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ெசய்யிதினா இமாம் ஜஃபர் சாதிக் அவர்களின் ெமௗலி  
ெதாடக்கம்!

இ வாகிற  உலக இரட்சகராக வந் தித்த ஹம்ம  நபி ஸல்லல்லாஹு அைலஹி 
வஸல்லம் அவர்க ைடய கண் குளிர்ந்த ேபரப்பிள்ைள ெசய்யிதினா இமாம் ஹுைஸன் 
ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின்  த்திரர் ெசய்யிதினா இமாம் பாக்கர் சாகி  
ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களின் அ ைம மகனாக வந் தித்த சிறப்  ெபற்ற இமா னா 
ஜஃபர் சாதிக் ரழியல்லாஹு அன்ஹு நாயகமவர்களின் - தி ப்ெபயரால் கழ்வாய்ந்த மகிைம 
க தாவாக இ க்கும்.!

இதைன ெவள்ளி?!திங்கள் இர களில் ஓதி வந்தால் நாடிய நாட்டங்கள் நிைறேவ ம். இன் ம் 
ராத்தி  மஜ்லிஸுகளில் ஓதிவந்தால் இ தயம் லங்கி இம்ைச நீங்கும். ைஷத்தான் கபீ ?!
ஜின்  பிடித்தவர்க ைடய ன்னிைலயில் ஓதினால் கார்மானம் உண்டாகி அைவகளின் 
உபத்திரவங்கள் நீங்கி நல்ல சுகம் கிைடக்கும். !

க்கியமாகேவ ரஜ  மாதம் 33ஆம் ேததியில் ரியாேனா?! அல்ல  இனிைமயான உகந்த 
வஸ் க்கேளா?! ப் ரவாகச் ெசய்  ஒ  இடத்ைத ப் ர ப த்தி அந்த இடத்ைத அத்தர்?!
பன்னரீ்?! ஷ்பம் தலியன ெகாண்  பரிமளப்ப த்தி?! அதில் சுத்தமான திய மண் 
பாத்திரத்தில் அந்மத இனிைமயான பலகாரங்கைள ைவத்  ெகாமஞ்சார்?! அகர் கட்ைட?!
சந்தனக் கட்ைட தலியைதக் ெகாண்  ைகயிட்  ஊ பத்தி ம் ெகா த்தி ைவத் ?!இந்த 
க தாைவ ஓதி பாஞ்ச்பாக் - அதாவ  நபிநாயகம்?! பாத்திமா நாயகி?!அலி கர்ரமல்லாஹு 
வஜ்ஹஹு?!இமாம் ஹஸன்?!இமாம் ஹுைஸன் ரழியல்லாஹு அன்ஹுமா ஆகிய இப் னித 
நாயகங்க ைடய ேபரா ம் ஹழ்ரத் இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகம் ேபரா ம் ஹதியா ெசய் ?!

பாத்திஹா ஓதி தவ்லத் என் ம் சீமான் தன ண்டாக ேவண் ெமன்  ஆக் ேகட்டால் 
அப்படிேய உண்டாகும் என்பதில் யாெதா  சந்ேதக மில்ைல.!

இப்படிேய ெசய்யிதினா இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகம் ெசய் மபடிக்கு ன் குறித்த ேததியில் 
உத்திர  ெசய்  அவ் த்திரவிற்கிணங்கி ஓர் விறகு ெவட்டி விற்பைன ெசய் ம் 
வியாபாரியின்  மைனவி நடத்திய பாத்திஹா விர் களின் பரக்கத்ைதக் ெகாண் ?!அந்நிய ஊர் 
ெசன்  ெபா ள் கிைடக்காமல் அைலந் ?! திரிந்த அன்னவளின் ஷ க்கு 
தி ம்பிரேவசமாக ைதயல் ெபா ள் கிைடத் ?! ெசல்வத் டன் வந்  ேசர்ந் ?! சுகித்  
வாழ்ந்த  நிச்சயம். !

இந்தப்படி குறித்த ேததியில் எத்தைனேயா ேபர்கள் ெசய்  சீமான்தனம் ெபற்  ெஜயப்பலன் 
அைடந்  இ க்கிறார்கள் என்ப  திண்ணம். அந்த உகப்பில் நம்மைனவ ம் ேசர்ந்  
அ கூலம் ெபற நாயன் நல் தவி ெசய்வானாக ம் ஆமீன்.!

இந்த கீழ்கண்ட ைபத்ைத மஜ்லிஸில் உள்ள யாவ ம் ஒவ்ெவா  ைபத் க்கு ன்னா ம் 
ஓத ேவண்டிய . 
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ادِْق                             َياَربُّ َملِِك اْلَوافِْق  َصلِّ لِٰطَه الصَّ  

اÒِِق  ِالَِمامِ َجْعرَفْ َصادِْق                   َماَداَم َمْدُح الشَّ  

 بِْسِم اهللاِ الرَّْحٰمِن الرَّحِْيِم 

ادِِق يَاَمَنافُِع اْلَحَقاÒِِق قَ  ْز َپَصاÒِِد َجْعرَفِ الصَّ نَْجتَْن بَجانَاونُْم رَطَ  

َربِّ اْالَنَامِ الرَّازِْق  ،َحْمًدا ِهّٰلِل اْلَخالِْق   

ِالَِمامِ َجْعرَفْ َصادِْق          اُهِْدْى بَِمْدِح اْلَفاÒِْق   
சர்வ ஜவீாத்மாக்கைள உற்பத்தி ெசய் ?! அதற்ேக வாய் உணவளித்  வளர்க்கும்?!
மகா வல்லைம ள்ள அல்லாஹ் சுப்ஹானஹுவதஆலாவாகிறவன்?! இமாம் ஜஃபர் 
சாதிக் நாயகம் அவர்களின் தி ப் கழ் வாய்ந்த க தா எ ம் கவிைய நான் 
ேகார்ைவ ெசய்வதற்கு ேநரிய நல் தவி தந்ததற்காக அவைன நான் கழ்கிேறன். 

 ٰ ل َّى اْالِ َقاْن         ُه اْلَمنَّاْن َصل َعلَى النَّبِلىِّ اْلرُفْ  

ادِْق        ِل اُولِى اْالِْحَساْن َواْالٰ  َواَِمامِ َجْعرَفْ الصَّ  
சர்வ ஜவீாத்மாக்கைள உற்பத்தி ெசய் , அதற்ேக வாய் உணவளித்  வளர்க்கும், மகா 
வல்லைம ள்ள அல்லாஹ் சுப்ஹானஹுவதஆலாவாகிறவன், இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகம் 
அவர்களின் தி ப் கழ் வாய்ந்த க தா எ ம் கவிைய நான் ேகார்ைவ ெசய்வதற்கு ேநரிய 
நல் தவி தந்ததற்காக அவைன நான் கழ்கிேறன். 
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ُف اْلَخَآلÒِْق  َذا َاْعَلُم اْلَحَقآÒِْق            َذاَارْشَ  

َقآÒِْق َذااَ  ْيُخ َجْعرَفْ َصادِْق           ْفَهُم الدَّ اَلشَّ  
ெஷய்கு ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்கள் சர்வ பைடப் களில் மகா சிறப் ம்?!சங்ைக ம் 
ெபா ந்தியவர்கள்?! அந்தரங்க கல்விகைள ம் ேமான ட்ப லங்கள் எ ம் 

க்கங்கைள ம் மிக ம் விளங்கி அறிந்தவர்கள். 

