِّ لََع ُمحَمَّ  مَّ

 

ٍد ِِف اْْلُْرَسلنَي  ٍد َو آِل ُمحَمَّ ٍد ِِف اْْلاََلِء ااَللَْع َو َصلِّ لََع ُمحَمَّ ٍد َو آِل ُمحَمَّ  َو َصلِّ لََع ُمحَمَّ

 

َرَجَة اْلَكبرَيَة  َرَف َواْلَفضیَلَة َوالدَّ دًا اْلَوسیَلَة َو الشَّ  َالّلُهمَّ َاْعِط ُمحَمَّ

 

ُه  َم اْلِقیَمِة ُرْؤََيَ ٍد َو آلِِه َو ََلْ َاَرُه َفال َتحِْرْمىن ََيْ حَمَّ  الّلُهمَّ ِاّّن آَمْنُت ِِبُ

 

ِتِه  ىن لََع ِملَّ   َواْرُزْقىن ُصحَْبَتُه َو ََتفَّ
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ًا ال َاْظَماُء َبْعََدُ َاَبدًا   َواْسِقىن َمْن َحْوِضِه َمْشَربًا َرِوّيًا سآِئغًا َهنیئَّ

 

ُ َعَلْیِه َو آِلِه َو ََلْ َاَرُه  ى اَّللَّ ٍد َصلَّ حَمَّ ٍء َقديٌر َالّلُهمَّ َكما آَمْنُت ِِبُ َك لََع ُكلِّ ََشْ  ِانَّ

 

ناِن َوْجَهُه  ًة َكثرَيًة َو َسالمًا. َفَاِرّن ِِف اْلجِ یَّ ٍد َعىّن َتحِ ْغ ُروَح ُمحَمَّ  َالّلُهمَّ َبلِّ
 

 

: مؤلف گوید: این صلوات همان صلواتى است که کفعمى از حضرت صادق عليه السّالم روایت کرده

خوشحال کند، آن را بخواند، و   هرکه بخواهد محمّد و آل محمّد عليهم السّالم را در صلوات بر ایشان

در ضمن اعمال روز عرفه ذکر کردیم. بدانكه دعاهاى وارده در مورد صبح و « مفاتيح»ما آن را در 

از کتاب شریف شب بسيار است و این مختصر را گنجایش بيش از این نيست و در باب چهارم ده دعا 

عشرات و دعاى   شود، و اگر فرصت داشتى، دعاى کافى خواهد آمد که در صبح و شب خوانده مى 

معروف به یستشير، و دعاى نور و دعاى عهد الّلهمّ ربّ النّور العظيم را بخوان و ما این دعاها را در 

همّ معتصما بدمامك را، در آوردیم، و نيز در آداب، تربت ذکر کردیم که دعاى اصبحت الّل« مفاتيح»

 بخوانند.  حال به دست گرفتن تسبيح تربت، و آن دعا را در صبح و شام، براى ایمنى از هر خوف


