
  امام زمان ( عج )القاب

  ذخيره خدا در زمين. بقيّة ّ� :

 . جانشين خدا در ميان خاليقخليفة ّ� :

 .وند متعال، سمت و سوى الهى كه اولياى حق رو به او دارند مظهر جمال و جالل خداوجه ّ� :

 دروازه همه معارف الهى، درى كه خدا جويان براى ورود به ساحت قدس الهى، قصدش می باب ّ� :
 .كنند

 . دعوت كننده الهى، فرا خواننده مردم به سوى خدا، منادى راستين هدايت الى ّ� داعى ّ� :

 راه خدا، كه هركس سلوكش را جز در راستاى آن قرار دهد سر انجامى جز هالكت نخواهد سبيل ّ� :
 .داشت

 . سر سپرده به واليت خدا و حامل واليت الهى، دوست خداولى ّ� :

 حّجت خدا، برهان پروردگار، آن كس كه براى هدايتِ در دنيا، و حسابِ در آخرت به او احتجاج حجة ّ� :
 .می كنند

 . نور خاموشى ناپذير خدا، ظاهر كننده همه معارف و حقايق توحيدى، مايه هدايت رهجوياننور ّ� :

 . ديده بيدار خدا در ميان خلق، ديدبان هستى، چشم خدا در مراقبت كردار بندگانعين ّ� :

 . فرزند نبوّت، باقيمانده نسل پيامبرانساللة النّبوّة:

 .( پايان بخش سلسله امامت، آخرين جانشين پيامبر (�خاتم االوصياء:

 . پرچم هدايت، رايت هميشه افراشته در راه ّ�، نشان مسير حقيقتعلم الهدى:

 . كشتى نجات، وسيله رهايى از غرقاب ضاللت، سفينه رستگارىسفينة النّجاة:

 . چشمه زندگى، منبع حيات حقيقىعين الحيوة:

 قيام كننده مورد انتظار، انقالب بی نظيرى كه همه صالحان چشم انتظار قيام جهانى القائم المنتظر:
 .اويند

 . عدالت مشهور، تحقق بخش عدالت موعودالعدل المشتهر:

 . ماه درخشان، ماهتاب دلفروز شبهاى سياه فتنه و جورالقمر الّزاهر:

 . خورشيد آسمان هستى ظلمت گرفتگان، مهر تابنده در ظلمات زمينشمس الظالّم:

 . بهار مردمان، سر فصل شكوفايى انسان، فصل اعتدال خاليقربيع األنام:

 . طراوت روزگار، شادابى زمان، سّر سرسبزى دوباره تاريخنضرة األيّام:

 . تجّسم دين، تجسيد آيين بر جاى مانده از آثار پيامبران، خوِد دين، كيان آيين، روح مذهبالدين المأثور:



 . قرآن مجّسم، كتاب نوشته شده با قلم تكوين، معجزه پيامبر در هيئت بشرىالكتاب المسطور:

 . دارنده واليت امر الهى، صاحب فرمان و اختياردار شريعتصاحب األمر:

 . اختيار دارِ زمانه، فرمانده كل هستى به اذن حقصاحب الزمان:

 . تطهير كننده زمين كه مسجد خداست، از بين برنده پليدى و ناپاكى از بسيط خاكمطّهر األرض:

 . برپا دارنده عدالت، بر افرازنده پرچم عدل و داد در سراسر گيتىناشر العدل:

 . هدايتگر همه اّمتها، راه يافته راهنماى همه طوايف بشريتمهدى االمم:

 .: گردآورنده همه كلمه ها بر اساس كلمه توحيد، وحدت بخش همه صفهاجامع الَكلِم

 . ياريگر حقِ خدا، ياورِ حقيقتناصر حق ّ� :

 . راهنماى مردم به سوى مقاصد الهى، راه بلد و راهبر انسانها در راستاى اراده خداونددليل ارادة ّ� :

 . قيام كننده به دستور الهى، بر انگيخته به فرمان پروردگار، شورنده بر غير خدا به امر خداالثائر بأمر ّ� :

 . احياگر مؤمنان، حياتبخش دلهاى اهل ايمانمحيى المؤمنين:

 . نابود كننده كافران، درهم شكننده كاخ كفر، هالك كننده كفارمبير الكافرين:

 . عّزت بخش مؤمنان، ارزش دهنده اهل ايمانمعّز المؤمنين:

 . خوار كننده كافران، درهم شكننده جبروتِ كفر پيشگانمذّل الكافرين:

 . نجات دهنده مستضعفان، رهايى بخش استضعاف كشيدگانمنجى المستضعفين:

 . پيمان بندگى خدا كه از بندگان گرفته شدهميثاق ّ� الّذى أخذه:

 . مدار روزگار، محور گردونه وجود، مركز پيدايش زمانمدار الدهر:

 . نگهدارنده زمان، كيان هستى دورانناموس العصر:

 . كلمه تاّمه خداوند، حّجت بالغه الهىكلمة ّ� التامه:

 . تالوت كننده كتاب خدا، قارى آيات كريمه قرآنتالى كتاب ّ� :