رْ        ْر اْلُعلَى اْلُمَنوَّ َشْمُس  جَى اْلُمَقمَّ بَْدُر الدُّ  

 ْ َاْعنِى بَِجْعرَفْ َصادِْق       نُْوُر اْلُهَدى اْلُمُفرخَّ  
இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்கள் பிரகாசம் ெஜாலித்  இலங்கும் ேமலான 
சூரிய க்கு ஒப்பானவர்கள். இன் ம் ெஜாலித்  இ ளகற்றி ேநர்ைம லக்கும் 
ரண சந்திர க்கு ஒப்பானவர்கள். ேநர்வழிக்கு உயரிய சன்மார்க்க நிைலைமகைள 

நிைலநி த்தி ைவக்கும் ஒளி க்கு ஒப்பானவர்கள். 

ِصْدُق اْلكََالمِ ُوْثَقا       حُْسُن اْالَنَامِ ُخْلَقا  

ا  َقامِ َحقَّ ْم بَِحْعرَفْ َصادِْق       بُرُْء السَّ َعظِّ  
மனிதர்களில் அழகிய குண ம்?! வாக்கிய ெமாழிகளில் விசுவாச நாக க 
உண்ைம ம் ெபா ந்தினவர்கள். எவ்வித ேநாய்க ம் உலகமக்க க்கு வந்  
சம்பவிக்காமல் அல்லாஹுத் தஆலாவின் உதவிையக் ெகாண்ேட த த்  
நற்சுகமைடய ெசய்கிறவர்கள். இவ்வித வர்ணிப்  வாய்ந்த இமாம் ஜஃபர் சாதிக் 
நாயகமவர்களின் வல்ல மகிைமையப் பற்றி நான் என்ன ெசால்ேவன்.. 
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يٌْم  َضٌم رَكِ َذاِصْلِدٌم َعِظْيٌم      َذا رَضْ  

غٌَم َجِسْيٌم  اَْحِسْن بَِجْعرَفْ َصادِْق      َذا رَضْ  
த்தம் ரிந்த ரணக்களத்தில் சைளக்காமல் வரீர்கைள எதிர்த்  ெவற்றியைட ம் 
லிக்ெகாப்பானவர்கள். மார்க்க விேராதிகைள சிங்கத் க்ெகாப்பாய் கர்ஜித்  
வைதத் ம்?! ேபார்க்களத்தில் ேவங்ைகேபால் பாய்ந்  வரீர்கைள வைதத் ம் நல் 
ெவற்றியைடகிறவர்கள். இவ்விதத் தத் வம் தரித் ள்ள இமாம் ஜஃபர் சாதிக் 
நாயகமவர்கைள ம் அவர்களின் அழகிய மகிைமைய ம் பற்றி நான் என் 
ெசால்ேவன். 

ْل  ْل       َصْمَصاُمَنا اْلُمَفصَّ َقْمَقاُمَنا اْلُمَكمَّ  

ْل  ْم بَِجْعرَفْ َصادِْق     طَْمَطاُمَنا اْلُمَبذَّ َارْكِ  
அவர்கள் மகத் வம் குடிக் ெகாண்ட ெவற்றி நாயகர். நிரப்ப ள்ள சகல க்கும்?!
ேபாதிய தத் வ ள்ள நாயகர். இன் ம் மிகுந்த ெகாைட ெகா க்கும் நீத நாயகர். 
இப்படி கழ்ெபற்ற இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்களின் சங்ைக பற்றி நான் என் 
ெசால்ேவன். 

ُيْوِخ اْالَْمَجْد  بَاُز اْلُقُلْوِب اْالَْحَمُد        َتاُج الشُّ  

َاْعِظْم بَِجْعرَفْ َصادِْق        َكْنزُ اْلُعلُْومِ اْالَْرَشْد   
அவர்கள் வ ப்பம் தங்கிய மகான்கள் எ ம் ைஷய்குமார்க க்கு நலமாகிய 
கி டத்ைதப் ேபா ம்?! கழ் மிகுந்த ஞான இதயங்களின் இராஜாளிையப் ேபா ம்?!
ெமஞ்ஞான கல்விெய ம் இல் கட்கு ேநரிய ைதயைலப் ேபா ம் வந் தித்த 
இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்களின் வ ப்பத்ைதப் பற்றி நான் என் ெசால்ேவன். 
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ْد بَارَقْ          نَْجُل اْالَِمامِ اْالَْكبَرْ  َسيِّْد ُمَحمَّ  

ةُ ٰط  َاْحِسْن بَِجْعرَفْ َصادِْق          َه اْالَنَْوَر رُقَّ  
மகா வல்லைம ம்?!சங்ைக ம் ெபா ந்திய ெசய்யிதினா ஹம்ம  பாக்கர் நாயகம் 
அவர்களின் அ ந்தவப் தல்வராக ம் உலக ராய் அைமந்த வள்ளல் தாஹா நபி 

ஹம்ம  ஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் அவர்களின் மகவாய் 
வந்த கண்குளிர்ந்த வாழ்வாக ம்?!வந் தித்த இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்களின் 
அழகு அைமந்த கைழப்பற்றி என்னால் என்ன ெசால்ல டி ம். 

َحْيَدْر َعلِىِّ اْلَواهِْب          ِمْن ُصْلِب َاَسِد اْلَغالِْب   

ْم بَِجْعرَفْ َصادِْق         حِْفُد اْلُحَسيِْن الرَّقِْب  َارْكِ  
சிங்கத்ைதப் ேபால் கர்ஜித்  த்தகளத்தில் ெவற்றி அ கூலத்ைத நிைல நி த்திய 
நன்ெகாைடயாளர் ெசய்யிதினா இமாம் ைஹதர் அலி ரழியல்லாஹு அன்ஹு 
அவர்களின் ஆண் சந்ததி வமிச ேகாத்திரத்தில் வந் தித்த வள்ளல்?!அல்லாஹ்வின் 
சிந்தைனயில் தன்ைன பனாவாக்கி ஆத்மாைவ அல்லாஹ் க்ேக தத்தம் ெசய்  
ஷஹீ  பதசிைய ெபற்ேறாங்கிய ெசய்யிதினா இமாம் ஹுைஸன் ரழியல்லாஹு 
அன்ஹு அவர்களின் அ ைமப் த்திரராய் வந் தித்த இமாம் ஜஃபர் சாதிக் 
நாயகமவர்களின் சங்ைகையப் பற்றி நான் என் ெசால்ேவன். 

