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 عـارة البقيـزي
ن ا إن شاء  ستقدمين من ا والمستأخرين ، و الم الل   يرحم  لنا ولكم ، و  الل   مؤمنين ، يغفر   قوم   يكم دار  عم م : "السالم  سم  ة وي  تقف عند سور المقبر  -  الل   ا 

 كم الحقون" ب  
 السالم عميكم آل بيته األطهار :  

 يا ساقي الحرمين  يك يا عباس .. يا عم رسول الل ،السالم عم     -
 ابن رسول لل السالم عميك يا إبراىيم .. يا  -
 السالم عميكن بنات رسول الل .. السالم عميك يا زينب .. السالم عميك  -

  يا زىراء ، كمثوم .. السالم عميك يا فاطمة يا رقية .. السالم عميك يا أم      
 شباب أىل الجنة  ي  يا سيدة نساء العالمين ، يا أم سيد       

 بن عمي بن أبي طالب .. يا حفيد رسول الل ..يا االم عميك يا حسن الس -

 و يا سيد شباب أىل الجنة      
محمد الباقر ..  يا يا بن الح سين ..السالم عميك ،السالم عميك يا زين العابدين  -

 جعفر الصادق  ياالسالم عميك 
 كــيا من كفن السالم عميك يا فاطمة بنت أسد ... يا زوجة أبي طالب ... -

دك  بيده الشريفبقميصو ، و   النبي  ة لحَّ
السالم عميكم أبناء عم رسول الل ... السالم عميك يا عقيل بن أبي طالب ...  -

                          السالم عميك يا عبد الل  بن جعفر بن أبي طالب ...

 بيت رسول الل ى من حولكم من آل عمو  ،  السالم عميكم جميًعا          
  أمهات المؤمنين :، و السالم عميكن زوجات رسول اهلل 

... يا   اآلخرة و  زوجتو في الدنياائشة ... يا حبيبة رسول الل ، و السالم عميك يا ع 
دِّيقو ،  دِّيق ... السالم عميكص  يك يا دة بنت زمعة .. السالم عميا س و  يا بنت الص 

سالم عميك يا بنت خ زيمو ..ال سالم عميك يا زينبلاحفصة بنت عمر بن الخطاب ..  
م م ة .. السالم عميك يا زينب بنت جحش .. السالم عميك يا جويرية بنت الحارث  أم س 

ا صفية بنت يا أم حبيبة )رممة بنت أبي سفيان( .. السالم عميك ي .. السالم عميك 
  ي  .. ي  ح  

 وبركاتو السالم عميكن جميًعا ورحمة الل             
 : السالم عميكن عمَّات رسول اهلل 

  يا أم الز بير بن العوامو ،  فية .. يا أخت حمزة سيد الشيداءالسالم عميك يا ص
  السالم عميك يا عاتكو بنت عبد المطمب .. 

 بركاتو الم عميكن ورحمو الل و الس            
  

 من تبعهم بإحسان :كرام مهاجرين وأنصار و السالم عميكم أصحاب محمد ال         
ز جيش العسرة ، يا جامع القرآن .. يا م جيِّ  ، يا أشد الناس حياءً  ، يا ثالث الخمفاء الراشدين ، يا ذا النورين السالم عميك ياعثمان بن عفان.. -

 لل عن أم ة رسول الل خير جزاء جزاك ا
 بأبيو وأمو  يا من فداك النبي يا بطل القادسية ، يا مستجاب الدعوة ،  ص..عد بن أبي وقاالسالم عميك يا س -
 جنة ، ويا من تدخل الجنة حبًوا السالم عميك يا عبد الرحمن بن عوف .. يا أحد المبشرين بال -
 دينة من د فن من المياجرين بالم يا أوليا أخا النبي في الرضاعة ، و  السالم عميك يا عثمان بن مظعون .. -
  بمكة السالم عميك عبد الل بن مسعود ..  يا أول من جاىر بالقرآن -
 الرحمن لموتو  يا من اىتز عرشيا سيد األ وس ، و السالم عميك يا سعد بن معاذ ..  -
 ري .. يا راوي أحاديث رسول الل أبا سعيد الخد يا السالم عميك -
  يا شيخ اإلمام مالكبن عمر ، و  .. يا مولى عبد الل السالم عميك يا نافع -
 الل عن أمة رسول الل خير جزاء جزاك  ، السالم عميك يا مالك .. يا إمام دار اليجرة -
 السعدية .. يا مرضعة رسول الل  السالم عميك يا حميمة -
 أسامة بن زيد( ) ، ويا أم الح ب بن الح ب ثة()زيد بن حار  ويا زوجة ح ب رسول الل  أم أيمن .. يا حاضنة رسول الل ،يا السالم عميك  -

 من تبعيم بإحسان إلى يوم الدين أنصار ، و مياجرين و  أصحاب النبي  السالم عميكم جميًعا           
 

 عــ(  :  البقي 15شكل) 

 ( : البقيع7شكل )
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أدخل عمييم روًحا في اآلخرة صحبتيم ، و محبتيم ، و ارزقنا في الدنيا الميم اغفر ألىل بقيع الغرقد ، وال تحرمنا أجرىم ، وال تفتنا بعدىم ، و  
ياىم مع حبيبك المصطفمنك ، وسالمًا من ا حتى تجمعنا و   ى في ظل عرشك يوم ال ظل إال ظمك ا 

 
 مسمَّ آله وصحبه و  عمى  سيدنا محمد و  المهم عمى   ى  صمَّ و 


