
bayynat.org   1                        )الفهرس( احملتوايت               

 
 

 صحيح الدعوات 
 

 

 إعداد وتنسيق

 الشيخ ايسر يوسف عودة

 

 املركز االسالمي الثقايف 

 
 

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   2                        )الفهرس( احملتوايت               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطبعة الثانية    
 م2015 -هـ 1436

 
 

 

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   3                        )الفهرس( احملتوايت               

 احملتوايت

 18 ...................................................... ﴾ األول الفصل ﴿

 18 ................................................................................ العنكبوت سورة

وم ُسورة  22 ..................................................................................... الرُّ

 25 ................................................................................... الدُّخان ُسورة

 26 .................................................................................. الرحمن ُسورة

 28 ................................................................................... الواقعة ُسورة

 30 ................................................................................... الُجمعَة ُسورة

 31 ................................................................................ الُمنافقون ورةسُ 

 32 ................................................................................... األْعلى ُسورة

 33 ................................................................................... الشَّمس سورة

 33 ...................................................................................... اللْيل سورة

 34 ................................................................................... الّزلزلة سورة

 34 ................................................................................. العّاِديات سورة

 34 ................................................................................ الّكاِفرون سورة

 34 ................................................................................... النّصر سورة

 35 ..................................................................................... الفَلَق سورة

 35 .................................................................................... النّاس سورة

 35 ............................................................................... اإلْخالص سورة

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   4                        )الفهرس( احملتوايت               

 36 ...................................................... ﴾ الثاين الفصل ﴿

 36 ............................... األسبوع أايم ودعوات الصلوات تعقيب يف

 36 ..................................................... العاّمة التعقيبات يف

 40 .................................................... ﴾ الثالث الفصل ﴿

 40 .................................................... اخلاصة التعقيبات يف

 40 .................................................... الُمتهّجد مصباح عن: الظهر صالة تعقيب

 41 ........................................................ الُمتهّجد َعن نقالا : العصر صالة تعقيب

د مصباح عن: المغرب صالة تعقيب  42 .................................................. الُمتََهّجِ

د عن نقالا : العشاء صالة تعقيب  44 ......................................................... الُمتََهّجِ

 45 ..................................................... ّجدالمته مصباح عن الصبح صالة تعقيب

 52 ...................................................... ﴾ الرابع الفصل ﴿

 52 .............. وغروهبا الشمس طلوع بني ما النهار، يف يُعمل ممّا بعض يف

 53 .................................................. الشكر سجدتي أو الشكر سجدة في الدعوات

 54 ................................................................................. الظهر صالة آداب

 54 .................................................................................... الظهرية النوافل

 55 ...................................................................................... الظهر فريضة

 56 ...................................................... وتعقيباتها ونوافلها العصر فريضة آداب

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   5                        )الفهرس( احملتوايت               

 56 ................................................... النوم حين إلى الغروب حين من يُعمل فيما

 57 ............................................................................... المغرب صالة آداب

 58 ........................................................................ المغرب نافلة بعد يُعمل ما

 59 ................................................................................ لعشاءا صالة آداب

 61 ............................................................... الليل وصالة النوم من االنتباه في

 61 .............................................................................. الليل صالة فضل

 66 ..................................................................................... الصبح افلةن

 68 ................................................... ﴾ اخلامس الفصل ﴿

 68 ................................... ومساء   صباحا   تقرأ ودعوات أذكار يف

 72 ................................................... ﴾ السادس الفصل ﴿

 72 ................................................. الصلوات بعض ذكر يف

 72 .................................................................................... األعرابي صالة

 73 .................................................................................... الدفن ليلة صالة

 73 ................................................................................. لوالديه الولد صالة

 74 ............................................................................... الحاجة لطلب صالة

 75 .................................................................... الرقاع ذات االستخارة صالة

 76 ............................................................................... الرزق لزيادة صالة

 77 ................................................. األسبوع أاّيم دعوات يف

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   6                        )الفهرس( احملتوايت               

 77 .................................. السّجادية الصحيفة ملحقات عن نقل  

 77 ................................................................................. األحد يوم ُدعاء

 78 ............................................................................... اإلثنين يوم ُدعاء

 79 ...............................................................................الثالثاء يوم ُدعاء

 80 ............................................................................. األربعاء يوم ُدعاء

 81 ............................................................................. الخميس يوم ُدعاء

 82 ............................................................................... الجمعة يوم ُدعاء

 83 ............................................................................... السبت يوم ُدعاء

 83 ................................................... وأعمالها ونهارها الجمعة ليلة فضل في

 84 ............................................................................. الجمعة ليلة أعمال

 87 ............................................................. السالم عليه الّطيّارِ  َجعفر صالة

 91 ......................................................................................... األّول الباب

 91 .................................................................. (رض) زياد بن كميل دعاء

مات دعاء  98 ................................................................................... الّسِ

 105 ........................................................................ األخالق مكارم دعاء

 111 .................................................................................. الرهبة دعاء

 112 .................................................................................. المجير دعاء

 118 .......................................................................... الكبير الجوشن دعاء

 136 ................................................................................... التوبة دعاء

 140 ............................................................................ الحوائج طلب في

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   7                        )الفهرس( احملتوايت               

 142 ............................................ بالعافية( ع) العابدين زين اإلمام دعاء ومن

 143 ...................................................... (ع) العابدين زين اإلمام دعاء ومن

 143 .................................................................................... التسبيح في

 145 ............................................................. (ع) عابدينال زين اإلمام دعاء

 145 .................................................................................. هللا تمجيد في

 146 ...................................................... (ع) العابدين زين اإلمام دعاء ومن

 146 ......................................................... (الّسالم عليهم) محمد آل ذكر في

 147 .................................................................. السجادية الصحيفة من أدعية

ة   لَهُ  َعَرَضتْ  إَِذا السَّالمُ  َعلَْيهِ  ُدَعاؤهِ  ة   بِهِ  نََزلَتْ  أَوْ  ُمِهمَّ  147 ........... اْلَكْربِ  َوِعْندَ  ُمِلمَّ

 149 ....... األَْفعَالِ  َوَمَذامِّ  األَْخالقِ  َوَسيِّئِ  اْلَمَكاِرهِ  ِمنَ  االْستِعَاَذةِ  فِي السَّالمُ  َعلَْيهِ  ُدَعاؤهِ 

 151 ............... َجاللُهُ  َجلَّ  ّللاَِّ  ِمنَ  اْلَمْغِفَرةِ  َطلَبِ  إِلَى االْشتِيَاقِ  فِي السَّالمُ  َعلَْيهِ  ُدَعاؤهِ 

 152 .......................................................... اْلَخْيرِ  بَِخَواتِمِ  السَّالمُ  َعلَْيهِ  ُدَعاؤهِ 

تْهُ  أَْمر   َحَزنَهُ  إَِذا السَّالمُ  َعلَْيهِ  ُدَعائِهِ  ِمنْ   153 .................................. اْلَخَطايَا َوأََهمَّ

ا ُمتَ  السَّالمُ  َعلَْيهِ  ُدَعائِهِ  ِمنْ  عا  156 ....................................... َوَجلَّ  َعزَّ  ّللاَِّ  إِلَى فَّزِ

 157 ................................................... التذلّل في السالم عليه دعائه من وكان

 158 ........................................... الهموم استكشاف في( السالم عليه)دعائه من

 160 .................................. وجلّ  عزّ  هلل التذلّل في( السالم عليه)دعائه من وكان

 161 .......................................واإلقالة الكرب في( السالم عليه) دعائه من كان

 163 ............................................................... المنسوبة عشر الخمسة المناجاة

 163 ........................................................................ (ع) العابدين زين لإلمام

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   8                        )الفهرس( احملتوايت               

 163 ............................................................ ائبينالتَّ  مناجاة: األولى المناجاة

 165 ............................................................ الشَّاِكينَ  مناجاة: الثانية المناجاة

 166 ........................................................... الخائفين مناجاة: الثالثة المناجاة

اجين مناجاة: الرابعة المناجاة  167 .......................................................... الرَّ

اغبين مناجاة: الخامسة المناجاة  168 ........................................................ الرَّ

 169 ....................................................... الشَّاِكِرين جاةمنا: الّساِدَسة المناجاة

 171 ..................................................... هلل المطيعينَ  مناجاة: الّسابِعة المناجاة

 172 .......................................................... المريدين مناجاة: الثَّاِمنَة المناجاة

 173 .......................................................... الُمِحبّين مناجاة: التَّاِسعة المناجاة

لين مناجاة: العَاِشرة المناجاة  174 ....................................................... الُمتََوّسِ

 175 ................................................ الُمْفتَِقِرين مناجاة: عشرة الحادية المناجاة

 176 .................................................. العارفين مناجاة: عشرة الثَّانية المناجاة

 177 .................................................. الذَّاِكِرين اةمناج: عشرة الثَّالثة المناجاة

ابِعَة المناجاة  178 ............................................. الُمْعتَِصمين مناجاة: عشرة الرَّ

 179 ............................................... الّزاهدين مناجاة: عشرة الخامسة المناجاة

 الصالة عليه) طالب أبي بنِ  علّيِ  المؤمنين ألمير المنسوبة المنظومة المناجاة

 181 ...................................................... :العلوية الصحيفة عن نقالا ( والسالم

 184 ............................. :المناجاة في( السالم عليه) عليّ  موالنا من كلمات ثالث

 185 ........................................................... الثاين الباب

 185 .............................. فصول وفيه العربية الّسنة أشهر أعمال يف

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   9                        )الفهرس( احملتوايت               

 185 ......................................................... األول الفصل

 185 .......................................... وأعماله رجب شهر فضل يف

 187 ........................................................................... رجب شهر أعمال

 191 .............................................................. رجب من األول اليوم أعمال

 192 ...................................................................... رجب من النصف ليلة

 193 ...................................................................... رجب من النصف يوم

 195 .................................................................................... المبعث يوم

 199 .......................................................... الثاين الفصل

 199 ............................. فيه الواردة واألعمال شعبان شهر فضل يف

 206 ..................................................................... شعبان من النصف ليلة

 212 ..................................................................................... الثّالثُ  الفصلُ 

 212 .............................................................. وأعمالهِ  َرَمضان َشهرِ  فَضلِ  في

 214 ........................................................... رمضان شهر استقبال في دعاء

 217 ........................................ العاّمة رمضان شهر أعمال في: األول المطلب

 220 ................................................................................. االفتتاح دعاء

 226 ................................................................................... البهاء دعاء

 228 ..................................................................... الثمالي حمزة أبي دعاء

 228 .................................................................................. الَسَحر دعاء

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   10                        )الفهرس( احملتوايت               

 242 ................................................................................ ُعدَّتي يا دعاء

 246 .............................................................................. مفزعي يا دعاء

 247 .............................................................. رمضان شهر أيّام أعمال في

 259 ......................................................................... َعشرة التّاِسعَة اللّيلة

 262 ...................................................... الخاصة عشرة التاسعة الليلة أعمال

 262 .................................................................... والعشرون الواحدة اللّيلة

 265 .................................................................... والِعشرون الحادي اليَوم

 265 ............................................................... والِعشرين الثّانية اللّيلة دعاء

 266 ...................................................................... والِعشرون الثّاِلثَة اللّيلة

 268 ............................................................... والِعشرين الثّاِلثَة اللّيلة دعاء

 269 .............................................................. والِعشرين الّرابعة للّيلةا دعاء

 269 ............................................................ والِعشرين الخاِمَسة اللّيلة ُدعاء

 270 ............................................................. والِعشرين الّساِدَسة اللّيلة دعاء

 270 ............................................................. والِعشرين الّسابِعَة اللّيلة دعاء

 271 ............................................................... والِعشرين الثّاِمنَة اللّيلة ُدعاء

 272 ............................................................. والِعشرين التّاِسعَة يلةاللّ  دعاء

 272 .......................................................................... الثالثين اليوم دعاء

 273 ................................................................................. األيَّام دعوات

 277 ..........................................................................رمضان شهر َوَداع

 279 .................................................... السالم عليه العابدين زين اإلمام دعاء

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   11                        )الفهرس( احملتوايت               

 279 ..................................................................... رمضان شهر وداع في

 285 ..................................................................................... الرابع الفصل

 285 ........................................................................... شوال َشهر أعمال في

 285 ................................................................................. :األولى الليلة

 288 ........................................................................... الفطر عيد يوم أعمال

 288 ............................................................ :عديدة وأعماله الفطر عيد يوم

 290 .................................................................................... العيد صالة

 291 .................................................... السالم عليه العابدين زين اإلمام دعاء

 293 ................................................................................... الخامس الفصل

 293 ...................................................................... القعدة ذي شهر أعمال في

 294 ................................................................................... السادس الفصل

 294 ..................................................................... الحّجة ذي شهر أعمال في

 297 ................................................................................... التاسع اليوم

 301 ........................................... َعَرفَة يومَ ( السالم عليه) الحسين اإلمام دعاء

 318 ................................................ عرفة يوم( ع) العابدين زين اإلمام دعاء

 330 ............................................................................ األضحى عيد يوم

 330 ................................................................ الحّجة ذي من العاشر اليوم

 331 ..................................................................................... الغدير يوم

 331 .......................................................... الحّجة ذي من عشر الثامن اليوم

 332 ................................................................................... المباهلة يوم

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   12                        )الفهرس( احملتوايت               

 332 ..................................................................... والعشرون الرابع اليوم

 334 .................................................. ﴾ السابع الفصل ﴿

 334 ................................................... ُُمرَّم شهر أعمال يف

 336 ...................................................................... محّرم من الثالث اليوم

 336 ...................................................................... محّرم من التاسع اليوم

 337 ..................................................................... محّرم من العاشر اليوم

 337 ...................................................... محّرم من والعشرون الخامس اليوم

 338 ................................................... ﴾ الثامن الفصل ﴿

 338 ......................................................... َصَفر شهر يف

 338 .................................................................................... األول اليوم

 339 .................................................................................. :السابع اليوم

 339 ........................................................................... :عشر السابع اليوم

 339 ............................................................... :األربعين يوم العشرون اليوم

 339 .................................................................... :والعشرون الثامن اليوم

 340 ............................................................................... :هاّمة مالحظة

 341 .................................................. ﴾ التاسع الفصل ﴿

 341 ................................................... األّول ربيع شهر يف

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   13                        )الفهرس( احملتوايت               

 341 ................................................................................. :األولى الليلة

 341 ................................................................................... :األول اليوم

 341 .................................................................................. :الثامن اليوم

 341 ........................................................................... :عشر الثاني اليوم

 342 ........................................................................ :عشرة السابعة الليلة

 342 ........................................................................... :عشر السابع اليوم

 343 .................................................. ﴾ العاشر الفصل ﴿

 343 ..................... اآلخرة وُُجَادى وىلاألُ  وُُجَادى الثّاين ربيع شهر يف

 345 ................................................... وزيارتها( السالم عليها) الزهراء وفاة

 345 .............................................................................. :العشرون اليوم

 346 ..................................................... الزايرات يف فصل

 346 ............... الشَّريفة الرَّوضات من كلّ    يف للدخول االستئذان ذكر يف

 348 ............................................................. (ع) العابدين زين اإلمام دعاء

 348 ................................................................ وآله محّمد على الصالة في

 349 ................................................................................ هللا أمين زيارة

 351 .............................................................. الزيارة استحباب في أحاديث

 352 ................................................ (السالم عليه) الحسين هللا عبد أبي زيارة

 353 .................................................................................. وارث زيارة

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   14                        )الفهرس( احملتوايت               

 356 ........................................................ (ع) بيته وأهل( ص) النبيّ  زيارة

 359 .................................................. وآله النبيّ  على الصالة هذه الختام وفي

 360 ....................................................................... جليلة فائدة فيها خاتمة

 361 ................................................................................. الكساء حديث

 363 .................................................................... الدعاء في التوّسل كيفية

 364 ............................................................... الكبائر من االستغفار أفضل

 365 ...................................................................... الدعاء آيات بعض في

 

 
 
 تصدير

 ايسر الشيخ لسماحة" الّدعوات صحيح" كتاب  من الثانية الطبعة أتيت
 به االهتمام من واسعا   مدى أخذ قد الكتاب هذا أنّ  على للتأكيد عودة

 نفدت األوىل الطبعة فإنّ  ولذا،...م الكرا القراء من اقتنائه على واحلرص
 يف كتاب    واملؤمنات املؤمنني أيدي بني نضع أن على حريصون وألننا سريعا ،
 مع يتعارض ال وما الصحة من الكثري حتمل املستحبة والصلوات األدعية
 احلسنني اإلمامني جممع – الثقايف اإلسلمي املركز يف قمنا فقد الكرمي، القرآن

 ...الثانية للمرة بطباعته( السلم عليهما)
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 الثانية، الطبعة هذه إجناز على اإلخوة بعض حرص هو به ننّوه أن نريد وما
 بلكامل، الطباعة نفقات – مشكورين – حتملوا أبن حرصهم جتلى والذين
 كبريا    دا  جمهو  بذل الذي طرّاف ُممد األستاذ لألخ شكران تسجيل إىل إضافة

 املسامهني ولإلخوة له املوىل سائلني الكتاب، على اللغوي اإلشراف يف
 .وتسديد وجناح توفيق كلّ   عودة ايسر الشيخ ولسماحة بلطباعة

 
 الثقايف اإلسلمي املركز مدير

 املوسوي ُممد شفيق
 .م2015- 2ك /هـ1436 األول ربيع

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

والصلة والسلم على سيد املرسلني ُممد وآله  احلمد هلل رب العاملني
 الطيبني الطاهرين.

أيّها األحبة، َلّما رأينا َكثرة كتب األدعية والزايرات وما حتويه من الَغّث 
والسَّمني من أدعية نسجها خيال مؤّلفها، أو مل تثبت بسند ُمعترب عن األئمة 

ايرات املتصّوفُة واحلشويّون، الطاهرين )ع(، أو زاد فيها على فقرات األدعية والز 
ويف بعضها فقرات ختدش صفاء التوحيد، وخُتاِلف أصول العقيدة، كما يف دعاء 
الفرج من قوهلم: اي ُممد اي علّي انصراين فإنكما انصران، واكفياين فإّنكما كافيان، 

رات إىل غريها من أدعية وزايرات خُتَالف يف بعض ِفْقراهتا القرآن صراحة، كما يف ِفقْ 

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   16                        )الفهرس( احملتوايت               

الزايرة اجلامعة من القول: وإايب اخلَْلق إليكم، وحساهبـم عليكم. وهللا تعالـى يقول 
َنا ِحَساََبُْم﴾يف سورة الغاشية:  َنا ِإاَيََبُْم*ُثَّ ِإنَّ َعَلي ْ [ 26-25]الغاشية: ﴿ِإنَّ ِإلَي ْ

 ﴿ِإنَّ والقول: بكم ُُيسك السماء أن تقع على األرض، وهللا تعاىل يقول يف كتابه: 
اَّللََّ ُُيِْسُك السََّماَواِت َواْْلَْرَض َأن تَ ُزواَل َولَِئن زَالََتا ِإْن َأْمَسَكُهَما ِمْن َأَحٍد مِ ن 

[ أو من أحاديث، كحديث الكساء املتداول هذه األايم على 41]فاطر: بَ ْعِدِه﴾
وهو من خمتّصات كتاب املنتخب  1غري ما هو عليه ممّا ذكره رسول هللا )ص(

سنة( كما يقول الشيخ عباس القّمي  400ي )الذي ال يزيد عمره عن للطرحي
)رمحه هللا( يف كتابه منتهى اآلمال عند ذكر حديث الكساء ومشوله للحسني )ع(، 

 )علماء الشيعة يف مواجهة البدع واالحنراف(وقد ذكر اإلمام اخلالصي يف كتابه 
اء الكتب القدُية من حيث قال، إنّه ِمْن وضع الشيخّية وقد ذكر حديث الكس

الُسّنة والشيعة وورد فيها أنَّ النيب )ص( َُجَعهم حتت الكساء ورفع يده إىل السماء 
،  «الل هم إنَّ هؤالء أهل بييت فأْذهب عنهم الر جس وطهِ رهم تطهريا  »وقال: 

وبلعودة إىل بعض األدعية غري املعتربة، هناك دعاء األذواد يف رجب الذي فيه 
ح كما يف عبارة )ال فرق بينك وبينهم إاّل أّّنم عبادك( خماطبا  األئّمة)ع( ِشْرٌك واض

. إىل أحاديَث موضوعة  يف [11]الشورى : ﴾﴿لَْيَس َكِمْثِلِه َشيء  وهللا يقول: 
ثواب األعمال أطلق فيها بعض الَقّصاصني ِعنان خياله للثواب واألجر العظيم، 

املليني، على عمل بسيط من صوم أو ذكر وجلّنات وقصور وُحور  ِعني ، بآلالف و 
 .أو غري ذلك ممّا ال يسع املقام لشرحه

                                                            
1

ي آخر الكتاب.  
 
 سنورد حديث الكساء الصحيح ف
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وحرصا  منا على تنقية إسلم أهل البيت )ع( مما وضعه الواضعون وزاد هذا 
احلرص َكثرة طلب املؤمنني وإحلاحهم لكتاب جيمع أدعية صحيحة وأعماال  

خمالفة الكتاب، ويكون يف وزايرات معتربة من حيث السند أو املضامني يف عدم 
متناول اليد، رأيت لزاما  علّي أن أكتب هذا املختصر من األعمال املعتربة يف 
األدعية والزايرات الواردة يف كتب األدعية ورتبته يف أعمال األشهر على نسق 
مفاتيح اجلنان للشيخ عباس القّمي )رمحه هللا( على ما يوافق يف أكثره رأي سّيدان 

رجع الكبري السّيد ُممد حسني فضل هللا )رض( ومراجع آخرين عظام األستاذ امل
أعلى هللا مقام اجلميع، راجيا  من هللا الَقبول، ومنكم الدعاء لصاحل األعمال، وعليه 

 سبحانَه املعّول واالتكال وإليه تُرجع األمور.
 يارس يوسف عودة

 هــ 1433ـ رمضان 29
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 ﴾ الفصل اْلول ﴿
ور من الكتاب الكرمي تـُْقَرأ قبل األدعية وعقيب الصلوات نبدأه ببضع س

 وعند إحياء ليايل القدر وغري ذلك.

 

 سورة العنكبوت
( َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْْتَُكوا َأن يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل 1امل )* بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿

ِهْم فَ َليَ ْعَلَمنَّ اَّللَُّ الَِّذيَن َصَدُقوا َولَيَ ْعَلَمنَّ ( َوَلَقْد فَ تَ نَّا الَِّذيَن ِمن قَ ْبلِ 2يُ ْفتَ ُنوَن )
( 4( َأْم َحِسَب الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السَّيِ َئاِت َأن َيْسِبُقوََن َساء َما ََيُْكُموَن )3اْلَكاِذِبنَي )

َا 5َعِليُم )َمن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاء اَّللَِّ فَِإنَّ َأَجَل اَّللَِّ ََلٍت َوُهَو السَِّميُع الْ  ( َوَمن َجاَهَد فَِإَّنَّ
( َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت لَُنَكفِ َرنَّ 6ُُيَاِهُد لِنَ ْفِسِه ِإنَّ اَّللََّ َلَغِِنٌّ َعِن اْلَعاَلِمنَي )

ُهْم َسيِ َئاِِتِْم َولََنْجزِيَ ن َُّهْم َأْحَسَن الَِّذي َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ) نَساَن ِبَواِلَدْيِه ( َوَوصَّ 7َعن ْ َنا اْْلِ ي ْ
ُحْسنا  َوِإن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك ِب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلم  َفاَل ُتِطْعُهَما ِإََلَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنَ بِ ُئُكم 

( 9اِِلِنَي )( َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِِلَاِت لَُنْدِخَلن َُّهْم يف الصَّ 8ِبَا ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن )
َنَة النَّاِس َكَعَذاِب اَّللَِّ َوَلِئن  َوِمَن النَّاِس َمن يَ ُقوُل آَمنَّا ِِبَّللَِّ فَِإَذا ُأوِذَي يف اَّللَِّ َجَعَل ِفت ْ

ِمنَي َجاء َنْصر  مِ ن رَّبِ َك لَيَ ُقوُلنَّ ِإَنَّ ُكنَّا َمَعُكْم َأَولَْيَس اَّللَُّ ِبَِْعَلَم ِبَا يف ُصُدوِر اْلَعالَ 
( َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِللَِّذيَن 11( َولَيَ ْعَلَمنَّ اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا َولَيَ ْعَلَمنَّ اْلُمَناِفِقنَي )10)

ُْم  آَمُنوا اتَِّبُعوا َسِبيَلَنا َوْلَنْحِمْل َخطَااَيُكْم َوَما ُهم ِبَاِمِلنَي ِمْن َخطَااَيُهم مِ ن َشْيٍء ِإَّنَّ
( َولََيْحِمُلنَّ أَثْ َقاََلُْم َوأَثْ َقاال  مََّع أَثْ َقاَلِِْم َولَُيْسأَُلنَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعمَّا َكانُوا 12وَن )َلَكاِذبُ 

( َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوحا  ِإََل قَ ْوِمِه فَ َلِبَث ِفيِهْم أَْلَف َسَنٍة ِإالَّ ََخِْسنَي َعاما  13يَ ْفَْتُوَن )
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َناُه َوَأْصَحاَب السَِّفيَنِة َوَجَعْلَناَها آيَة  14وَفاُن َوُهْم ظَاِلُموَن )فََأَخَذُهُم الط   ( فََأجَني ْ
( َوِإبْ َراِهيَم ِإْذ قَاَل ِلَقْوِمِه اْعُبُدوا اَّللََّ َوات َُّقوُه َذِلُكْم َخرْي  لَُّكْم ِإن ُكنُتْم 15لِ ْلَعاَلِمنَي )
َا تَ ْعُبُدوَن ِمن16تَ ْعَلُموَن ) ُدوِن اَّللَِّ َأْوََثَن  َوََتُْلُقوَن ِإْفكا  ِإنَّ الَِّذيَن تَ ْعُبُدوَن ِمن  ( ِإَّنَّ

ُدوِن اَّللَِّ اَل َُيِْلُكوَن َلُكْم ِرْزقا  فَابْ تَ ُغوا ِعنَد اَّللَِّ الرِ ْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلُه ِإلَْيِه 
بُوا فَ َقْد َكذََّب ُأَمم  17تُ ْرَجُعوَن ) مِ ن قَ ْبِلُكْم َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَباَلُغ  ( َوِإن ُتَكذِ 

( 19( َأَومَلْ يَ َرْوا َكْيَف يُ ْبِدُئ اَّللَُّ اْْلَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه ِإنَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسري  )18اْلُمِبنُي )
يُنِشُئ النَّْشَأَة اَْلِخَرَة ِإنَّ اَّللََّ َعَلى  ُقْل ِسريُوا يف اْْلَْرِض فَانُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْْلَْلَق ُثَّ اَّللَُّ 

( َوَما 21( يُ َعذِ ُب َمن َيَشاُء َويَ ْرَحُم َمن َيَشاُء َوِإلَْيِه تُ ْقَلُبوَن )20ُكلِ  َشْيٍء َقِدير  )
اَل َنِصرٍي أَنُتم ِبُْعِجزِيَن يف اْْلَْرِض َواَل يف السََّماء َوَما َلُكم مِ ن ُدوِن اَّللَِّ ِمن َوَلٍ  وَ 

( َوالَِّذيَن َكَفُروا ِِباَيِت اَّللَِّ َوِلَقائِِه ُأْولَِئَك يَِئُسوا ِمن رَّمْحَيِت َوُأْولَِئَك ََلُْم َعَذاب  22)
( َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ِإالَّ َأن قَاُلوا اقْ تُ ُلوُه َأْو َحر ُِقوُه فََأجَناُه اَّللَُّ ِمَن النَّاِر 23أَلِيم  )

َا اَتََّْذُُت مِ ن ُدوِن اَّللَِّ َأْوََثَن  مََّودََّة 24 يف َذِلَك ََلاَيٍت لِ َقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن )ِإنَّ  ( َوَقاَل ِإَّنَّ
نْ َيا ُثَّ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر بَ ْعُضُكم بِبَ ْعٍض َويَ ْلَعُن بَ ْعُضُكم بَ ْعضا   بَ ْيِنُكْم يف اِْلََياِة الد 

ِصرِيَن )َوَمْأَواُكُم النَّ  ( َفآَمَن َلُه ُلوط  َوقَاَل ِإّن ِ ُمَهاِجر  ِإََل َرِبِ  ِإنَُّه 25اُر َوَما َلُكم مِ ن َنَّ
َة 26ُهَو اْلَعزِيُز اِلَِْكيُم ) َنا َلُه ِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َوَجَعْلَنا يف ُذر ِيَِّتِه الن  بُ وَّ ( َوَوَهب ْ

َناُه َأْجَرُه يف  نْ َيا َوِإنَُّه يف اَْلِخَرِة َلِمَن الصَّاِِلِنَي ) َواْلِكَتاَب َوآتَ ي ْ ( َوُلوطا  ِإْذ قَاَل 27الد 
( أَئِنَُّكْم لََتْأُتوَن 28ِلَقْوِمِه ِإنَُّكْم لََتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسبَ َقُكم َِبَا ِمْن َأَحٍد مِ َن اْلَعاَلِمنَي )

 يف ََنِديُكُم اْلُمنَكَر َفَما َكاَن َجَواَب قَ ْوِمِه ِإالَّ َأن الر َِجاَل َوتَ ْقَطُعوَن السَِّبيَل َوََتُْتونَ 
( قَاَل َربِ  انُصْرّن َعَلى اْلَقْوِم 29قَاُلوا اْئِتَنا ِبَعَذاِب اَّللَِّ ِإن ُكنَت ِمَن الصَّاِدِقنَي )

َنَّ ُمْهِلُكو َأْهِل َهِذِه ( َوَلمَّا َجاءْت ُرُسُلَنا ِإبْ َراِهيَم ِِبْلُبْشَرى قَاُلوا إِ 30اْلُمْفِسِديَن )
( قَاَل ِإنَّ ِفيَها ُلوطا  َقاُلوا ََنُْن َأْعَلُم ِبَن ِفيَها 31اْلَقْريَِة ِإنَّ َأْهَلَها َكانُوا ظَاِلِمنَي )

يَ نَُّه َوَأْهَلُه ِإالَّ اْمَرأََتُه َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِيَن ) وطا  ِسيَء ( َوَلمَّا َأن َجاءْت ُرُسُلَنا لُ 32لَنُ َنجِ 
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َِبِْم َوَضاَق َِبِْم َذْرعا  َوقَاُلوا اَل ََتَْف َواَل ََتَْزْن ِإَنَّ ُمَنج وَك َوَأْهَلَك ِإالَّ اْمَرأََتَك َكاَنْت 
( ِإَنَّ ُمنزُِلوَن َعَلى َأْهِل َهِذِه اْلَقْريَِة رِْجزا  مِ َن السََّماِء ِبَا َكانُوا 33ِمَن اْلَغاِبرِيَن )

َها آيَة  بَ يِ َنة  لِ َقْوٍم يَ ْعِقُلوَن )34 )يَ ْفُسُقونَ  ( َوِإََل َمْدَيَن َأَخاُهْم 35( َوَلَقد ت َّرَْكَنا ِمن ْ
ُشَعْيبا  فَ َقاَل اَي قَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ َواْرُجوا اْليَ ْوَم اَْلِخَر َواَل تَ ْعثَ ْوا يف اْْلَْرِض ُمْفِسِديَن 

بُوُه فََأَخَذِْتُُم ا36) ( َوَعادا  َوَِثُوَد َوَقد 37لرَّْجَفُة فََأْصَبُحوا يف َدارِِهْم َجاِثِنَي )( َفَكذَّ
ُهْم َعِن السَِّبيِل وََكانُوا  ت ََّبنيََّ َلُكم مِ ن مََّساِكِنِهْم َوزَيََّن ََلُُم الشَّْيطَاُن َأْعَماََلُْم َفَصدَّ

َلَقْد َجاءُهم م وَسى ِِبْلبَ يِ َناِت فَاْسَتْكََبُوا ( َوَقاُروَن َوِفْرَعْوَن َوَهاَماَن وَ 38ُمْستَ ْبِصرِيَن )
ُهم مَّْن َأْرَسْلَنا َعَلْيِه َحاِصبا  39يف اْْلَْرِض َوَما َكانُوا َساِبِقنَي ) ( َفُكال   َأَخْذََن ِبَذنِبِه َفِمن ْ

ُهم مَّْن َخَسْفَنا ِبِه اْْلَْرَض وَ  ُهم مَّْن َأَخَذْتُه الصَّْيَحُة َوِمن ْ ُهم مَّْن َأْغَرقْ َنا َوَما َكاَن َوِمن ْ ِمن ْ
( َمَثُل الَِّذيَن اَتََُّذوا ِمن ُدوِن اَّللَِّ 40اَّللَُّ لَِيْظِلَمُهْم َوَلِكن َكانُوا أَنُفَسُهْم َيْظِلُموَن )

َلْو َكانُوا َأْولَِياء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت اَتَََّذْت بَ ْيتا  َوِإنَّ َأْوَهَن اْلبُ ُيوِت لَبَ ْيُت اْلَعنَكُبوِت 
( 42( ِإنَّ اَّللََّ يَ ْعَلُم َما َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ِمن َشْيٍء َوُهَو اْلَعزِيُز اِْلَِكيُم )41يَ ْعَلُموَن )

( َخَلَق اَّللَُّ السََّماَواِت 43َوتِْلَك اْْلَْمثَاُل َنْضِرَُبَا ِللنَّاِس َوَما يَ ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن )
( اْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم 44ِْلَقِ  ِإنَّ يف َذِلَك ََليَة  لِ ْلُمْؤِمِننَي )َواْْلَْرَض ِبِ 

َهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلذِْكُر اَّللَِّ َأْكََبُ َواَّللَُّ يَ ْعَلُم َما  الصَّاَلَة ِإنَّ الصَّاَلَة تَ ن ْ
ُهْم ( َواَل ُُتَاِدلُ 45َتْصنَ ُعوَن ) وا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ ِِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ

َنا َوأُنِزَل ِإلَْيُكْم َوِإََلَُنا َوِإََلُُكْم َواِحد  َوََنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ   َوُقوُلوا آَمنَّا ِِبلَِّذي أُنِزَل ِإلَي ْ
َناُهُم اْلِكَتاَب يُ ْؤِمُنوَن ِبِه َوِمْن َهُؤاَلء ( وََكَذِلَك َأنَزْلَنا ِإلَْيَك اْلِكتَ 46) اَب فَالَِّذيَن آتَ ي ْ

ُلو ِمن قَ ْبِلِه ِمن ِكَتاٍب 47َمن يُ ْؤِمُن ِبِه َوَما َُيَْحُد ِِباَيتَِنا ِإالَّ اْلَكاِفُروَن ) ( َوَما ُكنَت تَ ت ْ
ْرََتَب اْلُمْبِطُلوَن ) ْل ُهَو آاَيت  بَ يِ َنات  يف ُصُدوِر الَِّذيَن ( بَ 48َواَل ََتُط ُه بَِيِميِنَك ِإذا  الَّ

( َوقَاُلوا َلْواَل أُنِزَل َعَلْيِه آاَيت  مِ ن رَّبِ ِه 49ُأوُتوا اْلِعْلَم َوَما َُيَْحُد ِِباَيتَِنا ِإالَّ الظَّاِلُموَن )
َا َأََن َنِذير  م ِبني  ) َا اَْلاَيُت ِعنَد اَّللَِّ َوِإَّنَّ مَلْ َيْكِفِهْم َأَنَّ أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ( َأوَ 50ُقْل ِإَّنَّ
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َلى َعَلْيِهْم ِإنَّ يف َذِلَك َلَرمْحَة  َوِذْكَرى ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن ) ( ُقْل َكَفى ِِبَّللَِّ بَ ْيِِن 51يُ ت ْ
َنُكْم َشِهيدا  يَ ْعَلُم َما يف السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوالَِّذيَن آَمُنوا ِِبلْ  َباِطِل وََكَفُروا ِِبَّللَِّ َوبَ ي ْ

( َوَيْستَ ْعِجُلوَنَك ِِبْلَعَذاِب َوَلْواَل َأَجل  م َسمًّى ََلَاءُهُم 52ُأْولَِئَك ُهُم اْْلَاِسُروَن )
( َيْستَ ْعِجُلوَنَك ِِبْلَعَذاِب َوِإنَّ َجَهنََّم 53اْلَعَذاُب َولََيْأتِيَ ن َُّهم بَ ْغَتة  َوُهْم اَل َيْشُعُروَن )

( يَ ْوَم يَ ْغَشاُهُم اْلَعَذاُب ِمن فَ ْوِقِهْم َوِمن ََتِْت َأْرُجِلِهْم َويَ ُقوُل 54ِحيَطة  ِِبْلَكاِفرِيَن )َلمُ 
َي َفاْعُبُدوِن 55ُذوُقوا َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن ) ( اَي ِعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َأْرِضي َواِسَعة  فَِإايَّ

َنا تُ ْرَجُعوَن )( ُكل  نَ ْفٍس َذائَِقُة ا56) ( َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 57ْلَمْوِت ُثَّ ِإلَي ْ
ئَ ن َُّهم مِ َن اَْلَنَِّة ُغَرفا  َُتِْري ِمن ََتِْتَها اْْلََّْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها نِْعَم َأْجُر  الصَّاِِلَاِت لَنُ بَ وِ 

( وََكأَيِ ن ِمن َدابٍَّة اَل ََتِْمُل 59وَكَُّلوَن )( الَِّذيَن َصََبُوا َوَعَلى َرَبِ ِْم يَ ت َ 58اْلَعاِمِلنَي )
ُكْم َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم ) ( َولَِئن َسأَْلتَ ُهم مَّْن َخَلَق 60ِرْزقَ َها اَّللَُّ يَ ْرزُقُ َها َوِإايَّ

ُ 61َفُكوَن )السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَ ُقوُلنَّ اَّللَُّ فََأَّنَّ يُ ؤْ  ( اَّللَّ
( َولَِئن 62يَ ْبُسُط الرِ ْزَق ِلَمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَ ْقِدُر َلُه ِإنَّ اَّللََّ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليم  )

َسأَْلتَ ُهم مَّن ن َّزََّل ِمَن السََّماِء َماء  فََأْحَيا ِبِه اْْلَْرَض ِمن بَ ْعِد َمْوِِتَا لَيَ ُقوُلنَّ اَّللَُّ ُقِل 
نْ َيا ِإالَّ ََلْو  َوَلِعب  َوِإنَّ 63ِْلَْمُد َّلِلَِّ َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعِقُلوَن )ا ( َوَما َهِذِه اِْلََياُة الد 

اَر اَْلِخَرَة َلََِي اِْلَيَ َواُن َلْو َكانُوا يَ ْعَلُموَن ) ( فَِإَذا رَِكُبوا يف اْلُفْلِك َدَعُوا اَّللََّ 64الدَّ
يَن فَ َلمَّا جَنَّاُهْم ِإََل اْلََبِ  ِإَذا ُهْم ُيْشرُِكوَن )ُُمِْلِصنَي َلُه  َناُهْم 65الدِ  ( لَِيْكُفُروا ِبَا آتَ ي ْ

( َأَوملَْ يَ َرْوا َأَنَّ َجَعْلَنا َحَرما  آِمنا  َويُ َتَخطَُّف النَّاُس ِمْن 66َولِيَ َتَمت َُّعوا َفَسْوَف يَ ْعَلُموَن )
( َوَمْن َأْظَلُم ِمَِّن اْفَْتَى َعَلى اَّللَِّ 67ِمُنوَن َوبِِنْعَمِة اَّللَِّ َيْكُفُروَن )َحْوَلِِْم َأفَِباْلَباِطِل يُ ؤْ 

( َوالَِّذيَن 68َكِذِب  َأْو َكذََّب ِِبِْلَقِ  َلمَّا َجاءُه أَلَْيَس يف َجَهنََّم َمثْ و ى لِ ْلَكاِفرِيَن )
 ﴾ (69اَّللََّ َلَمَع اْلُمْحِسِننَي ) َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ 

 

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   22                        )الفهرس( احملتوايت               

ومورة الر  سُ   

 مِ ن َوُهم اْْلَْرضِ  َأْدَّنَ  يف ( 2) الر ومُ  ُغِلَبتِ ( 1) امل* ﴿ بسم هللا الرمحن الرحيم 
 َرحُ يَ فْ  َويَ ْوَمِئذٍ  بَ ْعدُ  َوِمن قَ ْبلُ  ِمن اْْلَْمرُ  َّلِلَِّ  ِسِننيَ  ِبْضعِ  يف ( 3) َسيَ ْغِلُبونَ  َغَلِبِهمْ  بَ ْعدِ 

 ُُيِْلفُ  اَل  اَّللَِّ  َوْعدَ ( 5) الرَِّحيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمن يَنُصرُ  اَّللَِّ  بَِنْصرِ ( 4) اْلُمْؤِمُنونَ 
نْ َيا اِْلََياةِ  مِ نَ  ظَاِهرا   يَ ْعَلُمونَ ( 6) يَ ْعَلُمونَ  اَل  النَّاسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ  َوْعَدهُ  اَّللَُّ   َوُهمْ  الد 
 َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  اَّللَُّ  َخَلقَ  َما أَنُفِسِهمْ  يف  يَ تَ َفكَُّروا َأَوملَْ ( 7) َغاِفُلونَ  ُهمْ  ةِ اَْلِخرَ  َعنِ 
نَ ُهَما َوَما  َأَوملَْ ( 8) َلَكاِفُرونَ  َرَبِ ِمْ  بِِلَقاء النَّاسِ  مِ نَ  َكِثريا    َوِإنَّ  م َسمًّى َوَأَجلٍ  ِِبِْلَق ِ  ِإالَّ  بَ ي ْ

ُهمْ  َأَشدَّ  َكانُوا  قَ ْبِلِهمْ  ِمن الَِّذينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ   َكْيفَ   فَ َينظُُروا ْرضِ اْْلَ  يف  َيِسريُوا  قُ وَّة   ِمن ْ
 اَّللَُّ  َكانَ   َفَما ِِبْلبَ يِ َناتِ  ُرُسُلُهم َوَجاءِْتُمْ  َعَمُروَها ِمَّا َأْكثَ رَ  َوَعَمُروَها اْْلَْرضَ  َوَأََثُروا

 َأن الس وَأى َأَساُؤوا الَِّذينَ  َعاِقَبةَ  َكانَ   ُثَّ ( 9) َيْظِلُمونَ  ُفَسُهمْ أَن َكانُوا  َوَلِكن لَِيْظِلَمُهمْ 
بُوا  تُ ْرَجُعونَ  ِإلَْيهِ  ُثَّ  يُِعيُدهُ  ُثَّ  اْْلَْلقَ  يَ ْبَدأُ  اَّللَُّ ( 10) َيْستَ ْهزُِئون َِبَا وََكانُوا اَّللَِّ  ِِباَيتِ  َكذَّ

ُم َيُكن َوملَْ ( 12) اْلُمْجرُِمونَ  يُ ْبِلسُ  السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  َويَ ْومَ ( 11)  ُشَفَعاء ُشرََكائِِهمْ  مِ ن َلَّ
 الَِّذينَ  َفَأمَّا( 14) يَ تَ َفرَُّقونَ  يَ ْوَمِئذٍ  السَّاَعةُ  تَ ُقومُ  َويَ ْومَ ( 13) َكاِفرِينَ   ِبُشرََكائِِهمْ  وََكانُوا
بُوا َكَفُروا  الَِّذينَ  َوَأمَّا( 15) َُيََْبُونَ  َرْوَضةٍ  يف  فَ ُهمْ  الصَّاِِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا  ِِباَيتَِنا وََكذَّ
 َوِحنيَ  ُتُُْسونَ  ِحنيَ  اَّللَِّ  َفُسْبَحانَ ( 16) ُُمَْضُرونَ  اْلَعَذابِ  يف  فَُأْولَِئكَ  اَْلِخَرةِ  َوِلَقاء

 ُُيْرِجُ ( 18) ُتْظِهُرونَ  َوِحنيَ  َوَعِشي ا   َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  يف  اِْلَْمدُ  َوَلهُ ( 17) ُتْصِبُحونَ 
 َُتَْرُجونَ  وََكَذِلكَ  َمْوِِتَا بَ ْعدَ  اْْلَْرضَ  َوَُيِْيي اِْلَي ِ  ِمنَ  اْلَميِ تَ  َوُُيْرِجُ  اْلَميِ تِ  ِمنَ  اِْلَيَّ 

 آاَيتِهِ  َوِمنْ ( 20) تَنَتِشُرونَ  َبَشر   أَنُتم ِإَذا ُثَّ  تُ َرابٍ  مِ ن َخَلَقُكم َأنْ  آاَيتِهِ  َوِمنْ ( 19)
َها ل َِتْسُكُنوا َأْزَواجا   أَنُفِسُكمْ  مِ نْ  َلُكم َخَلقَ  َأنْ  َنُكم َوَجَعلَ  ِإلَي ْ  يف  ِإنَّ  َوَرمْحَة   مََّودَّة   بَ ي ْ

 َواْخِتاَلفُ  َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقُ  آاَيتِهِ  َوِمنْ ( 21) يَ تَ َفكَُّرونَ  لِ َقْومٍ  ََلاَيتٍ  َذِلكَ 
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 ِِبللَّْيلِ  َمَناُمُكم آاَيتِهِ  َوِمنْ ( 22) لِ ْلَعاِلِمنيَ  ََلاَيتٍ  َذِلكَ  يف  ِإنَّ  َوأَْلَواِنُكمْ  أَْلِسَنِتُكمْ 
 آاَيتِهِ  َوِمنْ ( 23) َيْسَمُعونَ  لِ َقْومٍ  ََلاَيتٍ  َذِلكَ  يف  ِإنَّ  َفْضِلهِ  مِ ن َوابِْتَغاؤُُكم َوالن ََّهارِ 
 يف  ِإنَّ  َمْوِِتَا بَ ْعدَ  اْْلَْرضَ  ِبهِ  فَ ُيْحِيي َماء   ءِ السََّما ِمنَ  َويُ نَ زِ لُ  َوَطَمعا   َخْوفا   اْلََبْقَ  يُرِيُكمُ 
 ِإَذا ُثَّ  ِبَِْمرِهِ  َواْْلَْرضُ  السََّماء تَ ُقومَ  َأن آاَيتِهِ  َوِمنْ ( 24) يَ ْعِقُلونَ  لِ َقْومٍ  ََلاَيتٍ  َذِلكَ 

 ُكلٌّ   َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  يف  َمن َوَلهُ ( 25) ََتُْرُجونَ  أَنُتمْ  ِإَذا اْْلَْرضِ  مِ نَ  َدْعَوة   َدَعاُكمْ 
 اْْلَْعَلى اْلَمَثلُ  َوَلهُ  َعَلْيهِ  َأْهَونُ  َوُهوَ  يُِعيُدهُ  ُثَّ  اْْلَْلقَ  يَ ْبَدأُ  الَِّذي َوُهوَ ( 26) قَانُِتونَ  لَّهُ 
 َهل ُكمْ أَنُفسِ  ِمنْ  مََّثال   َلُكم َضَربَ ( 27) اِْلَِكيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  يف 

 ََتَاُفوََّنُمْ  َسَواء ِفيهِ  فَأَنُتمْ  َرزَقْ َناُكمْ  َما يف  ُشرََكاء مِ ن َأُْيَاُنُكم َمَلَكتْ  مَّا مِ ن لَُّكم
 ظََلُموا الَِّذينَ  ات ََّبعَ  َبلِ ( 28) يَ ْعِقُلونَ  ِلَقْومٍ  اَْلاَيتِ  نُ َفصِ لُ  َكَذِلكَ   أَنُفَسُكمْ  َكِخيَفِتُكمْ 

ِصرِينَ  مِ ن ََلُم َوَما اَّللَُّ  َأَضلَّ  َمنْ  يَ ْهِدي َفَمن ِعْلمٍ  ِبَغرْيِ  َأْهَواءُهم  َوْجَهكَ  َفَأِقمْ ( 29) َنَّ
ينِ  َها النَّاسَ  َفَطرَ  الَّيِت  اَّللَِّ  ِفْطَرةَ  َحِنيفا   ِللدِ  ينُ  َذِلكَ  اَّللَِّ  ِْلَْلقِ  تَ ْبِديلَ  اَل  َعَلي ْ  اْلَقيِ مُ  الدِ 
 َتُكونُوا َواَل  الصَّاَلةَ  َوَأِقيُموا َوات َُّقوهُ  ِإلَْيهِ  ُمِنيِبنيَ ( 30) يَ ْعَلُمونَ  اَل  النَّاسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ 

 َفرُِحونَ  َلَدْيِهمْ  ِبَا ِحْزبٍ  ُكل    ِشَيعا   وََكانُوا ِدينَ ُهمْ  فَ رَُّقوا الَِّذينَ  ِمنَ ( 31) اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنَ 
ُم َدَعْوا ُضرٌّ  النَّاسَ  َمسَّ  َوِإَذا( 32)  َفرِيق   ِإَذا َرمْحَة   مِ ْنهُ  َأَذاقَ ُهم ِإَذا ُثَّ  ِإلَْيهِ  م ِنيِبنيَ  َرَبَّ

ُهم َناُهمْ  ِبَا لَِيْكُفُروا( 33) ُيْشرُِكونَ  ِبَرَبِ ِمْ  مِ ن ْ  َأمْ ( 34) تَ ْعَلُمونَ  َفَسْوفَ  فَ َتَمت َُّعوا آتَ ي ْ
 َرمْحَة   النَّاسَ  َأَذقْ َنا َوِإَذا( 35) ُيْشرُِكونَ  ِبهِ  َكانُوا  ِبَا يَ َتَكلَّمُ  فَ ُهوَ  ُسْلطَاَن   َعَلْيِهمْ  أَنَزْلَنا

ُهمْ  َوِإن َِبَا َفرُِحوا  اَّللََّ  َأنَّ  يَ َرْوا َأَوملَْ ( 36) يَ ْقَنُطونَ  ُهمْ  ِإَذا أَْيِديِهمْ  َقدََّمتْ  ِبَا َسيِ َئة   ُتِصب ْ
 َذا َفآتِ ( 37) يُ ْؤِمُنونَ  لِ َقْومٍ  ََلاَيتٍ  َذِلكَ  يف  ِإنَّ  َويَ ْقِدرُ  َيَشاءُ  ِلَمن الرِ ْزقَ  يَ ْبُسطُ 
 ُهمُ  َوُأْوَلِئكَ  اَّللَِّ  َوْجهَ  يُرِيُدونَ  لِ لَِّذينَ  َخرْي   َذِلكَ  السَِّبيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكنيَ  َحقَّهُ  اْلُقْرَب 

ُتم َوَما( 38) اْلُمْفِلُحونَ   َوَما اَّللَِّ  ِعندَ  ويَ ْربُ  َفاَل  النَّاسِ  َأْمَوالِ  يف  لِ رَيْبُ وَ  رِ ِب   مِ ن آتَ ي ْ
ُتم  ُثَّ  َخَلَقُكمْ  الَِّذي اَّللَُّ ( 39) اْلُمْضِعُفونَ  ُهمُ  فَُأْولَِئكَ  اَّللَِّ  َوْجهَ  تُرِيُدونَ  زََكاةٍ  مِ ن آتَ ي ْ
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 هُ ُسْبَحانَ  َشْيءٍ  مِ ن َذِلُكم ِمن يَ ْفَعلُ  مَّن ُشرََكاِئُكم ِمن َهلْ  َُيِْييُكمْ  ُثَّ  ُُيِيُتُكمْ  ُثَّ  َرزََقُكمْ 
 النَّاسِ  أَْيِدي َكَسَبتْ   ِبَا َواْلَبْحرِ  اْلََب ِ  يف  اْلَفَسادُ  َظَهرَ ( 40) ُيْشرُِكونَ  َعمَّا َوتَ َعاََل 

 َكْيفَ   فَانُظُروا اْْلَْرضِ  يف  ِسريُوا ُقلْ ( 41) يَ ْرِجُعونَ  َلَعلَُّهمْ  َعِمُلوا الَِّذي بَ ْعضَ  لُِيِذيَقُهم
ينِ  َوْجَهكَ  فََأِقمْ ( 42) م ْشرِِكنيَ  َأْكثَ ُرُهم َكانَ   ْبلُ ق َ  ِمن الَِّذينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ   ِمن اْلَقيِ مِ  ِللدِ 
 َوَمنْ  ُكْفُرهُ   فَ َعَلْيهِ  َكَفرَ   َمن( 43) َيصَّدَُّعونَ  يَ ْوَمِئذٍ  اَّللَِّ  ِمنَ  َلهُ  َمَردَّ  الَّ  يَ ْوم   َيَِْتَ  َأن قَ ْبلِ 

 ِمن الصَّاِِلَاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذينَ  لَِيْجِزيَ ( 44) َُيَْهُدونَ  َفِِلَنُفِسِهمْ  َصاِِلا   َعِملَ 
 َولُِيِذيَقُكم ُمَبشِ َراتٍ  الرِ اَيحَ  يُ ْرِسلَ  َأن آاَيتِهِ  َوِمنْ ( 45) اْلَكاِفرِينَ  َيُِب   اَل  ِإنَّهُ  َفْضِلهِ 

تَ ُغوا ِبَِْمرِهِ  اْلُفْلكُ  َولَِتْجِريَ  رَّمْحَِتهِ  مِ ن  َوَلَقدْ ( 46) َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكمْ  َفْضِلهِ  ِمن َولِتَ ب ْ
 َأْجَرُموا الَِّذينَ  ِمنَ  فَانتَ َقْمَنا ِِبْلبَ يِ َناتِ  َفَجاُؤوُهم قَ ْوِمِهمْ  ِإََل  ُرُسال   قَ ْبِلكَ  ِمن َأْرَسْلَنا
َنا َحق ا   وََكانَ   فَ يَ ْبُسطُهُ  َسَحاِب   فَ ُتِثريُ  الرِ اَيحَ  يُ ْرِسلُ  الَِّذي اَّللَُّ ( 47) اْلُمْؤِمِننيَ  َنْصرُ  َعَلي ْ

 َمن ِبهِ  َأَصابَ  فَِإَذا ِخاَلِلهِ  ِمنْ  َُيُْرجُ  اْلَوْدقَ  َفَْتَى ِكَسفا    َوَُيَْعُلهُ  َيَشاءُ  َكْيفَ   السََّماء يف 
 مِ ن َعَلْيِهم يُ نَ زَّلَ  َأن قَ ْبلِ  ِمن َكانُوا  َوِإن( 48) َيْستَ ْبِشُرونَ  ُهمْ  ِإَذا ِعَباِدهِ  ِمنْ  َيَشاءُ 
 َذِلكَ  ِإنَّ  َمْوِِتَا بَ ْعدَ  اْْلَْرضَ  َُيِْيي َكْيفَ   اَّللَِّ  َرمْحَتِ  آََثرِ  ِإََل  َفانظُرْ ( 49) َلُمْبِلِسنيَ  قَ ْبِلهِ 

 لَّظَل وا ُمْصَفر ا   فَ َرَأْوهُ  ِرَيا   َأْرَسْلَنا َولَِئنْ ( 50) َقِدير   َشْيءٍ  ُكل ِ   َعَلى َوُهوَ  اْلَمْوَتى َلُمْحِيي
 َولَّْوا ِإَذا الد َعاء الص مَّ  ُتْسِمعُ  َواَل  اْلَمْوَتى ُتْسِمعُ  اَل  فَِإنَّكَ ( 51) ونَ َيْكُفرُ  بَ ْعِدهِ  ِمن

 ِِباَيتَِنا يُ ْؤِمنُ  َمن ِإالَّ  ُتْسِمعُ  ِإن َضاَلَلِتِهمْ  َعن اْلُعْميِ  َِبَاِدي أَنتَ  َوَما( 52) ُمْدِبرِينَ 
 ُثَّ  قُ وَّة   َضْعفٍ  بَ ْعدِ  ِمن َجَعلَ  ُثَّ  َضْعفٍ  نم ِ  َخَلَقُكم الَِّذي اَّللَُّ ( 53) م ْسِلُمونَ  فَ ُهم
َبة   َضْعفا   قُ وَّةٍ  بَ ْعدِ  ِمن َجَعلَ   تَ ُقومُ  َويَ ْومَ ( 54) اْلَقِديرُ  اْلَعِليمُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َما َُيُْلقُ  َوَشي ْ

 الَِّذينَ  َوقَالَ ( 55) َفُكونَ يُ ؤْ  َكانُوا  َكَذِلكَ   َساَعةٍ  َغرْيَ  لَِبُثوا َما اْلُمْجرُِمونَ  يُ ْقِسمُ  السَّاَعةُ 
ُيَانَ  اْلِعْلمَ  ُأوُتوا  َوَلِكنَُّكمْ  اْلبَ ْعثِ  يَ ْومُ  فَ َهَذا اْلبَ ْعثِ  يَ ْومِ  ِإََل  اَّللَِّ  ِكَتابِ   يف  لَِبثْ ُتمْ  َلَقدْ  َواْْلِ
 ُيْستَ ْعتَ ُبونَ  ُهمْ  َواَل  َمْعِذَرُِتُمْ  ظََلُموا الَِّذينَ  يَنَفعُ  الَّ  فَ يَ ْوَمِئذٍ ( 56) تَ ْعَلُمونَ  اَل  ُكنُتمْ 
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تَ ُهم َولَِئن َمَثلٍ  ُكل ِ   ِمن اْلُقْرآنِ  َهَذا يف  ِللنَّاسِ  َضَربْ َنا َوَلَقدْ ( 57)  الَِّذينَ  لَيَ ُقوَلنَّ  ِِبيَةٍ  ِجئ ْ
 يَ ْعَلُمونَ  اَل  الَِّذينَ  قُ ُلوبِ  َعَلى اَّللَُّ  َيْطَبعُ  َكَذِلكَ (  58) ُمْبِطُلونَ  ِإالَّ  أَنُتمْ  ِإنْ  َكَفُروا

 ﴾ (60) يُوِقُنونَ  اَل  الَِّذينَ  َيْسَتِخفَّنَّكَ  َواَل  َحقٌّ  اَّللَِّ  َوْعدَ  ِإنَّ  فَاْصَِبْ ( 59)

 

 ُسورة الد خان 

َلةٍ  يف  أَنَزْلَناهُ  ِإَنَّ ( 2) اْلُمِبنيِ  َواْلِكَتابِ ( 1) حم* بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿  لَي ْ
 ُكنَّا  ِإَنَّ  ِعنِدَنَ  مِ نْ  َأْمرا  ( 4) َحِكيمٍ  َأْمرٍ  ُكل    يُ ْفَرقُ  اِفيهَ ( 3) ُمنِذرِينَ  ُكنَّا  ِإَنَّ  م َبارََكةٍ 

 َوَما َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َرب ِ ( 6) اْلَعِليمُ  السَِّميعُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  رَّبِ كَ  مِ ن َرمْحَة  ( 5) ُمْرِسِلنيَ 
نَ ُهَما  اْْلَوَِّلنيَ  آَِبِئُكمُ  َوَرب   رَب ُكمْ  َوُُيِيتُ  يَُيْيِ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  اَل ( 7) م وِقِننيَ  ُكنُتم  ِإن بَ ي ْ

( 10) م ِبنيٍ  ِبُدَخانٍ  السََّماء ََتِْت  يَ ْومَ  فَاْرَتِقبْ ( 9) يَ ْلَعُبونَ  َشك ٍ  يف  ُهمْ  َبلْ ( 8)
 َأَّنَّ ( 12) ُمْؤِمُنونَ  ِإَنَّ  اْلَعَذابَ  َعنَّا اْكِشفْ  رَب ََّنا( 11) أَلِيم   َعَذاب   َهَذا النَّاسَ  يَ ْغَشى

 ِإَنَّ ( 14) َّمَُّْنون   ُمَعلَّم   َوقَاُلوا َعْنهُ  تَ َولَّْوا ُثَّ ( 13) م ِبني   َرُسول   َجاءُهمْ  َوَقدْ  الذ ِْكَرى ََلُمُ 
 ُمنَتِقُمونَ  ِإَنَّ  اْلُكَْبَى اْلَبْطَشةَ  نَ ْبِطشُ  يَ ْومَ ( 15) َعاِئُدونَ  ِإنَُّكمْ  َقِليال   اْلَعَذابِ  َكاِشُفو

َلُهمْ  فَ تَ نَّا َقدْ َولَ ( 16)  اَّللَِّ  ِعَبادَ  ِإََلَّ  َأد وا َأنْ ( 17) َكِري    َرُسول   َوَجاءُهمْ  ِفْرَعْونَ  قَ ْومَ  قَ ب ْ
( 19) م ِبنيٍ  ِبُسْلطَانٍ  آتِيُكم ِإّن ِ  اَّللَِّ  َعَلى تَ ْعُلوا الَّ  َوَأنْ ( 18) َأِمني   َرُسول   َلُكمْ  ِإّن ِ 

 رَبَّهُ  َفَدَعا( 21) فَاْعَتزُِلونِ  َل  تُ ْؤِمُنوا ملَّْ  َوِإنْ ( 20) تَ ْرُُجُونِ  َأن ُكمْ َورَب ِ  ِبَرِبِ   ُعْذتُ  َوِإّن ِ 
 اْلَبْحرَ  َواتْ ُركْ ( 23) م ت َّبَ ُعونَ  ِإنَُّكم لَْيال   ِبِعَباِدي َفَأْسرِ ( 22) َّم ْرُِمونَ  قَ ْوم   َهُؤاَلء َأنَّ 

ُمْ  َرْهوا    َكِريٍ   َوَمَقامٍ  َوُزُروعٍ ( 25) َوُعُيونٍ  َجنَّاتٍ  ِمن ُكواتَ رَ  َكمْ (  24) م ْغَرُقونَ  ُجند   ِإَّنَّ
 َفَما( 28) آَخرِينَ  قَ ْوما   َوَأْورَثْ َناَها َكَذِلكَ (  27) فَاِكِهنيَ  ِفيَها َكانُوا  َونَ ْعَمةٍ ( 26)

َنا َوَلَقدْ ( 29) ُمنَظرِينَ  َكانُوا  َوَما َواْْلَْرضُ  السََّماء َعَلْيِهمُ  َبَكتْ   ِمنَ  ِإْسَرائِيلَ  َبِِن  جَنَّي ْ
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 اْخَْتََْنُهمْ  َوَلَقدِ ( 31) اْلُمْسرِِفنيَ  مِ نَ  َعالِيا   َكانَ   ِإنَّهُ  ِفْرَعْونَ  ِمن( 30) اْلُمِهنيِ  اْلَعَذابِ 
َناُهم( 32) اْلَعاَلِمنيَ  َعَلى ِعْلمٍ  َعَلى  ِإنَّ ( 33) م ِبني   َباَلء ِفيهِ  َما اَْلاَيتِ  مِ نَ  َوآتَ ي ْ

 ِِبَِبئَِنا فَْأُتوا( 35) ِبُنَشرِينَ  ََنْنُ  َوَما اْْلُوََل  َمْوتَ تُ َنا ِإالَّ  ِهيَ  ِإنْ ( 34) وُلونَ لَيَ قُ  َهُؤاَلء
ُمْ  َأْهَلْكَناُهمْ  قَ ْبِلِهمْ  ِمن َوالَِّذينَ  تُ بَّعٍ  قَ ْومُ  َأمْ  َخرْي   َأُهمْ ( 36) َصاِدِقنيَ  ُكنُتمْ   ِإن  َكانُوا  ِإَّنَّ

نَ ُهَما َوَما َواْْلَْرضَ  السََّماَواتِ  اَخَلْقنَ  َوَما( 37) َُّمْرِِمنيَ   َخَلْقَناُُهَا َما( 38) اَلِعِبنيَ  بَ ي ْ
 يَ ْومَ ( 40) َأُْجَِعنيَ  ِميَقاُِتُمْ  اْلَفْصلِ  يَ ْومَ  ِإنَّ ( 39) يَ ْعَلُمونَ  اَل  َأْكثَ َرُهمْ  َوَلِكنَّ  ِِبِْلَق ِ  ِإالَّ 
 اْلَعزِيزُ  ُهوَ  ِإنَّهُ  اَّللَُّ  رَِّحمَ  َمن ِإالَّ ( 41) يُنَصُرونَ  ُهمْ  َواَل  َشْيئا   مَّْوَل   َعن َمْوَل   يُ ْغِِن  اَل 

 اْلُبُطونِ  يف  يَ ْغِلي َكاْلُمْهلِ (  44) اْْلَثِيمِ  َطَعامُ ( 43) الزَّق ومِ  َشَجَرةَ  ِإنَّ ( 42) الرَِّحيمُ 
 فَ ْوقَ  ُصب وا ُثَّ ( 47) اَلَِْحيمِ  َسَواء ِإََل  فَاْعِتُلوهُ  ُخُذوهُ ( 46) اِْلَِميمِ  َكَغْليِ (  45)

 ِبهِ  ُكنُتم  َما َهَذا ِإنَّ ( 49) اْلَكِريُ  اْلَعزِيزُ  أَنتَ  ِإنَّكَ  ُذقْ ( 48) اِْلَِميمِ  َعَذابِ  ِمنْ  رَْأِسهِ 
 ِمن يَ ْلَبُسونَ ( 52) َوُعُيونٍ  َجنَّاتٍ  يف ( 51) َأِمنيٍ  َمَقامٍ  يف  اْلُمتَِّقنيَ  ِإنَّ ( 50) َُتَْْتُونَ 

 ِبُكل ِ  ِفيَها َيْدُعونَ ( 54) ِعنيٍ  ِبُورٍ  َوَزوَّْجَناُهم َكَذِلكَ (  53) م تَ َقابِِلنيَ  قٍ َوِإْسَتَبَْ  ُسنُدسٍ 
 اَلَِْحيمِ  َعَذابَ  َوَوَقاُهمْ  اْْلُوََل  اْلَمْوَتةَ  ِإالَّ  اْلَمْوتَ  ِفيَها َيُذوُقونَ  اَل ( 55) آِمِننيَ  فَاِكَهةٍ 

َا( 57) اْلَعِظيمُ  زُ اْلَفوْ  ُهوَ  َذِلكَ  رَّبِ كَ  مِ ن َفْضال  ( 56)  َلَعلَُّهمْ  بِِلَساِنكَ  َيسَّْرََنهُ  فَِإَّنَّ
ُم فَاْرَتِقبْ ( 58) يَ َتذَكَُّرونَ   ﴾ (59) م ْرَتِقُبونَ  ِإَّنَّ
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نَسانَ  َخَلقَ ( 2) اْلُقْرآنَ  َعلَّمَ ( 1) الرَّمْحَنُ * بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿  (3) اْْلِ
( 6) َيْسُجَدانِ  َوالشََّجرُ  َوالنَّْجمُ ( 5) ِبُْسَبانٍ  َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ ( 4) اْلبَ َيانَ  َعلََّمهُ 

 ِِبْلِقْسطِ  اْلَوْزنَ  َوَأِقيُموا( 8) اْلِميَزانِ  يف  َتْطَغْوا َأالَّ ( 7) اْلِميَزانَ  َوَوَضعَ  رَفَ َعَها َوالسََّماء
 َذاتُ  َوالنَّْخلُ  فَاِكَهة   ِفيَها( 10) ِلِْلَََنمِ  َوَضَعَها اْْلَْرضَ وَ ( 9) اْلِميَزانَ  َُتِْسُروا َواَل 

َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 12) َوالرََّْيَانُ  اْلَعْصفِ  ُذو َواِلَْب  ( 11) اْْلَْكَمامِ  ( 13) ُتَكذِ 
نَسانَ  َخَلقَ  رٍ  مِ ن مَّارِجٍ  ِمن اَْلَانَّ  َوَخَلقَ ( 14) َكاْلَفخَّارِ   َصْلَصالٍ  ِمن اْْلِ ( 15) َنَّ
َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ   آاَلء فَِبَأي ِ ( 17) اْلَمْغرَِبنْيِ  َوَرب   اْلَمْشرَِقنْيِ  َرب  ( 16) ُتَكذِ 

َِبنِ  رَبِ ُكَما نَ ُهَما( 19) يَ ْلَتِقَيانِ  اْلَبْحَرْينِ  َمَرجَ ( 18) ُتَكذِ  ( 20) يَ ْبِغَيانِ  الَّ  بَ ْرزَخ   بَ ي ْ
َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء ي ِ فَِبأَ  ُهَما َُيُْرجُ ( 21) ُتَكذِ   آاَلء فَِبَأي ِ ( 22) َواْلَمْرَجانُ  الل ْؤُلؤُ  ِمن ْ

َِبنِ  رَبِ ُكَما  آاَلء فَِبَأي ِ ( 24) َكاْْلَْعاَلمِ   اْلَبْحرِ  يف  اْلُمنَشآتُ  اَْلََوارِ  َوَلهُ ( 23) ُتَكذِ 
َِبنِ  رَبِ ُكَما َهاعَ  َمنْ  ُكل  (  25) ُتَكذِ  َقى( 26) فَانٍ  َلي ْ  اَلَْاَللِ  ُذو رَبِ كَ  َوْجهُ  َويَ ب ْ

َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 27) َواْْلِْكَرامِ   َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  يف  َمن َيْسأَلُهُ ( 28) ُتَكذِ 
َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 29) َشْأنٍ  يف  ُهوَ  يَ ْومٍ  ُكلَّ   أَي  َها َلُكمْ  غُ َسنَ ْفرُ ( 30) ُتَكذِ 

َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 31) الث ََّقاَلنِ   اْسَتطَْعُتمْ  ِإنِ  َواْْلِنسِ  اَلِْن ِ  َمْعَشرَ  ايَ ( 32) ُتَكذِ 
 َفِبَأي ِ ( 33) ِبُسْلطَانٍ  ِإالَّ  تَنُفُذونَ  اَل  فَانُفُذوا َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َأْقطَارِ  ِمنْ  تَنُفُذوا َأن

َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء رٍ  مِ ن ُشَواظ   َعَلْيُكَما يُ ْرَسلُ ( 34) ُتَكذِ  ( 35) تَنَتِصَرانِ  َفاَل  َوَُنَاس   َنَّ
َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ  َهانِ   َوْرَدة   َفَكاَنتْ  السََّماء انَشقَّتِ  فَِإَذا( 36) ُتَكذِ  ( 37) َكالدِ 
َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ  ( 39) َجانٌّ  َواَل  ِإنس   َذنِبهِ  َعن ُيْسَألُ  الَّ  فَ يَ ْوَمِئذٍ ( 38) ُتَكذِ 
َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ   ِِبلن ََّواِصي فَ يُ ْؤَخذُ  ِبِسيَماُهمْ  اْلُمْجرُِمونَ  يُ ْعَرفُ ( 40) ُتَكذِ 

َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 41) َواْْلَْقَدامِ   َِبَا ُيَكذِ بُ  لَّيِت ا َجَهنَّمُ  َهِذهِ ( 42) ُتَكذِ 
نَ َها َيُطوُفونَ ( 43) اْلُمْجرُِمونَ  يمٍ  َوَبنْيَ  بَ ي ْ َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 44) آنٍ  محَِ  ُتَكذِ 
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َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 46) َجن ََّتانِ  رَبِ هِ  َمَقامَ  َخافَ  َوِلَمنْ ( 45)  َذَواَتَ ( 47) ُتَكذِ 
َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء ي ِ فَِبأَ ( 48) َأفْ َنانٍ  َنانِ  ِفيِهَما( 49) ُتَكذِ   آاَلء فَِبَأي ِ ( 50) َُتِْراَينِ  َعي ْ
َِبنِ  رَبِ ُكَما َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 52) َزْوَجانِ  فَاِكَهةٍ  ُكل ِ   ِمن ِفيِهَما( 51) ُتَكذِ   ُتَكذِ 

 آاَلء فَِبَأي ِ ( 54) َدانٍ  اَْلَن ََّتنْيِ  َوَجَن  ْسَتَْبَقٍ إِ  ِمنْ  َبطَائِنُ َها فُ ُرشٍ  َعَلى ُمتَِّكِئنيَ ( 53)
َِبنِ  رَبِ ُكَما َلُهمْ  ِإنس   َيْطِمثْ ُهنَّ  ملَْ  الطَّْرفِ  َقاِصَراتُ  ِفيِهنَّ ( 55) ُتَكذِ  ( 56) َجانٌّ  َواَل  قَ ب ْ
َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ  ُنَّ (  57) ُتَكذِ   رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 58) نُ َواْلَمْرَجا اْلَياُقوتُ  َكَأَّنَّ

َِبنِ  ْحَسانِ  َجَزاء َهلْ ( 59) ُتَكذِ  ْحَسانُ  ِإالَّ  اْْلِ َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 60) اْْلِ  ُتَكذِ 
َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 62) َجن ََّتانِ  ُدوَِّنَِما َوِمن( 61) ( 64) ُمْدَهامََّتانِ ( 63) ُتَكذِ 

َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ  َنانِ  ِفيِهَما( 65) ُتَكذِ   رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 66) َنضَّاَخَتانِ  َعي ْ
َِبنِ  َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 68) َورُمَّان   َوََنْل   فَاِكَهة   ِفيِهَما( 67) ُتَكذِ  ( 69) ُتَكذِ 

َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 70) ِحَسان   َخرْيَات   ِفيِهنَّ   يف  مَّْقُصورَات   ُحور  ( 71) ُتَكذِ 
َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 72) اْْلَِيامِ  َلُهمْ  ِإنس   َيْطِمثْ ُهنَّ  ملَْ ( 73) ُتَكذِ   َجانٌّ  َواَل  قَ ب ْ

َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 74) قَ  ُخْضرٍ  رَفْ َرفٍ  َعَلى ُمتَِّكِئنيَ ( 75) ُتَكذِ   ِحَسانٍ  ِري ٍ َوَعب ْ
َِبنِ  رَبِ ُكَما آاَلء فَِبَأي ِ ( 76)  (78) َواْْلِْكَرامِ  اَلَْاَللِ  ِذي رَبِ كَ  اْسمُ  تَ َباَركَ ( 77) ُتَكذِ 

﴾ 
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( 2) َكاِذبَة    ِلَوقْ َعِتَها لَْيسَ ( 1) اْلَواِقَعةُ  َوقَ َعتِ  ِإَذا* بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿
 َهَباء َفَكاَنتْ ( 5) َبس ا   اَْلَِبالُ  َوُبسَّتِ ( 4) رَج ا   اْْلَْرضُ  رُجَّتِ  ِإَذا( 3) رَّاِفَعة   َخاِفَضة  

( 8) اْلَمْيَمَنةِ  َأْصَحابُ  َما اْلَمْيَمَنةِ  فََأْصَحابُ ( 7) َثاَلثَة   َأْزَواجا   وَُكنُتمْ ( 6) م نبَ ث ا  
 ُأْوَلِئكَ ( 10) السَّاِبُقونَ  َوالسَّاِبُقونَ ( 9) اْلَمْشَأَمةِ  بُ َأْصَحا َما اْلَمْشَأَمةِ  َوَأْصَحابُ 
 اَْلِخرِينَ  مِ نَ  َوَقِليل  ( 13) اْْلَوَِّلنيَ  مِ نَ  ثُ لَّة  ( 12) النَِّعيمِ  َجنَّاتِ  يف ( 11) اْلُمَقرَّبُونَ 

َها ُمتَِّكِئنيَ ( 15) مَّْوُضونَةٍ  ُسُررٍ  َعَلى( 14)  ِوْلَدان   َعَلْيِهمْ  َيُطوفُ  (16) ُمتَ َقابِِلنيَ  َعَلي ْ
َلَُّدونَ  َها ُيَصدَُّعونَ  اَل ( 18) مَِّعنيٍ  مِ ن وََكْأسٍ  َوَأَِبرِيقَ  ِبَِْكَوابٍ ( 17) ُم   يُنزُِفونَ  َواَل  َعن ْ

ُونَ  ِمِ َّا َوَفاِكَهةٍ ( 19) ( 22) ِعني   َوُحور  ( 21) َيْشتَ ُهونَ  ِمِ َّا َطرْيٍ  َوَِلْمِ ( 20) يَ َتَخريَّ
 َلْغوا   ِفيَها َيْسَمُعونَ  اَل ( 24) يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا  ِبَا َجَزاء( 23) اْلَمْكُنونِ  الل ْؤُلؤِ  الِ َكَأْمثَ 
 اْلَيِمنيِ  َأْصَحابُ  َما اْلَيِمنيِ  َوَأْصَحابُ ( 26) َساَلما   َساَلما   ِقيال   ِإالَّ ( 25) ََتْثِيما   َواَل 

 َوَماء( 30) ِمَُّْدودٍ  َوِظل ٍ ( 29) ُضودٍ مَّن َوطَْلحٍ ( 28) ُمَُّْضودٍ  ِسْدرٍ  يف ( 27)
 مَّْرُفوَعةٍ  َوفُ ُرشٍ ( 33) َِمُْنوَعةٍ  َواَل  َمْقُطوَعةٍ  الَّ ( 32) َكِثريَةٍ   َوَفاِكَهةٍ ( 31) مَّْسُكوبٍ 

( 37) أَتْ َراِب   ُعُرِب  ( 36) أَْبَكارا   َفَجَعْلَناُهنَّ ( 35) ِإنَشاء أَنَشْأََنُهنَّ  ِإَنَّ ( 34)
َْصَحابِ   َوَأْصَحابُ ( 40) اَْلِخرِينَ  مِ نَ  َوثُ لَّة  ( 39) اْْلَوَِّلنيَ  مِ نَ  ثُ لَّة  ( 38) اْلَيِمنيِ  ْلِ 

يمٍ  ََسُومٍ  يف ( 41) الشِ َمالِ  َأْصَحابُ  َما الشِ َمالِ   الَّ ( 43) ََيُْمومٍ  مِ ن َوِظل ٍ ( 42) َومحَِ
ُمْ ( 44) َكِريٍ   َواَل  َِبرِدٍ   اِْلِنثِ  َعَلى ُيِصر ونَ  وََكانُوا( 45) ُمْْتَِفنيَ  َذِلكَ  قَ ْبلَ  َكانُوا  ِإَّنَّ

َنا أَِئَذا يَ ُقوُلونَ  وََكانُوا( 46) اْلَعِظيمِ  ُعوثُونَ  أَئِنَّا َوِعظَاما   تُ َراِب   وَُكنَّا ِمت ْ  َأوَ ( 47) َلَمب ْ
 يَ ْومٍ  ِميَقاتِ  ِإََل  َلَمْجُموُعونَ ( 49) َواَْلِخرِينَ  اْْلَوَِّلنيَ  ِإنَّ  ُقلْ ( 48) اْْلَوَُّلونَ  آَِبُؤَنَ 
بُونَ  الضَّال ونَ  أَي  َها ِإنَُّكمْ  ُثَّ ( 50) مَّْعُلومٍ   زَق ومٍ  مِ ن َشَجرٍ  ِمن ََلِكُلونَ ( 51) اْلُمَكذِ 

َها َفَماِلُؤونَ ( 52)  ُشْربَ  َفَشارِبُونَ ( 54) اِْلَِميمِ  ِمنَ  َعَلْيهِ  َفَشارِبُونَ ( 53) اْلُبُطونَ  ِمن ْ
ينِ  يَ ْومَ  نُ ُزَُلُمْ  اَهذَ ( 55) اَْلِيمِ  ُقونَ  فَ َلْواَل  َخَلْقَناُكمْ  ََنْنُ ( 56) الدِ   َأفَ َرأَيْ ُتم( 57) ُتَصدِ 
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َنُكمُ  َقدَّْرَنَ  ََنْنُ ( 59) اْْلَاِلُقونَ  ََنْنُ  َأمْ  ََتُْلُقونَهُ  أَأَنُتمْ ( 58) ُُتُْنونَ  مَّا  َوَما اْلَمْوتَ  بَ ي ْ
لَ ن    َأن َعَلى( 60) ِبَْسُبوِقنيَ  ََنْنُ   َوَلَقدْ ( 61) تَ ْعَلُمونَ  اَل  َما يف  َونُنِشَئُكمْ  َأْمثَاَلُكمْ  َبدِ 

 َأمْ  تَ ْزَرُعونَهُ  أَأَنُتمْ ( 63) ََتُْرثُونَ  مَّا َأفَ َرَأيْ ُتم( 62) َتذكَُّرونَ  فَ َلْواَل  اْْلُوََل  النَّْشَأةَ  َعِلْمُتمُ 
 َلُمْغَرُمونَ  ِإَنَّ ( 65) تَ َفكَُّهونَ  َفظَْلُتمْ  اما  ُحطَ  ََلََعْلَناهُ  َنَشاء َلوْ ( 64) الزَّارُِعونَ  ََنْنُ 

 ِمنَ  أَنَزْلُتُموهُ  أَأَنُتمْ ( 68) َتْشَربُونَ  الَِّذي اْلَماء َأفَ َرأَيْ ُتمُ ( 67) َُمُْروُمونَ  ََنْنُ  َبلْ ( 66)
 َأفَ َرأَيْ ُتمُ ( 70) ُكُرونَ َتشْ  فَ َلْواَل  ُأَجاجا   َجَعْلَناهُ  َنَشاء َلوْ ( 69) اْلُمنزُِلونَ  ََنْنُ  َأمْ  اْلُمْزنِ 
 َجَعْلَناَها ََنْنُ ( 72) اْلُمنِشُؤونَ  ََنْنُ  َأمْ  َشَجَرَِتَا أَنَشْأُتُْ  أَأَنُتمْ ( 71) ُتوُرونَ  الَّيِت  النَّارَ 

 ِبََواِقعِ  أُْقِسمُ  َفاَل ( 74) اْلَعِظيمِ  رَبِ كَ  ِِبْسمِ  َفَسبِ حْ ( 73) لِ ْلُمْقِوينَ  َوَمَتاعا   َتْذِكَرة  
 ِكَتابٍ   يف ( 77) َكِري    َلُقْرآن   ِإنَّهُ ( 76) َعِظيم   تَ ْعَلُمونَ  لَّوْ  َلَقَسم   َوِإنَّهُ ( 75) الن ُجومِ 
 َأفَِبَهَذا( 80) اْلَعاَلِمنيَ  رَّب ِ  مِ ن تَنزِيل  ( 79) اْلُمَطهَُّرونَ  ِإالَّ  َُيَس هُ  الَّ ( 78) مَّْكُنونٍ 

بُونَ  أَنَُّكمْ  ِرْزَقُكمْ  َوَُتَْعُلونَ ( 81) م ْدِهُنونَ  أَنُتم اِْلَِديثِ   بَ َلَغتِ  ِإَذا فَ َلْواَل ( 82) ُتَكذِ 
 تُ ْبِصُرونَ  الَّ  َوَلِكن ِمنُكمْ  ِإلَْيهِ  َأقْ َربُ  َوََنْنُ ( 84) تَنظُُرونَ  ِحيَنِئذٍ  َوأَنُتمْ ( 83) اِْلُْلُقومَ 

 ِإن َفَأمَّا( 87) َصاِدِقنيَ  ُكنُتمْ   ِإن تَ ْرِجُعوََّنَا( 86) َمِديِننيَ  َغرْيَ  ُكنُتمْ   ِإن فَ َلْواَل ( 85)
 َأْصَحابِ  ِمنَ  َكانَ   ِإن َوَأمَّا( 89) نَِعيمٍ  َوَجنَّةُ  َوَرَْيَان   فَ َرْوح  ( 88) اْلُمَقرَِّبنيَ  ِمنَ  َكانَ 

ِبنيَ  ِمنَ  َكانَ   ِإن َوَأمَّا( 91) اْلَيِمنيِ  َأْصَحابِ  ِمنْ  لَّكَ  َفَساَلم  ( 90) اْلَيِمنيِ   اْلُمَكذِ 
يمٍ  مِ نْ  فَ نُ ُزل  ( 92) لضَّالِ نيَ ا  اْلَيِقنيِ  َحق   ََلُوَ  َهَذا ِإنَّ ( 94) َجِحيمٍ  َوَتْصِلَيةُ ( 93) محَِ
 ﴾ (96) اْلَعِظيمِ  رَبِ كَ  ِِبْسمِ  َفَسبِ حْ ( 95)

 

مَعةُسورة اَلُ   

 اْلَمِلكِ  ضِ اْْلَرْ  يف  َوَما السََّماَواتِ  يف  َما َّلِلَِّ  ُيَسبِ حُ * بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿
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ُهمْ  َرُسوال   اْْلُمِ يِ نيَ  يف  بَ َعثَ  الَِّذي ُهوَ ( 1) اِْلَِكيمِ  اْلَعزِيزِ  اْلُقد وسِ  ُلو مِ ن ْ  آاَيتِهِ  َعَلْيِهمْ  يَ ت ْ
يِهمْ  ( 2) م ِبنيٍ  َضاَللٍ  َلِفي قَ ْبلُ  ِمن َكانُوا  َوِإن َواِلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويُ َعلِ ُمُهمُ  َويُ زَكِ 
ُهمْ  َوآَخرِينَ   َمن يُ ْؤتِيهِ  اَّللَِّ  َفْضلُ  َذِلكَ ( 3) اِْلَِكيمُ  اْلَعزِيزُ  َوُهوَ  َِبِمْ  يَ ْلَحُقوا َلمَّا ِمن ْ

 َكَمَثلِ   ََيِْمُلوَها ملَْ  ُثَّ  الت َّْورَاةَ  مُحِ ُلوا الَِّذينَ  َمَثلُ ( 4) اْلَعِظيمِ  اْلَفْضلِ  ُذو َواَّللَُّ  َيَشاءُ 
بُوا  الَِّذينَ  اْلَقْومِ  َمَثلُ  ْئسَ بِ  َأْسَفارا   ََيِْملُ  اِلَِْمارِ   اْلَقْومَ  يَ ْهِدي اَل  َواَّللَُّ  اَّللَِّ  ِِباَيتِ  َكذَّ

 النَّاسِ  ُدونِ  ِمن َّلِلَِّ  َأْولَِياء أَنَُّكمْ  َزَعْمُتمْ  ِإن َهاُدوا الَِّذينَ  أَي  َها ايَ  ُقلْ ( 5) الظَّاِلِمنيَ 
 َعِليم   َواَّللَُّ  أَْيِديِهمْ  َقدََّمتْ  ِبَا أََبدا   يَ َتَمن َّْونَهُ  َواَل ( 6) َصاِدِقنيَ  ُكنُتمْ   ِإن اْلَمْوتَ  فَ َتَمن َُّوا

 َعاملِِ  ِإََل  تُ َرد ونَ  ُثَّ  ُماَلِقيُكمْ  فَِإنَّهُ  ِمْنهُ  َتِفر ونَ  الَِّذي اْلَمْوتَ  ِإنَّ  ُقلْ ( 7) ِِبلظَّاِلِمنيَ 
 نُوِدي ِإَذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَي  َها ايَ ( 8) َمُلونَ تَ عْ  ُكنُتمْ   ِبَا فَ يُ نَ بِ ُئُكم َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ 

 ُكنُتمْ   ِإن لَُّكمْ  َخرْي   َذِلُكمْ  اْلبَ ْيعَ  َوَذُروا اَّللَِّ  ِذْكرِ  ِإََل  َفاْسَعْوا اَْلُُمَعةِ  يَ ْومِ  ِمن ِللصَّاَلةِ 
 َواذُْكُروا اَّللَِّ  َفْضلِ  ِمن ُغواَوابْ ت َ  اْْلَْرضِ  يف  فَانَتِشُروا الصَّاَلةُ  ُقِضَيتِ  َفِإَذا( 9) تَ ْعَلُمونَ 

َها انَفض وا ََلْوا   َأوْ  ُِتَارَة   رََأْوا َوِإَذا( 10) تُ ْفِلُحونَ  لََّعلَُّكمْ  َكِثريا    اَّللََّ   قَاِئما   َوتَ رَُكوكَ  ِإلَي ْ
 ﴾ (11) نيَ الرَّازِقِ  َخرْيُ  َواَّللَُّ  التِ َجارَةِ  َوِمنَ  اللَّْهوِ  مِ نَ  َخرْي   اَّللَِّ  ِعندَ  َما ُقلْ 

 

نافقونُسورة املُ   

 اَّللَِّ  َلَرُسولُ  ِإنَّكَ  َنْشَهدُ  قَاُلوا اْلُمَناِفُقونَ  َجاءكَ  ِإَذا* بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿
 ة  ُجنَّ  َأُْيَاََّنُمْ  اَتََُّذوا( 1) َلَكاِذبُونَ  اْلُمَناِفِقنيَ  ِإنَّ  َيْشَهدُ  َواَّللَُّ  َلَرُسولُهُ  ِإنَّكَ  يَ ْعَلمُ  َواَّللَُّ 

ُمْ  اَّللَِّ  َسِبيلِ  َعن َفَصد وا ُمْ  َذِلكَ ( 2) يَ ْعَمُلونَ  َكانُوا  َما َساء ِإَّنَّ  َفطُِبعَ  َكَفُروا  ُثَّ  آَمُنوا ِبََِّنَّ
 َتْسَمعْ  يَ ُقوُلوا َوِإن َأْجَساُمُهمْ  تُ ْعِجُبكَ  رَأَيْ تَ ُهمْ  َوِإَذا( 3) يَ ْفَقُهونَ  اَل  فَ ُهمْ  قُ ُلوَِبِمْ  َعَلى

ُمْ   ِلَقْوَلِِمْ   َقاتَ َلُهمُ  َفاْحَذْرُهمْ  اْلَعُدو   ُهمُ  َعَلْيِهمْ  َصْيَحةٍ  ُكلَّ   ََيَْسُبونَ  م َسنََّدة   ُخُشب   َكَأَّنَّ
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 ُرُؤوَسُهمْ  َلوَّْوا اَّللَِّ  َرُسولُ  َلُكمْ  َيْستَ ْغِفرْ  تَ َعاَلْوا ََلُمْ  ِقيلَ  َوِإَذا( 4) يُ ْؤَفُكونَ  َأَّنَّ  اَّللَُّ 
 ََلُمْ  َتْستَ ْغِفرْ  ملَْ  َأمْ  ََلُمْ  َأْستَ ْغَفْرتَ  َعَلْيِهمْ  َسَواء( 5) م ْسَتْكَِبُونَ  َوُهم َيُصد ونَ  َورَأَيْ تَ ُهمْ 

 تُنِفُقوا اَل  يَ ُقوُلونَ  الَِّذينَ  ُهمُ ( 6) اْلَفاِسِقنيَ  اْلَقْومَ  يَ ْهِدي اَل  اَّللََّ  ِإنَّ  ََلُمْ  اَّللَُّ  يَ ْغِفرَ  َلن
 َوَلِكنَّ  َواْْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َخَزاِئنُ  َوَّلِلَِّ  يَنَفض وا ّتَّ حَ  اَّللَِّ  َرُسولِ  ِعندَ  َمنْ  َعَلى

َها اْْلََعز   لَُيْخرَِجنَّ  اْلَمِديَنةِ  ِإََل  رََّجْعَنا لَِئن يَ ُقوُلونَ ( 7) يَ ْفَقُهونَ  اَل  اْلُمَناِفِقنيَ   اْْلََذلَّ  ِمن ْ
 اَل  آَمُنوا الَِّذينَ  أَي  َها ايَ ( 8) يَ ْعَلُمونَ  اَل  اْلُمَناِفِقنيَ  ِكنَّ َولَ  َوِلْلُمْؤِمِننيَ  َوِلَرُسوِلهِ  اْلِعزَّةُ  َوَّلِلَِّ 

 اْْلَاِسُرونَ  ُهمُ  فَُأْولَِئكَ  َذِلكَ  يَ ْفَعلْ  َوَمن اَّللَِّ  ِذْكرِ  َعن َأْواَلدُُكمْ  َواَل  َأْمَواُلُكمْ  تُ ْلِهُكمْ 
 َأخَّْرَتِِن  َلْواَل  َرب ِ  فَ يَ ُقولَ  اْلَمْوتُ  َأَحدَُكمُ  َيَِْتَ  َأن قَ ْبلِ  مِ ن َرزَقْ َناُكم مَّا ِمن َوأَنِفُقوا( 9)

 َجاء ِإَذا نَ ْفسا   اَّللَُّ  يُ َؤخِ رَ  َوَلن( 10) الصَّاِِلِنيَ  مِ نَ  َوَأُكن فََأصَّدَّقَ  َقرِيبٍ  َأَجلٍ  ِإََل 
 (11) تَ ْعَمُلونَ  ِبَا َخِبري   َواَّللَُّ  َأَجُلَها

ْعلىُسورة اْل  

 َفَسوَّى َخَلقَ  الَِّذي( 1) اْْلَْعَلى رَبِ كَ  اْسمَ  َسبِ حِ * لرحيم بسم هللا الرمحن ا ﴿
( 5) َأْحَوى ُغثَاء َفَجَعَلهُ ( 4) اْلَمْرَعى َأْخَرجَ  َوالَِّذي( 3) فَ َهَدى َقدَّرَ  َوالَِّذي( 2)

 َونُ َيسِ ُركَ ( 7) َفىُيَْ  َوَما اَْلَْهرَ  يَ ْعَلمُ  ِإنَّهُ  اَّللَُّ  َشاء َما ِإالَّ ( 6) تَنَسى َفاَل  َسنُ ْقِرُؤكَ 
 َويَ َتَجن َّبُ َها( 10) َُيَْشى َمن َسَيذَّكَّرُ ( 9) الذ ِْكَرى ن ََّفَعتِ  ِإن َفذَكِ رْ ( 8) ِلْلُيْسَرى
 َقدْ ( 13) ََيَْي  َواَل  ِفيَها َُيُوتُ  اَل  ُثَّ ( 12) اْلُكَْبَى النَّارَ  َيْصَلى الَِّذي( 11) اْْلَْشَقى