ًما  ُمْحٍي لِِديٍْن قامَِيً          ُمْوفِْى لَِوْعٍد رَكْ  

ِ كِْتًم  َاْعِظْم بَِجْعرَفْ َصادِْق          اُمْعِطى اْلَجَواد  
வாக்கு திைய சங்ைகயாக நிைறேவற்றி சன்மார்க்கத்ைத நிைலக்கும்படியாய் உயிர் 
தைழக்கச் ெசய்  அல்லாஹுத்தஆலா க்காக இரகசிய ெகாடிைய எப்ெபா ம் 
எ த்தளித்ேத வ கிற ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்களின் வல்லைமையப் பற்றி நான் 
என் ெசால்ேவன். 
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اَْجلَى اْلرِكَامِ َنَسَبا       َاْولَى اْالَنَامِ نَُقَبا   

ْم بَِجْعرَفْ َصادِْق            َاْعلَى اْلَمَقامِ ُرَتَبا َارْكِ  
உலகில் பா காத்  உதவி ரி ம் மனிதர்களில் மகா ெபா ப்பான பா காவலர்கள்?!
கீர்த்திப் ெபற்ற வமிசத்தினர்களில் மகாவல்லைம ம் உயர் ம் குடி ெகாண்டவர்கள்?!
பதவி உயர்ந்த ேமன்ைம ஸ்தானங்களில் தகுதி உயர்  ெபா ந்தியவர்கள். இவ்வித 
வர்ணிப் கள் அைமந்த ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்களின் வல்லைமையப் பற்றி நான் 
என் ெசால்ேவன். 

ِ الرَّْحمٰ  اُع َاْمر ْيَطاْن         ْن طَوَّ َدفَّاُع رَشُّ الشَّ  

َاْحِسْن بَِجْعرَفْ َصادِْق         َوعَّاُظ َجْمِع اْالِْنَساْن   
ஒப்பற்ற அ ளாள ம்?! நிகரற்ற ெகாைடயாள மாகிய அல்லாஹுதஆலாவின் 
உத்திரவிற்கு வழிபட்  நற்றவம் ெசய்கிறவர்கள் காற் ?!சம்பவம்?! ஷ்டேத ?!பிசாசு 

தலியைவகைளத் ரத்தி அதன் ெகாடிய தீங்குகள் வந்த காமல் கட்டி 
விலக்குகிறவர்கள் மானிட ஜன்மங்க க்கு நன்மாராயமாக உபேதசித்  
அல்லாஹ்வின் விதிவிலக்குகைள எ த் க் காட்டி ேநரிய பாைதகைளக் 
காண்பிக்கும் இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்க ைடய அழகிய கைழ நான் என் 
ெசால்ேவன். 

َة ِسوَ  ُه اِالَّ اهللا       ى اهللاَالذرُْخَ َالذرِْكَ  

َاْعِظْم بَِجْعرَفْ َصادِْق         َالَشْوَقُه َغيَْر اهللا   
அவர்களின் தங்கரிப் ம் ஞாபக அறிவிப் ம் அவர்களின் பிரிய ள்ள ஆைச ம் 
அல்லாஹுத்தஆலாைவத் தவிர ேவறில்ைலேய அவ்விதமாகிய வல்லைமத் 
தரித் ள்ள இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்களின் வர்ணிப்ைபப் பற்றி என்னால் 
எப்படி எ த் ைரக்க இய ம்@!
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َيالِْى َقاÒِْم   َصْوَم النََّهارِ َصاÒِْم       طُْوَل اللَّ  

اَْحِسْن بَِجْعرَفْ َصادِْق         ذرِْكَ اْلَخفِىِّ َداÒِْم   
இர  காலங்களில் இைறவ க்காக அஞ்சிய நிைலயில் நின்  தவம் 
ெசய்கிறவர்கள்?!பகல் காலங்களில் உபவாசம் விரதெம ம் ேநான்  ைவக்கிறவர்கள் 
திக்  கஃபி எ ம் இரகசிய திக்ைர ேநமமாக ெசய்கிறவர்கள் இவ்வித தகுதி வாய்ந்த 
ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்களின் வர்ணிப்ைபப் பற்றி நான் என் ெசால்ேவன்! 

ِلَى اهللا َقْد نَاَلُه ِمَن اهللا            َماَذا َدعَى ا  

ْم بَِجْعرَفْ َصادِْق          اِذْ َراَمُه َلَدى اهللا َارْكِ  
அல்லாஹ்விடம் தான் நாடியைதக் ேகட்ட ேநரத்தில் ேகட்டபடிக்ேக அல்லாஹ்வின் 
றத்திலி ந்  திடனாக தா ம் ெபற்  உபேயாகித் ?! தன் டனி க்கும் 
சிஷ்யர்க க்கும் உபேயாகிக்க ெகா த்  இஹ்ஸான் ெசய்கிறவர்கள் இவ்வித 
சங்ைக ெபா ந்திய இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்களின் கீர்த்திையப் பற்றி நான் 
என் ெசால்ேவன்.!

இமாம் ைகசு என்பவரின் மகளார் ைல  என்பவர்கள் ேபசி வ கிறார்கள்: நான் 
மக்காவில் ஹஜ்ஜு டித்  அ குைபஸ் மைலயில் தரித்தி ந்ேதன். ஹழ்ரத் 
இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகம் அவர்கள் அஸர் ேவைளயில் அங்கு தான் மட்டி ம் 
வந்  ஹக்கு சுப்ஹானஹுவத்தஆலாவிடம் ைகைய ஏந்தி தான் ேநான்பாக 
இ ப்பதால் தனக்கு ேநான்  திறப்பதற்காக (நாயகா! ெகாடி ந்திரிப்பழ ம்?!
வஸ்திரம் கிழிந்தி ப்பதனால் இரண்  உைட ம் தாெவன்  ேகட்டார்கள். உடேன 
ஆகாயத்தில் இ ந்<  ேகட்டபடிக்கு ெகாடி ந்திரி பழமில்லாத காலமாயி ந் ம்?!
அப்பழக் குைல ம்?! உயர்ந்த உைட இரண் ம் இறங்கிற் . நான் தாங்கள் ேகட்ட 
ஆவிற்கு ஆமீன் கூறிேனன் அல்லவா@! எனக்கும் ஒ  உைட தா ங்கள் என்  

ேகட்ேடன். எனக்கு பழ ம் ெகா த் ?! உைட ம் ெகா த்தார்கள். அந்த 
பறக்கத்தினால் ெப ம் பாக்கியம் ெபற்ேறன்(!என்  ெசான்னார்கள். 
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اٰم  َن اْلرَكَ َظَهَرْت بِهِ َعَالَمة        ة َكْم َكْم مِّ  

ْيِخ َجْعرَفْ َصادِْق           ة لِغَِياثَِنا َسَالٰم  بِالشَّ  
நம்ைம ஈேடற்றி இரட்சிப்  ெசய்வதற்காக எத்தைனேயா ைமயான கறாமத் கள் 
ெசய்  ஜஃபர் சாதிக் நாயகம் அவர்கைளக் ெகாண்  அத்தாட்சி அைடயாளமாக 
ெவளியாகி விட்ட . 

