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ديِد َوالحعاِلِِ الَّذي ِعلحُمُه ال يَبيدُ  قِّ اْلَح الُم َعَلى اْلَح الُم َعلَ  ،اَلسَّ ى اَلسَّ
الُم َعلَ  ِمننَي َوُمبرِي الحكاِفريَن، اَلسَّ ِديِّ الُ ُُمحِيي الحُمؤح َمِم َوجاِمِع الحَكِلِم، ى َمهح

الُم َعلَ  َرِف، اَلسَّ اَلسَّ َلِف َوصاِحِب الشَّ ُبوِد الُم َعلَ ى َخَلِف السَّ ِة الحَمعح ى ُحجَّ
الُم َعلَ وََكِلَمِة الحمَ  ُموِد، اَلسَّ لِياِء َوُمِذلِّ الَ ى ُمِعزِّ الَ حح الُم َعلَ وح داِء، اَلسَّ ى عح
ِل نحِبياِء َوخاِتِِ الَ واِرِث الَ  الُم َعَلى الحقاِئِم الحُمنحَتَظِر َوالحَعدح ِصياِء، اَلسَّ وح

المُ  تَ َهِر، اَلسَّ الُم  الحُمشح يحِف الّشاِهِر َوالحَقَمِر الزّاِهِر َوالنُّوِر الحباِهِر، اَلسَّ َعَلى السَّ
ِر التَّ َعلَ  الُم َعلَ ى ََشحِس الظَّالِم َوَبدح َرِة الَ ى َربيِع الَ ماِم، اَلسَّ يّاِم، ناِم َوَنضح

الُم َعلَ  صاِم َوَفالَّ اَلسَّ مح الُم َعَلى الدّ ى صاِحِب الصَّ اِم، اَلسَّ ثُوِر يِن الحَمأح ِق اْلح
الُم َعلَ  ُطوِر، اَلسَّ ِتِه َعلَ َوالحِكتاِب الحَمسح ى ِعباِدِه، ى بَِقيَِّة اهلِل يف ِبالِدِه َوُحجَّ

ِفياِء،وٌد آثاُر الَ نحِبياِء، َوَلَديحِه َموحجُ لَيحِه َمواريُث الَ إِ ى الحُمنحتَ هَ  الُم َعَلىصح  اَلسَّ
رِّ َوالحَوِلِّ ِللَ  ََتَِن َعَلى السِّ ِديِّ الَّذي َوَعَد اهلُل الحُمؤح الُم َعَلى الحَمهح ِر، اَلسَّ مح

عح أَ َمَم َعزََّوَجلَّ ِبِه الُ  َض ِبِه الَ  َث، َوََيحلَ نح ََيحَمَع ِبِه الحَكِلَم، َويَ ُلمَّ ِبِه الشَّ رح
َن َلُه َويُ نحِجزَ  اًل، َوَُيَكِّ طًا َوَعدح ِمننَي،  ِقسح َد الحُمؤح َهُد يا َموحالَي أَ ِبِه َوعح نََّك أَ شح



َة ِمنح آباِئَك َوالَ  يت َوَمواِلَّ أَ ِئمَّ َم يَ ُقوُم الَ  ِئمَّ نحيا َويَ وح َياِة الدُّ هاُد، يف اْلح ُلَك أَ سح أَ شح
َأَل اهلَل تَباَرَك َوَتعاَل أَ يا َموحالَي  ِِ َشأح نح َتسح  يين َوَقضاِء َحواِئج يف َصال

راِن ُذنُويب َوالَ  ِذ بَِيدي يف ديين َوآِخَريت ِل َوِلِ َوُغفح واين وَ خح ِمننَي أَ خح َخوايت الحُمؤح
ِمناِت كآفًَّة    .وٌر َرحيمٌ نَُّه َغفُ إِ َوالحُمؤح

 

Ensuite, tu pries la prière de la ziyarate (ou 12 rak’ats) en faisant les saluts 

finaux toutes les deux rak’ats.  
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