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َنِبِّ  اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث آَدَم َصْفَوِة اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث نُوح  
ى  ْبراهيَم َخليِل اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث ُموسَ إِ اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث  اهلِل،

اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث  حِ و ى رُ َكليِم اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث عيسَ 
مرِي اْلُمْؤِمننَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا أَ اَلسَّالُم َعَلْيَك يا واِرَث  َحبيِب اهلِل، ُُمَمَّد  

ى ، السَّالُم عَلْيَك ُمصَطفَ الْ  واِرَث فاِطَمَة الزَّْهراِء، السَّالُم َعَليَك يا بَن َُممَّد  
ى، الَسالُم َعَليَك يا بَن فاِطَمَة الَزْهراِء، السَّالُم َعَلْيَك يَا ُمرَتضَ يِّ الْ يا بَن علِ 

ْشَهُد أَ رِِه َواْلِوتْ َر اْلَمْوُتوَر، لسَّالُم َعَلْيَك يا ثاَر اهلِل َواْبَن ثاى، اَ ْبَن َخدجَيَة اْلُكب ْرَ 
َونَ َهْيَت َعِن ُوِف، َمْرَت بِاْلَمْعر أَ آتَ ْيَت الزَّكاَة، وَ َقْمَت الصَّالَة، وَ أَ نََّك َقْد أَ 

ًة مَّ أُ ًة قَ تَ َلْتَك، َوَلَعَن اهلُل مَّ أُ تاَك اْلَيقنُي، فَ َلَعَن اهلُل أَ  َطْعَت اهلَل َحّتَّ أَ اْلُمْنَكِر، وَ 
َعْت ِبذَ أُ ظََلَمْتَك، َوَلَعَن اهلُل   ،اهللِ  با َعْبدِ أَ ا ِلَك فَ َرِضَيْت ِبِه، يا َمْوالَي يمًَّة َسَِ

ِع ئِ ياِبُكْم، ُموِقٌن ِبَشراإِ ّني ِبُكْم ُمْؤِمٌن َوبِ أَ نِْبياَئُه َوُرُسَلُه أَ َمالِئَكَتُه وَ ْشِهُد اهلَل وَ أُ 
َقَلِب ديين  ، َفَصَلواُت اهلَل َعَلْيُكْم َوَعلَ إِ َوَخواتيِم َعَملي َوُمن ْ ْرواِحُكْم أَ ى ىل َرّبي

ِهرُِكْم َوباِطِنُكْم، اَلسَّالُم ُكْم َوظاى غائِبِ ى شاِهدُِكْم َوَعلَ ْجسادُِكْم َوَعلَ أَ ى َوَعلَ 



ماِم اْلُمتَّقنَي َواْبَن قاِئِد إِ َسيِِّد اْلَوِصيينَي َواْبَن  َعَلْيَك يَا ْبَن خاََتَ النَِّبيينَي َواْبنَ 
ى ْنَت باُب اْْلُدَ أَ ِلَك وَ ىل َجنياِت النَّعيِم، وََكْيَف ال َتُكوُن َكذَ إِ َحجَّلنَي اْلُغرِّ اْلمُ 

نْيا َوخاِمُس أَ ى ى َواْلُْجَُّة َعلَ ى َواْلُعْرَوُة اْلُوثْ قَ قَ ماُم الت   إِ وَ  ْصحاِب أَ ْهِل الد 
ْتَك َيُد ال مياِن، َورُبييَت ِف ِحْجِر اْلِ  يِ رَّمْحَِة، َوَرَضْعَت ِمْن َثدْ اْلِكساِء َغذَّ

ُر راِضَية  اْلِ  َصَلواُت اهلِل  ِف َحياِتكَ  ِبِفراِقَك َوال شاكَّة   ْسالِم، َفالن َّْفُس َغي ْ
َرِة السياِكَبِة، َوَقريَن أَ ى آباِئَك وَ َوَعلَ  َعَلْيكَ  بْناِئَك، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َصريَع اْلَعب ْ

