
  وصلى اهلل على سيد�ا حممد وءاله وصحبه وسلم
  :سر الزيارة وهو مائة من

  

  السالم عليك أيها النيبّ ورمحة اهلل وبركاته،
  

  :ومرّة واحدة من
  

  

السالم عليك يا خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصاحبه ووزيره 
ديق ورمحة اهلل ورفيقه يف السفر وثا�يه يف الغار يا سيد�ا وموال�ا أبا بكر الص

السالم عليك يا خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .  تعاىل وبركاته 
وصاحبه ووزيره يا من أظهر اهلل به الدين وأعز به اإلسالم ومن إذا رءاه 

الشيطان سالكا فجّا سلك فجّا غري فجّه  يا سيد�ا وموال�ا عمر ابن 
عليك يا خليفة رسول اهلل السالم .  اخلطاب  ورمحة اهلل تعاىل وبركاته 



يا ذا النورين يا من تستحي منه صلى اهلل عليه وسلم وصاحبه ووزيره 
.  ورمحة اهلل تعاىل وبركاته عثمان ابن عفان يا سيد�ا وموال�ا مالئكة الرمحن 

السالم عليك يا خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وصاحبه ووزيره 
ول وأبا السبطني يا فحل الفحول يا ليث وأخاه وابن عمّه وزوج ابنته البّت

الكتآئب يا باب مدينة العلم يا سيد�ا وموال�ا عليّا ابن أبي طالب ورمحة اهلل 
  .  تعاىل وبركاته  

  
السالم عليكم يا كآفة أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم مهاجرين 

 الكرام مالئكة السالم عليكم يا أهل بدر.  وأ�صارا ورمحة اهلل تعاىل وبركاته 
السالم عليكم يا أهل بيت  رسول اهلل .  وصحابا ورمحة اهلل تعاىل وبركاته 

  .صلى اهلل عليه وسّلم الطاهرين املطهرين  ورمحة اهلل تعاىل وبركاته 
  



السالم عليك يا شيخنا وأستاذ�ا ووسيلتنا إىل ربنا القطب املكتوم واخلامت 
 رضي اهلل عنه ورمحة اهلل تعاىل وبركاته احملمدي سيد�ا وموال�ا أمحد التجا�ي

السالم عليك يا خليفة الشيخ الصديق األكرب  موال�ا عليّا حرازم ورمحة   .
السالم عليك يا كآفة أصحاب الشيخ حيثما كنتم من .  اهلل تعاىل وبركاته 

    .قاف إىل قاف أحياء وأمواتا ورمحة اهلل تعاىل وبركاته 
  

سولنا حممّدًا صلى اهلل عليه وسلم أفضل ما هو أهله، جازى اهلل عنّا �بينا ور
جازى اهلل عنّا شيخنا ووسيلتنا إىل ربنا القطب املكتوم واخلامت احملمدي 

موال�ا أمحد التجا�ي رضي اهلل عنه جازى اهلل عنا خليفة الشيخ الصديق 
زين جازى اهلل عنا مجيع ساداتنا اجملياألكرب موال�ا عليّا حرازم رضي اهلل عنه 

لنا واملفيدين لنا واملرشدين لنا واملربّني لنا واملرّقني لنا عن إذن سيد�ا حممد 
  ا هــ.  صلى اهلل عليه وسلم 

  
  أو ما شيا وبأي  حالة كان القارئ صباحا ومسآء متوضأ أو متيمما جالسا أو قآئما يقرأ متصال بالورد الالزم 

         