َزْوَجُة َمْن َغاَب نَْدَما        اِذَْما َشَكْتُه عُْدَما  

 ٰ ْى بِاْال َماحُبِّ َقْد َقاَل َجْعرَفْ َصادِْق         ِل رَكْ  
தி மதீனா நகரில் விறகு ஒடித்  சுமந்  வியாபாரம் ெசய்  ஜவீனம் ெசய்  வ ம் 
ஒ  வியாபாரி தனக்கு கிைடக்கும் ெபா ள்?! தன் கு ம்ப ெசவிற்கு பத்தாமல் 
ெவளி ர் ேபாய் அவ்விட ம் கஷ்டம் ஏற்பட்  23 வ டகாலம் வைர மைனவி 
மக்கள்க க்கு யாெதான் ம் அ ப்பாமல் ேசாம்ேபறியாக தறித் விட்டார். !

அவரின் மைனவி கணவரின் நிைலைம ெதரியாமல் கஷ்டப்பட்  கூலிக்கு பா பட் ?!

ஜவீனம் ெசய்  காலம் கழித்  வந்தவள் தன் கணவனின் நிைலைம ெதரியாமல் 
இ ப்பைதப் பற்றி ம் தனக்கு சம்பவித்த வ ைம?! கஷ்டத்ைதப் பற்றி ம் மனம் 
ெநாந்  ெகாண்டி க்கும் ேவைளயில் ெசய்யிதினா இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகம் 
அவர்கள் அவ்வழிேய தன் சீடர்க டன் வந்  விட்டார்கள். அப்ேபா  நாயகம் 
அவர்களிடம் அவள் தன  கணவரின் வ ைம நீங்கி மிகுதி ெபா டன் வந் -!

தன  கவைல நீங்க அ ள் ரிய ேவண் ம் என்  ைறயிட்  ேவண்டிக் 
ெகாண்டார்.!

அைத ஹழ்ரத் இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகம் ஞான தி ஷ்டியினால் அறிந்  
ெகாண்  அன்னவரின் ைறப்பாட்டிற்கு ம ெமாழி பின்வ மா  ெசால்கிறார்கள்: 
(இந்த மாதம் ரஜ  பிைற 33ம் ேததி அன்  யாரா கிம் ஒ வர் ரியான் எ ம் 
பலகாரமாவ  அல்ல  ேவெறந்த இனிைமயாகிய பண்டமாவ   சிகரமாக ெசய்  
அைத ஒ  மண் குண்டா பாத்திரத்தில் ைவத்  தன் இ ப்பிடத்ைத ப் ரவாக்கி 
அதில் அந்த மண் குண்டாைவ ைவத்  ஷ்பங்க ம்?! பழவர்க்கங்க ம் 
சம்பந்தப்ப த்தி சாம்பிராணி?! ஊ பத்தி?! சந்தனக்கட்ைட?! அகர்கட்ைட?!
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தலியைவகளின் ைக வாசைனயிட்  மனப் ர்வமாக பஞ்சத்தன்பாக்கு என் ம் 
ஐந்  ெப ம் தி நாயகம் அதாவ  எங்கள் பாட்டனார் நபி ஹம்ம  
ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் அவர்கள்?! ஹழ்ரத் அலி ரழியல்லாஹு 
அன்ஹு?!பர்த்திமா நாயகி ரழியல்லாஹு அன்ஹா?!ஹழ்ரத் இமாம் ஹஸன்?!இமாம் 
ஹுைஸன் ரழியல்லாஹு அன்ஹுமா ஆகிய இந்த ஐந்  தி ப்ெபயரா ம் எம  
ெபயரா ம் பாத்திஹாைவ ஸலவாத் டன் உகப் டன் ஓதி தான் நாடிய நாட்டம் 
நிைறேவற ேவண் ம் என் ம் !

ெபா ள்?! ெசல்வம் என் ம் தவ்லத் கிைடக்க ேவண் ம் என் ம்?! வ ைம நீங்கி 
விடேவண் ம் என் ம்?! ெவளி ர் ேபாய் வராதவர் ைதயல் ெபா டன் 
வரேவண் ம் என் ம் ஆ ேகட்டால்?!ேகட்டபடி ெபா ம் கிைடக்கும். ெவளி ர் 
ேபானவன் ைதயல் ெபா டன் வ வான். அப்படி நடக்காவிடில் என் மடியில் 
ைகப்ேபாட்டி த் ?! கியாம நாைளயில் நாயனிடம் ெசன்  இமாம் ஜஃபர் சாதிக்  
ெபாய் ெசான்னாெரன்  பங்கப த்ெதன்  ெதரிவித்  ஹழ்ரத் இமாம் அவர்கள் 
ேபாய் விட்டார்கள். 

Òَْت         َوَكَد الثَّرِيَْد َصَنَعْت  َسْبَع اْلَمَثاِن رَقَ  

ِ َجْعرَفْ َصادِْق   َاْهَل اْلَعَباِء َقَصَدْت      كََاْمر
ெசய்யிதினா இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகம் அ ளியபடி அந்த விறகு க்கி 
விற்பவரின் மைனவி நமக்கு நன்மாராயமான உத்திர  இ ேவெயன்  தன்னால் 
இயன்ற ைறயில் ெசாற்பமாக ரியான் ெசய்  பாத்திஹா?!சலவாத் ஓதி கணவர் 
ைதயல் ெபா டன் வந்  ேசர ேவண் ெமன்  இ தய உ க்கத் டன் ஆக் 
ேகட்டாள். 

ا َزا          َفالزَّْوُج نَاَل ذرِْكَ َرَجًبا َتُضمُّ  رِحْ  

ِ َجْعرَفْ َصادِْق          فِْيهِ زَِياٌد ُرِمزَا  بَِجاه  
ெசய்யிதினா இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகம் அவர்களின் ெபா ட்டினால் அந்நிய ஊரில் 
ெசன் ?!தரித்திரத்தில் சிக்கி ேசாம்ேபறியாக இ ந்த அவள  ஷ க்கு அன்ைறய 
தினேம ேபான இடத்தில் ைதயல் அகப்பட்  அைதக் ைகப்பற்றி தந்திரமாக 
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இைடயில் ேவண்டிய ஆைட?!ஆபரணங்கைள வாங்கிக் ெகாண்  ெப மகிழ்ச்சியாக 
தன் ஊராகிய மதீனா ஷ க்கு ெபா ள்க டன் வந்  ேசர்ந் ?! தமக்கு ெபா ள் 
கிைடத்த விபரத்ைத ம்?!அதற்கு பிற ஊரில் தான் பட்ட கஷ்ட நிைலைமகைள ம் 
ஆதி தல் அந்தம் வைர தன் மைனவியிடம் ெசான்னார். ெபண்சாதி ம் தனக்கு 
நடந்தைதச் ெசால்லி இ வ ம் கலந்  இனி எப்ேபா ம் ஹழ்ரத் உத்திரவின்படி 
வ டாவ டம் பாத்திஹா ஓதி வரலாெமன்  தீர்மானித் ?!மகிழ்ச்சியைடந்  சுகித்  
வாழ்ந்தார்கள். 

