
 

 

المُ  مُ ُالسَّ المُ ُهللِا،ُياآلََُُعلَيك  مُ ُالسَّ ك  َوةََُُعلَي  المُ ُهللاِ،ُياَصف  مُ ُالسَّ ك  المُ َُخل ِقِه،ُِمنُ ُهللاُياِخَيَرةََُُعلَي  ُالسَّ

مُ  ك  اداِت،ُياساَدةََُُعلَي  المُ ُالسَّ مُ ُالسَّ ك  المُ ُالغاباِت،ُيال ي وثََُُعلَي  مُ ُالسَّ ك  ف نََُُعلَي  المُ ُالنَّجاِة،ُياس  كَُُالسَّ ُياَُعلَي 

دُُِأَبا ِن،ُهللاَُعب  َسي  المُ ُالح  كَُُالسَّ بِياءُُِِعل مُُِياواِرثََُُعلَي  المُ .َُوَبَركات هُهللاَُوَرحَمةُ ُاألَن  كَُُالسَّ ُياواِرثََُُعلَي 

َوةُُِآَدمَُ المُ ُهللِا،َُصف  كَُُالسَّ المُ ُهللِا،َُنِبيُ ُن وحُ ُياواِرثََُُعلَي  كَُُالسَّ راِهيمَُُياواِرثََُُعلَي  المُ ُهللِا،َُخلِيلُُِإِب  ُالسَّ

كَُ ماِعيلَُُياواِرثََُُعلَي  المُ ُهللِا،َُذِبيحُُِإِس  كَُُالسَّ المُ ُهللِا،َُكلِيمُُِم وسىُياواِرثََُُعلَي  كَُُالسَّ ُياواِرثََُُعلَي 

وحُُِِعيسى المُ ُهللِا،ُر  كَُُالسَّ دُ ُياواِرثََُُعلَي  َحمَّ المُ ُهللاِ،َُحبِيبُُِم  كَُُالسَّ نََُُعلَي  دُ ُياب  َحمَّ َطفى،ُم  ُالم ص 

المُ  كَُُالسَّ نََُُعلَي  َتضى،َُعلِيُ ُياب  المُ ُالم ر  كَُُالسَّ نََُُعلَي  راِء،ُفاِطَمةَُُياب  المُ ُالَزه  كَُُالسَّ نََُُعلَي  َُخِديَجةَُُياب 

رى، ب  المُ ُالك  كَُُالسَّ نَُُياَشَهيدُ َُعلَي  ِهيِد،ُب  المُ ُالشَّ كَُُالسَّ نَُُياَقِتيلََُُعلَي  المُ ُالَقِتيِل،ُب  كَُُالسَّ ُهللاُياَولِيََُُّعلَي 

نَُ المُ َُولِي ِه،َُواب  كَُُالسَّ ةََُُعلَي  جَّ نَُُهللاُياح  ِتهَُُِواب  جَّ َهدُ َُخل قِِه،َُعلىُح  تََُُقدُ ُأَنَّكَُُأَش  الةَُُأََقم  تَُُالصَّ َُوآَتي 

كاةَُ تَُُالزَّ وفُِِبالَمعُ َُوأََمر  تَُُر  َكرَُُِعنَُُِوَنَهي  ن  تَُُالم  ِزئ  كََُُور  تَُُبَِولََدي  َك،َُوجاَهد  وَّ َهدُ َُعد  َمعُ ُأَنَّكََُُوأَش  َُتس 

دُ ُالَكالمَُ هُ َُوَنِجيب هُ َُوَخلِيل هُ ُهللاَُحِبيبُ َُوأَنَّكَُُالَجوابََُُوَتر  نُ َُوَصفِي  اليَُ.َُصفِي هَُُِواب  نَُُياَمو  اليََُُواب  َُمو 

ت كَُ ر  تاقا ُُز  فِعُ ُياَسي ِديُهللاُإِلىَُشِفيعا ُُلِىَُفك نُ ُم ش  َتش  كَُُهللاُإِلىَُواس  ِبي ينَُُِبَجد  ِدالنَّ َُسي دَُُِوِبأَِبيكََُُسي 

ُالِِبيكَُسُهللاَُولََعنَُُظالِِميكَُُهللاَُولََعنَُُقاِتلِيكَُُهللاُلََعنَُُأاَلُالعالَِميَن،ُِنساءَُُِسي َدةُُِفاِطَمةََُُوِبا م كَُُالَوِصي ينَُ

ِغِضيكَُ ب  دُ َُسي ِدناَُعلىُهللاَُوَصلّىُواآلِخرِينُاألّولِينَُُِمنََُُوم  َحمَّ ي بِينََُُوآلِهُُِم 
اِهِرينَُُالطَّ ُ((ُ.ُالطَّ

ُ

ُ:وقلُفزره(ُالسالمُعليه)ُالحسينُبنُعليُقبرُإلىُوتوّجهُالطاهرُالقبرُقّبلُثم

ُ

المُ ))ُ كَُُالسَّ اليََُُعلَي  نَُُياَمو  اليََُُواب  بُ َُوإِن يُظالِِميكَُُهللاَُولََعنَُُقاتِلِيكَُُهللاُلََعنََُُمو  ُهللاُإِلىُأََتَقرَّ

مُ  مُ ُِبِزياَرِتك  تِك  َرأ َُُوِبَمَحبَّ مُ ُِمنُ ُهللاُإِلىَُوأَب  داِئك  المُ ُأَع  كََُُوالسَّ اليََُُعلَي  َمةُ ُياَمو  ُ((ُ.َُوَبَركات هُ ُهللاَُوَرح 

ُ

ُ:وقلُفقفُبلغتهاُفإذاُعليهمُهللاُرضوانُالشهداءُقبورُإلىُامضُثم

ُ

المُ ))ُ نِيَخةُُِاألَرواحَُُِعلىُالسَّ رُُِالم  دُُِأَبِيُِبَقب  نُُِهللاَُعب  َسي  هُُِالح  الم ،َُعلَي  المُ ُالسَّ مُ ُالسَّ ك  ُياطاِهِرينََُُعلَي 

َنِس،ُِمنَُ المُ ُالدَّ مُ ُالسَّ ك  ِدي وَن،َُعلَي  المُ ُياَمه  مُ ُالسَّ ك  رارََُُعلَي  المُ ُهللِا،ُياأَب  مُ ُالسَّ ك  ُالَمالِئَكةَُُِوَعلىَُعلَي 

مُ ُالحاف ينَُ َمِعينَُُِبقِب وِرك  مُ ُهللاَُجَمَعناُأَج  َتَقرُ ُِفيَُوإِيَّاك  َمِتهُُِم س  تََُُرح  ِشهَُُِوَتح  َحمُ ُإِنَّهُ َُعر  اِحِمينَُُأَر  ُالرَّ

المُ  مُ ُوالسَّ ك  َمةُ َُعلَي  ُ((ُ.َُوَبَركات هُ ُهللاَُوَرح 

ُ

:ُوقلُقبتهُبابُعلىُفقفُبلغتهُفإذا(ُالسالمُعليه)ُالمؤمنينُأميرُبنُالعباسُحرمُإلىُامِضُُثم

ِبينََُُمالئَِكِتهَُُِوَسالمُ ُهللاَُسالمُ  َقرَّ  .ُزيارتهُمنُماسبقُآخرُإلى...ُالم 