 َمةَ حارَِم وانْ تَ َهَكْت ِفيَك ُحرْ مَ مًَّة اْسَتَحلَّْت ِمْنَك الْ أُ اْلُمصيَبِة الرياتَِبِة، َلَعَن اهلُل 
ِه ْصَبَح َرُسوُل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَليْ أَ هلُل َعَلْيَك َمْقُهوراً، وَ ى اسالِم، فَ ُقِتْلَت َصلَّ اْلِ 

ى ْصَبَح ِكتاُب اهلِل ِبَفْقِدَك َمْهُجوراً، اَلسَّالُم َعَلْيَك َوَعلَ أَ َوآِلِه ِبَك َمْوُتوراً، وَ 
َتْشَهديَن ِئمَِّة ِمْن بَنيَك، َوَعَلى اْلُمسْ خيَك َوَعَلى الَ أَ مَِّك وَ أُ بيَك وَ أَ َجدَِّك وَ 

َمَعَك َوَعَلى اْلَمالِئَكِة اْْلافينَي ِبَقْْبَِك َوالشياِهديَن ِلُزويارَِك اْلُمْؤِمننَي بِاْلَقُبوِل 
ميي يَا ْبَن أُ ْنَت وَ أَ ّب أَ َرمْحَُة اهلِل َوبَ رَكاتُُه بِ لسَّالُم َعَلْيَك وَ ى ُدعاِء شيَعِتَك، َواَعلَ 

اهلِل، َلَقْد َعُظَمِت الرِّزِيَُّة َوَجلَِّت  با َعْبدِ أَ ي يا مي أُ ْنَت وَ أَ ّب أَ ِل اهلِل، بِ َرُسو 
مًَّة أُ ْرِض، فَ َلَعَن اهلُل ْهِل السَّماواِت َواْلَ أَ ى ََجيِع اْلُمصيَبُة ِبَك َعَلْينا َوَعلَ 

َك َقَصْدُت َحَرمَ  اهللِ  با َعْبدِ أَ ْلََْمْت َوتَ َهيََّأْت ِلِقتاِلَك، يا َمْوالَي يا أَ ْسَرَجْت وَ أَ 
َحلِّ الَّذي َلَك َلَدْيِه مَ ِن الَّذي َلَك ِعْنَدُه َوبِالْ ُل اهلَل بِالشَّأْ ْسأَ أَ تَ ْيُت َمْشَهَدَك أَ وَ 
نْيا َواْل ْن جَيَْعلَ أَ وَ  َوآِل ُُمَمَّد   ى ُُمَمَّد  ْن ُيَصلَِّى َعلَ أَ   ةِ ِخَرِة ِبَنِّ ين َمَعُكْم ِف الد 



 . َوُجوِدِه وََكَرِمهِ 

 

Ensuite, embrasse la tombe, prie deux rak’ats au niveau de la tête, en 

récitant ce que tu veux comme sourate. Après avoir fini, dis : 

 

نَّ ّني َصلَّْيُت َورََكْعُت َوَسَجْدُت َلَك َوْحَدَك ال َشريَك َلَك، ِلَ إِ ُهمَّ اَللَّ 
ْنَت، أَ  الَّ إِ َه لَ إِ ْنَت اهلُل ال أَ نََّك َلَك ِلَ  الَّ إِ ُن ُكوَع َوالس ُجوَد ال َتُكو الصَّالَة َوالر  

ْفَضَل التَِّحيَِّة َوالسَّالِم، َواْرُدُد أَ ْبِلْغُهْم َعيني أَ وَ  َوآِل ُُمَمَّد   ى ُُمَمَّد  ُهمَّ َصلِّ َعلَ اَللَّ 
ُهُم التَِّحيََّة َوالسَّالَم، اَللَّ   َمْوالَي ىَل إِ َهِديٌَّة ِميني  الرَّْكَعتانِ  ُهمَّ َوهاتانِ َعَليَّ ِمن ْ

