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علي رضا بناهیان
شرح خطبة المتقين

هذا الذي بين يديك أيها القارئ العزيز هو الجلسة الثانية من سلسلة أبحاث 
سماحة حجة اإلسالم والمسلمين الشيخ علي رضا بناهيان في شرح خطبة 
طهران.  جامعة  مسجد  في  ألقاها  حيث  المؤمنين)ع(  ألمير  المتقين 

الجلسة الثانية
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بسم الله الرحمن الرحيم وصىل الله عىل سيدنا وحبيبنا أيب القاسم املصطفى محمد وآله 

الطيبني الطاهرين املعصومني.

عند ما يعزم أمري املؤمنني)ع( عىل صنع خطبة ذات موسيقية ومفاهيم فاخرة نابعة من صميم 

قلبه، بطبيعة الحال تصبح هذه الخطبة خطبة إعجازية. ولهذا السبب نرى أثرها اإلعجازي 

وهو موت هّمم حبا وعشقا، حيث كان هو السائل واملخاطب األول لهذه الخطبة الرائعة. وقد 

أشار أمري املؤمنني)ع( إىل أثرها الغريب حيث قال: »َهَكَذا تَْصَنُع الَْمَواِعُظ الْبَالَِغُة ِبأَْهلَِها«.

اغتنموا جامل هذه الخطبة

من خصائص هذه الخطبة هي أنها تطرح املعارف العالية والسامية بأسلوب جميل جّذاب، 

وهذا ما ال ينبغي أن منّر منه مرور الكرام. من نصائحي لكم أيها الشباب أن ال تأخذوا 

املعارف الدينية باردًة، خذوها عىل أوج حرارتها ونضارتها وطعمها وعطرها. فقد اتخذ 

الله هذا األسلوب يف القرآن وطرح معارفه بهذا الشكل. وكذلك نرى أمري املؤمنني)ع( يف 

نهج البالغة وباقي أمئتنا يف أدعيتهم املأثورة عنهم قد انتهجوا هذا املنهج يف طرح املعارف 

اإللهية. كان يويص إمامنا الراحل أوالده أن ال يوقضوا أطفالهم لصالة الصبح بعنف وشّدة، 

إذ قد يؤدي إىل مرارة نكهتها يف مذاقهم. أنا ال أعرف كيف أقيّم الدروس الدينية الجامعية 

ما  بحسب  الربود  من  بنسبة  تتصف  والتي  العظام  علمؤنا  يطرحها  التي  األبحاث  أو 

يقتضيه طابعها العلمي. ولكن أقرتح عليكم أن تجربوا هذه املعارف املودعة يف أحشاء 

الكتب واملقاالت، بطبيعتها الحارّة النرضة، وبعد ذلك ارجعوا إىل كتبكم وراجعوها كم 

هي عليه من برود طابعها العلمي.  إن االكتفاء باألسلوب العلمي البارد يف أخذ املعارف 

اإللهية ال يخلو من تداعيات سلبية عىل اإلنسان. فإن أْخذ الحكم واملعارف املجرَّدة عن 

جملها ومشاعرها وإحساسها واالكتفاء بهذا النمط من الطرح مرّض جدا. إن مثل هذه 

الخطبة لفرصة مثينة ورضورية يف نفس الوقت لإلنسان يك يستلم معارفه الدينية محفوفة 
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بهالة من الجمل واملحبوبية. والبّد لنا من سعي متواصل دائم يف هذا املسار. لقد قال الله 

سبحانه وتعاىل يف القرآن الكريم: )َو لِكنَّ اللََّه َحبََّب إِلَيُْكُم اإْلمياَن َو َزيََّنُه يف  قُلُوِبُكم (.]1[ 

فشاء الله أن يكون اإلميان جميال وحبيبا يف قلوبكم. وإن خطبة املتقني املباركة تعيش هذه 

األجواء، فحاولوا أن تغتنموا هذه الخصيصة إىل جانب باقي خصائصها التي مّر ذكرها يف 

الجلسة املاضية. اجعلوها نغمة قلوبكم. ال أريد يف هذا املقام أن أحرق قلبي شفقة عىل 

األغاين والنغمت الدانية والهابطة يف مستواها، بل يحرتق قلبي عىل أنفسنا حينم تألف 

هذه األغاين الفارغة ما تؤدي إىل عواقب خطرية جدا. فال ميكن التفكيك بني العلم والفكر 

