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 بر امام زمان )ع(صلوات 

صلوات بر ولى  -سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم السالم است؛ سیزدهم فصل یازدهم؛ مقام

 ()امام زمان علیه السالم  المنتظر علیه السالم االمر

 
ُهْم َو  ْوَجْبَت َحقَّ

َ
ْ َو أ ِذيَن َفَرْضَت َطاَعهََتُ ْوِلَیاِئَك الَّ

َ
َك َو اْبِن أ ُهمَّ َصلِّ لََعَ َوِلیِّ ُ َاللَّ ْذَهْبَت َعهْْنُ

َ
أ

ْ َتْطِهريا   ْرهََتُ ْجَس َو َطهَّ  الرِّ

اى خدا درود فرست بر ولى خود فرزند دوستان خاص خود آنان كه طاعت و حقوق آنها را بر خلق فرض و واجب  

گردانيدى و از آن ارواح قدسى الهى هر رجس و پليدى شرك را دور ساختى و آنان را كامال پاك و منزه از هر 

 و عصيان گردانيدىعيب 

 
اَرُه َو  ْْنَ

َ
ْوِلَیاَءُه َو ِشیَعَتُه َو أ

َ
ْوِلَیاَءَك َو أ

َ
ْر ِبِه أ ْرُه َو اْنَتِصْر ِبِه ِلِديِنَك َو اْْنُ ُهمَّ اْْنُ ْ اللَّ    اْجَعْلَنا ِمهْْنُ

و دوستان و پروردگارا تو او را يارى كن و به وجود او اهل دين خود را منصور و مظفر فرما و دوستان خود را  

 شيعيان و ياران او را بواسطه او ظفر و فيروزى عطا كن و ما را هم از آن ياران و شيعيانش قرار ده
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 َخْلِقَك 
ِ
یع ِعْذُه ِمْن َشرِّ ُكلِّ َباٍغ َو َطاٍغ َو ِمْن َشرِّ ََجِ

َ
ُهمَّ أ   اللَّ

 ير و از شر جميع اهل شراى خدا آن بزرگوار را از شر و آزار هر ظالم و طاغى سركش در پناه خود گ 

 
ْن ُُيَصَل 

َ
اِلِه َو اْحُرْسُه َو اْمَنْعُه أ یِنِه َو َعْن ِِشَ  ِإَلْیِه ِبُسوٍء  َو اْحَفْظُه ِمْن َبْْيِ َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َو َعْن ََيِ

سوء قصد  كه پيش روى او يا از پشت سر وى يا از راست و چپ او درآيند محفوظش بدار و از آنكه دست آزار و 

 كسى باو رسد آن وجود مبارك را نگهدارى كن و منع فرما

 
ْصِر  ْْدُ ِبالنَّ يِّ

َ
ْظِهْر ِبِه اْلَعْدَل َو أ

َ
 َو اْحَفْظ ِفیِه َرُسوَلَك َو آَل َرُسوِلَك َو أ

و هم بواسطه سلطنت الهيه او حق رسول و آل رسولت را محفوظ گردان و حكومت عدل كامل را بوجود او  

 دان و تو او را مؤيد و منصور فرماآشكار گر

 

اَر َو اْْلَُناِفِق  ْر َناِصِريِه َو اْخُذْل َخاِذِلیِه َو اْقِصْم ِبِه َجَباِبَرَة اْلُكْفِر َو اْقُتْل ِبِه اْلُكفَّ یَع َو اْْنُ َْي َو ََجِ
ِديَن    اْْلُْلحِ

ت او پشت جباران و سركشان عالم را و ياران او را هم نصرت فرما و دشمنانش را مخذول و ذليل ساز و به قدر 

 بشكن و كفار و منافقان و جميع ملحدان را
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َها َو ِبحِْرَها َو اْمََلْ ِبِه اْْلَْرَض َعْدل   ا َو ََبِّ  َحْیُث ََكُُنا ِمْن َمَشاِرِق اْْلَْرِض َو َمَغاِرِِبَ

هالك انداز و زمين در سلطنتش پر از مشرق و مغرب روى زمين و بر و بحر دنيا همه به شمشير قهر او به خاك  

 از عدل گردان

 
اَلُم  َك َعَلْیِه َو آِلِه السَّ یِّ ْظِهْر ِبِه ِديَن ََنِ

َ
  َو أ

 و دين پيغمبر اكرمت عليه و آله السالم را ظاهر و غالب فرما 

 
ْتَباِعِه َو ِشیَعِتِه 

َ
ْعَواِنِه َو أ

َ
اِرِه َو أ ْْنَ

َ
ُهمَّ ِمْن أ   َو اْجَعْلِِن اللَّ

 پروردگارا مرا هم از انصار و ياوران و پيروان و شيعيان آن بزرگوار قرار دهو  

 
ِِهْ َما َيحَْذُروَن ِإَلَه اْلحَقِّ آِمَْي  ُمُلوَن َو ِِف َعُدوِّ

ْ
ٍد َما َيأ ِرِِن ِِف آِل ُمحَمَّ

َ
  َو أ

دشمنان آل رسول هم و آنچه آرزوى آل محمد است از ظهور سلطنت عدل الهى درباره آنها بمن بنما و درباره  

 .آن هالكت و ذلت و انتقامى كه از آن ميترسيدند بمن بنما اى خداى حق اين دعاى مرا مستجاب فرما