 ى ُُمَمَّد  ُهمَّ َصلِّ َعلَ َعَلْيِهَما السَّالُم، اَللَّ  مامي اْلَُْسنْيِ اْبِن َعِليِّ إِ َوَسيِّدي وَ 
، َواْجِزّن َعلَ َوتَ َقبَّْل ذَ  َوآِل ُُمَمَّد   َرجائي فيَك َملي وَ أَ ْفَضَل أَ ِلَك ى ذَ ِلَك ِميني

 .الريامِحنيَ  ْرَحمَ أَ َوِف َولِيَِّك يا 

 

Ensuite, déplace toi vers les pieds d’Al-Hussein (a.s.), visite Ali fils de 

Hussein(a.s.), sa tête étant au niveau des pieds d’Abou Abdillah (a.s.) et dis : 

 

اَلسَّالُم  ،اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن َرُسوِل اهلِل، اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن َنِبِّ اهللِ 
الشَّهيِد، اَلسَّالُم مرِي اْلُمْؤِمننَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن اْلَُْسنْيِ أَ َعَلْيَك يَا ْبَن 

وِم، ي  َها اْلَمْظُلوُم اْبُن اْلَمْظلُ أَ الشَّهيِد، اَلسَّالُم َعَلْيَك ي  َها الشَّهيُد اْبُن أَ َعَلْيَك 
َعْت ِبذَ أُ ًة ظََلَمْتَك، َوَلَعَن اهلُل مَّ أُ ، َوَلَعَن اهلُل ًة قَ تَ َلْتكَ مَّ أُ َلَعَن اهلُل  ِلَك مًَّة َسَِ



فَ َرِضَيْت ِبِه، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َمْوالَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َوِلَّ اهلِل َواْبَن َولِيِِّه، 
ى ََجيِع اْلُمْؤِمننَي، فَ َلَعَن َلَقْد َعُظَمِت اْلُمصيَبُة َوَجلَِّت الرَّزِيَُّة ِبَك َعَلْينا َوَعلَ 

نْيا َواْل لَيْ إِ ىَل اهلِل وَ إِ بْ َرأُ أَ مًَّة قَ تَ َلْتَك وَ أُ اهللُ  ُهْم ِف الد   . ِخَرةِ ِك ِمن ْ

 

Ensuite, tu te diriges vers les tombes des martyrs, tu les visites en disant : 

 

ْصِفياَء اهلِل أَ َءُه، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا ِحبياأَ ْولِياَء اهلِل وَ أَ لسَّالُم َعَلْيُكْم يا اَ 
مرِي اْلُمْؤِمننَي أَ ْنصاَر أَ ْنصاَر نَِبييِه وَ أَ ْنصاَر ديِن اهلِل وَ أَ اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا  ،ِودياَءهُ أَ وَ 
 مَّد  ّب ُمَُ أَ ْنصاَر أَ ، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا ْنصاَر فاِطَمَة َسيَِّدِة ِنساِء اْلعاَلمنيَ أَ وَ 

اهلِل اْلَُْسنْيِ الشَّهيِد  ّب َعْبدِ ْنصاَر أَ أَ ِصِح، اَلسَّالُم َعَلْيُكْم يا اْلََْسِن اْلَوِلِّ النيا
ْرُض ميي ِطْبُتْم َوطاَبِت اْلَ أُ نْ ُتْم وَ أَ ّب أَ َْجَعنَي، بِ أَ وِم َصَلواُت اهلِل َعَلْيِهْم اْلَمْظلُ 

ُفوُز َمَعُكْم ِف أَ يا لَْيَتين ُكْنُت َمَعُكْم فَ  هلِل فَ ْوزاً َعظيماً،الَّيت فيها ُدِفْنُتْم، َوفُ ْزَُتْ َوا
ِئَك َرفيقاً، َوالسَّالُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة ولَ أُ َهداِء َوالصياِْلنَي َوَحُسَن اْْلِناِن َمَع الش  

 . اهلِل َوبَ رَكاتُهُ 
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