وبني اإلحساس، ومل تنفك يوما. جاء يف الخطبة 193 من نهج البالغة: »ُرِويَ  أَْن َصاِحباً أِلَِمريِ 

ٌم َو كَاَن رَُجاًل َعاِبدا«، وقد سبق أن هّمم كان أحد أزهد أربعة من  الُْمؤِْمِننَي ع يَُقاُل لَُه َهمَّ

زّهاد صدر اإلسالم. »فََقاَم إِلَيِْه َو قَاَل لَُه يَا أَِمرَي الُْمؤِْمِننَي ِصْف ِلَ الُْمتَِّقنَي كَأيَنِّ أَنْظُُر إِلَيِْهم«.

أقسام األسئلة

1ـ األسئلة الدانية 

للرتاجع  مدعاة  وبعضها  واالرتقاء،  للتطور  مدعاة  األسئلة  فبعض  أنواع؛  عىل  السؤال 

والهبوط. وإن اختالفها راجع إىل اختالف دوافعها وحوافزها. األسئلة التي تطرح بدوافع 

رجعية، تنشأ من كون اإلنسان يخالف حقا، ثم يطرح األسئلة واحدا تلو اآلخر ليشكك يف 

ذاك الحق. فعىل سبيل املثال يعقتد بعض علمء فلسفة األخالق، إن مصدر تبلور هذا 

العلم؛ أي علم فلسفة األخالق هو أن الناس أصبحوا ال يطيقون بعض األحكام األخالقية، 

فأقبلوا يتساءلون من قال أن لهذا العمل قيمة؟! ومن قّرر عىل أن يكون هذا العمل 

قيّم؟! كان هذا السلوك قيم يف ما مىض أما اآلن فليس من املعلوم أنه قد بقى عىل حاله.
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ما هو املعيار يف تقييم األعمل الجيدة والسيئة؟ وهل ميكن تغرّي هذه املعايري؟... وهكذا 

فتح باب فلسفة األخالق. إن منطلق معظم هذه األسئلة هو مخالفة اإلنسان لألحكام 

األخالقية. فإن أمثال هذه األسئلة تطرح يف سبيل الرتاجع ال التقّدم. بينم اإلنسان الرشيد 

ال يطرح مثل هذه األسئلة املنطلقة من دوافع الرتاجع، وال تتبادر يف ذهنه أبدا. فمن 

خصائص هذا النمط من األسئلة هو إنك إن حصلت عىل أجوبة ستني سؤال من هذا 

النوع ما زلت مل تتحرك من نقطة الصفر. إن استفحلت ونشطت النفس األمارة والرذائل 

يف وجود اإلنسان، وخرج اإلنسان عن اعتداله يكرث يف طرح األسئلة بدافع الرتاجع. 

مضارها:

إن هذه األسئلة ال تضيّع وقت اإلنسان وحسب، وليس رضرها الرئيس هو ضياع الوقت، 

بل أهّم رضرها هو أن اإلنسان بعد ما طرح أسئلته هذه قد يحصل عىل بعض األجوبة 

الظّنية غري القطعية، ثم يتحّجر عىل هذه األجوبة ويتعلق بها، أو يعشقها وال ينفّك عنها. 

هذه قاعدة مهمة وهي أنه إذا تبادر لك سؤال بدافع مخالفة الحق والتمرد عليه، عند 

ذلك سوف تتعلق بأسوء األجوبة له وأكرثها بطالنا. وعليه فمن املهّم جدا أن نسعى ملنع 

تبلور أمثال هذه األسئلة يف أذهاننا.

قيموا أسئلتكم

ؤَالِ  نِْصُف  الِْعلْم «. ليس كل سؤال بحري أن يطرح، فقد قال رسول الله)ص(: »ُحْسنُ  السُّ

السري  أستاذ يف  أو  أسئلته عىل أستاذ يف األخالق  باإلنسان أن يعرض  ]2[ ولهذا فحري 

والسلوك املعنوي لريى كيف يقيّم أسئلته. ال داعي ألن يجيب عن األسئلة بل املهم هو 

أن يقيّم اإلنسان من خالل أسئلته ويطلعه عىل روحياته ونزعاته التي خفيت عليه. إذ 

تنعكس صفات اإلنسان وروحياته ومناخه الفكري والعقدي عىل أسئلته بكل وضوح.
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2ـ األسئلة الفارغة

