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ى الُم َعلَ اهلِل، اَلس   َنِبي  ى نُوح  الُم َعلَ ى آَدَم ِصْفَوِة اهلِل، اَلس  الُم َعلَ اَلس  
ِح ى ُرو ى عيسَ الُم َعلَ ى َكليِم اهلِل، اَلس  ى ُموسَ الُم َعلَ ْبراهيَم َخليِل اهلِل، اَلس  إِ 

َر َخلْ يُم َعَلْيَك الاَلس  ا َرُسوَل اهلِل، الُم َعَلْيَك ياهلِل، اَلس   الُم ِق اهلِل، اَلس  ا َخي ْ
الُم ّينَي، اَلس  اََتَ الن بِ الُم َعَلْيَك يا ُُمَم َد ْبَن َعْبِد اهلِل خاهلِل، اَلس   ا َصِفي  َعَلْيَك ي

ِك الُم َعَليْ َوِصي  َرُسوِل اهلِل، اَلس   يب طاِلب  أَ رَي اْلُمْؤِمننَي َعِلي  ْبَن مأَ َعَلْيَك يا 
مْحَِة، الر   ا ِسْبَطْي َنِبي الُم َعَلْيُكما يَدَة ِنساِء اْلعاَلمنَي، اَلس  َسيي  يا فاِطَمةُ 

َد اْلعاِبديَن ْبَن اْلَُْسنْيِ َسيي  ا َعِلي  الُم َعَلْيَك يِة، اَلس  ن  ْهِل الَْ أَ َدْي َشباِب َوَسيي 
، ِب  باِقَر الِعْلِم بَ ْعَد الن   ي  ْبَن َعلِ َد َلْيَك يا ُُمَم  الُم عَ َة َعنْيِ الّناِظريَن، اَلس  َوقُ ر  
ا الُم َعَلْيَك يمنَي، اَلس  اْلَ  الّصاِدَق اْلبار   ْبَن ُُمَم د   ا َجْعَفرَ الُم َعَليَك ياَلس  

َضا ا َعِلي  ْبَن ُموَسى الري الُم َعَلْيَك يْهَر، اَلس  الطّاِهَر الط   ُموَسى ْبَن َجْعَفر  
،الت   َد ْبَن َعِلي  ا ُُمَم  الُم َعَلْيَك يلس  ى، اَ اْلُمْرَتضَ  ا َعِلي  ْبَن الُم َعَلْيَك ياَلس   ِقي 

الُم َعَلى ، اَلس  ا َحَسَن ْبَن َعِلي  الُم َعَلْيَك يمنَي، اَلس  ِقي  الّناِصَح الْ الن   د  ُُمَم  
 َك، َوَوِصيي يي َولِ  راِجَك َوَوِلي َوسِ ى نُورَِك َعلَ  َصلي  ُهم  ِمْن بَ ْعِدِه، اَلل   اْلَوِصيي 



الُم الُم َعَلْيِك يا بِْنَت َرُسوِل اهلِل، اَلس  ى َخْلِقَك، اَلس  ِتَك َعلَ َك، َوُحج  َوصيي 
الُم مرِي اْلُمْؤِمننَي، اَلس  أَ الُم َعَلْيِك يا بِْنَت َعَلْيِك يا بِْنَت فاِطَمَة َوَخدجَيَة، اَلس  

، اَلس   ْختَ أُ َعَلْيِك يا  الُم اهلِل، اَلس   الُم َعَلْيِك يا بِْنَت َوِلي اْلََْسِن َواْلَُْسنْيِ
اهلِل َوَرمْحَُة اهلِل َوبَ رَكاتُُه،  َة َوِلي الُم َعَلْيِك يا َعم  اهلِل، اَلس   ْخَت َوِلي أُ َعَلْيِك يا 

َننالُم َعَلْيِك َعر  اَلس   َنُكْم َف اهلُل بَ ي ْ ْوَرَدنا أَ ِة، َوَحَشَرنا ف ُزْمَرِتُكْم، وَ ن  الَْ  ِف ا َوبَ ي ْ
، َصَلواُت اِلب  يب طأَ ْبِن  ُكْم ِمْن َيِد َعِليي َحْوَض نَبييُكْم، َوَسقانا ِبَكْاِس َجدي 

اُكْم ف يّ إِ ْن جَيَْمَعنا وَ أَ ُروَر َواْلَفرََج، وَ ْن يُرِيَنا فيُكُم الس  أَ ْسَئُل اهلَل أَ اهلِل َعَلْيُكْم، 
 ن ُه َوِلي إِ ْن ال َيْسُلَبنا َمْعرِفَ َتُكْم، أَ ى اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه، وَ َصل   َرِة َجديُكْم ُُمَم د  ُزمْ 

ََل اهلِل راِضياً إِ ْسليِم ْعداِئُكْم، َوالت  أَ ُكْم، َواْلََباَئِة ِمْن ََل اهلِل ِِبُبي إِ ُب تَ َقر  أَ َقديٌر، 
َر ُمْنِكر   َنْطُلُب  ٌد، َوِبِه راض  ى ِبِه ُُمَم  تَ أَ ى يَقنِي ما ، َوَعلَ َوال ُمْسَتْكَب   ِبِه َغي ْ

َديت يا َزيْ َنُب، ِخَرَة، يا َسي  َوِرضاَك َوالّداَر اْل  م  هُ دي، اَلل  ِلَك َوْجَهَك يا َسيي ِبذَ 
ْن أَ ُلَك أَ سْ أَ ّّن إِ  م  هُ ِن، اَلل  أْ الش   ناً ِمنَ أْ َلِك ِعْنَد اهلِل شَ  ن  إِ ِة، فَ اْلَن   ْشَفعي ل ِف إِ 

بِاهلِل  ال  إِ َة َوال َحْوَل َوال قُ و   نَا فيِه،أَ اَدِة، َفال َتْسُلْب ِمّّن ما عََتِْتَم ل بِالس  
ِتَك، َوِبَرمْحَِتَك ْلُه ِبَكَرِمَك َوِعز  اْسَتِجْب لَنا َوتَ َقب    ُهم  اْلَعظيِم، اَلل   اْلَعِليي 

ْرَحَم أَ َم َتْسليمًا يا ْْجَعنَي، َوَسل  أَ َوآِلِه  ى ُُمَم د  لَ ى اهلُل عَ اِفَيِتَك، َوَصل  َوع
 .الرّامِحنيَ 
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