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اْلََْسَن ْبَن َعِليٍّ اْْلاِدي اْلُمْهَتِدَي  با ُُمَمَّد  أَ اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َمْوالَي يا 
ئِِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا اْولِيأَ َوَرمْحَُة اهلِل َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َوِلَّ اهلِل َواْبَن 

ئِِه، اَلسَّالُم اْصِفيأَ َعَلْيَك يا َصِفيَّ اهلِل َواْبَن ُحجََّة اهلِل َواْبَن ُحَجِجِه، اَلسَّالُم 
با َخليَفِتِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن خاَتَِ أَ َعَلْيَك يا َخليَفَة اهلِل َواْبَن ُخَلفائِِه وَ 

مرِي أَ النَِّبّينَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن َسيِِّد اْلَوِصّينَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن 
اْلُمْؤِمننَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن َسيَِّدِة ِنساِء اْلعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا اْبَن 

ْوِصياِء الرّاِشديَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا ئَِّمِة اْْلاديَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن اْلَ اْلَ 
ماَم اْلفائِزيَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا رُْكَن إِ ا ِعْصَمَة اْلُمتَّقنَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك ي

نِْبياِء اْلُمْؤِمننَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا فَ رََج اْلَمْلُهوفنَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث اْلَ 
اْلُمْنَتَجبنَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا خازَِن ِعْلِم َوِصيِّ َرُسوِل اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيَك 

ي َُّها الّناِطُق ِبِكتاِب اهلِل، اَلسَّالُم أَ ي َُّها الّداعي ِِبُْكِم اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيَك أَ 
َوِلَّ  َمِم، اَلسَّالُم َعَلْيَك ياَعَلْيَك يا ُحجََّة اْلَُْجِج، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا هاِدَي اْلُ 

الن َِّعِم، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َعْيَبَة اْلِعْلِم، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َسفيَنَة اْْلِْلِم، اَلسَّالُم 



ُتُه، َوالثّابَِتِة ِف اْلَيقنِي بَا اْلِ أَ َعَلْيَك يا  ماِم اْلُمْنَتَظِر، الظّاِهَرِة لِْلعاِقِل ُحجَّ
الظّاِلمنَي، َواْلُمَغيِِّب َعْن َدْوَلِة اْلفاِسقنَي،  ْعنُيِ أَ ْحَتَجِب َعْن َمْعرِفَ ُتُه، اْلمُ 

ْنِطماِس، َواْلُقْرآَن َغّضًا بَ ْعَد ْسالَم َجديدًا بَ ْعَد اْلِ َواْلُمعيِد َربُّنا ِبِه اْلِ 
َمْرَت أَ َقْمَت الّصالَة، َوآتَ ْيَت الزَّكاَة، وَ أَ نََّك أَ ْشَهُد ياَمْوالَي أَ ْنِدراِس، اْلِ 
 َسبيِل َربَِّك بِاْلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة َل إِ َمْعُروِف، َونَ َهْيَت َعِن اْلُمْنَكِر، َوَدَعْوَت بِالْ 

ِن الَّذي َلُكْم ْسَأُل اهلَل بِالشَّأْ أَ تاَك اْلَيقنُي، أَ  اْلََْسَنِة، َوَعَبْدَت اهلَل ُُمِْلصًا َحّتَّ 
لَْيُكْم، َوَيْسَتجيَب ُدعائي ِبُكْم، إِ ُكَر َسْعيي ْن يَ تَ َقبََّل زِياَريت َلُكْم، َوَيشْ أَ ِعْنَدُه 

ْشياِعِه َوَمواليِه َوُمُِّبيِه، َوالسَّالُم َعَلْيَك أَ ْتباِعِه وَ أَ ْنصاِر اْلَْقِّ وَ أَ َوََيَْعَلين ِمْن 
  .َوَرمْحَُة اهلِل َوبَ رَكاتُهُ 

 

Ensuite, prie la prière de la ziyarate.  
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