نْ َيا اِْلََياةَ  تُ ْؤثُِرونَ  َبلْ ( 15) َفَصلَّى رَبِ هِ  اْسمَ  َوذََكرَ ( 14) تَ زَكَّى َمن َأفْ َلحَ  ( 16) الد 
 ِإبْ َراِهيمَ  ُصُحفِ ( 18) اْْلُوََل  الص ُحفِ  َلِفي َهَذا ِإنَّ ( 17) َوَأبْ َقى َخرْي   َواَْلِخَرةُ 
 ﴾ (19) َوُموَسى
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مسالشَّ  سورة  

 الرحيم الرمحن هللا بسم
( 2) َتاَلَها ِإَذا َواْلَقَمرِ ( 1) َوُضَحاَها َوالشَّْمسِ  *يم بسم هللا الرمحن الرح ﴿

َها ِإَذا َوالن ََّهارِ   َوَما َواْْلَْرضِ ( 5) بَ َناَها َوَما َوالسََّماء( 4) يَ ْغَشاَها ِإَذا َواللَّْيلِ ( 3) َجالَّ
 زَكَّاَها َمن َأفْ َلحَ  َقدْ ( 8) اَوتَ ْقَواهَ  ُفُجوَرَها فََأَْلََمَها( 7) َسوَّاَها َوَما َونَ ْفسٍ ( 6) َطَحاَها

 َأْشَقاَها انبَ َعثَ  ِإذِ ( 11) ِبَطْغَواَها َِثُودُ  َكذََّبتْ (  10) َدسَّاَها َمن َخابَ  َوَقدْ ( 9)
بُوهُ ( 13) َوُسْقَياَها اَّللَِّ  ََنَقةَ  اَّللَِّ  َرُسولُ  ََلُمْ  فَ َقالَ ( 12)  َعَلْيِهمْ  َفَدْمَدمَ  فَ َعَقُروَها َفَكذَّ

 ﴾ (15) ُعْقَباَها َُيَافُ  َواَل ( 14) َفَسوَّاَها ِبَذنِبِهمْ  مَرَب ُ 
  

  لالليْ  سورة

 َوَما( 2) َُتَلَّى ِإَذا َوالن ََّهارِ ( 1) يَ ْغَشى ِإَذا َواللَّْيلِ * بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿
 َوَصدَّقَ ( 5) َوات ََّقى َأْعَطى َمن فََأمَّا( 4) َلَشّتَّ  َسْعَيُكمْ  ِإنَّ ( 3) َواْْلُنَثى الذََّكرَ  َخَلقَ 

 ِِبِْلُْسَن  وََكذَّبَ ( 8) َواْستَ ْغَن  َبَِلَ  َمن َوَأمَّا( 7) لِْلُيْسَرى َفَسنُ َيسِ ُرهُ ( 6) ِِبِْلُْسَن 
َنا ِإنَّ ( 11) تَ َردَّى ِإَذا َمالُهُ  َعْنهُ  يُ ْغِِن  َوَما( 10) لِْلُعْسَرى َفَسنُ َيسِ ُرهُ ( 9)  لَْلُهَدى َعَلي ْ
 ِإالَّ  َيْصاَلَها اَل ( 14) تَ َلظَّى ََنرا   فَأَنَذْرُتُكمْ ( 13) َواْْلُوََل  َلْْلِخَرةَ  لََنا َوِإنَّ ( 12)

 َماَلهُ  يُ ْؤِت  الَِّذي( 17) اْْلَتْ َقى َوَسُيَجن َّبُ َها( 16) َوتَ َوَلَّ  َكذَّبَ   الَِّذي( 15) اْْلَْشَقى
 اْْلَْعَلى رَبِ هِ  َوْجهِ  ابِْتَغاء ِإالَّ ( 19) َزىُتُْ  ن ِْعَمةٍ  ِمن ِعنَدهُ  ِْلََحدٍ  َوَما( 18) يَ تَ زَكَّى

 ﴾( 21) يَ ْرَضى َوَلَسْوفَ ( 20)
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  لزلةالز   سورة

 اْْلَْرضُ  َوَأْخَرَجتِ ( 1) زِْلَزاََلَا اْْلَْرضُ  زُْلزَِلتِ  ِإَذا *بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿
نَسانُ  َوَقالَ ( 2) أَثْ َقاََلَا  ََلَا َأْوَحى رَبَّكَ  ِبَِنَّ ( 4) َأْخَباَرَها َُتَدِ ثُ  يَ ْوَمِئذٍ ( 3) ََلَا َما اْْلِ

 يَ َرهُ  َخرْيا   َذرَّةٍ  ِمثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َفَمن( 6) َأْعَماََلُمْ  لِ رُيَْوا َأْشَتاَت   النَّاسُ  َيْصُدرُ  يَ ْوَمِئذٍ ( 5)
 ﴾( 8) يَ َرهُ  َشر ا   َذرَّةٍ  ِمثْ َقالَ  يَ ْعَملْ  َوَمن( 7)

 

ايتادِ الع   سورة  

( 2) َقْدحا   فَاْلُموِراَيتِ ( 1) َضْبحا   َواْلَعاِداَيتِ * بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿
نَسانَ  ِإنَّ ( 5) َُجْعا   ِبهِ  فَ َوَسْطنَ ( 4) نَ ْقعا   ِبهِ  فَأَثَ ْرنَ ( 3) ُصْبحا   فَاْلُمِغريَاتِ   ِلَربِ هِ  اْْلِ

 ِإَذا يَ ْعَلمُ  َأَفاَل ( 8) َلَشِديد   اْْلَرْيِ  ب ِ ِلُِ  َوِإنَّهُ ( 7) َلَشِهيد   َذِلكَ  َعَلى َوِإنَّهُ ( 6) َلَكُنود  
ُم ِإنَّ ( 10) الص ُدورِ  يف  َما َوُحصِ لَ ( 9) اْلُقُبورِ  يف  َما بُ ْعِثرَ  َِبري   يَ ْوَمِئذٍ  َِبِمْ  َرَبَّ  ( 11) ْلَّ

رونافِ الك   سورة  

( 2) تَ ْعُبُدونَ  َما ْعُبدُ أَ  اَل ( 1) اْلَكاِفُرونَ  أَي  َها ايَ  ُقلْ  *بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿
 َأْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَنُتمْ  َواَل ( 4) َعَبدُت ْ  مَّا َعاِبد   َأَنَ  َواَل ( 3) َأْعُبدُ  َما َعاِبُدونَ  أَنُتمْ  َواَل 

 ﴾ (6) ِدينِ  َوَلَ  ِديُنُكمْ  َلُكمْ ( 5)

الن صر سورة  

 النَّاسَ  َورَأَْيتَ ( 1) ْلَفْتحُ َوا اَّللَِّ  َنْصرُ  َجاء ِإَذا* بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿
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 (﴾3) تَ وَّاِب   َكانَ   ِإنَّهُ  َواْستَ ْغِفْرهُ  رَبِ كَ  ِبَْمدِ  َفَسبِ حْ ( 2) َأفْ َواجا   اَّللَِّ  ِدينِ  يف  َيْدُخُلونَ 

الَفَلق سورة  

 الرحيم الرمحن هللا بسم
 َوِمن( 2) َخَلقَ  َما َشر ِ  ِمن( 1) اْلَفَلقِ  ِبَرب ِ  َأُعوذُ  ُقلْ * بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿

 َحَسدَ  ِإَذا َحاِسدٍ  َشر ِ  َوِمن( 4) اْلُعَقدِ  يف  الن َّفَّاََثتِ  َشر ِ  َوِمن( 3) َوَقبَ  ِإَذا َغاِسقٍ  َشر ِ 
(5) ﴾ 

الن اس سورة  

 ِإَلهِ ( 2) النَّاسِ  َمِلكِ ( 1) النَّاسِ  ِبَرب ِ  َأُعوذُ  ُقلْ * بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿
 ِمنَ ( 5) النَّاسِ  ُصُدورِ  يف  يُ َوْسِوسُ  الَِّذي( 4) اْْلَنَّاسِ  اْلَوْسَواسِ  َشر ِ  ِمن( 3) النَّاسِ 
 ﴾( 6) النَّاسِ  وَ  اَْلِنَّةِ 

اْلْخالص سورة  

 َوملَْ  يَِلدْ  ملَْ ( 2) الصََّمدُ  اَّللَُّ ( 1) َأَحد   اَّللَُّ  ُهوَ  ُقلْ  *بسم هللا الرمحن الرحيم  ﴿
 ﴾( 4) َأَحد   ُكُفوا    لَّهُ  َيُكن َوملَْ ( 3) يُوَلدْ 

 

* * * 
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  ﴾ ثاّنالفصل ال ﴿

 يف تعقيب الصلوات ودعوات أايم اْلسبوع

 يف التعقيبات العام ة
عن كتاب مصباح املتهّجد وغريه: فإذا سّلمت وفرغت من الصلة فقل: 

ُ أْكََبُ   ثلث مرات رافعا  عند كّل تكبرية يديك إىل حيال أذنيك وقل: اَّللَّ

هللُا ِإَلا  َواِحدا  َوََنُْن َلُه ُمْسِلُموَن، ال ِإلَه ِإال  هللُا َوال نَعُبُد ِإال   ال ِإلَه ِإال  
يَن َوَلْو َكرَِه املُْشرُِكوَن، ال ِإلَه ِإال  هللُا رب نا َوَرب  آِبئِنا  ِإايُه ُُمِْلِصنَي َلُه الدِ 

َأجْنََز َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه وَأَعزَّ اْلو ِلنَي، ال ِإلَه ِإال  هللُا َوْحَدُه َوْحَدُه َوْحَدُه 
ُجْنَدُه َوَهَزَم اَْلْحزاَب َوْحَدُه، فَ َلُه املُْلُك َوَلُه اِلَْمُد َُيِْيي َوُُيِْيُت َوُُيِْيُت 

.  َوَُيِْيي َوُهَو َحيٌّ ال َُيُوُت، بَِيِدِه اَْلرْيُ َوُهَو َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير 
 هللَا الَِّذي ال ِإلَه ِإال  ُهَو اِلَي  الَقي وُم، َوأَُتوُب ِإلَْيِه.َأْستَ ْغِفُر ُُثَّ ُقل: 
اَلل ُهمَّ اْهِدّن ِمْن ِعْنِدَك َوَأِفْض َعَليَّ ِمْن َفْضِلَك، َواْنُشْر َعَليَّ ِمْن ُُثَّ ُقل: 

ْغِفْر َل ُذنُوِب َرمْحَِتَك، َوأَْنِزْل َعَليَّ ِمْن بَ رَكاِتَك، ُسْبحاَنَك ال ِإلَه ِإال  َأْنَت ا
يعا  ِإال  َأْنَت. نُوَب ُكلَّها ُجَِ يعا ، فَإنَُّه ال يَ ْغِفُر الذ   ُكلَّها ُجَِ

اَلل ُهمَّ ِإّن ِ َأسأَُلَك ِمْن ُكلِ  َخرْيٍ َأحاَط ِبِه ِعْلُمَك، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن ُكلِ  َشرٍ  
َتَك يف أُُموِري ُكلِ ها، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َأحاَط ِبِه ِعْلُمَك. اَلل ُهمَّ ِإّن ِ َأسأَُلَك عاِفي َ 
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ْنيا َوَعذاِب اَلخَرِة، َوَأُعوُذ ِبَوْجهَك الَكِرِي َوِعزَِّتَك الَّيِت ال ُتراُم  ِخْزي الد 
ْنيا َواَلخَرِة، َوِمْن َشرِ  اَْلْوجاِع  َوَقْدرَِتك الَّيِت ال َُيَْتِنُع ِمْنها َشيء  ِمْن َشرِ  الد 

َوِمْن َشرِ  ُكلِ  دابٍَّة َأْنَت آِخذ  بِناِصَيِتها، ِإنَّ َرِبِ  َعلى ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم، ُكلِ ها، 
َة ِإال  ِِبهلل الَعِليِ  الَعِظيِم.تَ وَكَّْلُت َعلى اِلَيِ  الَِّذي ال َُيُوُت،  َوال َحْوَل َوال قُ وَّ

َلُه َشرِْيك  يف املُْلِك، َوملَْ َيُكْن َلُه  َواِلَْمُد هلِل الَِّذي ملَْ يَ تَِّخْذ َوَلدا ، َوملَْ َيُكنْ 
ُْه َتْكِبريا .  َوَلٌّ ِمَن الذ لِ  وََكَبِ 

ُُثَّ سبِّْح تسبيَح الزَّهراء )عليها السلم( وهو كما عّلمه رسول هللا)ص( هلا 
 ثالَث  أن ُتكَبِ َ أربعا  وثالثنَي مر ة ، وَتمَد هللا ثالَث  وثالثنَي مر ة ، وُتسبِ َح اَّللََّ 

وختتم بلتهليل ثلاث ، وُقل عشر َمرّات قَبَل َأن تتحّرك ِمْن وثالثنَي مر ة  
َأْشَهُد َأْن ال ِإلَه ِإال  هللُا َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه ِإَلا  واِحدا  َأَحَدا  فَ ْردا   موضعك:

 َصَمدا  مَلْ يَ تَِّخْذ صاِحَبة  َوال َوَلدا .
أو ما تيّسر َوَتقول:  ﴿ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحد ﴾سورة  مرّة  ُُثَّ تقرأ اثنيت َعْشَرَة 

َك املَْكُنوِن املَْخُزوِن الطَّاِهِر الط هِر املُباَرِك، َوَأسأَُلَك  اَلل ُهمَّ ِإّن  َأسَأُلَك ِبَسِْ
َك الَعِظْيِم َوُسْلطاِنَك الَقِدِي، اي واِهَب الَعطااي َواي ُمْطِلَق اُْلسارى، َواي  ِِبَسِْ
َفكَّاَك الر ِقاِب ِمَن النَّاِر، َأسأَُلَك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد، َوَأْن تَ ْعِتَق 
ْنيا ساِلما  َوُتْدِخَلِِن اَلَنََّة آِمنا ، َوَأْن  رَقَ َبيِت ِمَن النَّار، َوَأْن َُتْرَِجِِن ِمَن الد 

ُم  َُتَْعَل يومي َأوََّلُه َفالحا  َوَأْوَسَطهُ  جَناحا ، َوآِخَرُه َصالحا ، ِإنََّك أَْنَت َعال 
 الغُُيوِب.

اَي َمْن ال َيْشَغُلُه ََسْع  َعْن َوَوَرَد يف الّصحيفة العلويّة لتعقيِب الفرائِض: 
نَي، َأِذْقِِن بَ ْردَ   ََسٍْع، َواي َمْن ال يُ َغلِ طُُه السَّائُِلوَن، َواي َمْن ال ُيَْبُِمُه ِإِلاُح املُِلحِ 
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 َعْفِوَك َوَحالَوَة َرمْحَِتَك َوَمْغِفرِتَك.
ُتها ال ِِلَاَجٍة ِمْنَك ِإلَْيها، َوال رَْغبٍة ِمْنَك َوَتقول أيضا :  ِإَِلي هِذِه َصالِت َصلَّي ْ

ِفيها، ِإال  تَ ْعِظيما  َوطاَعة  َوِإجابَة  َلَك ِإَل ما َأَمْرَتِِن ِبِه. ِإَِلي ِإْن كاَن ِفيها َخَلل  َأْو 
  ْقص  ِمْن رُُكوِعها أو ُسُجوِدها َفال ُتؤاِخْذّن َوتَ َفضَّْل َعَليَّ ِِبلَقُبوِل َوالُغْفراِن.ن َ 

َوَتدعو أيضا  عقيب الصلوات هبذا الّدعاء الذي َعلََّمُه النَّيبُّ )صّلى هللا عليه 
ى ُسْبحاَن َمْن ال يَ ْعَتِدي َعلوآله وسلم( ألمرِي املؤمننَي )عليه السلم( وهو: 

َأْهِل َِمَْلَكِتِه، ُسْبحاَن َمْن ال َيَُْخُذ َأْهَل اَْلْرِض ِِبَْلواِن الَعذاِب، ُسْبحاَن 
الرَُّؤوِف الرَِّحيِم. اللَُّهمَّ اْجَعْل َل يف قَ ْلِب نُورا  َوَبَصرا  َوفَ ْهما  َوِعْلما  ِإنََّك 

 .  َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير 
ُأِعْيُذ ل ثلَث َمرّات  عقيَب الصلوات: َوقاَل الكفعمي يف )املصباح(: قُ 

نَ ْفِسي َوِديِِن َوَأْهِلي َوَماَل َوَوَلِدي َوِإْخواّن يف ِديِِن َوما َرزََقِِن َرِبِ  َوَخواتِيَم 
َعَمِلي َوَمْن يَ ْعِنيِِن َأْمُرُه ِِبهلِل الواِحِد اَْلَحِد الصََّمِد، الَِّذي ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد، 

 َيُكْن َلُه ُكُفوا  َأحد ، َوِبَربِ  الَفَلِق، ِمْن َشرِ  ما َخَلَق، َوِمْن َشرِ  غاِسٍق ِإذا َوملَْ 
َوَقَب، َوِمْن َشرِ  الن َّف اَثِت يف الُعَقِد، َوِمْن َشرِ  حاِسٍد ِإذا َحَسَد، َوِبَربِ  

اِس الَِّذي يُ َوْسِوُس يف النَّاِس، َمِلِك النَّاِس ِإلِه النَّاِس، ِمْن َشرِ  الَوْسواِس اْلَنَّ 
 ُصُدوِر النَّاِس، ِمَن اَلِنَِّة َوالنَّاِس.

ويف َخّط الشيخ الشهيد األول: أّن رسول هللا )صّلى هللا عليه وآله وسلم( 
َمن أراد أن ال يُْطِلَعُه هللُا َيوَم القيامة على قبيِح أعماِلِه وال يفتَح »قاَل: 

لِ  صالة: الل ُهمَّ ِإنَّ َمْغِفَرَتك َأْرجى ِمْن َعَمِلي، ديواَن سي ئاتِِه فليقْل بَعَد كُ 
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َوِإنَّ َرمْحََتَك َأْوَسُع ِمْن َذْنِب. الل ُهمَّ ِإْن كاَن َذْنِب ِعْنَدَك َعِظيما  فَ َعْفُوَك 
ْهل  َأْن َأْعَظُم ِمْن َذْنِب. اَلل ُهمَّ إْن ملَْ َأُكْن َأْهال  َأْن أَبْ ُلَغ َرمْحََتَك فَ َرمْحَُتَك أَ 

ا َوِسَعْت ُكلَّ َشيٍء، ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنيَ  ُلَغِِن َوَتَسَعِِن، َْلَّنَّ  «.تَ ب ْ
 ويصلح هذا الدعاء للقنوت يف الصلوات.

وَعن ابن ببويه )رمحه هللا( قاَل: ِإذا فـََرْغَت ِمن تسبيِح الّزهراء )َصَلواُت هللا 
َت السَّالُم َوِمْنَك السَّالُم َوَلَك السَّالُم َوِإلَْيَك يَ ُعوُد الل ُهمَّ أَنْ َعَليها( فـَُقل: 

السَّالُم. ُسْبحاَن رَبِ َك َربِ  الِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوَن، َوَسالم  َعلى املُْرَسِلنَي، 
تُُه، وَاِلَْمُد هلِل َربِ  العاَلِمنَي. السَّالُم َعَليَك أَي ها النَِّب  َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رَكا

يِع أَْنِبياِء هللِا َوُرُسِلِه  اَلسَّالُم َعَلى اْلَِئمَِّة اَلاِديَن املَْهِديِ نَي، السَّالُم َعلى ُجَِ
َوَمالِئَكِتِه، السَّالُم َعَلْينا َوَعلى ِعباِد هللِا الصَّاِلِِنَي، اَلسَّالُم َعَلى َعِليٍ  َأِمرِي 

اِلَُسنْيِ َسيِ َدي َشباِب َأْهِل اَلَنَِّة َأُْجَِعنَي، املُْؤِمِننَي، السَّالُم َعلى اَِلَسِن وَ 
اَلسَّالُم َعَلى َعِليِ  ْبِن اِلَُسنْيِ زَْيِن العاِبِديَن، السَّالُم َعلى ُُمَمَِّد ْبِن َعليٍ  
ِبِقِر ِعْلِم النَِّبيِ نَي، اَلسَّالُم َعَلى َجْعَفِر ْبِن ُُمَمٍَّد الصَّاِدِق، السَّالُم َعلى 

ى ْبِن َجْعَفٍر الكاِظِم، السَّالُم َعَلى َعِليِ  ْبِن ُموسى الرِ ضا، السَّالُم َعلى ُموس
ُُمَمَِّد ْبِن َعِليٍ  اَلَواِد، السَّالُم َعلى َعِليِ  ْبِن ُُمَمٍَّد اَلاِدي، السَّالُم َعلى 

، السَّالُم َعَلى اِلُجَِّة بْ  ِن اَِلَسِن القاِئِم اَِلَسِن ْبِن َعِليٍ  الزَِّكيِ  الَعْسَكِريِ 
، َصَلواُت هللِا َعَلْيِهم َأُْجَِعنيَ   . ُُثَّ َسِل هللَا ما شئَت.املَْهِديِ 

َرِضيُت ِِبَّللِ  َرِب  ، َوِِبِْلْسالِم ِدْينا ، َوقاَل الكفعمي تقول بَعَد الصلوات: 
َوِِبَِلَسِن َواِلَُسنْيِ َوَعِليٍ   َوِبَُحمٍَّد َصل ى هللُا َعَلْيِه َوآِلِه نَِبيَّا ، َوِبَعِليٍ  ِإماما ،

َوُُمَمٍَّد َوَجْعَفٍر َوُموسى َوَعِليٍ  َوُُمَمٍَّد َوَعِليٍ  َواَِلَسِن َواْلََلِف الصَّاِلِح َعَلْيِهُم 
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 السَّالُم أَِئمَّة  َوساَدة  َوقاَدة ، َِبِْم أَتَ َوَلَّ َوِمْن َأْعداِئِهْم أََتََبَُّأ.
ْنيا الل  ُُثَّ تقول ثلاث :  ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك الَعْفَو َوالعاِفَيَة َواملُعافاَة يف الد 

 َواَلخَرِة.

* * * 
 
 
 

  ﴾ الثالثالفصل  ﴿

 يف التعقيبات اْلاصة

 تعقيب صالة الظهر: عن مصباح املُتهج د

تهّجد:
ُ
اَل ِإلَه ِإال  هللُا الَعِظيُم اِلَِليُم، ال  ُقل يف تعقيب الظهر، َكما يف امل

َه ِإال  هللُا َرب  الَعْرِش الَكِرُي، اِلَْمُد هلِل َربِ  العاَلِمنَي. الل ُهمَّ ِإّن ِ َأسأَُلَك ِإل
، َوالسَّالَمَة ِمْن ُكلِ   ُموِجباِت َرمْحَِتَك َوَعزاِئَم َمْغِفَرِتَك، َوالَغِنيَمَة ِمْن ُكلِ  ِبرٍ 
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. الل ُهمَّ ال َتدَْع َل َذْنبا  ِإال  َغَفرْ  َتُه، َوال َُهَّا  ِإال  فَ رَّْجَتُه، َوال ُسْقما  ِإال  ِإُثٍْ
َتُه، َوال  َتُه، َوال َعْيبا  ِإال  َسَْتَْتُه، َوال ِرْزقا  ِإال  َبَسْطَتُه، َوال َخْوفا  ِإال  آَمن ْ َشَفي ْ

َتها ؛ اي ُسْوءا  ِإال  َصَرفْ َتُه، َوال حاَجة  ِهَي َلَك ِرضا  َوَلَ ِفيها َصالح  ِإال  َقَضي ْ
 َأْرَحَم الرَّامِحِنَي، آِمنَي َربَّ العاَلِمنَي.

 ِِبهلل اْعَتَصْمُت َوِِبهلل أَِثُق َوَعلى هللا أَتَ وَكَُّل.َوَتقول: 
الل ُهمَّ ِإْن َعُظَمْت ُذنُوِب فَأَْنَت َأْعَظُم، َوِإْن َكَُبَ تَ ْفرِيِطي فََأْنَت ُُثَّ تقول: 

ْنَت َأْجَوُد الل ُهمَّ اْغِفْر َل َعِظيَم ُذنُوِب ِبَعِظيِم َعْفِوَك، َأْكََبُ، َوِإْن داَم َُبِْلي فَأَ 
وََكِثرَي تَ ْفرِيِطي ِبظاِهِر َكَرِمَك، َواْقَمْع َُبِْلي ِبَفْضِل ُجوِدَك. الل ُهمَّ ما بِنا ِمْن 

 نِْعَمٍة َفِمْنَك، ال ِإلَه ِإال  َأْنَت، َأْستَ ْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيَك.

 الة العصر: نقال  َعن املُتهج د تعقيب ص

َأْستَ ْغِفُر هللَا الَِّذي ال ِإلَه ِإال  ُهَو اِلَي  الَقي وُم الرَّمْحُن الرَِّحيُم ُذو اََلالِل 
َواِْلْكراِم، َوَأْسأَلُُه َأْن يَ ُتوَب َعَليَّ تَ ْوبََة َعْبٍد َذلِيٍل خاِضٍع َفِقرٍي ِبِئٍس ِمْسِكنٍي 

رٍي، ال َُيِْلُك لِنَ ْفِسِه نَ ْفعا  َوال َضر ا  َوال َمْوَت  َوال َحياة  َوال ُمْسَتِكنٍي ُمْسَتجِ 
 ُنُشورا .

الل ُهمَّ ِإّن ِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن نَ ْفٍس ال َتْشَبُع، َوِمْن قَ ْلٍب ال َُيَْشُع، ُُثَّ تقول: 
َفُع، َوِمْن َصالٍة ال تُ ْرَفُع، َوِمْن ُدعاٍء ال يُ  ْسَمُع. الل ُهمَّ ِإّن ِ َوِمْن ِعْلٍم ال يَ ن ْ

ِة.  َأْسأَُلَك الُيْسَر، بَ ْعَد الُعْسِر، َوالَفَرَج بَ ْعَد الَكْرِب، َوالرَّخاَء بَ ْعَد الشِ دَّ
 اللَُّهمَّ ما بِنا ِمْن نِْعَمٍة َفِمْنَك ال ِإلَه ِإال  َأْنَت، أْستَ ْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيَك.
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ِن اسَتغَفر هللَا تعاَل بَعَد صالة مَ »وَعن الصادق )عليه السلم( قاَل: 
وروي َعن اإلمام ُمّمد  التقّي «. العصر َسبعنَي َمرَّة  َغَفَر هللُا َلُه سبعمائة ذنب

َلِة الَقْدِر﴾َمن قرأ »اجلواد)ع( قاَل:  بَعَد العصر َعْشَر  ﴿ِإَن  أَنْ َزْلناُه يف لَي ْ
وهللُا العاملُ وهو « ومَمر ات، مر ت َلُه على مثل أعمال اْلالئق يف ذلك الي

 اجلواُد الكرمي.

 تعقيب صالة املغرب: عن مصباح املُتَ َهجِ د 

﴿ِإنَّ هللَا َوَمالِئَكَتُه ُيَصل وَن َعلى تقول بَعَد تسبيح الزهراء )عليها السلم(: 
 َصلِ  َعلى . الل ُهمَّ النَِّبِ  اي أَي ها الَِّذيَن آَمُنوا َصل وا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليما ﴾

 ُُمَمٍَّد النَِّبِ  َوَعلى ُذر ِيَِّتِه َوَعلى َأْهِل بَ ْيِتِه.
َة ِإال  ِِبهلِل ُُثَّ تقول َسْبَع َمرّات:  ِبْسِم هللِا الرَّمْحِن الرَِّحيِم َوال َحوَل َوال قُ وَّ

 الَعِليِ  الَعِظيِم.
 ْفَعُل ما َيشاُء َغرْيُُه.اِلَْمُد هلِل الَِّذي يَ ْفَعُل ما َيشاُء َوال ي َ وثلاث : 
ُسْبحاَنَك ال ِإلَه ِإال  أَْنَت اْغِفْر َل ُذنُوِب ُكلَّها َُجيعا ، فَِإنَُّه ال يَ ْغِفُر ُُثَّ ُقل: 

 الذ نُوَب ُكلَّها َُجيعا  ِإال  أَْنَت.
غرِب وهي أربُع ركعات بسلمنِي وال تتكّلم بيَنهما  

َ
ُّث تصّلي انفلة امل

﴿ُقْل اي الشيـخ الّطوسي: ُرِوَي أَنَّه يقـرأُ يف الرّكعة األولـى: سـورة:  بشيء . َوقـالَ 
 . َويَقرأُ يف اأُلْخَرَينْي ما شاء.﴿ُقْل ُهَو هللا َأَحد ﴾ويف الثانية:  أَي ها الكاِفُروَن﴾

َك الَعِظيِم َوُمْلكِ ُُثَّ تقول:  َك الل ُهمَّ ِإّن ِ َأسأَُلَك ِبَوْجِهَك الَكِريِْ َواَسِْ
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الَقِديِْ َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه، َوَأْن تَ ْغِفَر َل َذْنِبَ الَعِظْيَم، ِإنَُّه ال يَ ْغِفُر 
 الَعِظيَم ِإال  الَعِظْيُم.

َة فإذا فرغت ِمَن النافلة فـََعقِّْب مبا شئَت، َوَتقوُل عشرا :   ما شاَء هللُا ال قُ وَّ
 .ِإال  ِِبهلِل َأْستَ ْغِفُر اَّلل َ 

اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأسأَُلَك ُموِجباِت َرمْحَِتَك َوَعزاِئَم َمْغِفَرِتَك، َوالنَّجاَة ُُثَّ تقوُل: 
ِمَن النَّاِر َوِمْن ُكلِ  بَِليٍَّة، َوالَفْوَز ِِبَلَنَِّة َوالرِ ْضوان يف داِر السَّالِم َوِجواِر نَِبيِ َك 

لل ُهمَّ ما بِنا ِمْن نِْعَمٍة َفِمْنَك ال ِإلَه ِإال  أَْنَت، ُُمَمٍَّد َعَلْيِه َوآِلِه السَّالُم. ا
 أْستَ ْغِفُرَك َوأَُتوُب ِإلَْيَك. 

غرب والعشاء، وهي ركعتان ويصّح أن جتعلها بنّية 
َ
َلَة بني امل َوُتصّلي الُغَفيـْ

 ﴿َوذا الن وِن ِإْذ َذَهبَ انفلة املغرب فتتداخل معها، تقرأ بَعَد احَلمد يف األوىل: 
ُمغاِضبا  َفَظنَّ َأن َلْن نَ ْقِدَر َعَلْيِه فَنادى يف الظ ُلماِت َأن ال ِإلَه ِإال  أَْنَت 
ُسْبحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي فَاْسَتَجْبنا َلُه َوجَنَّْيناُه ِمَن الَغمِ  وََكذِلَك 

 [.88-87]األنبياء: نُ ْنِجي املُْؤِمِننَي﴾

﴿َوِعْنَدُه َمفاِتُح الَغْيِب ال يَ ْعَلُمها ِإال  ُهَو َويَ ْعَلُم ما مد ويف الثانية: بعد احل
يف الََبِ  َوالَبْحِر َوما َتْسُقُط ِمْن َورََقٍة ِإال  يَ ْعَلُمها َوال َحبٍَّة يف ظُُلماِت اَْلْرِض 

 [. ُُثَّ أتخُذ يديك59]األنعام: َوال َرْطٍب َوال ايِبٍس ِإال  يف ِكتاٍب ُمِبي ٍن﴾
الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبَفاِتِح الَغْيِب الَّيِت ال يَ ْعَلُمها ِإال  أَْنَت َأْن للقنوت َوَتقول: 

وتذكُر حاجتك، ُُثَّ تقول:  ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوَأْن تَ ْفَعْل ِب َكذا وََكذا،
 تَ ْعَلُم حاَجيِت فََأْسأَُلَك ِبَقِ  ُُمَمٍَّد الل ُهمَّ أَْنَت َوَل  نِْعَميِت َوالقاِدُر َعلى طَِلَبيِت 
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َتها َل  . َوَتْسَأُل حاجَتَك، فقد ُروي َأنَّ َمن َوآِلِه َعَلْيِه َوَعَلْيِهُم السَّالُم ملا َقَضي ْ
 أتى هبذه الصلة وسأل هللا حاجَتُه أعطاُه هللاُ ما َسأل.

 تعقيب صالة العشاء: نقال  عن املُتَ َهجِ د 

ا َأْطُلُبُه َبََطراٍت ََتْطُُر َعلى  الل ُهمَّ  ِإنَُّه َلْيَس َل ِعْلم  ِبَْوِضِع ِرْزِقي َوِإَّنَّ
قَ ْلِب، فََأُجوُل يف طََلِبِه البُ ْلداَن، فََأَن ِفيما َأَن طاِلب  َكاَِلرْياِن، ال َأْدِري َأيف 

اٍء، َأْم يف بَ رٍ  َأْم يف َِبٍر؟ َوَعلى  َسْهٍل ُهَو، َأْم يف َجَبٍل، َأْم يف َأْرٍض، َأْم يف َسَّ
َيَدي َمْن، َوِمْن ِقَبِل َمْن؟ َوَقْد َعِلْمُت َأنَّ ِعْلَمُه ِعْنَدَك َوَأْسبابَُه بَِيِدَك، َوَأْنَت 
الَِّذي تَ ْقِسُمُه بُِلْطِفَك، َوُتَسبِ ُبُه ِبَرمْحَِتَك. الل ُهمَّ َفَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه، 

َربِ  ِرْزَقَك َل َواِسعا  َوَمْطَلَبُه َسْهال  َوَمْأَخَذُه َقرِيبا ، َوال تُ َعنِ ِن  َواْجَعْل اي
ْر َل ِفيِه ِرْزقا ، فَِإنََّك َغِِنٌّ َعْن َعذاِب َوَأَن َفِقري  ِإَل َرمْحَِتَك،  ِبطََلِب ما ملَْ تُ َقدِ 

 َك، ِإنََّك ُذو َفْضٍل َعِظيٍم.َفَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوُجْد َعلى َعْبِدَك ِبَفْضلِ 
أقول: هذا ِمن أدعية الّرِزق، َوُيستحّب أيضا  أن يُقرأ عقيَب العشاء سورة: 

َسْبَع َمرَّات، وأن يـُْقَرَأ يف الوترية، وهي ركعتان جالسا  بَعَد  ﴿ِإَنَّ أَنْ َزْلناُه...﴾
﴿ِإذا املِاَئِة آية بسورة: العشـاء، ِماَئُة آيـة من القـرآن، َوُيستحـّب أن يُعتاَض َعن 

 ﴿ُقْل ُهَو هللا أَحد﴾يف الركعة األوىل بعد الفاحتة، وسورة:  َوقَ َعِت الواِقَعة﴾
يف الركعة الثانية. فقد ورد عن اإلمام الصادق )ع( أنّه كان يصّلي الوترية  

 كذلك.
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 تعقيب صالة الصبح عن مصباح املتهج د 

ُُمَمٍَّد َواْهِدّن ِلما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اِلَقِ   الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآلِ 
 ِِبْذِنَك، ِإنََّك َِتِْدي َمْن َتشاُء ِإَل ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم.

الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآل ُُمَمٍَّد اَْلْوِصياِء الرَّاِضنَي املَْرِضيِ نَي َوَتقول: 
ِبَِْفَضِل بَ رَكاِتَك، َوالسَّالُم َعَلْيِهم َوَعلى ِبَِْفَضِل َصَلواِتَك، َوِبرْك َعَلْيِهم 

 َأْرواِحِهْم َوَأْجساِدِهْم َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه.
 اْستَ ْغِفُر هللَا َوأَُتوُب ِإلَْيِه.وُقْل ِماَئَة مرّة: 

 َأْسَأُل هللَا العاِفَيَة.وِماَئَة مرّة: 
 اِر وأسألُه اَلَنَّة.َأْسَتِجرُي ِِبهلِل ِمَن النَّ وِماَئَة مرّة: 
 اَل ِإلَه ِإال  هللاُ املَِلُك اِلَق  املُِبنُي.وِماَئَة مرّة: 
 سورة التوحيد.وِماَئَة مرّة: 
 َصل ى هللا َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد.وِماَئَة مرّة: 
ُ، َواَّلل ُ وِماَئَة مرّة:  ، َوال ِإلَه ِإال  اَّلل  ، َواِلَْمُد َّللِ   َأْكََبُ، َوال َحْوَل ُسْبحاَن اَّللِ 

َة ِإال  ِِبهلِل الَعِليِ  الَعِظيمِ  ، ويـَُفضَُّل اإلكثار ِمن هذه األذكار أو أييت مبا َوال قُ وَّ
 تيّسر له من دون االلتزام بلعدد، ألّن األعداد مل تثبت بسند معترب.

ُض َأْمِري ِإَل اَّللِ  ِإنَّ ﴿َوأُفَ و ِ : ِبْسِم هللِا َوَصل ى هللُا َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه ُُثَّ ُقلْ 
﴿ال ِإلَه ِإال  أَْنَت  ﴿فَ َوقَاُه اَّلل ُ َسيِ ئاِت ما َمَكُروا ﴾ هللَا َبِصري  ِِبلِعباِد﴾
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ُسْبحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي. فَاْسَتَجْبنا َلُه َوجَنَّْيناُه ِمَن الَغمِ  وََكذِلَك 
 َونِْعَم الوَِكيُل﴾ ﴿فَانْ َقَلُبوا بِِنْعَمٍة ِمَن اَّللِ  نُ ْنِجي املُْؤِمِننَي﴾ ﴿َحْسبُنا هللاُ 

، ما شاَء َوَفْضٍل ملَْ َُيَْسْسُهْم ُسوء ﴾ َة ِإال  ِِبَّللِ  ، ما شاَء هللُا ال َحْوَل َوال قُ وَّ
نَي، هللُا ال ما شاَء النَّاُس، ما شاَء هللُا َوِإْن َكرَِه النَّاُس َحْسَِب الرَّب  ِمَن املَْربُوبِ 

َحْسِبَ اْلاِلُق ِمَن املَْخُلوِقنَي، َحْسِبَ الرَّاِزُق ِمَن املَْرُزوِقنَي، َحْسِبَ هللُا َرب  
العاَلِمنَي، َحْسِبَ َمْن ُهَو َحْسِب، َحْسِبَ َمْن ملَْ يَ َزْل َحْسِب، َحْسِبَ َمْن كاَن 

َه ِإال  ُهَو، َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت، َوُهَو ﴿َحْسِبَ هللُا ال ِإلُمْذ ُكْنُت ملَْ يَ َزْل َحْسِب، 
 .َرب  الَعْرِش الَعظيِم﴾

َة ِإال  ِِبهلِل، تَ وَكَّْلُت َعلى اَِليِ  الَِّذي ال َُيُوُت، وَ  ﴿اِلَْمُد ال َحْوَل َوال قُ وَّ
ُه َوَلٌّ ِمَن هلِل الَِّذي ملَْ يَ تَِّخْذ َوَلدا  َوملَْ َيُكْن َلُه َشرِيك  يف املُْلِك َوملَْ َيُكْن لَ 

ُْه َتْكِبريا ﴾  .الذ لِ  وََكَبِ 

واعَلم أنّه يستحّب سجدة الشكر عقيب الصلوات استحباب  أكيدا ، 
والدعوات واأَلذكار املأثورة فيها كثرية. واألفضل أن تكون َسْجَدات الشكر على 

  .شكرا  َّللِ  أو الش ْكُر َّلل ِ هذا النحو: يقول يف كّل سجدة ِماَئَة مرّة.. 

إن شئَت فَ ُقل فيها ِماَئَة مرة: َوَقد ُرِوَي َعن الرضا )عليه السلم( قاَل: 
 ُشْكرا  ُشْكرا ، وإن شئَت فَ ُقل ِماَئَة مر ة: َعفوا  َعْفوا . 
 فريضة على كل  مسلمُروَي عن الصادق )عليه السلم( أنّه قال: 

 َشمس عشرا  أن يَقول قَبَل طلوع ال)والفرض هنا على حنو االستحباب( 
ال ِإلَه ِإال  هللُا َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه، َلُه املُْلُك َوَلُه اِلَْمُد،  :وقَبَل غروَبا عشرا  
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َُيِْيي َوُُيِيُت، َوُُيِيُت َوَُيِْيي، َوُهَو َحيٌّ ال َُيُوُت بَِيِدِه اَْلرْيُ َوُهَو َعلى ُكلِ  
 .  َشيٍء َقِديْ ر 

ِميِع الَعِليِم ِمْن َُهَزاِت الشَّياِطنِي َوَأُعوُذ ِِبَّللِ  َأْن َأُعوُذ ِِبهلِل السَّ َوُقْل: 
 ََيُْضُروِن، ِإنَّ هللا ُهَو السَِّمْيُع الَعِلْيُم.

: الل ُهمَّ ُمَقلِ َب الُقُلوِب َواْلَْبصاِر ثَ بِ ْت قَ ْلِب َعلى ِدينَك، َوال تُزِْغ َوُقلْ 
ِمْن َلُدْنَك َرمْحَة ، ِإنََّك أَْنَت الَوهَّاُب، َوَأِجْرّن قَ ْلِب بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ َتِِن، َوَهْب َل 

ِمَن الن اِر ِبَرمْحَِتَك. الل ُهمَّ اْمِدْد َل يف ُعْمِري وَأْوِسْع َعَليَّ يف ِرْزِقي، َواْنُشْر 
، فَإنََّك َعَليَّ َرمْحََتَك، َوإْن ُكْنُت ِعْنَدَك يف اُمِ  الِكتاِب َشِقي ا  فَاْجَعْلِِن َسِعيدا  

 َُتُْحو ما َتشاُء َوتُ ْثِبُت، َوِعْنَدَك ُأم  الِكتاِب.
اِلَْمُد هلِل الَِّذي يَ ْفَعُل ما َيشاُء َوال يَ ْفَعُل َوُقْل أيضا  يف ُكلِّ صباح  ومساء : 

ُلُه. ما َيشاُء َغرْيُُه، اِلَْمُد لل ِه كما َيُِب  هللُا َأنَّ َُيَْمَد، اِلَْمُد هلِل َكما ُهَو َأهْ 
الل ُهمَّ َأْدِخْلِِن يف ُكلِ  َخرْيٍ َأْدَخْلَت ِفيِه ُُمَمَّدا  َوآَل ُُمَمٍَّد، َوَأْخرِْجِِن ِمْن ُكلِ  

 َشرٍ  َأْخَرْجَت ِمْنُه ُُمَمَّدا  َوآَل ُُمَمٍَّد َصل ى هللاُ َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد.
 هللا َواِلَْمُد هلِل َوال ِإلَه ِإال  ُسْبحانَ وُقْل يف كلِّ صباح  ومساء  عْشَر مرات: 

﴿َواْلَباِقَياُت فهذا هو التسبيح املشار إليه بقوله تعاىل: هللُا َوهللُا َأْكََبُ. 
 [.46]الكهف: الصَّاِِلَاُت َخرْي  ِعنَد رَبِ َك ثَ َواِب  َوَخرْي  َأَمال ﴾

ممّا ورد  إعلم َأنَّ ما ورد من األذكار والدعوات لتعقيب صلة الصبح أكثر
لغريها، واألحاديث يف فضل هذه التعقيبات اخلاصة كثرية. وعن أمري املؤمنني 

إن  ذْكَر اَّللِ  بعَد صالِة الغداِة إَل طلوِع الشمِس أسرُع يف »)عليه السلم(: 
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 .«طلِب الرزِق من الضَّْرب يف اْلرض

ه يعق ُب من صالِة الفجِر إَل»وعن النيّب )ص(:   َمن جلس يف ُمصال 
 . «طلوِع الشمس سْته هللاُ ِمَن الن ارِ 

ا يبث  جنوده، جنود النهار من »وعن الباقر )عليه السلم(:  إن  إبليس إَّن 
حني طلوع الفجر إَل مطلع الشمس ويبث  جنوده، جنود الليل من حني 
غروب الشمس إَل ذهاب اِلُْمرة املغربي ة. فاذكروا هللا تعاَل يف هاتني 

َكِثريا  فإن إبليَس يبذُل جهَدُه يف هاتني الساعتني حّت ُيعَل   الساعتني ِذْكرا  
 «.املرَء غافال  عن ذْكر اَّلل ِ 

وروي بسند صحيح عن الرضا )عليه السلم( أنّه كان يف خراسان إذا 
صّلى فريضة الصبح قعد يف مصله يعّقب إىل طلوع الشمس، ُث يُؤتى إليه 

حدا  واحدا ، ُث أيخذ يف تلوة الكتاب خبريطة فيها املَساويك فَيُسوك هبا وا
 اجمليد. 

ه الذي صل ى فيه الفجر يذكر هللا »وعن النيّب )ص(:  َمن قعد يف ُمصال 
 . «حّت تطلع الشمس كان له حج  بيت اَّلل  

اي ْبَن آدَم اذُكْرّن بعَد الصباِح »ويف احلديث الُقدسي قال هللا تعاىل: 
 .«َيَك ُجيَع ما َأَُهَّكَ بساعٍة وبعَد العصِر بساعٍة لكي أكف
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أم ا التعقيبات اْلاصة بفريضة الصبح زايدة على ما ذكر سابقا  فهي كما 
 يلي: 

َمِن »روى ابن ببويه بسند معترب عن الباقر )عليه السلم( أنّه قال:  اْلول:
  «.استغفر هللا تعاَل بعد صالة الفجر سبعنَي مر ة ، غفر هللا له

أيضا  بسند صحيح وإسناد ُمعترب عن أمري املؤمنني  روى ابن ببويه الثاّن:
 ﴿ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحد ﴾َمْن صل ى صالة الفجر ُث قرأ »)عليه السلم( قال: 

 . «إحدى َعْشَرَة َمرَّة ، مل يتبعه يف ذلك اليوم ذنب وإن رغم أنف الشيطان

َعْشَر مرَّاٍت  َمْن قرأ التوحيد كل  يوم»ويف البلد األمني عن النيّب )ص( قال: 
أقول: ألنّه يُفرتض بقارئ . «مل يدركه يف ذلك اليوم ذنب، وإن جهد الشيطان

 التوحيد أن يعتصم هبا فيعصمه هللا ويُعينه على ترك الذنوب، وهللا العامل.

إن  َمْن »روى الكليين بسند صحيح عن الصادق )عليه السلم(:  الثالث:
َة ِإال   ،ما شاَء اَّلل ُ كانَ " :قال بعد فريضة الفجر ِماَئَة مرَّةٍ  ال َحْوَل َوال قُ وَّ

 .«مل يَر مكروها  يف ذلك اليوم "ِِبَّللِ  الَعليِ  الَعظيمِ 

َمْن قرأ »روى الكفعمي وغريه عن الباقر )عليه السلم( قال: الرابع: 
القدر بعد الصبح عْشرا ، وحني تزول الشمس عْشرا ، وبعد العصر عْشرا ، 

 «.كاتب  أتعب َأْلَفي
ما قرأها عبد  سبَع مر ات بعد طلوع الفجر ِإال  صل ى »عنه أيضا  قال: 

وا عليه سبعنَي رمحة    «.عليه صفٌّ من املالئكة سبعنَي صالة ، وترمح 
روى ابن ببويه وغريه من العلماء )رضوان هللا عليهم( أبسانيَد  اْلامس:
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لنِب  )ص(: إذا صل يت قال ا»معتربة  عن الباقر )عليه السلم( أنّه قال: 
َة ِإال   الصبح فقل َعْشَر مرَّاٍت: ُسْبحاَن هللِا الَعظيِم َوِبَْمِدِه َوال َحْوَل َوال قُ وَّ

 «.ِِبهلِل الَعليِ  الَعظيمِ 
ُسْبحاَن اَّللِ  ِمْلَء امليزاِن يف كّل صباح ومساء، يُقال ثلاث :  السادس:

َلَغ الرِ ضا وَ  َتهى الِعْلِم َوَمب ْ اِلَْمُد هلل ، وثلاث : زِنََة الَعْرِش َوَسَعَة الُكْرسي ِ َوُمن ْ
َلَغ الرِ ضا َوزِنََة الَعْرِش َوَسَعَة الُكْرسي ِ  َتهى الِعْلِم َوَمب ْ وثلاث :  ِمْلَء امليزاِن َوُمن ْ

َلَغ الرِ ضا َوزِنََة الَعْرِش  َتهى الِعْلِم َوَمب ْ َوَسَعَة ال ِإلَه ِإال  هللُا ِمْلَء امليزاِن َوُمن ْ
َلَغ الرِ ضا َوزِنََة وثلاث :  الُكْرسي ِ  َتهى الِعْلِم َوَمب ْ هللُا أْكََبُ ِمْلَء امِليزاِن َوُمن ْ

.  الَعْرِش َوَسَعَة الُكْرسيِ 
ِبْسِم اَّللِ  الرَّمْحِن الرَّحيِم ال تقول بعد صلة الفجر ِماَئَة مرّة:  السابع:

َة ِإال  ِِبهلِل العَ   . وهو َمرِويٌّ عن الرضا)ع(.ليِ  الَعظيمِ َحْوَل َوال قُ وَّ

روى العّياشي عن عبد هللا بن سنان، قال: ذهبت إىل الصادق  الثامن:
أال أعل مك َشْيئا  إذا قلَتُه قضى اَّلل  َديْ َنك وأَنْ َعَش »)عليه السلم( فقال: 

 : ُقْل يف ُدبُِر صالة الفجر. فقلت: ما أحوجين إىل ذلك، فقال: حاَلكَ 

ْلُت َعلى اِلَيِ  الَقي وِم الَِّذي ال َُيُوُت، َواِلَْمُد هلل الَِّذي مَلْ يَ تَِّخْذ َوَلدا  تَ وَكَ 
ُْه َتْكبريا ، اللَُّهمَّ  َوملَْ َيُكْن َلُه َشريك  يف املُْلِك َوملَْ َيُكْن َلُه َوَلٌّ ِمَن الذ ِل وََكَبِ 

َلَبِة الدَّيِن َوالس ْقِم، َوَأْسأَُلَك َأْن ِإّن ِ أعوُذ ِبَك ِمَن الُبؤِس َوالَفْقِر َوِمْن غَ 
 . «تُعيَنِن َعلى َأَداِء َحقِ َك إلَْيَك وِإَل الن اسِ 

روى الكفعمي أّن رجل  شكا إىل رسول اّللِّ)ص( الَفْقَر والبؤَس  التاسع:
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 واملرَض، فوّصاه أبن يدعَو هبذا الدعاء يف كّل صباح ومساء َعْشَر مرّات: 

، تَ وَكَّْلُت َعلى اَِليِ  الَِّذي ال َُيُوُت، َواِلَْمُد هلِل ال َحْوَل َوال َة ِإال  ِِبَّللِ   قُ وَّ
ِل  الَِّذي ملَْ يَ تَِّخْذ َوَلدا  َوملَْ َيُكْن َلُه َشريك  يف املُْلِك َوملَْ َيُكْن َلُه َوَلٌّ ِمَن الذِ 

ُْه َتْكبريا .  وََكَبِ 
 
 

* * * 
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 ﴾ الرابع الفصل ﴿

ما بني طلوع ، مل يف النهاريُع يف بعض ِم ا
 الشمس وغروَبا

روى الطوسي والكفعمي وغريمها عن النيّب )ص( أنّه قال ألصحابه: 
قالوا:  أيعجُز أحدُكم أن يتَّخَذ كل  صباح ومساء عهدا  عند هللا تعاَل؟»

يدعو َبذا الدعاء فإذا دعا به طبع عليه بطابع، ووضع وكيف ذلك ؟ قال: 
كان يوم القيامة َندى ُمناٍد أين الذين َلم عند الرمحن َتت العرش، فإذا  

وقد ذكر الطوسي هذا الدعاء «. عهد فُيعَطْون ذلك العهد ويدخلون اَلن ة
 لتعقيب فريضة الصبح: 

اللَُّهمَّ فاِطَر السَّماواِت َواْلرِض عاملَ الَغيِب َوالشَّهاَدِة الرَّمْحَن الرَّحيَم، 
ْنيا أنََّك أَْنَت هللُا ال ِإلَه ِإال  أْنَت َوْحَدَك ال َشريَك  أْعَهُد إلَْيَك يف ِهِذهِ  الد 

َلَك، َوأنَّ ُُمَمَّدا  َصل ى هللا َعَلْيِه َوآِلِه َعْبُدَك َوَرُسوُلَك، اللَُّهمَّ فَصلِ  َعلى 
ْلِقَك، ُُمَمٍَّد َوآِلِه وال َتِكْلِن ِإَل نَ ْفسي َطْرَفَة َعنْيٍ أَبدا  َوال ِإَل أَحٍد َمْن خَ 

. َأْي َربِ  ال أِثُق  فِإنََّك إْن وََكْلَتِن إلَْيها تُباِعْدّن ِمَن اَْلرْيِ َوتُ َقر ِْبِن ِمَن الشَّرِ 
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ِإال  ِبَرمْحَِتَك فَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه الطَّيِ بنَي َواْجَعْل َل ِعْنَدَك َعْهدا  تُ َؤدِ يِه ِإَل 
 .ُف امليعادَ يَ ْوِم القياَمِة إنََّك ال َُتْلِ 

 الدعوات يف سجدة الشكر أو سجدت الشكر

 وما يُدعى هبما هبذه الّسجدة كثري، وأيسره ما يلي:

أن ك إذا شئت فقل ِماَئَة »ُروي بسند معترب عن الّرضا )عليه السلم(:  اْلول:
مر ة: ُشكرا  ُشكرا  أو شكرا  هلِل، وإْن شئت فقل ِماَئَة مر ة: َعْفوا  َعْفوا  يف 

 «. جودكس
ويف كتاب عيون أخبار الرضا )ع( عن رجاء بن أيب الضّحاك: أّن الرضا 
)عليه السلم( يف طريقه إىل ُخراسان كان يسجد بعد الفراغ من تعقيب العصر 

 سجدة يقول فيها ِماَئَة مرَّة مَحْدا  ّلّل.

إن  أقرب »روى الكليين بسند معترب عن الصادق )عليه السلم(:  الثاّن:
ون العبد إَل هللا، إذا كان ساجدا  يدعو ربَّه، فإذا سجدت فقل: اي ما يك

َربَّ اَْلْرِبِب َواي َمِلَك املُُلوِك َواي َسيِ َد الس اداِت َواي َجب اَر اَلَباِبَرِة واي إلَه 
اَلَِلَِة َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآل ُُمَمٍَّد. ُث سل حاجتك، ُث قل: فَإّن  َعْبُدَك 

قَ ْبَضِتَك. ُثَّ ادُع هللا، فإنَّه غفار للذنوب، وال تستعصي عليه َنِصَييت يف 
 «.مسألة

روى الكليين بسند موّثق عن الصادق )عليه السلم( أنّه قال:  الثالث:
 رأيت أِب ذات ليلٍة يف املسجد ساِجدا  فسمعت حنينه وهو يقول: »
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َك اي َربِ  تَ َعب دا  َورِق ا ، ُسْبحاَنَك اللَُّهمَّ أْنَت َرِب  َحق ا  َحق ا  َسَجْدُت لَ 
َعُث ِعباَدَك  اللَُّهمَّ إنَّ َعَملي َضعيف  َفضاِعْفُه َل، اللَُّهمَّ ِقِن َعذاَبَك يَ ْوَم تَ ب ْ

 «.َوُتْب َعلي  إنََّك أْنَت التَ و اُب الرَّحيمُ 

 آداب صالة الظهر

 تدعو قبيل طلوع الشمس مبا سيأيت يف الفصل اخلامس إن شاء هللا تعاىل
 وينبغي أن تتصّدق يف أّول النهار ولو بشيء  يسري.

ُسْبحاَن هللِا َوال إلَه ِإال  هللُا َواِلَْمُد هلِل الَِّذي مَلْ إذا حتقَّق الزوال تقول: 
يَ تَِّخْذ صاِحَبة  َوال َوَلدا  وملَْ َيُكْن َلُه َشريك  يف املُْلِك َوملَْ َيُكْن َلُه َوَلٌّ ِمَن 

 ُه َتْكبريا .الذ لِ  وََكَبِ ْ 
فقد ُرِوَي أّن الباقر )عليه السلم( وّصى به إىل ُممدِّ بِن مسلم، وقال له: 

حافظ على هذا الدعاء كما َتافظ على عينيك. وإذا مل تكن ُمتَ َوضِ ئا  »
 «.فبادر إَل الوضوء

 النوافل الظهرية

ذ وهي مثاين ركعات: ركعتني ركعتني كصلة الصبح وادُع بدعواهتا، واستع
بهلل من الشيطان الرجيم، واقرأ يف الركعة األوىل: احلمد والتوحيد، ويف الثانية 

 ُث تقول: ﴿قل اي أيها الكافرون﴾احلمد وسورة 

اللَُّهمَّ ِإّن ِ َضعيف  فَ َقوِ  يف ِرضاَك َضْعفي َوُخْذ ِإَل اَْلرْيِ بِناِصَييت َواْجَعِل 
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َتهى ِرضاَي َوِبِرْك َل فيم ا َقَسْمَت َل َوبَ لِ ْغِن ِبَرمْحَِتَك ُكلَّ الَِّذي اِْلُْياَن ُمن ْ
 أْرجو ِمْنَك َواْجَعْل َل ُود ا  َوُسرورا  ِللمؤِمننَي َوَعْهدا  ِعْنَدَك.

 ُ ْعَوِة الَتام ِة َوالَصالِة القاِئَمِة بَ لِ ْغ ُُمَمَّدا  َصل ى اَّلل  اللَُّهمَّ َربَّ هِذِه الدَّ
اْلَوسيَلَة َوالَفْضَل واَلفضيَلَة، ِِبهلِل أْستَ ْفِتُح َوِِبهلِل َعَليِه َوآِلِه الَدرََجَة وَ 

أْستَ ْنِجُح َوِبَُحمٍَّد َصل ى هللا َعَليِه َوآِلِه أتَ َوج ُه، اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد وآِل 
نيا َواَلِخَرِة َوِمَن املَُقرَّبنيَ   .ُُمَمٍَّد َواْجَعْلِن َِبِْم ِعْنَدَك َوِجيها  يف الد 

 فريضة الظهر

وتراعي فيها ما مّر يف فريضة الصبح، واخفْت بلقراءة فيما سوى البسملة 
ويف الثانية  ﴿إَن أنزلناه﴾منها، واألفضل أن تقرأ يف األوىل بعد احلمد سورة 

سورة التوحيد، وتقول عقيب الصلة على ُممد وآله بعد التشّهد تلو الركعة 
. ُثَّ ُُمَمٍَّد وآِل ُُمَمٍَّد َوتَ َقبَّْل َشفاَعَتُه واْرَفْع َدرََجَتهُ  اللَُّهمَّ َصلِ  َعلىالثانية: 

اّنض فسبِّح بلتسبيحات األربع ثلث مرّات، وحيسن أن تضيف إليها 
االستغفار قربة  إىل هللا تعاىل ُث تركع وتسجد مبا مّر من آداهبما، ُث اّنض 

ْم، ُّث ابدأ يف التعقيبات وكرّب للركعة الرابعة وأدِّها كما مّر ُثَّ تشّهْد وسلّ 
التكبريات الثلث اليت مّرت يف َبْدِء بيان التعقيبات ُثَّ تقول: ال إلَه ِإاّل هللا إهلا  
واحدا ... إىل آخر ما مّر من الدعاء، ُث تسّبح تسبيح الزهراء )عليها السلم( 

بح، ُث تعّقْب وتعّقب مبا شئت من التعقيبات العامة اليت عّقبَت هبا فريضة الصّ 
بلتعقيبات اخلاصة بفريضة الظهر وهي كثرية، وحنن قد أوردان بعضها. ُث 
تسجد سجدة الشكر، فإذا فرغت من تعقيب فريضة الظهر فاستعّد لفريضة 
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 العصر.

 آداب فريضة العصر ونوافلها وتعقيباِتا

 إبدأ يف نوافل العصر وهي أيضا  مثاين ركعات، كنوافل الظهر متاما ، وبعد
 الفراغ من نوافل العصر تصّلي الفريضة مبا مّر من اآلداب. ُثّ تقول: 

اللَُّهمَّ َدَعْوَتِن فأَجْبُت َدْعَوَتَك َوَصلَّْيُت َمْكتوبَ َتَك َوانْ َتَشْرُت يف أْرِضَك 
َكما أَمْرَتِن، فَأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك الَعَمَل ِبطاَعِتَك َواْجِتناَب َمْعصيِتَك 

 َن الِرْزِق ِبَرمْحَِتَك.َوالَكفاَف مِ 

 فيما يُعمل من حني الغروب إَل حني النوم

إعلْم أّن ما ينبغي لك عند الغروب، هو أن تبادر إىل املسجد وأن تقول 
أْمَسى ظُْلِمي ُمْسَتجريا  ِبَعْفِوَك، َوَأْمَسْت ُذنُوِب عند اصفرار الشمس: 

َتجريا  ِِبماِنَك، َوأْمَسى ُذَلِ  ُمْسَتجريا  ُمْسَتجرية  ِبَْغِفَرِتَك، َوأْمَسى َخويف ُمسْ 
ِبِعزِ َك، َوأْمَسى فَ ْقري ُمْسَتجريا  ِبِغناَك، َوأْمَسى َوْجِهَي الباَل ُمْسَتجريا  
اِئِم الباقي، اللَُّهمَّ ألِبْسِن عاِفيَ َتَك، َوَغشِ ِِن ِبَرمْحَِتَك، َوَجلِ ْلِِن  ِبوْجِهَك الد 

 َخْلِقَك ِمَن اَِلنِ  َواْلْنِس اي هللاُ اي َرمْحُن اي رَحيُم.َكراَمَتَك، َوِقِن َشرَّ 
ينبغي االشتغال حينئذ بلتسبيح واالستغفار، فهذه الساعة تضاهي الغداة 

﴿وَسبِ ْح ِبَْمِد رَبِ َك قَ ْبَل طُُلوع الشَّمِس وقَ ْبَل شرفا  وفضل . قال تعاىل: 
 [.39]ق: الُغروِب﴾
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َة ِبَُحمٍَّد َصل ى هللُا َعَليِه َوآِلِه، اخِتْم  اي َمنْ وتقول عند الغروب:  َخَتَم الُنبو 
 .َل يف يَ ْوِمي هذا َبَرٍي َوَشْهري َبَرٍي َوَسَنيت َبَرٍي وُعْمري َبَريٍ 

هُتلِّل وتستعيذ بهلل بلّتهليل واالستعاذة املأثورة، اليت  العمل عند الغروب:
 :سُتذكر يف دعوات الصباح واملساء، وتقول

أَحْطُت َعلى نَ ْفس ي َوأْهلي َوماَل َوَوَلِدي ِمْن غاِئٍب َوشاِهٍد ِِبهلل الَِّذي 
ال إلَه ِإال  ُهَو عاملُ الَغْيِب َوالشَّهاَدِة الرَّمْحُن الرَّحيُم اِلي  الَقي وُم ال ََتُْخُذُه 

 .﴿الَعلي  الَعظيُم﴾ وتقرأ آية الكرسّي إىلِسَنة  َوال َنوم  

 املغرب آداب صالة

تبادر إىل صلة املغرب وال ينبغي أتخريها عن أّول وقتها )أّول وقت صلة 
املغرب من أّوله مبقدارها، أي من أول غياب قرص الشمس متاما  إىل زمان 

 الشفق( وتقول:

اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبْقباِل لَْيِلَك َوإْدِبِر ََّناِرَك َوُحضوِر َصَلواِتَك َوأْصواِت 
عاِتَك وَتْسبيِح َمالِئَكِتَك أْن ُتَصل َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآل ُُمَمٍَّد َوأْن تَ ُتوَب َعليَّ دُ 

 إنََّك أْنَت التَ و اُب الرَّحيُم. 
ُّث تصّلي املغرب جبميع آدابه وشرائطه، وتكرّب بعد الفراغ من الصلة 

 ول: بلتكبريات الّثلث وتسّبح تسبيح الزهراء )عليها السلم( ُثّ تق

﴿إنَّ اَّلل َ َوَمالِئَكَتُه ُيَصل وَن َعلى الَنِبِ  اي أي ها الَّذيَن آَمنوا َصل وا َعَليِه 
اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد الَنِبِ  َوَعلى ُذر يَِتِه َوَعلى أْهِل ، َوَسلِ موا َتْسِليما ﴾
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 .بِْيِتهِ 

َة ِإال  ِِبهلِل ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَّحيِم وَ وتقول سبع مرات:  ال َحْوَل وال قُ وَّ
 الَعليِ  الَعظيِم. 

 اِلَْمُد هلل الَِّذي يَ ْفَعُل ما َيشاُء َوال يَ ْفَعُل ما َيشاُء َغريُُه.ُث تقول ثلاث : 
ُسْبحاَنَك ال إلَه ِإال  أْنَت اْغِفْر َل ُذنوِب َُجيعا  فإنَُّه ال يَ ْغِفُر ُث تقول: 

 أْنَت.الذ نوَب ُكلَّها ِإال  
 وإْن شئت أن تزيد يف التعقيب، ُث أتيت بنوافلها بعدها.

 ما يُعمل بعد َنفلة املغرب

فإذا فرغت من انفلة املغرب، وصورهتا: أربع ركعات، ركعتني ركعتني كصلة 
التعقيبات العاّمة، ُث تسجد سجدة الصبح، فلك أن تعّقب مبا شئت من

ُشكرا  يف سجدة الشكر أن تقول: الّشكر على حنو ما مّر، وأدىن ما جُيْزي 
  ُشكرا  ُشكرا .

إذا فرغت من صالة وروى الكليين عن الصادق )عليه السلم( قال: 
 املغرب فامسح جبينك بيدك وقل ثالَث : 

ِبْسِم هللا الَِّذي ال إلَه ِإال  ُهَو عاملُ الَغيِب َوالشَّهاَدِة الرَّمْحُن الرَّحيُم، اللَُّهمَّ 
 .  اَلَمَّ َواِلُْزنَ َأْذِهْب َعِنِ  

َلة )وهي ركعتان بعد صلة املغرب تقرأ يف  وينبغي أن ُتصّلَي صلة الُغَفيـْ
﴿َوِعنَدُه َمَفاِتُح ويف الثانية احلمد وآية:  ﴿َوَذا الن ون﴾األوىل الفاحتة وآية 
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 وقد مّر ذكرها  اْلَغْيِب﴾

 آداب صالة العشاء

أّدب  مبا نّص الفقه على آداهبا، ُثَّ فإذا غاب الّشفق تؤّذن للعشاء وتقيم مت
 أتخذ يف فريضة العشاء بشرائطها وآداهبا. 

تعقيب العشاء: فتعّقب مبا يُدعى به يف كّل صباح  ومساء، ُّث تعّقب مبا 
يُدعى به يف كّل مساء  خاصة، مبا مّر ذكرها وهي كثرية، ويستحّب قراءة سورة 

 القدر سّت مرات ُث تقول: 

بَّ السَّماواِت السَّْبِع َوما أظَلَّْت، َوَربَّ اْلَرضنَي السَّْبِع َوما اللَُّهمَّ رَ 
أقَ لَّْت، َوَربَّ الرِ ايِح َوما َذَرْت، اللَُّهمَّ َربَّ ُكلِ  َشيٍء َوإلَه ُكلِ  َشيٍء َوَمليَك 

َء ُكلِ  َشيٍء؛ أْنَت هللُا املُْقَتِدُر َعلى ُكلِ  َشيٍء، أْنَت هللُا اْلو ُل َفال َشيْ 
َلَك، َوأْنَت اَلِخُر َفال َشْيَء بَ ْعَدَك، َوأْنَت الظ اِهُر َفال َشْيَء فَ ْوَقَك َوأْنَت  قَ ب ْ
الباِطُن َفال َشْيَء دوَنَك، َوَربَّ َجَْبَئيَل َوميكائيَل َوإسرافيَل َوإلَه ِإْبراهيَم 

َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل َوِإَْساعيَل َوإْسحاَق َويَ ْعقوَب َواَْلْسباِط، َأْسأَُلَك أْن ُتَصل  
ُُمَمٍَّد َوأْن تَ َتوال ّن ِبَرمْحَِتَك َوال ُتَسلِ ْط َعليَّ أَحدا  ِمْن َخْلِقك ِمَّْن ال طاَقَة َل 
ِبِه، اللَُّهمَّ ِإّن ِ أََتَبَُّب إلَيَك َفَحبِ ْبِن َويف الن اِس فَ َعزِ ْزّن، َوِمْن َشرِ  َشياطنِي 

 ِن، اي َربَّ العاملنَي َوَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه.اَِلنِ  َواْلْنِس َفَسلِ مْ 
ُّث تدعو مبا حتّب، ُّث تسجد سجدة الشكر، ُّث تصّلي الوترية، وهي انفلة 
تـُْؤَتى عن جلوس بعد صلة العشاء، وهي ركعتان ويستحّب أن يُتلى فيها ِمائَُة 

ألوىل منها سورة آية من القرآن الكرمي، وحيسن أن يُقرأ بعد احلمد يف الركعة ا
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الواقعة، ويف الركعة الثانية سورة التوحيد، وتدعو بعد السلم مبا شئت من 
 الّدعوات.

وإذا شئت أن ترقد فينبغي لك أن تتأّهب ملوافاة املنون، وأن  آداب النوم:
تكون على طُهر، وأن تتوب من الذنوب، وتُفرغ قلبك من مهوم الدنيا، وتتذّكر 

يف الّلحد َوْحَدَك من دون أنيس يؤِنسك، وأن تضع  َأَجَلك ورقدة الّنوم
وصّيتك حتت وسادتك، وأن تعزم على القيام لصلة الليل، فإّن فخر املؤمن 
وزينته يف الدنيا واآلخرة هي الصلة يف آخر الليل، وتقرأ عند النوم سورة: 

  وآية الكرسي، ُثّ تقول ثلاث : ﴿أَلاكم التكاثر﴾وسورة  ﴿قل هو هللا أحد﴾

اِلَْمُد هلل الَِّذي َعاَل فَ َقَهَر، َواِلَْمُد هلل الَِّذي َبَطَن َفَخََبَ، َواِلَْمُد هلِل 
الَِّذي َمَلَك فَ َقَدَر، َواِلَْمُد هلل الَِّذي َُيِْيي املَْوَتى َوُُييُت اْلْحياَء َوُهَو َعلى 

.  ُكلِ  َشيٍء َقدير 
نام على ُيينك وقيل: إذا شئت ُّث تسّبح تسبيح الزَّهراء سلم هللا عليها وت

أن تنتبه من نومك لصلة الليل أو غريها، وخشيت غلبة الّنوم عليك، فاقرأ 
ا اآلية األخرية من سورة الكهف وهي:  ا أَن َبَشر  ِمثْ ُلُكْم يُوحى ِإَلَّ َأَّنَّ ﴿ُقْل إَّنَّ

َمال  صاِِلا  َوال ُيْشِرْك إَلَُكْم إله  َواِحد  َفَمْن كاَن يَ ْرجو ِلقاَء رَبِ ِه َفليَ ْعَمْل عَ 
 [.110]الكهف:ِبِعباَدِة رَبِ ِه أَحدا ﴾ 

أن ه ما من أحد يقرأ هذه »وُروي عن الصادق صلوات هللا وسلمه عليه: 
اَلية عند النوم ِإال  وينتبه يف الساعة اليت يريد أن ينتبه فيها. وإذا خفت 

ضمن الباقر )عليه العقرب أو غريه من اَلََوام  فاقرأ هذا الدعاء الذي 
 «: السالم( ملن دعا به السالمة من العقرب واَلََوام  إَل الص باح

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   61                        )الفهرس( احملتوايت               

أعوُذ ِبَكِلماِت اَّللِ  الت ام اِت الَّيت ال ُُياِوزُُهنَّ بَ رٌّ َوال فاِجر  ِمْن َشرِ  ما َذرََأ 
ِب  َعلى ِصراٍط َوِمْن َشرِ  ما بَ َرَأ َوِمْن َشرِ  ُكلِ  دابٍَّة هَو آِخذ  بِناصَيِتها إنَّ رَ 

 ُمْسَتقيٍم.
اللَُّهمَّ ِإّن ِ أعوُذ ِبَك ِمَن االْحِتالِم وإذا خشيت أن حتتلم فادُع هبذا الدعاء: 

[ اْلْحالِم َوِمْن أْن يَ َتالَعَب ِبَ الَشْيطاُن يف اليَ َقَظِة َواملَناِم.  َوِمْن ُسوِء ]َشرِ 
فيه فاقرأ هذه اآلية: وإذا كنـت ختشى اّنيار الدار أو املكان الذي تنام 

﴿إنَّ هللَا ُُيِْسُك السَّماواِت َواْلرَض أْن َتزوال َولَِئْن زالَتا إْن أْمَسَكُهما ِمْن 
 [.110]الكهف:أَحٍد ِمْن بَ ْعِدِه إنَُّه كاَن َحِليما  َغُفورا ﴾ 

* * * 
 

 يف االنتباه من النوم وصالة الليل

 فضل صالة الليل

عن املعصومني )عليهم السلم( يف فضل قيام إعلْم أّن الرواايت املأثورة 
الليل كثرية، وُروي أنَّ ذلك شرف املؤمن، وأّن صلة الليل تورث صّحة البدن، 
وهي كّفارة لذنوب النهار وُمزِيلة لوحشة القرب، تبّيض الوجه وُتطيِّب النكهة 

من زعم  وجتلب الّرِزق، والوتر زينة اآلخرة، وقد جيمعهما هللا ألقوام، وأنّه كذب
أنّه يصّلي صلة الليل وهو جيوع، إّن صلة الليل تضمن رزق الّنهار وأّن َمن 
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 يصّليها فبتوفيق  من هللا.
وعن الصادق )عليه السلم( قال: قال النيّب )ص( يف وصّيته لعلّي عليه 

  ُثَّ قال:. اي علي  أوصيك يف نفسك بعد ة خصال فاحفظهاالسلم: 

وعليك بصالة الليل  عد ة خصال إَل أن قال: اللهم أِعْنه، ُث ذََكر
وعليك بصالة الليل وعليك بصالة الليل وعليك بصالة الزوال وعليك 

 بصالة الزوال وعليك بصالة الزوال.
راد بصلة الليل هو الثلث عشرة ركعة مع ركعيت انفلة 

ُ
والظاهر أّن امل

نس أنّه قال: مسعت الفجر، وبصلة الزوال الثماين ركعات انفلة الزوال. وعن أ
صالة ركعتني يف جوف الل يل أَحب  »النيّب )صّلى هللا عليه وآله وسلم( يقول: 

 «.إَلَّ من الدنيا وما فيها

وروي أنّه سئل اإلمام زين العابدين )عليه السلم( ما بل املتهّجدين بلّليل 
م فكساُهُم اَّلل ُ »من أحسن الناس وجها ؟ قال:  م َخَلْوا برَب   «.من نورِهِ  ْلَّن 

يبدأ وقتها عند انتصاف الليل، وكّلما اقرتب الوقت من طلوع  وقتها:
الفجر الصادق ازدادت فضيلة، وجيزي اإلتيان هبا قبل منتصف الليل ملن 

 خاف عدم االستيقاظ.

صلة الليل مثاين ركعات ُيسلِّم بعد كّل ركعتني، يقرأ بعد احلمد  كيفي تها:
ويقرأ يف سائر  ﴿قل اي أي ها الكافرون﴾الثانية يف األوىل: التوحيد، ويف 

الركعات ما شاء من السَُّور، وجيزي احلمد والتوحيد يف كّل ركعة وجيـوز 
 االقتصـار علـى احلمد َوْحَدَها، وجيزي إتيان أّي سورة بعد احلمد.
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القنوت كما هو مسنون يف الفرائض، مسنون يف النوافل يف الركعة  القنوت:
 ُسْبحاَن اَّلل ِ ّل ثنائّية من ركعاهتا، وجيزي يف القنوت أن تقول: الثانية من ك

ْنيا ثلث مرات أو أن تقول: اللَُّهمَّ اْغِفْر لَنا َواْرمَحْنا َوعاِفنا َواْعُف َعنَّا يف الد 
 . : َربِ  اْغِفْر َواْرَحْم َوَُتاَوْز أو أن تقولَواَلِخَرِة إنََّك َعلى ُكلِ  َشيٍء َقدير 

 ْعَلُم إنََّك أْنَت اَْلَعز  اَْلْكَرُم.َعم ا ت َ 
فإذا فرغت من الّثماين ركعات صلة الليل، فصلِّ الشَّفع  ركعتا الش فع:

ويف  ﴿ُقْل أُعوذ ِبَرب  الن اس﴾ركعتني، اقرأ يف األوىل من الّشفع الفاحتة وسورة 
 وال قنوت فيها. ﴿ُقْل أُعوُذ ِبرب  الَفَلِق﴾الثانية احلمد و

إَلي تَ َعرََّض َلَك ويستحّب أن تدعَو إذا فرغت من الّشفع بدعاء:  الدعاء:
، وهذا الدعاء مذكور يف أعمال ليلة النصف من يف هذا الل يِل املُتَ َعرِ ضونَ 

 شعبان.
فإذا فرغت من ركعيّت الّشفع فاّنض لركعة الوتر، واقرأ بعد احلمد: سورة 

، ﴿قل أعوذ برب  الفلق﴾ أعين: ثلث مرات واملعّوذتني ﴿ُقْل ُهَو هللُا َأَحد ﴾
ُّث ُخْذ يديك للقنوت وادُع مبا شئت، ويستحّب  ﴿قل أعوذ برب  الن اس﴾و

 الدعاء ألربعنَي مؤمنا .
 وروى الّصدوق يف الفقيه أّن النيّب )ص( كان يقول يف الوتر يف قنوته:

لَِّن فيَمْن تَ َولَّْيَت، اللَُّهمَّ اْهِدّن فيَمْن َهَدْيَت، َوعاِفِن فيَمْن عافَ ْيَت، َوتَ وَ 
َوِبِرْك َل فيما أْعطَْيَت، َوِقِن َشرَّ ما َقَضْيَت، فَإنََّك تَ ْقِضي َوال يُ ْقضى 
َعَليَك، ُسْبحاَنَك َربَّ البَ ْيِت أْستَ ْغِفُرَك َوأتوُب إلَيَك َوُأْؤِمُن ِبَك َوأتَ وَكَُّل 
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َة ِإال  ِبَك اي رَحيُم.  َعَلْيَك وال َحْوَل َوال قُ وَّ
، ويقول سْبـَع أْستَ ْغِفُر اَّللََّ َرِب  َوأُتوُب إلَيهوينبغـي أن يقـول سبعيـَن مـرَّة :  ِِ

. وروي أيضـا  أّن اإلمـاَم زيَن العابديَن ه ذا َمقاُم العائِ ِذ ِبَك ِم َن الن  ارِ مـرّات: 
، َعْفوَ الَعْفَو ال)عليه السلم( كان يقول يف السََّحر يف صلة الوتر ثلمثائة مرة: 

َربِ  اْغِفْر َل َواْرمَحِْن َوُتْب َعلي  إنََّك أْنَت الت َّو اُب الَغُفوُر وليقل بعد ذلك: 
 الرَّحيُم. 

، َوَذنْ ُبُه َعظيم ، َولَْيَس  هذا َمقاُم َمْن َحَسناتُُه نِْعَمة  ِمْنَك، َوُشْكُرُه َضعيف 
ِكتاِبَك املْنزِل َعلى نَبي َك املُْرَسِل   ِلذِلَك ِإال  رِفْ ُقَك َوَرمْحَُتَك فَإنََّك قُ ْلَت يف

﴿كانوا َقليال  ِمَن اللَّْيِل ما يَ ْهَجعوَن َوِِبْلْسحاِر ُهْم َصل ى هللا َعَليِه وآِلِه 
طاَل ُهُجوعي َوَقلَّ قيامي َوهذا السََّحُر َوأَن أْستَ ْغِفُرَك ِلُذنوِب  َيْستَ ْغِفروَن﴾

 ِه َضر ا  َوال نَ ْفعا  َوال َمْوَت  َوال َحياة  َوال ُنشورا . اْسِتْغفاَر َمْن ال ُيَُِد لِنَ ْفسِ 
ُث يسجد ويتّم الصلة ويسّبح بعد الّسلم تسبيح الزهراء )عليها السلم( ُث 

: ُسْبحاَن َرِب َ ويقولاِلَْمُد ِلَربِ  الصَّباِح، اِلَْمُد ِلفاِلِق اِْلْصباِح  يقول:
: اي َحي  اي قَ ي وُم اي بَ ر  اي رَحيُم ُث يقول، ثلاث   املَِلِك الُقد وِس الَعزيِز اِلَكيمِ 

اي َغِن  اي َكرُي، اْرزُْقِِن ِمَن التِ جارَِة أعَظَمها َفْضال ، َوأْوَسَعها  ِرْزقا ، َوَخريَها َل 
  عاِقَبة  فإنَُّه ال َخرْيَ فيما ال عاِقَبَة َلُه.

َبٍة إَِلي َكْيفَ دعاء شريف يُدعى به يف صلة الوتر:   أْصُدُر َعْن ِبِبَك َبَي ْ
ِمْنَك َوَقْد َقَصْدتُُه َعلى ثَِقٍة ِبَك، إَِلي َكْيَف تُ ْؤِيُسِن ِمْن َعطاِئَك َوَقْد أَمْرَتِن 
ِبُدعاِئَك، َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْرمَحِِْن إذا اْشَتدَّ اْلِننُي، َوُحِظَر َعَليَّ 
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ِنِ  اَْلَمُل، َوأْفَضْيُت ِإَل املَُنوِن، َوَبَكْت َعَليَّ الُعُيوُن الَعَمُل، َوانْ َقَطَع مِ 
ي، َوبَِلَي ِجْسِمي،  اُب، َوُنِسَي اَسِْ َوَودََّعَِن اَْلْهُل َواْلْحباُب، َوُحِثَي َعَليَّ الْت 

، َوملَْ َيْذُكْرّن ذاكِ  ، َوَظَهَرْت َواْنَطَمَس ِذْكِري، َوُهِجَر َقَْبِي، فَ َلْم يَ ُزْرّن زَاِئر  ر 
ِمِنِ  املَآُِثُ، َواْستَ ْوَلْت َعَليَّ املَظاملُ، َوطاَلْت ِشكايَُة اُْلُصوِم، َواتََّصَلْت َدْعَوُة 
املَْظُلوِم، َصلِ  الل ُهمَّ َعلى ُُمَمٍَّد وآِل ُُمَمٍَّد، َوأْرِض ُخُصوِمي َعِنِ  ِبَفْضِلَك 

ُم َلذَّاِت، َوبَِقَيْت َوإْحساِنَك، َوُجْد َعَليَّ ِبَعْفِوَك َورِ  ْضواِنَك، إَِلي َذَهَبْت َأايَّ
ُتَك ُمِنيبا  َتئِبا ، َفال تَ ُردَّّن َُمُْروما  َوال خائِبا ، الل ُهمَّ  َمآِثِي َوتَِبعاِت، َوَقْد أتَ ي ْ

 آِمْن َرْوَعيِت َواْغِفْر زَلَّيِت َوُتْب َعَليَّ إنََّك أْنَت الت َّو اُب الرَِّحيُم.
وهو دعاء شريف يُدعى به بعد صلة الليل وهو على ما يف   ِلزين:دعاء ا

ُأَنِجيَك اي َمْوُجوُد يف ُكلِ  َمكاٍن َلَعلََّك  كتاب مصباح املتهّجد كما يلي:
َتْسَمُع ِنداِئي، فَ َقْد َعُظَم ُجْرِمي َوَقلَّ َحياِئي، َمْوالَي اي َمْوالَي، َأيَّ اْلْهواِل 

سى؟ َوَلْو ملَْ َيُكْن ِإال  املَْوُت َلَكفى! َكْيَف َوما بَ ْعَد املَْوِت أَتذَكَُّر َوأيَّها أنْ 
أْعَظُم َوأْدهى؟! َمْوالَي اي َمْوالَي، َحّت  َمّت َوِإَل َمّت أُقوُل َلَك الُعْتىب َمرَّة  

، ِبَك اي بَ ْعَد أْخرى ُثَّ ال ُتَُِد ِعْنِدي ِصْدقا  َوال َوفاء ، فَيا َغْوََثُه، ُثَّ َواَغْوَثهُ 
، َوِمْن ُدْنيا َقْد تَ َزي ََّنْت  هللُا ِمْن َهوى  َقْد َغَلَبِن، َوِمْن َعُدوٍ  َقِد اْسَتْكَلَب َعَليَّ
، َموالَي اي َموالَي، إْن ُكْنَت  َل، َوِمْن نَ ْفٍس أمَّارٍَة ِِبلس وِء ِإال  ما رَِحَم َرِبِ 

ِبْلَت ِمْثلي فَاقْ بَ ْلِن! اي قاِبَل السََّحَرِة َرمِحَْت ِمْثِلي فَاْرمَحِِْن، َوإْن ُكْنَت قَ 
يِن ِِبلنِ َعِم َصباحا   اقْ بَ ْلِن !اي َمْن ملَْ أَزْل أتَ َعرَُّف ِمْنُه اِلُْسن اي َمْن يُ َغذِ 
َوَمساء ، اْرمَحِْن يَ ْوَم آتِيَك فَ ْردا  شاِخصا  إلَْيَك َبَصري ُمَقلَّدا  َعَمِلي، َقْد َتََبََّأ 

، نَ َعْم، َوَأِب َوأُمِ ي َوَمْن كاَن َلُه َكدِ ي َوَسْعِيي، فَِإْن ملَْ تَ ْرمَحِِْن َُجيُع اْلَ  ْلِق ِمِنِ 
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َفَمْن يَ ْرمَحُِِن؟ َوَمْن يُ ْؤِنُس يف الَقَْبِ َوْحَشيِت؟ َوَمْن يُ ْنِطُق ِلساّن إذا َخَلْوُت 
؟ فَإنْ   قُ ْلُت: نَ َعْم، فَأْيَن املَْهَرُب ِمْن ِبَعَمِلي َوساَءْلَتِِن َعمَّا أْنَت أْعَلُم ِبِه ِمِنِ 

َعْدِلَك؟ َوإْن قُ ْلُت ملَْ أفْ َعْل، قُ ْلَت: أملَْ أُكِن الشَّاِهَد َعَلْيَك؟ فَ َعْفَوَك َعْفَوَك 
اي َمْوالَي قَ ْبَل َسرابِيِل الَقِط راِن، َعْفَوَك َعْفَوَك اي َمْوالَي قَ ْبَل َجَهنََّم َوالنِ رياِن، 

َوَك اي َموالَي قَ ْبَل أْن تُ َغلَّ اْلْيِدي ِإَل اَْلْعناِق اي أْرَحَم الرَّامِحِنَي َعْفَوَك َعفْ 
 َوَخرْيَ الغاِفريَن.

 َنفلة الصبح

بعد إمتام صلة الليل ينهض لنافلة الصبح، وهي ركعتان، يُقرأ بعد احلمد يف 
توحيد فإذا سّلم انم ويف الثانية: سورة ال ﴿ُقْل اَي أَي  َها اْلَكاِفُروَن﴾األوىل: سورة 

على ُيينه مستقبل  الِقبلة على هيئة املّيت يف اللَّحد، ووضع خّده األُين على 
اْسَتْمَسْكُت ِبُعْرَوِة هللِا اْلُوثْ َقى الَّيِت ال اْنِفصاَم ََلا يده اليمىن، وقال: 

اْلَعَرِب َواْلَعَجِم َوَأَعوُذ  َواْعَتَصْمُت ِبَْبِل هللِا املَِتنِي َوَأعوُذ ِبهلِل ِمْن َشرِ  َفَسَقةِ 
 أو تدعو مبا شئت. ِِبهلِل ِمْن َشرِ  َفَسَقِة اَلِْنِ  َواِْلْنس.

 

* * * 
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  ﴾ اْلامسالفصل  ﴿

 

 يف أذكار ودعوات تقرأ صباحا  ومساء  
إعلم أيّدك هللا أّن ما رّغبت األحاديُث به يف احملافظة على هاتني الّساعتني 

صى، وقد وردت فيهما أذكار ودعوات كثرية عن النيّب واألئمة صلوات ممّا ال حيُ 
 هللا عليهم أُجعني، ونورد لك هنا ما تيّسر. 

روى ابن ببويه بسند معترب عن أمري املؤمنني )عليه السلم( قال:  اْلول:
من  ﴿آية الكرسي ﴾و ﴿إَن  أنزلناه﴾و ﴿قل هو هللا أحد﴾من قرأ ُكالًّ من »

، وقال )عليه «لشمس، إحدى َعْشَرَة مرَّة ، منع ماله ِم ا ُيافقبل أن تطلع ا
قبل أن تطلع  ﴿إَن أنزلناه﴾و ﴿قل هو هللا أحد﴾من قرأ »السلم(: 

 «.الشمس، مل ُيِصْبُه يف ذلك اليوم ذنب، وإن جهد إبليس

ِلَْمُد، ال إلَه ِإال  هللا َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َلُه املُْلُك َوَلُه اوأكِثْر من قول: 
.  َُيْيي َوُُييُت، َوهَو َحيٌّ ال َُيوُت بَِيِدِه اَْلرْيُ َوهَو َعلى ُكلِ  َشيٍء َقدير 
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روى ابن ببويه أيضا  بسند معترب عن الصادق )عليه السلم( أنّه قال: 
قال رسول هللا )ص(: إن  يف اَلن ة ُغرفا  يُرى ظاهُرها من ِبطنها، وِبطنها »

أُمَّيِت من أطاَب الكالَم وأطعَم الط عاَم وأفشى  من ظاهرها، يسكنها من
إطابة الكالم هي أن »ُث قال )ص(: . «السالَم، وصل ى ِبلليل والن اُس نَِيام  

تقول يف الص باح واملساِء َعْشَر مر ات: ُسْبحاَن هللِا َواِلَْمُد هلِل وال إلَه ِإال  هللاُ 
 «.َوهللاُ أْكََبُ 

ت فق ل: ُسْبح اَن الل ِه َواِلَْم ُد هلِل َوال إذا أصبحت وأمسي»قال )ص(: 
إلَه ِإال  هللُا َوهللُا أْكََبُ، فإنَّ لك بكل  تسبيح شجراٍت يف اَلن ة من أنواع 
ا: )خري   الفاكهة، وهي الباقيات الصاِلات اليت قال هللا تعاَل يف كتابه إَّن 

 «. وأبقى(
وَن َوحنَي ُتْصِبحوَن َوَلُه ﴿َفُسْبحاَن هللِا حنَي ُتُْسَ وُيستحّب أن يقول: 

 .اِلَْمُد يف السَّماواِت َواْلرِض َوَعِشي ا  َوحنَي ُتْظِهروَن﴾

َة وأْن يقول حني يصبح وُُيْسي:  ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَّحيِم ال َحْوَل َوال قو 
 ِإال  ِِبَّللِ  الَعلي  الَعظيِم.

 ِِبهلل تَ وَكَّْلُت َعلى اَِليِ  ال َحْوَل َوال قُ َوَة ِإال  إذا أصبحت وأمسيت فقل: 
الَِّذي ال َُيوُت َواِلَْمُد هلِل الَِّذي ملَْ يَ تَِّخْذ َوَلدا  َوملَْ َيُكْن َلُه َشريك  يف املُْلِك 

ُْه َتْكبريا .  َومَلْ َيُكْن َلُه َوَلٌّ ِمَن الذ ِل وََكَبِ 
ِت الَشياطنِي َوأعوُذ ِِبهلِل أْن َأعوُذ ِِبهلِل السَّميِع الَعليِم ِمْن َُهََزا ُّث ُقْل:

 ََيُْضروِن إنَّ هللَا هَو السَّميُع الَعليُم. 
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 وعلى بعضها: َوأعوُذ ِبَك َربِ  أْن ََيُْضُروِن،وعلى بعض الرواايت: 
 أْسَتعيُذ ِِبهلل السَّميِع الَعليِم ِمَن الشَّيطاِن الرَّجيِم َوأعوُذ ِِبهلل أْن ََيُْضروِن. 

﴿َوال تُزِْغ  ُهمَّ ُمَقلِ َب الَقلوِب َواْلْبصاِر ثَ بِ ْت َقلِب َعلى ديِنكَ اللَّ  ُّث ُقْل:
 قُ ُلوبَنا بَ ْعَد إذ َهَديْ َتنا، َوَهْب لنا ِمْن َلُدْنَك َرمْحَة  إنََّك أْنَت الوه اُب﴾

ْزقي َوأجْرّن ِمَن الن ار ِبَرمْحَِتَك، اللَُّهمَّ اْمُدْد َل يف ُعْمري َوَأْوِسْع َعليَّ يف رِ 
واْنُشْر َعَليَّ ِمْن َرمْحَِتَك، َوإْن ُكْنُت ِعْنَدَك يف ُأمِ  الِكتاِب َشقي ا  فَاْجَعلِن 

 َسعيدا  فإنََّك َُتْحو ما َتشاُء وتُ ْثِبُت َوِعْنَدَك ُأم  الِكتاِب.
فيٍة يف اللَُّهمَّ ِإّن ِ ُأْشِهُدَك أنَُّه ما أْمَسى َوأْصَبَح ِب ِمْن نِْعَمٍة أو عا ُّث ُقْل:

ِديٍن أو ُدْنيا َفِمْنَك َوْحَدَك ال َشريَك َلَك، َلَك اِلَْمُد َوَلَك الش ْكُر َِبا َعليَّ 
 َحّت  تَ ْرضى.

ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَّحيِم، اِلَْمُد هلل الَِّذي ملَْ يَ تَِّخْذ َوَلدا  َوملَْ َيُكْن  ويقول:
ِذي َيِصُف َوال يُوَصُف، َويَ ْعَلُم َوال يُ ْعَلُم، َلُه َشريك  يف املُْلِك، َواِلَْمُد هلل الَّ 

يَ ْعَلُم خائَِنَة اَْلْعنُيِ َوما َُتْفي الُصدوُر، َوَأُعوُذ ِبوْجِه هللِا الَكرِي َوِِبْسِم اَّللِ  
الَعظيِم ِمْن َشرِ  ما َذرََأ َوبَ َرَأ، َوِمْن َشرِ  ما ََتَْت الثَّرى، َوِمْن َشرِ  ما َظَهَر َوما 

َطَن َوِمْن َشرِ  ما كاَن يف اللَّيِل والنَّهاِر، َوِمْن َشرِ  إبليَس َوما َوَلَد، َوِمْن َشرِ  بَ 
 ما َوَصْفُت َوما مَلْ أِصْف واِلَْمُد هلل َربِ  العاَلمنَي.

 اللَُّهمَّ ِإّن ِ أْصَبْحُت يف ِذمَِّتَك َوِجواِرَك، اللَُّهمَّ ِإّن ِ أْستَ ْوِدُعَك ِديِِن ُثّ ُقْل: 
َونَ ْفسي َوُدْنياَي َوآِخَرت َوأْهلي َوماَل َوأعوُذ ِبَك اي َعظيُم ِمْن َشرِ  َخْلِقَك 

 َُجيعا ، َوَأُعوُذ ِبَك مْن َشرِ  ما يُ ْبِلُس ِبِه إْبليُس َوُجنوُدُه.
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اِلَْمُد هلِل الَِّذي يَ ْفَعُل ما َيشاُء َوال يَ ْفَعُل ما َيشاُء َغرْيُُه، اِلَْمُد هلل َكما 
ب  هللُا أْن َُيَْمَد، اِلَْمُد هلِل َكما هَو أْهُلُه، اللَُّهمَّ أْدِخْلِن يف ُكلِ  َخرْيٍ َيُِ 

أْدَخْلَت فيِه ُُمَمَّدا  َوآَل ُُمَمٍَّد، َوأْخرِْجِن َمْن ُكلِ  ُسوٍء أْخَرْجَت ِمْنُه ُُمَمَّدا  
 َوآَل ُُمَمٍَّد، َصل ى هللا َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد.

﴿فَاهلُل َخرْي  حاِفظا  َوهَو أْرَحُم الر امِحنَي﴾ ﴿إنَّ َولي َي هللُا الَِّذي  ُقْل: ُثَّ 
﴿فٍَإْن تَ َولَّوا فَ ُقْل َحْسَِب هللُا ال إلَه ِإالَّ  ﴾نَ زََّل الِكتاَب َوهَو يَ َتوَلَّ الصَّاِِلنيَ 

 .هَو َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت َوهَو َرب  الَعْرِش الَعظيِم﴾

لَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد يف اْلوَّلنَي، َوَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد الوُقْل: 
َوآِل ُُمَمٍَّد يف اَلِخريَن، َوَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد يف املِل اَْلْعَلى، َوَصلِ  

 الَوسيَلَة َوالشََّرَف َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد يف املُْرَسلنَي، اللَُّهمَّ أْعِط ُُمَمَّدا  
َوالَفضيَلَة َوالدَّرََجَة الَكبريََة، اللَُّهمَّ ِإّن ِ آَمْنُت ِبَُحمٍَّد َوآِلِه َوملَْ أرَُه َفال ََتْرِْمِن 
يَ ْوَم القياَمَة ُرْؤيَ َتُه، َواْرزُْقِن ُصْحبَ َتُه، َوتَ َوفَِِّن َعلى ِملَِّتِه، واْسِقِن ِمْن َحْوِضِه 

، اللَُّهمَّ َمْشَرِب  َروِ  اي   سائِغا  َهِنيئا  ال أْظَمأُ بَ ْعَدُه أَبدا ، إنََّك َعلى ُكلِ  َشيٍء َقدير 
ُ َعَليِه َوآِلِه َومَلْ أرَُه فَأِرّن يف اَلِناِن َوْجَهُه، اللَُّهمَّ  َكما آَمْنُت ِبَُحمٍَّد َصل ى اَّلل 

 ا .بَ لِ ْغ روَح ُُمَمٍَّد َعِنِ  ََتيَّة  َكثرية  َوَسالم
 
 

* * * 
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  ﴾ السادسالفصل  ﴿

 

 يف ذكر بعض الصلوات

 صالة اْلعراِب

روى السيد ابن طاووس عن الشيخ التلعكربي، بسنده عن زيد بن اثبت، 
قال:قام رجل من األعراب فقال: أبيب أنت وأُمي اي رسول هللا، إاّن نكون يف 

فدّلين على  هذه البادية وبعيدا  من املدينة وال نقدر أن أنتيك يف كّل ُجعة
 عمل فيه فضل صلة يوم اجلمعة إذا مضيت إىل أهلي أخربهتم به؟

إذا كان ارتفاع النهار فصلِ  ركعتني تقرأ يف أو ل »فقال رسول هللا )ص(: 
سبع مرات، واقرأ  ﴿قل أعوذ برب الفلق﴾ركعة منها: اِلمد مر ة واحدة و

فإذا سل مت  سبع مرات، ﴿قل أعوذ برب الناس﴾يف الثانية اِلمد مر ة و
فاقرأ آية الكرسي  سبع مر ات، ُثَّ قم فصلِ  ِثاّن ركعات بتسليمتني وُتلس 
يف كل  ركعتني منها وال تسل م، فإذا أُتمت أربع ركعات سل مت، ُث صل يت 
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اْلربع ركعات اْلخرى، كما صل يت اْلوَل، واقرأ يف كل  ركعة: اِلمد مر ة 
َخسا  ﴿قل هو هللا أحد﴾ و مر ة واحدة ﴿إذا جاء نصر هللا﴾واحدة و

وعشرين مر ة، فإذا أُتمت ذلك تشه دت وسل مت ودعوت َبذا الدعاء 
 سبع مرات وهو: 

اي َحي  اي قَ ي وُم اي ذا اََلالِل َواِْلْكراِم، اي إلَه اْلوَّلنَي َواَلِخريَن اي أْرَحَم 
ْنيا َواَلِخَرِة َورَحيَمُهما، اي  َربِ  اي َربِ  اي َربِ  اي َربِ  الر امِحنَي، اي َرمْحاَن الد 

، اي هللاُ اي هللاُ اي هللاُ اي هللاُ اي هللاُ اي هللاُ اي هللاُ، َصلِ  َعلى  اي َربِ  اي َربِ  اي َربِ 
ُُمَمٍَّد َوآِلِه ُُمَمٍَّد َواْغِفْر َل، واذكر حاجتك. وقل سبعنَي مر ة : ال َحْوَل َوال 

َة ِإال  ِِبهلِل الَعِليِ   وورد هلذا  «الَعظيِم، وقل: ُسْبحاَن هللِا َربِ  الَعْرِش الَكريِ قُ وَّ
 العمل أجٌر عظيم.

 صالة ليلة الدفن

﴿إَن ركعتان يف األوىل احلمد وآية الكرسّي، ويف الثانية احلمُد وَعْشُر مرّات 
ٍد اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآل ُُمَمَّ فإذا سّلمَت قلَت:  أنزلناه يف ليلة القدر﴾
 )ُفلن( َوْلُتَسمِّ امليت عوضا  عن كلمة فلن.َوابْ َعْث َثواََبا ِإَل َقَْبِ 

 صالة الولد لوالديه

َربِ  اْغِفْر َل َوِلواِلَديَّ  وهي ركعتان يَقرأ يف األوىل الفاحتَة وَعْشَر مرّات:
 اْغِفْر َل َرب ِ  ويف الثانية الفاحتة وعْشرا :َوِلْلمؤمِننَي يَ ْوَم يَ ُقوُم اِِلساُب، 

فإذا سلَّم قال َعْشَر َوِلواِلَديَّ َوِلَمْن َدَخَل بَ ْييَت مؤِمنا  َوِلْلمؤِمننَي واملؤِمناِت، 
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 َربِ  اْرمَحُْهما َكما رَبَّياّن َصغريا .مرّات: 

 صالة لطلب اِلاجة

أنّه مرَّ برجل وهو »روى القطب الراوندي عن اإلمام زين العابدين )ع( 
ما يُقعدك على ِبب هذا املْتف جل، فقال )ع( له: قاعد على بب ر 

فأخذه « اَلب ار؟ ُقْم فأُرشدك إَل ِبب خري من ِببه، وإَل رب  خري لَك منه
استقبِل الِقْبلة بيده حىت انتهى إىل املسجد ـ مسجد النيّب )ص( ـ ُّث قال: 

وصلِ  ركعتني ُث  ارفع يديك إَل هللا عز  وجل  فأثِن عليه وصلِ  على 
﴿ُهَو اَّللَُّ الَِّذي اَل  24إَل  22سوله)ص(، ُث ادُع ِبخر سورة اِلشر آية ر 

ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقد وُس السَّاَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اَْلَبَّاُر اْلُمَتَكَبِ ُ 
ِرُئ اْلُمَصوِ ُر َلُه اْْلََْسَاء اِْلُْسَن ُسْبَحاَن اَّللَِّ َعمَّا ُيْشرُِكوَن*ُهَو اَّللَُّ اْْلَاِلُق اْلَبا

وسّت آايت من  ُيَسبِ ُح َلُه َما يف السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوُهَو اْلَعزِيُز اِْلَِكيُم﴾
﴿َسبََّح َّلِلَِّ َما يف السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوُهَو  6إىل آية  1أول احلديد من آية 
ُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َُيِْيي َوُُيِيُت َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشيٍء اْلَعزِيُز اِْلَِكيُم*َلُه ُملْ 

*ُهَو اْْلَوَُّل َواَْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباِطُن َوُهَو ِبُكلِ  َشيٍء َعِليم *ُهَو الَِّذي  َقِدير 
ٍم ُثَّ اْستَ َوى َعَلى اْلعَ  ْرِش يَ ْعَلُم َما يَِلُج َخَلَق السََّماَواِت َواْْلَْرَض يف ِستَِّة َأايَّ

َها َوَما يَنِزُل ِمَن السََّماء َوَما يَ ْعُرُج ِفيَها َوُهَو َمَعُكْم  يف اْْلَْرِض َوَما َُيُْرُج ِمن ْ
أَْيَن َما ُكنُتْم َواَّللَُّ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َبِصري *َلُه ُمْلُك السََّماَواِت َواْْلَْرِض َوِإََل اَّللَِّ 

يُوِلُج اللَّْيَل يف الن ََّهاِر َويُوِلُج الن ََّهاَر يف اللَّْيِل َوُهَو َعِليم  ِبَذاِت تُ ْرَجُع اْلُموُر*
﴿ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك  27-26وآيتني من سورة آل عمران  الص ُدوِر﴾
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ُتِذل  َمن تُ ْؤِت اْلُمْلَك َمن َتَشاُء َوتَنزُِع اْلُمْلَك ِمَّن َتَشاُء َوتُِعز  َمن َتَشاُء وَ 
*ُتوِلُج اللَّْيَل يف اْلن ََّهاِر َوُتوِلُج  َتَشاُء بَِيِدَك اْْلَرْيُ ِإنََّك َعَلَى ُكلِ  َشيٍء َقِدير 
الن ََّهاَر يف اللَّْيِل َوَُتْرُِج اِلَْيَّ ِمَن اْلَميِ ِت َوَُتْرُِج اَلَميََّت ِمَن اِْلَيِ  َوتَ ْرُزُق َمن 

﴿َشِهَد اَّلل ُ أَنَُّه اَل ِإلَ َه ِإالَّ من سورة آل عمران  18وآية  َتَشاُء ِبَغرْيِ ِحَساٍب﴾
ُثّ  ُهَو َواْلَمالَِئَكُة َوُأْوُلوْا اْلِعْلِم َقآِئَما  ِِبْلِقْسِط اَل ِإلَ َه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز اِْلَِكيُم﴾

 َسِل هللَا، فإّنك ال تسأل شيئا  إاّل أعطاك.

 صالة االستخارة ذات الرقاع

ذه االستخارة مل تثبت بسند معترب ولكن يؤتى هبا من بب الّلطف، وهللا ه
 تعاىل عند حسن ظن عبده به كما ورد. وهكذا سائر أنواع االستخارة.

َوِصفُتها أّنك إذا أردت أمرا  فخذ سّت رقاع، فاكتب يف ثلث منها: ِبْسِم 
واكتب «. إفْـَعلْ »حَلكيِم ِلُفلن  اْبِن ُفلنََة اّللِّ الرَّمْحِن الرَّحيِم ِخريٌة ِمَن اّللِّ العزيِز ا

، ُث ضعها حتت مصّلك، ُث «إفعل»عوض « ال تـَْفَعلْ »يف الثلث اأُلَخر: 
صلِّ ركعتني، فإذا فرغت منها فاسجد سجدة، وقل ِماَئَة مرّة: أْسَتِخرُي هللَا 

ِخْر يل َواْخرَتْ يل يف َُجيِع ِبَرمْحَِتِه ِخرية  يف عافية ، ُّث استِو جالسا  وقل: اللَُّهمَّ 
أُموري يف ُيْسر  ِمْنَك َوعافية ، ُثَّ اضرب بيدك إىل الرقاع فشّوشها وأخرج واحدة  
واحدة ، فإْن خرج ثلث متواليات إفْـَعل، فافعل األمر الذي تريده، وإن خرج 
ثلث متواليات ال تفعل فل تفعله، وإن خرجت واحدة إفعل واأُلخرى ال 

أخرج من الرقاع إىل مخس فانظر أكثرها، فإن كانت ثلاث  منها إفعل، تفعل، ف
واثنتني ال تفعل، فافعل األمر الذي تريده، ولكن اعلم أنَّ فيها تعبا ، وإن كانت 
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 بلعكس فل تفعله.

 صالة لزايدة الرزق

ُروي أّن رجل  أتى النيّب )ص( فقال: اي رسول هللا إيّن ذو عيال كثري، وعليَّ 
قد اشتّد حايل، فعّلمين دعاء  أدعو هللا به عزَّ وجلَّ يرزقين ما أقضي به دين 

اي عبد هللا، توض أ »ديين وأستعنُي به على عيايل، فقال رسول هللا )ص( 
  وأسبغ وضوءك، ُث  صلِ  ركعتني تتم  الركوع والسجود، ُث قل:

نَبيِ َك َنِب  الرَّمْحَِة َصلى هللا اي ماِجُد اي واِحُد اي َكرُي أتَ َوجَُّه إلَْيَك ِبَُحمٍَّد 
َعَلْيِه َوآِلِه، َوَأْسأَُلَك اللَُّهمَّ أْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوأْهِل بَ ْيِتِه، َوَأْسأَُلَك نَ ْفَحة  
َكرُيَة  ِمْن نَ َفحاِتَك َوفَ ْتحا  َيِسريا  َوِرْزقا  َواِسعا  أملُ  ِبِه َشَعِثي َوأْقِضي ِبِه َدْيِن 

 «.َتعنُي ِبِه َعلى ِعياَلَوأسْ 
صلة جعفر الطيَّار اليت سنذكرها يف أعمال يوم اجلمعة، كما سنذكر 

 صلوات  أخرى مستحّبة  يف أعمال األشهر العربية.
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م اْلسبوع  يف دعوات أاي 

 نقال  عن ملحقات الصحيفة السج ادية 

 ُدعاء يوم اْلحد

اَّللِ  الَِّذي ال َأرجو ِإال  َفْضَلُه، َوال َأْخشى ِبْسِم  ِبْسِم اَّللِ  الرَّمْحِن الرَِّحيِم، 
ِإال  َع ْدَلُه، َوال َأْعَتِم ُد ِإال  ق َْوَلُه، َوال أُْمِسُك ِإال  ِبَْبِلِه. ِبَك َأْسَتِجرُي اي ذا 

، ، َوتواِتِر اَْلْحزانِ 2الَعْفِو َوالرِ ْضواِن ِمْن الظ ْلِم َوالُعْدواِن، َوِمْن ِغرَيِ الزَّمانِ 
ِة، َوِإايَك َأْسَْتِْشُد  3َوطواِرقِ  ِة قَ ْبَل التََّأه ِب َوالُعدَّ اِلََدَثِن، َوِمْن اْنقضاء املُدَّ

ِلما ِفيِه الصَّالُح َواِْلْصالُح، َوِبَك َأْسَتِعنُي ِفيما يَ ْقَْتُِن ِبِه النَّجاُح َواِْلجْناُح، 
َك َأْرَغُب يف لِباِس العاِفَيِة َوَُتاِمها َوُُشُوِل السَّالَمِة َوَدَواِمها، وَأُعوُذ ِبَك  َوِإاي 

اي َربِ  ِمْن َُهَزاِت الشَّياِطنِي، َوَأْحَْتُِز ِبُسْلطاِنَك ِمْن َجْوِر السَّالِطنِي، فَ تَ َقبَّْل 
ما كاَن ِمْن َصالِت َوَصْوِمي، َواْجَعْل َغِدي َوما بَ ْعَدُه َأْفَضَل ِمْن ساَعيِت 

ُ َويَ ْوِمي، َوَأِعزَّّن   يف َعِشرَيِت َوقَ ْوِمي، َواْحَفْظِِن يف يَ ْقَظيِت َونَ ْوِمي، فَأَْنَت اَّلل 
َخرْي  حاِفظا  َوَأْنَت َأْرَحُم الر امِحِنَي. الل ُهمَّ ِإّن ِ أَْبرُأ ِإلَيَك يف يَ ْوِمي هذا َوما 

ْرِك َواِْلِْلاِد، َوُأْخِلُص َلَك ُدعا ِئي تَ َعر ضا  بَ ْعَدُه ِمَن اَلحاِد، ِمَن الشِ 
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ِ الّزمان: مصائب الزمان.  
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ِلإِلجابَِة، َوأُِقيُم َعلى طاَعِتَك رَجاء  ِلإِلَثبَِة، َفَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َخرْيِ َخْلِقَك 
، َواْحَفْظِِن ِبَعْيِنَك الَّيِت ال 4الدَّاِعي ِإَل َحقِ َك، َوَأِعزَّّن ِبِعزِ َك الَِّذي ال ُيضامُ 

ْمِري َوِِبملَْغِفَرِة ُعْمِري، ِإنََّك َأْنَت الَغُفوُر تَناُم، َواْخِتْم ِِباِلْنِقطاِع ِإَلْيَك أَ 
 الرَِّحيُم.

 ُدعاء يوم اْلثنني

اِلَْمُد هلِل الَِّذي ملَْ ُيْشِهْد َأَحدا  ِحنَي َفَطَر  ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيِم، 
 ُيشاَرْك يف النََّسماِت. ملَْ  5السَّماواِت َواَْلْرَض، َوال اَتَََّذ ُمِعينا  ِحنَي بَ َرأَ 

اِْلَلِيَِّة، َوملَْ يُظاَهْر يف الَوْحدانِيَِّة. َكلَِّت االَْلُسُن َعْن غايَِة ِصَفِتِه َواَنسرت 
َبِتِه، َوَعَنِت الُوُجوُه ِْلَْشَيِتِه،  الُعُقوُل َعْن ُكْنِه َمْعرِفَِتِه، َوَتواَضَعِت اَلَباِبَرُة َِلَي ْ

 6َمِتِه. فَ َلَك اِلَْمُد ُمَتواِترا  ُمتَِّسقا  وُمَتوالِيا  ُمْستَ ْوِسقا  َواْنقاَد ُكل  َعِظيٍم ِلَعظَ 
)ُمْستَ ْوثِقا ( َوَصَلواتُُه َعلى َرُسوِلِه أََبدا  َوَسالُمُه داِئما  َسْرَمدا . الل ُهمَّ اْجَعْل 

َك ِمْن يَ ْوٍم َأوََّل يَ ْوِمي هذا َصالحا ، َوَأْوَسَطُه َفالحا ، َوآِخَرُه جَناحا ، َوَأُعوُذ بِ 
 َأوَّلُُه فَ زَع ، َوَأْوَسطُُه َجزَع  َوآِخُرُه َوَجع . 

الل ُهمَّ ِإّن ِ أْستَ ْغِفُرَك ِلُكلِ  َنْذٍر َنَذْرتُُه َوِلُكلِ  َوْعٍد َوَعْدتُُه، َوِلُكلِ  َعْهٍد 
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ا َعْبٍد ِمْن َعِبيِدَك عاَهْدتُُه ُثَّ ملَْ َأِف ِبِه، َوَأسَأُلَك يف َمظاملِِ ِعباِدَك ِعْنِدي فََأُي  
ُه يف نَ ْفِسِه، َأْو يف ِعْرِضِه  َأو َأَمٍة ِمْن ِإماِئَك كاَنْت َلُه ِقَبِلي َمْظَلَمة  ظََلْمُتها ِإاي 
ُتُه َِبا، َأْو ََتاُمل  َعَلْيِه ِبَْيٍل َأْو  َأْو يف ماِلِه َأْو يف َأْهِلِه َوَوَلِدِه، َأْو ِغيَبة  اْغتَ ب ْ

يَّةٍ  7ْو أَنَ َفةٍ َهَوى  أَ  َأْو ِرايٍء َأْو َعَصِبيٍَّة غائِبا  كاَن َأْو شاِهدا  َوَحي ا  كاَن  8َأْو محَِ
َأْو َميِ تا ، فَ َقُصَرْت َيِدي َوضاَق ُوْسِعي َعْن َردِ ها ِإلَْيِه والَتَحل ِل ِمْنُه، فََأْسأَُلَك 

ِتِه َوُمْسرَِعة  ِإَل ِإراَدتِِه َأْن ُتَصلِ َي اي َمْن َُيِْلُك اِلاجاِت َوِهي ُمْسَتِجيَبة  ِلَمِشيَّ 
َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد، َوَأْن تُ ْرِضَيُه َعِنِ  ِبا ِشْئَت، َوَِتََب َل ِمْن ِعْنِدَك 
ُقُصَك املَْغِفَرُة وال َتُضر َك املَْوِهَبُة، اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي. الل ُهمَّ   َرمْحَة ، ِإنَُّه ال تَ ن ْ

َتنْيِ: َسعاَدة  يف َأوَِّلِه ِبطاَعِتَك، َونِْعَمة   َأْوِلِِن يف ُكلِ  يَ ْوِم اْثِننِي نِْعَمَتنْيِ ِمْنَك ثِن ْ
 يف آِخرِِه ِبَْغِفَرِتَك، اي َمْن ُهَو اِْللُه َوال يَ ْغِفُر الذ نُوَب ِسواُه.

 ُدعاء يوم الثالَثء

ُد هلِل َواِلَْمُد َحق ُه َكما َيْسَتِحق ُه مَحْدا  َكِثريا ، ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيِم، اِلَمْ 
، َوَأُعوُذ ِبِه  َوَأُعوُذ ِبِه ِمْن َشرِ  نَ ْفِسي؛ ِإنَّ الن َّْفَس َْلم ارَة  ِِبلس وِء ِإال  ما رَِحَم َرِبِ 

 ِمْن ُكلِ  َجب اٍر فاِجٍر، ِمْن َشرِ  الشَّْيطاِن الَِّذي يَزِيُدّن َذْنبا  ِإَل َذْنِب، َواْحَْتُِز ِبهِ 
َوُسْلطاٍن جائٍِر، َوَعُدوٍ  قاِهٍر. الل ُهمَّ اْجَعْلِِن ِمْن ُجْنِدَك، فَِإنَّ ُجْنَدَك ُهُم 
الغالُِبوَن، َواْجَعْلِِن ِمْن ِحْزِبَك، فَِإنَّ ِحْزَبَك ُهُم املُْفِلُحوَن، َواْجَعْلِِن ِمْن أْولِياِئَك، 
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َخْوف  َعَلْيِهم َوال ُهْم ََيَْزنُون. الل ُهمَّ َأْصِلْح َل ِديِِن فَِإنَُّه ِعْصَمُة  فَِإنَّ َأْولِياَءَك ال
ا داُر َمَقرِ ي َوِإلَْيها ِمن َُّماَورَِة اللئاِم َمَفرِ ي، َواْجَعِل  َأْمِري، َوَأْصِلْح َل آِخَرِت فَِإَّنَّ

َل ِمْن ُكلِ  َشٍر، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد  اِلَياَة ِزايَدة  َل يف ُكلِ  َخرْيٍ َوالَوفاَة راَحة  
خاُتَِ النَِّبيِ نَي َوَُتاِم ُعدَِّة املُْرَسِلنَي، َوَعلى آِلِه الطَّيِ ِبنَي الطَّاِهرِيَن َوَأْصحاِبِه 

َتَجِبنَي، َوَهْب َل يف الث الَثِء َثالَث : ال َتدَْع َل َذنْبا  ِإال  َغَفْرَتُه، َوال َغم ا  ِإال   املُن ْ
َتُه، َوال َعُدو ا  ِإال  َدفَ ْعَتُه. بِِبْسِم اَّللِ  َخرْيِ اَْلَساِء، ِبْسِم اَّللِ  َربِ  اَْلْرِض  َأْذَهب ْ
َوالسَّماِء َأْسَتْدِفُع ُكلَّ َمْكُروٍه َأوَّلُُه َسَخطُُه، َوَأْسَتْجِلُب ُكلَّ َُمُْبوٍب َأوَّلُُه ِرضاُه، 

 لُغْفراِن اي َوَلَّ اِْلْحساِن.فَاْخِتْم َل ِمْنَك ِبِ 

 ُدعاء يوم اْلربعاء

َوالن َّْوَم  9ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيِم، اِلَْمُد هلِل الَِّذي َجَعَل الل ْيَل لِباسا  
، َوَجَعَل النَّهاَر ُنُشورا ، َلَك اِلَْمُد َأْن بَ َعثْ َتِِن ِمْن َمْرَقِدي َوَلْو ِشْئَت 10ُسباَت  

َقِطُع أََبدا  َوال َُيِْصي َلُه اَْلالِئُق َعَددا . 11َسْرَمدا   َجَعْلَتهُ  ، مَحْدا  داِئما  ال يَ ن ْ
الل ُهمَّ َلَك اِلَْمُد َأْن َخَلْقَت َفَسوَّْيَت َوَقدَّْرَت َوَقَضْيَت َوَأَمتَّ َوَأْحيَ ْيَت 

ْيَت َوَعلى املُْلِك َوَأْمَرْضَت َوَشَفْيَت َوعافَ ْيَت َوأَبْ َلْيَت، َوَعلى الَعْرِش اْستَ وَ 
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اْحتَ َوْيَت. َأْدُعوَك ُدعاَء َمْن َضُعَفْت َوِسيَلُتُه َوانْ َقَطَعْت ِحيَلُتُه َواْقَْتََب َأَجُلُه 
ْنيا َأَمُلُه، َواْشَتدَّْت ِإَل َرمْحَِتَك فاقَ ُتُه َوَعُظَمْت لِتَ ْفرِيِطِه َحْسَرتُُه  َوَتداَّن يف الد 

َرتُُه َوَخُلَصْت ِلَوْجِهَك تَ ْوبَ ُتُه. َفَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد خاُتَِ النَِّبيِ نَي وََكثُ َرْت زَلَُّتُه َوَعث ْ 
َوَعلى َأْهِل بَ ْيِتِه الطَّيِ ِبنَي الطَّاِهرِيَن، َواْرزُْقِِن َشفاَعَة ُُمَمٍَّد َصلَّى هللا َعَلْيِه 

مِحِنَي. الل ُهمَّ اْقِض َل يف َوآِلِه، َوال ََتْرِْمِِن ُصْحبَ َتُه ِإنََّك أَْنَت َأرَحُم الر ا
اَْلْرِبعاِء َأْربَعا : اْجَعْل قُ وَِّت يف طاَعِتَك، َوَنشاِطي يف ِعباَدِتَك، َوَرْغَبيِت يف 

 َثواِبَك، َوزُْهِدي ِفيما يُوِجُب َل أَلِيَم ِعقاِبَك، ِإنََّك َلِطيف  ِلَما َتشاُء.

 ُدعاء يوم اْلميس

اِلَْمُد هلِل الَِّذي َأْذَهَب اللَّْيَل ُمْظِلما  ِبُقْدرَتِِه،   الرَِّحيِم،ِبْسِم اَّللِ  الرَّمْحنِ 
َوجاَء ِِبلنَّهاِر ُمْبِصرا  ِبَرمْحَِتِه، وََكساّن ِضياَءُه َوَأَن يف نِْعَمِتِه. الل ُهمَّ َفَكما 

َتِِن َلُه فَأَْبِقِِن َْلْمثاِلِه، َوَصلِ  َعلى النَِّبِ  ُُمَمَّ  ٍد َوآِلِه، َوال تَ ْفَجْعِِن ِفيِه َويف أَبْ َقي ْ
، َواْرزُْقِِن َخرْيَُه  ِم ِِبْرِتكاِب املَحارِِم َواْكِتساِب املَآُثِِ َغرْيِِه ِمَن اللَّياَل َواَْلاي 
َوَخرْيَ ما ِفيِه َوَخرْيَ ما بَ ْعَدُه، َواْصِرْف َعِنِ  َشرَُّه َوَشرَّ ما ِفيِه َوَشرَّ ما بَ ْعَدُه. 

 ِإّن ِ ِبِذمَِّة اِْلْسالِم َأتَ َوسَُّل ِإلَْيَك، َوِبُْرَمِة الُقْرآِن َأْعَتِمُد َعَلْيَك، الل ُهمَّ 
َوِبَُحمٍَّد املُْصَطفى َص لَّى اَّلل ُ َعَلْيِه َوآِلِه أْسَتْشِفُع َلَدْيَك، فَاْعِرِف الل ُهمَّ 

لرَّامِحِنَي. الل ُهمَّ اْقِض َل يف ِذمَّيِتَ الَّيِت رََجْوُت َِبا قضاَء حاَجيِت، اي َأْرَحَم ا
اْلَِميِس ََخْسا : ال يَ تَِّسُع ََلا ِإال  َكَرُمَك، َوال يُِطيُقها ِإال  نَِعُمَك: َسالَمة  
َأْقوى َِبا َعلى طاَعِتَك، َوِعباَدة  َأْسَتِحق  َِبا َجزِيَل َمُثوبَِتَك، َوَسَعة  يف اِلاِل 

 تُ ْؤِمَنِِن يف َمواِقِف اْلَْوِف ِبَِْمِنَك، َوَُتَْعَلِِن ِمْن ِمَن الر ْزِق اَِلالِل، َوَأنْ 
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َطواِرِق اَلُُموِم َوالُغُموِم يف ِحْصِنَك، َوَصلِ  َعلى ُُممٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد، َواْجَعْل 
 تَ َوس ِلي ِبِه شاِفعا  يَ ْوَم الِقياَمِة َنِفعا ، ِإنََّك َأْنَت َأْرَحُم الرَّامِحِنَي.

 يوم اَلمعة ُدعاء

اِلَْمُد هلِل اَْلوَِّل قَ ْبَل اِْلْنشاِء َواِْلْحياِء، َواَلِخِر  ِبْسِم اَّللِ  الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 
ُقُص َمْن َشَكَرُه،  بَ ْعَد فَناِء اَْلْشياِء، الَعِليِم الَِّذي ال يَ ْنسى َمْن ذََكَرُه، َوال يَ ن ْ

َء َمْن رَجاُه. الل ُهمَّ ِإّن ِ ُأْشِهُدَك وََكفى ِبَك َوال ُيَِيُب َمْن َدعاُه، َوال يَ ْقَطُع رَجا
يَع َمالِئَكِتَك َوُسكَّاِن ََساواِتَك َومَحََلِة َعْرِشَك، َوَمْن  َشِهيدا ، َوُأْشِهُد ُجَِ
بَ َعْثَت ِمْن أَْنِبياِئَك َوُرُسِلَك، َوأَْنَشأَت ِمْن َأْصناِف َخْلِقَك، َأّن ِ َأْشَهُد أَنََّك 

 ال ِإلَه ِإال  أَْنَت َوْحَدَك ال َشرِيَك َلَك َوال َعِديَل َوال ُخْلَف ِلَقْوِلَك أَْنَت هللاُ 
َوال تَ ْبِديَل، َوَأنَّ ُُمَمَّدا  َصلَّى هللا َعَلْيِه َوآِلِه َعْبُدَك َوَرُسوُلَك َأد ى ما مَحَّْلَتُه 

أَنَُّه َبشََّر ِبا ُهَو َحقٌّ ِمَن ِإَل الِعباِد َوجاَهَد يف هللِا َعزَّ َوجلَّ َحقَّ اَِلهاِد، وَ 
 الثَّواِب، َوأَْنَذَر ِبا ُهَو ِصْدق  ِمَن الِعقاِب. 

َتِِن، َوال ُتزِْغ قَ ْلِب بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ َتِِن،  الل ُهمَّ ثَ بِ ْتِِن َعلى ِديِنَك ما َأْحيَ ي ْ
َعلى ُُمَمٍَّد َوَعلى آل َوَهْب َل ِمْن َلُدْنَك َرمْحَة  ِإنََّك أَْنَت الَوه اُب، َصلِ  

ُُمَمٍَّد، َواْجَعْلِِن ِمْن َأْتباِعِه َوِشيَعِتِه، َواْحُشْرّن يف زُْمَرتِِه، َوَوفِ ْقِِن َْلداِء فَ ْرِض 
اَلُُمعاِت َوما َأْوَجْبَت َعَليَّ ِفيها ِمْن الط اعاِت، َوَقَسْمَت ِْلْهِلها ِمَن الَعطاِء 

 أَْنَت الَعزِيُز اِلَِكيُم.يف يَ ْوِم اَلَزاِء. ِإنََّك 
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 ُدعاء يوم السبت

ِبْسِم اَّللِ  َكِلَمِة املُْعَتِصِمنَي َوَمقاَلِة املَُتَحرِ زِيَن،  ِبْسِم اَّللِ  الرَّمْحِن الرَِّحيِم،
َوَأُعوُذ ِِبَّللِ  َتعاَل ِمْن َجْوِر اَلاِئرِيَن، وََكْيِد اِلاِسِديَن َوبَ ْغِي الظ اِلمنَي، َوَأمْحَُدُه 
فَ ْوَق مَحِْد اِلاِمِديَن. الل ُهمَّ أَْنَت الواِحُد ِبال َشرِيٍك، َواملَِلُك ِبال َُتِْلْيٍك، ال 
ُتضاد  يف ُحْكِمَك، َوال تُنازَُع يف ُمْلِكَك. َأْسأَُلَك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد 

ُلُغ ِب غايََة ِرضاَك، َوَأْن َعْبِدَك َوَرُسوِلَك، َوَأْن تُ ْوزَِعِِن ِمْن ُشْكِر نُ ْعماَك ما ت َ  ب ْ
َنِِن َعلى طاَعِتَك َوُلُزوِم ِعباَدِتَك َواْسِتْحقاِق َمُثوبَِتَك بُِلْطِف ِعنايَِتَك،  تُِعي ْ
َتِِن،  َفُعِِن ما أَبْ َقي ْ َتِِن، َوتُ َوفِ َقِِن ِلَما يَ ن ْ َوتَ ْرمَحَِِن ِبَصدِ ي َعْن َمعاِصيَك ما َأْحيَ ي ْ

َك َصْدِري، َوََتُطَّ بَِتالَوتِِه ِوْزِري، َوَُتَْنَحِِن السَّالَمَة يف ِديِِن َوَأْن َتْشَرَح ِبِكتابِ 
َونَ ْفِسي، َوال ُتوِحَش ِب َأْهَل أُْنِسي، َوتُِتمَّ ِإْحساَنَك ِفيما بَِقَي ِمْن ُعْمِري 

 َكما َأْحَسْنَت ِفيما َمضى ِمْنُه، اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

* * * 
 

 عة وَّنارها وأعماَلايف فضل ليلة اَلم

إعلم أّن ليلة اجلُمعة َوّنارها ُيتازان على سائر الليايل َواألايم مسّوا  َوشرفا . 
من مات ما َبنَي زوال الش مس من »َوَعن الّصادق )عليه السلم( أَنَّه قاَل: 

 «.َيوم اْلميس إَل زوال الشمس من َيوم اَلُمعة أعاذه هللا من ضغطة القَب

َك أن ُتَضيِ َع »لسلم( أيضا  أنّه قاَل: وعنه )عليه ا إن  للُجُمَعِة حق ا  فإاي 
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حرَمَتُه أو تُقصِ َر يف شيٍء من عبادِة هللا َتعاَل والتقر ِب إلَيِه ِبلعمل الص احِل 
َوترِك احملارم ُكلِ ها فإن  هللَا َتعاَل ُيضاِعُف فيِه اَِلسناِت َوَُيحو الس ي ئاِت 

اِت، َويوُمُه مثُل ليلِتِه فإِن استطعَت أن َتييَ َها ِبلد عاِء َوَيرَفُع فيِه الد رج
نيا  َوالص الِة فَافعل فإنَّ هللَا َتعاَل يُرسل فيها املالِئكَة إَل السَّماء الد 

 «.لتضاعَف فيها اِلَسناِت َوَُتحو فيها السي ئاِت، َوإن  اَّلل َ واِسع  كري

إن  املؤِمَن ليدعو يف »اَل: وأيضا  يف حديث معترب عنه )عليه السلم( ق
)أي « اِلاجة فَ ُيؤخ ر هللا حاَجَتُه اليت َسأل إَل َيوم اَلُمعة ليخص ه بفضله

مل ا َسأل إخوة يوُسَف أِبهم »ليضاعف له ِبَسبب َفضل َيوم اجلُمعة(. َوقاَل: 
﴾ يَعقوب أْن َيْستَ ْغِفَر ََلُم قَال: تغفار ُث  أخ ر االس ﴿َسوَف أسَتغِفُر َلكْم َرِب 

  «.إَل الس حر من لَيلة اَلُمعة َكي ُيستجاب َلهُ 

* * * 
 

 أعمال ليلة اَلمعة

 أم ا أعمال ليلة اَلمعة كثرية وهنا نقتصر على عد ة منها:

واإلكثاُر اْلكثاُر من قول: ُسْبَحاَن هللِا، وهللاُ َأْكََبُ، َوال إلَه إالَّ هللاُ األول: 
أْستَ ْغِفُر هللَا الَِّذي ال ِإلَه ِإال  ُهَو اَِلي  وُقْل:  من الصلة على ُمّمد  وآله.

تَ ْوبََة َعْبٍد خاِضٍع ِمْسِكنٍي ُمْسَتِكنٍي، ال َيْسَتِطيُع لِنَ ْفِسِه الَقي وُم َوأَُتوُب ِإلَْيه  ِِ
 َصْرفا  َوال َعْدال  َوال نَ ْفعا  َوال ُضر ا  َوال َحياة  َوال َمْوَت  َوال ُنُشورا . َوَصل ى اَّلل ُ 
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 َعلى ُُمَمٍَّد َوِعْْتَتِِه الطَّيِ ِبنَي الط اِهرِيَن اَْلْخياِر اْلَْبراِر َوَسل َم َتْسِليما .
َك الَعِظيِم َأْن ُتَصلِ َي وُقْل أيضا :  الل ُهمَّ إّن ِ َأْسأَُلَك ِبَوْجِهَك الَكِرِي، َواَسِْ

  الَعِظيَم.َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد، َوَأْن تَ ْغِفَر َل َذْنِبَ 
من قال هذه الكلمات سبع »َوَعن الّنيّب )صّلى هللا عليه وآله وسلم( قاَل: 

مر ات يف ليلة اَلُمعة فمات ليلته َدَخل اَلن ة، َوَمن قاََلا َيوم اَلُُمعة فمات 
 )بشرطها وشروطها(.  «يف ذلَك اليوم َدَخل اَلن ة

أَْنَت َخَلْقَتِِن َوَأََن َعْبُدَك َواْبُن َأَمِتَك َويف الل ُهمَّ َأْنَت َرِبِ  ال ِإلَه ِإال  وُقْل: 
قَ ْبَضِتَك َوَنِصَييِت بَِيِدَك َأْمَسْيُت َعلى َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ 

ُه َبِرضاَك ِمْن َشرِ  ما َصنَ ْعُت، وأَبُوُء بِِنْعَمِتَك َوأَبُ ْوُء ِبَذْنِب فَاْغِفْر َل ُذنُوِب ِإنَّ 
 ال يَ ْغِفُر الذ نُوَب ِإال  أَْنَت.

اللَُّهمَّ َمْن تَ َعبََّأ َوَِتَي َأ َوَأَعدَّ الثاين: ويدعى يف ليلة اجلمعة وّنارها هبذا الدعاء: 
َواْستَ َعدَّ ِلِوفاَدٍة ِإَل َُمُْلوٍق رَجاَء رِْفِدِه َوطََلَب َنئِِلِه َوجائَِزتِِه، فَِإلَْيَك اي َربِ  

اْسِتْعدادي رَجاَء َعْفِوَك َوطََلَب َنئِِلَك َوجائَِزِتَك، َفال َُتَيِ ْب ُدعائي، اي تَ ْعِبَئيِت وَ 
ُقُصُه َنِئل ، فَِإّن  ملَْ آِتَك ثَِقة  ِبَعَمٍل صاِلٍح َعِمْلُتُه  َمْن ال َُييُب َعَلْيِه ساِئل  َوال يَ ن ْ

ُتَك ُمِقر ا  َعل ى نَ ْفسي ِِبِْلساَءِة َوالظ ْلِم، ُمْعَْتِفا  ِبَِْن َوال ِلِوفاَدِة َُمُْلوٍق رََجْوتُُه، أَتَ ي ْ
ُتَك َأْرُجو َعظيَم َعْفِوَك الَّذي َعَفْوَت ِبِه َعِن اْْلاِطئنَي،  ال ُحجََّة َل َوال ُعْذَر، أَتَ ي ْ

ْن فَ َلْم َُيْنَ ْعَك طُوُل ُعُكوِفِهْم َعلى َعظيِم اَْلُْرِم َأْن ُعْدَت َعَلْيِهم ِِبلرَّمْحَِة، فَيا مَ 
َرمْحَُتُه واِسَعة ، َوَعْفُوُه َعظيم  اي َعظيُم اي َعظيُم اي َعظيُم، ال يَ ُرد  َغَضَبَك ِإال  
ِحْلُمَك، َوال يُ ْنجي ِمْن َسَخِطَك ِإالَّ التََّضر ُع ِإلَْيَك، فَ َهْب َل اي ِإَلي فَ َرجا  
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ِن َغم ا  َحّت  َتْسَتجيَب َل، َوتُ َعر َِفِِن ِِبْلُقْدرَِة الَّيت َُتْيي َِبا َمْيَت اْلِبالِد، َوال ُِتِْلكْ 
اِْلجابََة يف ُدعائي، َوَأِذْقِن طَْعَم اْلعاِفَيِة ِإَل ُمنَ َتهى َأَجلي َوال ُتْشِمْت ِب َعُدو ي، 
ْنُه ِمْن ُعُنقي. اللَُّهمَّ ِإْن َوَضْعَتِن َفَمْن َذا الَّذي يَ ْرفَ ُعِن،  َوال ُتسل ْطُه َعَليَّ، َوال ُُتَكِ 

َوِإْن رَفَ ْعَتِن َفَمْن َذا الَّذي َيَضُعِن، َوِإْن َأْهَلْكَتِن َفَمْن َذا الَّذي يَ ْعِرُض َلَك يف 
َعْبِدَك َأْو َيْسأَُلَك َعْن َأْمرِِه، َوَقْد َعِلْمُت أن لَْيَس يف ُحْكِمَك ظُْلم ، َوال يف 

ا يَ ْعَجُل َمْن َُياُف اْلَفْوتَ  ا ََيْتاُج ِإََل الظ ْلِم الضَّعيُف، نَ ْقَمِتَك َعَجَلة ، َوِإَّنَّ ، َوِإَّنَّ
َوَقْد َتعالَْيَت اي ِإَلي َعْن ذِلَك ُعُلو ا  َكبريا ، اللَُّهمَّ ِإّن  َأُعوُذ ِبَك فََأِعْذّن، َوَأْسَتجرُي 

 َعلى ِبَك فََأِجْرّن، َوَأْستَ ْرزُِقَك فَاْرزُْقِن، َوأَتَ وَكَُّل َعَلْيَك فَاْكِفِن، َوَأستَ ْنِصُركَ 
، َوَأْستَ ْغِفُرَك اي ِإَلي فَاْغِفْر َل  َعُدو ي )عدو ك( فَاْنُصْرّن، َوَأْسَتعنُي ِبَك فََأِعِن 

 آمنَي آمنَي آمنَي.
 : أن يدعو بدعاء كميل، وسُيذكر يف الفصل اآليت إْن شاء هللا تعاىل.الثالث

ِة، اَي ِبِسَط داِئَم اْلَفْضِل َعَلى اْلََبِيَّ أن يقول عشر مرات: اي  الرابع:
اْلَيَدْيِن ِِبْلَعِطيَِّة، اي صاِحَب اْلَمواِهِب السَِّنيَِّة، َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َخرْيِ 

وهذا الذكر الشريف اْلَوَرى َسِجيَّة ، واْغِفْر لَنا اي َذا اْلُعَلى يف هِذِه اْلَعِشيَِّة. 
 وارد يف ليلة عيد الفطر أيضا .

 هي كثرية وَنن هنا نقتصر على عد ة منها:أعمال َّنار اَلمعة و 
أن يُقرأ يف الركعة األوىل من صلة الفجر، بعد احلمد سورة اجلمعة، ويف 

 الثانية بعد احلمد سورة التوحيد.
أن يغتسل، وذلك من السنن، وُروي عن النيّب )ص( أنّه قال لعلّي )ع(: 
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ت يومك، وتطويه، اي علي  اغتسل يف كل  ُجعة، ولو أن ك تشْتي املاء بقو »
، وعن الصادق )صلوات هللا وسلمه عليه( «فإن ه ليس من التطو ع أعظم منه

 فقال:  ،َمن اغتسل يوم اَلمعة»قال: 
َأْشَهُد َأْن ال ِإَلَه ِإالَّ هللاُ، َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، وَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّدا  َعْبُدُه 

مٍَّد وآِل ُُمَمٍَّد، َواْجَعْلِِن ِمَن الت َّو اِبنَي، َواْجَعْلِِن َوَرُسولُُه، اَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُمَُ 
أي طُْهرا  من ذنوبه، أو  ،«ِمَن اْلُمَتَطهِ ريَن. كان طُْهرا  من اَلمعة إَل اَلمعة

أّن أعماله وقعت على طُْهر معنوي. ووقته بعد طلوع الفجر إىل زوال الشمس، 
ن أفضل. وجيوز اإلتيان به بعد الزوال ويف الليل وكّلما قـَُرَب الوقت إىل الزوال كا

طلقة وُيستحّب قضاؤه يوم السبت.
ُ
 بنّية الُقربة امل

 صالة َجعفر الط ي اِر عليه السالم

وهي مرويّة مبا هَلا من الفضل العظيم إبسناد معترب، وأهّم ما هلا من الفضل، 
جلُمعة، وهـي أربـع غفران الذنوب العظام، وأفضل أوقاهتا َصْدُر النهار يوم ا
﴿إذا و ﴿اِلمد﴾ركعـات بتشّهدين وتسليمتـني يُقرأ يف الرّكعـة اأُلوىل سورة 

ويف الثّالثة  ﴿الَعاداَيت﴾و ﴿اِلمد﴾ويف الرّكعة الثانية سورة  زلزلت اْلرض﴾
﴿ُقْل هَو هللاُ و ﴿اِلمد﴾ويف الرابعـة  ﴿ِإذا جآَء َنصُر هللِا﴾و  ﴿اِلمد﴾

القراءة يف كّل ركعة، فليقل قبل الرّكوع مخس عشرة مرّة: فإذا فرغ من  َأحد ﴾
ويقوهلا يف ركوعه عشرا ، وإذا  ُسْبحاَن هللِا َوَاِْلَْمُد هلِل َوال إل َه إال  هللُا َوَاهللُ َأْكََبُ 

اْستوى من الرّكوع قائما  قاهلا عشرا ، فإذا سجد قاهلا عشرا ، فإذا جلس بني 
سجد الثّانية قاهلا عشرا ، فإذا جلس ليقوم قاهلا قبل  الّسجدتني قاهلا عشرا ، فإذا

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   88                        )الفهرس( احملتوايت               

 أن يقوَم عشرا ، يفعل ذلك يف األربع ركعات فتكون ثلمثائة تسبيحة. 
(: أاَل أعل مك روى الكليين عن أيب سعيد املدائين قال: قال الصادق )ع

قل إذا فرغت من )ع( قلت: بلى، قال:  شيئا  تقوله يف صالة جعفر
  الس جدة الثانية من الر كعة الرابعة:الت سبيحات يف 

ُسْبحاَن َمْن لَِبَس الِعزَّ َوالَوقاَر، ُسْبحاَن َمْن تَ َعطََّف ِِبملَْجِد َوَتَكرََّم ِبِه، 
َبِغي التَّْسِبيُح ِإال  َلُه، ُسْبحاَن َمْن َأْحَص ى ُك لَّ َشيٍء ِعْلُمُه،  ُسْبحاَن َمْن ال يَ ن ْ

َعِم، ُسْبحاَن ِذي الُقْدرَِة َوالَكَرِم. الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ُسْبحاَن ِذي املَنِ  َوالن ِ 
َك اَْلْعَظِم  َتهى الرَّمْحَِة ِمْن ِكتاِبَك، َواَسِْ ِبَعاِقِد الِعزِ  ِمْن َعْرِشَك َوُمن ْ

ِتِه َوافْ َعْل وََكِلماِتَك التَّامَّ ة الَّيِت ُتَّْت ِصْدقا  َوَعْدال ، َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوَأْهِل بَ يْ 
 وتطلب حاجتك. ،«ِب َكذا وَكَذا

 ويستحّب هذا الدعاء الذي يصلح للقنوت أيضا :

اي َمْن َأْظَهَر اَلَِميَل َوَسَْتَ الَقِبيَح، اي َمْن ملَْ يُؤاِخْذ ِِبَلَرِيَرِة، َوملَْ يَ ْهِتِك 
املَْغِفَرِة، اي ِبِسَط الَيَدْيِن السِ ْْتَ، اي َعِظيَم الَعْفِو اي َحَسَن التَّجاُوِز َواي َواِسَع 

َتهى ُكلِ  َشْكوى، اي ُمِقيَل الَعَثراِت، اي  ِِبلرَّمْحَِة، اي صاِحَب ُكلِ  جَنْوى، َوُمن ْ
ُه اي  َتِدائ  ِِبلنِ َعِم قَ ْبَل اْسِتْحقاِقها، اي َرِبَّ ، اي ُمب ْ َكِرَي الصَّْفِح، اي َعِظيَم املَنِ 

ُه، اي اَّلل ُ  ُه اي َرِبَّ ، اي َسيِ داُه، اي َمْواَلُه، اي رَجاءاُه، اي ِغياَثُه، اي غايََة َرِبَّ
َرْغَبتاُه، اي َرمْحُن، اي رَِحيُم، اي ُمْعِطَي اَْلرْياِت، َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد 

 واطُلب حاجتك.َكِثريا  طَيِ با  َكَأْفَضِل ما َصلَّْيَت َعلى َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك، 
اِل يوم اجلمعة أن يدعو إذا زالت الشمس مبا رواه ُمّمد بن مسلم ومن أعم
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عن الصادق صلوات اّللِّ وسلُمُه عليه، وهو ما أورده الشيخ يف املصباح أْن 
ال ِإلَه ِإال  هللاُ، َوهللُا َأْكََبُ، َوُسْبحاَن هللِا َواِلَمُد هلِل، الَِّذي ملَْ يَ تَِّخْذ يقول: 

ُْه َتْكِبريا .  َوَلدا  َوملَْ َيُكنْ  ُُثَّ َلُه ِشرِيك  يف املُْلِك َوملَْ َيُكْن َلُه َوَلٌّ ِمَن الذ لِ  وََكَبِ 
: اي ساِبَغ النِ َعِم، اي داِفَع النِ َقِم، اي ِبِرَئ النََّسِم، اي َعِليَّ اَِلَمِم اي ُمْغِشَي يَقول

، اي ُمْؤِنَس املُْستَ ْوِحِشنَي الظ َلِم، اي ذا اَلُوِد َوالَكَرِم، اي كاِشَف الض رِ   َواَْلملَِ
يف الظ َلِم، اي عاِلما  ال يُ َعلَُّم، َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوافْ َعْل ِب ما َأْنَت 
َأْهُلُه، اي َمِن اَْسُُه َدواء ، َوِذْكُرُه ِشفاء ، َوطاَعُتُه َغناء  ]ِغن[، اْرَحْم َمْن رَأُس 

، َوِسالُحُه الُبكاُء. ُسْبحاَنَك ال ِإلَه ِإال  َأْنَت اي َحنَّاُن اي َمنَّاُن اي ماِلِه الرَّجاءُ 
 َبِديَع السَّماواِت َواَْلْرِض، اي ذا اََلالِل َواِْلْكراِم.
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 الباب اْلو ل
 يف ذكر نُبذة من الدعوات املعتربة ومنها

 دعاء كميل بن زايد )رض(

فة. قاَل العّلمة اجمللسي )رمحه هللا(: إنّه أفضل َوُهَو من الدَّعوات املعرو 
األدعية، َوُهَو دعاء اخلضر )عليه السلم( وقد علَّمه أمري املؤمنني )عليه 
السلم( ُكميل ، َوُهَو من َخواّص أصحابه، ويُدعى به يف ليلة النصف من 

ق، ويف شعبان، وليلة اجلُمعة، وجيدي يف كفاية شّر األعداء، ويف فتح بب الرز 
 غفران الذُّنوب، وُيسّمى بدعاء اخلضر )ع(.

اَلل ُهمَّ ِإّن ِ َأسأَُلَك ِبرمَحِتَك الَّيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشيٍء، َوِبُقوَِّتَك الَّيِت قَ َهْرَت 
َِبا ُكلَّ َشيٍء، َوخَضَع ََلا ُكل  َشيٍء، َوَذلَّ ََلا ُكل  َشيٍء، َوِبَََبُوِتَك الَّيِت 

ُكلَّ َشيٍء، َوبَعزَِّتَك الَّيِت ال يَ ُقوُم ََلا َشيء ، َوِبَعَظَمِتَك الَّيِت َمَِلْت َغَلْبَت َِبا  
ُكلَّ َشيٍء، َوِبُسْلطاِنَك الَِّذي َعال ُكلَّ َشيٍء، َوِبَوْجِهَك الباِقي بَ ْعَد فَناِء ُكلِ  

الَِّذي َأحاَط ِبُكلِ   َشيٍء، َوِبََِْساِئَك الَّيِت َمَِلَْت َأرْكاَن ُكلِ  َشيٍء، َوِبِعْلِمكَ 
اي َأوََّل ، 12َشيٍء، َوبُِنوِر َوْجِهَك الَِّذي َأضاَء َلُه ُكل  َشيٍء، اي نُوُر اي ُقد وسُ 

، 13اَْلوَّلنَي، َواي آِخَر اَلِخريَن. الل ُهمَّ اْغِفْر َلَ الذ نُوَب الَّيِت َِتِْتُك الِعَصمَ 
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الل ُهمَّ اْغِفْر َلَ الذ نُوَب الَّيِت تُ َغريِ ُ . 14تُ ْنِزُل النِ َقمَ الل ُهمَّ اْغِفْر َلَ الذ نُوَب الَّيِت 
الل ُهمَّ اْغِفْر َلَ . 16الل ُهمَّ اْغِفْر َلَ الذ نُوَب الَّيِت ََتِْبُس الد عاءَ ، 15النِ َعمَ 

ُتُه، وَ 17الذ نُوَب ال يت تُ ْنِزُل الَباَلء ُكلَّ َخِطيَئٍة . الل ُهمَّ اْغِفْر َل ُكلَّ َذْنٍب أْذنَ ب ْ
َأْخطَْأُِتا. الل ُهمَّ ِإّن ِ أَتَ َقرَُّب ِإلَْيَك ِبذِْكِرَك َواْسَتشِفُع ِبَك ِإَل نَ ْفِسَك، 

ُشْكَرَك، وَأْن تُ ْلِهَمِِن  18َوَأْسأَُلَك ِبُوِدَك َأْن ُتْدنَِيِِن ِمْن قُ ْرِبَك، َوَأْن ُتوزَِعِِن 
َل خاِضٍع ُمَتَذلِ ٍل خاِشٍع، َأْن ُتساُِمَِِن ِذْكَرَك. الل ُهمَّ ِإّن ِ َأسأَُلَك ُسؤا

يِع اَْلْحواِل ُمَتواِضعا . الل ُهمَّ  َوتَ ْرمَحَِِن، َوَُتَْعَلِِن ِبِقَسِمَك راِضيا  قانِعا ، َويف ُجَِ
، َوأَنْ َزَل ِبَك ِعْنَد الشَّداِئِد حاَجَتُه، 19َوَأسأَُلَك ُسؤاَل َمِن اْشَتدَّْت فاقَ ُتهُ 

ا ِعْنَدَك َرْغبَ ُتُه. الل ُهمَّ َعُظَم ُسْلطاُنَك َوَعال َمكاُنَك، َوَخِفَي َوَعُظَم ِفيم
َوَظَهَر َأْمُرَك، َوَغَلَب قَ ْهُرَك، َوَجَرْت ُقْدرَُتَك، َوال ُُيِْكُن الِفراُر ِمْن ، 20َمْكُركَ 
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 ِلَشيٍء ِمْن ُحُكوَمِتَك. الل ُهمَّ ال َأِجُد ِلُذنُوِب غاِفرا  َوال ِلَقباِئِحي ساِترا ، َوال
َعَمِلَي الَقِبيِح ِِبَِلَسِن ُمَبدِ ال  َغرْيََك، ال ِإلَه ِإال  َأْنَت، ُسْبحاَنَك َوِبَْمِدَك 
 . ظََلْمُت نَ ْفِسي، َوَُتَرَّْأُت ِبَْهِلي، َوَسَكْنُت ِإَل َقِدِي ِذْكِرَك َل، َوَمنِ َك َعَليَّ

ُه، وََكْم ِمْن فاِدٍح ِمَن الَبالِء َأقَ ْلَتُه، وََكْم ِمْن الل ُهمَّ َمْوالَي َكْم ِمْن قَبيٍح َسَْتْتَ 
يٍل َلْسُت َأْهال  َلُه  21ِعثارٍ  َتُه، وََكْم ِمْن َمْكرُوٍه َدفَ ْعَتُه، وََكْم ِمْن ثَناٍء ُجَِ َوقَ ي ْ

َنَشْرَتُه. الل ُهمَّ َعُظَم َبالِئي، َوَأفْ َرَط ِب ُسوُء حاَل، َوَقُصَرْت ِب َأْعماَل، 
ْنيا  22قَ َعَدْت ِب َأْغالَل وَ  َوَحَبَسِِن َعْن نَ ْفِعي بُ ْعُد آماَل، َوَخَدَعْتِِن الد 

ِبُغُرورِها، َونَ ْفِسي َبَِيانَِتها، َوِمطاَل اي َسيِ ِدي فََأْسأَُلَك ِبِعزَِّتَك َأْن ال ََيُْجَب 
ما اطََّلْعَت َعَلْيِه ِمْن َعْنَك ُدعاِئي ُسوُء َعَمِلي َوِفعاَل، َوال تَ ْفَضْحِِن َبَِفيِ  

ِسرِ ي، َوال تُعاِجْلِِن ِِبلُعُقوبَِة َعلى ما َعِمْلُتُه يف َخَلواِت ِمْن سوِء ِفْعِلي 
َوِإَساَءِت، َوَدواِم تَ ْفرِيِطي َوَجهاَليِت، وََكثْ َرِة َشَهواِت َوَغْفَليِت، وَُكِن الل ُهمَّ 

يِع اْلُُموِر َعُطوفا . ِإَِلي َوَرِبِ  ِبِعزَِّتَك َل يف ُكلِ  اَْلْحواِل َرؤُ  وفا ، َوَعَليَّ يف ُجَِ
َمْن َل َغرْيَُك َأسأَلُُه َكْشَف ُضرِ ي َوالنََّظَر يف َأْمِري. ِإَِلي َوَمْوالَي َأْجَرْيَت 
َعَليَّ ُحْكما  ات َّبَ ْعُت ِفيِه َهوى نَ ْفِسي َوملَْ َأْحَْتِْس ِفيِه ِمْن تَ ْزينِي َعُدوِ ي، 

َغرَّّن ِبا َأْهوى َوَأْسَعَدُه َعلى ذِلَك الَقضاُء فَ َتجاَوْزُت ِبا َجرى َعَليَّ ِمْن ف َ 
يِع  ذِلَك بَ ْعَض ُحُدوِدَك، َوخاَلْفُت بَ ْعَض َأواِمِرَك، فَ َلَك اِلَْمُد َعَليَّ يف ُجَِ
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ُمَك َوَبالُؤَك، ذِلَك َوال ُحجََّة َل ِفيما َجرى َعَليَّ ِفيِه َقضاُؤَك، َوأَْلَزَمِِن ُحكْ 
ُتَك اي ِإَِلي بَ ْعَد تَ ْقِصرِيي َوِإْسرايف َعلى نَ ْفِسي ُمْعَتِذرا  َنِدما   َوَقْد أَتَ ي ْ

ُمْعَْتِفا ، ال َأِجُد َمَفر ا  ِم ا   25ُمِقر ا  ُمْذِعنا   24ُمْسَتِقيال  ُمْستَ ْغِفرا  ُمِنيبا   23ُمْنَكِسرا  
ُه  ِإلَْيِه يف َأْمِري، َغرْيَ قَ بُ ْوِلَك ُعْذِري َوِإْدخاِلَك كاَن ِمِنِ  َوال َمْفَزعا  أَتَ َوجَّ

َة ُضرِ ي َوُفكَِِّن  َي يف َسَعٍة ِمن َرمْحَِتَك. الل ُهمَّ فَاقْ َبْل ُعْذِري، َواْرَحْم ِشدَّ ِإاي 
ْن ِمْن َشدِ  َوَثِقي، اي َربِ  اْرَحْم َضْعَف َبَدّن، َورِقََّة ِجْلِدي َوِدقََّة َعْظِمي، اي مَ 

َبَدَأ َخْلِقي َوِذْكِري َوتَ ْربَِييِت َوِبرِ ي َوتَ ْغِذَييِت، َهْبِِن الْبِتداِء َكَرِمَك َوساِلِف ِبرِ َك 
، أَُتراَك ُمَعذِ ِب بِناِرَك بَ ْعَد تَ ْوِحيِدَك َوبَ ْعَدما اْنَطوى  ِب، اي ِإَِلي َوَسيِ ِدي َوَرِبِ 

َج ِبِه ِلساّن ِمْن ِذْكِرَك، َواْعتَ َقَدُه َضِمرِيي ِمْن َعَلْيِه قَ ْلِب ِمْن َمْعرِفَِتَك، َوَلَِ 
ُحبِ َك َوبَ ْعَد ِصْدِق اْعِْتايف َوُدعاِئي خاِضعا  ِلُربُوبِيَِّتَك، َهْيهاَت! َأْنَت َأْكَرُم 

َتُه، َأْو ُتَشرِ َد َمْن آَويْ َتهُ  َتُه، َأْو تُ ْبِعَد َمْن َأْدنَ ي ْ ، َأْو ُتَسلِ َم ِمْن َأْن ُتَضيِ َع َمْن رَب َّي ْ
َتُه َوَرمِحَْتُه، َولَْيَت ِشْعِري اي َسيِ ِدي َوِإَِلي َوَمْوالَي !أَُتَسلِ ُط  ِإَل الَبالِء َمْن َكَفي ْ
الن اَر َعلى ُوُجوٍه َخرَّْت ِلَعَظَمِتَك ساِجَدة ، َوَعلى أَْلُسٍن َنَطَقْت بِتَ ْوِحيِدَك 

وٍب اْعَْتََفْت ِبَِِلِيَِّتَك ُُمَقِ َقة ، َوَعَلى صاِدَقة  َوُبُشْكِرَك ماِدَحة ، َوَعلى قُ لُ 
َضماِئَر َحَوْت ِمَن الِعْلِم ِبَك َحّت  صاَرْت خاِشَعة ، َوَعلى َجوارَِح َسَعْت ِإَل 
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طائَِعة ، َوَأشاَرْت ِبِِْسِتْغفاِرَك ُمْذِعَنة ؟! ما هَكذا الظَّن  ِبَك  26َأْوطاِن تَ َعب ِدكَ 
، َوأَْنَت تَ ْعَلُم َضْعِفي َعْن قَِليٍل ِمْن َوال ُأْخَِبَْن ِبَفضْ  ِلَك َعْنَك اي َكِرُي اي َربِ 

ْنيا َوُعُقوِبِِتا، َوما َُيِْري ِفيها ِمَن املَكارِِه َعلى َأْهِلها، َعلى َأنَّ ذِلَك  َبالِء الد 
تُُه، َفَكْيفَ ، 27َبالء  َوَمْكروه  َقِليل  َمْكثُهُ   اْحِتماَل لَِبالِء َيِسري  بَقاؤُه َقِصري  ُمدَّ

تُُه َوَيُدوُم  اَلِخَرِة َوَجِليِل ]َوُحلوِل[ ُوُقوِع املَكارِِه ِفيها، َوُهَو َبالء  َتُطوُل ُمدَّ
َمقاُمُه َوال ُُيَفَُّف َعْن َأْهِلِه ْلَنَُّه ال َيُكوُن ِإال  َعْن َغَضِبَك َواْنِتقاِمَك 

ماواُت َواَْلْرُض، اي َسيِ ِدي َفَكْيَف َل َوَسَخِطَك؟! َوهذا ما ال تَ ُقوُم َلُه السَّ 
لِيُل اِلَِقرُي امِلْسِكنُي املُْسَتِكنُي، اي ِإَِلي َوَرِبِ  َوَسيِ ِدي  َوَأَن َعْبُدَك الضَِّعيُف الذَّ
َوَمْوالَي، ْليِ  اْلُُموِر ِإلَْيَك َأْشُكو، َوِلما ِمنها َأِضج  َوأَْبِكي، ْلَلِيِم الَعذاِب 

تِهِ  َْتِِن ِلْلُعُقوِبِت َمَع َأْعداِئَك، َوِشدَّ تِِه؟! فَ َلِئْن َصريَّ ، َأْم ِلُطوِل الَبالِء َوُمدَّ
َوَُجَْعَت بَ ْيِِن َوَبنْيَ َأْهِل َبالِئَك، َوفَ رَّْقَت بَ ْيِِن َوَبنْيَ َأِحب اِئَك َوَأْولِياِئَك؛ فَ َهْبِِن 

، َصََبُْت عَ  لى َعذاِبَك َفَكْيَف َأْصَِبُ َعلى اي ِإَِلي َوَسيِ ِدي َوَمْوالَي َوَرِبِ 
ِفراِقَك، َوَهْبِِن ]اي إَلي[ َصََبُْت َعلى َحرِ  َنِرَك َفَكْيَف َأْصَِبُ َعِن النََّظِر ِإَل 
َكراَمِتَك، َأْم َكْيَف َأْسُكُن يف الن اِر َورَجاِئي َعْفُوَك، فَِبِعزَِّتَك اي َسيِ ِدي 

تَ رَْكَتِِن َنِطقا  َْلِضجَّنَّ ِإلَْيَك َبنْيَ َأْهِلها َضِجيَج  َوَمْوالَي أُْقِسُم صاِدقا ، لَِئنْ 
اَلِمِلنَي، َوَْلْصُرَخنَّ ِإلَْيَك ُصراَخ املُْسَتْصرِِخنَي، َوْلَْبِكنَيَّ َعَلْيَك ُبكاَء 

، اي الفاِقِديَن، َوُْلَنِديَ نََّك أَْيَن ُكْنَت اي َوَلَّ املُْؤِمِننَي، اي غايََة آماِل العارِِفنيَ 
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ِغياَث املُْسَتِغيِثنَي، اي َحِبيَب قُلُوِب الص اِدِقنَي، َواي ِإلَه العاَلمنَي، َأَفُْتاَك، 
ُسْبحاَنَك اي ِإَلي َوِبَْمِدَك َتْسَمُع ِفيها َصوَت َعْب ٍد ُمْس ِلٍم ُسِجَن ِفيها 

ْطباِقها ِبُْرِمِه َوَجرِيَرتِِه، ِبُخاَلَفِتِه، َوذاَق َطْعَم َعذاَِبا ِبَْعِصَيِتِه، َوُحِبَس َبنْيَ أَ 
َوُهَو َيُضج  ِإلَْيَك َضِجيَج ُمَؤمِ ٍل ِلَرمْحَِتَك، َويُناِديَك بِِلساِن َأْهِل تَ ْوِحيِدَك، 
َويَ تَ َوسَُّل ِإلَْيَك ِبُربُوبِيَِّتَك، اي َمْوالَي َفَكْيَف يَ ْبقى يف الَعذاِب َوُهَو يَ ْرجُو ما 

 َكْيَف تُ ْؤِلُمُه النَّاُر َوُهَو َيَُْمُل َفْضَلَك َوَرمْحََتَك؟ َأْم َسلَف ِمْن ِحْلِمَك، َأمْ 
َكْيَف َُيْرِقُُه ََلِيُبها َوأَْنَت َتْسَمُع َصْوَتُه َوَترى َمكانَه؟ َأْم َكْيَف َيْشَتِمُل َعَلْيِه 

نْيَ َأْطباِقها َوأَْنَت زَِفريُها َوأَْنَت تَ ْعَلُم َضْعَفُه؟ َأْم َكْيَف يَ تَ َقْلَقُل ]يَ تَ َغْلَغُل[ بَ 
ُه، َأْم َكْيَف يَ ْرُجو  تَ ْعَلُم ِصْدَقُه، َأْم َكْيَف تَ ْزُجُرُه َزِبنِيَ ُتها َوُهَو يُناِديَك اي رِب 
َهاَت! ما َذِلَك الَظن  ِبَك َوال املُْعروُف  َفْضَلَك يف ِعْتِقِه ِمْنها فَ َتْْتَُكُه ِفيها؟ َهي ْ

ِديَن ِمْن ِبرِ َك َوِإْحساِنَك! ِمْن َفْضِلَك، َوال ُمْشِبه   ِلَما عاَمْلَت ِبِه املَُوحِ 
فَِباْلَيِقنِي َأَقَطُع، َلوال ما َحَكْمَت ِبِه ِمْن تَ ْعِذيِب جاِحِديَك، َوَقَضْيَت ِبِه ِمْن 

ال ِإْخالِد ُمعاِنِديَك، ََلََعْلَت النَّاَر ُكلَّها بَ ْردا  َوَسالما ، َوما َكاَنت َْلَحٍد َمَقر ا  وَ 
ُمقاما ، لِكنََّك تَ َقدََّسْت َأَْساُؤَك َأْقَسْمَت َأْن َُتَِْلها ِمَن الكاِفرِيَن ِمَن اَلِنَِّة 
َتِدائ ،  َوالنَّاِس َأُْجَِعنَي، َوَأْن َُتَلِ َد ِفيها املُعاِنِديَن، َوأَْنَت َجلَّ ثَناُؤَك قُ ْلَت ُمب ْ

ْن كاَن ُمْؤِمنا  َكَمْن كاَن فاِسقا  ال َيْستَ ُووَن. َوَتَطوَّْلَت ِِبِْلْنعاِم ُمَتَكر ِما : َأَفمَ 
ْرَِتا، َوِِبلَقِضيَِّة الَّيِت َحَتْمَتها  إَلَِي َوَسيِ ِدي، فََأسأَُلَك ِِبلُقْدرَِة الَّيِت َقدَّ
َلِة َويف هِذِه  َوَحَكْمَتها، َوَغَلْبَت َمْن َعَلْيِه َأْجَريْ َتها، َأْن َِتََب َل يف هِذِه الل ي ْ
ُتُه، وَُكلَّ قَِبيٍح َأْسَرْرتُُه، وَُكلَّ َجْهٍل  السَّاَعِة، ُكلَّ ُجْرٍم َأْجَرْمُتُه، وَُكلَّ َذْنٍب َأْذنَ ب ْ
ُتُه َأْو َأْظَهْرتُُه، وَُكلَّ َسيِ َئٍة َأَمْرَت ِبِِْثباِِتا الِكراَم  ُتُه، َأْخَفي ْ َعِمْلُتُه، َكَتْمُتُه َأْو َأَعَلن ْ
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، َوَجَعْلتَ ُهْم ُشُهودا  َعَلي  َمَع الكاتِِبنَي، الَِّذي ْلتَ ُهْم ِبِْفِظ ما َيُكوُن ِمِنِ  َن وَكَّ
ُهْم  َجوارِِحي، وَُكْنَت َأْنَت الرَِّقيَب َعَليَّ ِمْن َوراِئِهْم، َوالشَّاِهَد ِلما َخِفي َعن ْ

َتُه، َوِبَفْضِلَك َسَْتَْتُه، َوَأْن تُ َوفِ َر َحظِ ي مِ  ُزِله، َأْو َوِبَرمْحَِتَك َأْخَفي ْ ْن ُكلِ  َخرْيٍ تُ ن ْ
ِإْحساٍن تُ ْفِضُلُه، َأْو ِبرٍ  تَ ْنُشُره، َأْو ِرْزٍق تَ ْبُسطُه، َأْو َذْنٍب تَ ْغِفُرُه، َأْو َخطٍَأ 
، اي ِإَِلي َوَسيِ ِدي َوَمْوالَي َوماِلَك رِقِ ي، اي َمْن  َتْسُْتُُه، اي َربِ  اي َربِ  اي َربِ 

ِليما  ِبُضرِ ي َوَمْسَكَنيِت، اي َخِبريا  ِبَفْقِري َوفاَقيِت، اي َربِ  اي بَِيِدِه َنِصَييِت، اي عَ 
، َأسأَُلَك ِبَقِ َك َوُقْدِسَك َوَأْعَظِم ِصفاِتَك َوَأَْساِئَك، َأْن َُتَْعَل  َربِ  اي َربِ 

ة ، َوَأْعماَل ِعْنَدَك َأْوقاِت ِمَن الل ْيِل َوالنَّهاِر َبذِْكِرَك َمْعُمورَة ، َوَبِْدَمِتَك َمْوُصولَ 
َمْقُبوَلة ، َحّتَّ َتُكوَن َأْعماَل وأْوراِدي ُكل ها ِوْردا  َواِحدا ، َوحاَل يف ِخْدَمِتَك 
َسْرَمدا . اي َسيِ ِدي اي َمْن َعَلْيِه ُمَعوََّل، اي َمْن ِإلَْيِه َشَكْوُت َأْحواَل، اي َربِ  اي 

، قَ وِ  َعلى َخْدمَ  ِتَك َجوارِِحي َواْشُدْد َعلى الَعِزُيَِة َجواَِنِي، َوَهْب َربِ  اي َربِ 
َلَ اَِلدَّ يف َخْشَيِتَك، َوالدَّواَم يف ااِلتِ صاِل َبِْدَمِتَك َحّتَّ َأْسَرَح ِإَلْيَك يف 

َك َمياِديِن الساِبِقنَي، وُأْسرَِع ِإلَْيَك يف املَُباِدريَن ]الَباِرزِيَن[، َوَأْشتاَق ِإَل قُ ْربِ 
يف املُْشتاِقنَي، َوَأْدنُ َو ِمْنَك ُدنُ وَّ املُْخِلِصنَي، َوَأخاَفَك َُماَفَة املُوِقِننَي، َوَأْجَتِمَع 

 يف ِجواِرَك َمَع املُْؤِمِننَي.
الل ُهمَّ َوَمْن َأراَدّن ِبسوٍء فََأِرْدُه، َوَمْن كاَدّن َفِكْدُه، َواْجَعْلِِن ِمْن َأْحَسِن 

يبا  ِعْنَدَك، َوَأقْ َرَِبِْم َمْنزَِلة  ِمْنَك، َوَأَخصِ ِهْم زُْلَفة  َلَدْيَك ِفِإنَُّه ال َعِبيِدَك َنصِ 
يُناُل ذِلَك ِإال  ِبَفْضِلَك، َوُجْد َل ِبُوِدَك، َواْعِطْف َعَليَّ َِبَْجِدَك َواْحَفْظِِن 

َك ُمتَ يَّما ، َوُمنَّ َعَليَّ ِبُْسِن ِبَرمْحَِتَك، َواْجَعْل ِلساّن ِبذِْكِرَك َلَِجا ، َوقَ ْلِب ِبُب ِ 
ِإجابَِتَك، َوَأِقْلِِن َعثْ َرِت، َواْغِفْر زَلَّيِت، فَِإنََّك َقضْيَت َعلى ِعباِدَك ِبِعباَدِتَك، 
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َوَأَمْرَِتُْم ِبُدعاِئَك، َوَضِمْنَت ََلُُم اِْلجابََة، فَِإلَْيَك اي َربِ  َنَصْبُت َوْجِهي، 
 َمَدْدُت َيِدي، فَِبِعزَِّتَك اْسَتِجْب َل ُدعاِئي، َوبَ لِ ْغِِن ُمناَي، َوال َوِإلَْيَك اي َرب ِ 

تَ ْقَطْع ِمْن َفْضِلَك رَجاِئي، َواْكِفِِن َشرَّ اَِلنِ  َواِْلْنِس ِمْن أْعداِئي. اي َسرِيَع 
، اي َمْن اَْسُُه الرِ ضا اْغِفْر ِلَمْن ال َُيِْلُك ِإال  الد عاَء، فَِإنََّك فَ عَّال  ِلما َتشاءُ 

َدواء ، َوِذْكُرُه ِشفاء ، َوطاَعُتُه ِغن ، ِإْرَحْم َمْن رَأُس ماِلِه الرَّجاُء َوِسالُحُه 
الُبكاُء، اي َساِبَغ النِ َعِم، اي داِفَع النِ َقِم، اي نُوَر املُْستَ ْوِحِشنَي يف الظ َلِم، اي 

ِل ُُمَمٍَّد، َوافْ َعْل ِب ما َأْنَت َأْهُلُه، َوَصلَّى عاِلما  ال يُ َعلَُّم، َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآ
ُ َعلى َرُسوِلِه َواْلَِئمَِّة املَياِمنَي ِمْن آِلِه َوَسلََّم َتْسِليما  كثريا .  اَّلل 

* * * 
 

 دعاء السِ مات

املعروف بدعاء الش بور، وُيستحب  الد عاء به يف آخر ساعة من َّنار 
 اَلُمعة.

املرجع ُمم د حسني فضل هللا )رض( ال ِبس به وإْن قال السي د اْلستاذ 
 مل يثبت بسند معتَب.

َك الَعِظيِم اَْلْعَظِم اَْلَعزِ  اَْلَجلِ  اَْلْكَرِم الَِّذي ِإذا  اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ
َوِإذا أَْبواِب السَّماِء لِْلَفْتِح ِِبلرَّمْحَِة انْ َفَتَحْت،  28ُدِعيَت ِبِه َعلى َمغاِلقِ 

                                                            
28

 مغالق: ما يقفل.  
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ُدِعيَت ِبِه َعلى َمضاِئِق أَْبواِب اَْلْرِض ِلْلَفَرِج انْ َفَرَجْت، َوِإذا ُدِعيَت ِبِه َعلى 
الُعْسِر ِلْلُيْسِر تَيسََّرْت، َوِإذا ُدِعيَت ِبِه َعلى اَْلْمواِت ِلْلن ُشوِر انْ َتَشَرْت، 

َوْجِهَك  29َشَفْت، َوِبَاللِ َوِإذا ُدِعيَت ِبِه َعلى َكْشِف الَبْأساِء َوالضَّرَّاِء اْنكَ 
َلُه الُوُجوُه َوَخَضَعْت َلُه  30الَكِرِي َأْكَرِم الُوُجوِه َوَأَعزِ  الُوُجوِه الَِّذي َعَنتْ 

َلُه الُقُلوُب ِمْن َُمافَِتَك.  31الر ِقاُب، َوَخَشَعْت َلُه اَْلْصواُت َوَوِجَلتْ 
َقَع َعلى اَْلْرِض ِإال  ِبِِْذِنَك، َوُتُِْسُك َوِبُقوَِّتَك الَّيِت ُتُِْسُك السَّماَء َأْن ت َ 

السَّماواِت َواَْلْرَض َأْن تَ ُزوال، َوِبَِشَئِتَك الَّيِت داَن ََلا العاَلُموَن، َوِبَكِلَمِتَك 
الَّيِت َخَلْقَت َِبا السَّماواِت َواَْلْرَض َوِبِْكَمِتَك الَّيِت َصنَ ْعَت َِبا الَعجاِئَب، 

الظ ْلَمَة َوَجَعْلَتها لَْيال  َوَجَعْلَت اللَّْيَل َسَكنا ، َوَخَلْقَت َِبا الن وَر َوَخَلْقَت َِبا 
َوَجَعْلَتُه ََّنارا ، َوَجَعْلَت النَّهاَر ُنُشورا  ُمْبِصرا ، َوَخَلْقَت َِبا الشَّْمَس َوَجَعْلَت 

، َوَخَلْقَت َِبا الشَّْمَس ِضياء ، َوَخَلْقَت َِبا الَقَمَر َوَجَعْلَت الَقَمَر نُورا  
، َوَجَعْلَت ََلا 32الَكواِكَب َوَجَعْلَتها جُنُوما  َوبُ ُروجا  َوَمصابِيَح َوزِيَنة  َورُُجوما  

                                                                                                                                

 
29

 جالل: عظمة.  

 
30

 ت: خضعت. عن 

 
31

 وجلت: خافت وخشعت.  

 
32

: أي ُيرجم بها كالشهب.  
ً
 رجوما
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َوََّماِري، َوَجَعْلَت ََلا فَ َلكا  َوَمساِبَح،  33َمشاِرَق َوَمغاِرَب، َوَجَعْلَت ََلا َمطاِلعَ 
ْرَِتا يف السَّماِء َمناِزَل فََأْحَسْنتَ   تَ ْقِديَرها، َوَصوَّْرَِتا فََأْحَسْنَت َتْصِويَرها َوَقدَّ

َتها ِبََِْساِئَك ِإْحصاء  َوَدب َّْرَِتا ِبِْكَمِتَك َتْدِبريا  َوَأْحَسْنَت َتْدِبريَها،  َوَأْحَصي ْ
ِننَي  34َوَسخَّْرَِتا ِبُسْلطانِ  اللَّْيِل َوُسْلطاِن النَّهاِر َوالسَّاعاِت َوَعَدِد السِ 

َوَجَعْلَت ُرْؤيَ َتها َِلَِميِع الن اِس َمْرأى  َواِحدا ، َوَأْسأَُلَك اللَُّهمَّ َواِِلساِب 
ِبَْجِدَك الَِّذي َكلَّْمَت ِبِه َعْبَدَك َوَرُسوَلَك ُموسى ْبَن ِعْمراَن َعَلْيِه السَّالُم يف 

 37َق َتبُوتِ فَ ْوَق َغماِئِم الن وِر فَ وْ  36فَ ْوَق إحساِس الَكر وبِيِ ني 35املَُقدَِّسنيَ 
يف  40َسْيناَء، َويف َجَبِل ُحورِيثَ  39النَّاِر َويف ُطورِ  38الشَّهاَدِة يف َعُمودِ 

                                                            
33

 مطالع: أي أماكن طلوعها.  

 
34

 سلطان: أي القدرة الًني لك عليها.  

 
35

: المالئكة الذين ال يعصون.    المقدسَي 

 
36

: اسم لجماعة من المالئكة القريبَي  منه تعال.    الكروبيَي 

 
37

ق تابوت الشهادة: وهو صندوق التوراة ا 
ّ
لذي وضع فيه موىس )ع( األلواح وكّل ما يتعل

 بالنبّوة. 

 
38

ي الليل مع موىس )ع(.  
 
ي إرسائيل عىل الطريق ف

 عمود النار: العامود الذي كان يدل بن 

 
39

م هللا تعال به موىس )ع(.  
ّ
 طور سيناء: الجبل الذي عل

 
40

م عليه موىس )ع(.  
ّ
 جبل حوريث: اسم للجبل الذي كل
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الواِدي املَُقدَِّس يف البُ ْقَعِة املُبارََكِة ِمْن جاِنِب الط وِر اَْلُْيَِن ِمَن الشََّجَرِة، َويف 
 لَِبِِن ِإْسرائِيَل الَبْحَر َويف َأْرِض ِمْصَر بِِتْسِع آايٍت بَ يِ ناٍت، َويَ ْوَم فَ َرْقتَ 

َبِجساتِ  ، َوَعَقْدَت ماَء 42الَّيِت َصنَ ْعَت َِبا الَعجاِئَب يف َِبِْر ُسوفٍ  41املُن ْ
الَبْحِر يف قَ ْلِب الَغْمِر َكاِِلجارَِة، َوجاَوْزَت بَِبِِن ِإْسرائِيَل الَبْحَر، َوُتَّْت 

وا َوَأْورَثْ تَ ُهْم َمشاِرَق اَْلْرِض َوَمغاِرََبا الَّيِت َكِلَمُتَك اِلُْسن َعَلْيِهم ِبا َصَبَُ 
َك  ِبرَْكَت ِفيها ِلْلعاَلِمنَي َوَأْغَرْقَت ِفْرَعْوَن َوُجُنوَدُه َوَمراِكَبُه يف الَيمِ . َوِِبَسِْ

وسى الَعِظيِم اَْلْعَظم اَْلَعزِ  اَْلَجلِ  اَْلْكَرِم، َوِبَْجِدَك الَِّذي َُتَلَّْيَت ِبِه ِلمُ 
َكِليِمَك َعَلْيِه السَّ الُم يف طُوِر َسْيناَء، َوِْلْبراِهيَم َعَلْيِه السَّالُم َخِليِلَك ِمْن 

، َوِْلْسحاَق َصِفيِ َك َعَلْيِه السَّالُم ]يف بِْئِر 43قَ ْبُل يف َمْسِجِد اْلِْيفِ 
َوَأْوفَ ْيَت ِْلْبراِهيَم  45، َولِيَ ْعُقوَب نَِبيِ َك َعَلْيِه السَّالُم يف بَ ْيِت ِإْيلٍ 44ِشيٍع[

َعَلْيِه السَّالُم ِبِيثاِقَك، َوِْلْسحاَق ِبَْلِفَك، َولِيَ ْعُقوَب ِبَشهاَدِتَك، َوِلْلُمْؤِمِننَي 
ِبَوْعِدَك َوِلْلدَّاِعنَي ِبََِْساِئَك فََأَجْبَت، َوِبَْجِدَك الَِّذي َظَهَر ِلُموسى ْبِن ِعْمراَن 

                                                            
41

 فّجرات أي الماء الذي انفجر من الجمر. المنبجسات: المت 

 
42

انية ـ أي بعيد العرص الذي غرق به فرعون.    بحر سوف: اسم بالعير

 
43
ة.  

ّ
ي ِمن ر قرب مك

 
 مسجد الخيف: مسجد عظيم الشأن ف

 
44
 بير شيع ـ اسم لبير وقيل سبع ألن حفارها سبعة.  

 
45
 إيل: الرب ـ أي بيت المقدس أو بيت الرب.  
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َوِِبايِتَك الَّيِت َوقَ َعْت َعلى َأْرِض ِمْصَر ِبَْجِد  46قُ بَِّة الر مانِ َعَلْيِه السَّالُم َعلى 
ِة، َوِبِعزَِّة الُقْدرَِة، َوِبَشْأِن الَكِلَمِة  الِعزَِّة َوالَغَلَبِة ِِبايٍت َعزِيَزٍة َوِبُسْلطاِن الُقوَّ

ماواِت َواَْلْرِض، َوَأْهِل التَّامَِّة، َوِبَكِلماِتَك الَّيِت تَ َفضَّْلَت َِبا َعلى َأْهِل السَّ 
يِع َخْلِقَك،  ْنيا َو)َأْهِل( اَلخرِة، َوِبَرمْحَِتَك الَّيِت َمنَ ْنَت َِبا َعلى ُجَِ الد 
َوِبْسِتطاَعِتَك الَّيِت َأَقْمَت َِبا َعلى العاَلِمنَي َوبُِنوِرَك الَِّذي َقْد َخرَّ ِمْن فَ َزِعِه 

، وَِكَْبِايِئَك َوِعزَِّتَك َوَجََبُوِتَك الَّيِت ملَْ َتْسَتِقلَّها ُطوُر َسْيناَء َوِبِعْلِمَك َوَجالِلكَ 
اَْلْكََبُ َورََكَدْت ََلا  47اَْلْرُض، َواَْنََفَضْت ََلا السَّماواُت َوانْ َزَجَر ََلا الُعْمقُ 

الِبحاُر َواَْلَّْناُر، َوَخَضَعْت ََلا اَلِباُل َوَسَكَنْت ََلا اَْلْرُض ِبَناِكِبها 
َتْسَلَمْت ََلا اَْلالِئُق )ُكل ها(، َوَخَفَقْت ََلا الرِ ايُح يف َجَرايَِّنا َوََخََدْت ََلا َواسْ 

النِ رياُن يف َأْوطاَِّنا َوِبُسْلطاِنَك الَِّذي ُعرَِفْت َلَك ِبِه الَغَلَبُة َدْهَر الد ُهوِر، 
ْدَت ِبِه يف السَّماواِت َواَْلَرضنَي، َوِبَكِلَمِتَك كَ  ِلَمِة الصِ ْدِق الَّيِت َسبَ َقْت َومحُِ

ْلَبِينا آَدَم َعَلْيِه السَّالُم َوُذر ِيَِّتِه ِِبلرَّمْحَِة، َوَأْسأَُلَك ِبَكِلَمِتَك الَّيِت َغَلَبْت ُكلَّ 
َوَخرَّ ُموسى  48َشيٍء، َوبُِنوِر َوْجِهَك الَِّذي َُتَلَّْيَت ِبِه ِلْلَجَبِل َفَجَعْلَتُه دَكَّا  

َوِبَْجِدَك الَِّذي َظَهَر َعلى ُطوِر َسْيناَء َفَكلَّْمَت ِبِه َعْبَدَك َوَرُسوَلَك ، 49َصِعقا  
                                                            

46
 ان للعبادة بناه موىس وهارون )ع(. قبة الرمان: مك 

 
47

: تخوم األرض.    العمق األكير

 
48

 لألرض.  
ً
: مساويا

ً
 دكا

 
49

 عليه وقيل الصعق هو الموت.  
ً
: مغشّيا

ً
 صعقا
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، 51، َوظُُهوِرَك يف َجَبِل فارانَ 50ُموسى ْبَن ِعْمراَن، َوِبطَْلَعِتَك يف ساِعريَ 
ملَُسبِ ِحنَي، املَُقدَِّسنَي َوُجُنوِد املالِئَكِة الصَّافِ نَي، َوُخُشوِع املالِئَكِة ا 52ِبَرَبواتِ 

َوِبََبَكاِتَك الَّيِت ِبرَْكَت ِفيها َعلى ِإْبراِهيَم َخِليِلَك َعَلْيِه السَّالُم يف أُمَِّة ُُمَمٍَّد 
َصل ى هللا َعَلْيِه َوآِلِه، َوِبرَْكَت ِْلْسحاَق َصِفيِ َك يف أُمَِّة ِعْيسى َعَلْيِهما 

َك يف أُمَِّة ُموسى َعَلْيِهما السَّالُم َوِبرَْكَت السَّالُم، َوِبرَْكَت لِيَ ْعُقوَب ِإْسرائِيلِ 
ِِلَِبيِبَك ُُمَمٍَّد َصل ى هللا َعَلْيِه َوآِلِه يف ِعْْتَتِِه َوُذر ِيَِّتِه َوأُمَِّتِه. اللَُّهمَّ وََكما ِغْبنا 

لِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َعْن ذِلَك َوملَْ َنْشَهْدُه َوآَمنَّا ِبِه َوملَْ نَ َرُه ِصْدقا  َوَعْدال  َأْن ُتصَ 
َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن تُباِرَك َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَتَْتَحََّم َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد 
يد   َكَأْفَضِل ما َصلَّْيَت َوِبرَْكَت َوتَ َرمحََّْت َعلى ِإْبراِهيَم َوآِل ِإْبراِهيَم ِإنََّك محَِ

.َّمَِيد  فَ ع ال  ِلما ُترِيدُ    َوأَْنَت َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير 
اللَُّهمَّ ِبَقِ  هذا الد عاِء، َوِبَقِ  هِذِه اَْلَساء الَّيِت ُث َتْذكر حاجتك وتقول: 

ال يَ ْعَلُم تَ ْفِسريَها َوال يَ ْعَلُم ِبِطَنها َغرْيَُك، َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوافْ َعْل 
َم ِمْنها ِب ما أَْنَت َأْهُلُه وَ  ال تَ ْفَعْل ِب ما َأَن َأْهُلُه َواْغِفْر َل ِمْن ُذنُوِب ما تَ َقدَّ

َوما َتََخََّر َوَوسِ ْع َعَليَّ ِمْن َحالِل ِرْزِقَك، َواْكِفِِن َمُؤونََة ِإْنساِن َسْوٍء َوجاِر 
لِ  َشيٍء َعِليم  َسوٍء َوَقرِيِن َسوٍء َوُسْلطاِن َسوٍء، ِإنََّك َعلى ما َتشاُء َقِدير  َوِبكُ 

                                                            
50

م عليه عيىس )ع(.  
ّ
 ساعَي: اسم لجبل بالحجاز كل

 
51

ة.  
ّ
ي عليه محمد )ص( قرب مك  فاران: اسم لجبل كان ُيناجر

 
52

: مرتفعا   ت نزل عليها الوجي عىل موىس )ع(. ربوات المقدسَي 
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  آِمنَي َربَّ العاَلِمني.