ِ  اْالَهِْل َلْوَماْن        َوَرَد اْلَوزِيَْر َحَدثَاِن  بُِوُجْود  

بَِاَماِن َجْعرَفْ َصادِْق        َقْد َفاَز َبْعَد اْلَعْفَواْن   
அந்த மதீனா ஷ ப் அமீரின் ெபரிய மந்திரியின் மைனவி விறகு ஒடித்  விற்பைன 
ெசய்தவரின் ெபண்சாதி  ெசல்வசீமாட்டியாக வாழ்ந்  வ வைத ம்?!சில காலமாக 
தன் வடீ்டிற்கு வராமல் இ ப்பைத ம் ெதரிந்  அவள் வடீ்டிற்கு த ப்பி 
அைழத்தாள். ேம ம் அவள  ஷன் கிைடத்த  பற்றி ம்?!அவ க்கு ெசல்வம் 
வந்த  பற்றி ம் ேகட்டாள். அதற்கு அந்த விறகு ெவட்டி விற்பைன ெசய்பவரின் 
மைனவிஅ பின்வ மா  ெசால்கிறாள்: ரஜப் மாதம் 33 ம் ேததி அன்  வாசல் 

கப்பில் ஹழ்ரத் இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகத்ைத சீடர்க டன் சந்தித் ?! என  
ஷன் சபர் ேபாய் 23 வ டமாகி ம் இன் ம் வரவில்ைல என் ம்?! அதனால் 

நா ம் என  பிள்ைளக ம் கஷ்டப்ப வைத ம்?!என  ப வெமய்திய பிள்ைளக்கு 
தி மணம் ெசய்வதற்கு ேதைவயான ெபா ட்க டன் என  கணவர் தங்கள் 
ெபா ட்டினால் ஊர் வந்  ேசர்ந்  என  கஷ்டங்கள் தீர  ேவண் ெமன்  மன்றாடி 
ேகட் க் ெகாண்ேடன்.!

அதற்கு ஹழ்ரத் அவர்கள் சில ைறகைள ெசய்ய ெசான்னார்கள். அதன்படி 
ெசய்ேதன். என  கணவர் நான் நிைனத்தபடி ெசல்வத் டன் வந்  ேசர்ந்தார். 
எல்லாம் ஹழ்ரத் அவர்களின் ஆ பரகத்தினால் உண்டான  என்றாள்.!

அதற்கு அந்த மந்திரியின் மைனவி அந்த ஜஃபர் என் ம் பரேதசி ஞானியானவர் 
என் ைடய ேபச்ைசக் ேகட்கும் எளிய பகீ க்கு சமமானவர். அவ க்கு அவ்வள  
தத் வ மகிைம எங்கி ந்  வந்த @!அப்படியல்ல! உன  கணவர் ேபான இடத்தில் 
அன்னிய ைடய ெபா ைள தி டிக் ெகாள்ள நாடி ேமாசடியாக வந்த பணத்ைதப் 
பற்றி என்னிடம் அகப்ெப ைம ேபசாேத. சீ! ரப்ேபா. என்  ரத்தி விட்டாள். !



www.sufimanzil.org 

 

11 
 

இதனால் விறகு ெவட்டியின் மைனவி மனம் குன்றி?! ெப ச்ெசறிந்  ஹழ்ரத் 
நாயகம் அவர்கைள நீ இேலசாக கண்டதற்கு கூடிய சீக்கிரம் உனக்கு ேக  வந்  
சம்பவிக்கும் என்  ெசால்லி தன  வடீ்டிற்கு வந்  விட்டாள். விறகு வியாபாரியின் 
மைனவியின் ெசால்படி அவளின் ஷன் மந்திரியின் ேபரில் ெபாறாைமக் 
காரர்களினால் அமீரிடம் எ த் ைரக்கப்பட்ட தப்பபிப்பிராயங்கைள அமீர் அங்கீகரித்  
ேமாசக்காரர்கள் என்  தீர்மானித்  ெபண்சாதி ஷன் இ வைர ம் சிைறயில் 
ைவத்  விட்டான்.!

அவ்வி வர்க ம் அதிக கஷ்டநிைலைமக்கு ஆளாகி ஒ த்ெதா க்ெகா த்தர் கலந்  
ஜஃபர் சாதிக் நாயகத்ைத இழிவாகப் ேபசியதால் வந்த ேசாதைன இ  என்  அறிந் ?!

தாம் ெசய்த  தப்  என்  தவ்பா மன்னிப்  ேதடிய பிறகு அமீ க்கு உண்ைம 
ெதரிந்  சிைறைய விட் ம் அவ்வி வைர ம் வி தைல ெசய்தார். அம் மந்திரி ம் 
ரியான் தலியைவகைள ெசய்  ெகாண்டாடி மீட்சிப் ெபற்  மந்திரி பதவி 

அைடந்  சுகமைடந்தார். 

َرَجًبا بَِحىِّ اْالَبَْجْد      َذاَق َشهِْيَد اْالَْسَعْد   

ْيُخ َجْعرَفْ َصادِْق       فِْى َعامِ يُْمِن اْالَْزَهُد  اَلشَّ  
ஹழ்ரத் ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்கள் ஹக்கிேல காதல் ெகாண்  ஆத்மாைவ தத்தம் 
ெசய்  அழி ண் தெலன் ம் ஷஹீ  பதவிைய ஹிஜ்ரி 259 ஆம் ஆண்  ரஜப் 
மாதம் அைடந்  வபாத்தானார்கள். அவர்கைள சிறந்த மதீனமா நகரில் ஜன்னத் ல் 
பஃகியில் நல்லடக்கம் ெசய்யப்பட்  அங்கு ஜியாரத் நடந்ேதறி வ கிற . 

َفاغرِْفْ َلَنا َدَواَما      َياَربََّنا رِحامِْيَ   

ِ       َاْسِعْد َلَنا خَِتاًما ِ َجْعرَفْ َصاد ْق بَِجاه  
எங்க க்கு நற்க ைண அ ள் ரிந்  எங்கைள வளர்க்கின்ற வல்ல நாயகா! 
ெசய்யிதினா இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகம் அவர்களின் ெபா ட்டினால் எங்களின் 
பாவங்கள் அைனத் ம் மன்னித் ப் ெபா த்  எங்களின் டிைவக் கலிமா டன் 
கைரேசர்க்குதல் என் ம் சீேதவித்தன டிவாக அைமத்  அ ள்வாயாக. ஆமீன். 
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 ٰ َرَجَة اْلَفِضْيَلة      ةَواْرُزْق َلُه اْلَوِسْيل َوالدَّ  

 ٰ َفَة اْلَجمِْيل ْ ِالَِمامِ َجْعرَفْ َصادِْق         ةَوالرشَّ  
நாயகா! இன் ம் ெசய்யிதினா இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகம் அவர்க க்கு எங்கைள 
மன்றாடி நற்பதவியில் ேசர்த் ைவக்கும் வசீலாெவன் ம் பதவிைய ம் 
வரிைசைய ம் சிறந்த மகிைமைய ம் ெகா த்  அ ள்வாயாக! ஆமீன். 

