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 ، اَلسَّالُم َعلىاَلسَّالُم َعلى آَدَم ِصْفَوِة اهللاِ 
  نُوح نَِبيِّ اِهللا، اَلسَّالُم َعلى ِاْبراهيَم َخليِل اِهللا،
  اَلسَّالُم َعلى ُموسى َكليِم اِهللا، اَلسَّالُم َعلى

  عيسى ُروِح اِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك يـا َرُسوَل اِهللا،
َر    َخْلِق اِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيكَ اَلسَّالُم َعَلْيَك يـا َخيـْ

  يـا َصِفيَّ اِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيَك يـا ُمَحمََّد ْبَن َعْبدِ 
  اِهللا خـاَتَم النَِّبّييَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك يا َاميرَ 

  اْلُمْؤِمنيَن َعِليَّ ْبَن اَبي طاِلب َوِصيَّ َرُسوِل اِهللا،
  َة ِنسـاِء اْلعـاَلميَن،اَلسَّالُم َعَلْيِك يا فاِطَمُة َسيِّدَ 

  اَلسَّالُم َعَلْيُكمـا يـا ِسْبَطْي نَِبيِّ الرَّْحَمِة،
  َوَسيَِّدْي َشبـاِب َاْهِل اْلَجنَِّة، اَلسَّالُم َعَلْيَك يـا

  َعِليَّ ْبَن اْلُحَسْيِن َسيَِّد اْلعـاِبديَن َوقـُرََّة َعْينِ 
  ْبَن َعِلىّ  النّـاِظريَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك يـا ُمَحمَّدَ 

، اَلسَّالُم َعَليَك يـا َجْعَفرَ    باِقَر الِعْلِم بـَْعَد النَِّبىِّ
ْبَن ُمَحمَّد الّصـاِدَق اْلبارَّ اَالْ◌ميَن، اَلسَّالُم 

يـا ُموَسى ْبَن َجْعَفر الطّـاِهَر الطُّْهَر،  َعَلْيكَ 
َعَلْيَك يـا َعِليَّ ْبَن ُموَسى الرَِّضا  اَلسَّالمُ 

اَلسَّالُم َعَلْيَك يـا ُمَحمََّد ْبَن َعِلّي  اْلُمْرَتضى،
،   اَلسَّالُم َعَلْيَك يـا َعِليَّ ْبَن ُمَحمَّد النَِّقيَّ  التَِّقيَّ

  النّـاِصَح اَالْ◌ميَن، اَلسَّالُم َعَلْيَك يـا َحَسَن ْبنَ 
  َعِلّي، اَلسَّالُم َعَلى اْلَوِصيِّ ِمْن بـَْعِدِه، اَلّلهـُمَّ 

  َوِسراِجَك َوَوِليِّ َوليَِّك،َصلِّ َعلى نُوِرَك 
  َوَوِصيِّ َوصيَِّك، َوُحجَِّتَك َعلى َخْلِقَك،

  اَلسَّالُم َعَلْيِك يـا بِْنَت َرُسوِل اِهللا، اَلسَّالمُ 
  َعَلْيِك يـا بِْنَت فـاِطَمَة َوَخديَجَة، اَلسَّالمُ 

  َعَلْيِك يـا بِْنَت َاميِر اْلُمْؤِمنيَن، اَلسَّالُم َعَلْيكِ 
  ُاْخَت اْلَحَسِن َواْلُحَسْيِن، اَلسَّالُم َعَلْيِك يـايـا 

  بِْنَت َوِليِّ اِهللا، اَلسَّالُم َعَلْيِك يا ُاْخَت َوِليِّ اِهللا،
َة َوِليِّ اِهللا َورَْحَمُة اهللاِ    اَلسَّالُم َعَلْيِك يـا َعمَّ
َننـا  َوبـَرَكـاتُُه، اَلسَّالُم َعَلْيِك َعرََّف اهللاُ بـَيـْ

َنُكمْ  ِفى اْلَجنَِّة، َوَحَشَرنـا في زُْمَرِتُكْم،  َوبـَيـْ
َحْوَض نَبيُِّكْم، َوَسقـانـا ِبَكْاِس َجدُِّكْم  َوَاْوَرَدنـا
َعِليِّ ْبِن اَبي طـاِلب، َصَلواُت اِهللا  ِمْن َيدِ 
َاْسَئُل اَهللا َاْن يُرِيَنـا فيُكُم السُُّروَر  َعَلْيُكْم،

َمَعنـا َوِايّـاُكْم في زُْمَرِة َجدُِّكْم َيجْ  َواْلَفَرَج، َوَانْ 
اهللاُ َعَلْيِه َوآِلِه، َوَاْن ال َيْسُلَبنـا  ُمَحمَّد َصلَّى

َوِليٌّ َقديٌر، اَتـََقرَُّب ِاَلى اِهللا  َمْعرِفـََتُكْم، ِانَّهُ 
َاْعداِئُكْم، َوالتَّْسليِم ِاَلى  ِبُحبُِّكْم، َواْلَبراَئِة ِمنْ 

َر ُمْنِكراِهللا راِضياً ِبِه غَ  َوال ُمْسَتْكِبر، َوَعلى  يـْ
َوِبِه راض َنْطُلُب ِبذِلَك  يَقيِن مـا اَتى ِبِه ُمَحمٌَّد،

اَلّلهـُمَّ َوِرضـاَك َوالّداَر  َوْجَهَك يـا َسيِّدي،
زَيـَْنُب، ِاْشَفعي لي ِفى  اآلِخَرَة، يـا َسيَِّدتي يـا

الشَّْاِن،  َشْاناً ِمنَ  اْلَجنَِّة، فَِانَّ َلِك ِعْنَد اهللاِ 
لي بِالسَّعـاَدِة، َفال  اَلّلهـُمَّ ِاّني َاْسئَـُلَك َاْن َتْخِتمَ 
َة ِاّال  َتْسُلْب ِمّني مـا اَنَا فيِه، َوال َحْوَل َوال قـُوَّ
اْسَتِجْب لَنـا َوتـََقبـَّْلُه  بِاِهللا اْلَعِليِّ اْلَعظيِم، اَلّلهـُمَّ 

ـاِفَيِتَك، َوَصلَّى َوِبَرْحَمِتَك َوع ِبَكَرِمَك َوِعزَِّتَك،
َوآِلِه َاْجَمعيَن، َوَسلََّم َتْسليماً  اهللاُ َعلى ُمَحمَّد

 . يـا َاْرَحَم الّراِحمينَ 