. ُثَّ اذكر حاجتك َوأَْنَت َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير  أقول: يف بعض النسخ بعد: 
اي َاهلُل اي َحنَّاُن اي َمنَّاُن اي َبِديَع السَّماواِت َواَْلْرِض اي ذا اََلالِل وقل: 

إىل آخر الدعاء. … مَّ ِبَقِ  هذا الد عاءِ َواِْلْكراِم، اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي، اللَّهُ 
وروى اجمللسي عن مصباح السيد ابن بقي أنّه قال: قل بعد دعاء السمات: 
اللَُّهمَّ ِبَقِ  هذا الد عاِء، َوِبَقِ  هِذِه اَْلَساء الَّيِت ال يَ ْعَلُم تَ ْفِسريَها َوال ََتِْويَلها 

َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن تَ ْرزَُقِِن َوال ِبِطَنها َوال ظاِهَرها َغرْيَُك، 
ْنيا َواَلخرِة.  : َوافْ َعْل ِب ما َأْنَت َأْهُلُه َوال ُثَّ اطلب حاجتك وقلَخرْيَ الد 

، َواْغِفْر َل وَسمِّ عُدوَّكَ تَ ْفَعْل ِب ما َأَن َأْهُلُه، َوانْ َتِقْم َل ِمْن ُفالِن ْبِن ُفالٍن، 
َم ِمْنها َوما َتََخََّر، َوِلواِلَديَّ َوَِلَِميِع املُْؤِمِننَي َواملُْؤِمناِت مِ  ْن ُذنُوِب ما تَ َقدَّ

ْع َعَليَّ ِمْن َحالِل ِرْزِقَك َواْكِفِِن َمُؤنََة ِإْنساِن َسْوٍء، َوجاِر َسْوٍء،  َوَوسِ 
َسْوٍء، َوانْ َتِقْم َل ِم ْن َيِكيُدّن،  َوُسْلطاِن َسْوٍء، َوَقرِيِن َسْوٍء َويَ ْوِم َسْوٍء، َوساَعةِ 

َوِِم ن يَ ْبِغي َعَليَّ َويُرِيُد ِب َوِبَِْهِلي َوَأْوالِدي َوِإْخواّن َوِجرياّن َوَقراِبِت ِمَن 
املُْؤِمِننَي َواملُْؤِمناِت ظُْلما  ِإنََّك َعلى ما َتشاُء َقِدير  َوِبُكلِ  َشيٍء َعِليم  آِمنَي 

 منَي.َربَّ العالَ 
اللَُّهمَّ ِبَقِ  هذا الد عاِء تَ َفضَّْل َعلى فُ َقراِء املُْؤِمِننَي َواملُْؤِمناِت ِِبلِغن ُث قل: 

َوالث َّْرَوِة َوَعلى َمْرضى املُْؤِمِننَي َواملُْؤِمناِت ِِبلشِ فاِء َوالصِ حَِّة، َوَعلى َأْحياِء 
اَمِة، َوَعلى َأْمواِت املُْؤِمِننَي َواملُْؤِمناِت ِِبملَْغِفَرِة املُْؤِمِننَي َواملُْؤِمناِت ِِبلل ْطِف َوالَكر 

َوالرَّمْحَِة، َوَعلى ُمساِفِري املُْؤِمِننَي َواملُْؤِمناِت ِِبلرَّدِ  ِإَل َأْوطاَِّنِْم ساِلِمنَي غاَّنِنَي 
اُتِِ النَِّبيِ نَي َوِعْْتَتِِه ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي َوَصلَّى هللا َعلى َسيِ ِدَن ُُمَمٍَّد خ
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وقال الشيخ ابن فهد: يستحّب أن تقول بعد دعاء الطَّاِهرِيَن َوَسلََّم َتْسِليما  َكِثريا . 
: اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبُْرَمِة هذا الد عاِء َوِبا فاَت ِمْنُه ِمَن اَْلَساِء َوِبا السمات

ِسرِي َوالتَّْدِبرِي الَِّذي ال َيُِيُط ِبِه ِإال  أَْنَت َأْن تَ ْفَعَل ِب َكذا َيْشَتِمُل َعَلْيِه ِمْن الت َّفْ 
 .وتذكر حاجتك عوض كذا وكذاوََكذا، 

* * * 
 

 دعاء مكارم اْلخالق

الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوبَ لِ ْغ ِبُِِياّن َأْكَمَل اِْلُياِن َواْجَعْل يَِقيِِن َأْفَضَل 
َوانْ َتِه بِِنيَّيِت ِإَل َأْحَسِن النِ يَّاِت َوِبَعَمِلي ِإَل َأْحَسِن اَْلْعماِل، الل ُهمَّ َوفِ ْر  الَيِقنيِ 

، الل ُهمَّ  بُِلْطِفَك نِيَّيِت َوَصحِ ْح ِبا ِعْنَدَك يَِقيِِن َواْسَتْصِلْح ِبُقْدرَِتَك ما َفَسَد ِمِنِ 
ِِن ما َيْشَغُلِِن االْهتماُم ِبِه َواْستَ ْعِمْلِِن ِبا َتْسأَُلِِن َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْكفِ 

ِمي ِفيما َخَلْقَتِِن  َلُه، َوَأْغِنِِن َوَوسِ ْع َعَليَّ يف ِرْزِقَك َوال  َغدا  َعْنُه َواْستَ ْفرِْغ َأايَّ
َتِلَيِنِ  ِِبلِكَْبِ َوَعبِ ْدّن   َلَك َوال تُ ْفِسْد ِعباَدِت تَ ْفِتِنِ  ِِبلنَّظِر َوَأِعزَّّن َوال تَ ب ْ

َوَهْب َل َمعاَلَ  54َوَأْجِر ِلْلناِس َعلى َيَديَّ اَْلرْيَ َوال َُتَْحْقُه ِِبملَن ِ  53ِِبلُعْجبِ 
اَْلْخالِق َواْعِصْمِِن ِمَن الَفْخِر، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوال تَ ْرفَ ْعِِن يف 
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 الُعجب: االغًيار بالعبادة.  
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 تمحقه بالمن: تزيل الثواب باالفتخار.  
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ْطَتِِن ِعْنَد نَ ْفِسي ِمثْ َلها َوال َُتِْدْث َل ِعز ا  ظاِهرا  ِإال  َأْحَدْثَت النَّاِس َدرََجة  ِإال  َحطَ 
َل ِذلَّة  ِبِطَنة  ِعْنَد نَ ْفِسي ِبَقَدرِها، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَمتِ ْعِِن 

َعْنها َونِيَِّة ُرْشٍد ال َأُشك   55َِبُدى  صاِلٍح ال أْستَ ْبِدُل ِبِه َوَطرِيَقِة َحقٍ  ال َأزِيغُ 
ِفيها، َوَعمِ ْرّن ما كاَن ُعْمِري ِبْذَلة  يف طاَعِتَك فَِإذا كاَن ُعْمِري َمْرَتعا  لِْلشَّْيطاِن 

، الل ُهمَّ ال  56فَاْقِبْضِِن ِإلَْيَك قَ ْبَل َأْن َيْسِبَق َمْقُتكَ  ِإََلَّ َأْو َيْسَتْحِكَم َغَضُبَك َعَليَّ
َتها َوال  57ْصَلة  تُعاُب ِمِنِ  ِإال  َأْصَلْحَتها َوال عائَِبة  ُأَؤنَّبُ َتدَْع خَ  َِبا ِإال  َحسَّن ْ
يفَّ َنِقَصة  ِإال  َأُْتَْمَتها! الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوأَْبِدْلِِن ِمْن  58ُأْكُروَمة  

َأْهِل  60َسِد َأْهَل البَ ْغِي املََودََّة َوِمْن ِظنَّةِ املََحبََّة َوِمْن حَ  59بُ ْغَضِة َأْهِل الشََّنآنِ 
الصَّالِح الثِ َقَة َوِمْن َعداَوِة اَْلْدَننْيَ الَواليََة َوِمْن ُعُقوِق َذِوي اَْلْرحاِم املَََبََّة َوِمْن 

دِ  َوِمْن رَ  61ِخْذالِن اَْلقْ َرِبنَي الن ْصَرَة َوِمْن ُحبِ  املُدارِيَن َتْصِحيَح امِلَقةِ 
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َكَرَم الِعْشَرِة َوِمْن َمرارَِة َخْوِف الظَّاِلِمنَي َحالَوَة اَْلَمَنِة، الل ُهمَّ َصلِ    62املالِبِسنيَ 
َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َواْجَعْل َل َيدا  َعلى َمْن ظََلَمِِن َوِلساَن  َعلى َمْن خاَصَمِِن َوظََفرا  

َوُقْدرَة  َعلى َمِن اْضَطَهَدّن  63َمْن كاَيَدّن ِبَْن عاَنَدّن، َوَهْب َل َمْكرا  َعلى 
َوَسالَمة  ِمَّْن تَ َوعََّدّن، َوَوفِ ْقِِن ِلطاَعِة َمْن َسدََّدّن َوُمتابَ َعِة  64َوَتْكِذيبا  ِلَمْن َقَصَبِِن 

ْدّن َْلْن ُأعاِرَض َمْن غَ  شَِِّن َمْن َأْرَشَدّن، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوَسدِ 
ِِبلن ْصِح َوَأْجِزَي َمْن َهَجرّن ِِبلَِبِ  َوأُثِيَب َمْن َحَرَمِِن ِِبلَبْذِل َوُأكايفَ َمْن َقَطَعِِن 
ِِبلصِ َلِة َوُأخاِلَف َمِن اْغتاَبِِن ِإَل ُحْسِن الذ ِْكِر، َوَأْن أْشُكَر اَِلَسَنَة َوُأْغِضَي َعِن 

ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوَحلِ ِِن ِبِْلَيِة الصَّاِِلِنَي َوأَْلِبْسِِن زِيَنَة املُتَِّقنَي السَّيِ َئِة، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى 
َوَضمِ  َأْهِل الُفْرَقِة َوِإْصالِح ذاِت  65يف َبْسِط الَعْدِل وََكْظِم الَغْيِظ َوِإْطفاِء النَّائَِرةِ 

َوَخْفِض اَلَناِح َوُحْسِن  67َعرِيَكةِ َوَسْْتِ العائَِبِة َوِلنِي ال 66الَبنْيِ َوِإْفشاِء العارَِفةِ 
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َوالسَّْبِق ِإَل الَفِضيَلِة َوِإْيثاِر الت ََّفض ِل  68السِ ريَِة َوُسُكوِن الر ِيِح َوِطيِب املُخاَلَقةِ 
َوتَ ْرِك الت َّْعِيرِي َواِْلْفضاِل َعلى َغرْيِ املُْسَتِحقِ  َوالَقْوِل ِِبِلَقِ  َوإْن َعزَّ َواْسِتْقالِل 

 َوِإْن َكثُ َر ِمْن قَ ْوَل َوِفْعِلي، َوَأْكِمْل ذِلَك َل َبَدواِم الطَّاَعِة َوِلُزوِم اَلَّماَعِة اَْلرْيِ 
، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه 70َوُمْستَ ْعِمِلي الرَّْأِي املُْخَْتَعِ  69َورَْفِض َأْهِل الِبدَعِ 

َتِلِن َواْجَعْل أْوَسَع ِرْزِقَك َعَليَّ ِإذا َكَِبْ  ُت َوَأْقوى قُ وَِّتَك يفَّ ِإذا َنِصْبُت، َوال تَ ب ْ
ِِبلَكَسِل َعْن ِعباَدِتَك َوال الَعمى َعْن َسِبيِلَك َوال ِِبلت ََّعر ِض ِْلِالِف َُمَبَِّتَك َوال 

ُصوُل ِبَك َُّماَمَعِة َمْن تَ َفرََّق َعْنَك َوال ُمفارََقِة َمِن اْجَتَمَع ِإلَْيَك، الل ُهمَّ اْجَعْلِِن أَ 
ِعْنَد الضَُّرورَِة َوَأْسأَُلَك ِعْنَد اِلاَجِة َوأََتَضرَُّع ِإلَْيَك ِعْنَد املَْسَكَنِة َوال تَ ْفِتِنِ  
ِِبالْسِتعانَِة ِبَغرْيَِك ِإذا اْضطُِرْرُت َوال ِِبُْلُضوِع ِبُسؤاِل َغرْيَِك ِإذا افْ تَ َقْرُت َوال 

َعَك َوِإْعراَضَك ِِبلتََّضر ِع ِإَل َمْن ُدوَنَك إِ  ذا رَِهْبُت، فََأْسَتِحقَّ ِبذِلَك ِخْذالَنَك َوَمن ْ
 اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

الل ُهمَّ اْجَعْل ما يُ ْلِقي الشَّْيطاُن يف َرْوِعي ِمَن التََّمِنِ  َوالتََّظِنِ  َواَِلَسِد ِذْكرا  
لى َعُدوِ َك، َوما َأْجرى َعلى ِلساّن ِمْن ِلَعَظَمِتَك َوتَ َفك را  يف ُقْدرَِتَك َوَتْدِبريا  عَ 

َلْفَظِة ُفْحٍش َأْو َهْجٍر َأْو َشْتِم ِعْرٍض َأْو َشهاَدِة ِبِطٍل َأْو اْغِتياِب ُمْؤِمٍن غاِئٍب َأْو 
َسبِ  حاِضٍر َوما َأْشَبَه ذِلَك نُْطقا  ِِبِلَْمِد َلَك َوِإْغراقا  يف الثَّناِء َعَلْيَك َوَذهاِب  يف 
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ِجيِدَك َوُشْكرا  لِِنْعَمِتَك َواْعِْتافا  ِبِِْحساِنَك َوِإْحصاء  ِلِمَنِنَك، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُتَْ 
ْفِع َعِنِ  َوال َأْظِلَمنَّ َوأَْنَت القاِدُر َعلى  ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوال ُأْظَلَمنَّ َوأَْنَت ُمِطيق  ِلْلدَّ

َكنَ ْتَك ِهداَييِت َوال َأفْ َتِقَرنَّ َوِمْن ِعْنِدك ُوْسِعي َوال الَقْبِض ِمِنِ  َوال َأِضلَّنَّ َوَقْد َأمْ 
َأْطَغنَيَّ َوِمْن ِعْنِدك ُوْجِدي، الل ُهمَّ ِإَل َمْغِفَرِتَك َوَفْدُت َوِإَل َعْفِوَك َقَصْدُت َوِإَل 

َك َوال يف َُتاُوِزَك اْشتَ ْقُت َوِبَفْضِلَك َوثِْقُت َولَْيَس ِعْنِدي ما يُوِجُب َل َمْغِفَرتَ 
َعَمِلي ما َأْسَتِحق  ِبِه َعْفَوَك، َوماَل بَ ْعَد َأْن َحَكْمُت َعلى نَ ْفِسي ِإال  َفْضُلَك 
، الل ُهمَّ َوأَْنِطْقِِن ِِبَلُدى َوَأَِلْمِِن الت َّْقوى  َفَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوتَ َفضَّْل َعَليَّ

ْعِمْلِِن ِبا ُهَو َأْرضى، الل ُهمَّ اْسُلْك ِبَ الطَّرِيَقَة املُْثلى َوَوفِ ْقِِن ِللَّيِت ِهَي َأزْكى َواْست َ 
َواْجَعْلِِن َعلى ِملَِّتَك َأُموُت َوَأْحيا، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوَمتِ ْعِِن 

صاِِلِي الِعباِد ِِباِلْقِتصاِد َواْجَعْلِِن ِمْن َأْهِل السَّداِد َوِمْن َأِدلَِّة الرَّشاِد َوِمْن 
َواْرزُْقِِن فَ ْوَز املَعاِد َوَسالَمَة امِلْرصاِد، الل ُهمَّ ُخْذ لِنَ ْفِسَك ِمْن نَ ْفِسي ما ُُيَلِ ُصها 
َوأَْبِق لِنَ ْفِسي ِمْن نَ ْفِسي ما ُيْصِلُحها فَِإنَّ نَ ْفِسَي هاِلَكة  َأْو تَ ْعِصَمها، الل ُهمَّ أَْنَت 

َتَجِعي ِإْن ُحرِْمُت َوِبَك اْسِتغاَثيِت ِإْن َكَرْثتُ ُعدَِّت ِإْن َحزِْنُت َوأَ  َوِعْنَدَك  71ْنَت ُمن ْ
ِم ا فاَت َخَلف  َوِلما َفَسَد َصالح  َوِفيما أَْنَكْرَت تَ َغِيري ، فَاْمُنْن َعَليَّ قَ ْبَل الَباِلء 

اْكِفِِن َمؤونََة َمَعرَِّة الِعباِد ِِبلعاِفَيِة َوقَ ْبَل الطََّلِب ِِبَِلَدِة َوقَ ْبَل الضَّالِل ِِبلرَّشاِد وَ 
َوَهْب َل َأْمَن يَ ْوِم املَعاِد َواْمَنْحِِن ُحْسَن اِْلْرشاِد، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه 
َواْدرَْأ َعِنِ  بُِلْطِفَك َواْغُذّن بِِنْعَمِتَك َوَأْصِلْحِِن ِبَكَرِمَك َوداِوّن ِبُصْنِعَك َوَأِظلَِِّن 

َذراَك َوَجلِ ْلِِن ِرضاَك َوَوفِ ْقِِن ِإذا اْشَتَكَلْت َعَليَّ اْلُُموُر َْلْهداها َوِإذا َتشاََبَِت  يف 
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اَْلْعماُل َْلزْكاها َوِإذا تَناَقَضِت امِلَلُل َْلْرضاها، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه 
َوَهْب َل ِصْدَق اَِلدايَِة َوال تَ ْفِتِنِ   ُحْسَن الِواليَةِ  72َوتَ وِ ْجِِن ِِبلِكفايَِة َوَُسِِْن 

َوال تَ ُردَّ ُدعاِئي  74َوال َُتَْعْل َعْيِشي َكد ا  َكد ا   73ِِبلسََّعِة َواْمَنْحِِن ُحْسَن الدََّعةِ 
، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد 75َعَليَّ َرد ا  فَِإّن ِ ال َأْجَعُل َلَك ِضد ا  َوال َأْدُعو َمَعَك ِند ا  

آِلِه َواْمنَ ْعِِن ِمْن السََّرِف َوَحصِ ْن ِرْزِقي ِمَن الت ََّلِف َوَوفِ ْر َمَلَكيِت ِِبلََبََكِة ِفيِه وَ 
َوَأِصْب ِب َسِبيَل اَِلدايَِة ِلْلَِبِ  ِفيما أُْنِفُق ِمْنُه، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َواْكِفِِن 

 ِمْن َغرْيِ اْحِتساِب َفال َأْشَتِغَل َعْن ِعباَدِتَك ِِبلطََّلِب َمُؤونََة ااِلْكِتساِب َواْرزُْقِِن 
َوال َأْحَتِمَل ِإْصَر تَِبعاِت املَْكَسِب، الل ُهمَّ فََأْطِلْبِِن ِبُقْدرَِتَك ما َأْطُلُب َوَأِجْرّن 

َتِذْل ِبِعزَِّتَك ِم ا َأْرَهُب، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوُصْن َوْجِهي ِبِ  لَيساِر َوال تَ ب ْ
فََأْسَْتِْزَق َأْهَل ِرْزِقَك َوَأْستَ ْعِطَي ِشراَر َخْلِقَك فَأُفْ َتََتَ ِبَْمِد َمْن  76جاِهي ِِبِْلْقتارِ 

َأْعط انِ ي َوأُبْ تَ َلى ِبَذمِ  َمْن َمنَ َعِِن َوأَْنَت ِمْن ُدوَِّنِْم َوَل  اِْلْعطاِء َواملَْنِع، الل ُهمَّ َصلِ  
ى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َواْرزُْقِِن ِصحَّة  يف ِعباَدٍة َوَفراغا  يف زَهاَدٍة َوِعْلما  يف اْسِتْعماٍل َعل

َوَورَعا  يف ِإُْجاٍل، الل ُهمَّ اْخِتْم ِبَعْفِوَك َأَجِلي َوَحقِ ْق يف رَجاِء َرمْحَِتَك َأَمِلي َوَسهِ ْل 
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يِع َأْحواَل َعَمِلي، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد ِإَل بُ ُلوِغ ِرضاَك ُسُبِلي َوَحسِ ْن يف  ُجَِ
ِم املُْهَلةِ   77َوآِلِه َونَ بِ ْهِِن ِلذِْكِرَك يف َأْوقاِت الَغْفَلِة َواْستَ ْعِمْلِِن ِبطاَعِتَك يف َأايَّ

نْيا َواَلخ رِة، الل ُهمَّ َصلِ  َواَّْنَْج َل ِإَل َُمَبَِّتَك َسِبيال  َسْهَلة  َأْكِمْل َل َِبا َخرَي الد 
َلُه َوأَْنَت ُمَصلٍ  َعلى  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َكَأْفَضِل ما َصلَّْيَت َعلى َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك قَ ب ْ

ْنيا َحَسَنة  َويف اَلخرِة َحَسَنة  َوِقِِن ِبَرمْحَِتَك َعذاَب النَّار.  َأَحٍد بَ ْعَدُه َوآتِنا يف الد 

 دعاء الرهبة

كان يدعو به، وهو   ِبلرَّهبةلإلمام الكاظم )ع( املعروف )دعاء منسوب 
 أيضا  من أدعية الصحيفة السّجادية(: 

َتِِن َصِغريا  َوَرزَقْ َتِِن َمْكِفي ا ، الل ُهمَّ إّن ِ َوَجْدُت  اَلل ُهمَّ إنََّك َخَلْقَتِن َسِواي   َورَب َّي ْ
﴿اي ِعباِدَي الَِّذيَن أْسَرُفوا  أْن قُ ْلَت: ِفيما أنْ َزْلَت ِمْن ِكتاِبَك َوَبشَّْرَت ِبِه ِعباَدكَ 

َم  َعلى أْنِفِسِهْم ال تَ ْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة هللِا إنَّ هللَا يَ ْغِفُر الذ نُوَب َُجيعا ﴾ َوَقْد تَ َقدَّ
، فَيا َسْوأَتُه ِمَّا أْحصاُه َعَليَّ ِكتاُبكَ  ! ِمِنِ  ما َقْد َعِلْمَت َوما أْنَت أْعَلُم ِبِه ِمِنِ 

َل ُكلَّ َشيٍء ْلْلَقْيُت بَِيِدي، َوَلْو أنَّ  فَ َلْوال املَواِقُف الَّيت أؤمِ ُل ِمْن َعْفِوَك الَّذي ُشَِ
أَحدا  اْسَتطاَع اَلََرَب ِمْن رَبِ ِه َلُكْنُت أََن أَحقَّ ِِبَلََرِب ِمْنَك َوأْنَت ال ََتْفى َعَلْيَك 

ال  أتَ ْيَت َِبا وََكفى ِبَك جاِزاي  وََكفى ِبَك خاِفَية  يف اْلْرِض َوال يف السَّماِء إِ 
َحِسيبا ، الل ُهمَّ إنََّك طاِلِب إْن أَن َهَرْبُت َوُمْدرِِكي إْن أَن فَ َرْرُت، َفها أَن ذا َبنْيَ 
 ، ْبِِن فَإّن ِ ِلذِلَك أْهل  َوُهَو اي َربِ  ِمْنَك َعْدل  َيَدْيَك خاِضع  َذلِيل  راِغم  إْن تُ َعذِ 
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ْن تَ ْعُف َعِنِ  فَ َقِدُيا  َُشََلِِن َعْفُوَك َوأْلَبْسَتِِن عاِفيَ َتَك فَأْسأُلَك الل ُهمَّ ِِبَلمْخُزوِن َوإِ 
ِمْن أَْساِئَك، َوِبا وارَْتُه اِلُُجُب ِمْن َِباِئَك، ِإال  َرمِحَْت هِذِه النَ ْفَس اَلَُزوَعَة 

ُع َحرَّ َُشِْسَك، َفَكْيَف َتْسَتِطيُع َحرَّ َنِرَك، َوهِذِه الر ِمََّة اَلَُلوَعَة الَّيت ال َتْسَتِطي
َوالَّيت ال َتْسَتِطيُع َصْوَت َرْعِدَك َفَكْيَف َتْسَتِطيُع َصْوَت َغَضِبَك، فَاْرمَحِِْن الل ُهمَّ، 

ٍة، َوَلْو فَإّن ِ اْمُرؤ  َحِقري  َوَخَطِري َيِسري  َولَْيَس َعذاِب ِمَّا يَزِيُد يف ُمْلِكَك ِمْثقاَل َذرَّ 
أنَّ َعذاِب ِمَّا يَزِيُد يف ُمْلِكَك َلَسأْلُتَك الَصَْبَ َعَلْيِه َوَأْحبَ ْبُت أْن َيُكوَن ذِلَك َلَك، 
َولِكنَّ ُسْلطاَنَك الل ُهمَّ أْعَظُم َوُمْلَكَك أْدَوُم ِمْن أْن َتزِيَد ِفيه طاَعُة املُِطيِعنَي أْو 

نِِبنَي؛ فَاْرمَحِِْن اي أْرَحَم الرَّامِحِنَي َوَُتاَوْز َعِنِ  اي ذا اََلالِل تُ ْنِقَص ِمْنُه َمْعِصَيُة املُذْ 
 َواِْلْكراِم َوُتْب َعَليَّ إنََّك أْنَت الت َّو اُب الرَِّحيُم.

* * * 
 

 دعاء اجملري

وهو دعاء رفيع الشأن مروّي عن النيب )صّلى هللا عليه وآله وسلم(، نزل به 
 عليه وآله وسلم( وهو يصلي يف مقام إبراهيم جربئيل على النيّب )صّلى هللا

)عليه السلم(، ذكر الكفعمي هذا الدعاء يف كتابيه )البلد األمني( 
و)املصباح(، وأشار يف اهلامش إىل ما له من الفضل، ومن ُجلتها أنَّ من دعا 
به يف األايم البيض من شهر رمضان ُغِفَرت ذنوبه ولو كانت عدد قطر املطر، 

شجر، ورمل الرّب، وجيدي يف شفاء املريض، وقضاء الَدْين، والغىن عن وورق ال
 الفقر، ويفرّج الغّم، ويكشف الكرب، وهو هذا الدعاء:

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   113                        )الفهرس( احملتوايت               

. ُسْبحاَنَك اي 78ُسْبحاَنَك اي َاهللُ، َتعالَْيَت اي َرمْحُن، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِريُ 
ن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َمِلُك، َتعالَْيَت اي رَِحيُم، َتعالَْيَت اي َكِرُي، َأِجْرَن ِمَن ال

، َتعالَْيَت اي َسالُم، َأِجْرَن 79ماِلُك، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ُقد وسُ 
رُي. ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ُمْؤِمُن، َتعالَْيَت اي ُمَهْيِمُن، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِ 

ُسْبحاَنَك اي َعزِيُز، َتعالَْيَت اي َجب اُر، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ُمَتَكَبِ ُ، 
َتعالَْيَت اي ُمَتَجَبِ ُ، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي خاِلُق، َتعالَْيَت اي ِبِرىُء، 

ُر، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسبْ  حاَنَك اي ُمَصوِ ُر، َتعالَْيَت اي ُمَقدِ 
َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي هاِدي، َتعالَْيَت اي ِبِقي، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي 

ُح، َتعالَْيَت اي َوهَّاُب، َتعالَْيَت اي تَ و اُب، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي فَ ت ا 
، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َسيِ ِدي، َتعالَْيَت اي َمْوالَي، َأِجْرَن 80ُمْرَتحُ 

ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َقرِيُب، َتعالَْيَت اي رَِقيُب، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. 
يُد، ُسْبحاَنَك اي ُمْبِدُئ، َتعالَيْ  َت اي ُمِعيُد، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي محَِ

َتعالَْيَت اي َّمَِيُد، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َقِدُي، َتعالَْيَت اي َعِظيُم، 
َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َغُفوُر، َتعالَْيَت اي َشُكوُر، 
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، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك 81َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي شاِهُد، َتعالَْيَت اي َشِهيدُ 
اي َحن اُن، َتعالَْيَت اي َمن اُن، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ِبِعُث، َتعالَْيَت 

اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ُُمِْيي، َتعالَْيَت اي ُِمِيُت، َأِجْرَن ِمَن اي واِرُث، َأِجْرَن ِمَن الن  
، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. 82الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َشِفيُق، َتعالَْيَت اي رَِفيقُ 

. ُسْبحاَنَك اي ُسْبحاَنَك اي أَنِيُس، َتعالَْيَت اي ُمْؤِنُس، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِريُ 
يُل، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َخِبرُي، َتعالَْيَت اي  َجِليُل، َتعالَْيَت اي ُجَِ

، َأِجْرَن ِمَن 83َبِصرُي، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َحِفي   ، َتعالَْيَت اي َمِلي 
َمْعُبوُد، َتعالَْيَت اي َمْوُجوُد، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي.  الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي

ُسْبحاَنَك اي َغف اُر، َتعالَْيَت اي قَ ه اُر، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي 
َتعالَْيَت  َمْذُكوُر، َتعالَْيَت اي َمْشُكوُر، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َجواُد،

اي َمعاُذ، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َُجاُل، َتعالَْيَت اي َجالُل، َأِجْرَن ِمَن 
، َتعالَْيَت اي راِزُق، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. 84الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ساِبقُ 

، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي 85ُسْبحاَنَك اي صاِدُق، َتعالَْيَت اي فاِلقُ 
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يُع، َتعالَْيَت اي َسرِيُع، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي رَِفيُع، َتعالَْيَت اي  َسَِ
َن ، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي فَ ع اُل، َتعالَْيَت اي ُمَتعاُل، َأِجْرَن مِ 86َبِديعُ 

الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي قاضي، َتعالَْيَت اي راضي، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. 
ُسْبحاَنَك اي قاِهُر، َتعالَْيَت اي طاِهُر، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي عاملُ، 

حاَنَك اي دائُِم، َتعالَْيَت اي قاِئُم، َتعالَْيَت اي حاِكُم، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسبْ 
َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي عاِصُم، َتعالَْيَت اي قاِسُم، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي 
َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َغِِن ، َتعالَْيَت اي ُمْغِِن، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي 

َتعالَْيَت اي َقِوي ، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي كايف، َتعالَْيَت اي َويف ، 
ُر، َأِجْرَن ِمَن  ُم، َتعالَْيَت اي ُمَؤخِ  شايف، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ُمَقدِ 

، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َأوَُّل، َتعالَْيَت اي آِخرُ 
ُسْبحاَنَك اي ظاِهُر، َتعالَْيَت اي ِبِطُن، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي رَجاُء، 
، َتعالَْيَت اي ذا  َتعالَْيَت اي ُمْرَُتى، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ذا املَنِ 

، َتعالَْيَت اي قَ ي وُم، َأِجْرَن ِمَن الطَّْوِل، َأِجْرَن  ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َحي 
الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي واِحُد، َتعالَْيَت اي َأَحُد، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. 

رُي. ُسْبحاَنَك اي ، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِ 87ُسْبحاَنَك اي َسيِ ُد، َتعالَْيَت اي َصَمدُ 
َقِديُر، َتعالَْيَت اي َكِبرُي، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي واَل، َتعالَْيَت اي 
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، َتعالَْيَت اي َأْعلى، َأِجْرَن ِمَن  ُمَتعاَل، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َعِلي 
 اي َوَل ، َتعالَْيَت اي َمْوَل، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنكَ 

ُسْبحاَنَك اي ذاِرُئ، َتعالَْيَت اي ِبِرُئ، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي 
ْيَت خاِفُض، َتعالَْيَت اي راِفُع، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ُمْقِسُط، َتعالَ 

، َأِجْرَن ِمَن  ، َتعالَْيَت اي ُمِذل  اي جاِمُع، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ُمِعز 
الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي قاِدُر، َتعالَْيَت اي ُمْقَتِدُر، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. 

، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ُمْعِطي، ُسْبحاَنَك اي َعِليُم، َتعالَْيَت اي َحِليمُ 
َتعالَْيَت اي ماِنُع، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ضار ، َتعالَْيَت اي َنِفُع، 

اِر َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َّمُِيُب، َتعالَْيَت اي َحِسيُب، َأِجْرَن ِمَن الن  
اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي عاِدُل، َتعالَْيَت اي فاِضُل، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك 
، َتعالَْيَت  اي َلِطيُف، َتعالَْيَت اي َشرِيُف، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َرب 

َنَك اي ماِجُد، َتعالَْيَت اي واِحُد، َأِجْرَن ِمَن اي َحق ، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحا
َتِقُم، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي.  ، َتعالَْيَت اي ُمن ْ الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َعُفو 
ُع، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي  ُسْبحاَنَك اي واِسُع، َتعالَْيَت اي ُمَوسِ 

، َتعالَْيَت اي َعُطوُف، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي فَ ْرُد، َتعالَْيَت اي َرُؤوفُ 
، َتعالَْيَت اي ُمُِيُط، َأِجْرَن ِمَن 88ِوتْ ُر، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ُمِقيتُ 
َعْدُل، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي وَِكيُل، َتعالَْيَت اي 

 ، ُسْبحاَنَك اي ُمِبنُي، َتعالَْيَت اي َمِتنُي، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي بَ ر 
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، َتعالَْيَت اي 89َتعالَْيَت اي َوُدوُد، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َرِشيدُ 
ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي نُوُر، َتعالَْيَت اي ُمنَ وِ ُر، َأِجْرَن ِمَن  ُمْرِشُد، َأِجْرَن

الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي َنِصرُي، َتعالَْيَت اي َنِصُر، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. 
رُي. ُسْبحاَنَك اي ُسْبحاَنَك اي َصُبوُر، َتعالَْيَت اي صاِبُر، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِ 

ُُمِْصي، َتعالَْيَت اي ُمْنِشُئ، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ُسْبحاُن، َتعالَْيَت 
ُن، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحاَنَك اي ُمِغيُث، َتعالَْيَت اي ِغياُث، َأِجْرَن  اي َداي 

َك اي فاِطُر، َتعالَْيَت اي حاِضُر، َأِجْرَن ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ِمَن الن اِر اي َّمُِرُي. ُسْبحانَ 
ُسْبحاَنَك اي ذا الِعزِ  َواَلَماِل، تَبارَْكَت اي ذا اََلََبُوِت َواَلالِل. ُسْبحاَنَك ال ِإلَه 

 ِمَن الَغمِ  وَكذِلَك ِإال  أَْنَت ُسْبحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن الظ اِلِمنَي فَاْسَتَجْبنا َلُه َوجَنَّْيناهُ 
نُ ْنِجي املُْؤِمِنني، َوَصل ى هللا َعلى َسيِ ِدَن ُُمَمٍَّد َوآِلِه َأُْجَِعنَي، َواِلَْمُد هلِل َربِ  

َة ِإال  ِِبهلل الَعِليِ  الَعِظيِم.  العاَلِمنَي، َوَحْسُبنا هللاُ َونِْعَم الوَِكيُل، َوال َحْوَل َوال قُ وَّ

* * * 
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 لكبريا 90دعاء اَلوشن

وهو مذكوٌر يف كتايَب البلد األمني واملصباح للكفعمي، وهو مروي َعن 
السّجاد، عن أبيه، َعن جّده، عن النيّب صّلى هللا عليه وعليهم أُجعني، وقد هبط 
به جربئيل على النيب )صّلى هللا عليه وآله وسلم( وهو يف بعض غزواته وعليه 

يُقرئك السلم، ويقول لك: اخلع هذا اي ُمّمد، رّبك »جوشن ثقيل آمله، فقال: 
، ُث أطال يف ذكر فضله مبا ال «اجلوشن، واقرأ هذا الدعاء، فهو أمان لك وأِلُمتك

أنَّ َمن كتبه على كفنه ال يُعّذب بلّنار، ومن دعا »يسعه املقام. ومن ُجلة فضله 
بعني ألف به بنّية خالصة يف أول شهر رمضان رزقه هللا تعاىل ليلة القدر وخلق له س

َمَلك يسبِّحون هللا ويقدِّسونه وجعل ثواهبم له. ومن دعا به يف شهر رمضان ثلث 
مرات حّرم هللا تعاىل جسده على الّنار، وأوجب له اجلنَّة، ووّكل هللا تعاىل به مَلَكني 

وكّل ذلك بشرط اإلُيان « حيفظانه من املعاصي، وكان يف أمان هللا طول حياته
 واإلخلص.
 ا الّدعاء:وهو هذ

ُسْبحاَنَك اي ال ِإلَه ِإال  أَْنَت، الَغْوَث الَغْوَث الَغْوَث، َخلِ ْصنا ِمَن الن اِر اي 
( . َك، اي هللاُ، اي َرمْحُن، اي رَِحيُم، اي َكِرُي، اي 1َربِ  ( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ

، اي َحِكيُم، ُسْبحاَنَك  اي ال ِإلَه ُمِقيُم، اي َعِظيُم، اي َقِدُي، اي َعِليُم، اي َحِليمُ 
( . ( اي َسيِ َد 2ِإال  أَْنَت، الَغْوَث الَغْوَث، َخلِ ْصنا ِمَن الن اِر، اي َربِ 
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الس اداِت، اي َّمُِيَب الدََّعواِت، اي راِفَع الدَّرَجاِت، اي َوَلَّ اَِلَسناِت، اي 
َل الت َّْوِبِت، اي ساِمَع غاِفَر اْلَِطيئاِت، اي ُمْعِطَي املَْسَأالِت، اي قابِ 

(اي َخرْيَ الغاِفرِيَن، اي َخرْيَ 3اَْلْصواِت، اي عاملَ اْلَِفيَّاِت، اي داِفَع الَبِليَّاِت. )
الفاَِتِنَي، اي َخرْيَ الن اِصرِيَن، اي َخرْيَ اِلاِكِمنَي، اي َخرْيَ الر ازِِقنَي، اي َخرْيَ 

َخرْيَ الذَّاِكرِيَن، اي َخرْيَ املُْنزِِلنَي، اي َخرْيَ الوارِِثنَي، اي َخرْيَ اِلاِمِديَن، اي 
( اي َمْن َلُه الِعزَُّة َواَلَماُل، اي َمْن َلُه الُقْدرَُة َوالَكماُل، اي َمْن 4املُْحِسِننَي. )

َلُه املُْلُك َواََلالُل، اي َمْن ُهَو الَكِبرُي املَُتعاِل، اي ُمْنِشَئ السَّحاِب الثِ قاِل، اي 
، اي َمْن ُهَو َسرِيُع اِِلساِب، اي َمْن ُهَو َشِديُد 91ُهَو َشِديُد امِلحالِ  َمنْ 

( الل ُهمَّ 5الِعقاِب، اي َمْن ِعْنَدُه ُحْسُن الثَّواِب، اي َمْن ِعْن َدُه ُأم  الِكتاِب. )
ُن، اي بُ ْرهاُن، اي ُسلْ  َك، اي َحنَّاُن، اي َمنَّاُن، اي َداي  طاُن، اي ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ

(  اي َمْن 6ِرْضواُن، اي ُغْفراُن، اي ُسْبحاُن، اي ُمْسَتعاُن، اي ذا املَنِ  َوالَبياِن.)
َتواَضَع ُكل  َشيٍء ِلَعَظَمِتِه، اي َمْن اْسَتْسَلَم ُكل  َشيٍء ِلُقْدرَتِِه، اي َمْن َذلَّ ُكل  

َبتِ  ِه، اي َمِن اْنقاَد ُكل  َشيٍء ِمْن َشيٍء ِلِعزَّتِِه، اي َمْن َخَضَع ُكل  َشيٍء َِلَي ْ
َخْشَيِتِه، اي َمْن َتَشقََّقِت اَلِباُل ِمْن َُمافَِتِه، اي َمْن قاَمِت السَّماواُت ِبَِْمرِِه، 
اي َمْن اْستَ َقرَِّت اَْلَرُضوَن ِبِِْذنِِه، اي َمْن ُيَسبِ ُح الرَّْعُد ِبَْمِدِه، اي َمْن ال 

َتهى 7َلَكِتِه. )يَ ْعَتِدي َعلى َأْهِل ِمَْ  ( اي غاِفَر اَْلطااي، اي كاِشَف الَبالاي، اي ُمن ْ
الرَّجااي، اي َُّمِْزَل الَعطااي، اي واِهَب اَلَدااي، اي راِزَق الََبااي، اي قاِضَي 
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( اي ذا 8، اي ساِمَع الشَّكااي، اي ِبِعَث الََبااي، اي ُمْطِلَق اُْلسارى. )92املَنااي
، اي ذا الَعْهِد 94، اي ذا املَْجِد َوالسَّناءِ 93 ذا الَفْخِر َوالَبهاءِ اِلَْمِد َوالثَّناِء، اي

َوالَوفاِء، اي ذا الَعْفِو َوالرِ ضاِء، اي ذا املَنِ  َوالَعطاِء، اي ذا الَفْصِل َوالَقضاِء، 
مَّ ( الل هُ 9اي ذا الِعزِ  َوالَبقاِء، اي ذا اَلُوِد َوالسَّخاِء، اي ذا اَلالِء َوالن َّْعماِء. )

َك، اي ماِنُع، اي داِفُع، اي راِفُع، اي صاِنُع، اي َنِفُع، اي ساِمُع،  ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ
( اي صاِنَع ُكلِ  َمْصُنوٍع، اي 10اي جاِمُع، اي شاِفُع، اي واِسُع، اي ُموِسُع. )

اي كاِشَف ُكلِ   خاِلَق ُكلِ  َُمُْلوٍق، اي راِزَق ُكلِ  َمْرُزوٍق، اي ماِلَك ُكلِ  َِمُْلوٍك،
َمْكُروٍب، اي فارَِج ُكلِ  َمْهُموٍم، اي راِحَم ُكلِ  َمْرُحوٍم، اي َنِصَر ُكلِ  َُمُْذوٍل، اي 

( اي ُعدَِّت ِعْنَد ِشدَِّت، اي 11ساتَِر ُكلِ  َمْعُيوٍب، اي َمْلَجَأ ُكلِ  َمْطُروٍد. )
، اي صاِحِب ِعْنَد ُغْرَبيِت، اي رَجاِئي ِعْنَد ُمِصيَبيِت، اي ُمْؤِنِسي ِعْنَد َوْحَشيِت 

َولِيِ ي ِعْنَد نِْعَميِت، اي ِغياِثي ِعْنَد ُكْرَبيِت، اي َدلِيِلي ِعْنَد َحرْيَِت، اي َغناِئي ِعْنَد 
َم 12اْفِتقاِري، اي َمْلَجأي ِعْنَد اْضِطراِري، اي ُمِعيِِن ِعْنَد َمْفَزِعي. ) (اي َعال 

نُوِب، اي َستَّاَر الُعُيوِب، اي كاِشَف الُكُروِب، اي ُمَقلِ َب الغُُيوِب، اي َغفَّاَر الذ  
الُقُلوِب، اي طَِبيَب الُقُلوِب، اي ُمنَ وِ َر الُقُلوِب، اي أَنِيَس الُقُلوِب، اي ُمَفر َِج 

َك، اي َجِليُل، اي 13اَلُُموِم، اي ُمنَ فِ َس الُغُموِم. ) ( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ

                                                            
92

 المنايا: اآلجال.  

 
93

 البهاء: الجمال.  

 
94

ف.    السناء: الرسر

 

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   121                        )الفهرس( احملتوايت               

يلُ  ، اي 97، اي ُمِنيلُ 96، اي ُمِديلُ 95، اي وَِكيُل، اي َكِفيُل، اي َدلِيُل، اي قَِبيلُ ُجَِ
ِيَن، اي ِغياَث املُْسَتِغيِثنَي، اي 14. )99، اي ُمُِيلُ 98ُمِقيلُ  ( اي َدلِيَل املَُتَحريِ 

َصرِيَخ املُْسَتْصرِِخنَي، اي جاَر املُْسَتِجريِيَن، اي َأماَن اْلائِِفنَي، اي َعْوَن 
ملُْؤِمِننَي، اي راِحَم املَساِكنِي، اي َمْلجَأ العاِصنَي، اي غاِفَر املُْذنِِبنَي، اي َّمُِيَب ا

( اي ذا اَلُوِد َواِْلْحساِن، اي ذا الَفْضِل َوااِلْمِتناِن، اي 15َدْعَوِة املُْضَطر ِيَن. )
 َوالَبياِن، اي ذا ذا اَْلْمِن َواَْلماِن، اي ذا الُقْدِس َوالس ْبحاِن، اي ذا اِِلْكَمةِ 

الرَّمْحَِة َوالرِ ْضواِن، اي ذا اِلُجَِّة َوالَُبْهاِن، اي ذا الَعَظَمِة َوالس ْلطاِن، اي ذا 
( اي َمْن ُهَو َرب  ُكلِ  َشيٍء، اي 16الرَّْأَفِة َواملُْسَتعاِن، اي ذا الَعْفِو َوالُغْفراِن. )

ِلُق ُكلِ  َشيٍء، اي َمْن ُهَو صاِنُع ُكلِ  َمْن ُهَو ِإلُه ُكلِ  َشيٍء، اي َمْن ُهَو خا
َشيٍء، اي َمْن ُهَو قَ ْبَل ُكلِ  َشيٍء، اي َمْن ُهَو بَ ْعَد ُكلِ  َشيٍء، اي َمْن ُهَو فَ ْوَق 
ُكلِ  َشيٍء، اي َمْن ُهَو عامل  بُكلِ  َشيٍء، اي َمْن ُهَو قاِدر  َعلى ُكلِ  َشيٍء، اي 

( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك، اي ُمْؤِمُن، اي 17َشيٍء.) َمْن ُهَو يَ ْبقى َويَ ْفن ُكل  
ُن، اي ُمَزيِ ُن، اي ُمْعِلُن،  ُ، اي ُمَهوِ ُن، اي ُِمَكِ  ُمَهْيِمُن، اي ُمَكوِ ُن، اي ُمَلقِ ُن، اي ُمَبنيِ 
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ُم. ) اي  ( اي َمْن ُهَو يف ُمْلِكِه ُمِقيم ، اي َمْن ُهَو يف ُسْلطانِِه َقِدي ،18اي ُمَقسِ 
َمْن ُهَو يف َجالِلِه َعِظيم ، اي َمْن ُهَو َعلى ِعباِدِه رَِحيم ، اي َمْن ُهَو بُكلِ  َشيٍء 
َعِليم ، اي َمْن ُهَو ِبَْن َعصاُه َحِليم ، اي َمْن ُهَو ِبَْن رَجاُه َكِري ، اي َمْن ُهَو يف 

، اي مَ  ْن ُهَو يف ُلْطِفِه َقِدي . ُصْنِعِه َحِكيم ، اي َمْن ُهَو يف ِحْكَمِتِه َلِطيف 
( اي َمْن ال يُ ْرجى ِإال  َفْضُلُه، اي َمْن ال ُيْسَأُل ِإال  َعْفُوُه، اي َمْن ال يُ ْنَظُر 19)

ِإال  ِبر ُه، اي َمْن ال ُُياُف ِإال  َعْدلُُه، اي َمْن ال َيُدوُم ِإال  ُمْلُكُه، اي َمْن ال 
ِسَعْت ُكلَّ َشيٍء َرمْحَُتُه، اي َمْن َسبَ َقْت َرمْحَُتُه ُسْلطاَن ِإال  ُسْلطانُُه، اي َمْن وَ 

( اي 20َغَضَبُه، اي َمْن َأحاَط ِبُكلِ  َشيٍء ِعْلُمُه، اي َمْن لَْيَس َأَحد  ِمثْ َلُه. )
ْنِب، اي قاِبَل الت َّْوِب، اي خاِلَق  فارَِج اَلَمِ ، اي كاِشَف الَغمِ ، اي غاِفَر الذَّ

، اي اْلَْلِق، اي صاِدَق  ، اي فاِلَق اَِلبِ  الَوْعِد، اي ُمويفَ الَعْهِد، اي عاملَ السِ رِ 
، اي َويف ، اي َغِِن ، اي 21راِزَق اَْلَنِم. ) َك، اي َعِلي  ( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ
( 22)، اي َقِوي ، اي َوَل . 101، اي َرِضي ، اي زَِكي ، اي َبِدي  100َمِلي ، اي َحِفي  

اي َمْن َأْظَهَر اَلَِميَل، اي َمْن َسَْتَ الَقِبيَح، اي َمْن ملَْ يُؤاِخْذ ِِبَلَرِيَرِة، اي َمْن مَلْ 
يَ ْهِتِك السِ ْْتَ، اي َعِظيَم الَعْفِو، اي َحَسَن التَّجاُوِز، اي واِسَع املَْغِفَرِة، اي ِبِسَط 

َتهى ُكلِ  َشْكوى. ) الَيَدْيِن ِِبلرَّمْحَِة، اي صاِحَب ُكلِ  جَنْوى، (  اي ذا 23اي ُمن ْ
، اي ذا الرَّمْحَِة الواِسَعِة، اي ذا امِلنَِّة السَّاِبَقِة، اي ذا اِِلْكَمِة 102النِ ْعَمِة السَّاِبَغةِ 
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الباِلَغِة، اي ذا الُقْدرَِة الكاِمَلِة، اي ذا اِلُجَِّة القاِطَعِة، اي ذا الَكراَمِة الظاِهَرِة، 
ِة املَِتيَنِة، اي ذا الَعَظَمِة املَِنيَعِة. ) اي ذا الِعزَّةِ  اِئَمِة، اي ذا الُقوَّ ( اي َبِديَع 24الدَّ

السَّماواِت، اي جاِعَل الظ ُلماِت، اي راِحَم الَعََباِت، اي ُمِقيَل الَعَثراِت، اي 
ناِت، اي ساتَِر الَعوراِت، اي ُُمِْيَي اَْلْمواِت، اي ُمْنِزَل اَلايِت، اي ُمَضعِ َف اَِلسَ 

َك، اي 25ماِحَي السَّيِ ئاِت، اي َشِديَد النَِّقماِت. ) ( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ
ُر، اي ُمْنِذُر،  ُر، اي ُمَبشِ  ُر، اي ُمنَ وِ ُر، اي ُمَيسِ  ُر، اي ُمَدبِ ُر، اي ُمَطهِ  ُمَصوِ ُر، اي ُمَقدِ 

ُر. ) ُم، اي ُمَؤخِ  ِت اِلَراِم، اي َربَّ الشَّْهِر اِلَراِم، اي ( اي َربَّ البَ يْ 26اي ُمَقدِ 
اِلَراِم، اي  105، اي َربَّ املَْشَعرِ 104َواملَقامِ  103َربَّ البَ َلِد اِلَراِم، اي َربَّ الر ْكنِ 

َربَّ املَْسِجِد اِلَراِم، اي َربَّ اِِللِ  َواِلَراِم، اي َربَّ الن وِر َوالظَّالِم، اي َربَّ 
( اي َأْحَكَم اِلاِكِمنَي، اي 27ِم، اي َربَّ الُقْدرَِة يف اْلَنِم. )التَِّحيَِّة َوالسَّال

َأْعَدَل العاِدِلنَي، اي َأْصَدَق الصَّاِدِقنَي، اي َأْطَهَر الطَّاِهرِيَن، اي َأْحَسَن 
َفَع اْلاِلِقنَي، اي َأْسرََع اِلاِسِبنَي، اي َأَْسََع السَّاِمِعنَي، اي أَْبَصَر النَّاِظرِيَن، اي َأشْ 

( اي ِعماَد َمْن ال ِعماَد َلُه، اي َسَنَد َمْن 28الشَّاِفِعنَي، اي َأْكَرَم اَْلْكَرِمنَي. )
ال َسَنَد َلُه، اي ُذْخَر َمْن ال ُذْخَر َلُه، اي ِحْرَز َمْن ال ِحْرَز َلُه، اي ِغياَث َمْن ال 

ِعزَّ َلُه، اي ُمِعنَي َمْن ال ُمِعنَي ِغياَث َلُه، اي َفْخَر َمْن ال َفْخَر َلُه، اي ِعزَّ َمْن ال 
( الل ُهمَّ ِإّن ِ 29َلُه، اي أَنِيَس َمْن ال أَنِيَس َلُه، اي َأماَن َمْن ال َأماَن َلُه. )
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َك، اي عاِصُم، اي قائُِم، اي دائُِم، اي راِحُم، اي ساملُ، اي حاِكُم، اي  َأْسأَُلَك ِِبَسِْ
( اي عاِصَم َمِن اْستَ ْعَصَمُه، اي 30ِسُط. )عاملُ، اي قاِسُم، اي قاِبُض، اي ِب

راِحَم َمْن اْسَْتْمَحَُه، اي غاِفَر َمِن اْستَ ْغَفَرُه، اي َنِصَر َمِن اْستَ ْنَصَرُه، اي حاِفَظ 
َمِن اْسَتْحَفَظُه، اي ُمْكرَِم َمِن اْسَتْكَرَمُه، اي ُمْرِشَد َمِن اْسَْتَْشَدُه، اي ِصريَخ َمِن 

( اي َعزِيزا  ال 31اي ُمِعنَي َمِن اْسَتعانَُه، اي ُمِغيَث َمِن اْسَتغاثَُه. )اْسَتْصَرَخُه، 
ُيضاُم، اي َلِطيفا  ال يُراُم، اي قَ ي وما  ال يَناُم، اي داِئما  ال يَ ُفوُت، اي َحي ا  ال 

 ال َُيُوُت، اي َمِلكا  ال يَ ُزوُل، اي ِبِقيا  ال يَ ْفن، اي عاِلما  ال َُيَْهُل، اي َصَمدا  
َك، اي َأَحُد، اي 32ُيْطَعُم، اي َقِواي   ال َيْضُعُف. ) ( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ

واِحُد، اي شاِهُد، اي ماِجُد، اي حاِمُد، اي راِشُد، اي ِبِعُث، اي واِرُث، اي 
ٍي، اي ( اي َأْعَظَم ِمْن ُكلِ  َعِظيٍم، اي َأْكَرَم ِمْن ُكلِ  َكرِ 33ضار ، اي َنِفُع. )

َأْرَحَم ِمْن ُكلِ  رَِحيٍم، اي َأْعَلَم ِمْن ُكلِ  َعِليٍم، اي َأْحَكَم ِمْن ُكلِ  َحِكيٍم، اي 
َأْقَدَم ِمْن ُكلِ  َقِدٍي، اي َأْكََبَ ِمْن ُكلِ  َكِبرٍي، اي أَْلَطَف ِمْن ُكلِ  َلِطيٍف، اي َأَجلَّ 

، 34ٍز. )ِمْن ُكلِ  َجِليٍل، اي َأَعزَّ ِمْن ُكلِ  َعزِي ( اي َكِرَي الصَّْفِح، اي َعِظيَم املَنِ 
اي َكِثرَي اَْلرْيِ، اي َقِدَي الَفْضِل، اي دائَِم الل ْطِف، اي َلِطيَف الص ْنِع، اي ُمنَ فِ َس 

، اي ماِلَك املُْلِك، اي قاِضَي اِلَقِ . ) ( اي َمْن 35الَكْرِب، اي كاِشَف الض رِ 
، اي َمْن ُهَو يف َوفائِِه َقِويٌّ، اي َمْن ُهَو يف قُ وَّتِِه َعِليٌّ، اي َمْن ُهَو يف َعْهِدِه َويفٌّ 

 ، ، اي َمْن ُهَو يف ُلْطِفِه َشرِيف  ، اي َمْن ُهَو يف قُ ْرِبِه َلِطيف  ِه َقرِيب  ُهَو يف ُعُلوِ 
، اي َمْن ُهَو يف ِعز ِِه َعِظيم ، اي َمْن  ُهَو يف َعَظَمِتِه اي َمْن ُهَو يف َشَرِفِه َعزِيز 

يد .) َك، اي كايف، اي 36َّمَِيد ، اي َمْن ُهَو يف ََّمِْدِه محَِ (  الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ
شايف، اي وايف، اي ُمعايف، اي هاِدي، اي داِعي، اي قاِضي، اي راِضي، اي عاَل، 
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ُكل  َشيٍء خاِشع  َلُه، اي ( اي َمْن ُكل  َشيٍء خاِضع  َلُه، اي َمْن  37اي ِبِقي. )
َمْن ُكل  َشيٍء كاِئن  َلُه، اي َمْن ُكل  َشيٍء َمْوُجود  ِبِه، اي َمْن ُكل  َشيٍء ُمِنيب  
ِإلَْيِه، اي َمْن ُكل  َشيٍء خاِئف  ِمْنُه، اي َمْن ُكل  َشيٍء قائِم  ِبِه، اي َمْن ُكل  َشيٍء 

َسبِ ُح ِبَْمِدِه، اي َمْن ُكل  َشيٍء هاِلك  ِإال  صائِر  ِإلَْيِه، اي َمْن كل  شيٍء يُ 
( اي َمْن ال َمَفرَّ ِإال  ِإلَْيِه، اي َمْن ال َمْفزََع إال  إلَْيِه، اي َمْن ال 38َوْجَهُه. )

َمْقَصَد ِإال  ِإلَْيِه، اي َمْن ال َمْنجى ِمْنُه ِإال  ِإلَْيِه، اي َمْن ال يُ ْرَغُب ِإال  ِإلَْيِه، اي 
َة ِإال  ِبِه، اي َمْن ال ُيْسَتعاُن ِإال  ِبِه، اي َمْن ال يُ تَ وَكَُّل ِإال  مَ  ْن ال َحْوَل َوال قُ وَّ

( اي َخرْيَ 39َعَلْيِه، اي َمْن ال يُ ْرجى ِإال  ُهَو، اي َمْن ال يُ ْعَبُد ِإال  ُهَو. )
اي َخرْيَ املَْسُؤوِلنَي، اي  ، اي َخرْيَ املَْرُغوِبنَي، اي َخرْيَ املَْطُلوِبنَي،106املَْرُهوِبنيَ 

َخرْيَ املَْقُصوِديَن، اي َخرْيَ املَْذُكورِيَن، اي َخرْيَ املَْشُكورِيَن، اي َخرْيَ املَْحُبوِبنَي، 
َك، اي 40اي َخرْيَ املَْدُعو ِيَن، اي َخرْيَ املُْسَتْأِنِسنَي. ) ( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ

اِدُر، اي قاِهُر، اي فاِطُر، اي كاِسُر، اي جاِبُر، اي ذاِكُر، اي غاِفُر، اي ساتُِر، اي ق
( اي َمْن َخَلَق َفَسوَّى، اي َمْن َقدََّر فَ َهدى، اي َمْن 41َنِظُر، اي َنِصُر. )

َيْكِشُف البَ ْلوى، اي َمْن َيْسَمُع النَّْجوى، اي َمْن يُ ْنِقُذ الَغْرقى، اي َمْن يُ ْنِجي 
ْشِفي املَْرضى، اي َمْن َأْضَحَك َوأَْبكى، اي َمْن َأماَت َوَأْحي، اَلَْلكى، اي َمْن يَ 

( اي َمْن يف الََبِ  َوالَبْحِر َسِبيُلُه، اي 42اي َمْن َخَلَق الزَّْوَجنْيِ الذََّكَر َواْلُنْثى.  )
ُه، اي َمْن يف اَلفاِق آايتُُه، اي َمْن يف اَلايِت بُ ْرهانُُه، اي َمْن يف املَماِت ُقْدرَتُ 

بَ ُتُه، اي  َمْن يف الُقُبوِر ِعَْبَتُُه، اي َمْن يف الِقياَمِة ُمْلُكُه، اي َمْن يف اِِلساِب َهي ْ
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( اي 43َمْن يف امِليزاِن َقضاُؤُه، اي َمْن يف اَلَنَِّة ثَوابُُه، اي َمْن يف الن اِر ِعقابُُه. )
ِه يَ ْفزَُع املُْذنُِبوَن، اي َمْن ِإلَْيِه يَ ْقِصُد َمْن ِإلَْيِه يَ ْهُرُب اْلائُِفوَن، اي َمْن ِإلَيْ 

ُوَن، اي َمْن ِبِه  املُِنيُبوَن، اي َمْن ِإلَْيِه يَ ْرَغُب الزَّاِهُدوَن، اي َمْن ِإلَْيِه يَ ْلَجُأ املَُتَحريِ 
َمُع َيْسَتْأِنُس املُرِيُدوَن، اي َمْن ِبِه يَ ْفَتِخُر املُِحب وَن، اي َمْن يف َعْفِوِه َيطْ 

ُلوَن. ) ( 44اْلاِطُئوَن، اي َمْن ِإلَْيِه َيْسُكُن املُوِقُنوَن، اي َمْن َعَلْيِه يَ تَ وَكَُّل املُتَ وَكِ 
َك، اي َحِبيُب، اي طَِبيُب، اي َقرِيُب، اي رَِقيُب، اي  الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ

( اي َأقْ َرَب 45اي َبِصرُي. ) َحِسيُب، اي ُمِهيُب، اي ُمِثيُب، اي َّمُِيُب، اي َخِبرُي،
ِمْن ُكلِ  َقرِيٍب، اي َأَحبَّ ِمْن ُكلِ  َحِبيٍب، اي أَْبَصَر ِمْن ُكلِ  َبِصرٍي، اي َأْخََبَ ِمْن 
ُكلِ  َخِبرٍي، اي َأْشَرَف ِمْن ُكلِ  َشرِيٍف، اي َأْرَفَع ِمْن ُكلِ  رَِفيٍع، اي َأْقوى ِمْن ُكلِ  

، اي َأْغن ِمْن كُ  لِ  َغِِنٍ ، اي َأْجَوَد ِمْن ُكلِ  َجواٍد، اي َأرَْأَف ِمْن ُكلِ  َقِويٍ 
( اي غالِبا  َغرْيَ َمْغُلوٍب، اي صانِعا  َغرْيَ َمْصُنوٍع، اي خاِلقا  َغرْيَ 46َرُؤوٍف. )

 َُمُْلوٍق، اي ماِلكا  َغرْيَ َِمُْلوٍك، اي قاِهرا  َغرْيَ َمْقُهوٍر، اي راِفعا  َغرْيَ َمْرُفوٍع، اي
حاِفظا  َغرْيَ َُمُْفوٍظ، اي َنِصرا  َغرْيَ َمْنُصوٍر، اي شاِهدا  َغرْيَ غاِئٍب، اي َقرِيبا  

( اي نُوَر الن وِر، اي ُمنَ وِ َر الن وِر، اي خاِلَق الن وِر، اي ُمَدبِ َر 47َغرْيَ بَِعيٍد. )
َر الن وِر، اي نُوَر ُكلِ  نُوٍر، اي نُورا   قَ ْبَل ُكلِ  نُوٍر، اي نُورا  بَ ْعَد ُكلِ  الن وِر، اي ُمَقدِ 

( اي َمْن َعطاُؤُه 48نُوٍر، اي نُورا  فَ ْوَق ُكلِ  نُوٍر، اي نُورا  لَْيَس َكَمْثِلِه نُور . )
، اي َمْن ُلْطُفُه ُمِقيم ، اي َمْن ِإْحسانُُه َقِدي ، اي َمْن  ، اي َمْن ِفْعُلُه َلِطيف  َشرِيف 

، اي قَ ْولُُه َحقٌّ، اي َمنْ  ، اي َمْن َعْفُوُه َفْضل ، اي َمْن َعذابُُه َعْدل   َوْعُدُه ِصْدق 
، اي َمْن َفْضُلُه َعِميم . ) َك، اي 49َمْن ِذْكُرُه ُحْلو  ( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ

ُل، اي ُمَذلِ ُل، اي ُمنَ زِ ُل، اي ُمنَ وِ ُل، اي ُمْفضِ  ُل، اي ُمَسهِ ُل، اي ُمَفصِ ُل، اي ُمَبدِ 
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( اي َمْن يَرى َوال يُرى، اي َمْن َُيُْلُق َوال ُُيَْلُق، 50َُّمِْزُل، اي ُِمِْهُل، اي َُّمِْمُل. )
اي َمْن يَ ْهِدي َوال يُ ْهدى، اي َمْن َُيِْيي َوال َُيْي، اي َمْن ُيْسَأُل َوال َيْسَأُل، اي 

َلْيِه، اي َمْن يَ ْقِضي َوال يُ ْقضى َمْن يُْطِعُم َوال ُيْطَعُم، اي َمْن ُيُِرُي َوال ُُياُر عَ 
َعَلْيِه، اي َمْن ََيُْكُم َوال َُيَْكُم َعَلْيِه، اي َمْن ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفوا  

( اي نِْعَم اَِلِسيُب، اي نِْعَم الطَِّبيُب، اي نِْعَم الرَِّقيُب، اي نِْعَم 51َأَحد . )
َم املُِجيُب، اي نِْعَم اِلَِبيُب، اي نِْعَم الَكِفيُل، اي نِْعَم الوَِكيُل، اي الَقرِيُب، اي نِعْ 

( اي ُسُروَر العارِِفنَي، اي ُمن املُِحبِ نَي، اي 52نِْعَم املَْوَل، اي نِْعَم النَِّصرُي. )
املُْذنِِبنَي، اي قُ رََّة أَنِيَس املُرِيِديَن، اي َحِبيَب الت َّوَّاِبنَي، اي راِزَق املُِقلِ نَي، اي رَجاَء 

َعنْيِ العاِبِديَن، اي ُمنَ فِ َسا  َعِن املَْكُروِبنَي، اي ُمَفر َِجا  َعِن املَْغُموِمنَي، اي ِإلَه 
َك، اي رَبَّنا، اي ِإَلَنا، اي 53اْلوَِّلنَي َواَلِخرِيَن. ) ( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ

َن، اي حاِفظَنا، اي َدلِيَلنا، اي ُمِعيَننا، اي َحِبيَبنا، اي َسيِ َدَن، اي َمْوالَن، اي َنِصرَ 
يِقنَي َواَْلْخياِر، اي َربَّ 54طَِبيَبنا. ) ( اي َربَّ النَِّبيِ نَي َواْلَْبراِر، اي َربَّ الصِ دِ 

اَلَنَِّة َوالن اِر، اي َربَّ الصِ غاِر َوالِكباِر، اي َربَّ اِلُبوِب َوالثِ ماِر، اي َربَّ 
، اي َربَّ الََباِري َوالِبحاِر، 107َْلَّْناِر َواَْلْشجاِر، اي َربَّ الصَّحارى َوالِقفارِ ا

( اي َمْن نَ َفَذ يف ُكلِ  55اي َربَّ اللَّْيِل َوالنَّهاِر، اي َربَّ اِْلْعالِن َواِْلْسراِر. )
َل ُكلِ  َشيٍء ُقْدرَتُُه، َشيٍء َأْمُرُه، اي َمْن َِلََق ِبُكلِ  َشيٍء ِعْلُمُه، اي َمْن بَ َلَغْت إِ 

ُلُغ اَْلالِئُق ُشْكَرُه، اي َمْن ال ُتْدِرُك  اي َمْن ال َُتِْصي الِعباُد نَِعَمُه، اي َمْن ال تَ ب ْ
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َههُ  ، اي َمِن الَعَظَمُة َوالِكَْبِايُء 108اَْلْفهاُم َجالَلُه، اي َمْن ال تَناُل اَْلْوهاُم ُكن ْ
اُد َقضاَءُه، اي َمْن ال ُمْلَك ِإال  ُمْلُكُه، اي َمْن ال رِداُؤُه، اي َمْن ال تَ ُرد  الِعب

( اي َمْن َلُه املََثُل اَْلْعلى، اي َمْن َلُه الصِ فاُت الُعْليا، 56َعطاَء ِإال  َعطاُؤُه. )
اي َمْن َلُه اَلِخرُة َواْلوَل، اي َمْن َلُه اَلَنَُّة املَْأوى، اي َمْن َلُه اَلايُت الُكَْبى، 

َلُه اَْلَساُء اِلُْسن، اي َمْن َلُه اِلُْكُم َوالَقضاُء، اي َمْن َلُه اَلَواُء اي َمْن 
( 57َوالَفضاُء، اي َمْن َلُه الَعْرُش َوالثَّرى، اي َمْن َلُه السَّماواُت الُعلى. )
، اي َغُفوُر، اي َصُبوُر، اي َشُكوُر، اي رَ  َك، اي َعُفو  ُؤوُف، الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ

( اي َمْن يف 58اي َعُطوُف، اي َمْسُؤوُل، اي َوُدوُد، اي ُسب وُح، اي ُقد وُس. )
السَّماِء َعَظَمُتُه، اي َمْن يف اَْلْرِض آايتُُه، اي َمْن يف ُكلِ  َشيٍء َدالئُِلُه، اي َمْن 

ُأ اْلَْلَق ُثَّ يُِعيُدُه، اي يف الِبحاِر َعجائُِبُه، اي َمْن يف اَلِباِل َخزائُِنُه، اي َمْن يَ ْبدَ 
َمْن ِإلَْيِه يَ ْرِجُع اَْلْمُر ُكل ُه، اي َمْن َأْظَهَر يف ُكلِ  َشيٍء ُلْطَفُه، اي َمْن َأْحَسَن ُكلَّ 

( اي َحِبيَب َمْن ال 59َشيٍء َخْلَقُه، اي َمْن َتَصرََّف يف اَْلالِئِق ُقْدرَتُُه. )
طَِبيَب َلُه، اي َّمُِيَب َمْن ال َّمُِيَب َلُه، اي َشِفيَق  َحِبيَب َلُه، اي طَِبيَب َمْن ال

َمْن ال َشِفيَق َلُه، اي رَِفيَق َمْن ال رَِفيَق َلُه، اي ُمِغيَث َمْن ال ُمِغيَث َلُه، اي 
َدلِيَل َمْن ال َدلِيَل َلُه، اي أَنِيَس َمْن ال أَنِيَس َلُه، اي راِحَم َمْن ال راِحَم َلُه، اي 

( اي كايفَ َمْن اْسَتْكفاُه، اي هاِدَي َمْن 60ْن ال صاِحَب َلُه. )صاِحَب مَ 
، اي راِعَي َمِن اْسَْتْعاُه، اي شايفَ َمْن 109اْستَ ْهداُه، اي كاَِلَء َمْن اْسَتْكالهُ 
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اْسَتْشفاُه، اي قاِضَي َمِن اْستَ ْقضاُه، اي ُمْغِِنَ َمِن اْستَ ْغناُه، اي ُمويفَ َمِن 
( الل ُهمَّ ِإّن ِ 61ُمَقوِ َي َمِن اْستَ ْقواُه، اي َوَلَّ َمِن اْستَ ْوالُه. )اْستَ ْوفاُه، اي 

َك، اي خاِلُق، اي راِزُق، اي َنِطُق، اي صاِدُق، اي فاِلُق، اي فاِرُق،  َأْسأَُلَك ِِبَسِْ
( اي َمْن يُ َقلِ ُب اللَّْيَل 62. )110اي فاِتُق، اي راِتُق، اي ساِبُق، اي ساِمقُ 

، اي َمْن َجَعَل الظ ُلماِت َواْلْنواَر، اي َمْن َخَلَق الظِ لَّ َواِلَُروَر، اي َمْن َوالنَّهارَ 
، اي َمْن َخَلَق املَْوَت  َر اَْلرْيَ َوالشَّرَّ َسخََّر الشَّْمَس َوالَقَمَر، اي َمْن َقدَّ

َوال َوَلدا ، اي َمْن َواِلَياَة، اي َمْن َلُه اْلَْلُق َواَْلْمُر، اي َمْن ملَْ يَ تَِّخَذ صاِحَبة  
( . ( اي َمْن 63لَْيَس َلُه َشرِيك  يف املُْلِك، اي َمْن ملَْ َيُكْن َلُه َوَلٌّ ِمَن الذ لِ 

يَ ْعَلُم ُمراَد املُرِيِديَن، اي َمْن يَ ْعَلُم َضِمرَي الصَّاِمِتنَي، اي َمْن َيْسَمُع أَِننَي 
، اي َمْن َُيِْلُك َحواِئَج السَّائِِلنَي، اي ، اي َمْن يَرى ُبكاَء اْلائِِفنيَ 111الواِهِننيَ 

َمْن يَ ْقَبُل ُعْذَر التَّائِِبنَي، اي َمْن ال ُيْصِلُح َعَمَل املُْفِسِديَن، اي َمْن ال ُيِضيُع 
ُعُد َعْن قُ ُلوِب العارِِفنَي، اي َأْجَوَد اَْلْجَوِديَن.  َأْجَر املُْحِسِننَي، اي َمْن ال يَ ب ْ

لَبقاِء، اي ساِمَع الد عاِء، اي واِسَع الَعطاِء، اي غاِفَر اْلَطاِء، (  اي دائَِم ا64)
يَل الثَّناِء، اي َقِدَي السَّناءِ  ، اي 112اي َبِديَع السَّماِء، اي َحَسَن الَباِلء، اي ُجَِ

َك، اي َستَّاُر، 65َكِثرَي الَوفاِء، اي َشرِيَف اَلَزاِء. ) اي ( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ
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، 113َغفَّاُر، اي قَ هَّاُر، اي َجبَّاُر، اي َصبَّاُر، اي ِبر ، اي ُُمْتاُر، اي فَ تَّاُح، اي نَ فَّاحُ 
ّن، اي َمْن 66.  )114اي ُمْرَتحُ  ( اي َمْن َخَلَقِِن َوَسوَّاّن، اي َمْن َرزََقِِن َوَرِبَّ

َصَمِِن وََكفاّن، اي َمْن َأْطَعَمِِن َوَسقاّن، اي َمْن قَ رََّبِِن َوَأْدَنّن، اي َمْن عَ 
َحَفَظِِن وََكالّن، اي َمْن َأَعزَّّن َوَأْغناّن، اي َمْن َوف ََّقِِن َوَهداّن، اي َمْن آَنَسِِن 

( اي َمْن َيُِق  اِلَقَّ ِبَكِلماتِِه، اي َمْن يَ ْقَبُل 67َوآواّن، اي َمْن َأماَتِِن َوَأْحياّن. )
َفُع الشَّفاَعُة ِإال  الت َّْوبََة َعْن ِعباِدِه،  اي َمْن ََيُوُل َبنْيَ املَْرِء َوَقلِبِه، اي َمْن ال تَ ن ْ

ِبِِْذنِِه، اي َمْن ُهَو َأْعَلُم ِبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه، اي َمْن ال ُمَعقِ َب ِِلُْكِمِه، اي َمْن 
ت  ال رادَّ ِلَقضائِِه، اي َمِن اْنقاَد ُكل  َشيٍء َْلْمرِِه، اي َمِن السَّ  ماواُت َمْطِوايَّ

( اي َمْن َجَعَل 68بَِيِميِنِه، اي َمْن يُ ْرِسُل الرِ ايَح ُبْشرا  َبنْيَ َيَدْي َرمْحَِته. )
اَْلْرَض ِمهادا ، اي َمْن َجَعَل اَلِباَل َأْوَتدا ، اي َمْن َجَعَل الشَّْمَس ِسراجا ، اي 

َل لِباسا ، اي َمْن َجَعَل النَّهاَر َمعاشا ، اي َمْن َجَعَل الَقَمَر نُورا ، اي َمْن َجَعَل اللَّيْ 
َمْن َجَعَل الن َّْوَم ُسباَت ، اي َمْن َجَعَل السَّماَء بِناء ، اي َمْن َجَعَل اَْلْشياَء 

َك، اي 69َأْزواجا ، اي َمْن َجَعَل الن اَر ِمْرصادا . ) ( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ
يُع، اي َشِفيُع، اي رَ  ِفيُع، اي َمِنيُع، اي َسرِيُع، اي َبِديُع، اي َكِبرُي، اي َقِديُر، اي َسَِ

، اي َحي  70َخِبرُي، اي َّمُِرُي. ) ، اي َحي ا  بَ ْعَد ُكلِ  َحيٍ  ( اي َحي ا  قَ ْبَل ُكلِ  َحيٍ 
ََيْتاُج  الَِّذي لَْيَس َكِمْثِلِه َحيٌّ، اي َحي  الَِّذي ال ُيشارُِكُه َحيٌّ، اي َحي  الَِّذي ال

، اي َحي ا   ، اي َحي  الَِّذي يَ ْرُزُق ُكلَّ َحيٍ  ، اي َحي  الَِّذي ُُيِيُت ُكلَّ َحيٍ  ِإَل َحيٍ 
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، اي َحي  الَّ ِذي َُيْيِ ي املَْوتى، اي َحي  اي قَ ي وُم ال ََتُْخُذُه  مَلْ يَِرِث اِلَياَة ِمْن َحيٍ 
ر  ال يُ ْنسى، اي َمْن َلُه نُ ور  ال يُْطَف أُ، اي ( اي َمْن َلُه ِذكْ 71َوال نَ ْوم . ) 115ِسَنة  

َمْن َلُه نَِعم  ال تُ َعد ، اي َمْن َلُه ُمْلك  ال يَ ُزوُل، اي َمْن َلُه ثَناء  ال َُيْصى، اي َمْن 
َلُه َجالل  ال ُيَكيَُّف، اي َمْن َلُه َكمال  ال يُْدَرُك، اي َمْن َلُه َقضاء  ال يُ َرد ، اي 

( اي َربَّ العاَلِمنَي، 72ِصفات  ال تُ َبدَُّل، اي َمْن َلُه نُ ُعوت  ال تُ َغريَُّ. )َمْن َلُه 
يِن، اي غايََة الطَّالِِبنَي، اي َظْهَر الالِجِئنَي، اي ُمْدِرَك اَلارِِبنَي،  اي ماِلَك يَ ْوِم الدِ 

رِيَن، اي َمْن اي َمْن َيُِب  الصَّاِبرِيَن، اي َمْن َيُِب  الت َّوَّاِبنَي، اي َمْن َيُِ  ب  املَُتَطهِ 
( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك 73َيُِب  املُْحِسِننَي، اي َمْن ُهَو َأْعَلُم ِِبملُْهَتِديَن. )

َك، اي َشِفيُق، اي رَِفيُق، اي َحِفيُظ، اي ُمُِيُط، اي ُمِقيتُ  ، اي ُمِغيُث، اي 116ِِبَسِْ
، اي ُمْبِدىُء، اي ُمعِ  ، اي ُمِذل  ، اي َمْن 74يد. )ُمِعز  ( اي َمْن ُهَو َأَحد  ِبال ِضدٍ 

، اي َمْن ُهَو َصَمد  ِبال َعْيٍب، اي َمْن ُهَو ِوتْ ر   ِبال  117ُهَو فَ ْرد  ِبال ِندٍ 
، اي َمْن ُهَو َربٌّ ِبال َوزِيٍر، اي َمْن 119، اي َمْن ُهَو قاٍض ِبال َحْيفٍ 118َكْيفٍ 

، اي َمْن ُهَو َغِِنٌّ   ِبال فَ ْقٍر، اي َمْن ُهَو َمِلك  ِبال َعْزٍل، اي َمْن ُهَو َعزِيز  ِبال ُذلٍ 
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( اي َمْن ِذْكُرُه َشَرف  لِلذَّاِكرِيَن، اي َمْن ُشْكُرُه 75ُهَو َمْوُصوف  ِبال َشِبيٍه.  )
فَ ْوز  لِْلشَّاِكرِيَن، اي َمْن مَحُْدُه ِعزٌّ لِْلحاِمِديَن، اي َمْن طاَعُتُه جَناة  لِْلُمِطيِعنَي، اي 

ْن ِببُُه َمْفُتوح  لِلطَّالِِبنَي، اي َمْن َسِبيُلُه َواِضح  لِْلُمِنيِبنَي، اي َمْن آايتُُه بُ ْرهان  مَ 
ِلْلنَّاِظرِيَن، اي َمْن ِكتابُُه َتْذِكَرة  ِلْلُمتَِّقنَي، اي َمْن ِرْزقُُه ُعُموم  لِلطَّائِِعنَي 

( اي َمْن تَباَرَك اَْسُُه، اي 76ِسِننَي.  )َوالعاِصنَي، اي َمْن َرمْحَُتُه َقرِيب  ِمَن املُحْ 
، اي َمْن ال ِإلَه َغرْيُُه، اي َمْن َجلَّ ثَناُؤُه، اي َمْن تَ َقدََّسْت 120َمْن َتعاَل َجد هُ 

َأَْساُؤُه، اي َمْن َيُدوُم بَقاُؤُه، اي َمِن الَعَظَمُة ََباُؤُه، اي َمِن الِكَْبِايُء رِداُؤُه، اي 
( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك 77ُؤُه، اي َمْن ال تُ َعد  نَ ْعماُؤُه. )َمْن ال َُتَْصى آال

يُد، اي  َك، اي ُمِعنُي، اي َأِمنُي، اي ُمِبنُي، اي َمِتنُي، اي َمِكنُي، اي َرِشيُد، اي محَِ ِِبَسِْ
( اي ذا الَعْرِش املَِجيِد، اي ذا الَقْوِل 78َّمَِيُد، اي َشِديُد، اي َشِهيُد. )

ِد، اي ذا الِفْعِل الرَِّشيِد، اي ذا الَبْطِش الشَِّديِد، اي ذا الَوْعِد َوالَوِعيِد، السَِّدي
اي َمْن ُهَو الَوَل  اِلَِميُد، اي َمْن ُهَو فَ عَّال  ِلما يُرِيُد، اي َمْن ُهَو َقرِيب  َغرْيُ 

الٍَّم لِْلَعِبيِد. بَِعيٍد، اي َمْن ُهَو َعلى ُكلِ  َشيٍء َشِهيد ، اي َمْن ُهَو لَْيَس ِبظَ 
(  اي َمْن ال َشرِيَك َلُه َوال َوزِيَر، اي َمْن ال َشِبيَه َلُه َوال َنِظرَي، اي خاِلَق 79)

الشَّْمِس َوالَقَمِر املُِنرِي، اي ُمْغِِنَ الباِئِس الَفِقرِي، اي راِزَق الطِ ْفِل الصَِّغرِي، اي 
 الَكِسرِي، اي ِعْصَمَة اْلاِئِف املُْسَتِجرِي، راِحَم الشَّْيِخ الَكِبرِي، اي جاِبَر الَعْظمِ 

( . ( اي ذا 80اي َمْن ُهَو ِبِعباِدِه َخِبري  َبِصري ، اي َمْن ُهَو َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير 
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َوالَقَلِم، اي ِبِرىَء  121اَلُوِد َوالنِ َعِم، اي ذا الَفْضِل َوالَكَرِم، اي خاِلَق اللَّوحِ 
ذا الَبْأِس َوالنِ َقِم، اي ُمْلِهَم الَعَرِب َوالَعَجِم، اي كاِشَف الض رِ  الذَّرِ  َوالنََّسِم، اي 

، اي عاملَ السِ رِ  َواَِلَمِم، اي َربَّ البَ ْيِت َواِلََرِم، اي َمْن َخَلَق اَْلْشياَء ِمَن  َواْلملَِ
َك، اي فاِعُل، اي جاِعُل، 81الَعَدِم. ) اي قاِبُل، اي  ( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ

كاِمُل، اي فاِصُل، اي واِصُل، اي عاِدُل، اي غاِلُب، اي طاِلُب، اي واِهُب. 
( اي َمْن أَنْ َعَم ِبَطْوِلِه، اي َمْن َأْكَرَم ِبُوِدِه، اي َمْن جاَد بُِلْطِفِه، اي َمْن 82)

ِبريِِه، اي َمْن َدب ََّر ِبِعْلِمِه، تَ َعزََّز ِبُقْدرَتِِه، اي َمْن َقدََّر ِبِْكَمِتِه، اي َمْن َحَكَم بِتدْ 
ِه. ) ِه، اي َمْن َعال يف ُدنُ وِ  ( اي َمْن 83اي َمْن َُتاَوَز ِبِْلِمِه، اي َمْن َدَن يف ُعُلوِ 

َُيُْلُق ما َيشاُء، اي َمْن يَ ْفَعُل ما َيشاُء، اي َمْن يَ ْهِدي َمْن َيشاُء، اي َمْن ُيِضل  
ُب َمْن َيشاُء، اي َمْن يَ ْغِفُر ِلَمْن َيشاُء، اي َمْن يُِعز  َمْن َمْن َيشاُء، اي َمْن يُ َعذ ِ 

ُيَصوِ ُر يف اَْلْرحاِم ما َيشاُء، اي َمْن َيشاُء، اي َمْن يُِذل  َمْن َيشاُء، اي َمْن 
( اي َمْن ملَْ يَ تَِّخْذ صاِحَبة  َوال َوَلدا ، اي َمْن 84َُيَْتص  ِبَرمْحَِتِه َمْن َيشاُء. )

َعَل ِلُكلِ  َشيٍء َقْدرا ، اي َمْن ال ُيْشِرُك يف ُحْكِمِه َأَحدا ، اي َمْن َجَعَل جَ 
املالِئَكَة ُرُسال ، اي َمْن َجَعَل يف السَّماِء بُ ُروجا ، اي َمْن َجَعَل اَْلْرَض َقرارا ، اي 

َمْن َأحاَط ِبُكلِ  َمْن َخَلَق ِمَن املاِء َبَشرا ، اي َمْن َجَعَل ِلُكلِ  َشيٍء َأَمدا ، اي 
( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك 85َشيٍء ِعْلما ، اي َمْن َأْحصى ُكلَّ َشيٍء َعَددا . )

، اي َحق ، اي فَ ْرُد، اي ِوتْ ُر،  َك، اي َأوَُّل، اي آِخُر، اي ظاِهُر، اي ِبِطُن، اي بَ ر  ِِبَسِْ
، اي َأْفَضَل َمْعُبوٍد ُعِبَد، اي ( اي َخرْيَ َمْعُروٍف ُعِرفَ 86اي َصَمُد، اي َسْرَمُد. )
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َد، اي َأْقَدَم  َأَجلَّ َمْشُكوٍر ُشِكَر، اي َأَعزَّ َمْذُكوٍر ذُِكَر، اي َأْعلى َُمُْموٍد محُِ
َمْوُجوٍد طُِلَب، اي َأْرَفَع َمْوُصوٍف ُوِصَف، اي َأْكََبَ َمْقُصوٍد ُقِصَد، اي َأْكَرَم 

( اي َحِبيَب الباِكنَي، اي َسيِ َد 87وٍب ُعِلَم. )َمْسُؤوٍل ُسِئَل، اي َأْشَرَف َُمْبُ 
ِلنَي، اي هاِدَي املُِضلِ نَي، اي َوَلَّ املُْؤِمِننَي، اي أَنِيَس الذَّاِكرِيَن، اي َمْفزََع  املُتَ وَكِ 
 املَْلُهوِفنَي، اي ُمْنِجَي الصَّاِدِقنَي، اي َأْقَدَر القاِدرِيَن، اي َأْعَلَم العاِلِمنَي، اي ِإلهَ 

(  اي َمْن َعال فَ َقَهَر، اي َمْن َمَلَك فَ َقَدَر، اي َمْن َبَطَن 88اْلَْلِق َأُْجَِعنَي.)
َفَخََبَ، اي َمْن ُعِبَد َفَشَكَر، اي َمْن ُعِصَي فَ َغَفَر، اي َمْن ال ََتِْويِه الِفَكُر، اي َمْن 

، اي راِزقَ  ، اي َمْن ال َُيْفى َعَلْيِه أَثَ ر  َر ُكلِ  َقَدٍر. ال يُْدرُِكُه َبَصر   الَبَشِر، اي ُمَقدِ 
َك، اي حاِفُظ، اي ِبِرىُء، اي ذاِرىُء، اي ِبِذُخ، 89) (  الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ

( اي َمْن ال 90اي فارُِج، اي فاِتُح، اي كاِشُف، اي ضاِمُن، اي آِمُر، اي َنِهي. )
ُف الس وَء ِإال  ُهَو، اي َمْن ال َُيُْلُق اْلَْلَق يَ ْعَلُم الَغْيَب ِإال  ُهَو، اي َمْن ال َيْصرِ 

ْنَب ِإال  ُهَو، اي َمْن ال يُِتم  النِ ْعَمَة ِإال  ُهَو، اي َمْن  ِإال  ُهَو، اي َمْن ال يَ ْغِفُر الذَّ
ال يُ َقلِ ُب القلوَب إال  ُهَو، اي َمْن ال يَُدبِ ُر اْلْمَر إال  ُهَو، اي َمْن ال يُ نَ زِ ُل 

ْيَث ِإال  ُهَو، اي َمْن ال يَ ْبُسُط الرِ ْزَق ِإال  ُهَو، اي َمْن ال َُيِْيي املَْوتى ِإال  ُهَو. الغَ 
( اي ُمِعنَي الض َعفاِء، اي صاِحَب الُغَرِبِء، اي َنِصَر اْلْولِياء، اي قاِهَر 91)

َز اْلْعداِء، اي راِفَع السَّماِء، اي أَنِيَس اْلْصِفياِء، اي َحِبيَب اْلَْتقِ  ياِء، اي َكن ْ
( اي كافَيا  ِمْن ُكلِ  َشيٍء، اي 92الُفَقراِء، اي ِإلَه اْلْغِنياِء، اي َأْكَرَم الُكَرماِء. )

قاِئما  َعلى ُكلِ  َشيٍء، اي َمْن ال ُيْشِبُهُه َشيء ، اي َمْن ال يَزِيُد يف ُمْلِكِه َشيء ، 
قُ  ُص ِمْن َخزائِِنِه َشيء ، اي َمْن لَْيَس اي َمْن ال َُيْفى َعَلْيِه َشيء ، اي َمْن ال يَ ن ْ

َكِمْثِلِه َشيء ، اي َمْن ال يَ ْعُزُب َعْن ِعْلِمِه َشيء ، اي َمْن ُهَو َخِبري  ِبُكلِ  َشيٍء، 
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َك، اي ُمْكرُِم، 93اي َمْن َوِسَعْت َرمْحَُتُه ُكلَّ َشيٍء. ) ( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ
ُم، اي ُمْعِطي، اي ُمْغِِن، اي ُمْقِِن، اي ُمْفِِن، اي ُُمِْيي، اي اي ُمْطِعُم، اي ُمْنعِ 

( اي َأوََّل ُكلِ  َشيٍء َوآِخَرُه، اي ِإلَه ُكلِ  َشيٍء َوَمِليَكُه، 94ُمْرِضي، اي ُمْنِجي. )
اي َربَّ ُكلِ  َشيٍء َوصانَِعُه، اي ِبِرىَء ُكلِ  َشيٍء َوخاِلَقُه، اي قاِبَض ُكلِ  َشيٍء 

رَُه، اي َوِب ِسَطِه، اي ُمْبِدىَء ُكلِ  َشيٍء َوُمِعيَدُه، اي ُمْنِشىَء ُكلِ  َشيٍء َوُمَقدِ 
َلُه، اي ُُمِْيَي ُكلِ  َشيٍء َوُِمِيَتُه، اي خاِلَق ُكلِ  َشيٍء َووارِثَُه.  ُمَكوِ َن ُكلِ  َشيٍء َوُُمَوِ 

وٍر، اي َخرْيَ حاِمٍد ( اي َخرْيَ ذاِكٍر َوَمْذُكوٍر، اي َخرْيَ شاِكٍر َوَمْشكُ 95)
، اي َخرْيَ َّمُِيٍب َوَُّماٍب،  َوَُمُْموٍد، اي َخرْيَ شاِهٍد َوَمْشُهوٍد، اي َخرْيَ داٍع َوَمْدُعوٍ 
اي َخرْيَ ُمْؤِنٍس َوأَنِيٍس، اي َخرْيَ صاِحٍب َوَجِليٍس، اي َخرْيَ َمْقُصوٍد َوَمْطُلوٍب، 

، اي َمْن ُهَو ِلَمْن  ( اي َمنْ 96اي َخرْيَ َحِبيٍب َوَُمُْبوٍب. ) ُهَو ِلَمْن َدعاُه َّمُِيب 
، اي َمْن ُهَو ِبَِن اْسَتْحَفَظُه  ، اي َمْن ُهَو ِإَل َمْن َأَحبَُّه َقرِيب  َأطاَعُه َحِبيب 
، اي َمْن ُهَو ِبَْن رَجاُه َكِري ، اي َمْن ُهَو ِبَْن َعصاُه َحِليم ، اي َمْن ُهَو يف  رَِقيب 

يم ، اي َمْن ُهَو يف ِحْكَمِتِه َعِظيم ، اي َمْن ُهَو يف ِإْحسانِِه َقِدي ، اي َعَظَمِتِه رَحِ 
َك، اي ُمَسبِ ُب، اي 97َمْن ُهَو ِبَْن َأراَدُه َعِليم . ) ( الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبَسِْ

رُ  ُر، اي ُمَرغِ ُب، اي ُمَقلِ ُب، اي ُمَعقِ ُب، اي ُمَرتِ ُب، اي ُُمَوِ ُف، اي ُُمَذِ  ، اي ُمذَكِ 
ُر، اي ُمَغريِ ُ.) ، اي َمْن 98ُمَسخِ  (  اي َمْن ِعْلُمُه ساِبق ، اي َمْن َوْعُدُه صاِدق 

، اي َمْن ِكتابُُه ُُمَْكم ، اي َمْن َقضاُؤُه كاِئن ، اي  ، اي َمْن َأْمُرُه غاِلب  ُلْطُفُه ظاِهر 
 َمْن َفْضُلُه َعِميم ، اي َمْن َعْرُشُه َعِظيم . َمْن قَ ْرآنُُه َّمَِيد ، اي َمْن ُمْلُكُه َقِدي ، اي

( اي َمْن ال َيْشَغُلُه ََسْع  َعْن ََسٍْع، اي َمْن ال َُيْنَ ُعُه ِفْعل  َعْن ِفْعٍل، اي َمْن 99)
ال يُ ْلِهيِه قَ ْول  َعْن قَ ْوٍل، اي َمْن ال يُ َغلِ طُُه ُسؤال  َعْن ُسؤاٍل، اي َمْن ال ََيُْجُبُه 
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َشيٍء، اي َمْن ال ُيَْبُِمُه ِإِْلاُح املُِلحِ نَي، اي َمْن ُهَو غايَُة ُمراِد  َشيء  َعنْ 
َتهى طََلِب الطَّالِِبنَي،  َتهى ُِهَِم العارِِفنَي، اي َمْن ُهَو ُمن ْ املُرِيِديَن، اي َمْن ُهَو ُمن ْ

ْعَجُل، اي (  اي َحِليما  ال ي َ 100اي َمْن ال َُيْفى َعَلْيِه َذرَّة  يف العاَلِمنَي. )
َجوادا  ال يَ ْبَخُل، اي صاِدقا  ال ُُيِْلُف، اي َوهَّاِب  ال َُيَل ، اي قاِهرا  ال يُ ْغَلُب، اي 
َعِظيما  ال يُوَصُف، اي َعْدال  ال َيَِيُف، اي َغِني ا  ال يَ ْفَتِقُر، اي َكِبريا  ال َيْصُغُر، اي 

َأْنَت الَغْوَث الَغْوَث َخلِ ْصنا ِمَن الن اِر حاِفظا  ال يَ ْغُفُل ُسْبحاَنَك اي ال ِإلَه ِإال  
.  اي َربِ 

* * * 
 

 دعاء التوبة
 لإلمام زين العابدين )عليه السالم(

الل ُهمَّ اي َمْن ال َيِصُفُه نَ ْعُت الواِصِفنَي، َواي َمْن ال يف ذكر التوبة وطلبها: 
ُر املُْحِسِننَي، َواي َمْن ُهَو ُُياِوزُُه رَجاُء الرَّاِجنَي َواي َمْن ال َيِضيُع َلَدْيِه أجْ 

َتهى َخْوِف العاِبِديَن، َواي َمْن ُهَو غايَُة َخْشَيِة املُتَِّقنَي، هذا َمقاُم َمْن  ُمن ْ
َعَلْيِه الشَّْيطاُن  123اَْلطااي َواْسَتْحَوذَ  122َتداَولَْتُه أْيِدي الُذنُوِب َوقاَدْتُه أزِمَّةُ 
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 استحوذ: أحاط به من كّل جانب.  

