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الزَِّكيُّ الرّاِشُد النُّوُر الثّاِقُب  بَا اْلََْسِن َعِليَّ ْبَن ُُمَمَّد  أَ اَلسَّالُم َعَلْيَك يا 
، اهلِل اَلسَّالُم َعَلْيَك يا ِسرَّ اهلِل،  َوَرمْحَُة اهلِل َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َصِفيَّ

 ةَ ُم َعَلْيَك يا آَل اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا ِخيَ رَ اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َحْبَل اهلِل، اَلسَّال
منَي اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيَك أَ اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا ِصْفَوَة اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا 

ْنواِر، يا َحقَّ اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َحبيَب اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا نُوَر الَ 
ْخياِر، اَلسَّالُم َعَلْيَك ْبراِر، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َسليَل الَ لسَّالُم َعَلْيَك يا َزْيَن الَ اَ 

ِن، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا رُْكَن ْطهاِر، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا ُحجََّة الرَّمحَْ يا ُعْنُصَر الَ 
َوِلَّ الّصاِْلنَي،  ، اَلسَّالُم َعَلْيَك يامياِن، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َمْوََل اْلُمْؤِمننيَ اْلِ 

ى، اَلسَّالُم َعَلْيَك ى، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َحليَف الت ُّقَ اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َعَلَم اْْلُدَ 
يا َعُموَد الّديِن، اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن خاَتَِ النَِّبّينَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن َسيِِّد 

َوِصّينَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن فاِطَمَة الزَّْهراِء َسيَِّدِة ِنساِء اْلعاَلمنَي، اَلسَّالُم الْ 
، اَلسَّالُم َعَلْيَك أَ منُي اْلَوِفُّ، اَلسَّالُم َعَلْيَك ي َُّها الَ أَ َعَلْيَك  ي َُّها اْلَعَلُم الرَِّضيُّ

، اَلسَّالُم عَ أَ  ْْجَعنَي، اَلسَّالُم أَ ي َُّها اْلُْجَُّة َعَلى اْْلَْلِق أَ َلْيَك ي َُّها الزّاِهُد التَِّقيُّ



 

ُ لِْلَحالِل ِمَن اْلَْراِم، أَ ي َُّها الّتاِل لِْلُقْرآِن، اَلسَّالُم َعَلْيَك أَ َعَلْيَك  ي َُّها اْلُمبَ نيِّ
ي َُّها الطَّريُق اْلواِضُح، أَ ي َُّها اْلَوِلُّ الّناِصُح، اَلسَّالُم َعَلْيَك أَ اَلسَّالُم َعَلْيَك 
ُة أَ بَا اْلََْسِن أَ ْشَهُد يا َمْوالَي يا أَ ِئُح، يُّها النَّْجُم الالَّ أَ اَلسَّالُم َعَلْيَك  نََّك ُحجَّ

ى ِعباِدِه، ميُنُه ِف ِبالِدِه، َوشاِهُدُه َعلَ أَ ى َخْلِقِه، َوَخليَفُتُه ِف بَرِيَِّتِه، وَ اهلِل َعلَ 
ى َمْن ى، َواْلُْجَُّة َعلَ ى، َواْلُعْرَوُة اْلُوثْ قَ ى، َوباُب اْْلُدَ َكِلَمُة الت َّْقوَ نََّك  أَ ْشَهُد أَ وَ 

نُوِب، اْلُمبَ رَُّأ ِمَن أَ ْشَهُد أَ ى، وَ ْرِض َوَمْن ََتَْت الث َّرَ فَ ْوَق اْلَ  نََّك اْلُمَطهَُّر ِمَن الذُّ
ِِبُجَِّة اهلِل، َواْلَمْوُهوُب َلُه َكِلَمُة ْحبُ وُّ ْخَتصُّ ِبَكراَمِة اهلِل، َواْلمَ اْلُعُيوِب، َواْلمُ 

ّّن إِ  يَ َمْوال ْشَهُد ياأَ لَْيِه اْلِعباُد، َوَُتْىي ِبِه اْلِبالُد، وَ إِ يَ ْلَجُأ  ياهلِل، َوالرُّْكُن الَّذ
، َوَلُكْم تاِبٌع ِف ذاِت نَ ْفسي َوَشراأَ بآِئَك وَ آِبَك َوبِ  ِع ديين ئِ بْناِئَك ُموِقٌن ُمِقرٌّ

َقَليب َوَمْثواَي، وَ َوخاتَِ  ّّن َوِلٌّ ِلَمْن واالُكْم َوَعُدوٌّ ِلَمْن عاداُكْم، أَ ِة َعَملي َوُمن ْ
َوالسَّالُم َعَلْيَك  ،ّميأُ ْنَت وَ أَ يب أَ وَِّلُكْم َوآِخرُِكْم بِ أَ ُمْؤِمٌن ِبِسرُِّكْم َوَعال نَِيِتُكْم وَ 

  .َوَرمْحَُة اهلِل َوبَ رَكاتُهُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ucu.free.fr 

http://ucu.free.fr/