هناك فئة أخرى من األسئلة ال تنطلق من أمراض ورذائل أخالقية كالقسم األول، ولكنها 

أسئلة ال فائدة لها. وهي األسئلة التي تثار وتطرح بسبب النسيان. كاإلنسان الذي يسأل 

عن عنوان ما، فتدلّه عىل ضالته ولكن رسعان ما ينىس العنوان فريجع ويكرر سؤاله. ثم 

تدلّه عىل ضالته مرة أخرى فينىس كم نيس من قبل وهكذا! فهل ميكن أن نعترب أسئلته 

ولعله  املفيدة  غري  األسئلة  أمثال هذه  من  اآلخر  النموذج  واملعرفة؟!  للعلم  حبّا  هذه 

أكرث انسجاما ببحثنا هذا، هو السؤال الناجم من عدم الفكر. وهو السؤال الذي يطرحه 

اإلنسان ال عن وعي ودراية وتأمل، بل عن عدم فكر. ولهذا كان العالمة الطباطبايئ)رض( 

أبدها، حتى أجد جوابها. ذات يوم قال ل شخص:  أكتم أكرث أسئلتي ومل  يقول: كنت 

له:  أقرأ شيئا. فقلت  له: كم كتاب قرأت؟ قال: مل  الفقيه. قلت  عندي أسئلة يف والية 

إذن أنا ال أجيب عن أسئلتك. قال: ملاذا مل تحرتم أسئلتي؟ فقلت له: وملاذا أنت مل تحرتم 

أسئلتك؟ وملاذا مل تحرتم وقتك؟ كم هو موضوع مهم لديك حيث مل تقرأ فيه كتابا واحدا؟! 

3ـ األسئلة السامية

أما الفئة الثالثة من األسئلة فهي األسئلة التي تطرح بدافع التقدم واالرتقاء. فإنها أسئلة 

مثينة قيمة البّد من معرفة قدرها. إنها نور يف قلب من تبادرت إليه. فبمجرد أن حّقق 

اإلنسان يف أسئلته هذه ميتلئ نورا، وكذلك إن حصل عىل الجواب فقد حصل عىل نور. 
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أدب التعامل مع األسئلة السامية

إن االستعجال يف إبداء هذه األسئلة السامية قد ينقص من مثن جوابها لدى رؤية اإلنسان. 

فلرنّوض أرواحنا بهذه األسئلة فرتة، ولنعجن أسئلتنا ونرّوضها بالفكر والتأمل يك نزداد 

شوقا للجواب. فال تتستعجلوا بالخالص من السؤال. حيث إن هذا العذاب الذي يلقيه 

ويقول:  يأتيني  عندما  الشباب  بعض  كثريا  يعجبني  الواقع.  يف  نور  السؤال يف وجودك 

عىل  أحصل  أن  حاولت  فمهم  سنني،  مثان  أو  سبع  منذ  قلبي  يف  يعتلج  سؤال  »هناك 

جوابه مل أستطع«. هذا سؤال قيّم. وقد ذكر رّشاح نهج البالغة أن أمري املؤمنني)ع(  قد 

تثاقل عن الجواب ليزداد هّمم عطشا ويزداد الجواب أثرا. إن هذه األسئلة ال تخلو من 

بعض األمل والعذاب عىل اإلنسان ولكن أملها جميل ينبغي أن نتحمله. فإنه ينّور قلب 

اإلنسان. باإلضافة إىل ذلك، ملاذا يستعجل اإلنسان يف طرح بعض األسئلة طمعا بالجواب؟ 

فإن دققنا النظر يف بعض هذه األسئلة ـ التي هي ليست من منط األنواع السيئة األوىل 

ـ نجدها مشوبة ببعض الرشك الخفي. فعىل سبيل املثال تجده يبحث عن زمن موته 

ويسأل متى أموت. فإذا أردنا أن نحلّل سؤاله بكل ما تحيط به من دوافع ونوايا، كأنه 

يقول: أريد أن أخلص من خويف من الله والتوكل عىل الله والثقة بالله واالستغاثة بالله. 