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   137                        )الفهرس( احملتوايت               

يطا ، َوَتعاطى ما ََّنَْيَت َعْنُه تَ ْغرِيرا ، َكاَلاِهِل فَ َقصََّر َعمَّا أَمْرَت ِبِه تَ ْفرِ 
ِبُقْدرَِتَك َعَلْيِه، أْو َكاملُْنِكِر َفْضَل إْحساِنَك إلَْيِه، َحّت  إذا انْ َفَتَح َلُه َبَصُر 

الَعمى، أْحصى ما ظََلَم ِبِه نَ ْفَسُه،  125َعْنُه َسحاِئبُ  124اَلُدى، َوتَ َقشََّعتْ 
ِبِه رَبَُّه، فَ َرأى َكِبرَي ِعْصيانِِه َكِبريا ، َوَجِليَل ُُماَلَفِتِه َجِليال ،  َوَفكََّر ِفيما خاَلفَ 

فَأقْ َبَل ََنَْوَك ُمَؤمِ ال  َلَك ُمْسَتْحييا  ِمْنَك، َوَوجََّه َرْغبَ َتُه إلَْيَك ثَِقة  ِبَك، 
َمُعُه ِمْن ُكلِ  ِبَطَمِعِه يَِقينا ، َوَقَصَدَك َبَْوِفِه إْخالصا . َقْد َخال طَ  126فَأمَّكَ 

ِمْن ُكلِ  َُمُْذوٍر ِمْنُه ِسواَك، َفَمَثَل َبنْيَ  127َمْطُموٍع ِفيِه َغرْيَُك، َوأفْ َرَج َرْوُعهُ 
َيَدْيَك ُمَتَضر ِعا ، َوَغمََّض َبَصَرُه ِإَل اْلْرِض ُمَتَخشِ عا  َوطَأطَأ رَأَسُه ِلِعزَِّتَك 

َد ِمْن ُذنُوِبِه ما ُمَتَذلِ ال ، َوأبَ ثََّك ِمْن ِسر ِِه ما أ ْنَت أْعَلُم ِبِه ِمْنُه ُخُضوعا ، َوَعدَّ
أْنَت أْحصى ََلا ُخُشوعا ، َواْسَتغاَث ِبَك ِمْن َعِظيِم ما َوَقَع ِبِه يف ِعْلِمَك 
اُِتا َفَذَهَبْت، َوأقاَمْت  َوقَِبيِح ما َفَضَحُه يف ُحْكِمَك ِمْن ُذنُوٍب أْدبَ َرْت َلذَّ

َتُه، َوال َيْستَ ْعِظُم َعْفَوَك إْن تَِبعاُِتا فَ َلزِ  َمْت، ال يُ ْنِكُر اي إَِلي َعْدَلَك إْن عاقَ ب ْ
ْنِب  َعَفْوَت َعْنُه َوَرمِحَْتُه؛ ْلَنََّك الرَّب  الَكِرُي الَِّذي ال يَ َتعاَظُمُه ُغْفراُن الذَّ
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ُتَك ُمِطيعا  ْلْمِرَك ِفيما أ َمْرَت ِبِه ِمَن الد عاِء الَعِظيِم؛ الل ُهمَّ َفها أَن ذا َقْد ِجئ ْ
ُمتَ َنجِ زا  َوْعَدَك، ِفيما َوَعْدَت ِبِه ِمَن اْلجابَِة، إْذ تَ ُقوُل اْدُعوّن أْسَتِجْب 
ُتَك ِِبْقراِري،  َلُكْم، الل ُهمَّ َفَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َواْلَقِِن ِبَْغِفَرِتَك َكما َلَقي ْ

نُو  ِب َكما َوَضْعُت َلَك نَ ْفِسي، َواْسُْتّْن ِبِسْْتَِك َكما َواْرفَ ْعِِن َعْن َمصارِِع الذ 
، الل ُهمَّ َوثَ بِ ْت يف طاَعِتَك نِيَّيِت، َوَأْحِكْم يف ِعباَدِتَك  َتِِن َعْن االْنِتقاِم ِمِنِ  ََتَن َّي ْ

، وَ  تَ َوفَِِّن َعلى َبِصرَيِت، َوَوفِ ْقِِن ِمَن اَْلْعماِل ِلَما تَ ْغِسُل ِبِه َدَنَس اَْلطااي َعِنِ 
َتِِن، الل ُهمَّ إّن ِ أُتوُب إَلْيَك يف  ِملَِّتَك َوِملَِّة نَِبيِ َك ُُمَمٍَّد َعَلْيِه السَّالُم إذا تَ َوف َّي ْ
َمقاِمي هذا ِمْن َكباِئِر ُذنُوِب َوَصغاِئرها، َوَبواِطِن َسيِ ئاِت َوَظواِهرِها، َوَسَواِلِف 

ُث نَ ْفَسُه ِبَْعِصَيٍة َوال ُيْضِمُر أْن يَ ُعوَد يف  زال ِت َوَحواِدِثها، َتوبَةَ  َمْن ال َُيَدِ 
َخِطيَئٍة، َوَقْد قُ ْلَت اي إَِلي يف ُُمَْكِم ِكتاِبَك ِإنََّك تَ ْقَبُل الت َّْوبََة َعْن ِعباِدَك، 

، َواْعُف َعْن َوتَ ْعُفو َعْن السَّيِ ئاِت َوَتُِب  التَّواِبنَي، فَاقْ َبْل تَ ْوَبيِت َكما َوَعْدتَ 
َسيِ ئاِت َكما َضِمْنَت، َوأْوِجْب َل َُمَب ََّتَك َكما َشَرْطَت، َوَلَك اي َربِ  َشْرِطي 
َأال  أُعوَد يف َمْكُروِهَك، َوَضماّن َأال  أْرِجَع يف َمْذُموِمَك َوَعْهِدي أْن أْهُجَر 

يَع َمعاِصيَك، الل ُهمَّ إنََّك أْعَلُم ِبا َعِمْلُت، فَاْغِفْر َل ما َعِلْمَت، َواْصرِْفِِن  ُجَِ
َقْد َنِسيتُ ُهنَّ وَُكل ُهنَّ ِبَعْيِنَك  128ِبُقْدرَِتَك ِإَل ما أْحبَ ْبَت، الل ُهمَّ َوَعَليَّ تَِبعات  

ْض ِمْنها أْهَلها، َواْحُطْط َعِنِ   الَّيت ال تَناُم، َوِعْلِمَك الَّذي ال يَ ْنسى، فَ َعوِ 
ِنِ  ثِْقَلها، َواْعِصْمِِن ِمْن أْن أُقاِرَف ِمثْ َلها، الل ُهمَّ َوإنَُّه ال ِوْزَرها، َوَخفِ ْف عَ 

َوفاَء َل ِِبلت َّْوبَِة ِإال  ِبِعْصَمِتَك، َوال اْسِتْمساَك ِب َعِن اَْلطااي ِإال  َعْن قُ وَِّتَك 
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ٍة كاِفَيٍة َوتَ َولَِِّن ِبِعْصَمٍة مانَِعٍة، الل ُهمَّ أُي   ا َعْبٍد َتَب إلَْيَك َوُهَو يف فَ َقوِ ّن ِبُقوَّ
ِعْلِم الَغْيِب ِعْنَدَك فاِسخ  لِتَ ْوبَِتِه َوعاِئد  يف َذْنِبِه َوَخِطيَئِتِه، فَإّن ِ أُعوُذ ِبَك أْن 
أُكوَن َكذِلَك، فَاْجَعْل تَ ْوَبيِت هِذِه تَ ْوبَة  ال أْحتاُج بَ ْعَدها ِإَل تَ ْوبٍَة، تَ ْوبَة  

ما َسَلَف، َوالسَّالَمَة ِفيما بَِقَي، الل ُهمَّ إّن ِ أْعَتِذُر إلَْيَك ِمْن ُموِجَبة  ِلَمْحِو 
َجْهِلي َوأْستَ ْوِهُبَك ُسوَء ِفْعِلي، فَاْضُمْمِِن ِإَل َكَنِف َرمْحَِتَك َتَطو ال ، َواْسُْتّْن 

خاَلَف إراَدَتَك، ِبِسْْت عاِفَيِتَك تَ َفض ال ، الل ُهمَّ َوإّن ِ أُتوُب إلَْيَك ِمْن ُكلِ  ما 
أْو زاَل َعْن َُمَبَِّتَك ِمْن َخَطراِت قَ ْلِب َوَِلَظاِت َعْيِِن َوِحكاايِت ِلساّن تَ ْوبَة  
َتْسَلُم َِبا ُكل  جارَِحٍة َعَلى ِحياَِلا ِمْن تَِبعاِتَك، َوََتَْمُن ِم ا َُياُف املُْعَتُدَوَن ِمْن 

َوْحَدِت َبنْيَ َيَدْيَك َوَوِجيَب قَ ْلِب ِمْن َخْشَيِتَك ألِيِم َسَطواِتَك، الل ُهمَّ فاْرَحْم 
َبِتَك، فَ َقْد أقاَمْتِِن اي َربِ  ُذنُوِب  َمقاَم اِْلْزي َواْضِطراَب أرْكاّن ِمْن َهي ْ

ِبِفناِئَك، فَإْن َسَكت  ملَْ يَ ْنِطْق َعِنِ  أَحد ، َوإْن َشَفْعُت فَ َلْسُت ِِبْهِل 
 َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوَشفِ ْع يف َخطاايَي َكَرَمَك، َوُعْد َعلى الشَّفاَعِة، الل ُهمَّ 

َسيِ ئاِت ِبَعْفِوَك، َوال ُُتِْزّن َجزاِئي ِمْن ُعُقوبَِتَك، َواْبُسْط َعَليَّ َطْوَلَك َوَجلِ ْلِِن 
َرمِحَُه، أْو َغِِنٍ  تَ َعرََّض ِبِسْْتَِك، َوافْ َعْل ِب ِفْعَل َعزِيٍز َتَضرََّع إلَْيِه َعْبد  َذلِيل  ف َ 

َلُه َعْبد  َفِقري  فَ نَ َعَشُه، الل ُهمَّ ال َخِفرَي َل ِمْنَك فَ ْلَيْخُفْرّن ِعز َك، َوال َشِفيَع َل 
إلَْيَك فَ ْلَيْشَفْع َل َفْضُلَك، َوَقْد أْوَجَلْتِِن َخطاايَي فَ ْليُ ْؤِمِنِ  َعْفُوَك، َفما ُكل  

ْن َجْهٍل ِمِنِ  ِبُسوِء أَثِري َوال ِنْسياٍن ِلَما َسَبَق ِمْن َذِميِم ما َنَطْقُت ِبِه عَ 
ِفْعِلي، لِكْن ِلَتْسَمَع ََساُؤَك َوَمْن ِفيها، َوأْرُضَك َوَمْن َعَلْيها ما أْظَهْرُت َلَك 

 يَ ْرمَحُِِن ِلُسوِء ِمَن النََّدِم َوََلَْأُت إلَْيَك ِفيِه ِمَن الت َّْوبَِة، فَ َلَعلَّ بَ ْعَضُهْم ِبَرمْحَِتكَ 
َمْوِقِفي، أْو ُتْدرُِكُه الر ِقَُّة َعَليَّ ِلُسوِء حاَل، فَ َيناَلِِن ِمْنُه ِبَدْعَوٍة ِهَي أَْسَُع 
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َلَدْيَك ِمْن ُدعاِئي، أْو َشفاَعٍة أوَْكُد ِعْنَدَك ِمْن َشفاَعيِت، َتُكوُن َِبا جَناِت ِمْن 
مَّ إْن َيُكِن النََّدُم تَ ْوبَة  إلَْيَك فَأَن أْنَدُم َغَضِبَك، َوفَ ْوِزي ِبِرضاَك، الل هُ 

النَّاِدِمنَي، َوإْن َيُكِن الْتَُّْك ِلَمْعِصَيِتَك إَنبَة  فَأَن أوَُّل املُِنيبنَي، َوإْن َيُكِن 
االْسِتْغفاُر ِحطَّة  للذ نُوِب فَإّن ِ َلَك ِمَن املُْستَ ْغِفريَن، الل ُهمَّ َفَكما أَمْرَت 

ْوبَِة َوَضِمْنَت الَقُبوَل َوَحثَ ْثَت َعلى الد عاِء َوَوَعْدَت اْلجابََة، َفَصلِ  َعلى ِِبلت َّ 
َبِة ِمْن َرمْحَِتَك، إنََّك  ُُمَمٍَّد وآِل ُُمَمٍَّد َواقْ َبْل تَ ْوَبيِت َوال تُ ْرِجْعِِن َمْرِجَع اْلَي ْ

 املُِنيِبنَي. الل ُهمَّ َصلِ  َعلى أْنَت التَ و اُب َعلى املُْذنِِبنَي َوالرَِّحيُم ِلْلخاِطِئنيَ 
َقْذتَنا ِبِه، َوَصلِ   ُُمَمٍَّد َوآِلِه َكما َهَديْ َتنا ِبِه، َوَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َكما اْستَ ن ْ
َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َصالة  َتْشَفُع لَنا يَ ْوَم الِقياَمِة َويَ ْوَم الفاَقِة إلَْيَك، إنََّك َعلى 

 َقِدير  َوُهَو َعَلْيَك َيِسري .ُكلِ  َشيٍء 

* * * 

 يف طلب اِلوائج

 من أدعية اْلمام زين العابدين )ع( 

تَ َهى َمْطَلِب اِْلَاَجاِت، َواَي َمْن ِعْنَدُه نَ ْيُل الطَِّلَباِت، َواَي َمْن اَل  اَللَُّهمَّ اَي ُمن ْ
ُر َعطَااَيهُ  ِِبالْمِتَناِن، َواَي َمْن ُيْستَ ْغَن ِبِه َواَل  يَِبيُع نَِعَمُه ِبَْلِْثَاِن، َواَي َمْن اَل ُيَكدِ 

ُيْستَ ْغَن َعْنُه، َواَي َمْن يُ ْرَغُب ِإلَْيِه َواَل يُ ْرَغُب َعْنُه، َواَي َمْن اَل تُ ْفِن َخَزائَِنُه 
َقِطُع َعْنُه حَ  ُل ِحْكَمَتُه اْلَوَساِئُل، َواَي َمْن اَل تَ ن ْ َواِئُج اْلَمَساِئُل، َواَي َمْن اَل تُ َبدِ 

اْلُمْحَتاِجنَي، َواَي َمْن اَل يُ َعنِ يِه ُدَعاُء الدَّاِعنَي، َُتَدَّْحَت ِِبْلَغَناِء َعْن َخْلِقَك، َوأَْنَت 
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تَ ُهْم ِإََل الَفْقِر َوُهْم َأْهُل اْلَفْقِر ِإلَْيَك، َفَمْن َحاَوَل َسدَّ  ُهْم، َوَنَسب ْ َأْهُل اْلِغَن َعن ْ
ا َخلَِّتِه ِمْن ِعْنِدَك  َورَاَم َصْرَف اْلَفْقِر َعْن نَ ْفِسِه ِبَك، فَ َقْد طََلَب َحاَجَتُه يف َمظَاَّنِ 

َوأََتى طَِلبَ َتُه ِمْن َوْجِهَها، َوَمْن تَ َوجََّه ِبَاَجِتِه ِإََل َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك َأْو َجَعَلُه َسَبَب 
 ِمْن ِعْنِدَك فَ ْوَت اِْلْحَساِن. اَللَُّهمَّ جُنِْحَها ُدوَنَك، فَ َقْد تَ َعرََّض لِْلِحْرَماِن َواْسَتَحقَّ 

َها ُجْهِدي َوتَ َقطََّعْت ُدوََّنَا ِحَيِلي، َوَسوََّلْت َل  َوَل ِإلَْيَك َحاَجة  َقْد َقصََّر َعن ْ
زَلَّة   نَ ْفِسي رَفْ َعَها ِإََل َمْن يَ ْرَفُع َحَواِئَجُه ِإلَْيَك َواَل َيْستَ ْغِِن يف طَِلَباتِِه َعْنَك، َوِهيَ 

ِمْن زََلِل اْْلَاِطِئنَي َوَعثْ َرة  ِمْن َعثَ َراِت اْلُمْذنِِبنَي، ُثَّ انْ تَ بَ ْهُت بَِتْذِكرِيَك َل ِمْن 
َغْفَليِت، َوََّنَْضُت بِتَ ْوِفيِقَك ِمْن زَلَّيِت، َوَنَكْصُت بَِتْسِديِدَك َعْن َعثْ َرِت، َوقُ ْلُت: 

َتاج  ُُمَْتاجا  َوَأَّنَّ يَ ْرَغُب ُمْعِدم  ِإََل ُمْعِدٍم، فَ َقَصْدُتَك اي ُسْبَحاَن َرِب  َكْيَف َيْسَأُل ُمُْ 
ِإَلَِي ِِبْلرَّْغَبِة َوَأْوَفْدُت َعَلْيَك رََجاِئي ِِبْلثِ َقِة ِبَك، َوَعِلْمُت َأنَّ َكِثرَي َما َأْسأَُلَك 

 ُوْسِعَك، َوَأنَّ َكَرَمَك اَل َيِسري  يف ُوْجِدَك، َوَأنَّ َخِطرَي َما َأْستَ ْوِهُبَك َحِقري  يف 
َيِضيُق َعْن ُسَؤاِل َأَحٍد، َوَأنَّ َيَدَك ِِبْلَعطَاِء َأْعَلى ِمْن ُكلِ  َيٍد. اَللَُّهمَّ َفَصلِ  َعَلى 
ْلِِن ِبَكَرِمَك َعَلى الت ََّفض ِل َواَل ََتِْمْلِِن ِبَعْدِلَك َعَلى االْسِتْحَقاِق،  ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوامحِْ

َتُه َوُهَو َيْسَتِحق  اْلَمْنَع، َواَل ِبَِوَِّل َساِئٍل َفمَ  ا َأََن ِبَِوَِّل رَاِغٍب َرِغَب ِإلَْيَك فََأْعطَي ْ
َسأََلَك فََأْفَضْلَت َعَلْيِه َوُهَو َيْستَ ْوِجُب اِلِْْرَماَن. اَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه وَُكْن 

َداِئي َقرِيبا ، َولَِتَضر ِعي رَامِحا  َوِلَصْوِت َساِمعا ، َواَل تَ ْقَطْع ِلُدَعاِئي َّمُِيبا ، َوِمْن نِ 
ْهِِن يف َحاَجيِت َهِذِه َوَغرْيَِها ِإََل  رََجاِئي َعْنَك، َواَل تَ ُبتَّ َسَبِب ِمْنَك، َواَل تُ َوجِ 

َل قَ ْبَل َزَواَل َعْن َمْوِقِفي ِسَواَك، َوتَ َولَِِّن بُِنْجِح طَِلَبيِت َوَقَضاِء َحاَجيِت، َونَ ْيِل ُسؤْ 
يِع اْلُُموِر، َوَصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد  َهَذا، بِتَ ْيِسرِيَك َلَ اْلَعِسرَي َوُحْسِن تَ ْقِديِرَك َل يف ُجَِ

تَ َهى ِْلََمِدَها، َواْجَعْل َذِلَك َعوْ  َن  َوآِلِه َصاَلة  َدائَِمة  ََنِمَية  اَل اْنِقطَاَع ِْلََبِدَها َواَل ُمن ْ
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)َوَتْذُكُر َل، َوَسَببا  لَِنَجاِح طَِلَبيِت، ِإنََّك َواِسع  َكِري ، َوِمْن َحاَجيِت اَي َربِ  َكَذا وََكذا 
َفْضُلَك آَنَسِِن َوِإْحَساُنَك َدلَِِّن،  َحاَجَتَك ُُثَّ َتْسُجُد َوتـَُقوُل يف ُسُجوِدَك(

 ُتَك َعَلْيِهم َأْن اَل تَ ُردَّّن َخائِبا .فََأْسأَُلَك ِبَك َوِبَُحمٍَّد َوآِلِه َصَلَوا

* * * 
 

 ومن دعاء اْلمام زين العابدين )ع( ِبلعافية

اَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه، َوأَْلِبْسِِن َعاِفيَ َتَك، َوَجلِ ْلِِن َعاِفيَ َتَك، َوَحصِ ِنِ  
ِبَعاِفَيِتَك، َوَتَصدَّْق َعَليَّ ِبَعاِفَيِتَك، َوَهْب َل ِبَعاِفَيِتَك، َوَأْكرِْمِِن ِبَعاِفَيِتَك، َوَأْغِنِِن 

َعاِفيَ َتَك، َوَأْفِرْشِِن َعاِفيَ َتَك، َوَأْصِلْح َل َعاِفيَ َتَك، َواَل تُ َفرِ ْق بَ ْيِِن َوَبنْيَ َعاِفَيِتَك 
نْ َيا َواَلِخَرِة. اَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه، َوَعاِفِِن  َعاِفَية  َكاِفَية ، َشاِفَية ، يف الد 

نْ َيا واَلِخَرِة، َواْمُنْن َعَليَّ  َعالَِية ، ََنِمية ، َعاِفَية  تُ َولِ ُد يف َبَدّن اْلَعاِفَيَة، َعاِفَيَة الد 
يف َأْمِري، ِِبْلصِ حَِّة َواَْلْمِن َوالسَّاَلَمِة يف ِدْيِِن َوَبَدّن، َواْلَبِصرْيَِة يف قَ ْلِب، َواْلن ََّفاِذ 

ِة َعَلى َما َأَمْرَتِِن ِبِه ِمْن طَاَعِتَك، َواالْجِتَناِب  َواْْلَْشَيِة َلَك، َواْْلَْوِف ِمْنَك، َواْلُقوَّ
َتِِن َعْنُه ِمْن َمْعِصَيِتَك. اَللَُّهمَّ واْمُنْن َعَليَّ ِِبِلَْجِ  َواْلُعْمَرِة، َوِزاَيرَِة َقَْبِ  ِلَما ََّنَي ْ

َواُتَك َعَلْيِه َوَرمْحَُتَك َوبَ رََكاُتَك َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوآِل َرُسوِلَك َعَلْيِهُم َرُسوِلَك َصلَ 
َتِِن يف َعاِمي َهَذا َويف ُكلِ  َعاٍم، َواْجَعْل َذِلَك َمْقُبوال   السَّاَلُم أَبَ دا  َما أَبْ َقي ْ

ْنِطْق ِبَْمِدَك َوُشْكِرَك َوِذْكِرَك َوُحْسِن َمْشُكورا  َم ْذُك ورا  لَ َدْيَك، َمْذُخورا  ِعْنَدَك، َوأَ 
الث ََّناِء َعَلْيَك ِلَساّن، َواْشَرْح ِلَمَراِشِد ِديِْنَك قَ ْلِب، َوَأِعْذّن َوُذر ِيَّيِت ِمَن الشَّْيطَاِن 
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ُكلِ  َشْيطَاٍن َمرِيٍد، الرَِّجيِم، َوِمْن َشرِ  السَّامَِّة َواَْلَامَِّة َواْلَعامَِّة َوالالَّمَِّة، َوِمْن َشرِ   
َوِمْن َشرِ  ُكلِ  ُسْلطَاٍن َعِنيٍد، َوِمْن َشرِ  ُكلِ  ُمْْتٍَف َحِفيٍد، َوِمْن َشرِ  ُكلِ  َضِعيٍف 
َوَشِديٍد، َوِمْن َشرِ  ُكلِ  َشرِيٍف َوَوِضيٍع، َوِمْن َشرِ  ُكلِ  َصِغرٍي وََكِبرٍي، َوِمْن َشرِ  ُكلِ  

ْن َشرِ  ُكلِ  َمْن َنَصَب ِلَرُسوِلَك َوِْلَْهِل بَ ْيِتِه َحْرِب  ِمَن اَلِْنِ  َقرِيٍب َوبَِعيٍد، َومِ 
َواِْلْنِس، َوِمْن َشرِ  ُكلِ  َدابٍَّة أَْنَت آِخذ  بَِناِصَيِتَها ِإنََّك َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم. 

، َواْدَحْر َعِنِ  َمْكَرُه، اَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد وآِلِه، َوَمْن َأرَاَدّن ِبُسوٍء فَاصْ  رِْفُه َعِنِ 
َواْدرَْأ َعِنِ  َشرَُّه، َورُدَّ َكْيَدُه يف ََنْرِِه، َواْجَعْل َبنْيَ َيَدْيِه َحّتَّ تُ ْعِمَي َعِنِ  َبَصَرُه، 

، َوتَ ْقَمَع َوُتِصمَّ َعْن ِذْكِري ََسَْعُه، َوتُ ْقِفَل ُدوَن ِإْخطَاِري قَ ْلَبُه، َوَُتِْرَس َعِنِ  ِلَسانَهُ 
رَْأَس ُه، َوتُ ِذلَّ ِعزَُّه، َوَتْكِسَر َجََبُوَتُه، َوُتِذلَّ رَقَ بَ َتُه، َوتَ ْفَسَخ ِكَْبَُه، َوتُ ْؤِمَنِِن ِمْن 
يِع َضر ِِه، َوَشر ِِه، َوَغْمزِِه، َوَُهْزِِه، َوَلْمزِِه، َوَحَسِدِه، َوَعَداَوتِِه، َوَحَبائِِلِه،  ُجَِ

.َوَمَصاِئِدِه، َورَ   ِجِلِه، َوَخْيِلِه، ِإنََّك َعزِيز  َقِدير 

* * * 
 

 ومن دعاء اْلمام زين العابدين )ع(

 يف التسبيح

ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوَحَنانَ ْيَك. ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوتَ َعالَْيَت. ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ  
ُؤَك. ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َواْلِكَْبِاَيُء َواْلِعز  إزَاُرَك. ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َواْلَعَظَمُة ِردا

ُسْلطَاُنَك. ُسْبَحاَنَك ِمْن َعِظيٍم َما َأْعَظَمَك. ُسْبَحاَنَك ُسبِ ْحَت يف اَْلْعَلى 
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َتْسَمُع وتَ َرى َما ََتَْت الثَّرى. ُسْبَحاَنَك َأْنَت َشاِهُد ُكلِ  جَنَْوى. ُسْبَحاَنَك 
َنَك َحاِضُر ُكلِ  َمِل. ُسْبَحاَنَك َعِظيُم َمْوِضُع ُكلِ  َشْكَوى.ُسْبَحا

َتاِن يف  الرََّجاِء.ُسْبَحاَنَك تَ َرى ما يف قَ ْعِر اْلَماِء. ُسْبَحاَنَك َتْسَمُع أَنْ َفاَس اِْلِي ْ
قُ ُعوِر اْلِبَحاِر. ُسْبَحاَنَك تَ ْعَلُم َوْزَن السََّمَواِت. ُسْبَحاَنَك تَ ْعَلُم َوْزَن 

َك تَ ْعَلُم َوْزَن الشَّْمِس َواْلَقَمِر. ُسْبَحاَنَك تَ ْعَلُم َوْزَن الظ ْلَمِة اَْلَرِضنَي.ُسْبَحانَ 
َوالن وِر.ُسْبَحاَنَك تَ ْعَلُم َوْزَن اْلَفْيِء َواَْلََواِء. ُسْبَحاَنَك تَ ْعَلُم َوْزَن الر ِْيِح َكْم ِهَي 

. ُسْبَحاَنَك َعَجبا  َمْن  مْن ِمثْ َقاِل َذرٍَّة. ُسْبَحاَنَك ُقد وس  ُقد وس  ُقد وس 
َعَرَفَك َكْيَف اَل َُيَاُفَك؟!.ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِبَْمِدَك. ُسْبَحاَن اَّللَِّ اْلَعِليِ  

 اْلَعِظيِم.
َروى الزُّْهرِي َعْن َسِعيد  ْبِن اْلُمَسيَِّب، قاَل: َكاَن اْلَقْوُم ال ََيُْرُجوَن ِمْن َمكََّة 

َسنْيِ َسيُِّد اْلَعاِبِديَن َعَلْيِه السََّلُم. َفَخرََج َوَخَرْجُت َمَعُه َحىتَّ ََيْرَُج َعِليٌّ   ْبُن احلُْ
فـَنَـَزَل يف بـَْعِض اْلَمَنازِِل َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِ َفَسبََّح يف ُسُجوِدِه يـَْعيِن هِبََذا التَّْسِبيِح. 

 اَي َسِعيد  َهَذا التَّْسِبيُح اَْلْعَظُم.فـََقاَل: 

* * * 
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 عاء اْلمام زين العابدين )ع(د

 يف ُتجيد هللا  

اِْلَْمُد هلِل الَِّذي َُتَلَّى ِلْلُقُلوِب ِِبْلَعَظَمِة، َواْحَتَجَب َعِن اْلَْبَصاِر ِِبْلِعزَِّة،  
 َواقْ َتَدَر َعَلى اَْلْشَياِء ِِبْلُقْدرَِة.

لُ    ُغ ُكْنَه َعَظَمِتِه.َفاَل اْلَْبَصاُر تَ ثْ ُبُت ِلُرْؤيَِتِه َواَل اَْلْوَهاُم تَ ب ْ
َُتََبََّ ِبْلَعَظَمِة َواْلِكَْبِاَيِء، َوتَ َعطََّف ِِبْلِعزِ  َواْلَِبِ  َواَلَْالِل، َوتَ َقدََّس ِِبِْلُْسِن  

َواَْلََماِل، َوُتََجََّد ِِبْلَفْخِر َواْلبَ َهاِء، َوَُتَلََّل ِِبْلَمْجِد َواَلاَلِء، َواْسَتْخَلَص ِِبلن وِر 
 َياِء.َوالض ِ 
َخاِلق  اَل َنِظرَي َلُه، َوَأَحد  اَل ِندَّ َلُه، َوواِحد  اَل ِضدَّ َلُه، َوَصَمد  اَل ُكْفَو  

 َلُه، َوِإَله  اَل ََثّنَ َمَعُه، َوفَاِطر  اَل َشرِيَك َلُه، َورَاِزق  اَل ُمِعنَي َلُه.
اِئُم ِباَل فَ َناٍء، َوالْ   َقاِئُم ِباَل َعَناٍء، َواْلُمْؤِمُن ِباَل َِّنَايٍَة َواَْلوَُّل ِباَل َزَواٍل، َوالدَّ

َواْلُمْبِدُئ ِباَل َأَمٍد، َوالصَّاِنُع ِباَل َأَحٍد، َوالرَّب  ِباَل َشرِيٍك، َواْلَفاِطُر ِباَل ُكْلَفٍة، 
 َواْلَفعَّاُل ِباَل َعْجٍز.

َزْل َواَل يَ ُزوُل َوْلْن يُ َزاَل لَْيَس َلُه َحدٌّ يف َمَكاٍن، َواَل َغايَة  يف َزَماٍن، ملَْ ي َ  
اِئُم اْلَقاِدُر اِْلَِكيُم.  َكَذِلَك أََبدا  ُهَو اِْلَلُه اِْلَي  اْلَقي وُم، الدَّ

 .)ثلاث ( ِإَلَِي ُعبَ ْيُدَك ِبِفَناِئَك، َسائُِلَك ِبِفَناِئَك، َفِقرْيَُك ِبِفَناِئكَ  
ُبوَن، َوإِ   لَْيَك َأْخَلَص اْلُمْسَتِهل وَن، َرْهَبة  َلَك، ِإَلَِي َلَك يَ ْرَهُب اْلُمَْتَهِ 

 َورََجاء  ِلَعْفِوَك.
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اَي ِإَلَه اِْلَقِ ، اْرَحْم ُدَعاَء اْلُمْسَتْصرِِخنَي، َواْعُف َعْن َجَراِئِم اْلَغاِفِلنَي، َوِزْد  
 يف ِإْحَساِن اْلُمِنيِبنَي يَ ْوَم اْلُوُفوِد َعَلْيَك اَي َكِرُي.

* * * 
 

 ء اْلمام زين العابدين )ع(ومن دعا

 يف ذكر آل ُممد )عليهم الس الم(

اَللَُّهمَّ اَي َمْن َخصَّ ُُمَمَّدا  َوآَلُه ِِبْلَكَراَمِة، َوَحَباُهْم ِِبلرِ َساَلِة، َوَخَصَصُهْم  
َلِة، َوَجَعَلُهْم َورَثََة اْلَْنِبَياِء، َوَخَتَم َِبُِم اَْلْوِصَياَء َواْلَِئمَّ  َة، َوَجَعَل َأْفِئَدة  ِِبْلَوِسي ْ

 ِمَن النَّاِس َِتِْوي ِإلَْيِهْم.
ْيِن   َفَصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه الطَّاِهرِْيَن، َوافْ َعْل بَِنا َما أَْنَت َأْهُلُه يف الدِ 

. نْ َيا َواَلِخَرِة، ِإنََّك َعَلى ُكلِ  َشيٍء َقِديْ ر   َواْلد 

* * * 
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 أدعية من الصحيفة السجادية

َأْو نَ َزَلْت ِبِه ُمِلمَّة   129ؤِه َعَلْيِه السَّالُم ِإَذا َعَرَضْت َلُه ُمِهمَّة  ُدَعا
 َوِعْنَد اْلَكْربِ 

ِبِه َحدُّ الشََّداِئِد، َواَي َمْن  130اَي َمْن حُتَلُّ ِبِه ُعَقُد اْلَمَكارِِه، َواَي َمْن يـَْفَثأُ 
َعاُب، َوَتَسبـََّبْت بُِلْطِفَك يـُْلَتَمُس ِمْنُه اْلَمْخرَُج ِإىَل َرْوِح اْلَفرَِج.  َذلَّْت لُِقْدَرِتَك الصِّ

اأَلْسَباُب، َوَجَرى ِبُقدَرِتَك اْلَقَضاُء، َوَمَضْت َعَلى ِإرَاَدِتَك اأَلْشَياُء. َفِهَي 
َزِجَرٌة. أَْنَت اْلَمْدُعوُّ   مبَِشيَِّتَك ُدوَن قـَْوِلَك ُمْؤمتََِرٌة، َوإبِِرَاَدِتَك ُدوَن َّنِْيَك ُمنـْ

َها ِإال َما َدفـَْعَت، َوال  لِْلُمِهمَّاِت، َوأَْنَت اْلَمْفزَُع يف اْلُمِلمَّاِت، ال يـَْنَدِفُع ِمنـْ
َها ِإال َما َكَشْفَت َوَقْد نـََزَل يب اَي َربِّ َما َقْد َتَكأََّدين  يـَْنَكِشُف ِمنـْ

ثِْقُلُه، َوأملَّ  131
ْهَتُه ِإيَلَّ. َفل مَحُْلُه. َوِبُقْدرَ  132يب َما َقْد هَبََظيِن  ِتَك َأْوَرْدَتُه َعَليَّ َوِبُسْلطَاِنَك َوجَّ

                                                            
129
 مهمة: حزن  

 
130
 البليات، ويكرس ويسكني  

ّ
 فثأ: يدفع حد

 
131
ّ وصعب    عىلي

ّ
: شق ي

 تكأدن 

 
132
ي   

ي وأعيان 
: أثقلن  ي

 بهظن 
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ُمْصِدَر ِلَما َأْوَرْدَت، َوال َصاِرَف ِلَما َوجَّْهَت، َوال فَاِتَح ِلَما َأْغَلْقَت، َوال ُمْغِلَق 
َر ِلَما َعسَّْرَت، َوال اَنِصَر ِلَمْن َخَذْلَت. َفَصلِّ  َعَلى ُُمَمَّد  ِلَما فـََتْحَت، َوال ُمَيسِّ

، َواْكِسْر َعينِّ ُسْلطَاَن اهْلَمِّ 133َوآلِِه، َوافْـَتْح يل اَي َربِّ َبَب اْلَفرَِج ِبَطْوِلكَ 
ِِبَْوِلَك، َوأَنِْليِن ُحْسَن النََّظِر ِفيَما َشَكْوُت، َوأَِذْقيِن َحلَوَة الصُّْنِع ِفيَما َسأَْلُت، 

. 134فـََرجا  َهِنيئا ، َواْجَعْل يل ِمْن ِعْنِدَك خَمَْرجا  َوِحّيا  َوَهْب يل ِمْن َلُدْنَك َرمْحَة  وَ 
َوال َتْشَغْليِن ِبالْهِتَماِم َعْن تـََعاُهِد فـُُروِضَك، َواْسِتْعَماِل ُسنَِّتَك. فـََقْد ِضْقُت ِلَما 

َت اْلَقاِدُر َعَلى ، َواْمَتلُت ِِبَْمِل َما َحَدَث َعَليَّ مَهّا ، َوأَنْ 135نـََزَل يب اَي َربِّ َذْرعا  
ِبِه، َوَدْفِع َما َوقـَْعُت ِفيِه، َفافْـَعْل يب َذِلَك َوِإْن ملَْ َأْستَـْوِجْبُه  136َكْشِف َما ُمِنيتُ 

 ِمْنَك، اَي َذا اْلَعْرِش اْلَعِظيِم.
 

                                                            
133
 طولك: فضلك وغناك وإحسانك  

 
134
   

ر
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ً
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ً
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ُ
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ُدَعاؤِه َعَلْيِه السَّالُم يف االْسِتَعاَذِة ِمَن اْلَمَكارِِه َوَسيِ ِئ اَْلْخالِق 
 اَْلفْ َعالِ  137َوَمَذام ِ 

اْلَغَضِب، َوَغَلَبِة  139، َوَسْورَةِ 138اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َهَيَجاِن احلِْْرصِ 
اخْلُُلِق، َوِإحْلَاِح الشَّْهَوِة،  140احلََْسِد، َوَضْعِف الصَّرْبِ، َوِقلَِّة اْلَقَناَعِة، َوَشَكاَسةِ 

اْلَغْفَلِة، َوتـََعاِطي  141ى، َوخُمَاَلَفِة اهْلَُدى، َوِسَنةِ َوَمَلَكِة احلَِْميَِّة َوُمَتابـََعِة اهْلَوَ 
، َواْسِتْصَغاِر اْلَمْعِصَيِة،  ، َواإِلْصرَاِر َعَلى اْلَمْأُثَِ اْلُكْلَفِة، َوِإيثَاِر اْلَباِطِل َعَلى احلَْقِّ

، َوُسوِء اْلواليَِة 143لِّنيَ ، َواإِلْزرَاِء ِبْلُمقِ 142َواْسِتْكَباِر الطَّاَعِة. َوُمَباَهاِة اْلُمْكِثرِينَ 
 145ِعْنَداَن َأْو َأْن نـَْعُضدَ  144ِلَمْن حَتَْت أَْيِديَنا، َوتـَْرِك الشُّْكِر ِلَمِن اْصطََنَع اْلَعارَِفةَ 

                                                            
137
 مذام: المنكرات المذمومة من األفعال  

 
138
 الحرص: ثوران الجشع هيجان  

 
139
ة  

ّ
 سورة: شد

 
140
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141
 ِسنة: نعاس  

 
142
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143
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 األزراء المقلَي 

 
144
 العارفة: اإلحسان 
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، َأْو نـَُقوَل يف اْلِعْلِم ِبَغرْيِ  146ظَاِلما ، أَْو ََنُْذَل َمْلُهوفا ، َأْو نـَُرومَ  َما لَْيَس لََنا ِِبَقّ 
نـَُعوُذ ِبَك َأْن نـَْنَطِوَي َعَلى ِغشِّ َأَحد ، َوَأْن نـُْعَجَب أبَِْعَمالَِنا، َوََنُدَّ يف ِعْلم  وَ 

َنا 147آَمالَِنا َونـَُعوُذ ِبَك ِمْن ُسوِء السَّرِيَرةِ  ، َواْحِتَقاِر الصَِّغريَِة، َوَأْن َيْسَتْحِوَذ َعَليـْ
السُّْلطَاُن َونـَُعوُذ ِبَك ِمْن تـََناُوِل  148ضََّمَناالشَّْيطَاُن، َأْو يـَْنُكبَـَنا الزََّماُن، َأْو يـَتَـهَ 

اإِلسرَاِف، َوِمْن ِفْقَداِن اْلَكَفاِف َونـَُعوُذ ِبَك ِمْن مَشَاَتِة اأَلْعَداِء، َوِمَن اْلَفْقِر ِإىَل 
، َوِمْن َمِعيَشة  يف ِشدَّة ، َوِميَتة  َعَلى َغرْيِ ُعدَّة . َونـَُعوُذ ِبَك ِمَن 149اأَلْكَفاءِ 

، 150احلَْْسَرِة اْلُعْظَمى، َواْلُمِصيَبِة اْلُكرْبَى، َوَأْشَقى الشََّقاِء، َوُسوِء اْلَمآبِ 
َوِحْرَماِن الثَـَّواِب، َوُحُلوِل اْلِعَقاِب اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُُمَمَّد  َوآلِِه، َوَأِعْذين ِمْن ُكلِّ 

يَع اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمؤْ   ِمَناِت، اَي أَْرَحَم الرَّامِحِنَي.َذِلَك ِبَرمْحَِتَك َوُجَِ
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ُدَعاؤِه َعَلْيِه السَّالُم يف االْشِتَياِق ِإََل طََلِب اْلَمْغِفَرِة ِمَن اَّللَِّ َجلَّ 
 َجاللُهُ 

ْاَن ِإىَل َُمُْبوِبَك ِمَن التـَّْوبَِة، وأَزِْلَنا َعْن  اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُُمَمَّد  َوآلِِه، َوَصريِّ
اللَُّهمَّ َوَمىَت َوقـَْفَنا َبنْيَ نـَْقَصنْيِ يف ِدين  َأْو ُدنـَْيا، فََأْوِقِع  151ِمَن اإِلْصرَارِ  َمْكُروِهكَ 

النـَّْقَص أبَِْسَرِعِهَما فـََناء ، َواْجَعِل التـَّْوبََة يف َأْطَوهلَِِما بـََقاء  َوِإَذا مَهَْمَنا هِبَمَّنْيِ 
َنا، َفِمْل بَِنا ِإىَل َما يـُْرِضيَك َعنَّا،  يـُْرِضيَك َأَحُدمهَُا َعنَّا، َوُيْسِخُطكَ  اآلَخُر َعَليـْ

َا  َنا َوال خُتَلِّ يف َذِلَك َبنْيَ نـُُفوِسَنا َواْخِتَيارَِها، فَِإّنَّ َوأَْوِهْن قـُوَّتـََنا َعمَّا ُيْسِخُطَك َعَليـْ
َرمِحَْت اللَُّهمَّ َوِإنََّك ِمَن خُمَْتاَرٌة لِْلَباِطِل ِإال َما َوفَـّْقَت، أَمَّاَرٌة ِبلسُّوِء ِإال َما 

تَـَنا، َوِمْن َماء  َمِهني  ابـَْتَدأْتـََنا، َفل َحْوَل لََنا ِإال  الضُّْعِف َخَلْقتَـَنا، َوَعَلى اْلَوْهِن بـَنَـيـْ
َأْعِم بَِتْسِديِدَك، وَ  152ِبُقوَِّتَك، َوال قـُوََّة لََنا ِإال ِبَعْوِنَك فَأَيِّْداَن بِتَـْوِفيِقَك، َوَسدِّْدانَ 

ء  ِمْن َجَوارِِحَنا نـُُفوذا  يف أَْبَصاَر قـُُلوبَِنا َعمَّا َخاَلَف َُمَبـََّتَك، َوال جَتَْعْل ِلَشيْ 
َمْعِصَيِتَك اللَُّهمَّ َفَصلِّ َعَلى ُُمَمَّد  َوآلِِه، َواْجَعْل مَهََساِت قـُُلوبَِنا، َوَحرََكاِت 

َجاِت أَْلِسَنِتَنا يف ُموِجَباِت ثـََواِبَك َحىتَّ ال تـَُفوتـََنا َأْعَضائَِنا َوَلَمَحاِت َأْعيُِنَنا، َوهلََ 
 َحَسَنٌة َنْسَتِحقُّ هِبَا َجزَاَءَك، َوال تـَبـَْقى لََنا َسيَِّئٌة َنْستَـْوِجُب هِبَا ِعَقاَبَك.
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 ُدَعاؤِه َعَلْيِه السَّالُم َبََواُتِِ اْْلَرْيِ 

اِكرِيَن، وَ  اَي َمْن ُشْكرُُه فـَْوٌز لِلشَّاِكرِيَن، َواَي َمْن طَاَعُتُه اَي َمْن ِذْكرُُه َشَرٌف لِلذَّ
جَنَاٌة لِْلُمِطيِعنَي، َصلِّ َعَلى ُُمَمَّد  َوآلِِه، َواْشَغْل قـُُلوبـََنا ِبذِْكرَِك َعْن ُكلِّ ِذْكر ، 

ْرَت َوأَْلِسنَـتَـَنا ِبُشْكرَِك َعْن ُكلِّ ُشْكر ، َوَجَوارَِحَنا ِبطَاَعِتَك َعْن ُكلِّ طَا َعة . فَِإْن َقدَّ
، َوال تـَْلَحُقَنا ِفيِه 153لََنا فـَرَاغا  ِمْن ُشْغل  فَاْجَعْلُه فـََراَغ َسلَمة  ال ُتْدرُِكَنا ِفيِه تَِبَعةٌ 

َسآَمٌة، َحىتَّ يـَْنَصِرَف َعنَّا ُكتَّاُب السَّيَِّئاِت ِبَصِحيَفة  َخالَِية  ِمْن ِذْكِر َسيَِّئاتَِنا، 
ُم َويـَتَـَوىلَّ ُكتَّ  اُب احلََْسَناِت َعنَّا َمْسُرورِيَن مبَا َكتَـُبوا ِمْن َحَسَناتَِنا َوِإَذا انـَْقَضْت َأايَّ

َها َوِمْن  154َحَياتَِنا، َوَتَصرََّمتْ  ُمَدُد َأْعَماراَِن، َواْسَتْحَضَرتْـَنا َدْعَوُتَك الَّيِت ال بُدَّ ِمنـْ
َنا َكتَـَبُة َأْعَمالَِنا ِإَجابَِتَها، َفَصلِّ َعَلى ُُمَمَّد  َوآلِِه،  َواْجَعْل ِخَتاَم َما حُتِْصي َعَليـْ

، َوال َمْعِصَية  اْقرَتَفْـَناَها. َوال 155تـَْوبَة  َمْقُبوَلة  ال ُتوِقُفَنا بـَْعَدَها َعَلى َذْنب  اْجرَتَْحَناهُ 
ُلو156َتْكِشْف َعنَّا ِسرْتا  َسرَتَْتُه َعَلى ُرؤوِس اأَلْشَهادِ  ، يـَْوَم تـَبـْ

َباَر ِعَباِدَك. َأخْ  157
 ِإنََّك َرِحيٌم مبَْن َدَعاَك، َوُمْسَتِجيٌب ِلَمْن اَنَداَك.
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 ِمْن ُدَعائِِه َعَلْيِه السَّالُم ِإَذا َحَزنَُه َأْمر  َوَأَُهَّْتُه اْْلَطَاايَ 

 159اأَلْمِر اْلَمُخوِف، أَفْـَرَدْتيِن  158اللَُّهمَّ اَي َكايفَ اْلَفْرِد الضَِّعيِف، َوَواِقيَ 
اخلَْطَااَي َفل َصاِحَب َمِعي، َوَضُعْفُت َعْن َغَضِبَك َفل ُمَؤيَِّد يل، َوَأْشَرْفُت َعَلى 
َخْوِف لَِقاِئَك َفل ُمَسكَِّن ِلَرْوَعيِت َوَمْن يـُْؤِمُنيِن ِمْنَك َوأَْنَت َأَخْفَتيِن، َوَمْن 

ريُ ُيَساِعُدين َوأَْنَت أَفْـَرْدَتيِن، َوَمْن يـَُقوِّييِن َوأَنْ  ، اَي ِإهلَِي، ِإال 160َت َأْضَعْفَتيِن ال جيُِ
، َوال يُِعنُي ِإال طَاِلٌب َعَلى  ، َوال يـُْؤِمُن ِإال َغاِلٌب َعَلى َمْغُلوب  َربٌّ َعَلى َمْربُوب 
يُع َذِلَك السََّبِب، َوِإلَْيَك اْلَمَفرُّ َواْلَمْهَرُب، َفَصلِّ  . َوبَِيِدَك، اَي ِإهلَِي، ُجَِ َمْطُلوب 

ْح َمْطَليب. اللَُّهمَّ ِإنََّك ِإْن َصَرْفَت َعينِّ َوْجَهَك عَ  َلى ُُمَمَّد  َوآلِِه، َوَأِجْر َهَريب، َوَأجنِْ
َعَليَّ رِْزَقَك َأْو َقَطْعَت َعينِّ  162َأْو َحَظْرتَ  161اْلَكِرمَي َأْو َمنَـْعَتيِن َفْضَلَك اجلَِْسيمَ 
ء  ِمْن أََمِلي َغرْيََك، َوملَْ أَْقِدْر َعَلى َما ِعْنَدَك مبَُعونَِة َسبَـَبَك ملَْ َأِجِد السَِّبيَل ِإىَل َشيْ 
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بَِيِدَك. ال أَْمَر يل َمَع أَْمرَِك، َماض   163ِسَواَك، فَِإيّنِ َعْبُدَك َويف قـَْبَضِتَك، اَنِصَييِت 
ُسْلطَاِنَك، َوال يفَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل يفَّ َقَضاُؤَك، َوال قـُوََّة يل َعَلى اخْلُُروِج ِمْن 

َأْسَتِطيُع جُمَاَوَزَة ُقْدَرِتَك، َوال َأْسَتِميُل َهَواَك، َوال أَبـُْلُغ ِرَضاَك، َوال َأاَنُل َما ِعْنَدَك 
َلَك، ال  164ِإال ِبطَاَعِتَك َوِبَفْضِل َرمْحَِتَك. ِإهلَِي َأْصَبْحُت َوأَْمَسْيُت َعْبدا  َداِخرا  

ال َضرّا  ِإال ِبَك، َأْشَهُد ِبَذِلَك َعَلى نـَْفِسي، َوَأْعرَتُِف أَْمِلُك لِنَـْفِسي نـَْفعا  وَ 
َتيِن، فَِإيّنِ َعْبُدَك  ْز يل َما َوَعْدَتيِن، َومتَِّْم يل َما آتـَيـْ ِبَضْعِف قـُوَّيت َوِقلَِّة ِحيَليِت، َفَأجنِْ

 اْلَفِقرُي اخْلَاِئُف اْلُمْسَتِجرُي. اْلِمْسِكنُي اْلُمْسَتِكنُي الضَِّعيُف الضَّرِيُر احْلَِقرُي اْلَمِهنيُ 
َتيِن  ، َوال َغاِفل  165اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُُمَمَّد  َوآلِِه، َوال جَتَْعْليِن اَنِسيا  ِلذِْكرَِك ِفيَما َأْولَيـْ

َتيِن، َوال آِيسا   ، يف  166إلْحَساِنَك ِفيَما أَبـَْليـْ ِمْن ِإَجابَِتَك يل َوِإْن أَْبطََأْت َعينِّ
ُكْنُت َأْو َضرَّاَء، َأْو ِشدَّة  َأْو َرَخاء ، َأْو َعاِفَية  َأْو َبلء ، َأْو بـُْؤس  َأْو   167رَّاءَ سَ 

. اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُُمَمَّد  َوآلِِه، 169َأْو ألَواءَ  168نـَْعَماَء، َأْو ِجَدة   ، َأْو فـَْقر  َأْو ِغىن 
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َك،  َومَحِْدي َلَك يف ُكلِّ َحااليت َحىتَّ ال أَفْـرََح َواْجَعْل ثـََناِئي َعَلْيَك، َوَمْدِحي ِإايَّ
نـَْيا، َوال َأْحَزَن َعَلى َما َمنَـْعَتيِن ِفيَها، َوَأْشِعْر قـَْليب تـَْقَواَك،  َتيِن ِمَن الدُّ مبَا آتـَيـْ

، َواْشَغْل ِبطَاَعِتَك نـَْفِسي َعْن ُكلِّ َما يَ  رُِد َعَليَّ َواْستَـْعِمْل َبَدين ِفيَما تـَْقبَـُلُه ِمينِّ
َحىتَّ ال ُأِحبَّ َشْيئا  ِمْن ُسْخِطَك، َوال َأْسَخَط َشْيئا  ِمْن ِرَضاَك. اللَُّهمَّ َصلِّ 
َعَلى ُُمَمَّد  َوآلِِه، َوفـَرِّْغ قـَْليب ِلَمَحبَِّتَك، َواْشَغْلُه ِبذِْكرَِك، َوانـَْعْشُه خِبَْوِفَك 

ِة ِإلَْيَك، َوأَِمْلُه ِإىَل طَاَعِتَك، َوَأْجِر ِبِه يف َأَحبِّ ِمْنَك، َوقـَّوِِه ِبلرَّْغبَ  170َوِبْلَوَجلِ 
َم َحَيايت ُكلَِّها. َواْجَعْل تـَْقَواَك ِمَن  السُُّبِل ِإلَْيَك، َوَذّللُِّْ ِبلرَّْغَبِة ِفيَما ِعْنَدَك َأايَّ

نـَْيا زَاِدي، َوِإىَل َرمْحَِتَك رِْحَليِت، َويف َمْرَضاِتَك َمْدَخلِ  ي، َواْجَعْل يف َجنَِّتَك الدُّ
يَع َمْرَضاِتَك، َواْجَعْل ِفرَارِي ِإلَْيَك، َوَرْغَبيِت  َمثْـَواَي، َوَهْب يل قـُوَّة  َأْحَتِمُل هِبَا ُجَِ
ِفيَما ِعْنَدَك، َوأَْلِبْس قـَْليبَ اْلَوْحَشَة ِمْن ِشرَاِر َخْلِقَك، َوَهْب يلَ األُْنَس ِبَك 

ْهِل طَاَعِتَك. َوال جَتَْعْل ِلَفاِجر  َوال َكاِفر  َعَليَّ ِمنَّة ، َوال َلُه ِعْنِدي َوأِبَْولَِياِئَك َوأَ 
، َوال يب ِإلَْيِهْم َحاَجة ، َبِل اْجَعْل ُسُكوَن قـَْليب َوأُْنَس نـَْفِسي َواْسِتْغَناِئي 171َيدا  

، 172د  َوآلِِه، َواْجَعْليِن هَلُْم َقرِينا  وَِكَفاَييِت ِبَك َوخِبَِياِر َخْلِقَك. اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُُمَمَّ 
َواْجَعْليِن هَلُْم َنِصريا ، َواْمُنْن َعَليَّ ِبَشْوق  ِإلَْيَك، َوِبْلَعَمِل َلَك مبَا حتُِبُّ َوتـَْرَضى، 
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 ء  َقِديٌر، َوَذِلَك َعَلْيَك َيِسرٌي.ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشيْ 
 

 ِإََل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ  173تَ َفز ِعا  ِمْن ُدَعائِِه َعَلْيِه السَّالُم مُ 

ِإلَْيَك َوأَقْـبَـْلُت ِبُكلِّي َعَلْيَك َوَصَرْفُت  174اللَُّهمَّ ِإيّنِ َأْخَلْصُت ِبْنِقطَاِعي
َوقـََلْبُت َمْسأََليِت َعمَّْن ملَْ َيْستَـْغِن َعْن َفْضِلَك  175َوْجِهي َعمَّْن حَيَْتاُج ِإىَل رِْفِدكَ 

ِمْن رَأِْيِه َوَضلٌَّة ِمْن َعْقِلِه. َفَكْم  176طََلَب اْلُمْحَتاِج ِإىَل اْلُمْحَتاِج َسَفهٌ َورَأَْيُت َأنَّ 
الثَـّْرَوَة ِمْن ِسَواَك  177َقْد رَأَْيُت اَي ِإهلَِي ِمْن أاَُنس  طََلُبوا اْلِعزَّ ِبَغرْيَِك َفَذلُّوا، َورَاُموا

ُعوا، َفَصحَّ مبَُعايـََنِة أَْمثَاهلِِْم َحازٌِم َوفَـَّقُه اْعِتَبارُُه، فَافْـتَـَقُروا، َوَحاَوُلوا االْرتَِفاَع فَاتَّضَ 
َوأَْرَشَدُه ِإىَل َطرِيِق َصَواِبِه اْخِتَيارُُه. فَأَْنَت اَي َمْوالَي ُدوَن ُكلِّ َمْسؤول  َمْوِضُع 

وُص قـَْبَل ُكلِّ َمْدُعوّ  َمْسأََليِت، َوُدوَن ُكلِّ َمْطُلوب  ِإلَْيِه َويلُّ َحاَجيِت أَْنَت اْلَمْخصُ 
ِبَدْعَويت، ال َيْشرَُكَك َأَحٌد يف َرَجاِئي، َوال يـَتَِّفُق َأَحٌد َمَعَك يف ُدَعاِئي، َوال 
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َك ِنَداِئي َلَك اَي ِإهلَِي َوْحَدانِيَُّة اْلَعَددِ  يـَْنِظُمُه َوِإايَّ
، َوَمَلَكُة اْلُقْدَرِة الصََّمِد، 178

اْلُقوَِّة، َوَدَرَجُة اْلُعُلوِّ َوالّرِفْـَعِة. َوَمْن ِسَواَك َمْرُحوٌم يف ُعُمرِِه، وَ  179َوَفِضيَلُة احْلَْولِ 
َفاتِ   180َمْغُلوٌب َعَلى أَْمرِِه، َمْقُهوٌر َعَلى َشْأنِِه، خُمَْتِلُف احْلَاالِت، ُمتَـنَـقٌِّل يف الصِّ

، َفُسْبَحاَنَك 181اأَلْمثَاِل َواأَلْنَدادِ  فـَتَـَعالَْيَت َعِن اأَلْشَباِه َواأَلْضَداِد، َوَتَكربََّْت َعنِ 
 ال ِإَلَه ِإال أَْنَت.

 

 وكان من دعائه عليه السالم يف التذل ل

 َمْوالَي َمْوالَي، أَْنَت اْلَمْوىَل، َوَأاَن اْلَعْبُد، َوَهْل يـَْرَحُم اْلَعْبَد إاَل اْلَمْوىل.
لِ  لِيَل إاَل اْلَعزِيُز.َمْوالَي َمْوالَي، أَْنَت اْلَعزِيُز، َوَأاَن الذَّ  يُل، َوَهْل يـَْرَحُم الذَّ

َمْوالَي َمْوالَي، أَْنَت اخْلَاِلُق، َوَأاَن اْلَمْخُلوُق، َوَهْل يـَْرَحُم اْلَمْخُلوَق إاَل  
 اخْلَاِلُق.

 َمْوالَي َمْوالَي، أَْنَت اْلُمْعِطي َوَأاَن السَّاِئُل، َوَهْل يـَْرَحُم السَّاِئَل إاَل اْلُمْعِطي.

                                                            
178
 وحدانية العدد: أنك أنت هللا الواحد األحد  

 
179
 الحول: القدرة  

 
180
د األسماء الحسن    

ّ
ي تعد

 
د الصفات، كما ف

ّ
ي الصفات: متعد

 
ل ف

ّ
 متنق

 
181
 األنداد: المثل والنظَي   

 

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   158                        )الفهرس( احملتوايت               

َمْوالَي َمْوالَي، أَْنَت اْلُمِغْيُث َوَأاَن اْلُمْسَتِغيُث، َوَهْل يـَْرَحُم اْلُمْسَتِغيَث إاَل 
 اْلُمِغيُث.

 َمْوالَي َمْوالَي، أَْنَت اْلباِقي َوَأاَن اْلَفاين، َوَهْل يـَْرَحُم اْلفاين إالَ اْلباِقي.
ائُِم َوَأاَن الزَّا ائُِم.َمْوالَي َمْوالَي، أَْنَت الدَّ  ِئُل، َوَهْل يـَْرَحُم الزَّاِئَل إاَل الدَّ

.  َمْوالَي َمْوالَي، أَْنَت احلَْيُّ َوَأاَن اْلَميُِّت، َوَهْل يـَْرَحُم اْلَميَِّت إاَل احلَْيُّ
 َمْوالَي َمْوالَي، أَْنَت اْلَقِويُّ َوَأاَن الضَِّعيُف، َوَهْل يـَْرَحُم الضَِّعيَف إاَل اْلَقِويُّ.

 َمْوالَي، أَْنَت اْلَغيِنُّ َوَأاَن اْلَفِقرُي، َوَهْل يـَْرَحُم اْلَفِقرَي إالَ اْلَغيِنُّ. َمْواليَ 
 َمْوالَي َمْوالَي، أَْنَت اْلَكِبرُي َوَأاَن الصَِّغرُي، َوَهْل يـَْرَحُم الصَِّغرَي إاَل اْلَكِبرُي.

ْل يـَْرَحُم اْلَمْمُلوَك إاَل َمْوالَي َمْوالَي، أَْنَت اْلَماِلُك َوَأاَن اْلَمْمُلوَك، َوهَ 
 اْلماِلُك.

 

 من دعائه)عليه السالم( يف استكشاف اَلموم

نـَْيا َواآلِخَرِة َوَرِحيَمُهَما، َصلِّ       ، اَي َرمْحَن الدُّ اَي فَارَِج اهْلَمِّ وََكاِشَف الَغمِّ
َي، ايَ   َواِحُد اَي َأَحُد، اَي َصَمُد، َعَلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوافْـرُْج مهََِّي، َواْكِشْف َغمِّ

ْرين، َوْاذِهْب بَِبِليَّيِت.  اَي َمْن ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد، َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفوا  َأَحٌد، اْعِصْميِن َوَطهِّ
 ْ َأْسأَُلَك ُسَؤاَل ]َواقْـَرْأ آيََة اْلُكرِسّي َواْلُمَعوَِّذَتنْيِ َوُقْل ُهَو هللاُ َأَحٌد َوُقْل[: اللَُّهمَّ إيّنِ
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ُد ِلَفاقَِتِه 182َمِن اْشَتدَّْت فَاقـَُتهُ  ، َوَضُعَفْت قـُوَّتُُه، وََكثـَُرْت ُذنُوبُُه، ُسَؤاَل َمْن اَل جيَِ
ُمِغْيثا ، َواَل ِلَضْعِفِه ُمَقوِّاي ، َواَل ِلَذنِْبِه َغاِفرا  َغرْيََك، اَي َذا اجلََْلِل َواإلْكرَاِم. َأْسأَُلَك 

َقَن ِبِه َحقَّ اْلَيِقنِي يفْ نـََفاِذ َعَمل  حتُِ  َفُع ِبِه َمِن اْستَـيـْ بُّ ِبِه َمْن َعِمَل ِبِه، َويَِقينا  تـَنـْ
ْدِق نـَْفِسي، َواْقَطْع  أَْمرَِك. اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواْقِبَض َعَلى الصِّ

نـَْيا َحاَجيِت، َواْجَعْل ِفيَما ِعنْ  َدَك َرْغَبيِت، َشْوقا  إىَل ِلَقاِئَك، َوَهْب يل ِمَن الدُّ
ِصْدَق التـَّوَكُِّل َعَلْيَك. َأْسأَُلَك ِمْن َخرْيِ ِكَتاب َقْد َخَل َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َشرِّ 
ِكَتاب َقْد َخَل َأْسأَُلَك َخْوَف اْلَعاِبِديَن َلَك، َوِعَباَدَة اخْلَاِشِعنَي َلَك، َويَِقنْيَ 

كِِّلنَي َعَلْيَك، َوتـَوَكَُّل اْلُمْؤِمِننَي َعَلْيَك. اللَُّهمَّ اْجَعْل َرْغَبيِت يف َمْسأََليِت ِمْثَل اْلُمتَـَو 
ِمْثَل َرْهَبِة َأْولَِياِئَك، َواْستَـْعِمْليِن يف  183َرْغَبِة أَْولَِياِئَك يف َمَسائِِلِهْم، َوَرْهَبيِتْ 

 َشْيئا  ِمْن ِدْيِنَك خَمَاَفَة َأْحد ِمْن َخْلِقَك. اللَُّهمَّ َمْرَضاِتَك، َعَمل  اَل أَتْـُرُك َمَعهُ 
َهِذِه َحاَجيِت، فََأْعِظْم ِفيَها َرْغَبيِت، َوَأْظِهْر ِفيَها ُعْذرِي، َوَلقِّيِن ِفيَها ُحجَّيِت 

َها َجَسِدْي. اللَُّهمَّ َمْن َأْصَبَح َلُه ثَِقٌة َأْو َرَجاٌء َغرْيَُك، فـَقَ  ْد َأْصَبْحُت َوَعاِف ِفيـْ
يِنْ ِمْن  َوأَْنَت ثَِقيِت َوَرَجاِئي يف األُموِر ُكلَِّها، فَاْقِض يلْ خِبَرْيَِها َعاِقَبة ، َوجنَِّ

 ُمِضلَِّت اْلِفََتِ، ِبَرمْحَِتَك اَي أَْرَحَم الرَّامِحِنَي.
ْصطََفى، َوَعَلى

ُ
 آلِِه الطَّاِهرِيَن. َوَصلَّى هللاُ َعَلى َسيِِّداَن ُُمَمَّد ُرُسوِل هللِا امل
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 وكان من دعائه)عليه السالم( يف التذل ل هلل عز  وجل  

ُذنُويب، َوانـَْقَطَعْت َمَقاَليِت، َفَل ُحجََّة يل، َفَأاَن األِسرُي بَِبِليَّيِت،  184َربِّ أَْفَحَمْتيِنْ 
ُ عَ 185اْلُمْرهَتَُن ِبَعَمِلي، اْلُمرَتَدُِّد يف َخِطيَئيِت  َقَطُع يب، َقْد ، اْلُمَتَحريِّ ْن َقْصِدي، اْلُمنـْ

أَْوقـَْفُت نـَْفِسي َمْوِقَف األِذالَِّء اْلُمْذنِِبنَي، َمْوِقَف األْشِقياِء اْلُمَتَجرِّيَن َعَلْيَك، 
َغرَّْرُت  186اْلُمْسَتِخفِّنَي ِبَوْعِدَك. ُسْبَحاَنَك! َأيَّ ُجْرأَة اْجرَتَْأُت َعَلْيَك؟ َوَأيَّ تـَْغرِير

حِلُرِّ َوْجِهي، َوزَلََّة َقَدِمي، َوُعْد ِِبِْلِمَك َعَلى  187َمْواَلَي اْرَحْم َكبـَْويتْ بِنَـْفِسي 
َجْهِلي، َوإِبْحَساِنَك َعَلى إَساَءيت، َفَأاَن اْلُمِقرُّ ِبَذْنيب، اْلُمْعرَتُِف خِبَِطيَئيِت، َوَهِذِه 

ِمي، ِمْن نـَْفسِ  189ِبْلَقْودِ  188َيِدْي َواَنِصَييِت، َأْسَتِكنيُ  َبيِت، َونـََفاَد َأايَّ ي. إْرَحْم َشيـْ
َواْقرتَاَب َأَجِلي، َوَضْعِفي، َوَمْسَكَنيِت، َوِقلََّة ِحيَليِت. َمْواَلَي َواْرمَحْيِن إَذا انـَْقَطَع ِمَن 

ى ِمَن اْلَمْخُلوِقنَي ِذْكرِي، وَُكْنُت يف اْلَمْنِسيِّنَي، َكَمْن َقْد نُ  نـَْيا أَثَرِي، َواُمَّ ِسَي. الدُّ
َمْواَلَي َواْرمَحْيِن ِعْنَد تـََغريُِّ ُصوَريت َوَحايل إَذا بَِلَي ِجْسِمي، َوتـََفرََّقْت َأْعَضاِئي، 
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َوتـََقطََّعْت أَْوَصايلْ، اي َغْفَليِت َعمَّا يـُرَاُد يبَ. َمْواَلَي َواْرمَحْيِن يف َحْشرِي َوَنْشرِي، 
، َويف ِجَوارَِك 190لَِياِئَك َمْوِقِفي، َويف َأِحبَّاِئَك َمْصَدرِيَواْجَعل يف َذِلَك اْلَيوِم َمَع أَوْ 

 َمْسَكيِن اَي َربَّ اْلَعاَلِمنَي.
 

 كان من دعائه )عليه السالم( يف الكرب واْلقالة

يِمي َوَصِديِقي.  إهِلي ال ُتْشِمْت يب َعُدوِّي، َوالَ تـَْفَجْع يب محَِ
َتيِن ِبِه، َوتُِعيُدين إىَل إهلي َهْب يل حلَْظَة  ِمْن حلََظا ِتَك َتْكِشُف َعينِّ َما ابـْتَـَليـْ

َأْحَسِن َعاَداِتَك ِعْنِدي، َواْسَتِجْب ُدَعاِئي َوُدَعاَء َمْن َأْخَلَص َلَك ُدعاَءُه، فـََقْد 
َلْم يـَْبَق َضُعَفْت قـُوَّيت، َوقـَلَّْت ِحيَليِت، َواْشَتدَّْت َحايل، َوأَِيْسُت ممَّا ِعْنَد َخْلِقَك فَـ 

.  يل إاَل َرجاُؤَك َعَليَّ
َتيِن ِبِه، َوإنَّ  إهِلي إنَّ ُقْدَرَتَك َعَلى َكْشِف َما َأاَن ِفيِه ُكُقْدَرِتَك َعلى َما ابـْتَـَليـْ

يُوِنُسيِن، َوالرَّجاُء يف إنـَْعاِمَك َوَفْضِلَك يـَُقوِّييِن; أليّنِ ملَْ َأْخُل  191ِذْكَر َعواِئِدكَ 
 ُمْنُذ َخَلْقَتيِن. ِمْن نِْعَمِتكَ 

،  192َوأَْنَت إهِلي َمْفَزِعي َوَمْلَجئي، َواحْلَاِفُظ يل َوالذَّابُّ  ، اْلُمَتَحنُِّن َعَليَّ َعينِّ
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الرَِّحيُم يبَ، اْلُمَتَكفُِّل ِبرِْزِقي، يف َقضاِئَك َكان ما َحلَّ يب، َوِبِعْلِمَك َما ِصْرُت 
 إلَْيِه.

، َوَحَتْمَت عاِفَييِت، َوما فَاْجَعْل اي َولِيِّي َوَسيِّ  ْرَت َوَقَضْيَت َعَليَّ ِدي ِفيما َقدَّ
ِفيِه َصَلِحي َوَخلِصي ممَّا َأاَن ِفيِه؛ فَإيّنِ ال َأْرُجو ِلَدْفِع ذِلَك َغرْيََك، َوال َأْعَتِمُد 

 ِفيِه إاَل َعَلْيَك.
 ِبَك.َفُكْن اي َذا اجلََْلِل َواإلْكرَاِم، ِعْنَد َأْحَسِن َظينِّ 

َواْرَحْم َضْعِفي َوِقلََّة ِحيَليِت، َواْكِشْف ُكْرَبيِت، َواْسَتِجْب َدْعَويت، َوأَِقْليِن َعثْـَريت، 
َواْمُنْن َعَليَّ ِبذِلَك، َوَعلى ُكلِّ داع َلَك. أََمْرَتيِن اي َسيِِّدي ِبلدُّعاِء، َوَتَكفَّْلَت 

 ِفيِه َوال تـَْبِديَل. 193ُخْلفَ ِبإلجابَِة، َوَوْعُدَك احلَْقُّ الَِّذي ال 
َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد نَِبيَِّك َوَعْبِدَك، َوَعَلى الطَّاِهرِيَن ِمْن َأْهِل بـَْيِتِه، َوَأِغْثيِن؛ 
فَإنََّك ِغياُث َمْن ال ِغَياَث َلُه، َوِحْرُز َمْن ال ِحْرَز َلُه، َوَأاَن اْلُمْضَطرُّ الَِّذي 

 َف ما ِبِه ِمَن السُّوِء.َأْوَجْبَت إجابـََتُه، وََكشْ 
فََأِجْبيِن، َواْكِشْف مهَِّي َوفـَرِّْج َغمِّي، َوَأِعْد حايل إىل َأْحَسِن ما كاَنْت َعَلْيِه 
َوال جُتاِزين ِبالْسِتْحقاِق، َولِكْن ِبَرمْحَِتَك الَّيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيء اي َذا اجلَْلِل 

 آِل ُُمَمَّد، َوامْسَْع َوَأِجْب اي َعزِيُز.َواإِلْكراِم، َصلِّ َعَلى ُُمَمَّد وَ 
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 املناجاة اْلمسة عشر املنسوبة

 لإلمام زين العابدين )ع(

 

 املناجاة اْلوَل: مناجاة التَّائبني
 ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 

 التَّباُعُد ِمْنَك لِباسَ  194ِإَِلي أَْلَبَسْتِِن اَْلطااي ثَ ْوَب َمَذلَّيِت، َوَجلََّلِِن 
َمْسَكَنيِت، َوَأماَت قَ ْلِب َعِظيُم ِجناَييِت فََأْحِيِه بِتَ ْوبٍَة ِمْنَك اي َأَمِلي َوبُ ْغَييِت َواي 
َييِت، فَ َوِعزَِّتَك ما َأِجُد ِلُذنُوِب ِسواَك غاِفرا ، َوال َأرى ِلَكْسِري  ُسْؤَل َوُمن ْ

ِِبالْسِتكانَِة َلَدْيَك،  195َعنَ ْوتُ َغرْيََك جاِبرا ، َوَقْد َخَضْعُت ِِبْلَنبَِة ِإلَْيَك، وَ 
فَِإْن َطَرْدَتِِن ِمْن ِبِبَك فَِبَمْن أَُلوُذ، َوِإْن َرَدْدَتِِن َعْن َجناِبَك فَِبَمْن أُعوُذ، َفوا 

، 196َأَسفاُه ِمْن َخْجَليِت َواْفِتضاِحي، َوواََلْفاُه ِمْن ُسوِء َعَمِلي َواْجِْتاِحي
الَكِبرِي َواي جاِبَر الَعْظِم الَكِسرِي، َأْن َِتََب َل ُموِبقاِت  َأْسأَُلَك اي غاِفَر الذَّْنبِ 
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اَلَراِئِر، َوَتْسُْتَ َعَليَّ فاِضحاِت السَّراِئِر، َوال َُتِْلِِن يف َمْشَهِد الِقياَمِة ِمْن بَ ْرِد 
يِل َصْفِحَك َوَسْْتَِك، ِإَِلي ظَلِ لْ   َعلى ُذنُوِب َعْفِوَك َوَغْفِرَك، َوال تُ ْعِرّن ِمْن ُجَِ

َغماَم َرمْحَِتَك، َوَأْرِسْل َعلى ُعُيوِب َسحاَب رَْأفَِتَك، ِإَِلي َهْل يَ ْرِجُع الَعْبُد 
ِإال  ِإَل َمْوالُه؟ َأْم َهْل ُيُِريُُه ِمْن َسَخِطِه َأَحد  ِسواُه؟ ِإَِلي ِإْن كاَن  197اَلِبقُ 

ْنِب تَ ْوبَة  فَإّن ِ َوَعزَّتِ  َك ِمْن النَّاِدِمنَي، َوِإْن كاَن االْسِتْغفاُر ِمَن النََّدُم َعلى الذَّ
فَإّن ِ َلَك ِمَن املُْستَ ْغِفرِيَن، َلَك الُعْتىب َحّتَّ تَ ْرضى، ِإَِلي  198اَْلِطيَئِة ِحطَّة  

، َوِبِْلِمَك َعِنِ  اْعُف َعِنِ  َوِبعْلِمَك ِبَ إْرَفْق ِب، ِإَِلي  ِبُقْدرَِتَك َعَليَّ ُتْب َعَليَّ
َتُه الت َّْوبََة، فَ ُقْلَت ُتوبُوا ِإَل هللا أَنْ  َت الَِّذي فَ َتْحَت ِلِعباِدَك ِبِب  ِإَل َعْفِوَك ََسَّي ْ

تَ ْوبَة  َنُصوحا ، فما ُعْذُر َمْن َأْغَفَل ُدُخوَل الباِب بَ ْعَد فَ ْتِحِه؟ ِإَِلي إْن كاَن 
ْنُب ِمْن َعْبِدَك فَ ْلَيْحُسِن الَعْفُو ِمْن عِ  ْنِدَك، ِإَِلي ما َأَن ِبَِوَِّل َمْن قَ ُبَح الذَّ

، اي   َعصاَك فَ تُ ْبَت َعَلْيِه َوتَ َعرََّض ِلَمْعُروِفَك َفُجْدَت َعَلْيِه، اي َّمُِيَب املُْضَطرِ 
يَل السِ ْْتِ  ، اي ُجَِ ، اي َعِظيَم الَِبِ ، اي َعِليما  ِبا يف السِ رِ  كاِشَف الض رِ 

َك َلَدْيَك، اْسَتْشَفْعُت ِبُوِدَك وََكرِمكَ   ِإلَْيَك، َوتَ َوسَّْلُت ِبَناِبَك َوتَ َرمحِ 
فَاْسَتِجْب ُدعاِئي َوال َُتَيِ ْب ِفيَك رَجاِئي، َوتَ َقبَّْل تَ ْوَبيِت، وََكفِ ْر َخِطيَئيِت ِبَنِ َك 

 َوَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

* * * 
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 املناجاة الثانية: مناجاة الشَّاِكنيَ 
  الرَّمْحِن الرَِّحيمِ ِبْسِم هللا

ِإََلي ِإلَْيَك َأْشُكو نَ ْفسا  ِِبلس وِء َأمَّارَة  َوِإَل اَْلِطيَئِة ُمباِدرَة  َوِبَعاِصيَك 
ُموَلَعة  َوِلَسَخِطَك ُمتَ َعرِ َضة ، َتْسُلُك ِب َمساِلَك املَهاِلِك َوَُتَْعُلِِن ِعْنَدَك َأْهَوَن 

يَلَة اَْلمِل، إْن َمسَّها الَشر  َُتْزَُع َوإْن َمسَّها اَْلرْيُ َُتَْنُع هاِلٍك، َكِثريََة الِعَلِل َطوِ 
 199َميَّاَلة  ِإَل اللَِّعِب َواللَّْهِو َِمُْلوَءة  ِِبْلَغْفَلِة َوالسَّْهِو، ُتْسرُِع ِب ِإَل اِلَْوبَةِ 

 َوَشْيطاَن  يُ ْغِويِِن َقْد َمَِل َوُتَسوِ ُفِِن ِِبلت َّْوبَِة، ِإَِلي َأْشُكو ِإلَْيَك َعُدوَّا  ُيِضل ِِن 
ِبلَوْسواِس َصْدِري َوَأحاَطْت َهواِجُسُه ِبَقْلِب، يُعاِضُد َلَ اَلَوى َويُ َزيِ ُن َل 
ْنيا َوََيُوُل بَ ْيِِن َوَبنْيَ الطَّاَعِة َوالز ْلفى، ِإَِلي ِإلَْيَك َأْشُكو قَ ْلبا  قاِسيا   ُحبَّ الد 

َوالطَّْبِع ُمتَ َلبِ سا ، َوَعْينا  َعْن الُبكاِء ِمْن  200لِ با  َوِِبلرَّْينِ َمَع الَوْسواِس ُمتَ قَ 
َة ِإال  ِبُقْدرَِتَك  َخْوِفَك جاِمَدة  َوِإَل ما َيُسر ها طاُِمَة ، ِإَِلي ال َحْوَل َل َوال قُ وَّ

ْنيا ِإال  ِبِعْصَمِتَك؛ فَأْسأَُلَك بَِبال َغِة ِحْكَمِتَك َونَفاِذ َوال جَناَة َل ِمْن َمكارِِه الد 
ّن ِلْلِفََتِ َغَرضا ، وَُكْن  َمِشيَئِتَك َأْن ال َُتَْعَلِِن ِلَغرْيِ ُجوِدَك ُمتَ َعرِ ضا  وال ُتَصريِ 
َل َعلى اَْلْعداِء َنِصرا ، َوَعلى املَخاِزي َوالُعُيوِب ساِترا  َوِمَن الَبالِء َواِقيا ، 
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 َك َوَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.َوَعْن املعاِصي عاِصما  ِبرْأفَتِ 

* * * 
 

 املناجاة الثالثة: مناجاة اْلائفني
 ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 

عِ ُدّن، َأْم َمَع  َك تُ ب ْ ُبِِن، َأْم بَ ْعَد ُحِبِ  ِإايَّ ِإَِلي أَُتراَك بَ ْعَد اِْلُياِن ِبَك تُ َعذِ 
رُِمِِن، َأْم َمَع اْسِتجاَرِت ِبَعْفِوَك ُتْسِلُمِِن؟ حاشا رَجاِئي ِلَرمْحَِتَك َوَصْفِحَك َتَْ 

ِلَوْجِهَك الَكِري َأْن َُتَيِ َبِِن! لَْيَت ِشْعِري ألْلشَّقاِء َوَلَدْتِِن أُمِ ي َأْم ِلْلَعناِء 
َتِِن َعِلْمُت َأِمْن َأْهِل السَّ  َتها ملَْ تَِلْدّن َوملَْ تُ َربِ ِِن َولَي ْ عاَدِة َجَعْلَتِِن رَب َّْتِِن؟ فَ َلي ْ

َوِبُقْرِبَك َوِجواِرَك َخَصْصَتِِن، فَ تَ َقرَّ ِبذِلَك َعْيِِن َوَتْطَمِئنَّ َلُه نَ ْفِسي. ِإَِلي َهْل 
ُتَسوِ ُد َوُجوها  َخرَّْت ساِجَدة  ِلَعَظَمِتَك، َأْو َُتِْرُس أَْلِسَنة  َنَطَقْت ِِبلثَّناِء َعلى 

َبُع َعلى قُ ُلوٍب اْنَطَوْت َعلى َُمَبَِّتَك، َأْو ُتِصم  َأَْساعا  ََّمِْدَك َوَجاللَِتَك، َأْو َتطْ 
تَ َلذََّذْت ِبَسماِع ِذْكِرَك يف ِإراَدِتَك، َأْو تَ ُغل  َأُكف ا  رَفَ َعْتها اَلماُل ِإلَْيَك رَجاَء 

ِتَك َأْو رَْأفَِتَك، َأْو تُعاِقُب أَْبداَن  َعِمَلْت ِبطاَعِتَك َحّتَّ َنََِلْت يف َُّماَهدَ 
ِديَك أَْبواَب  ُب َأْرُجال  َسَعْت يف ِعباَدِتَك؟ ِإَِلي ال تُ ْغِلْق َعلى ُمَوحِ  تُ َعذِ 
يِل ُرْؤيَِتَك، ِإَِلي نَ ْفس   َرمْحَِتَك، َوال ََتُْجْب ُمْشتاِقيَك َعِن النََّظِر ِإَل ُجَِ

، َوَضِمري  انْ َعَقَد َعلى َمَودَِّتَك َأْعَزْزَِتا بِتَ ْوِحيِدَك َكْيَف ُتِذَل ا ِبَهانَِة ِهْجراِنكَ 
َكْيَف َُتْرِقُُه ِبَرارَِة ِنرياِنَك؟ ِإَِلي َأِجْرّن ِمْن أَلِيِم َغَضِبَك َوَعِظيِم َسَخِطَك، اي 
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َحنَّاُن اي َمنَّاُن اي رَِحيُم اي َرمْحُن اي َجبَّاُر اي قَ هَّاُر اي َغفَّاُر اي َستَّاُر جَنِ ِِن 
ْن َعذاِب النَّاِر َوَفِضيَحِة العاِر إذا اْمتاَز اْلْخياُر ِمَن اَْلْشراِر ِبَرمْحَِتَك مِ 

َوحاَلِت اَْلْحواُل َوهاَلِت اَْلْهواُل َوقَ ُرَب املُْحِسنوَن َوبَ ُعَد املُِسيُئوَن َوُوفِ َيْت 
 ُكل  نَ ْفٍس ما َكَسَبْت َوُهْم ال يُْظَلُموَن.

