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َّ اهللي َواْبَن َولييِّهي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا ُحجََّة اهللي َواْبَن اَلسَّالُم َعَلْيَك يا وَ  ِلي
منَي اهللي أَ يِّهي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا ُحجَّتيهي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َصفييَّ اهللي َواْبَن َصفي 

، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َر اهللي يف ظُُلماتي الَ يا نُو  مينيهي، اَلسَّالُم َعَلْيكَ أَ َواْبَن  ْرضي
ى، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا خازيَن ى، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َعَلَم الّديني َوالت ُّقَ ماَم اْْلُدَ إي 

لسَّالُم َعَلْيَك يا نائيَب عيْلمي النَّبيّينَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا خازيَن عيْلمي اْلُمْرَسلنَي، اَ 
، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا الَ  ياءي الّسابيقنَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َمْعديَن اْلَوْحيي اْلُمبنيي ْوصي

، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َعْيَبَة عيْلمي اْلُمْرَسلنَي، اَلسَّالُم َعَلْيَك  َب اْلعيْلمي اْلَيقنيي صاحي
ُد، اَلسَّالُم َعَلْيَك ماُم َها الي ي ُّ أَ الّصاليُح، اَلسَّالُم َعَلْيَك ماُم ي َُّها الي أَ  ي َُّها أَ الزّاهي

ي َُّها أَ الرَّشيُد، اَلسَّالُم َعَلْيَك ماُم السَّيُِّد ي َُّها الي أَ ماُم اْلعابيُد، اَلسَّالُم َعَلْيَك الي 
يِّهي، اَلسَّال ُم َعَلْيَك اْلَمْقُتوُل الشَّهيُد، اَلسَّالُم َعَلْيَك يَا ْبَن َرُسولي اهللي َواْبَن َوصي

نََّك َقْد بَ لَّْغَت َعني اهللي أَ ْشَهُد أَ َوَرمْحَُة اهللي َوبَ رَكاتُُه،  يا َمْوالَي ُموَسى ْبَن َجْعَفر  
، ما مَحََّلَك َوَحفيْظَت َما اْستَ ْوَدَعَك، َوَحلَّْلَت َحالَل اهللي َوَحرَّْمَت َحراَم اهللي 

ى يف َجْنبي اهللي، ذَ اهللي َوَصبَ ْرَت َعَلى الَ  تابَ ْحكاَم اهللي، َوتَ َلْوَت كي أَ َقْمَت أَ وَ 



 

هاديهي َحّتَّ  نََّك َمَضْيَت َعلى ما أَ تاَك اْلَيقنُي، َوَاْشَهُد  أَ َوجاَهْدَت يف اهللي َحقَّ جي
ُروَن وَ َمضَ  ياُء اْْلاُدوَن الَ ُبوَن الَ ْجداُدَك الطَّيِّ أَ ى َعَلْيهي آباُؤَك الطّاهي ُة ْوصي ئيمَّ

ْن َحقٍّ اْلَمْهدييُّوَن، َلَْ تُ ْؤثيْر َعمًى َعلى هُ  ْشَهُد أَ ، وَ ىل باطيل  إي دًى، وَلَْ َتَيْل مي
ننَي، وَ َصْحَت هللي َوليَرُسوليهي َوليَ نََّك نَ أَ  مانََة، َواْجتَ َنْبَت دَّْيَت الَ أَ نََّك أَ مريي اْلُمؤمي

، َونَ َهْيَت َعني أَ َت الزَّكاَة، وَ الَة، َوآتَ يْ َقْمَت الصَّ أَ َة، وَ اْلْييانَ  َمْرَت بياْلَمْعُروفي
بًا َحّتَّ  َيقنُي َفَجزاَك اهلُل َعني تاَك الْ  أَ اْلُمْنَكري، َوَعَبْدَت اهلَل ُُمْليصًا ُُمَْتهيدًا ُُمَْتسي

اهللي زائيراً عاريفاً  يَا ْبَن َرُسولي  تَ ْيُتكَ أَ ءي، ْشَرَف اْلَْزاأَ ْفَضَل اْلَْزاءي وَ أَ ْهليهي أَ ْسالمي وَ اْلي 
َقِّكَ  اًل ليعيْلميكَ  ِبي بًا بيذيمَّتيَك عائيذًا بيَقْْبيَك الئيذاً  ُمقيرًّا بيَفْضليَك ُُمَْتمي ُُمَْتجي

ْعدائيَك ْولييائيَك، ُمعادييًا ليَ ىَل اهللي، ُموالييًا ليَ إي بيَضرحييَك، ُمْسَتْشفيعًا بيَك 
رًا  ْنَت َعَلْيهي، عاليمًا بيَضالَلةي َمْن خاَلَفَك أَ ى الَّذي بيَشْأنيَك َوبياْْلُدَ ُمْسَتْبصي

ْهلي َوماِل َوَوَلدي يَا ْبَن أَ ّمي َونَ ْفسي وَ أُ ْنَت وَ أَ يب أَ َعَمى الَّذي ُهْم َعَلْيهي، بي َوبيالْ 
ْيهي َفاْشَفْع لَ إي َتعاىل، َوُمْسَتْشفيعًا بيَك  ىَل اهللي إي ُتَك ُمتَ َقرِّبًا بيزيياَرتيَك تَ يْ أَ َرُسولي اهللي، 

ِل عيْنَد ريبَِّك لييَ ْغفيَر ِل ُذنُويب، َويَ ْعُفَو َعْن ُجْرمي، َويَ َتجاَوَز َعْن َسيِّئايت، 
َلّني اْْلَنََّة، وَ َوََيُْحَو َعّّن َخطيئَ  ا ُهَو ايت َويُْدخي ْهُلُه، َويَ ْغفيَر ِل أَ يَ تَ َفضََّل َعَليَّ ِبي

ننَي َخوايت َوْليَ أَ ْخواين وَ بائي َوليي َولي  ناتي يف َمشاريقي الَ ميعي اْلُمْؤمي ْرضي َواْلُمْؤمي
ا بيَفْضليهي َوُجوديهي َوَمنِّهي    .َوَمغاريِبي
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