أريد أن أدبر أموري بنفيس وأطلع عىل مصري حيايت بالكامل. أو قد يسأل: هل أن الله 

أن  لإلنسان  ينبغي  ولكن  سؤال جميل  إنه  السؤال؟  هذا  يسأل  ملاذا  ال.  أم  عني  راض 

يصرب عليه. فقد شاء الله أن ال يجيبنا عن هذا السؤال، وإال فليس من الصعب عليه 

أن يطلعنا عىل رضاه أو عدمه تجاهنا. كان يقدر عىل أن يخلق لكم مالئكة بعدد شعر 

رؤوسكم ليجيبوا عن أسئلتكم يف كل آن ولحظة. فهل تتصورون أن قد عازه مالئكة فلم 

يرسلهم؟! إنه كان قادرا عىل كل هذا ولكن من املؤكد أن هناك نور يف هذا الغموض. 

فلعل إرصارك عىل هذا السؤال يدل عىل أنك بصدد التخلص من أعباء العالقة الجميلة 

بالله، عرب بعض املعلومات. إذ بعض أنواع الجهل تارة يزيد من جمل عالقة العبد مبواله. 
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تارة سؤالك  املضمون. و  إشارات إىل هذا  املؤمنني ففيها  القاصعة ألمري  راجعوا خطبة 

جيد، ولكن ليس عالجه طرحه و إبداءه. فقد ورد عن أهل البيت)ع(: »َمنْ  َعِمَل  مِبَا 

يَْعلَمُ  َعلََّمُه اللَُّه َما لَْم يَْعلَم«.]3[ كم كان الشيخ بهجت)رض( يؤكد عىل هذا الحديث 

وكثريا ما أجاب سائليه مبضمون هذه الرواية. فطريق الحصول عىل جواب بعض األسئلة 

السامية ليس السؤال، بل العمل بالعلم، وال سيم يف املسائل املعنوية فإن عملت مبقتىض 

معرفتك وعلمك تحصل عىل باقي املعارف والعلوم بحسب عملك. وإال فإن سألنا بال 

أو  به،  نقنع به وال نؤمن  أو  بالجواب،  نقنع  الجواب يخاف علينا أن ال  عمل وأعطينا 

نؤمن به وال نعمل به ما يؤدي إىل تفاقم أمراضنا ورجوعنا إىل األسوء. ولهذا قال أمري 

املؤمنني)ع(: »إِنَُّكْم إىَِل الَْعَملِ  مِبَا ُعلِّْمتُْم أَْحَوجُ  ِمْنُكْم إىَِل تََعلُِّم َما لَْم تَُكونُوا تَْعلَُموَن«.

]4[ يف حديث عنوان البرصي عن اإلمام الصادق)ع( وهو حديث عرفاين معروف، وكان 

العالمة القايض)رض( يويص تالمذته بحمله وقراءته يوميا، جاء فيه أن اإلمام الصادق)ع( 

مل يستجب لعنوان يف املرة األوىل. أما يف املرة الثانية فأجابه وقال له)ع(: »لیس العلم 

أردت  فإن  یبدیه  أن  تعاىل  و  تبارک  الله  یرید  قلب من  یقع فی  نور  إمنا هو  بالتعلم 

العلم فاطلب أوال من نفسک حقیقة العبودیة و اطلب العلم باستعمله و استفهم الله 

یفهمک«.]5[ هذا النمط من العلم هو ما يسّمى بالعلم اللديّن، أو الفرقان والبصرية.

قف عند دوافع السؤال والنوايا املحيطة به

إن همم قد سأل وصف املتقني ال توصية أو موعظة يف هذا املجال. فنحن نرى أكرث الناس 

يبحثون عن الوصايا يف مسار السلوك املعنوي. أما همم فقد سأل سؤاال آخرا. مل يقل ألمري 

املؤمنني)ع(: كيف أصبح متقيا؟ بل قال: صف ل املتقني. وهل توافقونني بأن ال يخطر 

عىل بالنا أمثال هذا السؤال؟ فنحن ال نبحث عن وصف املتقني أو املؤمنني عادة، ولكن 

ملاذا؟ نحن نبحث عن طرق الصالح وأساليب النجاح وهكذا.
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فإذا أمعنا النظر ودققنا يف خفايا نوايا اإلنسان وزوايا مشاعره لعلنا نجده يريد التخلص 

من قيود العبودية وأعبائها، أو يريد أن ميتحن يف هذه املادة ويخلص منها ومصاعبها. 