 . وعده ضمانت شده خدا، پيمان تخلّف ناپذير الهىوعدّ� الّذى ضمنه:

 .ی پايان خدا، لطف و رحمت بی كرانه پروردگار، رحمت گسترده حق رحمت برحمة ّ� الواسعة:

 .نگهبان اسرار پروردگار، حافظ رازهاى ربوبىحافظ اسرار رب العالمين: 

 . گنجينه دانشهاى پيامبرى ـ خزانه معارف نبوىمعدن العلوم النبويّه:

 . نظام بخش ديننظام الدين:



 . پيشواى متقينيعسوب المتقين:

 . عزت بخش يارانمعّز االولياء:

 . خوار كننده دشمنانمذّل األعداء:

 . ميراث بر پيامبرانوارث االنبياء:

 . نور ديدگان خاليقنور ابصار الورى:

 . خونخواه شهيدانالوتر الموتور:

 . بر طرف كننده بالهاكاشف البلوى:

 . مهيّا شده براى ريشه كن كردن ظالمانالمعد لقطع دابر الظلمه:

 . مورد انتظار براى از بين بردن كژيها و نادرستی هاالمنتظر القامة األمت و العوج:

 . مورد آرزو براى بر طرف كردن ستم و تجاوزالمترجى الزالة الجور و العدوان:

 . ذخيره شده براى تجديد واجبات و سنن الهىالمّدّخر لتجديد الفرائض و السنن:

 . مورد اميد براى زنده ساختن دوباره قرآن و حدود آنالمؤّمل الِحياء الكتاب وحدوده:

 . گرد آورنده مردم بر اساس تقوىجامع الكلمة على التقوى:

 . واسطه بين آسمان و زمين، كانال رحمت حق بر خلقالسبب المتصل بين األرض و السماء:

 . صاحب روز پيروزى و بر افرازنده پرچم هدايتصاحب يوم الفتح و ناشرراية الهدى:

 . الفت دهنده دلها بر اساس رضايت و درستكارىمؤلف شمل الصالح و الرضا:

 . خونخواه شهيد كربالالطالب بدم المقتول بكربال:

 يارى شده عليه دشمنان وافترا زنندگان المنصور على من اعتدى عليه وافترى:

 

 

 :مفاتيح الجنان، زیارت حضرت صاحب االمر

 السالم عليک يا وصي االوصياء الماضين

 سالم بر تو اي سفارش تمامي سفارش کنندگان گذشته 

 السالم عليک يا حافظ اسرار رب العالمين

 !سالم بر تو اي نگهبان اسرار پروردگار جهانيان



 السالم عليک يابن العترة الطاهرة

 !سالم بر تو اي فرزند خاندان پاک و مطّهر

 السالم عليک يا معدن العلوم النبوة

 !سالم بر تو اي جايگاه استقرار علوم نبويّه و مرکز علم  هاي نبّي اکرم صلي هللا عليه وآله

 السالم عليک يا سبيل هللا الذي من سلک غيره هلک

 .سالم بر تو اي راه خدا که اگر کسي غير از آن برود، هالک خواهد شد

 السالم عليک يا نور هللا الذي ال يطفي

 .درود و سالم بر تو؛ اي نور خدايي که خاموش نشود

  

 السالم عليک يا حجة هللا الَتي ال تخفي

 . سالم بر تو اي حجت خدا، که هيچ گاه پوشيده نبوده اي

  

 السالم عليک يا حجة هللا علي من في االرض و السماء

سالم و و درود بر تو باد؛ که دليل (و برهان و راه استوار) خداوند هستي بر تمامي کساني که در زمين 
 .و آسمان هستند

  

 ا شهد ا نک الحجة علي من مضي و من بقي

 .گواهي مي دهم که همانا تويي حّجت، بر آن که گذشته است از دنيا و آن که باقي مانده است

  

 و ا نک خازن کل علم و فاتق کل رتق و محقق کل حق و مبطل کل باطل

 .همانا، تويي گنجينِه هر علم و شکافندِه هر بسته شده و ثابت کنندِه هر حّقي و باطل کنندِه هر باطلي

  

 رضيتک يا موالي اماماً و هادياً و ولياً و مرشداً، ال ابتغي بِک بدالً و ال اتخذ من دونک ولياً 

م که اي سرور من! تو، امام و هدايت کننده و سرپرست من هستي و مرشد و جهت نخشنود از آ
 .سازمي و هرگز جايگزيني براي تو نتوان جست و غير از تو سرپرستي را نگزينم

  



 و اشهد انک الحق الثابت الذي ال عيب فيه 

 .گواهي مي دهم بر اين که تو حّق پايداري و هيچ عيبي بر تو روا نمي باشد

  

 و انت الشافع الذي ال ينازع و الولي الذي ال يدافع

تو شفاعت کننده اي هستي که احدي با تو نزاع نتواند کرد و سرپرستي هستي که قدرت مقاومت و 
 .دفاع با تو را هيچکس نخواهد داشت

  

 السالم علی معز االولياءومذل االعداء

 )او(سالم بر عزت دهنده دوستان (خدا) و ذليل کننده دشمنان 
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