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 آن نماز و( عج) هدیم امام به استغاثه   

اى است به حضرت صاحب الزمان صلوات  چهاردهم سيد علي خان در كلم طيب فرموده اين استغاثه

پس رو به قبله زير حمد و هر سوره كه خواهى بگزار ه اهلل عليه هر جا كه باشى دو ركعت نماز ب

 آسمان بايست و بگو

ُة  امه اِئَمُة َو َبَرََكُتُه اْلَقاِئَمُة الته اِمُل اْلَعامُّ َو َصَلَواُتُه الده امُّ الشه ِ اْلَكاِمُل الته ِ  َساَلُم اَّلله ِة اَّلله  لََعَ ُحجه

بر   لسالم كامل و تمام خداى متعال سالم عام و شامل )مراتب كمال( و رحمتى پيوسته و بركاتى پاينده و كام 

 حجت خدا

 

ْرِضِه َو ِباَلِدِه َو َخِلیَفِتِه لََعَ َخْلِقِه َو ِعَباِدِه 
َ

ِه ِِف أ   َو َوِلیِّ

 و ولى او در روى زمين حق و شهرهاى او و بر خليفه او بر خلق و بندگان خدا

 

ْفَوِة َص  ِة َو الصه ِة اْلِعْْتَ ِة َو َبِقیه ُبوه مَياِن َو ُساَلَلِة النُّ َماِن َو ُمْظِهِر اْْلِ   اِحِب الزه

 و بر پاك فرزند نبوت و باقيمانده برگزيده عترت حضرت صاحب الزمان و آشكار كننده ايمان 

 

 



لبیت )ع(                                                                                          معارف اهل ا تحقیقات ونشر    آن مناز و( عج) دیهم امام به استغاثه                                                                                                                                    موسسه 
 

 

2 www.ahlolbait.com 
 

 

وِل َو اْلَعْرِض  ْرِض َو َناِشِر اْلَعْدِل ِِف الطُّ ِر اْْلَ ْحَكاِم اْلُقْرآِن َو ُمَطهِّ
َ

ِن )ُمْعِلِن( أ   َو ُمَلقِّ

احكام قرآن و پاك كننده زمين از جور و طغيان و ناشر بنيان عدل و احسان در طول و عرض  و تعليم دهنده 

 جهان

 

اِهِريَن  ِة الطه ِئمه َماِم اْْلُْنَتَظِر اْْلَْرِضيِّ )اْْلُْرَتَضى( َو اْبِن اْْلَ ِة اْلَقاِئِم اْْلَْهِديِّ اْْلِ   َو اْلُحجه

 د ائمه پاكان عالمحجت قائم و مهدى منتظر برگزيده خدا و فرزن 

 

َداِة اْْلَْعُصوِمنَي  ِة اْْلُ ِئمه نَي اْْلَاِدي اْْلَْعُصوِم اْبِن اْْلَ ْوِصَیاِء اْْلَْرِضیِّ   اْلَوِصيِّ اْبِن اْْلَ

و وصى فرزند اوصياء پسنديده پيغمبر خاتم كه رهنماى خلق و داراى مقام عصمت است فرزند امامانى كه همه  

 ندبا مقام عصمت هاديان خلق

 

 ِ
اَلُم َعَلْیَك َيا ُمِذله اْلَكاِفِريَن اْْلَُتَكّبِّ اَلُم َعَلْیَك َيا ُمِعزه اْْلُْؤِمِننَي اْْلُْسَتْضَعِفنَي السه يَن السه

نَي  اِْلِ   الظه

سالم بر تو اى عزت بخش اهل ايمان كه در دوران ضعيف و ناتوانند سالم بر تو اى ذليل و خوار كننده كافران  

 تمكارمتكبر س
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َماِن  اَلُم َعَلْیَك َيا َمْواَلَي َيا َصاِحَب الزه ِ   السه اَلُم َعَلْیَك َيا اْبَن َرُسوِل اَّلله   السه

 سالم بر تو اى فرزندرسول خدا سالم بر تو اى موالى من اى صاحب زمان 

 

اَلُم َعَلْیَك َيا  ِمرِي اْْلُْؤِمِننَي السه
َ

اَلُم َعَلْیَك َيا اْبَن أ نَي السه ََدِ ِنَساِء اْلَعاَْلِ ْهَراِء َسیِّ  اْبَن َفاِطَمَة الزه

 سالم بر تو اى فرزند امير المؤمنين سالم بر تو اى فرزند فاطمه زهرا بزرگ زنان عالم  

 

ِعنَي  ْْجَ
َ

ْلِق أ َماِم لََعَ اْلخَ ِة اْلُحَججِ اْْلَْعُصوِمنَي َو اْْلِ ِئمه اَلُم َعَلْیَك َيا اْبَن اْْلَ   السه