* * * 
 

 اجنياملناجاة الرابعة: مناجاة الرَّ 
 ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 

اي َمْن ِإذا َسَأَلُه َعْبد  َأْعطاُه َوِإذا َأمََّل ما ِعْنَدُه بَ لََّغُه ُمناُه َوإذا َأقْ َبَل َعَلْيِه 
قَ رَّبَُه َوَأْدَنُه َوِإذا جاَهَرُه ِِبلِعْصياِن َسَْتَ َعلى َذْنِبِه َوَغطَّاُه َوِإذا تَ وَكََّل َعَلْيِه 

َسَبُه وََكفاُه، ِإَِلي َمِن الَِّذي نَ َزَل ِبَك ُمْلَتِمسا  ِقراَك َفما قَ َريْ َتُه َوَمِن الَِّذي َأحْ 
َبِة  َتُه، َأََيُْسُن َأْن َأْرِجَع َعْن ِبِبَك ِبْْلَي ْ َأَنَخ بِباِبَك ُمْرُتَِيا  َنداَك َفما َأْولَي ْ

ساِن َمْوُصوفا ، َكْيَف َأْرُجو َغرْيََك َمْصُروفا  َوَلْسُت َأْعِرُف ِسواَك َمْوَل  ِِبِْلحْ 
َواَْلرْيُ ُكل ُه بَِيِدَك وََكْيَف ُأَؤمِ ُل ِسواَك َواْلَْلُق َواَْلْمُر َلَك، أََأْقَطُع رَجاِئي ِمْنَك 
َتِِن ما ملَْ َأْسأَْلُه ِمْن َفْضِلَك، َأْم تُ ْفِقُرّن ِإَل ِمْثِلي َوَأَن َأْعَتِصُم  َوَقْد َأْولَي ْ

ْبِلَك، اي َمْن َسِعَد ِبَرمْحَِتِه القاِصُدوَن َوملَْ َيْشَق بِِنْقَمِتِه املُْستَ ْغِفُروَن، َكْيَف ِبَ 
أَْنساَك َوملَْ تَ َزْل ذاِكِري وََكْيَف َأَْلُو َعْنَك َوأَْنَت ُمراِقِب، ِإَِلي ِبَذْيِل َكَرِمَك 

فََأْخِلْصِِن َباِلَصِة تَ ْوِحيِدَك َأْعَلْقُت َيِدي َولِنَ ْيِل َعطاايَك َبَسْطُت َأَمِلي، 
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ُه  َواْجَعْلِِن ِمْن َصْفَوِة َعِبيِدَك، اي َمْن ُكل  هاِرٍب ِإلَْيِه يَ ْلَتِجىُء، وَُكل  طاِلٍب إايَّ
، َواي َمْن ال يُ َرد  سائُِلُه َوال ُُيَيَُّب آِمُلُه  يَ ْرُتَِي، اي َخرْيَ َمْرُجوٍ  َواي َأْكَرَم َمْدُعوٍ 

 ِببُُه َمْفُتوح  ِلداِعيِه َوِحجابُُه َمْرُفوع  ِلراِجيِه؛ َأْسأَُلَك ِبَكَرِمَك َأْن َُتُنَّ اي َمنْ 
َعَليَّ ِمْن َعطاِئَك ِبا تَ َقر  ِبِه َعْيِِن َوِمْن رَجاِئَك ِبا َتْطَمِئن  ِبِه نَ ْفِسي َوِمَن 

ْنيا وَ  َُتُْلو ِبِه َعْن َبِصريَِت َغَشواِت الَعمى الَيِقنِي ِبا ُِتَوِ ُن ِبِه َعَليَّ ُمِصيباِت الد 
 ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

* * * 
 

 املناجاة اْلامسة: مناجاة الرَّاغبني
 ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 

َك ِإَِلي ِإْن كاَن َقلَّ زاِدي يف املَِسرِي ِإلَْيَك فَ َلَقْد َحُسَن َظِنِ  ِِبلت َّوَك ِل َعَليْ 
َوِإْن كاَن ُجْرِمي َقْد َأخاَفِِن ِمْن ُعُقوبَِتَك فَإنَّ رَجاِئي َقْد َأْشَعَرّن ِِبَْلْمِن ِمْن 
نِْقَمِتَك، َوِإْن كاَن َذْنِب َقْد َعرََّضِِن ِلِعقاِبَك فَ َقْد آَذَنِِن ُحْسُن ثَِقيِت بَِثواِبَك، 

ِلِلقاِئَك فَ َقْد نَ ب ََّهْتِِن املَْعرَِفُة ِبَكَرِمَك َوِإْن َأَنَمْتِِن الَغْفَلُة َعْن ااِلْسِتْعداِد 
َنَك فَ ْرُط الِعْصياِن َوالط ْغياِن فَ َقْد آَنَسِِن  َوآالِئَك، َوِإْن َأْوَحَش ما بَ ْيِِن َوبَ ي ْ
ُبْشَرى الُغْفراِن َوالرِ ْضواِن، َأْسأَُلَك ِبُسُبحاِت َوْجِهَك َوِِبَْنواِر ُقْدِسَك َوأَبْ َتِهُل 

ْيَك ِبَعواِطِف َرمْحَِتَك َوَلطاِئِف ِبرِ َك َأْن َُتَقََّق َظِنِ  ِبا ُأَؤمِ ُلُه ِمْن َجزِيِل ِإلَ 
يِل إْنعاِمَك يف الُقْرب ِمْنَك والز ْلفى َلَدْيَك َوالتََّمت ِع ِِبلنََّظِر  إْكراِمَك َوُجَِ
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َتِجع  َغْيَث ُجوِدَك ِإلَْيَك، َوها َأَن ُمتَ َعرِ ض  لِنَ َفحاِت َرْوِحَك َوَعْطِفكَ   َوُمن ْ
َوُلْطِفَك فارٌّ ِمْن َسَخِطَك ِإَل ِرضاَك هاِرب  ِمْنَك ِإلَْيَك راٍج أْحَسَن ما َلَدْيَك 
ُمَعوِ ل  َعلى َمواِهِبَك ُمْفَتِقر  ِإَل رِعايَِتَك. ِإَِلي ما َبَدْأَت ِبِه ِمْن َفْضِلَك 

ْمُه، َوما َوَهْبَت َل ِمْن َكَرِمكَ   َفال َتْسلُْبُه، َوما َسَْتَْتُه َعَليَّ ِبِْلِمَك َفال فَ َتمِ 
َِتِْتْكُه، َوما َعِلْمَتُه ِمْن قَِبيِح ِفْعِلي فَاْغِفْرُه، ِإَِلي اْسَتْشَفْعُت ِبَك ِإلَْيَك 
ُتَك طاِمعا  يف إْحساِنَك راِغبا  يف اْمِتناِنَك، ُمْسَتْسِقيا   َواْسَتَجْرُت ِبَك ِمْنَك أَتَ ي ْ

اِبَل َطْوِلَك، ُمْسَتْمِطرا  َغماَم َفْضِلَك طالِبا  َمْرضاَتَك قاِصدا  َجناَبَك َواِردا  وَ 
َشرِيَعَة رِْفِدَك ُمْلَتِمسا  َسِِنَّ اَْلرْياِت ِمْن ِعْنِدَك َواِفدا  ِإَل َحْضَرِة َُجاِلَك 

فَافْ َعْل ِب ما َأْنَت  ُمرِيدا  َوْجَهَك طارِقا  ِبَبَك ُمْسَتِكينا  ِبعَظَمِتَك َوَجالِلَك؛
َأْهُلُه ِمْن املَْغِفَرِة َوالرَّمْحَِة َوال تَ ْفَعْل ِب ما َأَن أْهُلُه ِمَن الَعذاِب َوالنِ ْقَمِة 

 ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

* * * 
 

 املناجاة الس اِدَسة: مناجاة الشَّاِكرِين
 ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 

ْذَهَلِِن َعْن إقاَمِة ُشْكِرَك تَتابُُع َطْوِلَك َوَأْعَجَزّن َعْن إْحصاِء ثَناِئَك ِإَِلي أَ 
فَ ْيُض َفْضِلَك َوَشَغَلِِن َعْن ِذْكِر َُماِمِدَك َتراُدُف َعواِئِدَك َوَأْعياّن َعْن َنْشِر 

ماِء َوقابَ َلها َعوارِِفَك َتواَل أايِديَك، َوهذا َمقاُم َمِن اْعَْتََف َبِسُبوِغ الن َّعْ 
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ِبلت َّْقِصرِي، َوَشِهَد َعلى نَ ْفِسِه ِِبِْلُْهاِل َوالتَّْضِييِع َوأْنَت الرَُّؤوُف الرَِّحيُم الََب  
الَكِرُي الَِّذي ال ُُيَيِ ُب قاِصِديِه َوال َيْطُرُد َعْن ِفنائِِه آِمِليِه، ِبساَحِتَك ََتُط  

ُف آماُل املُْسَْتِْفِديَن َفال تُقاِبْل آمالَنا ِِبلتَّْخِييِب رِحاُل الرَّاِجنَي َوِبَعْرَصِتَك َتقِ 
َواِْلايِس وال تُ ْلِبْسنا ِسْرِبَل الُقُنوِط َواْلْبالِس، ِإَِلي َتصاَغَر ِعْنَد َتعاُظِم 
َي ثَناِئي َوَنْشِري َجلََّلْتِِن  آالِئَك ُشْكِري، َوَتضاَءَل يف َجْنِب إْكراِمَك إايَّ

َأْنواِر اْلُياِن ُحَلال ، َوَضَرَبْت َعَليَّ َلطاِئُف ِبرِ َك ِمَن الِعزِ  ِكَلال  نَِعُمَك ِمْن 
َوقَ لََّدْتِِن ِمنَ ُنَك َقالِئَد ال َُتَل  َوَطوَّقَ ْتِِن َأْطواقا  ال تُ َفل ، فآالؤَك َُجَّة  َضُعَف 

راِكها، َفْضال  َعِن ِلساّن َعْن إْحصاِئها، َونَ ْعماُؤَك َكِثرية  َقُصَر فَ ْهِمي َعْن إدْ 
َك يَ ْفَتِقُر ِإَل ُشْكٍر،  اْسِتْقصاِئها َفَكْيَف َل بَِتْحِصيِل الش ْكِر َوُشْكِري ِإايَّ
َفُكلَّما قُ ْلُت: َلَك اِلَْمُد َوَجَب َعَليَّ ِلذِلَك َأْن َأُقوَل: َلَك اِلَْمُد. ِإَِلي 

َتنا ِبُصْنعِ  يْ َتنا بُِلْطِفَك َورَب َّي ْ ْم َعَلْينا َسواِبَغ النِ َعِم َواْدَفْع َعنَّا َفَكما َغذَّ َك فَ َتمِ 
َمكارَِه النِ َقِم َوآتِنا ِمْن ُحظُوِظ الدَّارَْيِن َأْرفَ َعها َوَأَجلَّها عاِجال  َوآِجال ، َوَلَك 
اِلَْمُد َعلى ُحْسِن َبالِئَك َوُسُبوِغ نَعماِئَك مَحْدا  يُواِفُق ِرضاَك َوَُيَْْتِي الَعِظيَم 

 ِمْن ِبرِ َك َوَنداَك اي َعِظيُم اي َكِرُي ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

* * * 
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 املناجاة الس اِبعة: مناجاة املطيعنَي هلل
 ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 

ْر لَنا بُ ُلوَغ ما نَ َتَمنَّ   ِمِن الل ُهمَّ َأَلِْْمنا طاَعَتَك، َوَجنِ ْبنا َمْعِصيَ َتَك، َوَيسِ 
اْبِتغاِء ِرْضواِنَك، َوَأْحِلْلنا ُِبُْبوَحَة ِجناِنَك، َواْقَشْع َعْن َبصاِئِرَن َسحاَب 
االْرتِياِب، َواْكِشْف َعْن قُ ُلوبِنا َأْغِشَيَة امِلْريَِة َواِِلجاِب، َوَأْزِهِق الباِطَل َعْن 

َك َوالظ ُنوَن َلواِقُح الِفََتِ، َضماِئِرَن، َوأَْثِبِت اِلَقَّ يف َسراِئِرَن، فَإنَّ الش ُكو 
ْلنا يف ُسُفِن جَناِتَك، َوَمتِ ْعنا بَِلِذيِذ  رَة  ِلَصْفِو املَناِئِح َوامِلَنِن. الل ُهمَّ امحِْ َوُمَكدِ 
ُمناجاِتَك، َوَأْوِرْدَن ِحياَض ُحبِ َك، َوَأِذْقنا َحالَوَة ُودِ َك َوقُ ْرِبَك، َواْجَعْل 

نا يف طاَعِتَك، َوَأْخِلْص نِيَّاتِنا يف ُمعاَمَلِتَك، فَإَنَّ ِبَك َوَلَك ِجهاَدَن ِفْيَك، َوَُهَّ 
َوال َوِسيَلَة لَنا ِإلَْيَك ِإال  أَْنَت. ِإَِلي اْجَعْلِِن ِمَن املُْصَطَفنْيَ اَْلْخياِر، وَأِلِْْقِِن 

 ِإَل اَْلرْياِت، العاِمِلنَي ِبلصَّاِلِِنَي اْلَْبراِر السَّاِبِقنَي ِإَل املَْكُرماِت املُسارِِعنيَ 
ِلْلباِقياِت الصَّاِِلاِت، السَّاِعنَي ِإَل رَِفيِع الدَّرَجاِت، إنََّك َعلى ُكلِ  َشيٍء 

، ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي. ، َوِِبِْلجابَِة َجِدير   َقِدير 

* * * 
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 املناجاة الثَّاِمَنة: مناجاة املريدين
 ِن الرَِّحيمِ ِبْسِم هللا الرَّمحْ 

ُسْبحاَنَك ما َأْضَيَق الط ُرَق َعلى َمْن ملَْ َتُكْن َدلِيَلُه، َوما َأْوَضَح اِلَقَّ ِعْنَد َمْن 
َن يف أقْ َرِب الط ُرِق  َهَديْ َتُه َسِبيَلُه، ِإَِلي فَاْسُلْك بِنا ُسُبَل الُوُصوِل ِإلَْيَك، َوَسريِ 

نا الَبِعيَد، َوَسهِ ْل َعَلْينا الَعِسرَي الشَِّديَد، َوَأِلِْْقنا ِلْلُوُفوِد َعَلْيَك، َوقَ رِ ْب َعَليْ 
َك يف  ِبِعباِدَك الَِّذيَن ُهْم ِِبلِبداِر ِإلَْيَك ُيسارُِعوَن، َوِبَبَك َعلى الدَّواِم َيْطُرُقوَن َوإايَّ

َبِتَك ُمْشِفُقوَن، الَِّذي َن َصفَّْيَت ََلُْم املَشاِرَب، اللَّْيِل َوالنَّهاِر يَ ْعُبُدوَن، َوُهْم ِمْن َهي ْ
َوبَ لَّْغتَ ُهُم الرَّغاِئَب، َوَأجْنَْحَت ََلُُم املَطاِلَب، َوَقَضْيَت ََلُْم ِمْن َفْضِلَك املَآِرَب، 
َوَمِْلَت ََلُْم َضمائَِرُهْم ِمْن ُحبِ َك َوَروَّيْ تَ ُهْم ِمْن صايف ِشْرِبَك؛ فَِبَك ِإَل َلِذيِذ 

َوِمْنَك َأْقصى َمقاِصِدِهْم َحصَُّلوا. فَيا َمْن ُهَو َعلى املُْقِبِلنَي  ُمناجاِتَك َوَصُلوا،
َعَلْيِه ُمْقِبل ، َوِِبلَعْطِف َعَلْيِهم عاِئد  ُمْفِضل ، َوِبلغاِفِلنَي َعْن ِذْكرِِه رَِحيم  َرُؤوف  

؛ َأْسأَُلَك َأْن َُتَْعَلِِن ِمْن  َأْوَفرِِهْم ِمْنَك َحظ ا ، َوِبَْذَِبِْم ِإَل ِبِبِه َوُدود  َعُطوف 
َوَأْعالُهْم ِعْنَدَك َمْنزال  وَأْجَزَلِِْم ِمْن ُودِ َك ِقْسما ، َوَأْفَضِلِهْم يف َمْعرِفَِتَك َنِصيبا ، 
فَ َقْد انْ َقَطَعْت ِإلَْيَك ُِهَّيِت َواْنَصَرَفْت ََنَْوَك َرْغَبيِت، فَأَْنَت ال َغرْيَُك ُمراِدي، َوَلَك 

 َسَهِري َوُسهاِدي، َوِلقاُؤَك قُ رَُّة َعْيِِن، َوَوْصُلَك ُمَن نَ ْفِسي، َوِإلَْيَك ال ِلِسواكَ 
َشْوِقي َويف َُمَبَِّتَك َوَلَِي، َوِإَل َهواَك َصباَبيِت، َوِرضاَك بُ ْغَييِت، َوِرْؤيَ ُتَك حاَجيِت 

ي َوراَحيِت، َوِعْنَدَك َدواُء َوِجواُرَك طََلِب، َوقُ ْرُبَك غايَُة ُسْؤَل، َويف ُمناجاِتَك َرْوحِ 
ِعلَّيِت َوِشفاُء ُغلَّيِت َوبَ ْرُد َلْوَعيِت وََكْشُف ُكْرَبيِت، َفُكْن أَنِيِسي يف َوْحَشيِت، َوُمِقيَل 
َعثْ َرِت، َوغاِفَر زَلَّيِت، َوقاِبَل تَ ْوَبيِت َوَّمُِيَب َدْعَوِت، َوَوَلَّ ِعْصَميِت، َوُمْغِِنَ فاَقيِت، 
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ْقَطْعِِن َعْنَك وال تُ ْبِعْدّن ِمْنَك اي نَعيِمي َوَجنَّيِت َواي ُدنْياَي َوآِخَرِت اي َأْرَحَم َوال ت َ 
 الرَّامِحِنَي.

* * * 
 

 املناجاة التَّاِسعة: مناجاة املُِحب ني
 ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 

َبَدال ، َوَمْن ذا الَِّذي ِإَِلي َمْن ذا الَِّذي ذاَق َحالَوَة َُمَبَِّتَك َفراَم ِمْنَك 
َتُه ِلُقْرِبَك  أَِنَس ِبُقْرِبَك فَابْ َتغى َعْنَك ِحَوال ، ِإَِلي فَاْجَعْلنا ِمَِّن اْصْطَفي ْ
َتُه ِبَقضاِئَك،  َوواليَِتَك، َوَأْخَلْصَتُه ِلِودِ ك َوَُمَبَِّتَك، َوَشوَّقْ َتُه ِإَل ِلقاِئَك َوَرضَّي ْ

َل َوْجِهَك َوَحبَ ْوَتُه ِبِرضاَك، َوَأَعْذَتُه ِمْن َهْجِرَك َوَقالَك، َوَمَنْحَتُه ِِبلنََّظِر إِ 
ْلَتُه ِلِعباَدِتَك،  َوبَ وَّْأَتُه َمْقَعَد الصِ ْدِق يف ِجواِرَك، َوَخَصْصَتُه ِبَْعَرفَِتَك وَأهَّ

َتُه ملُشاَهَدِتَك َوَأْخَلْيَت َوْجَههُ   َلَك، َوفَ رَّْغَت َوَهيَّْمَت قَ ْلَبُه ْلراَدِتَك َواْجتَ بَ ي ْ
َتُه ِفيما ِعْنَدَك، َوَأَْلَْمَتُه ِذْكَرَك، َوَأْوَزْعَتُه ُشْكَرَك، َوَشَغْلَتُه  ُفؤاَدُه ِِلُبِ َك، َوَرغَّب ْ
َْتُه ِمْن صاِلِِي َبرِيَِّتَك، َواْخَْتَْتُه ِلُمناجاِتَك َوَقَطْعَت َعْنُه ُكلَّ  ِبطاَعِتَك، َوَصريَّ

َك، الل ُهمَّ اْجَعْلنا ِمَّْن َدْأَُبُُم االْرتِياُح ِإلَْيَك َواِلَِننُي، َوَدْهُرُهُم َشيٍء يَ ْقَطُعُه َعنْ 
الزَّفْ َرُة َواْلَِننُي، ِجباُهُهْم ساِجَدة  ِلَعَظَمِتَك، َوُعُيوَُّنُْم ساِهَرة  يف ِخْدَمِتَك، 

ِبََحبَِّتَك، َوَأْفِئَدُِتُْم ُمْنَخِلَعة   َوُدُموُعُهْم سائَِلة  ِمْن َخْشَيِتَك، َوقُ ُلوَُبُْم ُمتَ َعلِ َقة  
ِمْن َمهابَِتَك، اي َمْن أَْنواُر ُقْدِسِه ْلَْبصاِر ُمُِبِ يِه رائَِقة ، َوُسُبحاُت َوْجِهِه 
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ِلُقُلوِب عارِِفيِه شائَِقة ، اي ُمَن قُ ُلوِب املُْشتاِقنَي، َواي غايََة آماِل املُِحبِ نَي؛ 
بَّ َمْن َيُِب َك َوُحبَّ ُكلِ  َعَمٍل يُوِصُلِِن ِإَل قُ ْرِبَك، َوَأْن َأْسأَُلَك ُحبََّك َوحُ 

َك قاِئدا  ِإَل ِرْضواِنَك،  َُتَْعَلَك َأَحبَّ ِإََلَّ ِمَّا ِسواَك، َوَأْن َُتَْعَل ُحِبِ  ِإاي 
 ، َواْنظُْر ِبَعنْيِ َوَشْوِقي ِإلَْيَك ذاِئدا  َعْن ِعْصياِنَك، َواْمُنْن ِِبلنََّظِر ِإلَْيَك َعَليَّ

الُودِ  َوالَعْطِف إَلَّ، َوال َتْصِرْف َعِنِ  َوْجَهَك َواْجَعْلِِن ِمْن َأْهِل اْلْسعاِد 
 َواِلُْظَوِة ِعْنَدَك اي َّمُِيُب اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

* * * 
 

 املناجاة الَعاِشرة: مناجاة املُتَ َوسِ لني
 ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 

ي لَْيَس َل َوِسيَلة  ِإلَْيَك ِإال  َعواِطُف رَْأفَِتَك، َوال َل َذرِيَعة  ِإلَْيَك ِإال  ِإَلِ 
َعواِرُف َرمْحَِتَك َوَشفاَعُة نَِبيِ َك َنِبِ  الرَّمْحَِة َوُمْنِقِذ اْلُمَِّة ِمَن الُغمَِّة، فاْجَعْلُهما 

 ُوْصَلة  ِإَل الَفْوِز ِبِرْضواِنَك، َوَقْد َحلَّ َل َسَببا  ِإَل نَ ْيِل ُغْفراِنَك، َوَصريِ ُُْها َل 
رَجاِئي ِبََرِم َكَرِمَك، َوَحطَّ َطَمِعي ِبِفناِء ُجوِدَك، َفَحقِ ْق ِفيَك َأَمِلي َواْخِتْم 

ْم ِِبَْلرْيِ َعَمِلي، َواْجَعْلِِن ِمْن َصْفَوِتَك الَِّذيَن َأْحَلْلتَ ُهْم ُِبُْبوَحَة َجنَِّتَك، َوبَ َوْأِتَُ 
داَر َكراَمِتَك، َوَأقْ َرْرَت َأْعيُ نَ ُهْم ِِبلنََّظِر ِإلَْيَك يَ ْوَم ِلقاِئَك، َوَأْورَثْ تَ ُهْم َمناِزَل 
الصِ ْدِق يف ِجواِرَك؛ اي َمْن ال يَِفُد الواِفُدوَن َعلى َأْكَرَم ِمْنُه؛ َوال ُيَُِد 

يد ، َواي َأْعَطَف َمْن آوى ِإلَْيِه القاِصُدوَن َأْرَحَم ِمْنُه، اي َخرْيَ َمْن َخال ِبِه َوحِ 
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َطرِيد ؛ ِإَل َسَعِة َعْفِوَك َمَدْدُت َيِدي، َوِبَذْيِل َكَرِمَك َأْعَلْقُت َكفِ ي، َفال ُتوِلِِن 
يَع الد عاِء اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي. َبِة َواُْلْسراِن اي َسَِ  اِِلْرماَن َوال تُ ْبِلِِن ِِبْلَي ْ

 ة: مناجاة املُْفَتِقرِيناملناجاة اِلادية عشر 
 ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 

ِإَِلي َكْسِري ال َُيَُْبُُه ِإال  ُلْطُفَك َوَحناُنَك، َوفَ ْقِري ال يُ ْغِنيِه ِإال  َعْطُفَك 
ُنها ِإال  َأماُنَك، َوِذلَّيِت ال يُِعز ها ِإال  ُسْلطاُنَك،  َوإْحساُنَك، َوَرْوَعيِت ال ُيَسكِ 

ِنيَّيِت ال يُ بَ لِ غُِنيها ِإال  َفْضُلَك، َوَخلَّيِت ال َيُسد ها ِإال  َطْوُلَك َوحاَجيِت ال َوأُمْ 
يَ ْقِضيها َغرْيَُك، وََكْرِب ال يُ َفر ُِجُه ِسوى َرمْحَِتَك، َوُضرِ ي ال َيْكِشُفُه َغرْيُ 

يُْطِفيها ِإال  ِلقاُؤَك، َوَشْوِقي  رَْأفَِتَك، َوُغلَّيِت ال ُيََبِ ُدها ِإال  َوْصُلَك، َوَلْوَعيِت ال
ِإلَْيَك ال يَ بُ ل ُه ِإالَّ النََّظُر ِإَل َوْجِهَك، َوَقراِري ال يَِقر  ُدوَن ُدنُ وِ ي ِمْنَك، 
َوََلَْفيِت ال يَ ُرد ها ِإال  َرْوُحَك، َوُسْقِمي ال َيْشِفيِه ِإال  ِطب َك، َوَغمِ ي ال يُزِيُلُه ِإال  

ْرِحي ال ُيَْبِئُُه ِإال  َصْفُحَك، َورَْيُن قَ ْلِب ال َُيُْلوُه ِإال  َعْفُوَك، قُ ْرُبَك، َوجُ 
َتهى َأَمِل اَلِمِلنَي، َواي غايََة ُسْؤِل  َوَوْسواُس َصْدِري ال يُِزَُيُه ِإال  َأْمُرَك. فَيا ُمن ْ

اِغِبنَي، َواي َوَلَّ السَّائِِلنَي، َواي َأْقصى طَِلَبِة الطَّالِبنَي، واي َأْعلى َرْغَبِة الرَّ 
الصَّاِلِِنَي، َواي َأماَن اْلائِِفنَي، َواي َّمُِيَب َدْعَوِة املُْضَطر ِيَن َواي ُذْخَر املُْعَدِمنَي، 
َز الباِئِسنَي، َواي ِغياَث املُْسَتِغيِثنَي، َواي قاِضَي َحواِئِج الُفَقراِء  َواي َكن ْ

، َواي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي، َلَك ََتَض ِعي َوُسؤاَل، َواملَساِكنِي، َواي َأْكَرَم اَْلْكَرِمنيَ 
َوِإلَْيَك َتَضر ِعي َواْبِتهاَل؛ َأْسأَُلَك َأْن تُِنيَلِِن ِمْن َرْوِح ِرْضواِنَك، َوُتِدَي َعَليَّ 

، َوِبَ  ، َولِنَ َفحاِت ِبرِ َك ُمتَ َعرِ ض  ْبِلَك نَِعَم اْمِتناِنَك، َوها َأَن بِباِب َكَرِمَك َواِقف 

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   176                        )الفهرس( احملتوايت               

لِيَل ذا  . ِإَِلي اْرَحْم َعْبَدَك الذَّ الشَِّديِد ُمْعَتِصم ، َوِبُعْرَوِتك الُوْثقى ُمَتَمسِ ك 
اللِ ساِن الَكليِل َوالَعَمِل الَقِليِل َواْمُنْن َعَلْيِه ِبَطْوِلَك اَلَزِيِل، َواْكنُ ْفُه ََتَْت 

يُل اي َأرْ   َحَم الرَّامِحِنَي.ِظلِ َك الظَِّليِل، اي َكِرُي اي ُجَِ

* * * 

 املناجاة الثَّانية عشرة: مناجاة العارفني
 ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 

ِإَِلي َقُصَرِت اْلَْلُسُن َعْن بُ ُلوِغ ثَناِئَك َكما يَِليُق ِبَالِلَك، َوَعَجَزِت 
نََّظِر ِإَل ُسُبحاِت الُعُقوُل َعْن إْدراِك ُكْنِه َُجاِلَك َواَْنََسَرِت اْلَْبصاُر ُدوَن ال

َوْجِهَك، َوملَْ َُتَْعْل ِلْلَخْلِق َطرِيقا  ِإَل َمْعرِفَِتَك ِإال  ِِبلَعْجِز َعْن َمْعرِفَِتَك، ِإَِلي 
فَاْجَعْلنا ِمَن الَِّذيَن تَ َرسََّخْت َأْشجاُر الشَّْوِق ِإلَْيَك يف َحداِئِق ُصُدورِِهْم، 

جاِمِع قُ ُلوَِبِْم، فَ ُهْم ِإَل َأوْكاِر اَْلْفكاِر َْيُووَن، َويف َوَأَخَذْت َلْوَعُة َُمَبَِّتَك ِبَِ 
ِرايِض الُقْرِب َواملُكاَشَفِة يَ ْرتَ ُعوَن َوِمْن ِحياِض املََحبَِّة ِبَكْأِس املالطََفِة 
 َيْكَرُعوَن، َوَشراِئَع املُصافاِة َيِرُدوَن، قد ُكِشَف الِغطاُء َعْن أَْبصارِِهْم، َواجْنََلتْ 

ظُْلَمُة الرَّْيِب َعْن َعقاِئِدِهْم َوضماِئرِِهْم، َوانْ تَ َفْت ُُماََلَُة الشَّكِ  َعْن قُ ُلوَِبِْم 
َوَسراِئرِِهْم، َواْنَشَرَحْت بَِتْحِقيِق املَْعرَِفِة ُصُدورُُهْم، َوَعَلْت ِلَسْبِق السَّعاَدِة يف 

َلِة ِشْرَُبُْم، َوطاَب يف ََّمِْلِس اْلُْنِس الزَّهاَدِة ُِهَُمُهْم، َوَعُذَب يف َمِعنِي املُعامَ 
ِسر ُهْم، َوَأِمَن يف َمْوِطِن املَخاَفِة ِسْرَُبُْم، َواْطَمأَنَّْت ِِبلر ُجوِع ِإَل َربِ  اَْلْرِبِب 
 أَنْ ُفُسُهْم، َوتَ يَ قََّنْت ِِبْلَفْوِز َوالَفالِح َأْرواُحُهْم، َوقَ رَّْت ِِبلنََّظِر ِإَل ُْمُبوَِبْم
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ْنيا  َأْعيُ نُ ُهْم، َواْستَ َقرَّ ِبْدراِك الس ْؤِل َونَ ْيِل املَْأُموِل َقرارُُهْم، َوَرِبَْت يف بَ ْيِع الد 
ِِبَلخرِة ُتاَرُِتُْم، ِإَِلي ما أََلذَّ َخواِطَر اِْلَْلاِم ِبذِْكِرَك َعلى الُقُلوِب، َوما َأْحلى 

الغُُيوِب! َوما َأْطَيَب َطْعَم ُحبِ َك َوما  املَِسرَي ِإلَْيَك ِِبَْلْوهاِم يف َمساِلكِ 
َأْعَذَب ِشْرَب قُ ْرِبَك! فَأِعْذَن ِمْن َطْرِدَك َوإْبعاِدَك، َواْجَعْلنا ِمْن َأَخصِ  
عارِِفيَك َوَأْصَلِح ِعباِدَك، َوَأْصَدِق طائِِعيَك َوَأْخَلِص ُعبَّاِدك، اي َعِظيُم اي 

 مْحَِتَك َوَمنِ َك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.َجِليُل اي َكِرُي اي ُمِنيُل ِبرَ 

* * * 

 املناجاة الثَّالثة عشرة: مناجاة الذَّاِكرِين
 ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 

َك، َعلى َأنَّ  ِإَِلي َلْوال الواِجُب ِمْن قَ ُبوِل َأْمِرَك لَنَ زَّْهُتَك َعْن ِذْكِري ِإايَّ
ُلَغ ِمْقداِري َحّت  ُأْجَعَل َُمَال  ِذْكِري َلَك ِبَقْدِري ال ِبَقْدرِ  َك، َوما َعسى َأْن يَ ب ْ

لِتَ ْقِديِسَك، َوِمْن َأْعَظِم النِ َعِم َعَلْينا َجَرايُن ِذْكِرَك َعلى َأْلِسَنِتنا َوِإْذُنَك َلنا 
َواللَّْيِل ِبُدعاِئَك َوتَ ْنزِيِهَك َوَتْسِبيِحَك، ِإَِلي فََأَلِْْمنا ِذْكَرَك يف اَْلالِء َواملالِء 

 ، َوالنَّهاِر َواِْلْعالِن َواِْلْسراِر، َويف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء، َوآِنْسنا ِِبلذ ِْكِر اْلَِفيِ 
، َوجاِزَن ِِبْلِميزاِن الَويفِ ، ِإَِلي ِبَك  َواْستَ ْعِمْلنا ِِبلَعَمِل الزَِّكيِ  َوالسَّْعِي املَْرِضيِ 

َعِت الُعُقوُل املَُتبايَِنُة، َفال َتْطَمِئن  هاَمِت الُقُلوُب الواَِلَُة، وَ  َعلى َمْعرِفَِتَك ُجُِ
الُقُلوُب ِإال  ِبذِْكراَك، َوال َتْسُكُن الن  ُفوُس ِإال  ِعْنَد ُرْؤايَك، أَْنَت املَُسبَُّح يف 

و  ِبُكلِ  ُكلِ  َمكاٍن َواملَْعُبوُد يف ُكلِ  َزماٍن، َواملَْوُجوُد يف ُكلِ  َأواٍن، َواملَْدعُ 
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ٍة ِبَغرْيِ ِذْكِرَك، َوِمْن ُكلِ   ِلساٍن، َواملَُعظَُّم يف ُكلِ  َجناٍن، َوَأْستَ ْغِفُرَك ِمْن ُكلِ  َلذَّ
راَحٍة ِبَغرْيِ أُْنِسَك، َوِمْن ُكلِ  ُسُروٍر ِبَغرْيِ قُ ْرِبَك، َوِمْن ُكلِ  ُشْغٍل ِبَغرْيِ طاَعِتَك. 

اِلَق : ﴿اي أَيَّها الَِّذيَن آَمُنوا اذُْكُروا هللَا ِذْكرا  َكِثريا   ِإَِلي أَْنَت قُ ْلَت َوقَ ْوُلكَ 
َوَسبِ ُحوُه ُبْكَرة  َوَأِصيال ﴾ َوقُ ْلَت َوقَ ْوُلَك اِلَق : ﴿فَاذُْكُروّن َأذُْكرُْكْم﴾ فََأَمْرتَنا 

َوإْعظاما ؛ َوها ََنُْن  ِبذِْكِرَك، َوَوَعْدتَنا َعَلْيِه َأْن َتْذُكَرَن َتْشرِيفا  لَنا َوتَ ْفِخيما  
ذاِكُروَك َكما َأَمْرتَنا، فََأجْنِْز لَنا ما َوَعْدتَنا اي ذاِكَر الذَّاِكرِيَن َواي َأْرَحَم 

 الرَّامِحِنَي.

* * * 
 

 املناجاة الرَّابَِعة عشرة: مناجاة املُْعَتِصمني
 ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 

اي َمعاَذ العاِئِذيَن، َواي ُمْنِجَي اَلاِلِكنَي، َواي الل ُهمَّ اي َمالَذ الالِئذيَن، وَ 
َز  عاِصَم الباِئِسنَي، َواي راِحَم املَساِكنِي َواي َّمُِيَب املُْضَطر ِيَن، َواي َكن ْ
َقِطِعنَي، َواي َنِصَر  املُْفَتِقرِيَن، َواي جاِبَر املُْنَكِسرِيَن، َواي َمْأوى املُن ْ

 اْلائِِفنَي، َواي ُمِغيَث املَْكُروِبنَي، َواي ِحْصَن الالَِّجِئنَي، املُْسَتْضَعِفنَي، َواي َّمُِريَ 
ِإْن ملَْ َأُعْذ ِبِعزَِّتَك فَِبَمْن َأعوُذ، َوِإْن ملَْ أَُلْذ ِبُقْدرَِتَك فَِبَمْن أَُلوُذ، َوَقْد َأَْلَأَْتِِن 

َْلطااي ِإَل اْسِتْفتاِح َأْبواِب الذ نُوُب ِإَل التََّشب ِث ِبَِْذايِل َعْفِوَك، َوَأْحَوَجْتِِن ا
اِْلساَءُة ِإَل اِْلَنَخِة ِبِفناِء ِعزِ َك، َومَحََلْتِِن املَخاَفُة ِمْن َصْفِحَك، َوَدَعْتِِن 
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نِْقَمِتَك َعلى التََّمس ِك ِبُعْرَوِة َعْطِفَك، َوما َحق  َمِن اْعَتَصَم ِبَْبِلَك َأْن ُُيَْذَل، 
َتجاَر بَِعزِ َك َأْن ُيْسَلَم َأْو يُ ْهَمَل، ِإَِلي َفال َُتِْلنا ِمْن مِحايَِتَك، َوال يَِليُق ِبَِن اسْ 

َوال تُ ْعِرَن ِمْن رِعايَِتَك، َوُذْدَن َعْن َمواِرِد اَلََلَكِة فَِإَن  ِبَعْيِنَك َويف َكَنِفَك َوَلَك، 
ِمْن َبرِيَِّتَك َأْن َُتَْعَل َعَلْينا  َأْسأَُلَك ِبَِْهِل خاصَِّتَك ِمْن َمالِئَكِتَك، َوالصَّاِلِِنيَ 

َواِقَية  تُ ْنِجينا ِمْن اَلََلكاِت، َوُُتَنِ بُنا ِمَن اَلفاِت، َوُتِكن نا ِمْن َدواِهي 
املُِصيباِت، َوَأْن تُ ْنِزَل َعَلْينا ِمْن َسِكيَنِتَك، َوَأْن تُ َغشِ َي َوُجوَهنا ِِبَْنواِر 

ِإَل َشِديِد رُْكِنَك، َوَأْن ََتِْويَ َنا يف َأْكناِف ِعْصَمِتَك َُمَبَِّتَك، َوَأْن تُ ْؤِويَنا 
 ِبَرْأفَِتَك َوَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

 
* * * 

 املناجاة اْلامسة عشرة: مناجاة الز اهدين
 ِبْسِم هللا الرَّمْحِن الرَِّحيمِ 

َتنا دارا  َحَفَرْت لَنا ُحَفَر َمْكرِها، وَ  َعلََّقْتنا ِِبَْيِدي املَنااي يف ِإَِلي َأْسَكن ْ
َحباِئِل َغْدرِها، فَِإلَْيَك نَ ْلَتِجىُء ِمْن َمكاِئِد ُخَدِعها، َوِبَك نَ ْعَتِصُم ِمَن 
ُة  ََلا املَْحُشوَّ ََبا، املُْتِلَفُة ُحال  ا املُْهِلَكُة ُطال  االْغِْتاِر ِبَزخاِرِف زِيَنِتها، فَإَّنَّ

لنََّكباِت، ِإَِلي فَ َزهِ ْدَن ِفيها، َوَسلِ ْمنا ِمْنها بِتَ ْوِفيِقَك ِِبَلفاِت، املَْشُحونَُة ِبِ 
َوِعْصَمِتَك، َوانْ زَْع َعنَّا َجالبِيَب ُُماَلَفِتَك، َوتَ َولَّ أُُموَرَن ِبُْسِن ِكفايَِتَك، 

َواْغِرْس  َوَأْوِفْر َمزِيَدَن ِمْن َسَعِة َرمْحَِتَك، َوَأُجِْْل ِصالتِنا ِمْن فَ ْيِض َمواِهِبَك،
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يف َأْفِئَدتِنا َأْشجاَر َُمَبَِّتَك، َوَأُتِْْم لَنا أَْنواَر َمْعرِفَِتَك، َوَأِذْقنا َحالَوَة َعْفِوَك 
ْنيا ِمْن  َة َمْغِفَرِتَك، َوَأْقِرْر َأْعيُ َننا يَ ْوَم ِلقاِئَك ِبُرْؤيَِتَك، َوَأْخرِْج ُحبَّ الد  َوَلذَّ

اِلِِنَي ِمْن َصْفَوِتَك َواْلَْبراِر ِمْن خاصَِّتَك، ِبَرمْحَِتَك اي قُ ُلوبِنا َكما فَ َعْلَت ِِبلصَّ 
 َأْرَحَم الرَّامِحِنَي َواي َأْكَرَم اَْلْكَرِمنَي.
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املناجاة املنظومة املنسوبة ْلمري املؤمنني عليِ  بِن أِب طالب )عليه 
 الصالة والسالم( نقال  عن الصحيفة العلوية:

 َوال َمْج ِد َوال ُع ل ى َلُ ودِ ا ي ا ذا اِلَْم دُ  لَ كَ 
 َوَُتَْنعُ  َتشاءُ  َمنْ  تُ ْعِطي  تَ بارَْكتَ 

 َوَمْوئِلي َوِحْرِزي َوَخ ال ِقي  ِإل ِهي
 َأفْ زَعُ  َوالُيْسرِ  اِْلْعسارِ  لَ دى ِإلَ ْيكَ 

 َخِطَيِئيت َوَُجَّتْ  َجلَّتْ  لَ ِئنْ  ِإَِلي
 َوَأْوَسعُ  َأَجل   َذنْ ِب  َع نْ  فَ َعْفُوكَ 

 ُسْؤََلا نَ ْفِسي َأْعِطْيتُ  لَ ِئنْ   ِإل ِهي
 َأْرَتعُ  النَّداَمةِ  َرْوضِ  يف  َأَن  فَ ها

 َوفاَقيِت  َوفَ ْقِري حاَل  تَ رى ِإل ِهي
 تَ ْسَمعُ  ال َخِفيَّةَ  ُم ناجاِت  وأَنْ تَ 

 َوال تُ زِغْ  رَجاِئي تَ ْقَطعْ  َفال  ِإل ِه ي
 ْطَمعُ مَ  ُجوِدكَ  َسْيبِ  يف  َفِلي فُ ؤاِدي

َتِِن  لَ ِئنْ   إل ِهي  َطَرْدَتِِن  َأوْ  َخ ي َّب ْ
 ُأَشفِ عُ  ذا َوَمنْ  َأْرُجو الَِّذي ذا  فَ َمنْ 

 ِإنَِِّن  َعذاِبكَ  ِم نْ  َأِج ْرّن   إل ِهي
 َأْخَضعُ  َلكَ  خاِئف   َذلِيل    َأِس ري  

 ُح جَّيِت  بِ تَ ْلِقنيِ  َفآِنْسِِن   إل ِهي
 َوَمْضَجعُ  ى  َمثو  الَقَْبِ  يف  َل  كانَ  إذا
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بْ َتِِن  لَِئنْ  إَِلي  ِحجَّةٍ  أَْلفَ  َعذَّ
 يَ تَ َقطَّعُ  ال ِم ْنكَ  رَج اِئي فَ َحْبلُ 

 ال يَ ْومَ  َعْفِوكَ  طَ ْعمَ  َأِذقْ ِِن  إل ِهي
َف عُ  ُه نالِ كَ  م ال   َوال بَ نُ ونَ   يَ ن ْ

 ضائِعا   ُكْنتُ  تَ ْرَعِِن  ملَْ  لَ ِئنْ  إل ِهي
 ُأَضيَّعُ  فَ َلْستُ  تَ ْرعاّن  ُك ْنتَ  َوِإنْ 

 ُُمِْسنٍ  َغرْيِ  َعنْ  تَ ْعفُ  ملَْ  ِإذا إل ِهي
 يَ َتَمتَّعُ  ِِبَلَوى لِ ُمِسْيءٍ   فَ َم نْ 

 الت قى طََلبِ  يف  فَ رَّْطتُ  لَِئنْ   إل ِهي
 َوأَتْ َبعُ  َأقْ ُفو ال َعْفوِ  ِإثْ رَ  أَن ا فَ ها

 َفطاَلما َجْهال   َأْخ طْأتُ  لَ ِئنْ  إَِلي
 َُيْزَعُ  ما ُهوَ  ِق ْيلَ  َح ّت   رََج ْوُتكَ 

(َبذَّتِ  ُذنُوِب   إل ِهي  َواْعتَ َلتْ  الطَّْودَ )*
 َوَأْرَفعُ  َأَجل   َذْنِب  َع نْ  َوَص ْفُحكَ 

 َلْوَعيِت  َطْوِلكَ  ِذْك رُ  يُ َنجِ ي إل ِهي
 يَُدمِ عُ  ِمِنِ   الَعنْيَ  ال َخطااي َوِذْك رُ 

 َبيِت َحوْ  َواْمحُ  َعثْ َرِت  َأِق ْلِِن  إل ِهي
 ُم َتَضر ِعُ  خ اِئف   ُم ِقرٌّ  فَ ِإن ِ ي
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 َوراَحة   َرْوحا   ِم ْنكَ  أَنِ ْلِِن  إل ِهي
 َأقْ رَعُ  َفْضِلكَ  أَْبوابِ  ِس وى فَ َلْستُ 

َتِِن  لَ ِئنْ  إل ِهي َتِِن  َأوْ  َأقْ َصي ْ  َأَهن ْ
 َأْصَنعُ  َكْيفَ  َأمْ  ايَرب ِ  ِح يَليِت  فَ ما

 ساِهر   ْيلِ اللَّ  يف  اُِلب ِ  َحِليفُ  إَِلي
 يَ ْهَجعُ  َوال ُمَغفَّلُ  َويَ ْدُعو  يُ ناِجي

   ٍ َنِئم م اَبنْيَ  ال َخْلقُ  َوه ذا ِإل ِهي
 يَ َتَضرَّعُ  لَ ْيِلهِ  ِف  ي وُم ْن َتِبهٍ 

 راِج يا   نَ واَلكَ  يَ ْرُجو وَُك ل  ُهمُ 
 يَ ْطَم عُ  اْلُ ْل دِ َوِف  ي الُع ْظم ى لِ َرْح َمتِ كَ 

 َس الَمة   رَج اِئي نِ يِِن يُ مَ   إل ِهي
 يُ َشنِ عُ  َع َليَّ  َخ ِطيئاِت  َوقُ ْب حُ 

 ُمْنِقِذي فَ َعْفُوكَ  تَ ْعُفو فَ ِإنْ   إل ِهي
 ُأْص رَعُ  ال ُمَدمِ رِ  فَ بِ اْلَذْنبِ  َوِإال  

 ُم َحمَّدٍ  ال هاُِشِي ِ  بِ َحق ِ  إل ِه ي
 ُخضَّعُ  َلكَ  ُه مُ  َأطْ هارٍ   َوُح ْرَمةِ 

هِ  َواْبنِ  املُْصَطفى  َحق ِ بِ  إل ِهي  َعمِ 
 ُخشَّعُ  لَ كَ  ُه مُ  أَبْ رارٍ   َوُح ْرَمةِ 

 َأمْحَدٍ  ِدينِ  َع لى فَ أَْنِشْرّن  إل ِهي
 َأْخ َضعُ  لَ كَ  ق انِتا   تَ ِقي ا   ُم ِنيبا  
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 َوَس يِ ِدي ِإل ِهي ي ا َوال تَ ْحرَِمِنِ  
 املَُشفَّعُ  فَ ذاكَ  ال ُكَْبى  َش فاَعَتهُ 

 ُمَوحِ د   َدع اكَ  م ا َعَلْيِهم ل ِ َوَص 
 رُكَّ عُ  بِ باِبكَ  َأْخ يار   َون اج اكَ 

 ثالث كلمات من موالَن علي  )عليه السالم( يف املناجاة:

ِإَِلي َكفى ِب ِعز ا  َأْن َأُكوَن َلَك َعْبدا ، وََكفى ِب َفْخرا  َأْن َتُكوَن َل َرِب  ، 
.أَْنَت َكما ُأِحب  فَاْجَعْلِِن    َكما َتُِب 

 

* * * 
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 الباب الثاّن

 يف أعمال أشهر الس نة العربية وفيه فصول
 

 الفصل اْلول

 يف فضل شهر رجب وأعماله
إعلم أنَّ هذا الشهَر وشهَر شعبان وشهَر رمضاَن، هي أشهٌر ُمتناِهيُة 

 إنَّ » الشَّرف، واألحاديُث يف فضِلها كثريٌة، بل ُروي عن النيّب )ص( أنَُّه قال:
رجب شهُر هللا العظيم، ال يقاربُُه شهر  من الشهور حرمة  وفضال ، والقتاُل 
َمَع الكف اِر فيه حرام ، َأال إنَّ رجَب شهُر هللِا، وشعباَن شهري، ورمضاَن 
شهُر أُم يت. َأال َفَمن صام ِمن رجب يوما  استوجب رضواَن هللِا اْلكَب، 
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طبعا  كّل ذلك مع . « من أبواب الناروابتعد عنه غضُب هللِا وُأغِلق عنه ِبب  
 اإلُيان والورع والصدق.

من صام يوما  من رجب تباعدْت عنه »وعن موسى بِن جعفر )ع( قال: 
ٍم َوَجَبْت له اَلن ُة. )كّل ذلك بشرطه « الناُر مسرَي سنٍة وَمن صاَم ثالثَة أاي 

 .(وشروطه ومن الشروط االلتزام أبوامر هللا واالبتعاد عن نواهيه
رجب َّنر  يف اَلنِة أشد  بياضا  من اللنِب وأحلى من »وقال أيضا : 

 «.العسِل، َمن صاَم يوما  من رجب سقاُه هللاُ َعزَّ َوَجلَّ من ذلك النهر
قال رسول هللا)ص(:  وعن الصادق )َصَلواُت هللِا وَسلُمُه َعَليِه( أنّه قال:

ستغفاَر فإن ه غفور  رجب شهُر االستغفار ْلُمَّيت، فأكثروا فيه اال
رحيم.وُيسم ى رجب اَْلَصب  ْلن  الرمحَة على ُأم يت تصب  فيه َصب ا ، 

 .فاستكثروا من قول: َأْستَ ْغِفُر هللَا َوَأْسأَلُُه الت َّْوبَةَ 

دخلُت على الصادق )عليه »وروى ابن ببويه بسند معترب عن سامل قال: 
اي سامل هل صمَت ّما نظر إيّل قال يل: السلم( يف رجب وقد بَِقَيْت منه أايٌم، فل

فقد فاتك من قلت: ال وهللِا اي ابَن رسول هللا، فقال يل:  يف هذا الشهر َشْيئا ؟
الثواب ما مل يعلم مبلَغه ِإال هللُا عزَّ وجلَّ. إنَّ هذا شهر  قد فضََّله هللُا وعظََّم 

ابَن رسول هللا، فإن  . قال: فقلت له: ايُحرمَتُه وأوجَب للصائمنَي فيه كرامَته
اي سامل، ثواِب الصائمنَي فيه؟ فقال:  صمُت ممّا بقي منه َشْيئا  هل أان أفوُز ببعض

َمْن صام يوما  من آخِر هذا الشهِر كان ذلك أماَن  من شد ِة َسَكَراِت املوت، 
 وأماَن  له من هوِل املط لع وعذاِب القَب، وَمن صاَم يومنِي ِمن آخِر الش ْهِر كانَ 
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له بذلك جواز  على الص راط، وَمن صاَم ثالثَة أايمٍ ِمن آخر هذا الشهر َأِمَن ِمن 
واعلم أنّه قد ورد  يوِم الَفزَِع اْلكَِب من أهواله وشدائده، وُأعطي براءة  من النار.

لصوم شهِر رجب فضٌل كثرٌي، وُروي أّن َمن مل يقدر على ذلك ُيَسبِّح هللَا يف كلِّ 
 ة هبذا التسبيح ليناَل أجَر الصيام فيه:يوم ِماَئة مرّ 

َبِغي التَّْسِبيُح ِإال  َلُه، ُسْبحاَن   ُسْبحاَن اِْلله اَلَِليِل، ُسْبحاَن َمْن ال يَ ن ْ
 اَْلَعزِ  اَْلْكَرِم، ُسْبحاَن َمْن َلِبَس الِعزَّ َوُهَو َلُه َأْهل .

 أعمال شهر رجب

ُروَي أنَّ اإلماَم زيَن  أن يدعَو يف كّل يوم من رجب هبذا الدعاء الذي
 : 202العابديَن )َصَلواُت هللِا وَسلُمُه َعَليِه( دعا به يف احِلْجر يف ُغرّة َرَجبْ 

اي َمْن َُيِْلُك َحواِئَج السَّائِِلنَي َويَ ْعَلُم َضِمرَي الصَّاِمِتنَي ِلُكلِ  َمْسأََلٍة ِمْنَك 
يُدَك الصَّاِدَقُة َوَأايِديَك الفاِضَلُة ََسْع  حاِضر  َوَجواب  َعِتيد ، الل ُهمَّ َوَمواعِ 

َوَرمْحَُتَك الواِسَعُة، فََأْسأَُلَك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن تَ ْقِضَي 
. ْنيا َواَلخرِة ِإنََّك َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير   َحواِئِجي ِلْلد 

صادق )عليه السلم( يف  الثاين: أن يدعَو هبذا الدعاء الذي كان يدعو به ال
 كلِّ يوم  من رجب: 

خاَب الواِفُدوَن َعلى َغرْيَِك َوَخِسَر املُتَ َعرِ ُضوَن ِإال  َلَك َوضاَع املُِلم وَن ِإال  
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َتِجُعونَ  203ِبَك َوَأْجَدبَ  ِإال  َمِن انْ َتَجَع َفْضَلَك، ِبُبَك َمْفُتوح   204املُن ْ
ُلَك ُمتاح  ِللرَِّاِغبنَي َوَخرْيَُك َمْبُذول  ِلل طَّالِِبنَي َوَفْضُلَك ُمباح  ِلْلسَّائِِلنَي َونَ ي ْ

، 205ِلْلِمِلنَي َوِرْزُقَك َمْبُسوط  ِلَمْن َعصاَك َوِحْلُمَك ُمْعَْتِض  ِلَمْن َنواكَ 
عاَدُتَك اِْلْحساُن ِإَل املُِسيِئنَي َوَسِبيُلَك اِْلْبقاُء َعلى املُْعَتِديَن. الل ُهمَّ 

املُْهَتِديَن َواْرزُْقِِن اْجِتهاَد املُْجَتِهِديَن َوال َُتَْعْلِِن ِمَن الغاِفِلنَي فَاْهِدّن ُهدى 
يِن. َعِديَن َواْغِفْر َل يَ ْوَم الدِ   املُب ْ

الثالث:قال الشيخ يف املصباح: روى املعّلى بن ُخنيس عن الصادق )عليه 
 ُقْل يف رجب: السلم( أنَّه قال: 

َك َصَْبَ الشَّاِكرِيَن َلَك َوَعَمَل اْلائِِفنَي ِمْنَك َويَِقنَي الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَلُ 
العاِبِديَن َلَك، الل ُهمَّ أَْنَت الَعِلي  الَعِظيُم َوَأَن َعْبُدَك الباِئُس الَفِقرُي أَْنَت الَغِِن  

لِيُل، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوامْ  ُنْن ِبِغناَك َعلى اِلَِميُد َوَأَن الَعْبُد الذَّ
فَ ْقِري َوِبِْلِمَك َعلى َجْهِلي َوِبُقوَِّتَك َعلى َضْعِفي اي َقِوي  اي َعزِيُز، الل ُهمَّ 
ْنيا  َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه اَْلْوِصياِء املَْرِضيِ نَي َواْكِفِِن ما َأَُهَِِّن ِمْن َأْمِر الد 

 َواَلخرِة اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.
 رابع:قال الشيخ أيضا : يستحّب أن يدعَو هبذا الدعاء يف كّل يوم: ال
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 أجدب: أي القحط والجفاف.  
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 المنتجعون: أي المزارعون الطالبون للماء.  
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 ناواك: عاداك.  
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َوالرَّمْحَِة الواِسَعِة َوالُقْدرَِة  206اللَُّهمَّ اي ذا امِلَنِن السَّاِبَغِة َواَلالِء الوازَِعةِ 
اَلَزِيَلِة، اي  اَلاِمَعِة َوالنِ َعِم اََلِسيَمِة َواملَواِهِب الَعِظيَمِة َواَْلايِدي اَلَِميَلِة َوالَعطااي

َعُت بَِتْمِثيٍل َوال ُُيَثَُّل بَِنِظرٍي َوال يُ ْغَلُب ِبَظِهرٍي، اي َمْن َخَلَق فَ َرَزَق َوَأَْلََم  َمْن ال يُ ن ْ
فَأَْنَطَق َوابْ َتدََع َفَشرََع َوَعال فَاْرتَ َفَع َوَقدََّر فََأْحَسَن َوَصوََّر فَأَتْ َقَن َواْحَتجَّ فَأَبْ َلَغ 

فََأْسَبَغ َوَأْعطى فََأْجَزَل َوَمَنَح فََأْفَضَل، اي َمْن ََسا يف الِعزِ  َففاَت نَواِظَر  َوأَنْ َعمَ 
اْلَْبصاِر َوَدَن يف الل ْطِف َفجاَز َهواِجَس اْلَْفكاِر اي َمْن تَ َوحََّد ِِبملُْلِك َفال ِندَّ َلُه 

ِء َفال ِضدَّ َلُه يف َجََبُوِت َشْأنِِه، اي َمْن يف َمَلُكوِت ُسْلطانِِه َوتَ َفرََّد ِِبَلاِلء َوالِكَْبِاي
َبِتِه دقاِئُق َلطاِئِف اَْلْوهاِم َواَْنََسَرْت ُدوَن إْدراِك َعَظَمِتِه  حاَرْت يف ِكَْبايِء َهي ْ
َبِتِه َوَخَضَعِت الر ِقاُب ِلَعَظَمِتِه  َخطاِئُف أَْبصاِر اَْلَنِم، اي َمْن َعَنِت الُوُجوُه َِلَي ْ

َبِغيَوَوجِ  ِإال  َلَك َوِبا  َلِت الُقُلوُب ِمْن ِخيَفِتِه؛ َأْسأَُلَك َِبِذِه امِلْدَحِة الَّيِت ال تَ ن ْ
َوأَْيَت ِبِه َعلى نَ ْفِسَك ِلداِعيَك ِمَن املُْؤِمِننَي َوِبا َضِمْنَت اِْلجابََة ِفيِه َعلى 

النَِّاظرِيَن َوَأْسرََع اِلاِسِبنَي، اي ذا  نَ ْفِسَك ِللدَّاِعنَي، اي َأَْسََع السَّاِمِعنَي َوأَْبَصرَ 
ِة املَِتنَي، َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد خاُتَِ النَِّبيِ نَي َوَعلى َأْهِل بَ ْيِتِه، َواْقِسْم َل يف َشْهِرَن  الُقوَّ
هذا َخرْيَ ما َقَسْمَت َواْخِتْم َل يف َقضاِئَك َخرْيَ ما َخَتْمَت َواْخِتْم َل ِِبلسَّعاَدِة 
َتِِن َمْوفورا  َوَأِمْتِِن َمْسُرورا  َوَمْغفورا ، َوتَ َولَّ أَْنَت  ِفيَمْن َخَتْمَت، َوَأْحِيِِن ما َأْحيَ ي ْ
جَناِت ِمْن ُمساَءَلِة الََبْزَِخ َواْدرَْأ َعِنِ  ُمْنَكرا  َوَنِكريا ، َوَأِر َعْيِِن ُمَبشِ را  َوَبِشريا ، 

ناِنَك َمِصريا  َوَعْيشا  َقرِيرا  َوُمْلكا  َكِبريا  َوَصلِ  َعلى َواْجَعْل َل ِإَل ِرْضواِنَك َوجِ 
 ُُمَمٍَّد َوآِلِه َكِثريا .
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الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبملَوُلوَديَن يف رََجٍب أيضا  هذا الدعاء يف أايم رجب: 
َتَجبِ  ، َوأَتَ َقرَُّب َِبما ِإلَْيَك 207ُُمَمَِّد ْبِن َعِليٍ  الثَّاّن َواْبِنِه َعليِ  ْبِن ُُمَمٍَّد املُن ْ

َخرْيَ الُقَرِب اي َمْن ِإلَْيِه املَْعُروُف طُِلَب َوِفيما َلَدْيِه رُِغَب، َأْسأَُلَك ُسؤاَل 
ُذنُوبُُه َوَأْوثَ َقْتُه ُعُيوبُُه َفطَاَل َعلى اَْلطااي  208ُمْقَْتٍِف ُمْذِنٍب َقْد َأْوبَ َقْتهُ 

َوالن  ُزوَع  211؛ َيْسأَُلَك الت َّْوبََة َوُحْسَن اَْلْوبَةِ 210وبُهُ َوِمَن الرَّزَااي ُخطُ  209ُدُؤوبُهُ 
، فَأَْنَت 213، َوِمَن النَّاِر َفكاَك رَقَ َبِتِه َوالَعْفَو َعمَّا يف رِبْ َقِتهِ 212َعْن اِلَْوبَةِ 

ئِلَك َمْوالَي َأْعَظُم َأَمِلِه َوثَِقِتِه. الل ُهمَّ َوَأْسأَُلَك ِبَسائِِلَك الشَّرِيَفِة َوَوسا
، 215َأْن تَ تَ َغمََّدّن يف هذا الشَّْهِر ِبَرمْحٍَة ِمْنَك َواِسَعٍة َونِْعَمٍة َوازَِعةٍ  214املُِنيَفةِ 
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 أوبقته: أتعبته
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 َونَ ْفٍس ِبا َرزَقْ َتها قانَِعٍة ِإَل نُ ُزوِل اِلاِفَرِة َوَُمَلِ  اَلخرِة َوما ِهَي ِإلَْيِه صاِئَرة .

ْرُجوُه ِلُكلِ  َخرْيٍ َوآَمُن َسَخَطُه ِعْنَد اي َمْن أَ وُقْل يف كّل يوم وأعقاب الصلوات: 
، اي َمْن يُ ْعِطي الَكثرَي ِِبلَقِليِل، اي َمْن يُ ْعِطي َمْن َسأََلُه اي َمْن يُ ْعِطي َمْن مَلْ  ُكلِ  َشرٍ 

يَع  َك ُجَِ يَع َيسأَْلُه َوَمْن مَلْ يَ ْعرِْفُه ََتَن نا  ِمْنُه َوَرمْحَة ؛ َأْعِطِِن ِبَسأََليِت ِإاي  نْيا َوُجَِ َخرْيِ الد 
نْيا َوَشرِ  اَلخرِة فَِإنَُّه َغرْيُ  يَع َشرِ  الد  َك ُجَِ َخرْيِ اَلخرِة، واْصِرْف َعِنِ  ِبَْسأََليِت ِإايَّ

ُقوٍص ما َأْعطَْيَت َوِزْدّن ِمْن َفْضِلَك اي َكِرُي.  اي ذا اََلالِل َواِْلْكراِم اي  ُّث قل:َمن ْ
َبيِت َعلى النَّار.َذا الن َّْعماِء وَ   اَلُوِد، اي َذا املَنِ  َوالطَّْوِل َحر ِْم َشي ْ

َأْستَ ْغِفُر هللا الَِّذي ال إلَه »وعن النيّب )ص( أنّه قال: من قال يف رجب: 
ِماَئة مرّة وختمها بلصدقة، ختم هللا  «ِإال  ُهَو َوَحْدُه ال َشرِيَك َلُه َوأَُتوُب ِإلَْيهِ 

 له بلرمحة واملغفرة.

 أعمال اليوم اْلول من رجب

 وهو يوم شريف وفيه أعمال: 

كان قد رَِكَب سفينته »الصيام، وقد ُروي َأنَّ نوحا  )عليه السلم( اْلول: 
يف هذا اليوم، فأمر َمْن َمَعُه أن يصوموه، ومن صاَم هذا اليوم تباعدْت عنه 

 «.الناُر مسري سنة
 جرة(.لله 57)وفيه ُوِلَد اإلمام الباقر )ع( سنة 

 الغسل.الثاّن: 
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 زايرة احلسني )عليه السلم(. الثالث: 

صلة سلمان )رضي هللا عنه( وهي ثلثون ركعة يصّلي منها يف  الرابع:
أول هذا اليوم عشر ركعات، ُيسلِّم بعد كل ركعتني، ويقرأ يف كل ركعة فاحتة 

ثلث  ﴿قل اي أي ها الكافرون﴾الكتاب مرّة وقل هو هللا أحد  ثلث مرات، و
ُِ َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه، َلُه مرات، فإذا سّلم رفع يديه وقال:  ال ِإلَه ِإال  هللُا

املُْلُك َوَلُه اِلَْمُد َُيْيي َوُُيِيُت َوُهَو َحيٌّ ال َُيُوُت، بَِيِدِه اَْلرْيُ َوُهَو َعلى ُكلِ  
. عشر ويف وسطه عشر ركعات على النحو نفسه وكذلك يف آخره  َشيٍء َقِدير 

 ركعات.

كانت وفاة اإلمام علّي اهلادي )ع( وارحتاله إىل   اليوم الثالث من رجب:
 هـ. 254هللا سنة 

 هـ. 195ُوِلد فيه اإلمام ُممد اجلواد )ع( سنة  اليوم العاشر من رجب:
وهو يوٌم مبارك ُوِلد فيه أمري املؤمنني علّي  الي وم الثالث عشر من رجب:

حملامـي عـن دين هللا ورسالـة رسول هللا )ص( وابن )ع( الذي كـان املدافـع وا
عّمه وصهره وخليفته، وعاش كّل حياته منذ صغره وإىل آخر حلظة منه هلل، مل 
يكن لنفسه شيء، بل كان كّله هلل عّز وجّل، لذلك امتدحه هللا يف كتابه 

 َواَّلل ُ َرُؤوف  ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري نَ ْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اَّلل ِ بقوله: 
 [. 207]البقرة: ِِبْلِعَباِد﴾

 ليلة النصف من رجب
 وهي ليلة شريفة وردت فيها أعمال:
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 الغسل. اْلول:
 إحياؤها بلعبادة. الثاّن:

 زايرة احلسني )عليه السلم(. الثالث:

 يوم النصف من رجب
 وهو يوم مبارك وفيه أعمال:

 الغسل. اْلول:
 ه السلم(.زايرة احلسني )علي الثاّن:

 صلة سلمان على حنو ما مّر يف اليوم األّول. الثالث:
 أعمال أم داوود، يـُْرَجُع به إىل املطّوالت ملن أراد ذلك. الرابع:

َلِة ِمَن الشَّْهِر املَُعظَِّم  الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبلَتَجلِ ي اَْلْعَظِم يف هِذِه اللَّي ْ
ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوَأْن تَ ْغِفَر لَنا ما أَْنَت ِبِه ِمنَّا َأْعَلُم  َواملُْرَسِل املَُكرَِّم َأنْ 

َلِتنا هِذِه الَّيِت ِبَشَرِف الرِ ساَلِة  اي َمْن يَ ْعَلُم َوال نَ ْعَلُم، الل ُهمَّ ِبِرْك لَنا يف لَي ْ
ْحَلْلَتها الل ُهمَّ فََإَنَّ َنسأَُلَك َفضَّْلَتها َوِبَكراَمِتَك َأْجَلْلَتها َوِِبملََحلِ  الشَّرِيِف أَ 

َعِث الشَّرِيِف َوالسَّيِ ِد اللَِّطيِف َوالُعْنُصِر الَعِفيِف َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد  ِِبملَب ْ
ل َة َويف سائِِر الَلياَل َمْقُبوَلة  َوُذنُوبَنا  َوآِلِه َوَأْن َُتَْعْل َأْعمالَنا يف هِذِه الَلي ْ

َوَحَسناتِنا َمْشُكورَة  َوسيِ ئاتِنا َمْسُتورَة  َوقُ ُلوبَنا ِبُْسِن الَقْوِل َمْسُرورَة   َمْغُفورَة  
َوَأْرزاقَنا ِمْن َلُدْنَك ِبلُيْسِر َمْدُرورَة ، الل ُهمَّ ِإنََّك َترى َوال ُترى َوأَْنَت ِِبملَْنَظِر 

َتهى َوِإنَّ لَ  َك املَماَت َواملَْحيا َوِإنَّ َلَك اَْلْعلى َوِإنَّ ِإلَْيَك الر ْجعى َواملُن ْ
َهى،  اَلخرَة َواُْلوَل، الل ُهمَّ ِإَنَّ نَ ُعوُذ ِبَك َأْن نَُذلَّ َوََنَْزى َوَأْن ََنِْتَ ما َعْنُه تَ ن ْ
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الل ُهمَّ ِإَنَّ َنسأَُلَك اَلَنََّة ِبَرمْحَِتَك َوَنْسَتِعيُذ ِبَك ِمَن النَّاِر فََأِعْذَن ِمْنها 
، َوَنْسأَُلَك ِمَن اِلُوِر الِعنِي فَاْرزُْقنا ِبِعزَِّتَك َواْجَعْل َأْوَسَع َأْرزاِقنا ِعْنَد ِبُقْدرَِتكَ 

ِكََبِ ِسنِ نا َوَأْحَسَن َأْعمالِنا ِعْنَد اْقِْتاِب آجالِنا، َوَأِطْل يف طاَعِتَك َوما يُ َقرِ ُب 
َوَأْحِسْن يف َُجيِع َأْحوالِنا َوُأُموِرَن ِإلَْيَك َوَُيْظى ِعْنَدَك َويُ ْزِلُف َلَدْيَك َأْعماَرَن 

َمْعرِفَ َتنا َوال َتِكْلنا ِإَل َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك فَ َيُمنَّ َعَلْينا َوتَ َفضَّْل َعَلْينا ِبَِميِع 
يِع ِإْخوانِنا املُْؤِمِننَي يف ُجَِيعِ  نْيا َواَلخرِة َواْبدأ ِبِبئِنا َوأَبْنائِنا َوُجَِ  َحواِئِجنا لِْلد 

َك الَعِظيِم  ما َسأَْلناَك ِْلَنْ ُفِسنا اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي. الل ُهمَّ ِإَنَّ َنْسأَُلَك ِِبَسِْ
ْنَب  َوُمْلِكَك الَقِدِي َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن تَ ْغِفَر لَنا الذَّ

. الل ُهمَّ َوهذا رََجب  املَُكرَُّم الَِّذي الَعِظيَم ِإنَُّه ال يَ ْغِفُر الَعِظيَم ِإال  الَعِظيمُ 
َأْكَرْمَتنا ِبِه َأوََّل َأْشُهِر اِلُُرِم َأْكَرْمَتنا ِبِه ِمْن َبنْيِ اْلَُمِم، فَ َلَك اِلَْمُد اي ذا 
َك اَْلْعَظِم اَْلْعَظِم اَْلْعَظِم اَْلَجلِ  اَْلْكَرِم  اَلُوِد َوالَكَرِم، فََأسأَُلَك ِبِه َوِِبَسِْ

لَِّذي َخَلْقَتُه فَاْستَ َقرَّ يف ِظلِ َك َفال َُيُْرُج ِمْنَك ِإَل َغرْيَِك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ا
ُُمَمٍَّد َوَأْهِل بَ ْيِتِه الطَّاِهرِيَن، َوَأْن َُتَْعَلنا ِمَن العاِمِلنَي ِفيِه ِبطاَعِتَك َواَلِمِلنَي 

السَِّبيِل َواْجَعْل َمِقيَلنا ِعْنَدَك َخرْيَ ِفيِه ِلَشفاَعِتَك، الل ُهمَّ اْهِدَن ِإَل َسواِء 
َمِقيٍل يف ِظلٍ  ظَِليٍل َوُمْلٍك َجزِيٍل فَإنََّك َحْسُبنا َونِْعَم الوَِكيُل، الل ُهمَّ اْقِلْبنا 
ُمْفِلِحنَي ُمْنِجِحنَي َغرْيَ َمْغُضوٍب َعَلْينا َوال ضالِ نَي ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي. 

ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبَعزائِِم َمْغِفَرِتَك َوِبواِجِب َرمْحَِتَك السَّالَمَة ِمْن ُكلِ  ِإُثٍْ الل  
َوالَغِنيَمَة ِمْن ُكلِ  ِبرٍ  َوالَفْوَز ِِبَلَنَِّة َوالنَّجاَة ِمَن النَّاِر، الل ُهمَّ َدعاَك الدَّاُعوَن 

ُتَك َوطََلَب ِإلَْيَك الطَّالُِبوَن َوطََلْبُت ِإلَْيَك، َوَدَعْوُتَك َوَسأََلَك السَّائُِلوَن َوَسأَلْ 
َتهى الرَّْغَبِة َوالد عاِء، الل ُهمَّ َفَصلِ  َعلى  الل ُهمَّ أَْنَت الثِ َقُة َوالرَّجاُء َوِإلَْيَك ُمن ْ
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َصْدِري  ُُمَمٍَّد َوآِلِه َواْجَعْل الَيِقنَي يف قَ ْلِب َوالن وَر يف َبَصِري َوالنَِّصيَحَة يف 
َوِذْكَرَك ِِبللْيِل َوالنَّهاِر َعلى ِلساّن َوِرْزقا  َواِسعا  َغرْيَ َِمُْنوٍن َوال َُمُْظوٍر 
فَاْرزُْقِِن َوِبِرْك َل ِفيما َرزَقْ َتِِن َواْجَعْل ِغناَي يف نَ ْفِسي َوَرْغَبيِت ِفيما ِعْنَدَك 

 ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.
اِلَْمُد هلِل الَِّذي َهداَن ِلَمْعرِفَِتِه، َوَخصَّنا ِبواليَِتِه، َوَوف ََّقنا ل: ُث اسجد وق

اللَُّهمَّ ِإّن ِ  ِماَئَة مرّة، ُّث ارفع رأسك من السجود وقل:ِلطاَعِتِه ُشْكرا  ُشْكرا ، 
ِئمَّيِت َوساَدِت، َقَصْدُتَك ِباَجيِت َواْعَتَمْدُت َعَلْيَك ِبَْسأََليِت َوتَ َوجَّْهُت ِإلَْيَك ِبَِ 

اللَُّهمَّ انْ َفْعنا ِبُبِ ِهْم َوَأْوِرْدَن َمْوِرَدُهْم َواْرزُْقنا ُمرافَ َقتَ ُهْم َوَأْدِخْلنا اَلَنََّة يف 
 زُْمَرِِتْم ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

وهذه األايم الثلثة، الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر يتأّكد فيها 
تحباب الصيام بل يستحّب يف كّل شهر هجري وهي تسمى بألاّيم اس

 البيض.

شهادة اإلمام موسى الكاظم)ع( سنة  يوم الرابع والعشرين من رجب:
 هـ. 183

 يوم املبعث

وهو يوٌم من األايم العظيمة وهو يوم اإلسراء  اليوم السابع والعشرون:
ل عليه السلم كما ورد ذلك واملعراج وفيه كانت بعثة النيّب )ص( وهبوط جربائي

 وهللا أعلم. أّما األعمال الواردة فيه:
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 الغسل. اْلول:

الصيام، وهذا اليوم أحد األايم اأَلْربعة اليت ُخصَّت بلصيام بني أايم  الثاّن:
السنة، ويعدل صوم هذا اليوم صياَم سبعنَي سنة . كما ورد يف بعض األخبار 

 وهللا العامل.

 ن الصلة على ُمّمد وآل ُممد )ص(.اإلكثار مالثالث: 

 زايرة النيّب وزايرة أمري املؤمنني )عليهما وآهلما السلم(. الرابع:

قال الشيخ يف املصباح: روى الّراين بن الصَّلت قال: صام اجلواد  اْلامس:
)عليه السلم( ملّا كان ببغداد يوم النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين 

، وأمران أن نصّلَي الصلة اليت هي اثنتا عشرة ركعة، منه، وصام ُجيع حشمه
﴿قل هو هللا تقرأ يف كّل ركعة احلمد وسورة، فإذا فرغت قرأت احلمد أربعا  و

ال ِإلَه ِإال هللُا َوهللُا َأْكََبُ َوُسْبحاَن أربعا ، واملعّوذتني أربعا ، وقْل أربعا :  أحد﴾
َة ِإال  ِِبهلِل الَعِليِ  الَعِظيِم، هللِا َواِلَْمُد هلِل َوال َحْوَل َوال ق ُ  : هللُا هللُا َرِبِ  وأربعا  وَّ

  : ال ُأْشِرُك ِبَرِبِ  َأَحدا .وأربعا  ال ُأْشِرُك ِبِه َشْيئا ، 

اِلَْمُد هلِل الَِّذي ملَْ يَ تَِّخْذ َوَلدا  َوملَْ َيُكْن َلُه َشرِيك  يف املُْلِك َومَلْ ُّث قل: 
ُْه َتْكِبريا . اي ُعدَِّت يف ُمدَِّت اي صاِحِب يف ِشدَِّت اي َيُكْن َلُه َوَلٌّ  ِمَن الذ لِ  وََكَبِ 

َبيِت  َولِيِ ي يف نِْعَميِت اي ِغياِثي يف َرْغَبيِت اي جَناِحي يف حاَجيِت اي حاِفِظي يف َغي ْ
ِت فَ َلَك اِلَْمُد اي كايفَ يف َوْحَدِت اي أُْنِسي يف َوْحَشيِت، أَْنَت الساِتُر َعْورَ 

َوأَْنَت املُِقيُل َعَثرِت، فَ َلَك اِلَْمُد َوأَْنَت املُْنِعُش َصْرَعيِت فَ َلَك اِلَْمُد َصلِ  
َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْسُْتْ َعْوَرِت َوآِمْن َرْوَعيِت َوَأِقْلِِن َعثْ َرِت َواْصَفْح َعْن 
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 يف َأْصحاِب اَلَنَِّة َوْعَد الصِ ْدِق الَِّذي كانُوا ُجْرِمي َوَُتاَوْز َعْن َسيِ ئاِت 
 يُوَعُدوَن.

اي َمْن َأَمَر ِِبلَعْفِو َوالتَّجاُوِز َوَضمََّن نَ ْفَسُه الَعْفَو َوالتَّجاُوَز اي َمْن ُّث قل: 
َأْعَيِت َعفا َوَُتاَوَز اْعُف َعِنِ  َوَُتاَوْز اي َكِرُي، الل ُهمَّ َوَقْد َأْكَدى الطََّلُب وَ 

اِلِيَلُة َواملَْذَهُب َوَدَرَسِت اَلماُل َوانْ َقَطَع الرَّجاُء ِإال  ِمْنَك َوْحَدَك ال َشرِيَك 
َلَك، الل ُهمَّ ِإّن ِ َأِجُد ُسُبَل املَطاِلِب ِإلَْيَك ُمْشَرَعة  َوَمناِهَل الرَّجاِء َلَدْيَك 

َحه  َواالْسِتعانََة ِلَمْن اْسَتعاَن ِبَك ُمْْتََعة  َوأْبواَب الد عاِء ِلَمْن َدعاَك ُمَفتَّ 
ُمباَحة ، َوأْعَلُم أَنََّك ِلداِعيَك ِبَْوِضِع ِإجابٍَة َوِلْلصَّارِِخ ِإلَْيَك ِبِْرَصِد ِإغاثٍَة َوَأنَّ 
يف اللََّهِف ِإَل ُجوِدَك َوالضَّماِن ِبِعَدِتَك ِعَوضا  ِمْن َمْنِع الباِخِلنَي َوَمْنُدوَحة  

يف أَْيِدي املُْسَتْأِثرِيَن، َوأَنََّك ال ََتَْتِجُب َعْن َخْلِقَك ِإال  َأْن ََتُْجبَ ُهُم  َعمَّا
اَْلْعماُل ُدوَنَك، َوَقْد َعِلْمُت َأنَّ َأْفَضَل زاِد الرَّاِحِل ِإَلْيَك َعْزُم ِإراَدٍة َُيْتاُرَك 

 ِبُكلِ  َدْعَوٍة َدعاَك َِبا راٍج بَ لَّْغَتُه َِبا َوَقْد َنجاَك ِبَعْزِم اِْلراَدِة قَ ْلِب، َوَأْسأَُلكَ 
َأَمَلُه َأْو صارِخ  ِإلَْيَك َأَغْثَت َصْرَخَتُه َأْو َمْلُهوف  َمْكُروب  فَ رَّْجَت َكْربَُه َأْو 
ُمْذِنب  خاِطىء  َغَفْرَت َلُه َأْو ُمعاىف  َأُْتَْمَت نِْعَمَتَك َعَلْيِه َأْو َفِقري  َأْهَديَت 

ْعَوِة َعَلْيَك َحقٌّ َوِعْنَدَك َمْنزَِلة ؛ ِإال  َصلَّْيَت َعلى ُُمَمٍَّد ِغناَك ِإلَ  ْيِه َولِِتْلَك الدَّ
ْنيا َواَلخرِة، َوهذا رََجب  املَُرجَُّب  َوآِل ُُمَمٍَّد َوَقَضْيَت َحواِئِجي َحواِئَج الد 

َرْمتَ َنا ِبِه ِمْن بنِي اْلَُمِم اي ذا املَُكرَُّم الَّذي َأْكَرْمَتنا ِبِه َأوَُّل َأْشُهِر اِلُُرِم، َأكْ 
َك اَْلْعَظِم اَْلْعَظِم اَْلْعَظِم اَْلَجلِ  اَْلْكَرِم  اَلوِد والَكَرِم، فَ َنْسأَُلَك ِبِه َوِِبَسِْ
الَِّذي َخَلْقَتُه فَاْستَ َقرَّ يف ِظلِ َك َفال َُيُْرُج ِمْنَك ِإَل َغرْيَِك َأْن ُتَصلِ َي َعلى 

ْهِل بَ ْيِتِه الطَّاِهرِيَن َوَُتَْعَلنا ِمَن العاِمِلنَي ِفيِه ِبطاَعِتَك َواَلِمِلنَي ِفيِه ُُمَمٍَّد َوأَ 
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ِبَشفاَعِتَك، الل ُهمَّ َواْهِدَن ِإَل َسواِء السَِّبيِل َواْجَعْل َمِقيَلنا ِعْنَدَك َخرْيَ َمِقيٍل 
سَّالُم َعلى ِعباِدِه املُْصَطَفنَي يف ِظلٍ  ظَِليٍل فَِإنََّك َحْسُبنا َونِْعَم الوَِكيُل، َوال

َوَصَلواتُُه َعَلْيِهم َأُْجَِعنَي، الل ُهمَّ َوِبِرْك لَنا يف يَ ْوِمنا هذا الَِّذي َفضَّْلَتُه 
َوِبَكراَمِتَك َجلَّْلَتُه َوِِبملَْنِزِل الَعِظيِم اَْلْعلى أَنْ َزْلَتُه َصلِ  َعلى َمْن ِفيِه ِإَل 

َوِِبملََحلِ  الَكري َأْحَلْلَتُه، الل ُهمَّ َصلِ  َعَلْيِه َصالة  داِئَمة  َتُكوُن ِعباِدَك َأْرَسْلَتُه 
َلَك ُشْكرا  َولَنا ُذْخرا  َواْجَعْل لنا ِمْن َأْمِرَن ُيْسرا  َواْخِتْم لَنا ِِبلسَّعاَدِة ِإَل 

َتهى آجالِنا َوَقْد قَِبْلَت الَيِسرَي ِمْن َأْعماِلنا َوبَ لَّْغَتنا  ِبَرمْحَِتَك َأْفَضَل آمالِنا، ُمن ْ
 ِإنََّك َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير  َوَصلَّى هللا َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوَسلََّم.

اليوم األخري من الشهر، ورد فيه الُغسل، وصيامه يوِجب غفران الذنوب، 
ما تقّدم منها وما أتّخر، وُيَصّلى فيه صلة سلمان اليت مّرت يف اليوم األّول. 

 عشر ركعات منها فُتْكَمل الثلثون ركعة. أي
 

* * * 
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 الفصل الثاّن

 يف فضل شهر شعبان واْلعمال الواردة فيه
إعلم أّن شهر شعبان شهر شريف، وهو منسوب إىل رسول هللا )ص(، 
وكان )ص( يصوم هذا الشهر وَيِصُل صيامه بشهر رمضان، وكان )ص( يقول: 

وُروي عن . «بت له اَلن ةشعبان شهري من صام يوما  من شهري وج»
كان السج اد )عليه السالم( إذا دخل »الّصادق )عليه السلم( أنّه قال: 

شعبان ُجع أصحابه وقال )عليه السالم(: اي أصحاِب، أتدرون ما هذا 
الشهر؟ هذا شهر شعبان. وكان النِب  )ص( يقول: شعبان شهري فصوموا 

كم ُأقِسم ِبَْن نفسي بيده، لقد َسعت هذا الشهر حب ا  لنبيِ كم وتقر ِب  إَل رب ِ 
أِب اِلسني )عليه السالم( يقول: َسعت أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول: 
من صام شعبان حب ا  لرسول هللا )ص( وتقر ِب  إَل هللا أحب ه هللا وقر به إَل  

 .«كرامته يوم القيامة وأوجب له اَلن ة
يل الصادق )عليه السلم(: وروى الشيخ عن صفوان اجلّمال قال: قال 

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   200                        )الفهرس( احملتوايت               

، فقلت: ُجِعْلُت فداك ترى فيه ُحثَّ َمْن يف َنحيتك على صوم شعبان»
نعم، إن  رسول هللا )ص( كان إذا رأى هالل شعبان أمر مناداي  َشْيئا ؟ فقال: 

ينادي يف املدينة: اي أهَل يثرب! إّن  رسول هللا إليكم، أال إنَّ شعبان 
إن  أمري املؤمنني )عليه  ، ُّث قال: على شهريشهري، فرحم هللا من أعانِن

ما فاتِن صوم شعبان منذ َسعت منادي رسول هللا  السالم( كان يقول:
)ص( ينادي يف شعبان، ولن يفوتِن أايم حيات صيام شعبان إْن شاء هللا 

 .«صوم شهرين متتابعني توبة من هللا» ُثّ كان )عليه السلم( يقول: تعاَل،
 وفيه أعمال:

 .َأْستَ ْغِفُر هللَا َوَأْسأَلُُه الت َّْوبَةَ أن يقول يف كّل يوم سبعنَي مرّة :  اْلول:

أْستَ ْغِفُر هللَا الَِّذي ال ِإلَه ِإال  أن يستغفر كّل يوم سبعنَي مرّة  قائل :  الثاّن:
 .ُهَو الرَّمْحُن الرَِّحيُم اِلَي  الَقي وُم َوأَُتوُب ِإلَْيهِ 

يف هذا الشهر ولو بنصف مترة ليحّرِم هللُا تعاىل جسده  أن يتصّدق الثالث:
 على النار )بشرطها وشروطها(.

ُه، أن يقول يف شعبان ألف مرة:  الرابع: )ال ِإلَه ِإال  هللاُ، َوال نَ ْعُبُد ِإال  ِإايَّ
يَن، َوَلْو َكرَِه املُْشرُِكوَن(  وهلذا العمل الشريف أجٌر عظيم. ُُمِْلِصنَي َلُه الدِ 

أن يصّلَي يف كّل مخيس من شعبان ركعتني يقرأ يف كّل ركعة فاحتة امس: اْل
مائة مرّة، فإذا سّلم صّلى على النيّب وآله  ﴿قل هو هللا أحد﴾الكتاب مرّة، و

مائة مرّة، ليقضَي هللا له كّل حاجة من أمور دينه ودنياه ويستحّب صيامه 
 أيضا .
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 على ُمّمد  وآله.اإلكثار يف هذا الّشهر من الصلة  السادس:

أن يصّلَي عنَد كّل زوال من أايم شعبان، ويف ليلة النصف منه  السابع:
 هبذه الصلوات املرويّة عن السجاد )عليه السلم(: 

ِة َوَمْوِضِع الرِ ساَلِة َوُُمْتَ َلِف  الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َشَجَرِة الن  بُ وَّ
ِن الِعْلِم َوَأْهِل بَ ْيِت الَوْحِي، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد املالِئَكِة َوَمْعدِ 

ُم  الُفْلِك اَلارِيَِة يف الل َجِج الغاِمَرِة َيََْمُن َمْن رَِكَبها َويَ ْغَرُق َمْن تَ رََكها املُتَ َقدِ 
ُهْم زاِهق  َوالالزُِم ََلُْم  الِحق ، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد ََلُْم ماِرق  َواملَُتَأِخُر َعن ْ

َوآِل ُُمَمٍَّد الَكْهِف اَِلِصنِي َوَمْلَجِأ اَلارِِبنَي َوِعْصَمِة املُْعَتِصمنَي، الل ُهمَّ َصلِ  
َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َصالة  َكِثريَة  َتُكوُن ََلُْم ِرضا  َوِِلَقِ  ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد 

ٍة اي َربَّ العاَلمنَي، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل َأداء  َوقَ  ضاء  ِبَْوٍل ِمْنَك َوقُ وَّ
ُُمَمٍَّد الطَيِ ِبنَي اْلَْبراِر اَْلْخياِر الَِّذيَن َأْوَجْبَت ُحُقوقَ ُهْم َوفَ َرْضَت طاَعتَ ُهْم 

ُمْر قَ ْلِب ِبطاَعِتَك َوال َُتِْزّن َوِواليَ تَ ُهْم، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواعْ 
ِبَْعِصَيِتَك َواْرزُْقِِن ُمؤاساَة َمْن َقْتََّْت َعَلْيِه ِمْن ِرْزِقَك ِبا َوسَّْعَت َعَليَّ ِمْن 
َتِِن ََتَْت ِظلِ َك، َوهذا َشْهُر نَِبيِ َك  َفْضِلَك َوَنَشْرَت َعَليَّ ِمْن َعْدِلَك َوَأْحيَ ي ْ

َشْعباُن الَِّذي َحَفْفَتُه ِمْنَك ِِبلرَّمْحَِة َوالرِ ْضواِن الَِّذي كاَن َرُسوُل  َسيِ ِد ُرُسِلكَ 
ِمِه جُنوعا   )أي هللا َصل ى هللا َعَلْيِه َوآِلِه َيْدَأُب يف ِصياِمِه َوِقياِمِه يف لَيالِيِه َوَأايَّ

االْسِتناِن لل ُهمَّ فََأِعنَّا َعلىَلَك يف ِإْكراِمِه َوِإْعظاِمِه ِإَل َُمَلِ  مِحاِمِه؛ ا تعظيما (
ِبُسنَِّتِه ِفيِه َونَ ْيِل الشَّفاَعِة َلَديِه، الل ُهمَّ َواْجَعْلُه َل َشِفيعا  ُمَشفَّعا  َوَطرِيقا  ِإلَْيَك 
َمْهَيعا  َواْجَعْلِِن َلُه ُمتَِّبعا  َحّت  أَْلقاَك يَ ْوَم الِقياَمِة َعِنِ  راِضيا  َوَعْن ُذنُوِب 

ِضيا ، َقْد َأْوَجْبَت َل ِمْنَك الرَّمْحََة َوالرِ ْضواَن َوأَنْ َزْلَتِِن داَر الَقراِر َوَُمَلَّ غا
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 اَْلْخياِر.
أن يقرأ هذه املناجاة اليت رواها ابن خالويه وهي منسوبة إىل أمري  الثامن:

كن ال املؤمننَي )ع( واّلّل العامل، ألّن كلم األمري أرقى ومرتابط بني فقراته ول
 أبس من إيرادها هنا.

الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواَْسَْع ُدعاِئي إذا َدَعْوُتَك َواَْسَْع ِنداِئي 
ُتَك، فَ َقْد َهَرْبُت ِإلَْيَك َوَوقَ ْفُت َبنْيَ َيَدْيَك  ِإذا َنَديْ ُتَك َوَأْقِبْل َعَليَّ ِإذا َنَجي ْ

ا  ِإلَْيَك راِجيا  ِلَما َلَدْيَك َثواِب َوتَ ْعَلُم ما يف نَ ْفِسي َوََتَُْبُ ُمْسَتِكينا  َلَك ُمَتَضر ِع
َقَلِب َوَمْثواَي َوما ُأرِيُد َأْن  حاَجيِت َوتَ ْعِرُف َضِمرِيي، َوال َُيْفى َعَلْيَك َأْمُر ُمن ْ

َه ِبِه ِمْن طَِلَبيِت َوَأْرُجوُه ِلع اِقَبيِت، َوَقْد َجَرْت أُْبِدىَء ِبِه ِمْن َمْنِطِقي َوأَتَ َفوَّ
َمقاِديُرَك َعَليَّ اي َسيِ ِدي ِفيما َيُكوُن ِمِنِ  ِإَل آِخِر ُعمِري ِمْن َسرِيَرِت 
َوَعالنِيَّيِت َوبَِيِدَك ال بَِيِد َغرْيَِك ِزايَدِت َونَ ْقِصي َونَ ْفِعي َوَضرِ ي؛ ِإَِلي ِإْن 

َخَذْلَتِِن َفَمْن ذا الَِّذي يَ ْنُصُرّن، ِإَِلي  َحَرْمَتِِن َفَمْن ذا الَِّذي يَ ْرزُُقِِن َوِإنْ 
َأُعوُذ ِبَك ِمْن َغَضِبَك َوُحُلوِل َسَخِطَك، ِإَِلي ِإْن ُكْنُت َغرْيَ ُمْسَتْأِهٍل 
ِلَرمْحَِتَك فَأَْنَت َأْهل  َأْن َُتُوَد َعَليَّ ِبَفْضِل َسَعِتَك، ِإَِلي َكَأّن ِ بِنَ ْفِسي َواِقَفة  

 َوَقْد َأظَلَّها ُحْسُن تَ وَك ِلي َعَلْيَك فَ ُقلَت ]فَ َفَعْلَت[ ما َأْنَت َأْهُلُه َبنْيَ َيَدْيكَ 
َوتَ َغمَّْدَتِِن ِبَعْفِوَك، ِإَِلي ِإْن َعَفْوَت َفَمْن َأْوَل ِمْنَك ِبذِلَك َوِإْن كاَن َقْد َدَن 

ْنِب ِإلَْيَك َأَجِلي َوملَْ يُْدِنِِن ]َيْدُن[ ِمْنَك َعَمِلي فَ َقْد َجَعْلُت اْلِ  ْقراَر ِِبلذَّ
َوِسيَليِت، ِإَِلي َقْد ُجْرُت َعلى نَ ْفِسي يف النََّظِر ََلا فَ َلها الَوْيُل ِإْن مَلْ تَ ْغِفْر ََلا، 
َم َحياِت َفال تَ ْقَطْع ِبرََّك َعِنِ  يف َِمات، ِإَِلي َكْيَف  ِإَِلي ملَْ يَ َزْل ِبر َك َعَليَّ َأايَّ

َنَظِرَك َل بَ ْعَد َِماِت َوَأْنَت ملَْ تُ َولِ ِِن ]ُتوِلِن[ ِإال  اَلَِميَل يف  آَيُس ِمْن ُحْسنِ 
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َحياِت، ِإَِلي تَ َولَّ ِمْن َأْمِري ما َأْنَت َأْهُلُه َوُعْد ِبَفْضِلَك َعلى ُمْذِنٍب َقْد 
ْنيا َوَأَن أَ  ْحَوُج ِإَل َسْْتِها َعَليَّ َغَمَرُه َجْهُلُه، ِإَِلي َقْد َسَْتَْت َعَليَّ ُذنُوِب  يف الد 

ِمْنَك يف اُْلْخَرى. ]ِإَِلي َقْد َأْحَسْنَت إََل [ ِإْذ ملَْ ُتْظِهْرها َْلَحٍد ِمْن ِعباِدَك 
الص اِلِِنَي َفال تَ ْفَضْحِِن يَ ْوَم الِقياَمِة َعلى رؤوِس اَْلْشهاِد، ِإَِلي ُجوُدَك َبَسَط 

ِلي، ِإَِلي َفُسرَّّن بِِلقاِئَك يَ ْوَم تَ ْقِضي ِفيِه َبنْيَ َأَمِلي َوَعْفُوَك َأْفَضُل ِمْن َعمَ 
ِعباِدَك، ِإَِلي اْعِتذاري ِإلَْيَك اْعتذاُر َمْن ملَْ َيْستْغِن َعْن قَ ُبوِل ُعْذرِِه فَاقْ َبْل 
 ُعْذِري اي َأْكَرَم َمِن اْعَتَذَر ِإلَْيِه املُِسيُئوَن، ِإَِلي ال تَ ُردَّ حاَجيِت َوال َُتَيِ بْ 

َطَمِعي َوال تَ ْقَطْع ِمْنَك رَجاِئي َوَأَمِلي، ِإَِلي َلْو َأَرْدَت َهواّن ملَْ َِتِْدّن َوَلْو 
َأَرْدَت َفِضيَحيت ملَْ تُعاِفِِن، ِإَِلي ما َأظُن َك تَ ُرد ّن يف حاَجٍة َقْد َأفْ نَ ْيُت ُعْمِري 

َبدا  داِئما  َسْرَمدا  َيزِيُد َوال يَِبيُد َكما يف طََلِبها ِمْنَك، ِإَِلي فَ َلَك اِلَْمُد أََبدا  أَ 
َتُِب  َوتَ ْرضى، ِإَِلي ِإْن َأَخْذَتِِن ِبُْرِمي َأَخْذُتَك ِبَعْفِوَك َوِإْن َأَخْذَتِِن ِبُذنُوِب 

ْن كاَن َأَخْذُتَك ِبَْغِفَرِتَك َوِإْن َأْدَخْلَتِِن النَّاَر َأْعَلْمُت َأْهَلها َأّن ِ ُأِحب َك، ِإَِلي إِ 
َصُغَر يف َجْنِب طاَعِتَك َعَمِلي فَ َقْد َكَُبَ يف َجْنِب رَجاِئَك َأَمِلي، ِإَِلي َكْيَف 
َبِة َُمُْروما  َوَقْد كاَن ُحْسُن َظِنِ  ِبُوِدَك َأْن تَ ْقِلَبِِن  أَنْ َقِلُب ِمْن ِعْنِدَك ِِبْلَي ْ

ي يف ِشرَِّة ]الشِ َرة[ السَّْهِو َعْنَك ِبلنَّجاِة َمْرُحوما ، ِإَِلي َوَقْد َأفْ نَ ْيُت ُعْمرِ 
َم اْغِْتاِري ِبَك  َوأَبْ َلْيُت َشباِب يف َسْكَرِة التَّباُعِد ِمْنَك، إَلي فَ َلْم َأْستَ ْيِقْظ َأايَّ
َورُُكوّن ِإَل َسِبيِل َسَخِطَك، ِإَِلي َوَأَن َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك قاِئم  َبنْيَ َيَدْيَك 

ِبَكَرِمَك ِإلَْيَك، ِإَِلي َأَن َعْبد  َأتَ َنصَُّل ِإلَْيَك ِمَّا ُكْنُت ُأواِجُهَك ِبِه ِمْن ُمتَ َوسِ ل  
ِقلَِّة اْسِتحياِئي ِمْن َنَظِرَك َوَأْطُلُب الَعْفَو ِمْنَك ِإِذ الَعْفُو نَ ْعت  ِلَكَرِمَك، ِإَِلي مَلْ 

ِإال  يف َوْقٍت أَيْ َقْظَتِِن ِلَمَحبَِّتَك وََكما َيُكْن َل َحْول  فَأَنْ َتِقَل ِبِه َعْن َمْعِصَيِتَك 
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َأَرْدَت َأْن َأُكوَن ُكْنُت َفَشَكْرُتَك ِبْدخاَل يف َكَرِمَك َولَِتْطِهرِي قَ ْلِب ِمْن 
َأْوساِخ الَغْفَلِة َعْنَك. ِإَِلي اْنظُْر ِإََلَّ َنَظَر َمْن َنَديْ َتُه فََأجاَبَك َواْستَ ْعَمْلَتُه 

ُعُد َعْن املُْغَْتِ  ِبِه، اي َجوادا  ال يَ ْبخُل َعمَّْن ِبَُعونَ  ِتَك فََأطاَعَك اي َقرِيبا  ال يَ ب ْ
رَجا َثوابَُه، ِإَِلي َهْب َل قَ ْلبا  يُْدنِيِه ِمْنَك َشْوقُُه َوِلساَن  يُ ْرَفُع ِإلَْيَك ِصْدقُُه 

َف ِبَك َغرْيُ ََّمُْهوٍل َوِمْن الَذ ِبَك َوَنَظرا  يُ َقر ِبُُه ِمْنَك َحق ُه، ِإَِلي ِإنَّ َمْن تَ َعرَّ 
َغرْيُ ُْمُذوٍل َوَمْن َأقْ بَ ْلَت َعَلْيِه َغرْيُ َِمُْلوٍك ]َِمْلوٍل[. ِإَِلي إنَّ َمِن انْ تَ َهَج ِبَك 
َلُمْسَتِنري  َوِإنَّ َمِن اْعَتَصَم ِبَك َلُمْسَتِجري  َوَقْد ُلْذُت ِبَك اي ِإَِلي َفال َُتَيِ ْب 

ْن َرمْحَِتَك َوال ََتُْجْبِِن َعْن رَأفَِتَك، ِإَِلي َأِقْمِِن يف َأْهِل ِواليَِتَك ُمقاَم َظِنِ  مِ 
َمْن رَجا الزِ ايَدَة ِمْن َُمبَِّتَك، ِإَِلي َوَأَلِْْمِِن َوََلا  ِبذِْكِرَك ِإَل ِذْكِرَك َوُِهَّيِت يف 

َك َعَلْيَك ِإالَّ َأِْلَْقَتِِن ِبََحلِ  َأْهِل َرْوِح جَناِح َأَْساِئَك َوَُمَلِ  ُقْدِسَك. ِإَِلي بِ 
طاَعِتَك َواملَْثوى الصَّاِلِح ِمْن َمْرضاِتَك فَِإّن ِ ال َأْقِدُر لِنَ ْفِسي َدْفعا  َوال َأْمِلُك 
ََلا نَ ْفعا ، ِإَِلي َأَن َعْبُدَك الضَِّعيُف املُْذِنُب َوَِمُْلوُكَك املُِنيُب ]املُعيُب[ َفال 

 ِمَّْن َصَرْفَت َعْنُه َوْجَهَك َوَحَجَبُه َسْهُوُه َعْن َعْفِوَك، ِإَِلي َهْب َل َُتَْعْلِِن 
َكماَل االنقطاِع ِإلَْيَك َوأَِنْر أَْبصاَر قُ ُلوبنا ِبِضياِء َنَظرِها ِإلَْيَك َحّت  ََتِْرَق 

رَي َأْرواُحنا ُمَعلََّقة  أَْبصاُر الُقُلوِب ُحُجَب الن وِر فَ َتِصَل ِإَل َمْعِدِن الَعَظَمِة َوَتصِ 
ِبِعزِ  ُقْدِسك، ِإَِلي َواْجَعْلِِن ِمَّْن َنَديْ َتُه فََأجاَبَك َوالَحْظَتُه َفَصِعَق َِلَالِلَك 
َتُه ِسر ا  َوَعِمَل َلَك َجْهرا ، ِإَِلي مَلْ ُأَسلِ ْط َعلى ُحْسِن َظِنِ  قُ ُنوَط اَْلايِس  فَناَجي ْ

َُجيِل َكَرِمَك، ِإَِلي إْن كاَنِت اَْلطااي َقْد َأْسَقطَْتِِن  َوال انْ َقَطَع رَجاِئي ِمنْ 
َلَدْيَك فَاْصَفْح َعِنِ  ِبُْسِن تَ وَك ِلي َعَلْيَك، ِإَِلي ِإْن َحطَّْتِِن الذ نُوُب ِمْن 

ْفَلُة َعِن َمكارِِم ُلْطِفَك فَ َقْد نَ ب ََّهِِن اليَِّقنُي ِإَل َكَرِم َعْطِفَك، ِإَِلي ِإْن َأَنَمْتِِن الغَ 
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ااِلْسِتْعداِد ِلِلقاِئَك فَ َقْد نَ ب ََّهْتِِن املَْعرَِفُة ِبَكَرِم آالِئَك، ِإَِلي ِإْن َدعاّن ِإَل 
النَّاِر َعِظيُم ِعقاِبَك فَ َقْد َدعاّن ِإَل اَلَنَِّة َجزِيُل َثواِبَك، ِإَِلي فَ َلَك َأْسَأُل 

َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن َُتَْعَلِِن  َوِإلَْيَك أَبْ َتِهُل َوَأْرَغُب َوَأْسأَُلكَ 
ُقُض َعْهَدَك َوال يَ ْغُفُل َعْن ُشْكِرَك َوال َيْسَتِخف   ِمَّْن يُِدُي ِذْكَرَك َوال يَ ن ْ

ُمْنَحرِفا  ِبَِْمِرَك، ِإَِلي َوَأِلِْْقِِن بُِنوِر ِعزِ َك اَْلَْبَِج فََأُكوَن َلَك عارِفا  َوَعْن ِسواَك 
َوِمْنَك خائِفا  ُمراِقبا  اي ذا اََلالِل َواِْلْكراِم َوصلَّى اَّلل ُ َعلى ُُمَمٍَّد َرُسوِلِه َوآِلِه 

 الطَّاِهريَن َوَسلََّم َتْسِليما  َكِثريا .
ُث تدعو بعد ذلك بدعاء احلسني )عليه السلم( وهو آخر دعائه )عليه 

الل ُهمَّ أَْنَت ُمَتعاَل املَكاِن يوم عاشوراء: السلم( يوم كثرت عليه أعداؤه، وهو 
َعِظيُم اََلََبوِت َشِديُد امِلحال َغِِنٌّ َعِن اَْلالِئِق َعرِيُض الِكَْبِايِء قاِدر  َعلى 
ما َتشاُء َقرِيُب الرَّمْحَِة صاِدُق الَوْعِد ساِبُغ النِ ْعَمِة َحَسُن الَبالِء، َقرِيب  ِإذا 

َخَلْقَت قاِبُل الت َّْوبَِة ِلَمْن َتَب ِإلَْيَك قاِدر  َعلى ما َأَرْدَت ُدِعيَت ُُميط  ِبا 
َوُمْدِرك  ما طََلْبَت َوَشُكور  ِإذا ُشِكْرَت َوذَُكور  ِإذا ذُِكْرَت؛ َأْدُعوَك ُُمْتاجا  

ْسَتِعنُي ِبَك َوَأْرَغُب ِإلَْيَك َفِقريا  َوَأفْ زَُع ِإَلْيَك خائِفا  َوَأْبِكي ِإلَْيَك َمْكُروِب  َوأَ 
ُْم َغر وَن َوَخَدُعوَن  َننا َوَبنْيَ قَ ْوِمنا فَِإَّنَّ َضِعيفا  َوأَتَ وَكَُّل َعَلْيَك كاِفيا ، اْحُكْم بَ ي ْ
َوَخَذُلوَن َوَغَدُروا بِنا َوقَ تَ ُلوَن َوََنُْن ِعْْتَُة نَِبيِ َك َوَوَلُد ]َوِوْلُد[ َحِبيِبَك ُُمَمَِّد ْبِن 

َتُه َعلى َوْحِيَك فَاْجَعْل لَنا ِمْن َأْمِرَن  َعْبِد هللا الَِّذي َتُه ِِبلرِ ساَلِة َوائْ َتَمن ْ اْصَطَفي ْ
 فَ َرجا  َوَُمَْرجا  ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

كانت والدة خامس أهل البيت )ع( اإلمام   اليوم الثالث من شعبان:
 هـ، وهو يوم مبارك. 4احلسني بن علّي )ع( سنة 
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 هـ.  26كانت والدة أيب الفضل العّباس )ع( سنة وم الراب ع من شعبان: الي 

كانت والدة اإلمام عليِّ بِن احلسنِي زيِن   اليوم اْلامس من شعبان:
 هـ. 38العابديَن )ع( سنة 

 ليلة النصف من شعبان

وهي ليلة بلغة الّشرف، وقد ُروي عن الصادق )عليه السلم( أنّه قال: 
يه السلم( عن فضل ليلة النصف من شعبان فقال )عليه ُسئل الباقر )عل

هي أفضل اللياَل بعد ليلة القدر، فيها ُينح هللا العباد فضله السلم(: 
 ويغفر َلم ِبن ه، فاجتهدوا يف القربة إَل هللا تعاَل فيها.

