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َّ اهللي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا ُحجََّة اهللي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا  اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َوِلي
، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َعُموَد الّديني، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا نُوَر اهللي يف ظُُلماتي الَ  ْرضي

ْفَوةي اهللي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واري  ِّ اهللي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا  َث نُوح  واريَث آَدَم صي َنِبي
ْْساعيَل َذبيحي اهللي، اَلسَّالُم إي ْبراهيَم َخليلي اهللي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واريَث إي واريَث 

ى ُروحي اهللي، ى َكليمي اهللي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واريَث عيسَ َعَلْيَك يا واريَث ُموسَ 
مريي أَ َرُسولي اهللي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واريَث  ا واريَث ُُمَمَّد  اَلسَّالُم َعَلْيَك ي

يِّ َرُسولي َربِّ اْلعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واريَث  ِّ اهللي َوَوصي ننَي َعلييٍّ َوِلي اْلُمْؤمي
ْهلي أَ ْي َشبابي اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واريَث اْلََْسني َواْلَُْسنْيي َسيِّدَ  ،فاطيَمَة الزَّْهراءي 

يِّ ْبني اْلَُْسنْيي َزْيني اْلعابيديَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك اجلَنَّةي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واريَث َعلي 
ريَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واريَث وَّلنَي َواآليا واريَث ُُمَمَّدي ْبني َعلييٍّ باقيري عيْلمي الَ  خي

، ، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واريَث ُموَسى ْبني َجْعَفر  الّصاديقي اْلبارِّ  َجْعَفري ْبني ُُمَمَّد  
، أَ ي َُّها الصِّّديُق الشَّهيُد، اَلسَّالُم َعَلْيَك أَ اَلسَّالُم َعَلْيَك  يُّ اْلبارُّ التَّقييُّ ي َُّها اْلَوصي

، َونَ َهْيَت َعني  َمْرتَ أَ َقْمَت الصَّالَة َوآتَ ْيَت الزَّكاَة، وَ أَ نََّك َقْد أَ ْشَهُد أَ  بياْلَمْعُروفي



بَا اْلََْسني َوَرمْحَُة اهللي أَ تاَك اْلَيقنُي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا  أَ اْلُمْنَكري، َوَعَبْدَت اهلَل َحّتَّ 
 .َوبَ رَكاتُهُ 

 

Ensuite, prie deux rak’ats de ziyarate puis dis : 

 

ُم السَّالُم، مريي اْلُمْؤمي أَ ُهمَّ اْلَعْن قَ تَ َلَة اَللَّ  ننَي، َوقَ تَ َلَة اْلََْسني َواْلَُْسنْيي َعَلْيهي
َوقَ تَ َلتَ ُهْم َوزيْدُهْم َعذاباً  ْعداَء آلي ُُمَمَّد  أَ ُهمَّ اْلَعْن ْهلي بَ ْيتي نَبييَِّك، اَللَّ أَ َوقَ تَ َلَة 

ْزيًا فَ وْ  ،فَ ْوَق ُذلٍّ  َوُذلا  ،َوَهوانًا فَ ْوَق َهوان   ،فَ ْوَق اْلَعذابي  زْ َوخي ُهمَّ ، اَللَّ ي  َق خي
ْتباَعُهْم أَ ليمي َعذابيَك رَْكساً، َواْحُشْرُهْم وَ أَ رْكيْسُهْم يف أَ ََل الّناري َدّعاً، وَ إي ُدعَُّهْم 

 .َل َجَهنََّم ُزَمراً إي 
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