َيْنُه َرْضَيا اَْسِكْنُه َداَر عُْلَيا        َوَرضِّ  

ِالَِمامِ َجْعرَفْ َصادِْق        ِت َصْفَيالُْقَياَك ٰ  
இன் ம் நாயகம் இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்க க்கு லங்கியிலங்கும் உன  
சங்ைகப் ெபா ந்திய லிகாெவன் ம் சந்திப்ைபக் ெகா த்  ஜன்னத்ெதன் ம் 
சுவர்க்கமதில் குடியி த்தாட்டி அன்னாைர நீ ெபா ந்திக் ெகாள்வாயாக! ஆமீன்</!

َصاحِْب َاَياَرْحَمانَا       َفاغرِْفْ ذُنُْوَب نَانَا  

َفانَااَو  ِ َجْعرَفْ َصادِْق       ْرُزْق َلُه رِعْ بَِجاه  
அ ள் ரி ம் நாயகா! இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகம் அவர்களின் மகிைமப் 
ெபா ட்ைடக் ெகாண்  இந்த க தாைவ ேகார்ைவ ெசய்த நானா சாகிப் என்பவரின் 
பிைழகைளப் ெபா த்  கி ைப ெசய்  உன்ைன அறிந்  தரிசிக்கும் இர்ஃபாைன 
ெகா த்த ள்வாயாக. ஆமீன். 

َلوةِ اْالَْجَسْم  ْم        َاْزکَى الصَّ َعلَى الرَُّءْوِف اْالرَْكَ  

َواَِمامِ َجْعرَفْ َصادِْق      ِل حِزِْب اْالَْعَظْم  َواْالٰ   
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மகா வ ப்ப ள்ள ய சலவாத்தாகிற  மகா சங்ைக ம்?!ெகாைட ம் இரக்க ம் 
ெபா ந்தியைமந்த குணதயாளர் ஹம்ம  நபி ஸல்லல்லாஹு அைலஹி 
வஸல்லம் அவர்கள் மீ ம் அவர்களின் கிைள?! ேகாத்திரர்கள் யாவர் மீ ம்?!
ெசய்யிதினா இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகம் அவர்களின் மீ ம் உண்டாவதாக. ஆமீன். 

َرضِى اهللا َعْنُه الرَّازِْق     َرضَِى اهللا َعْنُه اْلَخالِْق    

َمْولَئَنا َجْعرَفْ َصادِْق         َرضِى اهللا َعْنُه اْلَخالِْق   
இ வாகிற  ெசய்யிதினா இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகம் அவர்களின் தி  ேபரால் 
வசீலா ேதடி ஓ ம் க தாவாயி க்கும். இந்த க தாைவ ஓ ைகயில் ஹாழிராக 
இ ப்பவர்கள் இைத ஓ வ  நலமாயி க்கும். 

َيااَِماُم كُلِّ َواِثِْق       َيااَِماُم كُلِّ َفاÒِْق    

َ       َعْنكُْم رَِضاُء اْلَخالِْق  ا َجْعرَفْ َصادِْق َمْوَالن  
தவம் ரிந்த உயர்பதவி ெபற்றவர்க க்கு எல்லாம் ன்னிைலயான இமாமாக ம்?!
விசுவாசம் ெபற்ற மகான்க க்ெகல்லாம் க்கிய ைதரிய அதிபதியாக ம் 
வந் தித்த எஜமான் இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகேம! சர்வ பைடப் கைள ம் உற்பத்தி 
ெசய்த நாயன் அல்லாஹுத் தஆலாவின் ெபா ந் தல் தங்கைளத் ெதாட் ம் 
உண்டாவதாக! 

نُْوَر َعْينَى اْلَعلِىِّ        َيانَجِْيَل  اْلَبارَقِىِّ   

فِىِّ ٰ َشْيَخَنا َجْعرَفْ َصادِْق      تَِنا َقْلَب الصَّ  
ெசய்யிதினா இமாம் ஹம்ம  பாக்கர் நாயகம் அவர்களின் அ ந்தவப் தல்வேர! 
அல்லாஹுத் தஆலாவின் அர்ஷுப் லி அலி கர்ரமல்லாஹு வஜ்ஹஹு 
அவர்களின் இ  கண் குளிர்ந்த ஒளிேய! எங்க க்கும் ெஷய்காகிய இமாம் ஜஃபர் 
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சாதிக் நாயகேம! எங்க க்கு நாயனின் தரிசைன ெவளியாகி தரிசிக்க ெதளிவான 
இ தயக் கல்ைப ெகா த்த ங்கள். 

َياَرَجاَء  اْلَعاثِرِيَْنا        َياَاَماَن اْلَهالِِكْيَنا  

ًزا َاِمْيَنا    َغْوثََنا َجْعرَفْ َصادِْق     دُْم َلَنا رِحْ  
எங்கைள ேமாசநாசம் ெசய்பவரின் தீங்குள் வந்த காமல் பா காக்கும் விசுவாச 
அதிபதிேய! ச க்கி த மாறி வி பவர்கள் அபாயமின்றிக் காப்பதற்கு ஆதர  
ைவக்கும் எங்கள் இரட்சகர் இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகேம! விசுவாசமாக 
எங்க ைடய எந்தக் காரியத்தி ம் ேநமமாக பா காத்த ங்கள். 

َت َتاَج اْالَْصِفَيآءِ        ُكْنَت َرأَس اْالَْولَِيآءِ  رِصْ  

ُرْشَدنَا َجْعرَفْ َصادِْق      َفاكِْفَناُسْو َء اْلَقَضآِء   
எங்க க்கு ேநர்வழிையக் காட் வதற்கு ன்வந்த ஜஃபர் சாதிக் நாயகேம! தாங்கள் 
மகிைமத் தங்கிய அவ்லியாக்க க்ெகல்லாம் தளநாயகராக ம் இன் ம் கல்  
ெதளிந்த அகப் பார்ைவைய உைடயவர்க க்கு கி ட அதிபதியாக ம் ஆகி 
விட்டீர்கள். ஆைகயால் எங்க க்கு தி ம்பிரேவசமாக வந்  சம்பவிக்கும் ெகட்ட 
விதிைய நீக்கி ைவ ங்கள். 