ومن عظيم بركات هذه الليلة املباركة أّّنا ميلد سلطان العصر وإمام الزمان 
ه الفداء، ُوِلد عند السَّحر سنة مخس ومخسني ومائتني يف ُسرَّ من أرواُحنا ل

رأى، وهذا ما يزيد هذه الليلة شرفا  وفضل ، وقد ورد فيها أعمال السّيما دعاء  
 كميل بن زايد الذي عّلمه إاّيه أمري املؤمنني )ع(، ومنها أيضا :

 الغسل، فإنّه يوجب ختفيف الذنوب. أو َلا:

بلّصلة والدعاء واالستغفار، كما كان يصنع اإلمام زين إحياؤها الثاّن: 
 العابدين )عليه السلم(.

 َمْن أحيا هذه الليلة مل ُيت قلبه يوم ُتوت فيه القلوب.ويف احلديث:  
السَّالُم زايرة احلسني )عليه السلم( فيزوره  هبذه الكلمات:  الثالث:

. ويرجى ملن زار ْيَك َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رََكاتُهُ َعَلْيَك اَي َأَِب َعْبِد هللا، السَّالُم َعلَ 
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 احلسني )عليه السلم( حيثما كان هبذه الزايرة أن ُيكَتب له أجٌر عظيم.
الل ُهمَّ أَْنَت اِلَي  الَقي وُم الَعِلي  الَعِظيُم اْلاِلُق الرَّاِزُق املُْحِيي ُّث قل: 

ُل َوَلَك الَفْضُل َوَلَك اِلَْمُد َوَلَك املَن  املُِمْيُت الَبِديُء الَبِديُع، َلَك اََلال
َوَلَك اَلُوُد َوَلَك الَكَرُم َوَلَك اَْلْمُر َوَلَك املَْجُد َوَلَك الش ْكُر َوْحَدَك ال 
َشرِيَك َلَك، اي واِحُد اي َأَحُد اي َصَمُد اي َمْن مَلْ يَِلْد َومَلْ يُوَلْد َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوا  

َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْغِفْر َل َواْرمَحِِْن َواْكِفِِن ما َأَُهَِِّن َواْقِض  َأَحد ؛
َلِة ُكلَّ َأْمٍر َحِكيٍم تَ ْفُرُق َوَمْن  ْع َعَليَّ يف ِرْزِقي، فَِإنََّك يف هِذِه اللي ْ َدْيِِن َوَوسِ 

َخرْيُ الرَّازِِقنَي، فَِإنََّك قُ ْلَت َوأَْنَت َخرْيُ َتشاُء ِمْن َخْلِقَك تَ ْرُزُق فَاْرزُْقِِن َوأَْنَت 
َك َقَصْدُت  القائِِلنَي النَِّاِطقنَي:َواْسأَُلوا هللَا ِمْن َفْضِلِه، َفِمْن َفْضِلَك َأْسَأُل َوِإايَّ

 َوَلَك رََجْوُت فَاْرمَحِِْن اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.
الل ُهمَّ ه النيّب )ص( يف هذه الليلة: ادُْع هبذا الدعاء الذي كان يدعو بالرابع: 

َننا َوَبنْيَ َمْعِصَيِتَك َوِمْن طاَعِتَك ما تُ بَ لِ غُنا ِبِه  اْقِسْم لَنا ِمْن َخْشَيِتَك ما ََيُوُل بَ ي ْ
ْنيا، الل ُهمَّ َأْمِتْعنا ِبََِْساِعنا  ِرْضواَنَك َوِمَن اليَِّقنِي ما يُ َهوِ ُن َعَلْينا ِبِه ُمِصيباِت الد 
َتنا َواْجَعْلُه الواِرَث ِمنَّا َواْجَعْل أْثَرَن َعلى َمْن ظََلَمنا  َوأَْبصاِرَن َوقُ وَّتِنا ما َأْحيَ ي ْ
َواْنُصْرَن َعلى َمْن عاداَن َوال َُتَْعْل ُمِصيبَ َتنا يف ِديِننا َوال َُتَْعِل الد نْيا َأْكََبَ َُهِ نا 

َلَغ ِعْلِمنا، َوال ُتَسلِ ْط َعلَ   ْينا َمْن ال يَ ْرمَحُنا ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.َوال َمب ْ

وهذه من الدعوات اجلامعات الكاملت، ويغتنم الدعاء به يف سائر  
األوقات، ويف كتاب عوايل اللئايل أّن النيّب )ص( كان يدعو هبذا الدعاء يف  

 كافة األوقات، وحيسن القنوت به يف الصلوات.
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ُسْبحاَن هللِا َواِلَْمُد  بكّل من هذه األذكار مائة مرّة: أن يذكر هللااْلامس: 
وهي الباقيـات الصاحلـات يف قوله تعاىل:  هلِل َوال ِإلَه ِإال  هللُا َوهللُا َأْكََبُ.

 .﴿َواْلَباِقَياُت الصَّاِِلَاُت َخرْي  ِعنَد رَبِ َك ثَ َواِب  َوَخرْي  َأَمال ﴾

ن أيب حيىي يف حديث يف فضل ليلة روى الشيخ يف املصباح ع السادس:
النصف من شعبان، أنّه قال: قلت ملوالي الصادق )عليه السلم(: ما هو 

إذا صل يت العشاء فصلِ  ركعتني تقرأ يف فضل األدعية يف هذه الليلة؟ فقال: 
ويف ، ﴿ُقْل اَي أَي  َها اْلَكاِفُروَن﴾ اْلوَل اِلمد، وسورة اَلحد وهي سورة

، فإذا سّلمت ﴿ُقْل ُهَو اَّللَُّ َأَحد ﴾ سورة التوحيد، وهي سورةالثانية اِلمد و 
 قلت: 

، َوهللُا َأْكََبُ ثلاث  وثلثنَي مرّة، واِلَْمُد هلِل ثلاث  وثلثنَي مرّةُسْبحاَن هللِا 
 اي َمْن ]واي َمْن[ ِإلَْيِه َمْلجُأ الِعباِد يف املُِهمَّات َوِإلْيهِ أربعا  وثلثنَي مرّة، ُث قل:

يَ ْفزَُع اْلَْلُق يف املُِلمَّاِت اي عاملَ اَلَْهِر َواْلَِفيَّاِت اي َمْن ال ََتْفى َعَلْيِه َخواِطُر 
ِت اي َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت  اَْلْوهاِم َوَتصر ُف اَْلَطراِت اي َربَّ اَْلالِئِق َوالََبِايَّ

أَْنَت َأُمت  ِإَلْيَك ِبال ِإلَه ِإال  أَْنَت  اَْلَرِضنَي َوالسَّماواِت، َأْنَت هللُا ال ِإلَه ِإال  
ْعَت  َلِة ِمَّْن َنَظْرَت ِإلَْيِه فَ َرمِحَْتُه َوَسَِ فَيا ال ِإلَه ِإال  أَْنَت اْجَعْلِِن يف هِذِه اللي ْ

َتُه َوَعِلْمَت اْسِتقالََتُه فََأقَ ْلَتُه َوَُتاَوْزَت َعْن ساِلِف َخِطيَئِتِه وَ  َعِظيِم ُدَعاَءُه فََأَجب ْ
َجرِيَرتِِه فَ َقِد اْسَتَجْرُت ِبَك ِمْن ُذنُوِب َوََلَْأُت ِإلَْيَك يف َسْْتِ ُعُيوِب، الل ُهمَّ 
َفُجْد َعَليَّ ِبَكَرِمَك َوَفْضِلَك َواْحُطْط َخطاايَي ِبِْلِمَك َوَعْفِوَك َوتَ َغمَّْدّن يف 

َلِة ِبساِبِغ َكراَمِتَك َواْجَعْلِِن  تَ ُهْم هِذِه اللَّي ْ  ِفيها ِمْن َأْولِياِئَك الَِّذيَن اْجتَ بَ ي ْ
ِلطاَعِتَك َواْخَْتَِْتُْم ِلِعباَدِتَك َوَجَعْلتَ ُهْم خاِلَصَتَك َوَصْفَوَتَك، الل ُهمَّ اْجَعْلِِن 
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ُه َوتَ َوف ََّر ِمَن اَْلرْياِت َحظ ُه َواْجَعْلِِن ِمَّْن َسِلَم فَ َنِعَم َوفاَز  فَ َغِنَم ِمَّْن َسَعَد َجد 
َواْكِفِِن َشرَّ ما َأْسَلْفُت َواْعِصْمِِن ِمَن االْزِدايِد يف َمْعِصَيِتَك َوَحبِ ْب ِإََلَّ 
طاَعَتَك َوما يُ َقر ُِبِِن ِمْنَك َويُ ْزِلُفِِن ِعْنَدَك.َسيِ ِدي ِإلَْيَك يَ ْلَجُأ اَلاِرُب َوِمْنَك 

ملُْسَتِقيُل التائُب، َأدَّْبَت ِعباَدَك ِِبلتََّكر ِم يَ ْلَتِمُس الطَّاِلُب َوَعلى َكَرِمَك يُ َعوِ ُل ا
َوأَْنَت َأْكَرُم اَْلْكَرِمنَي َوَأَمْرَت ِِبلَعْفِو ِعباَدَك َوأَْنَت الَغُفوُر الرَِّحيُم، الل ُهمَّ َفال 

 ِمْن ََتْرِْمِِن ما رََجْوُت ِمْن َكَرِمَك َوال تُ ْؤِيْسِِن ِمْن ساِبِغ نَِعِمَك َوال َُتَيِ ْبِِن 
َلِة َْلْهِل طاَعِتَك َواْجَعْلِِن يف ُجنٍَّة ِمْن ِشراِر  َجزِيِل ِقَسِمَك يف هِذِه اللَّي ْ
َبرِيَِّتَك. َربِ  ِإْن مْل َأُكْن ِمْن َأْهِل ذِلَك فَأَْنَت َأْهُل الَكَرِم َوالَعْفِو َواملَْغِفَرِة 

ق ُه فَ َقْد َحُسَن َظِنِ  ِبَك َوََتَقََّق رَجاِئي َوُجْد َعَليَّ ِبا أَْنَت َأْهُلُه ال ِبا َأْسَتحِ 
َلَك َوَعِلَقْت نَ ْفِسي ِبَكَرِمَك فَأَْنَت َأْرَحُم الرَّامِحِنَي َوَأْكَرُم اَْلْكَرِمنَي، الل ُهمَّ 
َواْخُصْصِِن ِمْن َكَرِمَك ِبَزِيِل ِقَسِمَك َوَأعوُذ ِبَعْفِوَك ِمْن ُعُقوبَِتَك َواْغِفْر َلَ 

[ اْلُُلَق َوُيضيِ ُق َعَليَّ الرِ ْزَق َحّت  َأُقوَم ال ْنَب الَِّذي ََيِْبُس َعَليَّ ]َيِبُس عِن  ذَّ
بصاِلِح ِرضاَك َوأَنْ َعَم ِبَزِيِل َعطاِئَك َوَأْسَعَد ِبساِبِغ نَ ْعماِئَك، فَ َقْد ُلْذُت 

ُعُقوبَِتَك وِبِْلِمَك ِمْن ِبََرِمَك َوتَ َعرَّْضُت ِلَكَرِمَك َواْستَ َعْذُت ِبَعْفِوَك ِمْن 
َغَضِبَك َفُجْد ِبا َسأَْلُتَك َوأَِنْل ما الَتَمْسُت ِمْنَك َأْسأَُلَك ِبَك ال ِبَشيٍء ُهَو 

 َأْعَظُم ِمْنَك.

ِإَِلي تَ َعرََّض َلَك يف قال الّطوسي والكفعمي: يقال يف هذه الليلة:  السابع:
 القاِصُدوَن َوَأمََّل َفْضَلَك َوَمْعُروَفَك الطَّالُِبوَن هذا اللَّْيِل املُتَ َعرِ ُضوَن َوَقَصَدكَ 

َوَلَك يف هذا اللَّْيِل نَ َفحات  َوَجواِئُز َوَعطااي َوَمواِهُب َُتُن  َِبا َعلى َمْن َتشاُء 
رُي ِمْن ِعباِدَك َوَُتْنَ ُعها َمْن ملَْ َتْسِبْق َلُه الِعنايَُة ِمْنَك، َوها َأَن ذا ُعبَ ْيُدَك الَفقِ 
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َلِة  ِإلَْيَك املَُؤمِ ُل َفْضَلَك َوَمْعُروَفَك، فَِإْن ُكْنَت اي َمْوالي تَ َفضَّْلَت يف هِذِه اللَّي ْ
َعلى َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك َوُعْدَت َعَلْيِه ِبعاِئَدٍة ِمْن َعْطِفَك َفَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد 

ِيَن ا لفاِضِلنَي، َوُجْد َعَليَّ ِبَطْوِلَك وآِل ُُمَمٍَّد الطَيِ ِبنَي الطَّاِهرِيَن اَْلريِ 
َوَمْعُروِفَك اي َربَّ العاَلمنَي، َوَصلَّى هللا َعلى ُُمَمٍَّد خاُتَِ النَِّبيِ نَي َوآِلِه 
الطَّاِهرِيَن َوَسلََّم َتْسِليما  ِإنَّ هللَا محَِيد  َّمَِيد . الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْدُعوَك َكما َأَمْرَت 

 َوَعْدَت ِإنََّك ال َُتِْلُف امِليعاَد. فَاْسَتِجْب َل َكما
الل ُهمَّ ِإنَّ هذا الشَّْهَر املُباَرَك الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه الُقرآُن دعاء آخر ليلة: 

َوُجِعَل ُهدى  لِلنَّاِس َوبَ يِ ناٍت ِمَن اَلُدى َوالُفْرقاِن، َقْد َحَضَر َفَسلِ ْمنا ِفيِه 
ا يف ُيْسٍر ِمْنَك َوعاِفَيٍة. اي َمْن َأَخَذ الَقِليَل َوَشَكَر َوَسلِ ْمُه لَنا َوَتَسلَّْمُه ِمنَّ 

الَكِثرَي اقْ َبْل ِمِنِ  الَيِسرَي.الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك َأْن َُتَْعَل َل ِإَل ُكلِ  َخرْيٍ َسِبيال ، 
 َوَعمَّا َخَلْوُت ِبِه َوِمْن ُكلِ  ما ال َتُِب  مانِعا  اي َأرَحَم الرَّامِحِنَي، اي َمْن َعفا َعِنِ  

ِمَن السَّيِ ئاِت، اي َمْن مَلْ يُ َؤاِخْذّن ِبْرِتكاِب املَعاِصي؛ َعْفَوَك َعْفَوَك َعْفَوَك، اي 
َكِرُي! ِإَِلي َوَعْظَتِِن فَ َلْم أَتَِّعْظ، َوزََجْرَتِِن َعْن ُمارِِمَك فَ َلْم أَنْ َزِجْر، َفما 

، َعْفَوَك َعْفَوَك َعْفَوَك. الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك الرَّاَحَة ُعْذِري؟ فَاْعُف َعِنِ  اي َكِريُ 
ْنُب ِمْن َعْبِدَك فَ ْلَيْحُسِن  ِعْنَد املَْوِت، َوالَعْفَو ِعْنَد اِِلساِب، َعظَُم الذَّ

. التَّجاُوُز ِمْن ِعْنِدَك اي َأَهَل الت َّْقوى َواي َأْهَل املَْغِفَرِة، َعْفَوَك َعْفَوَك َعْفَوكَ 
الل ُهمَّ ِإّن ِ َعْبُدَك واْبُن عبِدَك واْبُن َأَمِتَك َضِعيف  َفِقري  ِإَل َرمْحَِتَك، َوأَْنَت 
ُمْنِزُل الِغن َوالََبََكِة َعلى الِعباِد قاِهر  ُمْقَتِدر  َأْحَصْيَت َأْعماََلُْم، َوَقسَّْمَت 

أَْلواَُّنُْم َخْلقا  ِمْن بَ ْعِد َخْلٍق، َوال يَعَلُم َأْرزاقَ ُهْم، َوَجَعْلتَ ُهْم ُُمَْتِلَفة  أَْلِسنَ تُ ُهْم وَ 
الِعباُد ِعْلَمَك، َوال يَ ْقِدُر الِعباُد َقْدَرَك، وَُكل نُا َفِقري  ِإَل َرمْحَِتَك َفال َتْصِرْف 
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َعِنِ  َوْجَهَك، َواَجَعْلِِن ِمْن صاِلِِي َخْلِقَك يف الَعَمِل َواَْلَمِل َوالَقضاِء 
لل ُهمَّ أَْبِقِِن َخرْيَ الَبقاِء، َوَأْفِنِِن َخرْيَ الَفناِء َعلى ُمواالِة َأولِياِئَك، َوالَقَدِر. ا

َوُمعاداِة َأْعداِئَك، َوالرَّْغَبِة ِإلَْيَك َوالَرْهَبِة ِمْنَك، َواُْلُشوِع َوالَوفاِء َوالتَّْسِليِم 
. الل ُهمَّ ما كاَن يف قَ ْلِب ِمْن َلَك، َوالتَّْصِديِق ِبِكتاِبَك، َوات ِباِع ُسنَِّة َرُسوِلكَ 

َشكٍ  َأْو رِيْ َبٍة َأْو ُجُحوٍد َأْو قُ ُنوٍط َأْو فَ َرٍح َأْو َبَذٍخ َأْو َبَطٍر َأْو ُخَياَلَء َأْو ِرايٍء 
َأْو َُسَْعٍة َأْو ِشقاٍق َأْو نِفاٍق َأْو ُكْفٍر َأْو ُفُسوٍق َأْو ِعْصياٍن َأْو َعَظَمٍة َأْو َشيٍء 

َلِِن َمكانَُه ِإُياَن  ِبَوْعِدَك، َوَوفاء  ِبَعْهِدَك، ال َتُِ  ب  فَأْسأَُلَك اي َربِ  َأْن تُ َبدِ 
ْنيا، َوَرْغَبة  ِفيما ِعْنَدَك، َوأَثَ َرة  َوُطْمأَنِيَنة  َوتَ ْوبَة   َوِرضا  ِبَقضاِئَك، َوزُْهدا  يف الد 

ي أَْنَت ِمْن ِحْلِمَك تُ ْعصى، َوِمْن َنُصوحا ، َأْسأَُلَك ذِلَك اي َربَّ العاَلِمنَي. ِإَلِ 
َكَرِمَك َوُجوِدَك ُتطاُع َفَكأَنََّك ملَْ تُ ْعَص، َوَأَن َوَمْن ملَْ يَ ْعِصَك ُسك اُن َأْرِضَك 
َفُكْن َعَلْينا ِِبلَفْضِل َجوادا ، َوِِبَْلرْيِ َعوَّادا ، اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي، َوَصل ى هللا 

ِه صالة  داِئمة  ال َُتْصى َوال تُ َعد  َوال يَ ْقِدُر َقْدَرها َغرْيَُك اي َعلى ُُمَمٍَّد َوآلِ 
 َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

 
 

* * * 
 
 

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   212                        )الفهرس( احملتوايت               

 
 
 
 

 

 الفصُل الث الثُ 

 يف َفضِل َشهِر َرَمضان وأعمالهِ 

روى الصدوق وبسند ُمعترب َعن الّرضا )عليه السلم( َعن آبئِه َعن أمري 
ؤمنني َعليِه وعلى أوالد

ُ
إن  رسول هللا )ص( خطبنا يف آخر ه السَّلم، قاَل: امل

أي ها الن اُس إن ه َقْد أقبَل إليكم َشهُر هللِا ِبلَبكِة  ُجعة من شعبان فقاَل:
ِم  ُمُه أفضُل اْلاي  والر محة واملغفرِة َشهر  ُهَو ِعنَد هللِا أَفضُل الش هوِر وأاي 

عات، ُهَو َشهر  ُدعيُتم فيِه إَل ولياليِه أَفضُل اللياَل وساعاتُُه أَفضُل السا
ضيافِة هللِا وُجِعلُتم فيِه ِمن أْهِل كرامِة هللِا، أنفاُسُكْم فيِه تسبيح  ونوُمُكْم فيِه 
، َفَسلوا هللَا ربَُّكْم بني اٍت  ِعَبادة  وعَمُلُكْم فيِه مقُبول  ودعاؤُكم فيه ُمْسَتجاب 

اِمِه وتالوِة كتاِبِه، فإنَّ الشَِّقيَّ َمن َصادقٍة وقلوٍب طَاهرٍة أْن يُ َوفِ َقُكْم لصي
ُحرَِم ُغفراَن هللِا يف هذا الشَّهِر الَعظيِم، واذكروا ِبوِعُكم وعطِشُكْم فيِه 
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جوَع َيوِم القيامِة وَعَطَشُه، وتصدَّقوا على فقراِئُكم ومساكيِنُكْم ووقِ روا  
ِسنَتُكم وُغض وا َعمَّا كبارَُكم وارمحوا ِصَغارَُكْم، وِصلوا أرحاَمكم واحفظوا أل

ال َيَِل  النَّظُر إليِه أبصارَُكْم وَعمَّا ال َيَِل  االستماُع إليه أَساَعُكْم، وََتَنَّنوا 
على أيتاِم النَّاِس يُ َتَحنَّْن على أيتاِمُكْم، وتوبوا إليِه ِمن ذنوِبُكم، وارفعوا إليِه 

ا أْفَضُل السَّاعاِت ينظُر هللُا عزَّ  أيدَيُكم ِبلد عاِء يف أوقاِت صلواِتُكم، فإَّن 
وجلَّ فيها ِبلر محِة إَل عباِدِه ُُييُبهم إذا ََنَجْوُه، ويُلبِ يهم إذا ََنَدْوُه 
ويستجيُب َلم إذا َدَعْوُه. أي ها الناُس: إنَّ أنُفَسُكْم مرهونة  ِبعماِلكم 

فوا عنها ِبُطوِل ففك وها ِبستغفارُِكم، وظهورَُكم ثقيلة  ِمن أوزارُِكم َفَخف ِ 
َب املَُصلِ نَي  ُسجودُِكم، واعلموا أنَّ هللَا تعاَل ِذكُرُه أْقسَم بعزَّتِِه أْن ال يُعذِ 

 والسَّاجديَن، وأْن ال يروِ َعهم ِبلن ار َيوَم يقوُم الن اُس لربِ  العاملنَي.
ذِلَك أي ها الن اُس: َمن َفطََّر منكم صائما  مؤمنا  يف هذا الش هِر كاَن َلُه ب

ِعنَد هللِا ِعْتُق رَقَ َبٍة ومغفرة  ِلَما مضى ِمن ذنوبِه. قيَل: اي رسوَل اَّللِ  )ص( 
ولَيَس كل نا يْقدُر على ذِلَك، فقاَل )ص( اتَّقوا الن اَر ولو ِبِشقِ  َُتَْرٍة، اتَّقوا 

َل هذا الن اَر ولو بشربٍة ِمن ماٍء، فإنَّ هللَا تعاَل يَ َهُب ذِلَك اْلجَر ِلَمْن َعمِ 
اليسرَي إذا ملَْ يقدْر على أكثر منُه. اي أي ها الن اُس: َمن حسََّن منكم يف هذا 
الش هِر ُخُلَقُه كاَن َلُه جواز  على الصراِط يَ ْوَم تزل  فيِه اَْلقداُم، وَمن خفََّف 

ُه  يف هذا الش هِر َعمَّا ملكْت ُييُنُه خفََّف هللُا َعليِه حسابَُه، وَمن كفَّ فيِه شرَّ 
كفَّ هللُا َعنُه َغَضَبُه َيوَم يلقاُه، وَمن أكرَم فيِه يتيما  َأْكَرَمُه هللُا َيوَم يلقاُه، 
وَمن وصَل فيه َرمِحَُه َوَصَلُه هللاُ برمحَِتِه يوَم يلقاُه وَمن َقَطَع فيِه َرمِحَُه َقَطَع هللاُ 

تَب َلُه براءة  ِمن الن اِر وَمن َعنُه َرمْحََتُه َيوَم يَ ْلَقاُه، وَمن تَطوََّع فيِه بصالة ك
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أد ى فيِه فرضا  كان َلُه ثواُب َمن أد ى سبعنَي فريضة  فيما سواُه ِمَن 
الش هوِر، وَمْن أكثَر فيِه مَن الصالة عليَّ ثق َل هللُا ميزانَه يوَم َتَِف  املوازيُن، 

لُقرآَن يف َغريِه ِمَن وَمن تال فيه آية  ِمن القرآِن كاَن َلُه مثُل َأْجِر َمْن َخَتَم ا
الشهوِر. أي ها الن اُس: إنَّ أبواَب اَلِناِن يف هذا الش هر مفتََّحة  َفَسُلوا ربَّكم 
أْن ال يُ ْغِلَقَها َعَليُكم، وأبواَب النرياِن ُمَغلََّقة  َفَسُلوا ربَّكم أْن ال يفتَحها 

إىل آخر لِ َطَها َعَليُكم....َعليكم، والشَّياطنَي َمْغُلوَلة  َفَسلوا ربَّكم أْن ال ُيس
 اخلطبة. ُّث سأله أمري املؤمنني عن أفضل األعمال يف هذا الشهر فقال )ص(:

 الورُع عن ُمارِم هللِا.
روى الّصدوق )رمحه هللا( أنَّ النيبَّ )ص( كان ِإذا دخل َشهُر َرَمضاَن فكَّ  

 كلَّ أسري  وأعطى كلَّ سائل. 

 دعاء يف استقبال شهر رمضان 

 ِمنَ َأْهِلِه لَِنُكوَن ِْلْحَسانِِه  منْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َهَداََن ِِلَْمِدِه، وَجَعَلَنا اِلَْ 
الشَّاِكرِيَن، وِلَيْجزِيَ َنا َعَلى َذِلَك َجَزاَء اْلُمْحِسِننَي، واِْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َحَباََن 

ُبِل ِإْحَسانِِه لَِنْسُلَكَها ِبَنِ ِه ِإََل ِرْضَوانِِه، ِبِديِنِه، واْخَتصََّنا ِبِلَِّتِه، وَسب ََّلَنا يف سُ 
تِْلَك الس ُبِل  منَعنَّا، واِْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َجَعَل  بهمَحْدا  يَ تَ َقب َُّلُه ِمنَّا، ويَ ْرَضى 

ْساَلِم، وَشْهَر الطَُّهوِر، وَشْهَر  َشْهَرُه َشْهَر رََمَضاَن، َشْهَر الصِ َياِم، وَشْهَر اْْلِ
 منالَّتْمِحيِص، وَشْهَر اْلِقَياِم الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن، ُهد ى ِللنَّاِس، وبَ يِ َناٍت 

اِْلُُرَماِت  مناَْلَُدى واْلُفْرقَاِن، فََأَِبَن َفِضيَلَتُه َعَلى َساِئِر الش ُهوِر ِبَا َجَعَل َلُه 
َأَحلَّ يف َغرْيِِه ِإْعظَاما ، وَحَجَر  ماورَِة، َفَحرََّم ِفيِه اْلَمْوُفورَِة، واْلَفَضاِئِل اْلَمْشهُ 
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َأْن  عزَّ و جلَّ ُيُِيُز  الِفيِه اْلَمطَاِعَم واْلَمَشاِرَب ِإْكَراما ، وَجَعَل َلُه َوْقتا  بَ يِ نا  
َلُه، و َم قَ ب ْ لَ  اليُ َقدَّ لََيالِيِه َعَلى  منة  َواِحَدة  يَ ْقَبُل َأْن يُ َؤخََّر َعْنُه. ُثَّ َفضََّل لَي ْ

َلَة اْلَقْدِر، تَ نَ زَُّل اْلَماَلِئَكُة والر وُح ِفيَها ِبِِْذِن َرَبِ ِْم  لََياَل أَْلِف َشْهٍر، وََسَّاَها لَي ْ
ِبَا ِعَباِدِه  منَيَشاُء  منُكلِ  َأْمٍر َساَلم ، َداِئُم اْلََبََكِة ِإََل طُُلوِع اْلَفْجِر َعَلى   من

َقَضائِِه. اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد وآِلِه، وَأَلِْْمَنا َمْعرَِفَة َفْضِلِه  منَأْحَكَم 
وِإْجاَلَل ُحْرَمِتِه، والتََّحف َظ ِمَّا َحَظْرَت ِفيِه، وَأِعنَّا َعَلى ِصَياِمِه ِبَكفِ  اَْلََوارِِح 

ُنْصِغَي ِبََِْسَاِعَنا ِإَل َلْغٍو،  الا يُ ْرِضيَك َحّتَّ َعْن َمَعاِصيَك، واْسِتْعَماَِلَا ِفيِه ِبَِ 
ََنُْطَو  النَ ْبُسَط أَْيِديَ َنا ِإََل َُمُْظوٍر، و الُنْسرَِع ِِبَْبَصاِرََن ِإََل ََلٍْو، وَحّتَّ  الو

تَ ْنِطَق َأْلِسنَ تُ َنا  ال، وَأْحَلْلتَ  ماَتِعَي بُُطونُ َنا ِإالَّ  الِبَِْقَداِمَنا ِإََل َُمُْجوٍر، وَحّتَّ 
نَ تَ َعاَطى ِإالَّ الَِّذي  الثَ َواِبَك، و منيُْدّن  مانَ َتَكلََّف ِإالَّ  الِإالَّ ِبَا َمث َّْلَت، و

ِراَئِء اْلُمَرائنَي، وَُسَْعِة اْلُمْسِمِعنَي،  منِعَقاِبَك، ُثَّ َخلِ ْص َذِلَك ُكلَُّه  منيَِقي 
َتِغي ِفيِه ُمَرادا  ِسَواَك. اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى  الُك ِفيِه َأَحدا  ُدوَنَك، وُنْشرِ  ال نَ ب ْ

ُُمَمٍَّد وآِلِه، وِقْفَنا ِفيِه َعَلى َمَواِقيِت الصََّلَواِت اْْلَْمِس ِبُُدوِدَها الَّيِت 
وَأْوقَاِِتَا الَّيِت  َحدَّْدَت، وفُ ُروِضَها الَّيِت فَ َرْضَت، وَوظَائِِفَها الَّيِت َوظَّْفَت،

، وأَْنزِْلَنا ِفيَها َمْنزَِلَة اْلُمِصيِبنَي ِلَمَناِزَِلَا، اِْلَاِفِظنَي ِْلَرَْكاَِّنَا، اْلُمَؤدِ يَن ََلَا  َوقَّتَّ
َسنَُّه َعْبُدَك وَرُسوُلَك َصَلَواُتَك َعَلْيِه وآِلِه يف رُُكوِعَها  مايف َأْوقَاِِتَا َعَلى 

يِع فَ َواِضِلَها َعَلى َأَُتِ  الطَُّهوِر وَأْسَبِغِه، وَأْبنَيِ اْْلُُشوِع وَأبْ َلِغِه. وُسُجوِدَها و  ُجَِ
وَوفِ ْقَنا ِفيِه ِْلَْن َنِصَل َأْرَحاَمَنا ِِبْلَِبِ  والصِ َلِة، وَأْن نَ تَ َعاَهَد ِجريَانَ َنا ِِبْْلْفَضاِل 

َرَها ِبِِْخَراِج الزََّكَواِت، ال منواْلَعِطيَِّة، وَأْن َُنَلِ َص َأْمَوالََنا  تَِّبَعاِت، وَأْن نَُطهِ 
َعاَداََن  منظََلَمَنا، وَأْن ُنَساملَ  منَهاَجَرََن، وَأْن نُ ْنِصَف  َمنْ وَأْن نُ َراِجَع 
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 النُ َوالِيِه، واِلِْْزُب الَِّذي  الُعوِدَي ِفيَك وَلَك، فَِإنَُّه اْلَعُدو  الَِّذي  منَحاَشى 
ُرََن  منُنَصاِفيِه. وَأْن نَ تَ َقرََّب ِإلَْيَك ِفيِه   من بهاْْلَْعَماِل الزَّاِكَيِة ِبَا ُتَطهِ 

يُوِرَد َعَلْيَك َأَحد   الاْلُعُيوِب، َحّتَّ  منالذ نُوِب، وتَ ْعِصُمَنا ِفيِه ِمَّا َنْسَتْأِنُف 
َأبْ َواِب الطَّاَعِة َلَك، وَأنْ َواِع اْلُقْربَِة ِإَلْيَك.  مننُوِرُد  ماَماَلِئَكِتَك ِإالَّ ُدوَن  من

اْبِتَدائِِه ِإََل  ِمنِ تَ َعبََّد َلَك ِفيِه  مناللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبَقِ  َهَذا الشَّْهِر، وِبَقِ  
ٍد َصاِلٍح اْخَتَصْصَتُه، َأْن َمَلٍك قَ رَّبْ َتُه، َأْو َنِبٍ  َأْرَسْلَتُه، َأْو َعبْ  منَوْقِت فَ َنائِِه 

ْلَنا ِفيِه ِلَما َوَعْدَت َأْولَِياَءَك  َكَراَمِتَك،   منُتَصلِ َي َعَلى ُُمَمٍَّد وآِلِه، وَأهِ 
 َمنِ َأْوَجْبَت ِْلَْهِل اْلُمَباَلَغِة يف طَاَعِتَك، واْجَعْلَنا يف َنْظِم  ماوَأْوِجْب لََنا ِفيِه 

ِْلَاَد اْسَتَحقَّ الرَّفِ  َنا اْْلِ يَع اْْلَْعَلى ِبَرمْحَِتك. اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد وآِلِه، وَجنِ ب ْ
يف تَ ْوِحيِدَك، واْلت َّْقِصرَي يف َُتِْجيِدَك، والشَّكَّ يف ِديِنَك، واْلَعَمى َعْن 

َداَع ِلَعُدوِ َك الشَّْيطَا ْغَفاَل ِِلُْرَمِتَك، واالَنِْ ِن الرَِّجيِم، اللَُّهمَّ َصلِ  َسِبيِلَك، واْْلِ
َلٍة  لََياَل َشْهِرََن َهَذا رِقَاب   منَعَلى ُُمَمٍَّد وآِلِه، وِإَذا َكاَن َلَك يف ُكلِ  لَي ْ

تِْلَك الر ِقَاِب، واْجَعْلَنا  منيُ ْعِتُقَها َعْفُوَك، َأْو يَ َهبُ َها َصْفُحَك فَاْجَعْل رِقَابَ َنا 
 َأْهٍل وَأْصَحاٍب. اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد وآِلِه، واُْمَْق ُذنُوبَ َنا َخرْيِ  منِلَشْهِرََن 

َقِضَي َعنَّا وَقْد  ِمِه َحّتَّ يَ ن ْ َمَع اُمِ َاِق ِهاَلِلِه، واْسَلْخ َعنَّا تَِبَعاتَِنا َمَع اْنِساَلِخ َأايَّ
تَ َنا ِفيِه  السَّيِ َئاِت. اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى  مناْْلَِطيَئاِت، وَأْخَلْصتَ َنا ِفيِه  منَصفَّي ْ

َنا  ْمَنا، وِإِن اْشَتَمَل َعَلي ْ ْلَنا، وِإْن زُْغَنا ِفيِه فَ َقوِ  ُُمَمٍَّد وآِلِه، وِإْن ِمْلَنا ِفيِه فَ َعدِ 
َك، وزَيِ نْ  َأْوقَاَتُه  َعُدو َك الشَّْيطَاُن فَاْستَ ْنِقْذََن ِمْنُه. اللَُّهمَّ اْشَحْنُه ِبِعَباَدتَِنا ِإايَّ

ِبطَاَعِتَنا َلَك، وَأِعنَّا يف ََّنَارِِه َعَلى ِصَياِمِه، ويف لَْيِلِه َعَلى الصَّاَلِة والتََّضر ِع 
لَِّة َبنْيَ َيَدْيَك َحّتَّ  َنا ِبَغْفَلٍة،  الِإلَْيَك، واْْلُُشوِع َلَك، والذِ  َيْشَهَد ََّنَارُُه َعَلي ْ
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ُلُه بِتَ ْفرِيٍط. ا الو ِم َكَذِلَك لَي ْ ْرتَ َنا،  ماللَُّهمَّ واْجَعْلَنا يف َساِئِر الش ُهوِر واْْلَايَّ َعمَّ
ِفيَها َخاِلُدوَن،  همِعَباِدَك الصَّاِلِِنَي الَِّذيَن َيرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس  منواْجَعْلَنا 

ُْم ِإََل  ماوالَِّذيَن يُ ْؤُتوَن  الَِّذيَن  منَرَبِ ِْم رَاِجُعوَن، و آتَ ْوا وقُ ُلوَُبُْم َوِجَلة ، َأَّنَّ
ََلَا َساِبُقوَن. اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد وآِلِه، يف ُكلِ   همُيَسارُِعوَن يف اْْلَرْيَاِت و

َصلَّْيَت َعَلْيِه،  منَصلَّْيَت َعَلى  ماَوْقٍت وُكلِ  َأَواٍن وَعَلى ُكلِ  َحاٍل َعَدَد 
 َُيِْصيَها َغرْيَُك، ِإنََّك فَ عَّال  ِلَما ُترِيُد. الُكلِ ِه ِِبْْلَْضَعاِف الَّيِت وَأْضَعاَف َذِلَك  

 املطلب اْلول: يف أعمال شهر رمضان العام ة

 وهي أربعة أقسام: 

 القسم اْلول: ما يعم  الل ياَل واْلايم
روى السّيد ابن طاووس )رمحه هللا( عن الصادق والكاظم )عليهما السلم( 

تقول يف َشهر رمضان ِمن أوله إَل آخره بَعد ُكلِ  فريضة: اللُهمَّ اْرزُْقِِن : قاال
َتِِن يف ُيْسٍر ِمْنَك َوعاِفَيٍة  َحجَّ بَ ْيِتك اِلَراِم يف عاِمي هذا َويف ُكلِ  عاٍم ما أَبْ َقي ْ

ِد الشَّرِيَفِة، َوِزايرَِة َقَْبِ َوَسَعِة ِرْزٍق، َوال َُتِْلِِن ِمْن تِْلَك املَواِقِف الَكِرُِيَِة َواملَشاهِ 
يِع َحواِئِج الد نْيا َواَلخرِة َفُكْن َل الل ُهمَّ ِإّن ِ  نَِبيِ َك َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه، َويف ُجَِ
َلِة الَقْدِر ِمَن الَقضاِء الَِّذي  ُر ِمَن اَْلْمِر املَْحُتوِم يف لَي ْ َأْسأَُلَك ِفيما تَ ْقِضي َوتُ َقدِ 

َرد  َوال يُ َبدَُّل َأْن َتْكتُ َبِِن ِمْن ُحجَّاِج بَ ْيِتَك اِلَراِم املََْبُوِر ُحج ُهم، املَْشُكوِر ال ي ُ 
ُر َأْن  ُهْم َسيِ ئاُِتُْم، َواْجَعْل ِفيما تَ ْقِضي َوتُ َقدِ  َسْعيُ ُهم، املَْغُفوِر ُذنُوَُبُم، املَُكفَِّر َعن ْ

َع َعَليَّ ِرْزِقي، َوتَؤدِ َي َعِنِ  َأماَنيِت ُتِطيَل ُعْمِري ]ُتطيَل عمري يف طاَعِتكَ  [ َوتُ َوسِ 
اي َعِلي  اي َعِظيُم، اي  وتدعو عقيب ُكلِّ فريضة فتقول:َوَدْيِِن، آِمنَي َربَّ العاَلِمنَي. 

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   218                        )الفهرس( احملتوايت               

، َغُفوُر اي رَِحيُم، أَْنَت الرَّب  الَعِظيُم الَِّذي لَْيَس َكِمْثِلِه َشيء  َوُهَو الَسِميُع الَبِصريُ 
َوهذا َشْهر  َعظَّْمَتُه وََكرَّْمَتُه َوَشرَّفْ َتُه َوَفضَّْلَتُه َعلى الُشُهوِر َوُهَو الشَّْهُر الَِّذي 
فَ َرْضَت ِصياَمُه َعَليَّ َوُهَو َشْهُر َرَمضاَن الَِّذي أَنْ َزْلَت ِفيِه الُقْرآَن ُهدى  لِلناِس 

َلَة الَقْدِر َوَجَعْلَتها َخرْيا  ِمْن أَْلِف  َوبَ يِ ناٍت ِمَن اَلُدى َوالُفْرقاِن، َوَجَعْلتَ  ِفيِه لَي ْ
َشْهٍر فَيا ذا املَنِ  َوال ُُيَن  َعَلْيَك ُمنَّ َعَليَّ ِبَفَكاِك رَقَ َبيِت ِمَن الن اِر يف َمْن َُتُن  َعَلْيِه 

 َوَأْدِخْلِِن اَلَنََّة ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.
املِصباح ويف البلد األمني، كما روى الشيخ الشهيد يف  وروى الكفعمي يف 

َمن دعا َبذا الد عاء يف َرَمضان بَعد ُكلِ  جمموعته َعن النيب )ص( أنّه قال: 
فريضة غفر هللا َلُه ذنوبه إَل َيوم القيامة: الل ُهمَّ َأْدِخْل َعلى َأْهِل الُقُبوِر 

الل ُهمَّ َأْشِبْع ُكلَّ جاِئٍع، الل ُهمَّ اْكُس ُكلَّ  الس ُروَر، الل ُهمَّ َأْغِن ُكلَّ َفِقرٍي،
ُعْرايٍن، الل ُهمَّ اْقِض َدْيَن ُكلِ  َمِديٍن، الل ُهمَّ فَ ر ِْج َعْن ُكلِ  َمْكرَوٍب، الل ُهمَّ رُدَّ 
ُكلَّ َغرِيٍب، الل ُهمَّ ُفكَّ ُكلَّ َأِسرٍي، الل ُهمَّ َأْصِلْح ُكلَّ فاِسٍد ِمْن أُُموِر 

ِلِمنَي، الل ُهمَّ اْشِف ُكلَّ َمرِيٍض، اللَُّهمَّ ُسدَّ فَ ْقَرَن ِبِغناَك، الل ُهمَّ َغريِ ْ ُسوَء املُسْ 
ْيَن َوَأْغِنَنا ِمَن الَفْقِر ِإنََّك َعلى ُكلِ   حالِنا ِبُْسِن حاِلَك، الل ُهمَّ اْقِض َعن ا الدَّ

.  َشيٍء َقِدير 
ل: كاَن الّصادق )عليه السلم( وروى الكليين يف الكايف َعن أيب بصري، قا

الل ُهمَّ ِإّن ِ ِبَك َوِمْنَك َأْطُلُب حاَجيِت،  يدعو هبذا الدُّعاء يف َشهر رمضان:
َوَمْن طََلَب حاَجة  ِإَل الن اِس فَِإّن ِ ال َأْطُلُب حاَجيِت ِإال  ِمْنَك َوْحَدَك ال 

ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوَأْهل بَ ْيِتِه،  َشرِيَك َلَك، َوَأْسأَُلَك ِبَفْضِلَك َوِرْضواِنَك َأنْ 
َوَأْن َُتَْعَل َل يف عاِمي هذا ِإَل بَ ْيِتَك اِلَراِم َسِبيال  ِحجَّة  َمَْبُورَة  ُمتَ َقب ََّلة  زاِكَية  
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خالصة  َلَك تَ َقر  َِبا َعْيِِن َوتَ ْرُفُع َِبا َدرََجيِت، َوتَ ْرزَُقِِن َأْن َأُغضَّ َبَصِري َوَأْن 
يِع َُمارِِمَك َحّت  ال َيُكوَن َشيء  آثَ َر أَ  ْحَفَظ فَ ْرِجي َوَأْن َأُكفَّ َِبا َعْن ُجَِ

ِعْنِدي ِمْن طاَعِتَك َوَخْشَيِتَك، َوالَعَمِل ِبا َأْحبَ ْبَت َوالْتَِّْك ِلما َكرِْهَت َوََّنَْيَت 
، َوَأْسأَُلَك َأْن َعْنُه، َواْجَعْل ذِلَك يف ُيْسٍر َوَيساٍر َوعاِفَيٍة َوما أَنْ َعمْ  َت ِبِه َعَليَّ

َُتَْعَل َوفاِت قَ ْتال  يف َسِبيِلَك ََتَْت رايَِة نَِبيِ َك َمَع َأْولِياِئَك، َوَأْسأَُلَك َأْن تَ ْقُتَل 
ِب َأْعداَءَك َوَأْعداَء َرُسوِلَك، َوَأْسأَُلَك َأْن ُتْكرَِمِِن َِبَواِن َمْن ِشْئَت ِمْن 

ِنِ  ِبَكراَمِة َأَحٍد ِمْن َأْولِياِئَك. الل ُهمَّ اْجَعْل َل َمَع الرَُّسوِل َخْلِقَك، َوال ِتُِ 
 َسِبيال ، َحْسِبَ هللاُ ما شاَء هللاُ.

 القسم الثاّن: ما ُيسَتحب  إتيانه يف لَياَل َشهر رََمضان وهَي أمور:
ليِه اإلفطار وُيسَتحبُّ أتِخريه َعن صلة العشاء، إاّل إذا غلَب عَ اْلول: 

 الّضعف أو كاَن له قوم ينتظرونه.

أن يدعَو عنَد اإلفطار بدعوات اإلفطار املأثورة، منها أن يقوَل:  الثاّن:
لَِيهَب هللُا َلُه مثَل  «الل ُهمَّ َلَك ُصْمُت َوَعلى ِرْزِقَك َأْفَطْرُت َوَعَلْيَك تَ وَكَّْلتُ »

نني عليه السلم كان إذا أراد أْجر كّل َمن صام ذلَك اليوم، وُروَي أنَّ أمري املؤم
ِبْسِم هللِا الل ُهمَّ َلَك ُصْمنا َوَعلى ِرْزِقَك َأْفَطْرَن فَ تَ َقبَّْل »أن يفطر يَقول: 

 «.]فَ تَ َقبَّلُه[ ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع الَعِليمُ 
ِبْسِم هللِا الرَّمْحِن الرَِّحيِم اي أن يقول عند أوَّل لقمة أيخذها: الثالث: 

إن  هللا تعاَل يعتق يف آخر ساعة ِمن . ويف احلديث: واِسَع املَْغِفَرِة اْغِفْر َل 
َّنار ُكل  َيوم ِمن َشهر رََمضان ألف ألف رقبة، َفَسِل هللَا تعاَل أن ُيعَلَك 
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 منهم.
 الَقدر ِعنَد اإلفطار.الرابع:أن يتلَو سورة 

 ولو بَعدد ِمن الّتمر أو اخلامس: أن يتصدََّق عند اإلفطار ويفطَِّر الصاِئمنيَ 
 بشربة  ِمن املاء.

الل ُهمَّ َربَّ َشْهِر َرَمضاَن الَِّذي وأن يدعَو كّل ليلة من شهر رمضان: 
أَنْ َزْلَت ِفيِه الُقْرآَن َواْفَْتَْضَت َعلى ِعباِدَك ِفيِه الصِ ياَم، َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل 

ِلَراِم يف عاِمي هذا َويف ُكلِ  عاٍم َواْغِفْر َل تِْلَك ُُمَمٍَّد َواْرزُْقِِن َحجَّ بَ ْيِتَك ا
 الذ نُوَب الِعظاَم فَِإن ُِه ال يَ ْغُفرها َغرْيَُك اي َرمْحُن اي َعال ُم.

* * * 
 

 دعاء االفتتاح

 أن يدعَو يف كّل ليلة من شهر رمضان هبذا الدعاء:

د  لِلصَّواِب ِبَنِ َك َوأَيْ َقْنُت الل ُهمَّ ِإّن ِ َأفْ َتِتُح الثَّناَء ِبَْمِدَك َوأَنْ  َت ُمَسدِ 
أَنََّك َأْنَت َأْرَحُم الرَّامِحِنَي يف َمْوِضِع الَعْفِو َوالرَّمْحَِة، َوَأَشد  املُعاِقِبنَي يف 
ِيَن يف َمْوِضِع الِكَْبِايِء َوالَعَظَمِة.  َمْوِضِع النَّكاِل َوالنَِّقَمِة، َوَأْعَظُم املَُتَجَبِ 

يُع ِمْدَحيِت َوَأِجْب اي الل   ُهمَّ َأِذْنَت َل يف ُدعاِئَك َوَمْسأَلَِتَك فاَْسَْع اي َسَِ
رَِحيُم َدْعَوِت َوَأِقْل اي َغُفوُر َعثْ َرِت، َفَكْم اي ِإَِلي ِمْن ُكْربٍَة َقْد فَ رَّْجَتها َوُُهُوٍم 

ٍة َقْد َنَشْرَِتا َوَحْلَقِة َبالٍء َقْد ]ُغموٍم[ َقْد َكَشْفَتها َوَعثْ َرٍة َقْد َأقَ ْلَتها َوَرمحَْ 
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َفَكْكَتها، اِلَْمُد هلِل الَّذي ملَْ يَ تَِّخْذ صاِحَبة  َوال َوَلدا  َوملَْ َيُكْن َلُه َشرِيك  يف 
ُْه َتْكِبريا ، اِلَْمُد هلِل ِبَِمِيِع َُماِمِدِه ُكل ِ  ها املُْلِك َومَلْ َيُكْن َلُه َوَلٌّ ِمَن الذ ِل وََكَبِ 

يِع نَِعِمِه ُكلِ ها، اِلَْمُد هلِل الَِّذي ال ُمضادَّ َلُه يف ُمْلِكِه َوال ُمنازَِع َلُه  َعلى ُجَِ
يف َأْمرِِه، اِلَْمُد هلِل الَِّذي ال َشرِيَك َلُه يف َخْلِقِه َوال َشِبيَه َلُه يف َعَظَمِتِه، 

ُه الظاِهِر ِبلَكَرِم ََّمُْدُه الباِسِط ِبَلُوِد اِلَْمُد هلِل الفاِشي يف اْلَْلِق َأْمُرُه َومَحْدُ 
ُقُص َخزائُِنُه َوال يَزِيُدُه َكثَرُة الَعطاِء ِإال  ُجودا  وََكَرما  ِإنَُّه ُهَو  َيَدُه، الَِّذي ال تَ ن ْ

ِظيَمٍة الَعزِيُز الَوهَّاُب، الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك َقِليال  ِمْن َكِثرٍي َمَع َحاَجٍة ِب ِإلَْيِه عَ 
ِوِغناَك َعْنُه َقْدي  َوُهَو ِعْنِدي َكِثري  َوُهَو َعَلْيَك َسْهل  َيِسري  الل ُهمَّ ِإنَّ َعْفَوَك 
َعْن َذْنِب َوَُتاُوَزَك َعْن َخِطيَئيِت َوَصْفَحَك َعْن ظُْلِمي َوسْْتََك َعَلى ]َعْن[ 

ْرِمي، ِعْنَدما كاَن ِمْن قَِبيِح َعَمِلي َوِحْلَمَك َعْن َكِثرِي ]كبرِي ُجْرمي[ جُ 
َخطَِأي َوَعْمِدي َأْطَمَعِِن يف َأْن َأْسأََلَك ما ال أْستَ ْوِجُبُه ِمْنَك الَِّذي َرزَقْ َتِِن 
ِمْن َرمْحَِتَك َوَأرَيْ َتِِن ِمْن َقْدرَِتَك َوَعرَّفْ َتِِن ِمْن ِإجابَِتَك، َفِصْرُت َأْدُعوَك آِمنا  

 خائِفا  َوال َوِجال  ُمِدالًّ َعَلْيَك ِفيما َقَصْدُت ِفيِه ]ِبِه[ َوَأْسأَُلَك ُمْسَتْأِنسا  ال
ِإلَْيَك، فَإْن َأْبطَأ َعِنِ  ]أَْبطََأ عليَّ[ َعِتْبُت ِبَْهِلي َعَلْيَك َوَلَعلَّ الَِّذي أَْبطََأ 

 ُمَؤمالًّ[ َكِرُيا  َعِنِ  ُهَو َخرْي  َل ِلِعْلِمَك ِبعاِقَبِة اْلُُموِر، فَ َلْم َأَر َمْوَل  ]فلم َأرَ 
. ِإنََّك َتْدُعوّن فَُأَوَلِ  َعْنَك َوتَ َتَحبَُّب  َأْصََبَ َعلى عْبٍد لَِئيٍم ِمْنَك َعَليَّ اي َربِ 
ِإََلَّ فَأَتَ بَ غَُّض ِإلَْيَك َوتَ تَ َودَُّد ِإََلَّ َفال َأقْ َبُل ِمْنَك َكَأنَّ َلَ التََّطو َل َعَلْيَك، فَ َلْم 

َك ِمَن الرَّمْحَِة َل َواِْلْحساِن ِإََلَّ َوالت ََّفض ِل َعَليَّ ِبُوِدَك وََكَرِمَك َُيْنَ ْعَك ذلِ 
فَاْرَحْم َعْبَدَك اَلاِهَل َوُجْد َعَلْيِه ِبَفْضِل ِإْحساِنَك ِإنََّك َجواد  َكِري . اِلَْمُد 

ِر الرِ ايِح فاِلِق اْلِ  يِن هلِل ماِلِك املُْلِك َُّمِْري الُفْلِك ُمَسخِ  ِن الدِ  ْصباِح َدايَّ
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َربِ  العاَلِمنَي، اِلَْمُد هلِل َعلى ِحْلِمِه بَ ْعَد ِعْلِمِه َواِلَْمُد هلِل َعلى َعْفِوِه بَ ْعَد 
ُقْدرَتِِه َواِلَْمُد هلِل َعلى ُطوِل َأَنتِِه يف َغَضِبِه َوُهَو قاِدر  ]القاِدُر[ َعلى ما 

ِبِسِط الرِ ْزِق فاِلِق اِْلْصباِح ِذي اََلالِل  يُرِيُد، اِلَْمُد هلِل خاِلِق اْلَْلقِ 
َواِْلْكراِم َوالَفْضِل ]والت ََّفض ِل[ َواِْلْنعاِم ]واِْلْحساِن[ الَِّذي بَ ُعَد َفال يُرى 
َوقَ ُرَب َفَشِهَد النَّْجوى تَباَرَك َوَتعاَل، اِلَْمُد هلِل الَِّذي لَْيَس َلُه ُمنازِع  يُعاِدلُُه 

شاِكُلُه َوال َظِهري  يُعاِضُدُه، قَ َهَر ِبِعزَّتِِه اَْلِعزَّاَء َوَتواَضَع ِلَعَظَمِتِه َوال َشِبيه  يُ 
الُعَظماُء فَ بَ َلَغ ِبُقْدرَتِِه ما َيشاُء، اِلَْمُد هلِل الَِّذي ُيُِيُبِِن ِحنَي ُأَنِديِه َوَيْسُْتُ 

 َعَليَّ َفال ُأجازِيِه، َفَكْم ِمْن َمْوِهَبٍة َعَليَّ ُكلَّ َعْورٍَة وَأَن َأْعِصيِه َويُ َعظِ ُم النِ ْعَمةَ 
َهِنيَئٍة َقْد َأْعطاّن َوَعِظيَمٍة َُمُوَفٍة َقْد َكفاّن َوََبَْجٍة مونَِقٍة َقْد َأراّن، فأُْثِِن 
َعَلْيِه حاِمدا  َوَأذُْكُرُه ُمَسبِ حا . اِلَْمُد هلِل الَِّذي ال يُ ْهَتُك ِحجابُُه َوال يُ ْغَلُق 

 َوال يُ َرد  سائُِلُه َوال ُُيَيَُّب ]َُييُب[ آِمُلُه، اِلَْمُد هلِل الَِّذي يُ ْؤِمُن ِببُهُ 
اْلائِِفنَي َويُ َنجِ ي ]يُ ْنجي[ الصَّاِِلِنَي ]الصَّاِدقني[ َويَ ْرَفُع املُْسَتْضَعِفنَي 

 هلِل قاِصِم َوَيَضُع املُْسَتْكَِبِيَن َويُ ْهِلُك ُمُلوكا  َوَيْسَتْخِلُف آَخرِيَن، اِلَْمدُ 
اَلَبَّاريَن ُمِبرِي الظَّاِلِمنَي ُمْدِرِك اَلارِِبنَي َنكاِل الظَّاِلِمنَي َصرِيِخ املُْستصرِِخنَي 
َمْوِضِع حاجاِت الطَّالِِبنَي ُمْعَتَمِد املُْؤِمِننَي، اِلَْمُد هلِل الَِّذي ِمْن َخْشَيِتِه 

ْرُض َوُعمَّارُها َوَُتُوُج الِبحاُر َوَمْن َيْسَبُح تَ ْرَعُد السَّماُء َوُسكَّاَُّنا َوتَ ْرُجُف اْلَ 
يف َغَمراِِتا، اِلَْمُد هلِل الَِّذي َهداَن َِلذا َوما ُكنا لِنَ ْهَتِدَي َلْوال َأْن َهداََن هللاُ، 

يُت اِلَْمُد هلِل الَِّذي َُيُْلُق َوملَْ ُُيَْلْق َويَ ْرُزُق َوال يُ ْرَزُق َويُْطِعُم َوال يُْطَعُم َوُيُِ 
اَْلْحياَء َوَُيْيَي املَْوتى َوُهَو َحيٌّ ال َُيُوُت بَِيِدِه اَْلرْيُ َوُهَو َعلى ُكلِ  َشيٍء 
. الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك َوَأِميِنَك َوَصِفيِ َك َوَحِبيِبَك  َقِدير 
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بَ لِ ِغ ِرساالِتِك َأْفَضَل َوِخرَيَِتَك ]وخليِلَك[ ِمْن َخْلِقَك َوحاِفِظ ِسرِ َك َومُ 
َوَأْحَسَن َوَأُْجََل َوَأْكَمَل َوَأزْكى َوَأَّْنى َوَأْطَيَب َوَأْطَهَر َوَأْسن َوَأْكثَ َر ]وَأْكََبَ[ 
ما َصلَّْيَت َوِبرَْكَت َوتَ َرمحََّْت َوََتَن َّْنَت َوَسلَّْمَت َعلى َأَحٍد ِمْن ِعباِدَك 

ِلَك َوَصْفَوِتَك َوَأْهِل الَكراَمِة َعَلْيَك ِمْن َخْلِقَك، ]َخْلِقَك[ َوأَْنِبياِئَك َوُرسُ 
الل ُهمَّ َوَصلِ  َعلى َعِليٍ  َأِمرِي املُْؤِمِننَي َوَوِصيِ  َرُسوِل َربِ  العاَلِمنَي َعْبِدَك 
َوَولِيِ َك َوَأِخي َرُسوِلَك َوُحجَِّتَك َعلى َخْلِقَك َوآيَِتَك الُكَْبى َوالن ََّبِأ 

يَقِة الطَّاِهَرِة ِفاِطَمَة ]الزَّْهراء[ َسيِ َدِة ِنساِء الَعِظيمِ  ، َوَصلِ  َعلى الصِ دِ 
العاَلِمنَي، َوَصلِ  َعلى ِسْبَطي الرَّمْحَِة َوِإماَمي اَلُدى اَِلَسِن َواِلَُسنْيِ َسيِ َدْي 

َسنْيِ َوُُمَمَِّد ْبِن َشباِب َأْهِل اَلَنَِّة، َوَصلِ  َعلى أَِئمَِّة املُْسِلِمنَي َعِليِ  ْبِن اِلُ 
َعِليٍ  َوَجْعَفِر ْبِن ُُمَمٍَّد َوُموسى ْبِن َجْعَفٍر َوَعِليِ  ْبِن ُموسى َوُُمَمَِّد ْبِن َعِليٍ  
، ُحَجِجَك َعلى  َوَعليِ  ْبِن ُُمَمٍَّد َواَِلَسِن ْبِن َعِليٍ  َواْلََلِف اَلاِدي املَْهِديِ 

الة  َكِثريَة  داِئَمة . الل ُهمَّ َوَصلِ  َعلى َوَلِ  َأْمِرِك ِعباِدَك َوأَُمناِئَك يف ِبالِدِك صَ 
َتَظِر َوُحفَُّه ]وأحِفْفُه[ ِبَالِئَكِتَك املَُقرَِّبنَي َوأَيِ ْدُه  القاِئِم املَُؤمَِّل َوالَعْدِل املُن ْ

اِعَي ِإَل ِكتابِ  َك َوالقاِئَم ِبُروِح الُقُدِس اي َربَّ العاَلِمنَي، الل ُهمَّ اْجَعْلُه الدَّ
ْن َلُه ِديَنُه  ِبِديِنَك اْسَتْخِلْفُه يف اَْلْرِض َكما اْسَتْخَلْفَت الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِه َمكِ 
َتُه َلُه،  الل ُهمَّ َأِعزَُّه َوَأْعِزْز ِبِه َواْنُصْرُه َوانْ َتِصْر ِبِه َواْنُصْرُه َنْصرا   الَِّذي اْرَتَضي ْ

حا  َيِسريا  َواْجَعْل َلُه ِمْن َلُدْنَك ُسْلطاَن  َنِصريا ، الل ُهمَّ َعزِيزا  َوافْ َتْح َلُه فَ تْ 
َأْظِهْر ِبِه ِديَنَك َوُسنََّة نَِبيِ َك َحّتَّ ال َيْسَتْخِفي ِبَشيٍء ِمَن اِلَقِ  َُماَفَة َأَحٍد 

ا اِْلْسالَم َوَأْهَلُه ِمَن اْلَْلِق. الل ُهمَّ ِإَن نَ ْرَغُب ِإلَْيَك يف َدْوَلٍة َكِرُيٍَة تُِعز  َبِ 
َوُتِذل  َِبا النِ فاَق َوَأْهَلُه، َوَُتَْعُلنا ِفيها ِمَن الد عاِة ِإَل طاَعِتَك َوالقاَدِة ِإَل 
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نْيا َواَلِخَرِة. الل ُهمَّ ما َعرَّفْ َتنا ِمَن اَِلقِ   َسِبيِلَك َوتَ ْرزُقُنا َِبا َكراَمَة الد 
ْلناُه َوما َقُصْرَن َعْنهُ   فَ بَ لِ ْغناُه، الل ُهمَّ اْلُمْم ِبِه َشَعثَنا َواْشَعْب ِبِه َصْدَعنا َفَحمِ 

َقنا وََكثِ ْر ِبِه ِقلََّتنا َوَأْعِزْز ِبِه ِذلََّتنا َوَأْغِن ِبِه عائَِلنا َواْقِض ِبِه َعْن  َواْرِتْق ِبِه فَ ت ْ
ِبِه ُعْسَرَن َوبَ يِ ْض ِبِه ُوُجوَهنا  ُمْغَرِمنا َواْجَُبْ ِبِه فَ ْقَرَن َوُسدَّ ِبِه َخلََّتنا َوَيسِ رْ 

َوُفكَّ ِبِه َأْسَرَن َوَأجْنِْح ِبِه طََلَبِتَنا َوَأجْنِْز ِبِه َمواِعيَدَن َواْسَتِجْب ِبِه َدْعَوتَنا 
نْيا َواَلخرِة آمالَنا َوَأْعِطنا ِبِه فَ ْوَق  َواْعِطنا ِبِه ُسْؤلَنا َوبَ لِ ْغنا ِبِه ِمَن الد 

 َخرْيَ املَْسؤوِلنَي َوَأْوَسَع املُْعِطنَي اْشِف ِبِه ُصُدوَرَن َوَأْذِهْب ِبِه َرْغَبِتنا، اي
َغْيَظ قُ ُلوبِنا َواْهِدَن ِبِه ِلما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اِلَقِ  ِبِِْذِنَك ِإنََّك َِتِْدي َمْن 

ِإلَه اِلَقِ  آِمنَي.  َتشاُء ِإَل ِصراٍط ُمْسَتِقيٍم، َواْنُصْرَن ِبِه َعلى َعُدوِ َك َوَعُدوِ َن
َبَة َولِيِ نا وََكثْ َرَة  الل ُهمَّ ِإَنَّ َنْشُكو ِإلَْيَك فَ ْقَد نَِبيِ نا َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه َوَغي ْ
َة الِفََتِ بِنا َوَتظاُهَر الزَّماِن َعَلْينا، َفَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد  َعُدوِ َن َوِقلََّة َعَدِدَن َوِشدَّ

ُلُه َوِبُضرٍ  َتْكِشُفُه َوَنْصٍر تُِعز ُه َوآِلِه َوَأِعن   ا َعلى ذِلَك ِبَفْتٍح ِمْنَك تُ َعجِ 
َوُسْلطاِن َحقٍ  ُتْظِهُرُه َوَرمْحٍَة ِمْنَك ُُتَلِ ُلناها َوعاِفَيٍة ِمْنَك تُ ْلِبُسناها ِبَرمْحَِتَك اي 

 َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.
ِتَك يف الصَّاِِلِنَي فََأْدِخْلنا َويف ِعلِ يِ نَي الل ُهمَّ ِبَرمحَْ أن يَقول يف كلِّ لَيَلة: 

فَاْرفَ ْعنا َوِبَكْأٍس ِمْن َمِعنٍي ِمْن َعنْيٍ َسْلَسِبيٍل فَاْسِقنا َوِمَن اِلُوِر الِعنِي 
ُْم ُلْؤُلؤ  َمْكُنون  فََأْخِدْمنا َوِمْن  ِبَرمْحَِتَك فَ َزوِ ْجنا َوِمَن الِوْلداِن املََخلَِّديَن َكَأَّنَّ
ِثاِر اَلَنَِّة َوُِلُوِم الطَّرْيِ فََأْطِعْمنا َوِمْن ثِياِب الس ْنُدِس َواِلَرِيِر َواْلْسَتَْبَِق 
َلَة الَقْدِر َوَحجَّ بَ ْيِتَك اِلَراِم َوقَ ْتال  يف َسِبيِلَك فَ َوفِ ْق لَنا  فَأَْلِبْسنا، َولَي ْ

ِإذا َُجَْعَت اْلوَِّلنَي َواَلِخرِيَن يَ ْوَم َوصاِلَح الد عاِء َواملَْسأََلِة فَاْسَتِجْب لَنا، وَ 
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الِقياَمِة فَاْرمَحْنا َوَبراءة  ِمَن الن اِر فَاْكُتْب لَنا َويف َجَهنََّم َفال تَ غُلَّنا َويف 
َتِلنا َوِمَن الزَُّقوِم َوالضَّرِيِع َفال ُتْطِعْمنا َوَمَع  َعذاِبَك َوَهواِنَك َفال تَ ب ْ

َعْلنا َويف الن اِر َعلى ُوُجوِهنا َفال َتْكبُ ْبنا َوِمْن ثِياِب الن اِر الشَّياِطنَي َفال ُتَْ 
َوَسرابِيِل الَقِطراِن َفال تُ ْلِبْسنا َوِمْن ُكلِ  ُسوٍء اي ال ِإلَه ِإال  أَْنَت ِبَقِ  ال ِإلَه 

نا.  ِإال  أَْنَت فَ َنجِ 
هر رََمضان: تقول يف كلِ  لَيَلٍة ِمن شَ َعن الّصادق )عليه السلم( قال: 

ُر ِمَن اَْلْمِر املَْحُتوِم يف اَْلْمِر  الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسَأُلَك َأْن َُتَْعَل ِفيما تَ ْقِضي َوتُ َقدِ 
اِلَِكيِم ِمَن الَقضاء الَِّذي ال يُ َرد  َوال يُ َبدَُّل َأْن َتْكتُ َبِِن ِمْن ُحجَّاِج بَ ْيِتَك 

وِر َسْعيُ ُهُم املَْغُفوِر ُذنُوَُبُُم املَُكفَِّر َعْن َسيِ ئاِِتِْم، اِلَراِم املََْبُوِر َحج ُهُم املَْشكُ 
ُر َأْن ُتِطيَل ُعْمِري يف َخرْيٍ َوعاِفَيٍة َوتُ َوسِ َع يف  َوَأْن َُتَْعَل ِفيما تَ ْقِضي َوتُ َقدِ 

َتِصُر ِبِه ِلِديِنَك َوال َتْستَ ْبِدْل ِب َغريِْ   ي.ِرْزِقي َوَُتَْعَلِِن ِمَّْن تَ ن ْ
يف كتاب أنيس الصاحلني: ادُع يف كلِّ لَيَلة  من ليايل شهر رمضان قائل : 
َأعوُذ ِبالِل وجِهَك الكري أْن ينقِضَي عِن  شهُر رمضاَن أو َيْطُلَع الَفْجُر 

بِن عليه.   من ليليت هذه َوَلَك ِقَبلي تَِبَعة  أو َذْنب  تُ َعذِ 
الَذ الُفَقراُء ِبَناِبَك َوَوقَ َفْت َسِفيَنُة ِإَِلي َوَقَف السَّائُِلوَن بِباِبَك، وَ 

املَساِكنِي َعلى ساِحِل َِبِْر ُجوِدَك وََكَرِمَك يَ ْرُجوَن اَلَواَز ِإَل ساَحِة 
َرمْحَِتَك َونِْعَمِتَك. ِإَِلي ِإْن ُكْنَت ال تَ ْرَحُم يف هذا الشَّْهِر الشَّرِيِف ِإال  َمْن 

ياِمِه َفَمْن ِلْلُمْذِنِب املَُقصِ ِر ِإذا َغِرَق يف َِبِْر َأْخَلَص َلَك يف ِصياِمِه َوقِ 
ُذنُوِبِه َوآَثِمِه؟ ِإَِلي ِإْن ُكْنَت ال تَ ْرَحُم ِإال  املُِطيِعنَي َفَمْن ِلْلعاِصنَي؟ َوِإْن 
ُكْنَت ال تَ ْقَبُل ِإال  ِمَن العاِمِلنَي َفَمْن ِلْلُمَقصِ رِيَن؟ ِإَِلي رَِبَح الصَّاِئُموَن، 
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َوفاَز الَقاِئُموَن، َوجَنا املُْخِلُصوَن، َوََنُْن َعِبيُدَك املُْذنُِبوَن، فَاْرمَحْنا ِبَرمْحَِتَك 
 َوَأْعِتْقنا ِمَن النَّاِر ِبَعْفِوَك، َواْغِفْر لَنا ُذنُوبَنا ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

 وهي عديدة:القسم الثالث: يف أعمال أسحار َشهر َرَمضان املبارك 
أن يتسحَّر فل يدع الّسحور ولو على شّقة متر أو جرعة ِمن املاء؛  اْلول:

إنَّ وأَفَضل الّسحـور السويـق )أي اخلبز( والتمر، ويف احلديث عن النيّب)ص(: 
 .اَّلل َ ومالئكَتُه يصل وَن على املستغفريَن واملتسح ريَن ِبْلسحارِ 

ما ِمْن ففي احلديِث:  ِإَنَّ أَنَزْلَناُه﴾﴿أن يقرأ عنَد الّسحور سورة  الثاّن:
َلِة اْلَقْدِر﴾ مؤمن صام فقرأ عنَد سحوره وعند إفطاره، ِإال    ﴿ِإَنَّ أَنَزْلَناُه يف لَي ْ

 كاَن فيما بينهما كاملَُتَشح ط بدمه يف سبيل هللا.

* * * 

 دعاء البهاء

)َصَلواُت هللا  أن يدعَو هبذا الدُّعاء الَعظيم الشأن الَّذي ُرِوَي َعن الرضا
ُهَو دعاء الباقر )عليه السالم( يف أسحار َشهر وَسلُمُه َعَليِه( أنّه قال: 

 رََمضان:
الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمْن ََباِئَك ِبََِْباُه وَُكل  ََباِئَك َبَِيٌّ الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك 

يل  الل ُهمَّ بَِبهاِئَك ُكلِ ِه، الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمنْ   َُجاِلَك ِبَُِْجَِلِه وَُكل  َُجاِلَك ُجَِ
ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبَماِلَك ُكلِ ِه، الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمْن َجالِلَك ِبََِجلِ ِه وَُكل  َجالِلَك 

َعَظَمِتَك َجِليل  الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبَالِلَك ُكلِ ِه،الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمْن 
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ِبَِْعَظِمها وَُكل  َعَظَمِتَك َعِظيَمة  الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبَعَظِمِتَك ُكلِ ها، الل ُهمَّ ِإّن ِ 
َأْسأَُلَك ِمْن نُوِرَك ِِبَنْ َورِِه وَُكل  نُوِرَك َنريِ   الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك بُِنوِرَك ُكلِ ِه، الل ُهمَّ 

ِمْن َرمْحَِتَك ِبَِْوَسِعها وَُكل  َرمْحَِتَك َواِسِعة  الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِإّن ِ َأْسأَُلَك 
ِبَرمْحَِتَك ُكلِ ها، اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمْن َكِلماِتَك ِبَُِتَِ ها وَُكل  َكِلماِتَك َتمَّة  الل ُهمَّ 

 َأْسأَُلَك ِمْن َكماِلَك ِبَِْكَمِلِه وَُكل  ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبَكِلماِتَك ُكلِ ها، الل ُهمَّ ِإّن ِ 
َكماِلَك كاِمل  اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبَكماِلَك ُكلِ ِه، اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمْن َأَْساِئَك 

ُهمَّ ِإّن ِ ِبَِْكََبِها وَُكل  َأَْساِئَك َكِبريَة  الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبََِْساِئَك ُكلِ ها، اللَّ 
َأْسأَُلَك ِمْن ِعزَِّتَك ِبََِعز ِها وَُكل  ِعزَّتَك َعزِيَزة  الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبِعزَِّتَك ُكلِ ها، 
اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمْن َمِشيَئِتَك ِبَِْمضاها وَُكل  َمِشيَئِتَك ماِضَية  الل ُهمَّ ِإّن ِ 

لِ ها، اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمْن َقْدرَِتَك ِِبلُقْدرَِة الَّيِت اْسَتطَْلَت َأْسأَُلَك ِبَِشيَئِتَك كُ 
َِبا َعلى ُكلِ  َشيٍء وَُكل  ُقْدرَِتَك ُمْسَتِطيَلة ، الل ُهمَّ إّن  أسأُلَك ِبُقْدرَِتَك ُكلِ ها، 

َك َنِفذ  اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمْن ِعْلِمَك ِِبَنْ َفِذِه وَُكل  ِعْلمِ 
ِبِعْلِمَك ُكلِ ِه، اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمْن قَ ْوِلَك ِبَِْرضاُه وَُكل  قَ ْوِلَك َرِضيٌّ الل ُهمَّ 

ل  ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبَقْوِلَك ُكلِ ِه، اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمْن َمسائِِلَك ِبََِحبِ ها ِإلَْيَك وَكُ 
مسائِِلَك ِإلَْيَك َحِبيَبة  اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبَسائِِلَك ُكلِ ها، اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك 
ِمْن َشَرِفَك ِبَِْشَرِفِه وَُكل  َشَرِفَك َشرِيف  اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبَشَرِفَك ُكلِ ِه، 

َك ِبَِْدَوِمِه وَُكل  ُسْلطاِنَك داِئم  الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسَأُلَك ِمْن ُسْلطانِ 
ِبُسْلطاِنَك ُكلِ ِه، الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمْن ُمْلِكَك ِبَِْفَخرِِه وَُكل  ُمْلِكَك فاِخر  

وِ َك ِبَِْعالُه وَُكل  الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبُْلِكَك ُكلِ ِه، اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمْن ُعلُ 
ُعُلوِ َك عاٍل اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبُعُلوِ َك ُكلِ ِه، الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمْن َمنِ َك ِبَِْقَدِمِه 
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 وَُكل  َمنِ َك َقِدي  الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبَنِ َك ُكلِ ِه، الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِمْن آايِتكَ 
َأْسأَُلَك ِبَِْكَرِمها وَُكل  آايِتَك َكِرُيَة  اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِِبايِتَك ُكلِ ها، الل ُهمَّ ِإّن ِ 

ِبا أَْنَت ِفيِه ِمَن الشَّْأِن َواََلََبُوِت َوَأْسأَُلَك ِبُكلِ  َشْأٍن َوْحَدُه وَجََبُوٍت 
ُث يُبِِن ]ِبِه[ ِحنَي َأْسأَُلَك فََأِجْبِِن اي هللاُ. َوْحَدها، الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبا ُتُِ 

 َسْل حاجتَك فإّنا تُقضى إْن شاء هللا.