وهذا يحيك عن نظرتنا الخاطئة لحقائق الدين والعبادة. ليس أمامنا هدف الوصول إىل 

الله ولقائه. وإمنا هو مسري وحركة إىل الله. ولكن كثري من الناس يسألون عن سبيل الله 

ليك يخلص من الحركة والسري يف هذا الدرب يوما ما! وهل يف هذا الدرب إزعاج ورّش حتى 

يبغي الخالص منه. من الذين ال يتحملون مصاعب هذا الدرب وأعباء الطريق؟ أتعرفون 

من هم؟ أولئك الذين ال يطيقون الخوف والشوق يف سبيل الله؟ أولئك الذين ال يطيقون 

صمت الله والغموض الذي يحيط بالعبد يف حركة عبادته. انظروا إىل أدعية أهل البيت 

وحتى إىل أشعار العرفاء وعبّاد الله، حيث كانت حياتهم كلّها توسال وإرصارا وطلبا وكأن 

مل تنفّك من عقدهم واحدة. البد أن نرصد نوايانا الخفية يف زوايا السؤال مخافة أن ال 

ميتزج سؤالنا عن الطريق، بأمثال هذه النوايا الباطلة. فقد سئل اإلمام الصادق)ع(: » ِقيَل 

لَُه أَيَْن طَِريُق  الرَّاَحِة فََقاَل ع يِف ِخاَلِف الَْهَوى ِقيَل فََمتَى يَِجُد َعبٌْد الرَّاَحَة فََقاَل ع ِعْنَد أَوَِّل 

يَْوٍم يَِصرُي يِف الَْجنَِّة«. فهذا السائل وإن سأل عن الطريق ولكن يف واقع أمره كان يبحث 

عن أصل الراحة ال عن طريقها.

وطن نفسك عىل مصاعب الدرب

أثنــاء حركتكــم يف طريــق الكــمل املعنــوي، أظهــروا رضاكــم عــن هــذه املصاعــب أمــام 

ــك ســوف تجــدون زوال  ــد ذل ــذه اآلالم، عن ــه وعــربوا عــن فرحكــم وبهجتكــم به الل

ــإذا  ــة وســامية. ف ــك مبصاعــب راقي ــة وتســتبدل بعــد ذل مصاعبكــم الهابطــة والداني

دخلتــم يف هــذا الطريــق وطّنــوا أنفســكم عــىل كل مصاعبــه ومحنــه وآالمــه. وال يخفى 

أن يف مصاعــب هــذا الطريــق لــذة ال تجدونهــا يف أيــة لــذة أخــرى. فقــد يتصــور بعــض 

النــاس البعيديــن عــن هــذه األجــواء أن مصاعــب هــذا الطريــق مــرّة، كال وبالعكــس. 
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ابحث عن الحافز بدال عن الطريق

مــن املؤكــد أن قــد تبــادرت إىل هــّمم أســئلة كثــرية بعــد مــا بــدأ أمــري املؤمنــني)ع( 

بوصــف املتقــني، حيــث كل مــا مــّر أمــري املؤمنــني)ع( مــن فضيلــة مــن فضائلهــم: كان 

يســأل هــمم يف ضمــريه كيــف قــد نــال املتقــون هــذا املقــام وكيــف حصلــوا عــىل هذه 

الفضيلــة؟ فهــذا ســؤال مــن شــأنه أن يأنــس بــه اإلنســان أكــرث مــن أن يطرحــه ويبديه. 

فــم مينعنــا مــن نيــل هــذه الفضائــل يف كثــري مــن األحيــان ليــس جهلنــا بالطريــق بــل 

فقــدان الحافــز. فبــاع هــمم كياســة وســأل عــن أوصــاف املتقــني ليــزداد حافزه وشــوقه 

إليهــم، فكانــت مبــادرة جميلــة جــدا منــه. إين أقبّــل يــدي هــمم ورجليــه حيــث قــد 

واجــه اإلمــام بهــذا الســؤال، فكــم كان مبــاركا يف ســؤاله فــكل هــذه الخطبــة الرائعــة 

التــي خلــدت يف التاريــخ وبلغــت الشــيعة عــىل مــّر الدهــور كانــت بربكة هذا الســؤال.