َانَْت َقاٍض لِْلَمَرامِ      َانَْت َحامٍ لِْالَنَامِ   

َقامِ  َفْوَزنَا َجْعرَفْ َصادِْق      ُكْن َلَنا بُْرَء السَّ  
எங்கள் ெஜய அ சுல சீலராகிய இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகேம! நீங்கள் 
மனிதர்கைளப் பா காக்கிற ெபா ப்பாளராக ம்?!நா ம் நாட்டங்கைள இைறவனிடம் 
மன்றாடி நிைறேவற்றி ைவப்பவர்களாக ம் இ க்கிறரீ்கள். எங்க க்கு வந்  
சம்பவிக்கும் எவ்வித ேநாய்க ம் வந்த காமல் காப்பாற் ங்கள். 
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 ِ ِ      َمْدحُكُْم َصْفَواْلُفْؤاد َوْصُفكُْم َفْتُح الرََّشاد  

ٰ ِ َكْنزَنَا َجْعرَفْ َصادِْق     تَِنا حُْسَن اْلَجَواد  
எங்க க்கு வாழ்  ைதயலாகிய இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகேம! தங்கள  
மத்ெஹன் ம் கழாகிற  இ தயத்திற்கு ெதளிவாக ம் தங்கைள வர்ணிப்பதான  
ேநர்வழி ெப வதற்கு திற ேகாலாக ம் இ க்கின்றன. ஆைகயால் எங்க க்கு 
அழகிய நன்ெகாைடைய எ த்தளி ங்கள். 

 ٰ كُلُّ َوْقٍت َماَجَنْيَنا        ِْى َوْعُف َعنَّاَيااِل  

َّاَواْفَتحَ  ن بُِيْمِن َجْعرَفْ َصادِْق          نَّا َواْنرُصَ  
நாயகா! ெசய்யிதினா இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்களின் மகிைம பரக்கத்ைதக் 
ெகாண்  ஒவ்ெவா  ேவைளகளி ம் எங்க க்கு சம்பவிக்கும் பாவமடங்கைலயம் 
மன்னித்  எங்களின் இ தயத்ைத உன  மஃரிபாெவன் ம் ைரக் ெகாண்  
தரிப் ைடயதாக்கி ைவத்  உன  தரிசைன என் ம் லிகாைவ எங்க க்கு ெகா த்  
நல் தவி ரிவாயாக! ஆமீன். 

 ِ ِ           َواْقِضَنا كُلَّ اْلُمَراد َعاد َاْعِطَنا َخْتَم السَّ  

بَِمَدْد َجْعرَفْ َصادِْق           قِْن َلَنا َيْوَم اْلَمَعاد  
இன் ம் ெசய்யிதினா இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்களின் உதவிையக் ெகாண்  
நாயகா நாங்கள் நாடிய நாட்டங்கள் அைனத்ைத ம் நிைறேவற்றி டிவில் 
கலிமாேவா  கைரேசர்க்குதெல ம் சீேதவிதன டிைவ எங்க க்கு ெகா த்  
ேம ம் கியாம நாளில் எங்க க்கு அதா  அ காமல் காப்பாற்றிய ள். 
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ْن لِِذى النَِّظامِ  َدْسَتِكيْرْ َبْعَد اْلُغَالمِ      َواغرِْفَ  

َالمِ  َصادِْق  بِِعزِّ َجْعرَفْ         َاْدخِْلُه َداَر السَّ  
நாயகா: ெசய்யிதினா இமாம் ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்களின் சங்ைக சிறப்  
ெபா ட்ைடக் ெகாண்  இதைனக் ேகார்ைவ ெசய்த குலாம் தஸ்தகீர் சாகிப் எ ம் 
பாவி அடியா ைடய பிைழகள் அைனத்ைத ம் ெபா த்  சலாமத்தான வெீட ம் 
சுவனப்பதியில் ேசர்த்  ைவத்  உன  தரிசிப்ெப ம் லிகாைவக் ெகா த்த ள் 
ஆமீன். 

لِْلُمْصَطفَى  ذِى النََّوالِ        ْلَكَمالِ َفْيُض َصَالةِ ا  

ْيِخ َجْعرَفْ َصادِْق       ِل َاْهِل اْلَجَاللِ َواْالٰ  َوالشَّ  
அ ள் தங்கிய நிரப்ப ள்ள சலவாத்தான  ேமன்ைம குடி ெகாண்ட வள்ளல் 

ஹம்ம  ஸல்லல்லாஹு அைலஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீ ம்-! அவர்களின் 
வ ப்பம் தரித் ள்ள கிைளக் ேகாத்திரத்தார் அைனவர்கள் மீ ம் ெஷய்கு இமாம் 
ஜஃபர் சாதிக் நாயகமவர்கள் மீ மத் உண்டாவதாக. ஆமீன்.!

மகிைம தங்கிய ெசய்யி ல் அவ்லியா வ தாஜுல் அஸபியா ெசய்யிதனா அல்இமாம் 
ஜஃபர் சாதிக் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஹிஜ்ரத் 91 ஆம் ஆண்  ரபி ல் 
அவ்வல் மாதம் பிைற 24 திங்கள் கிழைம மதினா னவ்வராவில் பிறந்தார்கள். 
ஹிஜ்ரி 259 ஆம் ஆண்  ரஜப் மாதம் பிைற 26 திங்கள் கிழைம வபாத்தாகி தா ல் 
பகா அளவில் ேசர்ந்தார்கள். அவர்களின் னித உடல் மதீனா னவ்வரா 
ஜன்னத் ல் பஃகீ மக்பராவில் நல்லடக்கம் ெசய்யப்பட்டி க்கிற . 
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ெசய்யிதினா இமாம் ஜஃபர் சாதிக் ரழியல்லாஹு அன்ஹு 
அவர்களின் மவ்லி  நிைற  ஆ 

.ِن الرَّحِْيِم بِْسِم اهللاِ الرَّْحمٰ   

رْكُ َياَاهللاُ َياَملُِك َياُسْلَطاُن، َياَوهَّاُب َياَذا اْلَمنُّ  َالٰلُهمَّ َلَك اْلَحْمُد َوَلَك الشُّ
ٰ ُهمَّ َصلِّ َاللٰ  ،بِاْلَعْدِل َواْالِْحَساْن  ى َسيِِّد اْلَخَالÒِِق َواْلَجاْن َوبَارِْك َعلَى َوَسلِّْم َعل

َعلَى َالِهِ َوَصْحبِهِ ،َسيِِّد اْلَخَالÒِِق َواْلَجاْن  ٍد وَّ َوبَارِْك َعلَى َسيِِّدنَا َوَمْوَالنَا ُمَحمَّ
َر اْلَجِديَْداْن  ْوُر فِْى نُْورِ نُْورَِك ُهمَّ َيانُْوُر َتَنوَّْرَت بِاَاللٰ ،َوعِتَْرتِهِ َوَداَم َترَكَّ ْورِ َوالنُّ لنُّ

ْقَت بِالرِّْزِق َاللٰ  ،َيانُْوُر َونَوِّْر ُفَؤاَدنَا بِنُْورِ اْلِحكَْمِة َواْلِعرَْفاْن  اُق َتَرزَّ ُهمَّ َياَرزَّ
ِ حُْسَباْن ُق فِْى رِْزِق رِْز ْز َوالرِّ  ْع َاْرَزاَقَنا بَِغيْر اُق َوسِّ َياَسَالُم ُهمَّ َاللٰ  ،قَِك َياَرزَّ

