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 عسکری)ع(حسن بر امام  صلوات         

صلوات بر حسن  -السالم است؛ دوازدهم فصل یازدهم؛ مقام سوم. در صلوات بر حجج طاهره علیهم

 ( عسکری علیه السالم )امام حسن  بن على بن محمد علیهم السالم

راوى این صلوات ابو محمد یمنى گفت كه چون حضرت عسکرى علیه السالم از ذكر صلوات بر 

و نوبت بر خود آن جناب رسید ساكت ماند عرض كردم كه كیفیت صلوات بر باقى  پدرش فارغ شد

را بفرمایید فرمود اگر نه این بود كه ذكر این از معالم دین است و خدا امر فرموده ما را كه به اهلش 

برسانیم هر آینه دوست داشتم كه ساكت مانم و لکن چون در مقام دین است بنویس صلوات بر حسن 

  بن محمد علیهم السالم بن على

 
وِر اْْلُِضي اِدِق اْلَوِِفِّ النُّ ِقيِّ الصَّ ٍد اْلََبِّ التَّ ِّ ْبِن ُمحَمَّ

ُهمَّ َصلِّ لََعَ اْلحََسِن ْبِن لََعِ   ِء َخاِزِن ِعْلِمَك  َاللَّ

وفادار بود اى خدا درود فرست بر حسن فرزند على بن محمد )ع( كه آن بزرگوار نيكوكار و پرهيزكار و صادق و  

 دار علم تو نور فروزنده و خزينه

 
 

َ
ِة لََعَ أ اِشِديَن َو اْلُحجَّ َداِة الرَّ يِن اْْلُ ِة الدِّ ِئمَّ

َ
ْمِرَك َو َخَلِف أ

َ
ِ ِبَتْوِحیِدَك َو َوِِلِّ أ

َیاَو اْْلَُذِّكِّ ْْ  ْهِل الدُّ

و هاديان و رهبران خلق و حجت  و ياد آورنده مقام توحيد و يكتايى و صاحب فرمان تو و جانشين پيشوايان دين 

 خدا بر اهل دنيا بود
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ْواَلِد ُرُسِلَك َيا ِإَلَه 
َ

َك َو أ ْصِفَیاِئَك َو ُحَججِ
َ

َحٍد ِمْن أ
َ

ْیَت لََعَ أ ْفَضَل َما َصلَّ
َ

َن َفَصلِّ َعَلْیِه َيا َربِّ أ    اْلَعاَْلِ

و بندگان خالص حجتهاى خود بر خلق  بر احدى از خاصان پس خدايا بر او درودى فرست بهتر از هر درودى كه 

 .و فرزندان رسوالنت فرستادى اى خداى تمام عوالم وجود


