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 ()عزمانبر امام صلوات     

لسالم، در اینجا در فصل دهم از باب زیارات، دو مقام است: مقام دوم؛ زیارت های امام زمان علیه ا

  :را بیان می كنیم  ذكر صلوات بر آن حضرت

 
ِتِه َو َصلِّ لََعَ َوِِلِّ  ْهِل ََبْ

َ
ٍد َو أ ُهمَّ َصلِّ لََعَ ُمحَمَّ ِه َو َواِرِثِه َاللَّ   اْلحََسِن َو َوِصیِّ

پروردگارا درود و رحمت فرست بر محمد و اهل بيت او و درود فرست بر ولى و جانشين حسن )عسكرى( و  

 وصى و وارث او

 
ْذِنَك  ْمِرَك َو اْلَغاِئِب ِِف َخْلِقَك َو اْْلُْنَتِظِر ِِلِ

َ
  اْلَقاِئِم ِبأ

 د و اكنون در ميان خلق تو پنهان است و براى ظهورش منتظر اذن توستكه به امر و فرمان تو قيام خواهد كر 

 
اَب اْلَغْی  ِسِه ِحجَ

ْ
ْوِف َعْهََدُ َو اْكِشْف َعْن َبأ

َ
ْز َوْعََدُ َو أ ْنجِ َ

ْب ُبْعََدُ َو أ ُهمَّ َصلِّ َعَلْیِه َو َقرِّ ِِ اللَّ  َب

ان و وعده او را محقق گردان و بعهدش وفا پروردگارا درود فرست بر او و بعد فراقش را بدل به قرب وصال گرد 

 كن حجاب غيبت حضرتش كه بالى سخت است برطرف بفرما
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ِقْم ِبِه اْلحَْر 
َ

ْت ِبِه اْلَقْلَب َو أ ْعَب َو َثبِّ َماَمُه الرُّ
َ

ْم أ ِِ َو َقدِّ َْن ْظِهْر ِبُظُهوِرِه َصحَاِئَف امْْلِ
َ

  َب َو أ

محنت را پديدار ساز و پيش از ظهورش دشمنان را از او مرعوب و و بظهور آن بزرگوار صحيفه دفترهاى رنج و  

 ترسان و دوستان را ثبات و آرامش قلب اعطا كن و جنگ و جهاد را بظهورش برانگيز

 
ِعنَي  ْْجَ

َ
ْعَداِء ِديِنَك أ

َ
ْطُه لََعَ أ ِمنَي َو َسلِّ ِِ ُمَسوِّ ْنٍد ِمَن اْْلاََلِئَك َْدُ ِبجُ يِّ

َ
  َو أ

 از فرشتگان با نشان بر همه دشمنان دينت او را مسلط و غالب سازو او را با سپاهى  

 
ُه َو اَل  ُ َو اَل َكْیدًا ِإالَّ َردَّ ُ َو اَل َهامًا ِإالَّ َقَدَّ ْ ُرْكنًا ِإالَّ َهَدَّ ْن اَل َيَدَع ِمهْْنُ

َ
ْمُه أ ْْلِ

َ
ُ َو أ    َااِسقًا ِإالَّ َدَدَّ

ركنى نگذارد جز آنكه ويران سازد و هيچ رئيسى در آنها نباشد جز  هيچو باو الهام كن كه از آن دشمنان دين  

 آنكه قطع و نابود ساز و هيچ مكر و كيدى نكنند جز آنكه شر آن را به خود آنها برگرداند و هر فاسقى را حد زند

 
ْهَلَكُه َو اَل ِسْْتًا ِإالَّ َهَتَكُه َو اَل َعَلمًا ِإالَّ 

َ
َسُه َو اَل ُسْلَطانًا ِإالَّ َكَسَبُه  َو اَل ِاْرَعْوَن ِإالَّ أ   َنكَّ

و هر فرعون گردنكشى را هالك سازد و هر پرده بردرد و هر پرچم را سرنگون سازد و هيچ حكومت و سلطنتى  

 نگذارد جز آنكه در تصرف آرد
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ْدَرَقُه َو اَل ُرْمحًا ِإالَّ َقَصَفُه َو اَل ِمْطَردًا ِإالَّ َخَرَقُه َو اَل ُجْندًا ِإالَّ 
َ

َقُه َو اَل ِمْنََبًا ِإالَّ أ   َارَّ

و هر سر نيزه و قدرتى را در هم بشكند و هر سبب را پاره سازد و هر سپاهى را متفرق و مقهور گرداند و منبرى  

 نگذارد جز آنكه همه را بسوزاند

 
ُه َو اَل َدمًا ِإالَّ  َباَدُه َو اَل َسْیفًا ِإالَّ َكَسَرُه َو اَل َصمََنً ِإالَّ َرضَّ

َ
َراَقُه َو اَل َجْورًا ِإالَّ أ

َ
   أ

 و هر شمشيرى بشكند و هر بت را خرد سازد و خون همه بريزد و هر جور و ستم را نابود گرداند 

 
ْخَرَبُه( َو اَل َمْسَكنًا 

َ
َبُه )أ َشُه  َو اَل ِدْصنًا ِإالَّ َهَدَمُه َو اَل َبابًا ِإالَّ َرَدَمُه َو اَل َقْصرًا ِإالَّ َخرَّ   ِإالَّ َاتَّ

و هر سنگر و حصن محكم را ويران كند و هر درگاه را ببندد و به كلى مسدود كند و هيچ كاخى نگذارد جز آنكه  

 همه را خراب و ويران سازد و هيچ مسكن و منزل نباشد جز آنكه تفتيش كند

 
ُه َو اَل َجَباًل ِإالَّ َصِعََدُ َو 

َ
ْوَطأ

َ
نَي َو اَل َسْهاًل ِإالَّ أ اِْحِ ْرَدَم الرَّ

َ
ِتَك َيا أ ْخَرَجُه ِبَرْْحَ

َ
  اَل َكْنزًا ِإالَّ أ

و هر زمين هموار زير پا آرد و بر هر كوه باال رود و هر گنج در زمين پنهان است همه را بيرون آرد اى  

 .مهربانترين مهربانان به كرم و رحمتت اجابت فرما

 

  