َالَمُة فِْى َسَالَمِة َسَالَمتَِك َياَسَالُم َسلِّْمَنا ِمَن  َالَمِة َوالسَّ َتَسلَّْمَت بِالسَّ
ْيَطانِ  ُن َتَرحَّْمَت بِالرَّْحَمِة ُهمَّ َياَرْحمٰ َاللٰ ،اْلُمِصْيَباِت َورَشِّ الزََّماِن َوَكْيِد الشَّ

ِ ْحمٰ َوالرَّْحَمُة فِْى َرْحَمِة َرْحَمتَِك َياَر  اُح َاللٰ  ،ُن ْرَحْمَنا بَِرْحَمتَِك َياَرْحَماُن ا ُهمَّ َياَفتَّ
اُح  ْحِت بِاْلَفْتِح َواْلَفْتُح فِْى َفْتِح َفْتِحَك َياَفتَّ اِْفَتْح َعَلْيَنا َابَْواَب بِرَِّك َوَفْضلَِك   َتَفتَّ
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اْلِعْلُم فِْى عِْلِم عِْلمَِك َياَعلِْيُم ُهمَّ َياَعلِْيُم َتَعلَّْمَت بِاْلِعْلِم َو َاللٰ ،َمَع اْالِْحَساْن 
ْوحِْيِد َوَعَمَل اْالِْخَالِص َوَسَالَمَة اْالِيَْمانِ  ُ َتَعزَّْزَت َاللٰ  ،اُْرُزْقَنا عِْلَم التَّ ُهمَّ َياَعزِيْز

ِ عِ بِاْلِعزَّ  ِ َواْلِعزَّةُ فِْى عِزَّة ُ َعزِّْز ٰة يُْم اَللٰ  ،ْعَداْن َجاَلَنا بِلَِقاÒَِك السُّ زَّتَِك َياَعزِيْز ُهمَّ َيارَكِ
ُم  مِ َواْلرَكَ ْمَت بِاْلرَكَ يُْم َارْكِ َترَكَّ ِمَك َيارَكِ  ْم بِاْنقَِضاٍء َحَواÒَِجَنا بَِعِظْيِم فِْى رَكَ

اِن بَلِِّغ َاللٰ  ْيَناُه الشَّ أْنَاُه َوَما َصلَّ ْنَشْدنَاُه ِمْن َقَصاÒِِد َوَما اَ  ُهمَّ ثََواَب َمارَقَ
ةِ النَِّبىِّ هٰ  ، لَِياÒَِك الرِّْضَواْن َاْو  ِلَى َحرْضَ نَّا ا َرْحَمًة نَازَِلًة َمْقبُْوَلًة مِّ اِصَلًة وَّ ِ َهِديًَّة وَّ ِذه

ْم  َواْلَوبَاِء َواْلَقْحِط  َدافِِع اْلَبَالءِ  ،ِل َهاِشْم ِمْن ٰ ،َسيِِّد اْلَعَرِب َواْلَعَجِم  ،االرَْكَ
َّى اهللاُ َعَلْيهِ َوَسلَّْم َواْالََلِم َسيِِّدنَا َوَموْ  ٍد َصل ِلَى َجمِْيِع اْالٰ  ،َالنَا ُمَحمَّ ِل ثُمَّ ا

ٰ  ،َواْالَْصَحاِب َواْالَْتَباِع َواْلِحزِْب اْالَْعَظْم  ِل ِ َتاِج اْالَِمامِ اْلُهَمامِ ثُمَّ ا ة ِ  ،ى َحرْضَ َخيْر
نَِّة َواْالِْسَالمِ  َالمِ ُمْحِى السُّ ِ َواْلرِكَامِ  ،اْالَنَامِ ِمْصَباِح الظَّ َمْلَجآِء َاْهِل اْلَمكَابِر

َقاÒِِق  ،َمْوَالنَا َسيِِّد اْلَخَالÒِِق  ِْى فِْى عُلُْومِ الدَّ  ،ى عِْنَد اهللاِ اْلَخالِِق َاْلُمرَْتٰض  ،َاْلُمْنَت
ادِِق  يِِّد اْالَِمامِ َجْعرَفُ الصَّ يْ َواْرُزِق اللٰ  ،اَلسَّ ِرْزًقا  ،َن ُهمَّ َلَنا َولَِجَماَعِة اْلَحارِضِ

يًْبا  َفْتًحا رَقِ َعَمًال ُمَتَقبًَّال ّودَُعاًء ُمْسَتَجابًا وَّ عِْلًما نَافًِعا وَّ َدْوَلًة غَنامِْيً وَّ اِسًعا وَّ وَّ
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َصبًْرا َجمِْيًال َواْلَعافَِيَة ِمْن َجمِْيِع اْلَبَآلِء َياَربَّ اْلَعاَلمِيَْن  ُهمَّ َالَتْدُع َلَنا فِْى َاللٰ  ،وَّ
ْجَتُه َوَال َخْوًفا اِالَّ  اِمَناَمَق  ا اِالَّ رَفَّ َتُه َوَالَعْيًبا اِالَّ َستَرَْتُه َوَالَهمًّ َهَذا َذنًْبا اِالَّ َغرَفْ

ْجَتُه َوَال َخْوًفا اِالَّ َكَشْفَتُه َوَال َسَقًما اِالَّ َشَفْيَتُه َوَال َديًْنا اِالَّ   َكَشْفَتُه َوَال َسَقًما اِالَّ رَفَّ
ةِ اِالَّ َقَضْيَتَها َوَال َادَّ  نَْيا َواْالرَِخَ يَْتُه َوَال َساÒًِال اِالَّ َاَجبَْتُه َوَال َحاَجًة َمْن َحَواÒِِج الدُّ

َمِة النَِّبىِّ اْلُمْصَطفَى َسيِِّد  ،بََالَء اِالَّ بََراْءَتَها َياَربَّ اْلَعاَلمِيَْن  َفَتَقبَّْل دَُعاÒََنا برُِحْ
َمِة ٰ اْلُمرَْسلِيَْن  ادُِق  ،لِهِ َوَصْحبِهِ َاْجَمِعيَْن َوبرُِحْ َمِة َسيِِّدنَا َجْعرَفِ الصَّ َوبرُِحْ

ِت َعلَى  ،بَِرْحَمتَِك َياَاْرَحَم الرَّاحِمِيَْن  ،ِميَْن اْالَ  ْسلامِْيَ َلَواِت َوَاَتمُّ التَّ َوَاْفَضُل الصَّ
 ِ َالِهِ َوَاْصَحاب ٍد وَّ َنا ُمَحمَّ ُسْبَحاَن  ،هِ َوعِتَْرتِهِ َوَعِشيَْرتِهِ كُلِّهِْم َاْجَمِعيَْن َسيِِّدنَا َونَبِيِّ

ا َيِصُفْوَن  .َواْلَحْمُد ِهّٰلِل َربِّ اْلَعاَلمِيَْن  ،َوَسَالُم َعلَى اْلُمْرَسلِيَْن  ،َربَِّك َربِّ اْلِعزَّةِ َعمَّ   