 سالم بر تو اى فرزند امامان و حجتهاى خدا كه معصومانند و پيشوايان بر همه خلق عالم 

 

ِلٍص َلَك ِِف اْلِواَلَيِة  اَلُم َعَلْیَك َيا َمْواَلَي َساَلَم ُمخْ  السه

 سالم بر تو اى موالى من سالم و تحيت خالصانه با ايمان به واليت و امامت تو 

 

 َ َماُم اْْل َك اْْلِ نه
َ

ْشَهُد أ
َ

 ْهِديُّ َوْوالو َو ِفْعالو أ

 دهم كه تو پيشواى رهنماى عالمى به گفتار و كردار گواهى مى 
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ْرَض ِوْسطاو َو َعْدالو َبْعَد َما ُمِلَئْت ُظْلماو َو َجْوراو  ََلُ اْْلَ ِذي ََتْ ْنَت اله
َ

 َو أ

 د گرديده استو تويى آنكه جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد پس از آنكه پر از جور و بيدا 

 

ْعَواَنَك 
َ

اَرَك َو أ ْْنَ
َ

َ أ َب َزَماَنَك َو َكَّثه َرَجَك َو َوره َل َمخْ ُ َفَرَجَك َو َسهه َل اَّلله   َفَعجه

پس خدا ظهورت را زود گرداند و خروجت را آسان و زمان سلطنتت را نزديك سازد و بسيار نمايد ياران و  

 ياورانت را

 

َز َلَك َما َوَعَدَك  ْنجَ َ
ْصَدُق اْلَقاِئِلنَي  َو أ

َ
  َفُهَو أ

 ترين سخن گويان است گوو وعده ظفرى كه به تو فرموده بزودى روا گرداند او راست 

 

َعَلُهُم اْلَواِرِثنَي  ةو َو َنجْ ِئمه
َ

َعَلُهْم أ ْرِض َو َنجْ ِذيَن اْسُتْضِعُفوا ِِف اْْلَ نه لََعَ اله ُ ْن منَ
َ

  َو ُنِريُد أ

كردند منت گذاشته و آنها را  يم بر اهل ايمان كه بدان آنان را ضعيف و ناتوانخواه كه خود فرموده ما مى 

 گردانيم (پيشوايان خلق قرار دهيم و وارث )اهل زمين
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ِ َحاَجِتي َكَذا َو َكَذا َماِن َيا اْبَن َرُسوِل اَّلله  َيا َمْواَلَي َيا َصاِحَب الزه

بدارد مرا بر آنچه رضاى اوست و  اجتهاى من آنكه )خدااى موالى من اى صاحب الزمان اى فرزند رسول خدا ح 

 (خير و سعادت دنيا و عقبى عطا فرمايد

 

 (و بجاى كذا و كذا حاجات خود را ذكر كند)

ِ َشَفاَعةو َمْقُبوَلةو  نه َلَك ِعْنَد اَّلله
َ

ْهُت ِإَلْیَك ِبحَاَجِتي ِلِعْلِمي أ جه اِحَها َفَقْد ََتَ َمَقاماو َو  َفاْشَفْع ِِل ِِف َنجَ
 َمحُْموداو 

دانم  ام زيرا مى حاجتم رو آورده پس تو در برآمدن حاجاتم به درگاه خدا شفاعت كن كه من به شما در بر آمدن 

 پسنديده بلند است كه شما را نزد خدا شفاعت مقبول و مقام

 

ِن 
ْ

أ ِه َو ِبالشه ْمِرِه َو اْرَتَضاُُكْ ِلِسرِّ
َ

ُكْم ِبأ َنُه َفِبحَقِّ َمِن اْخَتصه ِ ََبَْنُكْم َو ََبْ ِذي َلُكْم ِعْنَد اَّلله   اله

پس به حق آنكس كه شما را به فرمان خالفتش مخصوص كرد و براى حفظ اسرار علم خود برگزيد و به حق آن  

 شأن و مقامى كه شما را نزد خداست
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َ َتَعاََل ِِف ُنْجحِ َطِلَبِتي َو ِإَجاَبِة َدْعَوِتي َو َكْشِف  َبِتيَسِل اَّلله   ُُكْ

كه از خدا درخواست كنيد كه همه مطالب و حوايجم را برآورد و دعاهايم مستجاب كند و غم و اندوهم برطرف  

 .گرداند

 

شود إن شاء اهلل تعالى مؤلف گويد كه بهتر آن است كه در و بخواه هر چه خواهى كه برآورده مي

إذا »واند و در ركعت دوم بخ )سوره فتح( «إنا فتحنا»ركعت اول نماز اين استغاثه بعد از حمد سوره 

 )سوره نصر( « جاء نصر اهلل