شأن النظر واملشاهدة يف القضايا املعنوية

كان هــدف هــّمم مــن اســتمع وصــف املتقــني هــو املشــاهدة حيــث قــال: »صــف ل 

املتقــني كأين أنظــر إليهــم«. فالبّد أن نتأمل قليال يف هذا الهدف. إن النظر واملشــاهدة يف 

كثــري مــن املجــاالت املاّديــة هــي آلــة وطريق وال غــري. فعىل ســبيل املثال عندما تســمع 

بجهــاز جــوال جديــد، وتســمع مبواصفاتــه توّد أن تــراه. فالرؤيــة طريق للــرشاء والرشاء 

طريــق لالســتخدام يف هــذه املجــاالت. ولكــن يف القضايــا املعنويــة مل تعــد املشــاهدة 

طريقــا بــل هــي الغايــة. فم أراد هــّمم أن ينظر إليهم ليحّســن ســلوكه أو ليقتدي بهم، 

بــل رمــى إىل الغايــة القصــوى وهــي رؤيــة املتقــني. النظــر هــو الهــدف وهــو املقصــود. 
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المحاضرة 2

إن لقــاء اللــه والنظــر إىل وجــه اللــه ليــس مــن قبيــل مشــاهدة الطعــام الــذي هــو 

مقدمــة ألكلــه. وكــذا الحــال يف لقــاء املتقــني فهــو غايــة قصــوى ليــس وراءهــا هــدف 

آخــر. وال يخفــى أن كل هــذا الــكالم مرتبــط بالشــهود القلبي. هــذه الرؤية واملشــاهدة 

هــي التــي يتلهــف لهــا عشــاق اإلمــام املهــدي )عــج(. أمــا أنــا املســكني فأطلــب رؤيتــه 

ألســأله بعــض األســئلة أو أطلــب منــه بعــض الحاجــات. أمــا عشــاق اإلمــام فيَْصبــون 

لرؤيتــه ال لــيء آخــر، بــل مجــرد النظــر إليــه )بعــني البصــرية والقلــب( متثــل أقــى 

غاياتهــم. وألنقــل لكــم هــذه الروايــة: »َجــاَء رَُجــٌل ِمــَن اأْلَنَْصــاِر إِىَل النَِّبــيِّ )َصــىلَّ اللَّــُه 

َعلَيْــِه َو آلـِـِه(، فََقــاَل: يـَـا رَُســوَل اللَّــِه، َمــا أَْســتَِطيُع ِفرَاقـَـَك، َو إِينِّ أَلَْدُخــُل  َمْنــِزِل  فَأَذْكُرَُك ، 

فَأَتـْـرُُك َضيَْعِتــي َو أُقِْبــُل َحتَّــى أَنْظُــَر إِلَيْــَك ُحبّــاً لَــَك، فََذكَــرُْت إَِذا كَاَن يَــْوُم الِْقيَاَمــِة َو 

أُْدِخلـْـَت الَْجنَّــَة فَرُِفْعــَت يِف أَْعــىَل ِعلِّيِّــنَي، فََكيْــَف ِل ِبــَك يـَـا نَِبــيَّ اللَّــِه فََنزَلـَـْت  »َو َمــْن 

يِقــنَي  دِّ يُِطــعِ اللَّــَه َو الرَُّســوَل فَأُولِئــَك َمــَع الَِّذيــَن أَنَْعــَم اللَّــُه َعلَيِْهــْم ِمــَن النَِّبيِّــنَي َو الصِّ

الِِحــنَي َو َحُســَن أُولِئــَك رَِفيقــاً« فََدَعــا النَِّبــيُّ )َصــىلَّ اللَّــُه َعلَيْــِه َو آلـِـِه(  ــَهداِء َو الصَّ َو الشُّ

َُه ِبَذلـِـَك.«]6[   الرَُّجــَل، فََقَرأََهــا َعلَيْــِه، َو بـَـرشَّ

إللهم ارزقنا منية اللقاء والشهود

إن هــذا الدعــاء يشــمل مــا ســواه مــن أدعيــة إن اســتجيب. اللهــم ابعــث يف قلوبنــا 

عطــش لقائــك ولقــاء أوليائــك. اللهــم ضاعــف يف قلوبنــا شــوق زيارتــك وزيــارة أوليائك 

يومــا بعــد يــوم. وصــل عــىل محمــد وآل محمــد. اللهــم صــل عــىل محمــد وآل محمــد 

وعجــل فرجهــم. 
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