* * * 
 

 دعاء أِب محزة الثماَل

 دعاء الَسَحر

يف املصباح َعن أيب محزة الثمايل )رمحه هللا( قاَل: كان زيُن العابدين )عليه 
إذا كاَن يف الّسحر دعا هبذا السلم( يصّلي عاّمة اللَّيل يف َشهر َرَمضان، ف

الدُّعاء، وهو من أجّل وأعظم األدعية وأرفعها شأان  وعلّوا  ومكاان  َحاو  جلميع 
 املعاين يف أرقى عبارات ابتهال وخشوع بني يدي هللا عّز وجّل وإليَك نّصه:

 َلَ اَْلرْيُ اي َربِ  ِإَِلي ال ُتؤدِ ْبِِن ِبُعُقوبَِتَك َوال َُتُْكْر ِب يف ِحيَلِتَك، ِمْن أَْينَ 
َوال يُوَجُد إال  ِمْن ِعْنِدَك، َوِمْن أَْيَن َلَ النَّجاُة َوال ُتْسَتطاُع ِإال  ِبَك، ال الَِّذي 
َأْحَسَن اْستَ ْغن َعْن َعْوِنَك َوَرمْحَِتَك َوال الَِّذي َأساَء َواْجَْتََأ َعَلْيَك َومَلْ 

... يُ ْرِضَك َخَرَج َعْن ُقْدرَِتَك اي رَ  ِبَك  )حىّت يَنقطع النفس(بِ  اي َربِ  اي َربِ 
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َعَرفْ ُتَك َوأَْنَت َدَلْلَتِِن َعَلْيَك وَدَعْوَتِِن ِإلَْيَك َوَلْوال َأْنَت ملَْ َأْدِر ما أَْنَت، 
اِلَْمُد هلِل الَِّذي َأْدُعُوُه فَ ُيِجيُبِِن َوِإْن ُكْنُت َبِطيئا  ِحنَي َيْدُعوّن، َواِلَْمُد هلِل 
الَِّذي َأْسأَلُُه فَ يُ ْعِطيِِن َوِإْن ُكْنُت َبَِيال  ِحنَي َيْستَ ْقِرُضِِن، َواِلَْمُد هلِل الَِّذي 
ُأَنِديِه ُكلَّما ِشْئُت ِِلاَجيِت وَأْخُلو ِبِه َحْيُث ِشْئُت ِلسرِ ي ِبَغرْيِ َشِفيٍع فَ يَ ْقِضي 

َلْو َدَعْوُت َغرْيَُه ملَْ َيْسَتِجْب َل َل حاَجيِت اِلَْمُد هلِل الَِّذي ال َأْدُعو َغرْيَُه وَ 
ُدعاِئي، َواِلَْمُد هلِل الَِّذي ال َأْرجو َغرْيَُه َوَلْو رََجْوُت َغرْيَُه ْلْخَلَف رَجاِئي، 
َواِلَْمُد هلِل الَِّذي وََكَلِِن ِإلَْيِه فََأْكَرَمِِن َوملَْ َيِكْلِِن ِإَل الن اِس فَ ُيِهيُنوّن، َواِلَْمُد 

الَِّذي ََتَبََّب ِإََلَّ َوُهَو َغِِنٌّ َعِنِ  َواِلَْمُد هلِل الَِّذي ََيُْلُم َعِنِ  َحّتَّ َكَأّن ِ ال هلِل 
َذْنَب َل؛ فَ َرِبِ  َأمْحَُد َشيٍء ِعْنِدي َوَأَحق  ِبَْمِدي، الل ُهمَّ ِإّن ِ َأِجُد ُسُبَل 

َدْيَك ]ِإلَْيَك[ ُمْْتََعة  َواالْسِتعانََة املَطاِلِب ِإلَْيَك ُمْشَرَعة  َوَمناِهَل الرَّجاِء لَ 
ِبَفْضِلَك ِلَمْن َأمََّلَك ُمباَحة  َوَأْبواَب الد عاِء ِإلَْيَك ِللصَّارِِخنَي َمْفُتوَحة ، وَأْعَلُم 
أَنََّك للرَّاجي ]ِللرَّاِجنَي[ ِبَْوِضِع ِإجابٍَة َوِلْلَمْلُهوِفنَي ]وِلْلَمْلهوِف[ ِبَْرَصِد 

، َوَأنَّ يف اللَّْهِف ِإَل ُجوِدَك َوالرِ ضا ِبَقضاِئَك ِعَوضا  ِمْن َمْنِع الباِخِلنَي ِإغاثَةٍ 
َوَمْنُدَوَحة  َعم ا يف أَْيِدي املُْسَتْأِثرِيَن َوَأنَّ الرَّاِحَل ِإلَْيَك َقرِيُب املَساَفِة، وأَنََّك 

ماُل ]اَلمال[ ُدَوَنَك، َوَقْد ال ََتَْتِجُب َعْن َخْلِقَك ِإال  َأْن ََتُْجبَ ُهُم اَْلعْ 
َقَصْدُت ِإلَْيَك ِبطَِلَبيِت وتَ َوجَّْهُت ِإلَْيَك ِباَجيِت َوَجَعْلُت ِبَك اْسِتغاَثيِت 
، َوال اْسِتيجاٍب ِلَعْفِوَك  َوِبُدعاِئَك تَ َوس ِلي ِمْن َغرِيِ اْسِتْحقاٍق الْسِتماِعَك ِمِنِ 

ُكوّن ِإَل ِصْدِق َوْعِدَك وََلَأي ِإَل اِْلُْياِن َعِنِ  َبْل لِِثَقيِت ِبَكَرِمَك َوسُ 
بِتَ ْوِحيِدَك َويَِقيِِن ]َوثَِقيت[ ِبَْعرِفَِتَك ِمِنِ  َأْن ال َربَّ َل غَ رْيَُك َوال ِإلَه ِإال  َأنْ َت 
 ]َوال ِإلَ ه َل إال  أنَت[ َوْحَدَك ال َشرِيَك لَ َك. الل ُه مَّ أَنْ َت القاِئُل َوقَ ْولُ كَ 
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، ]َوَوْع ُدَك الصِ  ْدق[ ﴿َواْسأَُلوا هللا ِمْن َفْضِلِه﴾ ﴿ِإنَّ  َح قٌّ َوَوْع ُدَك ِص ْدق 
َأْن ََتُْمَر ِِبلس ؤاِل َوَُتَْنَع  َولَْيَس ِمْن ِصفاِتَك اي َسيِ ِدي، هللا كاَن ِبُكْم رَِحيما ﴾

َلَكِتَك َوالعاِئُد َعَلْيِهم بَِتَحن ِن الَعِطيََّة، َوأَْنَت املَنَّاُن ِِبلَعِطيَّاِت َعلى َأْهِل ِمَْ 
ْهَت  َتِِن يف نَِعِمَك َوِإْحساِنَك َصِغريا  َونَ وَّ رَْأفَِتَك ]ِبُْسِن نِْعَمِتَك[. ِإَِلي رَب َّي ْ
ْنيا ِِبْحسانِِه َوتَ َفض ِلِه ]َوِبَفْضِلِه[ َونَِعِمِه  ّن يف الد  ي َكِبريا ، فَيا َمْن َرِبَّ ِِبَسِْ

َر َل يف اَلِخَرِة ِإَل َعْفِوِه وََكَرِمِه َمْعرَِفيِت، اي َمْوالَي َدلِيِلي ]َدلَّْتِن[ َوَأشا
َعَلْيَك وُحِبِ  َلَك َشِفِيِعي ِإلَْيَك َوَأَن َواِثق  ِمْن َدلِيِلي ِبَداللَِتَك َوساِكن  ِمْن 

َسُه َذنْ ُبُه، َربِ  َشِفيِعي ِإَل َشفاَعِتَك، َأْدُعوَك اي َسيِ ِدي بِِلساٍن َقْد َأْخرَ 
ُأَنِجيَك ِبَقْلٍب َقْد َأْوبَ َقُه ُجْرُمُه، َأْدُعوَك اي َربِ  راِهبا  راِغبا  راِجيا  خائِفا  ِإذا 
رَأَْيُت َمْوالَي ُذنُوِب َفزِْعُت َوِإذا رََأْيُت َكَرَمَك َطِمْعُت، فَِإْن َعَفْوَت ]فإْن 

بْ  ، ُحجَّيِت اي اَّلل ُ يف ُجْرَأِت َعلى َغَفْرَت[ َفَخرْيُ راِحٍم َوِإْن َعذَّ َت فَ َغرْيُ ظاملٍِ
ُمسأَلَِتَك َمَع ِإْتياّن ما َتْكَرُه ُجوُدَك وََكَرُمَك وُعدَِّت يف ِشدَِّت َمَع ِقلَِّة َحياِئي 

َييِت، َفَحق ِ  ْق رََأفَ ُتَك َوَرمْحَُتَك َوَقْد رََجْوُت َأْن ال َِتي َب َبنْيَ َذْيِن وَذْيِن ُمن ْ
رَجاِئي َواَْسَْع ُدعاِئي اي َخرْيَ َمْن َدعاُه داٍع َوَأْفَضَل َمْن رَجاُه راٍج، َعُظَم اي 
َسيِ ِدي َأَمِلي َوساَء َعَمِلي فََأْعِطِِن ِمْن َعْفِوَك ِبِْقداِر َأَمِلي َوال ُتؤاِخْذّن 

نَي َوِحْلَمَك َيْكَُبُ َعْن ُمكافَأِة ِبَِْسَوأ َعَمِلي فَِإنَّ َكَرَمَك ُيَِل  َعْن َُّمازاِة املُْذنِبِ 
املَُقصِ رِيَن، َوَأَن اي َسيِ ِدي َعاِئذ  ِبَفْضِلَك هاِرب  ِمْنَك ِإلَْيَك ُمتَ َنجِ ز  ما َوَعْدَت 
ِمَن الصَّْفِح َعمَّْن َأْحَسَن ِبَك ظَن ا  َوما َأَن اي َربِ  َوما َخَطِري، َهْبِِن بَ َفْضِلَك 

، َجلِ ْلِِن ِبِسْْتَِك َواْعُف َعْن تَ ْوبِيِخي ِبَكَرِم َوَتَصدَّْق َعَليَّ  ِبَعْفِوَك َأْي َربِ 
َوْجِهَك، فَ َلِو اطََّلَع اليَ ْوَم َعلى َذْنِب َغرْيَُك ما فَ َعْلُتُه َوَلْو ِخْفُت تَ ْعِجيَل 
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ُتُه ال ْلَنََّك َأْهَوُن النَّاِظرِيَن إََلَّ َوَأَخف  املُ  ، َبْل الُعُقوبَِة الْجتَ نَ ب ْ طَِّلِعنَي َعَليَّ
ْلَنََّك اي َربِ  َخرْيُ السَّاِترِيَن َوَأْحَكُم اِلاِكِمنَي َوَأْكَرُم اَْلْكَرِمنَي، َستَّاُر 
ُر الُعُقوبََة  ْنَب ِبَكَرِمَك َوتُ َؤخِ  الُعُيوِب َغفَّاُر الذ نُوِب َعال ُم الغُُيوِب َتْسُْتُ الذَّ

ِحْلِمَك بَ ْعَد ِعْلِمَك َوَعلى َعْفِوَك بَ ْعَد َقْدرَِتَك.  ِبِْلِمَك، فَ َلَك اِلَْمُد َعلى
، َوَيْدُعوّن ِإَل ِقلَِّة اِلَياِء َسْْتَُك  َوََيِْمُلِِن َوُُيَر ُِئِِن َعلى َمْعِصَيِتَك ِحْلُمَك َعِنِ 

، َوُيْسرُِعِِن ِإَل الت ََّوث ِب َعلى َُمارِِمَك َمْعرَِفيِت ِبَسَعِة َرمْحَِتكَ   َوَعِظيِم َعَليَّ
ْنِب اي قاِبَل الت َّْوِب اي  َعْفِوَك، اي َحِليُم اي َكِرُي اي َحي  اي قَ ي وُم اي غاِفَر الذَّ
َعِظيَم املَنِ  اي َقِدَي اِْلْحساِن أَْيَن َسْْتَُك اَلَِميُل، أَْيَن َعْفُوَك اَلَِليُل، َأْيَن 

ْيَن َرمْحَُتَك الواِسَعُة، أَْيَن َعطاايَك فَ َرُجَك الَقرِيُب، أَْيَن ِغياُثَك السَّرِيُع، أَ 
الفاِضَلُة، أَْيَن َمواِهُبَك اَلَِنيئُة، أَْيَن َصنائُِعَك السَِّنيَُّة، أَْيَن َفْضُلَك الَعِظيُم، 
أَْيَن َمن َك اََلِسيُم، أَْيَن ِإْحساُنَك الَقِدُي، أَْيَن َكَرُمَك اي َكِرُي ِبِه َوِبَُحمٍَّد َوآِل 

مٍَّد فَاْستَ ْنِقْذّن َوِبَرمْحَِتَك َفَخلِ ْصِِن اي ُُمِْسُن اي َُّمِْمُل اي ُمْنِعُم اي ُمْفِضُل، ُمَُ 
َلْسُت أَتَِّكُل يف النَّجاِة ِمْن ِعقاِبَك َعَلى َأْعمالِنا َبْل ِبَفْضِلَك َعَلْينا ْلَنََّك 

ْنِب َكَرما ، َأْهُل الت َّْقوى َوَأْهُل املَْغِفَرِة تُ ْبِدُئ ِِبِْلْحسانِ   نَِعما  َوتَ ْعُفو َعِن الذَّ
يَل ما تَ ْنُشُر َأْم قَِبيَح ما َتْسُْتُ َأْم َعِظيَم ما أَبْ َلْيَت  َفما َنْدِري ما َنْشُكُر َأُجَِ
َوَأْولَْيَت َأْم َكِثرَي ما ِمْنُه جَنَّْيَت َوعافَ ْيَت، اي َحِبيَب َمْن ََتَبََّب ِإلَْيَك َواي قُ رََّة 

َمْن الَذ ِبَك َوانْ َقَطَع ِإلَْيَك، أَْنَت املُْحِسُن َوََنُْن املُِسيُئوَن، فَ َتجاَوْز اي َعنْيِ 
َربِ  َعْن قَِبيِح ما ِعْنَدَن ِبَِميِل ما ِعْنَدَك، َوَأي  َجْهٍل اي َربِ  ال َيَسُعُه ُجوُدَك 

َجْنِب نَِعِمَك وََكْيَف َوَأي  َزماٍن َأْطَوُل ِمْن َأَنِتَك؟ َوما َقْدُر َأْعمالِنا يف 
َنْسَتْكِثُر َأْعماال  نُقاِبُل َِبا َكَرَمَك ]َكَراَمَتَك[ َبْل َكْيَف َيِضيُق َعلى املُْذنِِبنَي 
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ما َوِسَعُهْم ِمْن َرمْحَِتَك؟! اي َواِسَع املَْغِفَرِة اي ِبِسَط الَيَدْيِن ِِبلرَّمْحَِة، فَ َوِعزَِّتَك 
 ]لو انْ تَ َهْرَتِن[ ما َبرِْحُت ِمْن ِبِبَك َوال َكفْفُت َعْن اي َسيِ ِدي َلْو ََّنَْرَتِِن 

َُتَل ِقَك ِلما انْ َتهى ِإََلَّ ِمْن املَْعرَِفِة ِبُوِدَك وََكَرِمَك، َوأَْنَت الفاِعُل ِلما َتشاُء 
ُب َمْن َتشاُء ِبا َتشاُء َكْيَف َتشاُء َوتَ ْرَحُم َمْن َتشاُء ِبا َتشاُء َكْيفَ   تُ َعذِ 

َتشاُء، ال ُتْسَأُل َعْن ِفْعِلَك َوال تُنازَُع يف ُمْلِكَك َوال ُتشاَرُك يف َأْمِرَك َوال 
ُتَضاد  يف ُحْكِمَك َوال يَ ْعَْتُِض َعَلْيَك َأَحد  يف َتْدِبرِيَك، َلَك اْلَْلُق َواَْلْمُر 

َك َواْسَتجاَر ِبَكَرِمَك تَباَرَك هللُا َرب  الَعاَلِمنَي. اي َربِ  هذا َمقاُم َمْن الَذ بِ 
ُقُص  َوأَِلَف ِإْحساَنَك َونَِعَمَك َوأَْنَت اَلَواُد الَِّذي ال َيِضيُق َعْفُوَك َوال يَ ن ْ
َفْضُلَك َوال َتِقل  َرمْحَُتَك، َوَقْد تَ َوث َّْقنا ِمْنَك ِبلصَّْفِح الَقِدِي َوالَفْضِل الَعِظيِم 

[ َُتِْلُف ظُُنونَنا َأْو َُتَيِ ُب آمالَنا؟  َوالرَّمْحَِة الواِسَعِة، َأَفُْتاكَ  ]َأَفُْتاَك اي َربِ 
، اي َكِرُي فَ َلْيَس هذا ظَن نا ِبَك َوال هذا ِفيَك َطَمُعنا، اي َربِ  ِإنَّ لَنا ِفيَك  َكال 

ُْتَ َأَمال  َطِويال  َكِثريا  ِإنَّ لَنا ِفيَك رَجاء  َعِظيما  َعَصْيناَك َوََنُْن نَ ْرُجو َأْن َتسْ 
َعَلْينا َوَدَعْوَنَك َوََنُْن نَ ْرجو َأْن َتْسَتِجيَب لَنا َفَحقِ ْق رَجاَءَن َمْوالَن، فَ َقْد 
َعِلْمنا ما َنْستَ ْوِجُب ِبَِْعمالِنا َولِكْن ِعْلُمَك ِفينا َوِعْلُمنا ِِبَنََّك ال َتْصرِفُنا 

، َوِإْن ُكن ا َغرْيَ ُمْستَ ْوِجِبنَي َعْنَك َحثَّنا َعلى الرَّْغَبِة ِإلَْيَك ]الرَّْغَبِة لَك[
ِلَرمْحَِتَك فَأَْنَت َأْهل  َأْن َُتُوَد َعَلْينا َوَعلى املُْذنِِبنَي ِبَفْضِل َسَعِتَك، فَاْمُنْن 
َعَلْينا ِبا أَْنَت َأْهُلُه َوُجْد َعَلْينا فَِإَن  ُُمْتاُجوَن ِإَل نَ ْيِلَك اي َغفَّاُر بُِنوِرَك 

َفْضِلَك اْستَ ْغنَ ْينا َوبِِنْعَمِتَك ]ويف نَِعِمَك[ َأْصَبْحنا َوَأْمَسْينا، ُذنُوبُنا اْهَتَدْينا َوبِ 
َبنْيَ َيَدْيَك َنْستَ ْغِفُرَك الل ُهمَّ ِمْنها َونَ ُتوُب ِإلَْيَك، تَ َتَحبَُّب ِإلَْينا ِِبلنِ َعِم 

َك صاِعد  َوملَْ يَ َزْل َوال يزاُل َونُعاِرُضَك ِِبلذ نُوِب َخرْيَُك ِإلَْينا َنِزل  َوَشر َن ِإلَيْ 
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َمَلك  َكِري  َيَْتِيَك َعن ا ِبَعَمٍل قَِبيٍح َفال َُيْنَ ُعَك ذِلَك ِمْن َأْن ََتُوطَنا بِِنَعِمَك 
َوتَ تَ َفضََّل َعَلْينا ِِبالِئَك، َفُسْبحاَنَك ما َأْحَلَمَك َوَأْعَظَمَك َوَأْكَرَمَك ُمْبِدائ  

 َأَْساُؤَك َوَجلَّ ثَناُؤَك وََكُرَم َصنائُِعَك َوِفعاُلَك. أَْنَت ِإَِلي َوُمِعيدا ، تَ َقدََّستْ 
َأْوَسُع َفْضال  َوَأْعَظُم ِحْلما  ِمْن َأْن تُقاِيَسِِن ِبِفْعِلي َوَخِطيَئيِت، فَالَعْفَو الَعْفَو 

ِمْن َسَخِطَك  الَعْفَو َسيِ ِدي َسيِ ِدي َسيِ ِدي اللَُّهمَّ اْشَغْلنا ِبذِْكِرَك َوَأِعْذَن
َوَأِجْرَن ِمْن َعذاِبَك َواْرزُْقنا ِمْن َمواِهِبَك َوأَْنِعْم َعَلْينا ِمْن َفْضِلَك َواْرزُْقنا َحجَّ 
بَ ْيِتَك َوِزايرََة َقَْبِ نَِبيِ َك َصَلواُتَك َوَرمْحَُتَك َوَمْغِفَرُتَك َوِرْضواُنَك َعَلْيِه َوَعلى 

، َواْرزُْقنا َعَمال  ِبطاَعِتَك َوتَ َوفَّنا َعلى ِملَِّتَك َوُسنَِّة  َأْهِل بَ ْيِتِه ِإنََّك َقرِيب   َّمُِيب 
نَِبيِ َك َصل ى هللا َعَلْيِه َوآِلِه. الل ُهمَّ اْغِفْر َل َوِلواِلَديَّ َواْرمَحُْهما َكما رَبَّياّن 

لَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمْؤِمننَي َصِغريا ، اْجِزُِها ِِبِْلْحساِن ِإْحساَن  َوِِبلسَّيِ ئاِت ُغْفراَن ، ال
نَ ُهْم ِِبَْلرْياِت ]يف  َننا َوبَ ي ْ ُهْم َواَْلْمواِت َوَتِبْع بَ ي ْ َواملُْؤِمناِت اَْلْحياِء ِمن ْ
اَْلرْياِت[، اللَُّهمَّ اْغِفْر ِِلَيِ نا َوَميِ ِتنا َوشاِهِدَن َوغائِِبنا ذََكِرَن َوأُْنثاَن ]وِإَنثِنا[ 

ُحرِ َن َوَِمُْلوِكنا، َكَذَب العاِدُلوَن ِِبهلِل َوَضل وا َضالال  بَِعيدا   َصِغرِيَن وََكِبريَن
َوَخِسُروا ُخْسراَن  ُمِبينا . اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْخِتْم َل َبَرْيٍ 

يَّ َمْن ال يَ ْرمَحُِِن َواْكِفِِن ما َأَُهَِِّن ِمْن َأْمِر ُدنْياَي َوآِخَرِت، َوال ُتَسلِ ْط َعلَ 
 ، َواْجَعْل َعَليَّ ِمْنَك َواِقَية  ِبِقَية  َوال َتْسُلْبِِن صاِلَح ما أَنْ َعْمَت ِبِه َعَليَّ
َواْرزُْقِِن ِمْن َفْضِلَك ِرْزقا  َواِسعا  َحالال  طَيِ با . اللَُّهمَّ اْحُرْسِِن ِبِراَسِتَك 

َكالَءِتَك َواْرزُْقِِن َحجَّ بَ ْيِتَك اِلَراِم يف عاِمنا هذا َواْحَفْظِِن ِبِْفِظَك َواْكِْلّن بِ 
ُهُم السَّالُم، َوال َُتِْلِِن اي َربِ  ِمْن  َويف ُكلِ  عاٍم َوِزايرََة َقَْبِ نَِبيِ َك َواْلَِئمَِّة َعَلي ْ

 ال َأْعِصَيَك تِْلَك املَشاِهِد الشَّرِيَفِة َواملَواِقِف الَكِرُيَِة.الل ُهمَّ ُتْب َعَليَّ َحّتَّ 
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َتِِن اي َربَّ  َوَأَلِْْمِِن اَْلرْيَ َوالَعَمَل ِبِه َوَخْشيَ َتَك ِِبللَّْيِل َوالنَّهاِر ما أَبْ َقي ْ
الَعاَلِمنَي.الل ُهمَّ ِإّن ِ ُكلَّما قُلُت َقْد َِتَيَّْأُت َوتَ َعبَّْأُت ]وتَ َعبَّيُت[ َوُقْمُت للصَّالِة 

ُتَك  َتِِن ُمناجاَتَك َبنْيَ َيَدْيَك َوَنَجي ْ أَْلَقْيَت َعَليَّ نُعاسا  ِإذا َأَن َصلَّْيُت َوَسَلب ْ
ِإذا َأَن َنَجْيُت، ما َل ُكلَّما قُ ْلُت َقْد َصُلَحْت َسرِيَرِت َوقَ ُرَب ِمْن ََّماِلِس 

َمِتَك، الت َّو اِبنَي ََّمِْلِسي َعَرَضْت َل بَِليَّة  َأزاَلْت َقَدِمي َوحاَلْت بَ ْيِِن َوَبنْيَ ِخدْ 
َتِِن، َأْو َلَعلََّك رََأيْ َتِِن  َسيِ ِدي َلَعلََّك َعْن ِبِبَك َطَرْدَتِِن َوَعْن ِخْدَمِتَك ََنَّي ْ
َتِِن، َأْو َلَعلََّك  َتِِن، َأْو َلَعلََّك رَأيْ َتِِن ُمْعِرضا  َعْنَك فَ َقَلي ْ ُمْسَتِخف ا  ِبَقِ َك فََأْقَصي ْ

 ]الكذ ابنَي[ فَ َرَفْضَتِِن، َأْو َلَعلََّك رَأَيْ َتِِن َغرْيَ َوَجْدَتِِن يف َمقاِم الكاِذِبنيَ 
شاِكٍر لِنَ ْعماِئَك َفَحَرْمَتِِن، َأْو َلَعلََّك فَ َقْدَتِِن ِمْن ََّماِلِس الُعَلماِء َفَخَذْلَتِِن، 

أَيْ َتِِن آَلُف َأْو َلَعلََّك رَأَيْ َتِِن يف الغاِفِلنَي َفِمْن َرمْحَِتَك آَيْسَتِِن، َأْو َلَعلََّك رَ 
َتِِن، َأْو َلَعلََّك ملَْ َتُِبَّ َأْن َتْسَمَع ُدعاِئي  نَ ُهْم َخلَّي ْ ََّماِلَس الَبطَّاِلنَي فَ بَ ْيِِن َوبَ ي ْ
َتِِن، َأْو َلَعلََّك ِبِقلَِّة َحياِئي ِمْنَك  فَباَعْدَتِِن، َأْو َلَعلََّك ِبُْرِمي َوَجرِيَرِت كافَ ي ْ

ْوَت اي َربِ  َفطاَلما َعَفْوَت َعْن املُْذنِِبنَي قَ ْبِلي َْلنَّ َكَرَمَك جازَيْ َتِِن؟ فَِإْن َعفَ 
َأْي َربِ  ُيَِل  َعْن ُمكافََأِة املَُقصِ رِيَن، َوَأَن عاِئذ  ِبَفْضِلَك هاِرب  ِمْنَك ِإلَْيَك 

[ ما َوَعْدَت ِمَن الصَّْفِح َعمَّْن َأْحَسَن ِبَك ظَن ا .  َتِجز  إَِلي أَْنَت ُمتَ َنجِ ز  ]ُمن ْ
َأْوَسُع َفْضال  َوَأْعَظُم ِحْلما  ِمْن َأْن تُقاِيَسِِن ِبَعَمِلي َأْو َأْن َتْسَتزِلَِِّن َبِطيَئيِت 
َوما َأَن اي َسيِ ِدي َوما َخَطِري؟ َهْبِِن ِبَفْضِلَك َسيِ ِدي َوَتَصدَّْق َعَليَّ ِبَعْفِوَك 

يِخي ِبَكَرِم َوْجِهَك. َسيِ ِدي َأَن الصَِّغرُي الَِّذي َوَجلِ ْلِِن ِبَسْْتَِك َواْعُف َعْن تَ ْوبِ 
َتُه َوَأَن اَلاِهُل الَِّذي َعلَّْمَتُه َوَأَن الضَّال  الَِّذي َهَديْ َتُه َوَأَن الَوِضيُع الَِّذي  رَب َّي ْ

َتُه َواَلاِئُع الَِّذي َأْشبَ ْعَتُه َوالَعْطشاُن  الَِّذي رَفَ ْعَتُه َوَأَن اْلاِئُف الَِّذي آَمن ْ
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َتُه َوالضَِّعيُف الَِّذي قَ وَّيْ َتُه  َأْرَويْ َتُه َوالعاِري الَِّذي َكَسْوَتُه َوالَفِقرُي الَِّذي َأغنَ ي ْ
َتُه َواملُْذِنُب  َتُه َوالسَّاِئُل الَِّذي َأْعطَي ْ لِيُل الَِّذي َأْعَزْزَتُه َوالسَِّقيُم الَِّذي َشَفي ْ َوالذَّ

ُء الَِّذي َأقْلَتُه، َوَأَن الَقِليُل الَِّذي َكث َّْرَتُه َواملُْسَتْضَعُف الَِّذي َسَْتَْتُه َواْلاِطى
الَِّذي َنَصْرَتُه َوَأَن الطَّرِيُد الَِّذي آَويْ َتُه، َأَن اي َربِ  الَِّذي ملَْ َأْسَتْحِيَك يف 

ِذي َعلى اَْلالِء َوملَْ ُأراِقْبَك يف املالِء، َأَن صاِحُب الدَّواِهي الُعْظمى َأَن الَّ 
َسيِ ِدِه اْجَْتََأ، َأَن الَِّذي َعَصْيُت َجبَّاَر السَّماِء َأَن الَِّذي َأْعطَْيُت َعلى َمعاِصي 
]املعاصي[ اَلَِليِل ]جليَل[ الر شا َأَن الَِّذي ِحنَي ُبشِ ْرُت َِبا َخَرْجُت ِإلَْيها 

َت َعَليَّ َفما اْسَتْحيَ ْيُت َوَعِمْلُت َأْسعى، َأَن الَِّذي َأْمَهْلَتِِن َفما اْرَعَوْيُت َوَسْتَْ 
]َوَعِلْمُت[ ِِبملَعاِصي فَ تَ َعدَّْيُت َوَأْسَقْطَتِِن ِمْن َعْيِنَك ]ِمْن ِعْنِدك[ َفما 
ِبلَْيُت، فَِبِحْلِمَك َأْمَهْلَتِِن َوِبِسْْتَِك َسَْتَْتِِن َحّتَّ َكأَنََّك أْغَفْلَتِِن َوِمْن ُعُقوِبِت 

ُتَك املَعاِصي َجن َّ  َتِِن. ِإَِلي ملَْ َأْعِصَك ِحنْيَ َعَصي ْ َتِِن، َحّتَّ َكأَنََّك اْسَتْحيَ ي ْ ب ْ
َوَأَن ِبُربُوبِيَِّتَك َجاِحد  َوال ِبَِْمِرَك ُمْسَتِخفٌّ َوال ِلُعُقوبَِتَك ُمتَ َعرِ ض  َوال ِلَوِعيِدَك 

َلَبِِن َهَواَي َوَأعاَنِِن ُمَتهاِون ، لِكْن َخِطيَئة  َعَرَضْت َوَسوََّلْت َل نَ ْفِسي َوغَ 
ُتَك َوخاَلْفُتَك ِبُْهِدي؛  ، فَ َقْد َعَصي ْ َعَلْيها ِشْقَوِت َوَغرَّّن ِسْْتَُك املُْرَخى َعَليَّ
فَاَلَن ِمْن َعذاِبَك َمْن َيْستَ ْنِقُذّن َوِمْن أَْيِدي اُْلَصماِء َغدا  َمْن ُُيَلِ ُصِِن 

؟ َفواَسْوَأَت ]فَ َواأَسَفا[ َعلى ما َوِبَْبِل َمْن أَتَِّصُل ِإْن أَنْ  َلَك َعِنِ  َت َقَطْعَت َحب ْ
َأْحَصى ِكتاُبَك ِمْن َعَمِلي الَِّذي َلْوال ما َأْرجو ِمْن َكَرِمَك َوَسَعِة َرمْحَِتَك 
َي َعْن الُقُنوِط َلَقَنْطُت ِعْنَدما أََتذَكَُّرها، اي َخرْيَ ِمْن َدعاُه داٍع  َوََّنِْيَك ِإايَّ

َضَل َمْن رَجاُه راٍج، الل ُهمَّ ِبِذمَِّة اِْلْسالِم أَتَ َوسَُّل ِإَلْيَك َوِبُْرَمِة الُقْرآِن َوَأفْ 
َأْعَتِمُد َعَلْيَك، َوِبُِبِ  النَِّبَّ اْلُمِ يَّ الَقَرِشيَّ اَلاُِشِيَّ الَعَرِبَّ التِ هاِميَّ املَكِ يَّ 
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ال ُتوِحِش اْسِتْئناَس ِإُْياّن َوال َُتَْعْل َثواِب َثواَب املََدّنَّ َأْرُجو الز ْلَفَة َلَدْيَك، فَ 
َمْن َعَبَد ِسواَك، فَِإنَّ قَ ْوما  آَمُنوا ِِبَْلِسَنِتِهْم لَِيْحِقُنوا ِبِه ِدماَءُهْم فََأْدرَُكوا ما 

]فَأدِرْك بنا[ ما َأمَُّلوا وِإَن  آَمن ا ِبَك ِِبَْلِسَنِتنا َوقُ ُلوبِنا لِتَ ْعُفَو َعنَّا، فََأْدرِْكنا 
َأمَّْلن ا َوثَ بِ ْت رَجاَءَك يف ُصُدوِرَن، َوال ُتزِْغ قُ ُلوبَنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ َتنا َوَهْب لَنا ِمْن 
َلُدْنَك َرمْحَة  ِإنََّك أَْنَت الَوه اُب. فَ َوِعزَِّتَك َلْو انْ تَ َهْرَتِِن ما َبرِْحُت ِمْن ِبِبَك 

 ِلما ُأَلَِْم قَ ْلِب ]ِلَما ُأَلَِْم قلِب اي سيِ دي[ ِمَن املَْعرَِفِة َوال َكَفْفُت َعْن َُتَل ِقكَ 
ِبَكَرِمَك َوَسَعِة َرمْحَِتَك، ِإَل َمْن َيْذَهُب الَعْبُد ِإال  ِإَل َمْوالُه َوِإَل َمْن يَ ْلَتِجُئ 

َبَك ِمْن َبنْيِ املَْخُلوُق ِإال  ِإَل خاِلِقِه؟ ِإَِلي َلْو قَ َرنْ َتِِن ِِبَْلْصفاِد َوَمنَ ْعتَ  ِِن َسي ْ
اَْلْشهاِد َوَدَلْلَت َعلى َفضاِئِحي ُعُيوَن الِعباِد َوَأَمْرَت ِب ِإَل الن اِر َوُحْلَت 
بَ ْيِِن َوَبنْيَ اْلَْبراِر ما َقَطْعُت رَجاِئي ِمْنَك، َوما َصَرْفُت َْتِميِلي ِلْلَعْفِو َعْنَك 

أَْنسى َأايِدَيَك ِعْنِدي َوَسْْتََك َعَليَّ يف داِر  َوال َخَرَج ُحب َك ِمْن قَ ْلِب، َأَن ال
ْنيا ِمْن قَ ْلِب َواُْجَْع بَ ْيِِن َوَبنْيَ املُْصَطفى َوآِلِه  ْنيا، َسيِ ِدي َأْخرِْج ُحبَّ الد  الد 

رََجِة ِخرَيَِتَك ِمْن َخْلِقَك َوخاُتَِ النَِّبيِ نَي َصل ى هللا َعَلْيِه َوآِلِه، َوانْ ُقْلِِن ِإَل دَ 
التَ ْوبَِة ِإلَْيَك َوَأِعِنِ  ِِبلُبكاِء َعلى نَ ْفِسي فَ َقْد َأفْ نَ ْيُت ِِبلتَّْسِويِف َواَلماِل 
ُعْمِري، َوَقْد نَ َزْلُت َمْنزَِلَة اَلِيِسنَي ِمْن َخرْيِي ]ِمْن حيات[ َفَمْن َيُكوُن َأْسَوَأ 

ْدُه ِلَرْقَدِت َوملَْ َأفْ ُرْشُه  حاال  ِمِنِ  ِإْن َأَن نُِقْلُت َعلى ِمْثِل حاَل ِإَل َقَْبٍ ملَْ اَُمهِ 
ِِبلَعَمِل الصَّاِلِح ِلَضْجَعيِت، َوماَل ال أَْبِكي َوال َأْدِري ِإَل ما َيُكوُن َمِصرِيي 
ِمي َُتاتُِلِِن، َوَقْد َخَفَقْت ِعْنَد ]فوق رأسي[ رَْأِسي  َوَأرى نَ ْفِسي َُتاِدُعِِن َوَأايَّ

ْوِت، َفما َل ال َأْبِكي؟! أَْبِكي ِْلُُروِج نَ ْفِسي أَْبِكي ِلظُْلَمِة َقَْبِي َأْجِنَحُة املَ 
َي أَْبِكي ِْلُُروِجي ِمْن َقَْبِي  أَْبِكي ِلِضيِق ِلَِْدي أَْبِكي ِلُسؤاِل ُمْنَكٍر َوَنِكرٍي ِإايَّ
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يِِن َوُأْخرى َعْن ُِشاَل ُعْرايَن  َذلِيال  حاِمال  ثِْقِلي َعلى َظْهِري، أَْنظُُر َمرَّة  َعْن ُيَِ 
ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َشْأن  يُ ْغِنيِه، َوُجوه   ِإِذ اَْلالِئُق يف َشْأٍن َغرْيِ َشْأّن ِلُكلِ  اْمِرىٍء ِمن ْ
يَ ْوَمِئٍذ ُمْسِفَرة  ضاِحَكة  ُمْستَ ْبِشَرة  َوُوُجوه  يَ ْوَمِئٍذ َعَلْيها َغََبَة  تَ ْرَهُقها َقَْتَة  

َعَلْيَك ُمَعوََّل َوُمْعَتَمِدي َورَجاِئي َوتَ وَك ِلي َوِبَرمْحَِتَك تَ َعل ِقي  َوِذلَّة ، َسيِ ِدي
، فَ َلَك اِلَْمُد َعلى ما  ِتِصيُب ِبَرمْحَِتَك َمْن َتشاُء َوَِتِْدي ِبَكراَمِتَك َمْن َتُِب 

ْرِك قَ ْلِب، َوَلَك اِلَْمُد َعلى َبْسِط ِلساّن َأفَِبلِ  ساّن هذا الكالِ  نَ قَّْيَت ِمَن الشِ 
َأْشُكُرَك، َأْم ِبغايَِة ُجْهِدي يف َعَمِلي ُأْرِضيَك َوما َقْدُر ِلساّن اي َربِ  يف َجْنِب 
ُشْكِرَك َوما َقْدُر َعَمِلي يف َجْنِب نَِعِمَك َوِإْحساِنَك؟ ]وإحساِنك إَلَّ إال  أنَّ 

قَِبَل َعَمِلي، َسيِ ِدي ِإَلْيَك  جوَدك[ ِإَِلي ِإنَّ ُجوَدَك َبَسَط َأَمِلي َوُشْكَركَ 
َرْغَبيِت َوِإلَْيَك ]وِمْنَك[ َرْهَبيِت َوِإلَْيَك ََتِْميِلي َوَقْد ساَقِِن ِإلَْيَك َأَمِلي َوَعَلْيَك 
]وإليَك[ اي َواِحِدي َعَكَفْت ]وإليَك اي واحدي َعِلَقْت[ ُِهَّيِت َوِفيما ِعْنَدَك 

ُص رَجاِئي َوَخْويف َوِبَك أَِنَسْت َُمَبَّيِت َوِإلَْيَك انْ َبَسَطْت َرْغَبيِت َوَلَك خالِ 
أَْلَقْيُت بَِيِدي َوِبَْبِل طاَعِتَك َمَدْدُت َرْهَبيِت. اي َمْوالَي ِبذِْكِرَك عاَش قَ ْلِب 
َوِبُناجاِتَك بَ رَّْدُت َأملََ اْلَْوِف َعِنِ  فَيا َمْوالَي َواي ُمَؤمَِّلي َواي ُمْنتهى ُسْؤَل 

ا َأْسأَُلَك ِلَقِدِي الرَّجاِء ف َ  رِ ْق بَ ْيِِن َوَبنْيَ َذْنِبَ املاِنِع َل ِمْن ُلُزوِم طاَعِتَك، فَِإَّنَّ
َتُه َعلى نَ ْفِسَك ِمَن الرَّْأَفِة َوالرَّمْحَِة،  ِفيَك َوَعِظيِم الطََّمِع ِمْنَك الَِّذي َأْوَجب ْ

ْلُق ُكل ُهْم ِعياُلَك َويف قَ ْبَضِتَك وَُكل  فَاَْلْمُر َلَك َوْحَدَك ال َشرِيَك َلَك َواْلَ 
َشيٍء خاِضع  َلَك، تَبارَْكَت اي َربَّ الَعاَلِمنَي. ِإَِلي اْرمَحِِْن ِإذا انْ َقَطَعْت 
، ِفيا َعِظيَم  َي ُلِبِ  ُحجَّيِت وََكلَّ َعْن َجواِبَك ِلساّن َوطاَش ِعْنَد ُسؤاِلَك ِإاي 

اْشَتدَّْت فاَقيِت َوال تَ ُردَّّن َِلَْهِلي َوال َُتْنَ ْعِِن ِلِقلَِّة َصَْبِي.  رَجاِئي ال َُتَيِ ْبِِن ِإذا
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َأْعِطِِن ِلَفْقِري َواْرمَحِِْن ِلَضْعِفي َسيِ ِدي َعَلْيَك ُمْعَتَمِدي َوُمَعوََّل َورَجاِئي 
 َأْقِصُد ]َأْقُصُر[ َوتَ وَك ِلي َوِبَرمْحَِتَك تَ َعل ِقي َوِبِفناِئَك َأُحط  رَْحِلي َوِبُوِدكَ 

طَِلَبيِت َوِبَكَرِمَك َأْي َربِ  َأْستَ ْفِتُح ُدعاِئي َوَلَدْيَك َأْرُجو فاَقيِت ]ِضَياَفيت[ 
َليِت َوََتَْت ِظلِ  َعْفِوَك ِقياِمي َوِإَل ُجوِدَك وََكَرِمَك َأْرَفُع  َوِبغناَك َأْجَُبُ َعي ْ

َفال َُتْرِْقِِن ِِبلنَّاِر َوَأْنَت َمْوِضُع َأَمِلي َوال َبَصِري َوِإَل َمْعُروِفَك ُأِدُي َنَظِري، 
ْب َظِنِ  ِِبْحساِنَك  ُتْسِكِنِ  اَلاِويََة فَِإنََّك قُ رَُّة َعْيِِن، اي َسيِ ِدي ال ُتَكذِ 
 َوَمْعُروِفَك فَِإنََّك ثَِقيِت، َوال ََتْرِْمِِن َثواَبَك فَِإنََّك العاِرُف ِبَفْقِري، ِإَِلي ِإْن كانَ 

َقْد َدَن َأَجِلي َوملَْ يُ َقر ِْبِِن ِمْنَك َعَمِلي فَ َقْد َجَعْلُت االْعِْتاَف ِإلَْيَك ِبَذْنِب 
ْبَت َفَمْن  َوساِئَل ِعَلِلي، ِإَِلي ِإْن َعَفْوَت َفَمْن َأْوَل ِمْنَك ِِبلَعْفِو َوِإْن َعذَّ

نْيا غُ  ْرَبيِت َوِعْنَد املَْوِت ُكْرَبيِت َويف َأْعَدُل ِمْنَك يف اِلُْكِم، إْرَحْم يف هِذِه الد 
الَقَْبِ َوْحَدِت َويف اللَّْحِد َوْحَشيِت َوِإذا ُنِشْرُت ِلْلِحساِب َبنْيَ َيَدْيَك ُذلَّ 
َمْوِقِفي، َواْغِفْر َل ما َخِفَي َعلى اَلَدِميِ نَي ِمْن َعَمِلي َوَأِدْم َل ما ِبِه َسَْتَْتِِن 

ا  َعلى الِفراِش تُ َقلِ ُبِِن أَْيِدي َأِحبَّيِت، َوَتفضَّْل َعَليَّ َِمُْدودا  َعلى َواْرمَحِِْن َصرِيع
املُْغَتَسِل يُ َقلِ ُبِِن صاِلُح ِجرَيِت، َوََتَنَّْن َعَليَّ َُمُْموال  َقْد تَناَوَل اْلْقِرِبُء َأْطراَف 

ُقوال  َقْد نَ َزْلُت ِبَك َوِحيد ا  يف ُحْفَرِت، َواْرَحْم يف ذِلَك َجناَزِت، َوُجْد َعَليَّ َمن ْ
البَ ْيِت اَلَِديِد ُغْرَبيِت َحّتَّ ال َأْسَتْأِنَس ِبَغرْيَِك. اي َسيِ ِدي ِإْن وََكْلَتِِن ِإَل نَ ْفِسي 
َهَلْكُت َسيِ ِدي فَِبَمْن َأْسَتِغيُث ِإْن ملَْ تُِقْلِِن َعثْ َرِت فَِإَل َمْن َأفْ زَُع ِإْن فَ َقْدُت 

َك يف َضْجَعيِت َوِإَل َمْن أَْلَتِجُئ إْن ملَْ تُ نَ فِ ْس ُكْرَبيِت؟ َسيِ ِدي َمْن َل َوَمْن ِعنايَ تَ 
يَ ْرمَحُِِن ِإْن ملَْ تَ ْرمَحِِْن َوَفْضَل َمْن ُأَؤمِ ُل ِإْن َعِدْمُت َفْضَلَك يَ ْوَم فاَقيِت َوِإَل 

ْبِِن َوَأَن َأْرُجوَك َمِن الِفراُر ِمَن الذ نُوِب ِإذا انْ َقضى َأَجِلي، َسيِ دِ  ي ال تُ َعذِ 
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ِإَِلي َحقِ ْق رَجاِئي َوآِمْن َخْويف فَِإنَّ َكثْ َرَة ُذنُوِب ال َأْرُجو ِفيها ِإال  َعْفَوَك، 
َسيِ ِدي َأَن َأْسأَُلَك ما ال َأْسَتِحق  َوأَْنَت َأْهُل الت َّْقوى َوَأْهُل املَْغِفَرِة، فَاْغِفْر َل 

ْن َنَظِرَك ثَ ْوِب  يُ َغطِ ي َعَليَّ التَِّبعاِت َوتَ ْغِفُرها َل َوال ُأطاَلُب َِبا ِإنََّك َوأَْلِبْسِِن مِ 
َبَك َعلى  ُذو َمنٍ  َقِدٍي َوَصْفٍح َعِظيٍم َوَُتاُوٍز َكِرٍي، ِإَِلي أَْنَت الَِّذي تُِفيُض َسي ْ

َسيِ ِدي ِبَْن َسأََلَك َوأَيْ َقَن  َمْن ال َيْسأَُلَك َوَعلى اَلاِحِديَن ِبُربُوبِيَِّتَك، َفَكْيفَ 
َأنَّ اْلَْلَق َلَك َواَْلْمَر ِإلَْيَك، تَبارَْكَت َوَتعالَْيَت اي َربَّ الَعاَلِمنَي، َسيِ ِدي 
َعْبُدَك بِباِبَك َأقاَمْتُه اَْلصاَصُة َبنْيَ َيَدْيَك يَ ْقرَُع ِبَب ِإْحساِنَك ِبُدعائِِه، َفال 

ِرِي َعِنِ  َواقْ َبْل ِمِنِ  ما َأُقوُل فَ َقْد َدَعْوُت َِبذا الد عاِء تُ ْعِرْض ِبَوْجِهَك الكَ 
َوَأَن َأْرُجو َأْن ال تَ ُردَّّن َمْعرَِفة  ِمِنِ  ِبَرْأفَِتَك َوَرمْحَِتَك. ِإَِلي أَْنَت الَِّذي ال 

ُقُصَك َنِئل  َأْنَت َكما تَ ُقوُل َوفَ ْوَق ما نَ ُقولُ  ، الل ُهمَّ ِإّن ِ َُيِْفيَك ساِئل  َوال يَ ن ْ
َأْسأَُلَك َصَْبا  ُجَِيال  َوفَ َرجا  َقرِيبا  َوقَ ْوال  صاِدقا  َوَأْجرا  َعِظيما ، َأْسأَُلَك اي َربِ  
ِمَن اَْلرْيِ ُكلِ ِه ما َعِلْمُت ِمْنُه َوما ملَْ َأْعَلْم، َأْسأَُلَك الل ُهمَّ ِمْن َخرْيِ ما َسأََلَك 

وَن اي َخرْيَ َمْن ُسِئَل َوَأْجَوَد َمْن َأْعطى َأْعِطِِن ُسْؤَل يف ِمْنُه ِعباُدَك الصَّاِلُِ 
نَ ْفِسي َوَأْهِلي َوواِلَديَّ َوُوْلِدي َوَأْهِل ُحزاَنيِت َوِإْخواّن ِفيَك، َوَأْرِغْد َعْيِشي 

يَع َأْحواَل َواْجَعْلِِن ِمَّْن َأطَْلَت ُعْمَرهُ   َوَحسَّْنَت َوَأْظِهْر ُمُروَِّت َوَأْصِلْح ُجَِ
َتُه َحياة  طَيِ َبة  يف َأْدَوِم  َعَمَلُه َوَأُْتَْمَت َعَلْيِه نِْعَمَتَك َوَرِضيَت َعْنُه َوَأْحيَ ي ْ
الس ُروِر َوَأْسَبِغ الَكراَمِة َوَأَُتِ  الَعْيِش، ِإنََّك تَ ْفَعُل ما َتشاُء َوال يَ ْفَعُل ما َيشاُء 

 َباصَِّة ِذْكِرَك َوال َُتَْعْل َشْيئا  ِم ا أَتَ َقرَُّب ِبِه يف آََنِء َغرْيَُك، الل ُهمَّ ُخصَِِّن ِمْنكَ 
اللَّْيِل َوَأْطراِف النَّهاِر ِرايء  َوال َُسَْعة  َوال َأَشرا  َوال َبَطرا ، َواْجَعْلِِن َلَك ِمَن 

ِن َوقُ رََّة الَعنْيِ يف اْلاِشِعنَي. الل ُهمَّ َأْعِطِِن السََّعَة يف الرِ ْزِق َواَْلْمَن يف الَوطَ 
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اَْلْهِل َواملاِل َوالَوَلِد َواملُقاَم يف نَِعِمَك ِعْنِدي َوالصِ حََّة يف اَِلْسِم َوالُقوََّة يف 
يِن َواْستَ ْعِمْلِِن ِبطاَعِتَك َوطاَعِة َرُسوِلَك ُُمَمٍَّد َصل ى  الَبَدِن َوالسَّالَمَة يف الدِ 

ا  ما اْستَ ْعَمْرَتِِن، َواْجَعْلِِن ِمْن َأْوَفِر ِعباِدَك َنِصيبا  يف ُكلِ  هللا َعَلْيِه َوآِلِه أََبد
َلِة الَقْدِر َوما أَْنَت ُمْنزِلُُه يف ُكلِ  َسَنٍة  َخرْيٍ أَنْ َزْلَتُه َوتُ ْنزِلُُه يف َشْهِر رََمضاَن يف لَي ْ

فَ ُعها َوَحَسناٍت تَ تَ َقب َُّلها َوَسيِ ئاٍت ِمْن َرمْحٍَة تَ ْنُشُرها َوعاِفَيٍة تُ ْلِبُسها َوبَِليٍَّة َتدْ 
تَ َتجاَوُز َعْنها، َواْرزُْقِِن َحجَّ بَ ْيِتَك اِلَراِم يف عاِمنا هذا َويف ُكلِ  عاٍم، َواْرزُْقِِن 
ِرْزقا  َواِسعا  ِمْن َفْضِلَك الواِسِع َواْصِرْف َعِنِ  اي َسيِ ِدي اَْلْسواَء َواْقِض َعِنِ  

ْيَن َوال ظ الماِت َحّتَّ ال َأَتََذَّى ِبَشيٍء ِمْنُه َوُخْذ َعِنِ  ِبََِْساِع َوَأْبصاِر الدَّ
، َواْنُصْرّن َعَلْيِهم َوَأِقرَّ َعْيِِن َوفَ ر ِْح قَ ْلِب،  َأْعداِئي َوُحسَّاِدي َوالباِغنَي َعَليَّ

يِع َواْجَعْل َل ِمْن َُهِ ي وََكْرِب فَ َرجا  َوَُمَْرجا  َواْجَعْل َمْن  َأراَدّن ِبُسوٍء ِمْن ُجَِ
، َواْكِفِِن َشرَّ الشَّْيطاِن َوَشرَّ الس ْلطاِن َوَسيِ ئاِت َعَمِلي  َخْلِقَك ََتَْت َقَدِميَّ
َوَطهِ ْرّن ِمَن الذ نُوِب ُكلِ ها َوَأِجْرّن ِمَن الن اِر ِبَعْفِوَك َوَأْدِخْلِِن اَلَنََّة ِبَرمْحَِتَك 

ِلُوِر الِعنِي ِبَفْضِلَك َوَأِلِْْقِِن ِبَِْولِياِئَك الصَّاِلِِنَي ُُمَمٍَّد َوآِلِه َوَزوِ ْجِِن ِمَن ا
اْلَْبراِر الطَّيِ ِبنَي الطَّاِهرِيَن اْلْخياِر َصَلواُتَك َعَلْيِهم َوَعلى َأْجساِدِهْم 

َتِِن َوَأْرواِحِهْم َوَرمْحَُة هللا َوبَ رَكاتُُه. ِإَِلي َوَسيِ ِدي َوعزَِّتَك َوَجال ِلَك لَِئْن طالَب ْ
َتِِن بُِلْؤِمي َْلُطالِبَ نََّك ِبَكَرِمَك َولَِئْن  ِبُذنُوِب َْلُطالِبَ نََّك ِبَعْفِوَك َولَِئْن طالَب ْ
َأْدَخْلَتِِن الن اَر َْلُْخَِبَنَّ َأْهَل الن اِر ِبُِبِ  َلَك. ِإَِلي َوَسيِ ِدي ِإْن ُكْنَت ال تَ ْغِفُر 

 َوَأْهِل طاَعِتَك فَِإَل َمْن يَ ْفزَُع املُْذنُِبوَن؟ َوِإْن ُكْنَت ال ُتْكرُِم ِإال  ِإال  َْلْولِياِئكَ 
َأْهَل الَوفاِء ِبَك فَِبَمْن َيْسَتِغيُث املُِسيُئوَن؟ ِإَِلي ِإْن َأْدَخْلَتِِن الن اَر َفِفي ذِلَك 

ُر نَِبيِ َك َوَأَن َوهللا َأْعَلُم َأنَّ ُسُروُر َعُدوِ َك، َوِإْن َأْدَخْلَتِن اَلَنََّة َفِفي ذِلَك ُسُرو 
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ُسُروَر نَِبيِ َك َأَحب  ِإلَْيَك ِمْن ُسُروِر َعُدوِ َك. الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك َأْن َُتَِْل قَ ْلِب 
ُحب ا  َلَك َوَخْشَية  ِمْنَك َوَتْصِديقا  ِبكتاِبَك َوِإُياَن  ِبَك َوفَ َرقا  ِمْنَك َوَشْوقا  ِإَلْيَك 

 ذا اََلالِل َواِْلْكراِم َحبِ ْب ِإََلَّ ِلقاَءَك َوَأْحِبْب ِلقاِئي َواْجَعْل َل يف ِلقاِئَك اي
الرَّاَحَة والَفَرَج َوالَكراَمَة. الل ُهمَّ َأِلِْْقِِن ِبصاِلِح َمْن َمضى َواْجَعْلِِن ِمْن صاِلِح 

َعلى نَ ْفِسي ِبا تُِعنُي ِبِه الصَّاِلِِنَي َمْن بَِقَي. َوُخْذ ِب َسِبيَل الصَّاِلِِنَي َوَأِعِنِ  
َعلى أَنْ ُفِسِهْم َواْخِتْم َعَمِلي ِبَِْحَسِنِه َواْجعْل َثواِب ِمْنُه اَلَنََّة ِبَرمْحَِتَك، َوَأِعِنِ  
َقْذَتِِن ِمْنُه اي َتِِن َوثَ بِ ْتِِن اي َربِ  َوال تَ ُردَّّن يف ُسوٍء اْستَ ن ْ  َعلى صاِلِح ما َأْعطَي ْ

َربَّ الَعاَلِمنَي. الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِإُْياَن  ال َأَجَل َلُه ُدوَن ِلقاِئَك، َأْحيِِن ما 
َتِِن َعَلْيِه َوابْ َعْثِِن ِإذا بَ َعثْ َتِِن َعَلْيِه َوأَْبِرْئ قَ ْلِب  َتِِن َعَلْيِه َوتَ َوفَِِّن ِإذا تَ َوف َّي ْ َأْحيَ ي ْ

ْمَعِة يف ِديِنَك َحّتَّ َيُكوَن َعَمِلي خاِلصا  َلَك. الل ُهمَّ َمَن الرِ ايِء َوالشَّكِ  َوالس  
َأْعِطِِن َبِصريَة  يف ِديِنَك َوفَ ْهما  يف ُحْكِمَك َوِفْقها  يف ِعْلِمَك وَِكْفَلنْيِ ِمْن 

يِت ِفيما َرمْحَِتَك َوَوَرعا  ََيُْجُزّن َعْن َمعاِصيَك َوبَ يِ ْض َوْجِهي بُِنوِرَك َواْجَعْل َرْغبَ 
ِعْنَدَك َوَتوفَِِّن يف َسِبيِلَك َوعلى ِملَِّة َرُسوِلَك َصل ى هللا َعَلْيِه َوآِلِه، الل ُهمَّ ِإّن ِ 
َأُعوُذ ِبَك ِمَن الَكَسِل َوالَفَشِل َواَلَمِ  َواَلنُْبِ َوالُبْخِل َوالَغْفَلِة َوالَقْسَوِة 

لَِّة[ َواملَْسَكَنِة َوالفَ  ْقِر َوالفاَقِة وَُكلِ  بَِليٍَّة َوالَفواِحِش ما َظَهَر ]والَقْسوِة والذِ 
ِمْنها َوما َبَطَن، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن نَ ْفٍس ال تَ ْقَنُع َوَبْطٍن ال َيْشَبُع َوقَ ْلٍب ال 
َفُع، َوَأُعوُذ ِبَك اي َربِ  َعلى نَ ْفِسي  َُيَْشُع َوُدعاٍء ال ُيْسَمُع َوَعَمٍل ال يَ ن ْ

يِع ما َرزَقْ َتِِن ِمَن الشَّْيطاِن الرَِّجيِم ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع َوِديِِن َوماَل  َوَعلى ُجَِ
الَعِليُم. الل ُهمَّ ِإنَُّه ال ُيُِريّن ِمْنَك َأَحد  َوال َأِجُد ِمْن ُدوِنَك ُمْلَتَحدا  َفال َُتَْعْل 

ُردَّّن ِبَعذاٍب أَلِيٍم، الل ُهمَّ نَ ْفِسي يف َشيٍء ِمْن َعذاِبَك وال تَ ُردَّّن َِبََلَكٍة َوال ت َ 
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تَ َقبَّْل ِمِنِ  َوَأْعِل ِذْكِري َواْرَفْع َدرََجيِت َوُحطَّ ِوْزِري َوال َتْذُكْرّن َبَِطيَئيت 
َواْجَعْل َثواَب ََّمِْلِسي َوَثواَب َمْنِطِقي َوَثواَب ُدعاِئي ِرضاَك َواَلَنََّة َوَأْعِطِِن اي 

يَع ما َسألْ  ُتَك َوِزْدّن ِمْن َفْضِلَك ِإّن ِ ِإلَْيَك راِغب  اي َربَّ العاَلِمنَي. َربِ  ُجَِ
الل ُهمَّ ِإنََّك أَنْ َزْلَت يف ِكتاِبَك ]يف كتاِبَك الَعْفَو وَأَمْرتَ َنا[ َأْن نَ ْعُفَو َعمَّْن 

َأَمْرتَنا َأْن ال نَ ُردَّ ظََلَمنا َوْقْد ظََلْمنا أَنْ ُفَسنا فَاْعُف َعن ا فَِإنََّك َأْوَل ِبذِلَك ِمن ا وَ 
ُتَك ساِئال  َفال تَ ُردَّّن ِإال  ِبَقضاِء حاَجيِت، َوَأَمْرتَنا  ساِئال  َعْن أَْبوابِنا َوَقْد ِجئ ْ
ِِبِْلْحساِن ِإَل ما َمَلَكْت َأُْيانُنا َوََنُْن َأرِقَّاُؤَك فََأْعِتْق رِقابَنا ِمَن الن اِر، اي 

اي َغْوِثي ِعْنَد ِشدَِّت ِإلَْيَك َفزِْعُت َوِبَك اْستَ َغْثُت َوُلْذُت َمْفَزِعي ِعْنَد ُكْرَبيِت وَ 
ال أَُلوُذ ِبِسواَك َوال َأْطُلُب الَفَرَج ِإال  ِمْنَك فََأِغْثِِن َوفَ ر ِْج َعِنِ  اي َمْن يقبُل 

رَي َواْعُف الَيسرَي ]اي َمْن يَ ُفك  اَْلِسرَي[ َويَ ْعُفو َعِن الَكِثرِي اقْ َبْل ِمِنِ  الَيسِ 
َعِنِ  الَكِثرَي ِإنََّك أَْنَت الرَِّحيُم الَغُفوُر، الل ُهمَّ ِإّن ِ َأسأَُلَك ِإُْياَن  تُباِشُر ِبِه قَ ْلِب 
َويَِقينا  َحّتَّ َأْعَلَم أَنَُّه َلْن ُيِصيَبِِن ِإال  ما َكتَ ْبَت َل َوَرضِ ِِن ِمَن الَعْيِش ِبا 

 امِحِني.َقَسْمَت َل اي َأْرَحَم الرَّ 

* * * 
 

 دعاء اي ُعدَّت

اي ُعدَِّت يف ُكْرَبيِت َواي قال الشيخ أيضا  تدعو يف الّسحر هبذا الدُّعاء: 
صاِحِب يف ِشدَِّت َواي َولِيِ ي يف نِْعَميِت َواي غاَييِت يف َرْغَبيِت أَْنَت الساِتُر َعْوَرِت 
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فَاْغِفْر َل َخِطيَئيِت، اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ُخُشوَع َواملُْؤِمُن َرْوَعيِت َواملُِقيُل َعثْ َرِت 
اِْلُْياِن قَ ْبَل ُخُشوِع الذ لِ  يف النَّاِر اي َواِحُد اي أَحُد اي َصَمُد، اي َمْن مَلْ يَِلْد َومَلْ 

َتِدُئ يُوَلْد َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفوا  أَحد ، اي َمْن يُ ْعِطي َمْن َسأََلُه ََتَن نا  ِمنْ  ُه َوَرمْحَة  َويَ ب ْ
اِئِم َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل  ِِبَْلرْيِ َمْن ملَْ َيْسأَْلُه تَ َفض ال  ِمْنُه وََكَرما  ِبَكَرِمَك الدَّ
ْنيا َواَلخرِة. اللَُّهمَّ ِإّن ِ  ُُمَمٍَّد َوَهْب َل َرمْحَة  واِسَعة  جاِمَعة  أَبْ ُلُغ َِبا َخرْيَ الد 

َك ِلَما تُ ْبُت ِإلَْيَك ِمْنُه ُثَّ ُعْدُت ِفيِه َوَأْستَ ْغِفُرَك ِلُكلِ  َخرْيٍ َأَرْدُت ِبِه َأْستَ ْغِفرُ 
َوْجَهَك َفَخاَلَطِِن ِفيِه ما لَْيَس َلَك، اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْعُف 

َفُد َعْن ظُْلِمي َوُجْرِمي ِبِْلِمَك َوُجوِدَك اي َكِرُي، اي  َمْن ال ُيَِيُب سائُِلُه َوال يَ ن ْ
َنئُِلُه اي َمْن َعال َفال َشْيَء فوَقُه َوَدَن َفال َشْيَء ُدَونَُه َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل 
َلَة السَّاَعَة السَّاَعَة  َلَة الَلي ْ َلَة الَلي ْ ُُمَمٍَّد َواْرمَحِِْن اي فاِلَق الَبْحِر ِلُموسى الَلي ْ

ْر قَ ْلِب ِمَن النِ فاِق َوَعَمِلي ِمَن الرِ ايِء َوِلساّن ِمَن الَكِذِب السَّاَعَة، اللَّ  ُهمَّ َطهِ 
َوَعْيِِن ِمَن اْلِيانَِة، فَإنََّك تَ ْعَلُم خائَِنَة اَْلْعنُيِ َوما َُتِْفي الص ُدوُر، اي َربِ  هذا 

ِمَن النَّار، هذا َمقاُم َمقاُم العاِئِذ ِبَك ِمَن النَّاِر، هذا َمقاُم املُْسَتِجرِي ِبَك 
املُْسَتِغيِث ِبَك ِمَن النَّاِر هذا َمقاُم اَلاِرِب ِإلَْيَك ِمَن النَّاِر، هذا َمقاُم َمْن 
يَ ُبوُء َلَك َبَِطيَئِتِه َويَ ْعَْتُِف ِبَذْنِبِه َويَ ُتوُب ِإَل رَبِ ِه، هذا َمقاُم الباِئِس الَفِقرِي 

، هذا َمقاُم املَْحُزوِن املَْكُروِب هذا َمقاُم املَْغُموِم هذا َمقاُم اْلاِئِف املُْسَتِجريِ 
املَْهُموِم هذا َمقاُم الَغرِيِب الَغرِيِق هذا َمقاُم املُْستَ ْوِحِش الَفِرِق، هذا َمقاُم 

ِه ُمَفر ِج ا  َمْن ال ُيَُِد ِلَذْنِبِه غاِفرا  َغرْيََك َوال ِلَضْعِفِه ُمَقوِ اي  ِإال  َأْنَت َوال َِلَمِ 
ِسواَك، اي اَّلل ُ اي َكِرُي ال َُتِْرْق َوْجِهي ِِبلن اِر بَ ْعَد ُسُجوِدي َلَك َوتَ ْعِفرِيي ِبَغرْيِ 
َمنٍ  ِمِنِ  َعَلْيَك َبْل َلَك اِلَْمُد َواملَن  َوالت ََّفض ُل َعَليَّ اْرَحْم َأْي َربِ  َأْي َربِ  
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َد َأْوصاَل  َضْعِفي َوِقلَّةَ )حىت ينقطع الّنفس(  َأْي َرب ِ  ِحيَليِت َورِقََّة ِجْلِدي َوتَ َبد 
َوتَناثُ َر ِلَِْمي وِجْسمي َوَجَسدي َوَوْحَدِت َوَوْحَشيِت يف َقَْبِي َوَجَزِعي ِمْن 
َصِغرِي الَبالِء، َأْسأَُلَك اي َربِ  قُ رََّة الَعنْيِ َواالْغِتباَط يَ ْوَم اَِلْسَرِة َوالنََّداَمِة، 

اي َربِ  يَ ْوَم َتْسَود  الُوُجوُه آِمِنِ  ِمَن الَفزَِع اَْلْكََبِ َأْسأَُلَك بَ يِ ْض َوْجِهي 
ْنيا، اِلَْمُد هلِل  الُبْشرى يَ ْوَم تُ َقلَُّب الُقُلوُب َواْلَْبصاُر َوالُبْشرى ِعْنَد ِفراِق الد 

ُه ُذْخرا  لِيَ ْوِم فاَقيِت اِلَ  ْمُد هلِل الَِّذي َأْدُعوُه الَِّذي َأْرُجوُه َعْوَن  يف َحياِت َوُأِعد 
َوال َأْدُعو َغرْيَُه َوَلْو َدَعْوُت َغرْيَُه َْلَيََّب ُدعاِئي اِلَْمُد هلِل الَِّذي َأْرُجوُه َوال 
َأْرُجو َغرْيَُه َوَلْو رََجْوُت َغرْيَُه َْلْخَلَف رَجاِئي اِلَْمُد هلِل املُْنِعِم املُْحِسِن 

الِل َواِْلْكراِم َوَلِ  ُكلِ  نِْعَمٍة َوصاِحِب ُكلِ  َحَسَنٍة املُْجِمِل املُْفِضِل ِذي اَلَ 
َتهى ُكلِ  َرْغَبٍة َوقاِضي ُكلِ  َحاَجٍة. اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد  َوُمن ْ

ي َعمَّْن َواْرزُْقِِن الَيِقنَي َوُحْسَن الظَِّن ِبَك َوأَْثِبْت رجاَءَك يف قَ ْلِب َواْقَطْع رَجائِ 
ِسواَك َحّتَّ ال َأْرُجَو َغرْيََك َوال أَِثَق ِإال  ِبَك، اي َلِطيفا  ِلَما َتشاُء اْلُطْف َل يف 
ْبِِن  يِع َأْحواَل ِبا َتُِب  َوتَ ْرضى، اي َربِ  ِإّن ِ َضِعيف  َعلى النَّاِر َفال تُ َعذِ  ُجَِ

َخْويف َوُذَلِ  َوَمْسَكَنيِت َوتَ ْعوِيِذي ِِبلن اِر اي َربِ  اْرَحْم ُدعاِئي َوَتَضر ِعي وَ 
ْنيا َوأَْنَت َواِسع  َكِري . َأْسأَُلَك اي َربِ   َوتَ ْلِويِذي، اي َربِ  ِإّن ِ َضِعيف  َعِن الد 
ِبُقوَِّتَك َعلى ذِلَك َوُقْدرَِتَك َعَلْيِه َوِغناَك َعْنُه َوحاَجيِت ِإلَْيِه َأْن تَ ْرزَُقِِن يف 

َشْهِري هذا َويَ ْوِمي هذا َوساَعيِت هِذِه ِرْزقا  تُ ْغِنيِِن ِبِه َعْن َتَكل ِف عاِمي هذا وَ 
ما يف أَْيِدي الن اِس ِمْن ِرْزِقَك اَِلالِل الطَّيِ ِب، َربِ  ِمْنَك َأْطُلُب َوِإلَْيَك 

َك َأْرُجو َوأَْنَت َأْهُل ذِلَك ال َأْرُجو َغرْيََك َوال أَِثُق إِ  ال  ِبَك اي َأْرَحَم َأْرَغُب َوِإايَّ
الرَّامِحِنَي، َأْي َربِ  ظََلْمُت نَ ْفِسي فاْغِفْر َل َواْرمَحِِْن َوعاِفِِن اي ساِمَع ُكلِ  
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َصْوٍت َواي جاِمَع ُكلِ  فَ ْوٍت َواي ِبِرَئ الن  ُفوِس بَ ْعَد املَْوِت، اي َمْن ال تَ ْغشاُه 
 َوال َيْشَغُلُه َشيء  َعْن َشيٍء َأْعِط ُُمَمَّدا  الظ ُلَماُت َوال َتْشَتِبُه َعْلْيِه اَْلْصواتُ 

َصلَّى هللا َعَلْيِه َوآِلِه َأْفَضَل ما َسأََلَك َوَأْفَضَل ما ُسِئْلَت َلُه َوَأْفَضَل ما َأْنَت 
 َمْسؤول  َلُه ِإَل يَ ْوِم الِقياَمِة، َوَهْب َلَ العاِفَيَة َحّتَّ ُِتَنِ َئِِن املَِعيَشَة َواْخِتْم َل 

َبَرْيٍ َحّتَّ ال َتُضرَّّن الذ نُوُب، اللَُّهمَّ َرضِ ِِن ِبا َقَسْمَت َل َحّتَّ ال َأْسَأَل 
َأَحدا  َشْيئا ، اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوافْ َتْح َل َخزاِئَن َرمْحَِتَك 

ُبِِن بَ ْعَدها أََبدا   ْنيا َواَلخرِة َواْرزُْقِِن ِمْن َفْضِلَك َواْرمَحِِْن َرمْحَة  ال تُ َعذِ  يف الد 
الواِسِع ِرْزقا  َحالال  طَيِ با  ال تُ ْفِقُرّن ِإَل َأَحٍد بَ ْعَدُه ِسواَك؛ َتزِيُدّن ِبذِلَك 
ُشْكرا  َوِإلَْيَك فاَقة  َوفَ ْقرا  َوِبَك َعمَّْن ِسواَك ِغن  َوتَ َعف فا ، اي ُُمِْسُن اي َُّمِْمُل اي 

ِعُم اي ُمْفِضُل اي َمِليُك اي ُمْقَتِدُر َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْكِفِِن املُِهمَّ ُمنْ 
يَع َحواِئِجي  يِع أُُموِري َواْقِض َل ُجَِ ُكلَّه َواْقِض َل ِِبِلُْسن َوِبِرْك يف ُجَِ

َأخاُف تَ ْعِسريَُه ]تَ َعس َرُه[  اللَُّهمَّ َيسِ ْر َل ما َأخاُف تَ ْعِسريَُه فَِإنَّ تَ ْيِسرَي ما
َعَلْيَك َسْهل  َيِسري ، َوَسهِ ْل َل ما َأخاُف ُحُزونَ َتُه َونَ فِ ْس َعِنِ  ما َأخاُف ِضيَقُه 
وَُكفَّ َعِنِ  ما َأخاُف َُهَُّه ]َغمَُّه[ َواْصِرْف َعِنِ  ما َأخاُف بَِلي ََّتُه اي َأْرَحَم 

قَ ْلِب ُحب ا  َلَك َوَخْشَية  ِمْنَك َوَتْصِديقا  َلَك َوِإُْياَن  ِبَك  الرَّامِحِنَي. اللَُّهمَّ اْمِلْ 
َوفَ َرقا  ِمْنَك َوَشْوقا  ِإلَْيَك اي ذا اََلالِل َواِْلْكراِم، اللَُّهمَّ ِإنَّ َلَك ُحُقوقا  

ْبَت ِلُكلِ  فَ َتَصدَّْق َِبا َعَليَّ َوِللن اِس ِقَبِلي تَِبعات  فَ َتَحمَّْلها َعِنِ  َوَقْد َأْوجَ 
َلَة اَلَنََّة اي َوه اَب اَلَنَِّة اي َوه اَب  ُفَك فَاْجَعْل ِقراَي الَلي ْ َضْيٍف ِقرى  وَأَن َضي ْ

َة ِإال  ِبَك.  املَْغِفَرِة، َوال َحْوَل َوال قُ وَّ

* * * 
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 دعاء اي مفزعي

ُكْرَبيِت اي َمْفَزِعي ِعْنَد  أن تدعَو يف السََّحر هبذا الدعاء وهو مروي يف اإلقبال: 
َواي َغْوِثي ِعْنَد ِشدَِّت، ِإلَْيَك َفزِْعُت َوِبَك اْستَ َغْثُت َوِبَك ُلْذُت ال أَُلوُذ ِبِسواَك 
َوال َأْطُلُب الَفَرَج ِإال  ِمْنَك؛ َفَأِغْثِِن َوفَ ر ِْج َعِنِ  اي َمْن يَ ْقَبُل الَيِسرَي َويَ ْعُفو َعِن 

اْعُف َعِنِ  الَكِثرَي ِإنََّك أَْنَت الَغُفوُر الرَِّحيُم. اللَُّهمَّ الَكِثرِي اقْ َبْل ِمِنِ  الَيِسرَي وَ 
ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِإُْياَن  تُباِشُر ِبِه قَ ْلِب َويَِقينا  َحّتَّ َأْعَلَم َأنَُّه َلْن ُيِصيَبِِن ِإال  ما َكتَ ْبَت 

مِحِنَي، اي ُعدَِّت يف ُكْرَبيِت َواي َل َوَرضِ ِِن ِمَن الَعْيِش ِبَا َقَسْمَت َل اي َأْرَحَم الرَّا
صاِحِب يف ِشدَِّت َواي َولِيِ ي يف نِْعَميِت َواي غاَييِت يف َرْغَبيِت أَْنَت السَّاتُِر َعْوَرِت 

 َواملُْؤِمُن َرْوَعيِت َواملُِقيُل َعثْ َرِت، َفاْغِفْر َل َخِطيَئيِت اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.
ُسْبحاَن َمْن يَ ْعَلُم أيضا  هبذه التسبيحات املروية يف اإلقبال:  الثامن: وتسّبح

َجوارَِح الُقُلوِب ُسْبحاَن َمْن َُيِْصي َعَدَد الذ نُوِب ُسْبحاَن َمْن ال َُيْفى َعَلْيِه 
خاِفَية  يف السَّماواِت َواَْلَرِضنَي ُسْبحاَن الرَّبِ  الَوُدوِد ُسْبحاَن الَفْرِد الِوْتِر 

اَن الَعِظيِم اَْلْعَظِم ُسْبحاَن َمْن ال يَ ْعَتِدي َعلى َأْهِل َِمَْلَكِتِه ُسْبحاَن َمْن ُسْبح
ال يُؤاِخُذ َأْهَل اَْلْرِض ِِبَْلواِن الَعذاِب ُسْبحاَن اِلَن اِن املَنَّاِن ُسْبحاَن الرَّؤوِف 

ُسْبحاَن الَبِصرِي الَعِليِم  الرَِّحيِم ُسْبحاَن اَلَبَّاِر اَلَواِد ُسْبحاَن الَكِرِي اِلَِليمِ 
ُسْبحاَن الَبِصرِي الواِسِع ُسْبحاَن هللِا َعلى ِإْقباِل النَّهاِر ُسْبحاَن اَّللِ  َعلى 
ِإْدِبِر النَّهاِر ُسْبحاَن اَّللِ  َعلى ِإْدِبِر اللَّْيِل َوِإْقباِل النَّهاِر وَلُه اِلَْمُد َواملَْجُد 

ُكلِ  نَ َفٍس وَُكلِ  َطْرَفِة َعنْيٍ وَُكلِ  َلْمَحٍة َسَبَق يف ِعْلِمِه   َوالَعَظَمُة َوالِكَْبِايُء َمعَ 
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ُسْبحاَنَك ِمْلَء ما َأْحصى ِكتاُبَك ُسْبحاَنَك زِنََة َعْرِشَك ُسْبحاَنَك ُسْبحاَنَك 
 ُسْبحاَنَك.

* * * 
 

م شهر رمضان  يف أعمال أاي 

رواه الشيخ، كما رواه وهي أُمور، أّوهلا: أن يدعَو كّل يوم هبذا الدعاء الذي 
 السّيد ابن طاووس: 

اللَُّهمَّ هذا َشْهُر رََمضاَن الَِّذي أَنْ َزْلَت ِفيِه الُقْرآَن ُهدى  ِللنَّاِس َوبَ يِ ناٍت 
ِمَن اَلُدى َوالُفْرقاِن، َوهذا َشْهُر الصِ ياِم َوهذا َشْهُر الِقياِم َوهذا َشْهُر اْلَنبَِة 

َشْهُر املَْغِفَرِة َوالرَّمْحَِة َوهذا َشْهُر الِعْتِق ِمَن النَّاِر  َوهذا َشْهُر التَّوبِة َوهذا
َلُة الَقْدِر الَّيِت ِهَي َخرْي  ِمْن أَْلِف َشْهٍر، اللَُّهمَّ  َوالَفْوِز ِِبَلَنَِّة َوهذا َشْهر  ِفيِه لَي ْ

َوَسلِ ْمُه َل َوَسلِ ْمِِن  َفَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأِعِنِ  َعلى ِصياِمِه َوِقياِمهِ 
ِفيِه، َوَأِعِنِ  َعْليِه ِبَِْفَضِل َعْوِنَك َوَوفِ ْقِِن ِفيِه ِلطاَعِتَك َوطاَعِة َرُسوِلَك 
َوَأْولِياِئَك َصلَّى هللا َعَلْيِهم َوفَ ر ِْغِِن ِفيِه ِلعباَدِتَك َوُدعاِئَك َوِتالَوِة ِكتاِبَك، 

كَة وَأْحِرْز َل فيه الت َّْوبَة وَأْحِسن َل فيِه العافيَة[ َوَأْعِظْم ]وَعظِ ْم َل فيه الََبَ 
َل ِفيِه الََبََكَة َوَأْحِسْن َل ِفيِه العاِفَيَة َوَأِصحَّ ِفيِه َبَدّن َوَأْوِسْع ]َوَأْوِسْع َل[ 

رَجاِئي،  ِفيِه ِرْزِقي َواْكِفِِن ِفيِه ما َأَُهَِِّن، َواْسَتِجْب ِفيِه ُدعاِئي َوبَ لِ ْغِِن ِفيهِ 
اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْذِهْب َعِنِ  ِفيِه الن عاَس َوالَكَسَل 
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َوالسَّآَمَة َوالَفْْتََة َوالَقْسَوَة َوالَغْفَلَة َوالِغرََّة َوَجنِ ْبِِن ِفيِه الِعَلَل َواَْلْسقاَم َواَلُُموَم 
َواَْلطااي َوالذ نُوَب، َواْصِرْف َعِنِ  ِفيِه الس وَء  َواَْلْحزاَن َواَْلعراَض َواَْلمراضَ 

يُع الد عاِء،  ]اَْلْسَوأ[ َوالَفْحشاَء َواَلَْهَد َوالَباَلَء َوالت ََّعَب َوالَعناَء ِإنََّك َسَِ
زِِه اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأِعْذّن ِفيِه ِمَن الشَّْيطاِن الرَِّجيِم َوُهَْ 

َوَلْمزِِه َونَ ْفِثِه َونَ ْفِخِه َوَوْسَوَسِتِه َوتَ ْثِبيِطِه ]َوَبْطِشِه[ وََكْيِدِه َوَمْكرِِه َوَحبائِِلِه 
َنِتِه َوَشرَِكِه َوَأْحزاِبِه َوَأْتباِعِه َوَأْشياِعِه َوَأْولِيائِِه  َوُخَدِعِه َوَأمانِيِ ِه َوُغُرورِِه َوِفت ْ

يِع َمك اِئِدِه، اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْرزُْقنا ِقياَمُه َوُشرَكائِِه َوُجَِ
َوِصياَمُه َوبُ ُلوَغ اَْلَمِل ِفيِه َويف ِقياِمِه َواْسِتْكماَل ما يُ ْرِضيَك َعِنِ  َصَْبا  

ريَِة َواَْلْجِر َواْحِتساِب  َوِإُْياَن  َويَِقينا ، ُثَّ تَ َقبََّل ذِلَك ِمِنِ  ِِبَْلْضعاِف الَكثِ 
الَعِظيِم اي َربَّ العاَلِمنَي، اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْرزُْقِِن 
َة َوالنَّشاَط َواِْلَنبََة َوالت َّْوبََة َوالُقْربََة  ]واْرزُقْ َنا[ اَِلجَّ َوالُعْمَرَة َواالْجِتهاَد َوالُقوَّ

َة َوالرَّْهَبَة َوالتََّضر َع َواُْلُشوَع َوالر ِقََّة َوالنِ يََّة الصاِدَقَة َواَْلرْيَ املَْقبوَل َوالرَّْغبَ 
َوِصْدَق اللِ ساِن، َوالَوَجَل ِمْنَك َوالرَّجاَء َلَك َوالت َّوَك َل َعَلْيَك َوالثِ َقَة ِبَك 

وِع الَعَمِل َوالَورََع َعْن َُمارِِمَك، َمَع صاِلِح الَقْوِل َوَمْقُبوِل السَّْعِي َوَمْرفُ 
ْعَوِة، َوال ََتُْل بَ ْيِِن َوَبنْيَ َشيٍء َمْن ذِلَك ِبَعَرٍض َوال َمَرٍض َوال  َوُمْسَتَجاِب الدَّ
َهمٍ  َوال َغمٍ  َوال ُسْقٍم َوال َغْفَلٍة َوال ِنْسياٍن َبْل ِِبلتَّعاُهِد َوالتََّحف ِظ َلَك َوِفيَك 

ِدَك َوَوْعِدَك ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي، اللَُّهمَّ َوالر ِعايَِة ِِلَقِ َك َوالَوفاِء ِبَعهْ 
َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْقِسْم َل ِفيِه َأْفَضَل ما تَ ْقِسُمُه ِلعباِدَك 

املَْغِفَرِة الص اِلِِنَي، َوَأْعِطِِن ِفيِه َأْفَضَل ما تُ ْعِطي َأْولِياَءَك املَُقرَِّبنَي ِمَن الرَّمْحَِة وَ 
اِئَمِة َوالعاِفَيِة َواملُعافاِة َوالِعْتِق ِمَن النَّاِر  َوالتََّحن ِن َواِْلجابَِة َوالَعْفِو َواملَْغِفَرِة الدَّ
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ْنيا َواَلخرِة. اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْجَعْل  َوالَفْوِز ِِبَلَنَِّة َوَخرْيِ الد 
ِإَلْيَك واِصال  َوَرمْحََتَك َوَخرْيََك ِإََلَّ ِفيِه َنزال  َوَعَمِلي ِفيِه َمْقُبوال   ُدعاِئي ِفيهِ 

َوَسْعِيي ِفيِه َمْشُكورا ، َوَذْنِب ِفيِه َمْغُفورا ، َحّتَّ َيُكوَن َنِصيِب ِفيِه اَْلْكََبَ 
ٍد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَوفِ ْقِِن ِفيِه )اَْلْكثَ َر( َوَحظِ ي ِفيِه اَْلْوفَ َر. اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمَّ 

َلِة الَقْدِر َعلى َأْفَضِل حاٍل َتُِب  َأْن َيُكوَن َعَلْيها َأَحد  ِمْن َأْوِلياِئَك  ِلَلي ْ
َوَأْرضاها َلَك، ُثَّ اْجَعْلها َل َخرْيا  ِمْن أَْلِف َشْهٍر َواْرزُْقِِن ِفيها َأْفَضَل ما 

ها َوَأْكَرْمَتُه َِبا، َواْجَعْلِِن ِفيها ِمْن ُعَتقاِئَك ِمْن َرزَْقَت َأَحدا  ِمَّْن بَ لَّ  ْغَتُه ِإاي 
َجَهنََّم َوطَُلقاِئَك ِمَن النَّاِر َوُسَعداِء َخْلِقَك ِبَْغِفَرِتَك َوِرْضوِاِنَك اي َأْرَحَم 

ْهِرَن هذا اَِلدَّ الرَّامِحِنَي. اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْرزُْقنا يف شَ 
َة َوالنَّشاَط َوما َتُِب  َوتَ ْرضى، اللَُّهمَّ َربَّ الَفْجِر َولَياٍل َعْشٍر  َواالْجِتهاَد َوالُقوَّ
]والل ياَل الَعْشِر[ َوالشَّْفِع َوالَوْتِر، َوَربَّ َشْهِر َرَمضاَن َوما َأنْ َزْلَت ِفيِه ِمَن 

يِع املالِئَكِة الُقْرآِن، َوَربَّ ِجَْبائِيَل َوِميك ائِيَل َوِإْسراِفيَل )َوِعْزرائِيَل( َوُجَِ
املَُقرَِّبنَي، َوَربَّ ِإْبراِهيَم َوِإَْساِعيَل َوِإْسحاَق َويَ ْعُقوَب، َوَربَّ ُموسى َوِعْيسى 

يِع النَِّبيِ نَي َواملُْرَسِلنَي َوَربَّ ُُمَمٍَّد خاُتَِ النَِّبيِ نَي َصَلواُتَك َعَلْيِه  َوَعَلْيِهم َوُجَِ
َأُْجَِعنَي، َوَأْسأَُلَك ِبَقِ َك َعَلْيِهم َوِبَقِ َك الَعِظيِم َلمَّا َصلَّْيَت َعَلْيِه َوآِلِه 
َوَعَلْيِهم َأُْجَِعنَي َوَنَظْرَت ِإََلَّ َنْظَرة  رَِحيَمة  تَ ْرضى َِبا َعِنِ  ِرضى  ال َسَخَط ]ال 

يَع ُسْؤَل َوَرْغَبيِت َوأُْمِنَييِت َوِإراَدِت َتْسَخُط[ َعَليَّ بَ ْعَدُه أََبدا ، َوَأعْ  َتِِن ُجَِ طَي ْ
َوَصَرْفَت َعِنِ  ما َأْكَرُه َوَأْحَذُر َوَأخاُف َعلى نَ ْفِسي َوما ال َأخاُف َوَعْن َأْهِلي 

ُتْب َعَلْينا َوماَل َوِإْخواّن َوُذر ِيَّيِت. اللَُّهمَّ ِإلَْيَك فَ َرْرَن ِمْن ُذنُوبِنا َفآِوَن َتئِِبنَي وَ 
ِذيَن َوَأِعْذَن ُمْسَتِجريِيَن َوَأِجْرَن ُمْسَتْسِلِمنَي َوال  ُمْستَ ْغِفرِيَن َواْغِفْر لَنا ُمتَ َعوِ 
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يُع الد عاِء  ََتُْذْلنا راِهِبنَي، َوآِمنَّا راِغِبنَي َوَشفِ ْعنا سائِِلنَي، َوَأْعِطنا ِإنََّك َسَِ
. اللَُّهمَّ أَْنَت  َرِبِ  َوَأَن َعْبُدَك َوَأَحق  َمْن َسَأَل الَعْبُد رَبَُّه َومَلْ َيْسَأِل َقرِيب  َّمُِيب 

َتهى حاَجِة  الِعباُد ِمثْ َلَك َكَرما  َوُجودا ، اي َمْوِضَع َشْكوى السَّائِِلنَي َواي ُمن ْ
َأ اَلارِِبنَي الرَّاِغِبنَي َواي ِغياَث املُْسَتِغيِثنَي َواي َّمُِيَب َدْعَوِة املُْضَطرِين َواي َمْلج

َواي َصرِيَخ املُْسَتْصرِِخنَي َواي َربَّ املُْسَتْضَعِفنَي َواي كاِشَف َكْرِب املَْكُرَوِبنَي َواي 
فارَِج َهمِ  املَْهُموِمنَي َواي كاِشَف الَكْرِب الَعِظيِم، اي هللُا اي َرمْحُن اي رَِحيُم اي 

ْن كلِ  عنٍي املُْرتدي ِبلكَبايء[ َصلِ  َعلى َأْرَحَم الرَّامِحِنَي ]واي هللُا املَْكنوُن مِ 
ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْغِفْر َل ُذنُوِب َوُعُيوِب َوِإساَءِت َوظُْلِمي َوُجْرِمي َوِإْسرايف 
َعلى نَ ْفِسي َواْرزُْقِِن ِمْن َفْضِلَك َوَرمْحَِتَك فَِإنَُّه ال َُيِْلُكها ]ال َُيِْلُكُهما[ َغرْيَُك 

ْعُف َعِنِ  َواْغِفْر َل ُكلَّ ما َسَلَف ِمْن ُذنُوِب َواْعِصْمِِن ِفيما بَِقَي ِمْن َوا
ُعْمِري َواْسُْتْ َعَليَّ َوَعلى َواِلَديَّ َوُوْلِدي ]َوَوَلدي[ َوَقراَبيِت َوَأْهِل ُحزاَنيِت 

نَي َواملُْؤِمناِت يف ]وكلِ  َمْن كاَن مِن  بسبيٍل[ َوَمْن كاَن ِمِنِ  ِبَسِبيٍل ِمَن املُْؤِمنِ 
ْنيا َواَلخرِة، فَِإنَّ ذِلَك ُكلَُّه بَِيِدَك َوأَْنَت واِسُع املَْغِفَرِة، َفال َُتَيِ َبِِن اي  الد 
َسيِ ِدي َوال تَ ُردَّ ُدعاِئي وال َيِدي ِإَل ََنِْري َحّتَّ تَ ْفَعَل ذِلَك ِب َوَتْسَتِجيَب َل 

يَع ما َسأَْلُتَك َوَتزِيَدّن   ِمْن َفْضِلَك، فَِإنََّك َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير  وََنُْن ِإلَْيَك ُجَِ
راِغُبوَن، اللَُّهمَّ َلَك اَْلَساُء اِلُْسن ]اَْلَْسَاُء اِلُْسَن كل ها[ َواَْلْمثاُل الُعْليا 

َك ِبْسِم اَّللِ  الرَّمْحِن الرَِّحيِم، ِإنْ  ُكْنَت َقَضْيَت   َوالِكَْبِايُء َواَلالُء َأْسأَُلَك ِِبَسِْ
َلِة تَ نَ ز َل املالِئَكِة َوالر وِح ِفيها َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد،  يف هِذِه الَلي ْ
ي يف الس َعداِء َوُروِحي َمَع الش هداء َوِإْحساّن يف ِعلِ يِ نَي  َوَأْن َُتَْعَل اَسِْ

 يَِقينا  تُباِشُر ِبِه قَ ْلِب َوِإُْياَن  ال َيُشوبُُه َشكٌّ َوِإساَءِت َمْغُفورَة ، َوَأْن َِتََب َل 
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ْنيا َحَسَنة  َويف اَلخرِة َحَسَنة   َوِرضى  ِبا َقَسْمَت َل َوآِتِِن ]وتُ ْؤتَيِن[ يف الد 
َلِة تَ نَ ز َل املالِئَكِة  َوالر وِح َوِقِِن َعذاَب النَّاِر، َوِإْن مَلْ َتُكْن َقَضْيَت يف هِذِه الَلي ْ

ْرّن ِإَل ذِلَك َواْرزُْقِِن ِفيها ِذْكِرَك َوُشْكَرَك َوطاَعَتَك َوُحْسَن  ِفيها فََأخِ 
ِعباَدِتَك، َوَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد ِبَِْفَضِل َصَلواِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي، 

ْنيا َواَلخرِة َواْجَعْل عاِقَبَة َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْجَعْلِِن َمَعهُ  ْم يف الد 
 َأْمِري ِإَل ُغْفراِنَك َوَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي. 

، أْستَ ْغِفُر ُّث تقول ثلاث :  أْستَ ْغِفُر هللَا َرِبِ  َوأَُتوُب ِإلَْيِه ِإنَّ َرِبِ  َقرِيب  َّمُِيب 
 رَِحيم  َوُدود ، َأْستَ ْغِفُر هللَا َرِبِ  َوأَُتوُب ِإلَْيِه ِإنَُّه كاَن اَّلل َ َرِبِ  َوأَُتوُب ِإلَْيِه ِإنَّ َرِبِ  

َغف ارا  ]َغفورا [ اللَُّهمَّ اْغِفْر َل ِإنََّك َأْرَحُم الرَّامِحِنَي، َربِ  ِإّن ِ َعِمْلُت ُسوَءا  
َت، َأْستَ ْغِفُر اَّلل َ الَِّذي َوظََلْمُت نَ ْفِسي فَاْغِفْر َل ِإنَُّه ال يَ ْغِفُر الذ نُوَب ِإال  أَنْ 

ْنِب الَعِظيِم  ال ِإلَه ِإال  ُهَو اِلَي  الَقي وُم اِلَِليُم الَعِظيُم الَكِرُي الَغفَّاُر ِلْلذَّ
 َوأَُتوُب ِإلَْيِه َأْستَ ْغِفُر هللَا ِإنَّ هللَا كاَن َغُفورا  رَِحيما .

َصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن َُتَْعَل اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك َأْن تُ ُُثَّ تقول: 
َلِة الَقْدِر ِمَن الَقضاِء  ُر ِمَن اَْلْمِر الَعِظيِم املَْحُتوِم يف لَي ْ ِفيما تَ ْقِضي َوتُ َقدِ 

ْم الَِّذي ال يُ َرد  َوال يُ َبدَُّل َأْن َتْكتُ َبِِن ِمْن ُحجَّاِج بَ ْيِتَك اِلَراِم املََْبُوِر َحج هُ 
ُهْم َسيِ ئاُِتُْم، َوَأْن َُتَْعَل ِفيما  املَْشُكوِر َسْعيُ ُهْم املَْغُفوِر ُذنُوَُبُْم املَُكفَِّر َعن ْ
ُر َأْن ُتِطيَل ُعْمِري َوتُ َوسِ َع ِرْزِقي َوتَ َؤدِ َي َعِنِ  َأماَنيِت َوَدْيِِن آِمنَي  تَ ْقِضي َوتُ َقدِ 

ِمْن َأْمِري فَ َرجا  َوَُمَْرجا  َواْرزُْقِِن ِمْن َحْيُث  َربَّ العاَلِمنَي. اللَُّهمَّ اْجَعْل َل 
َأْحَتِسُب َوِمْن َحْيُث ال َأْحَتِسُب َواْحُرْسِِن ِمْن َحْيُث َأْحَْتُِس َوِمْن َحيُث ال 

 َأْحَْتُِس، َوَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَسلِ ْم َكِثريا .
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ي عشرة أجزاء كّل جزء حيتوي َعلى تسّبح كّل َيوم ِمن َشهر َرَمضان، وه
َعشر تسبيحات، وهي عالية الشأن عظيمة األجر حتتوي على آايت قرآنية 

 وهذا نّصها:

ُسْبحاَن هللِا ِبِرىِء النََّسِم، ُسْبحاَن هللِا املَُصوِ ِر، ُسْبحاَن هللِا خاِلِق 
، ُسْبحاَن هللِا فَاِلِق اَِلبِ  اَْلْزواِج ُكلِ ها، ُسْبحاَن هللِا جاِعِل الظ ُلماِت َوالن ورِ 

َوالنَّوى، ُسْبحاَن هللِا خاِلِق ُكلِ  َشيٍء، ُسْبحاَن هللِا خاِلِق ما يُرى َوما ال يُرى، 
ُسْبحاَن هللِا ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن هللِا َربِ  العاَلِمنَي، ُسْبحاَن هللِا السَِّميِع 

ْسَمُع ِمْن فَ ْوِق ْعرِشِه ما ََتَْت َسْبِع َأَرِضنَي الَِّذي لَْيَس َشيء  َأَْسََع ِمْنُه يَ 
َوَيْسَمُع ما يف ظُُلماِت الََبِ  َوالَبْحِر َوَيْسَمُع اْلَِننَي َوالشَّْكوى َوَيْسَمُع السِ رَّ 

﴿يعلُم خائِنَة اَْلْعنُيِ وما َُتْفي وَوَأْخفى َوَيْسَمُع َوساِوَس الص ُدوِر 
.وال ُيِصم  َسَْ  الُصد وُر﴾  َعُه َصْوت 

ُسْبحاَن هللِا ِبِرىِء النََّسِم، ُسْبحاَن هللِا املَُصوِ ِر، ُسْبحاَن هللِا َخاِلِق 
اَْلْزواِج ُكلِ ها، ُسْبحاَن هللِا جاِعِل الظ ُلماِت َوالن وِر، ُسْبحاَن هللِا فاِلِق اَِلبِ  

خاِلِق ما يُرى َوما ال يُرى،  َوالنَّوى، ُسْبحاَن هللِا خاِلِق ُكلِ  َشيٍء، ُسْبحاَن هللاِ 
ُسْبحاَن هللِا ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن هللِا َربِ  العاَلِمنَي، ُسْبحاَن هللِا الَبِصرِي 
الَِّذي لَْيَس َشيء  أَْبَصَر ِمْنُه، يُ ْبِصُر ِمْن َفوِق َعْرِشِه ما ََتَْت َسْبِع َأَرِضنَي 

ْحِر ال ُتْدرُِكُه اْلَْبصاُر وُهَو يُْدِرُك اْلَْبصاَر ويُ ْبِصُر ما يف ظُُلماِت الََبِ  َوالبَ 
َوُهَو اللَِّطيُف اْلَِبرُي، ال تُ ْغِشي ]ال تُ َغشِ ي[ َبَصَرُه الظُْلَمُة َوال ُيْسَتَْتُ ِمْنُه 

ا ِبِسْْتٍ َوال يُواِري ِمْنُه ِجدار  َوال يَِغيُب َعْنُه بَ رٌّ َوال َِبْر  َوال َيُكن  ِمْنُه َجَبل  م
يف َأْصِلِه َوال قَ ْلب  ما ِفيِه َوال َجْنب  ما يف قَ ْلِبِه َوال َيْسَتِْتُ ِمْنُه َصِغري  َوال 
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َكِبري  َوال َيْسَتْخِفي ِمنُه َصِغري  ِلِصَغرِِه َوال َُيْفى َعَلْيِه َشيء  يف اَْلْرِض َوال يف 
َف َيشاُء ال ِإلَه ِإال  ُهَو الَعزِيُز السَّماِء، ُهَو الَِّذي ُيَصوِ رُُكْم يف اَْلْرحاِم َكيْ 

 اِلَِكيُم.
ُسْبحاَن اَّللِ  ِبِرىِء النََّسِم، ُسْبحاَن اَّللِ  املَُصوِ ِر، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق 
اَْلْزواِج ُكلِ ها، ُسْبحاَن اَّللِ  جاِعِل الظ ُلماِت َوالن وِر، ُسْبحاَن هللِا فاِلِق اَِلبِ  

َّللِ  خاِلِق ُكلِ  َشيٍء، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق ما يُرى َوما ال َوالنَّوى، ُسْبحاَن ا
يُرى، ُسْبحاَن اَّللِ  ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن اَّللِ  َربِ  العاَلِمنَي، ُسْبحاَن اَّللِ  

َفتِ  ِه الَِّذي يُ ْنِشىُء السَّحاَب الثِ قاَل َوُيَسبِ ُح الرَّْعُد ِبَْمِدِه َواملالِئَكُة ِمْن ِخي ْ
َويُ ْرِسُل الصَّواِعَق فَ ُيِصيُب َِبا َمْن َيشاُء َويُ ْرِسُل الرِ ايَح ُبْشرى  َبنْيَ َيَدْي 
َرمْحَِتِه َويُ نَ زِ ُل املاَء ِمَن السَّماء ِبَكِلَمِتِه َويُ ْنِبُت النَّباَت ِبُقْدرَتِِه َوَيْسُقُط الَوَرُق 

ِذي ال يَ ْعِزُب َعْنُه ِمْثقاُل َذرٍَّة يف ]وُيْسِقُط الوَرَق[ ِبِعْلِمِه ُسْبحاَن اَّللِ  الَّ 
 اَْلْرِض َوال يف السَّماِء َوال َأْصَغُر ِمْن ذِلَك َوال َأْكََبُ ِإال  يف ِكتاٍب ُمِبنٍي.

ُسْبحاَن هللِا ِبِرىِء النََّسِم، ُسْبحاَن اَّللِ  املَُصوِ ِر، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق 
 جاِعِل الظ ُلماِت َوالن وِر، ُسْبحاَن هللِا فاِلِق اَِلبِ  اَْلْزواِج ُكلِ ها، ُسْبحاَن اَّلل ِ 

َوالنَّوى، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق ُكلِ  َشيٍء، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق ما يُرى َوما ال 
يُرى، ُسْبحاَن اَّللِ  ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن اَّللِ  َربِ  العاَلِمنَي، ُسْبحاَن اَّللِ  

َلُم ما ََتِْمُل ُكل  أُْنثى َوما َتِغيُض اَْلْرحاُم َوما تَ ْزداُد وَُكل  َشيٍء ِعْنَدُه الَِّذي يَ عْ 
ِبِْقداٍر عاملُ الَغْيِب َوالشَّهاَدِة الَكِبرُي املَُتعاِل، َسواء  ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ الَقْوَل 

لنَّهاِر َلُه ُمَعقِ بات  ِمْن َبنْيِ َوَمْن َجَهَر ِبِه َوَمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف ِِبلَلْيِل َوساِرب  ِبِ 
َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه ََيَْفُظونَُه ِمْن َأْمِر هللِا، ُسْبحاَن هللا الَِّذي ُُيِيُت اَْلْحياَء َوَُيِْيي 
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ُهْم َويُِقر  يف اَْلْرحاِم ما َيشاُء ِإَل َأَجٍل  ُقُص اَْلْرُض ِمن ْ املَْوتى َويَ ْعَلُم ما تَ ن ْ
 ُمَسمَّى.

ْبحاَن اَّللِ  ِبِرىِء النََّسِم، ُسْبحاَن اَّللِ  املَُصوِ ِر، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق سُ 
اَْلْزواِج ُكلِ ها، ُسْبحاَن اَّللِ  جاِعِل الظ ُلماِت َوالن وِر، ُسْبحاَن اَّللِ  فاِلِق اَِلبِ  

يُرى َوما ال  َوالنَّوى، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق ُكلِ  َشيٍء، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق ما
يُرى، ُسْبحاَن اَّللِ  ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن اَّللِ  َربِ  العاَلِمنَي، ُسْبحاَن اَّللِ  
ماِلِك املُْلِك تُ ْؤِت ]يُؤت املُْلَك َمن يشاُء ويَ ْنزُع املُْلَك ِمَّْن يشاُء، ويُِعز  َمن 

[ املُْلَك َمْن يشاُء، ويُِذل  َمن يشاُء، بِيِدِه اَْلرْيُ وهو على كل ِ   شيٍء قدير 
َتشاُء َوتَ ْنزُِع املُْلَك ِمَّْن َتشاُء َوتُِعز  َمْن َتشاُء َوُتِذل  َمْن َتشاُء بَِيِدَك اَْلرْيُ 
، ُتولِ ُج الَلْيَل يف النَّهاِر َوُتولِ ُج النَّهاَر يف الَلْيِل  ِإنََّك َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير 

 يِ ِت َوَُتْرُِج املَيِ َت ِمَن اِلَيِ  َوتَ ْرُزُق َمْن َتشاُء ِبَغرْيِ ِحساٍب.َُتْرُِج اِلَيَّ ِمَن املَ 
ُسْبحاَن اَّللِ  ِبِرىِء النََّسِم، ُسْبحاَن اَّللِ  املَُصوِ ِر، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق 

ِق اَِلبِ  اَْلْزواِج ُكلِ ها، ُسْبحاَن اَّللِ  جاِعِل الظ ُلماِت َوالن وِر، ُسْبحاَن اَّللِ  فالِ 
َوالنَّوى، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق ُكلِ  َشيٍء، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق ما يُرى َوما ال 
يُرى، ُسْبحاَن اَّللِ  ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن اَّللِ  َربِ  العاَلِمنَي، ُسْبحاَن اَّللِ  

َلُم ما يف الََبِ  َوالَبْحِر َوما الَِّذي ِعْنَدُه َمفاتِ ُح الَغْيِب ال يَ ْعَلُمها ِإال  ُهَو َويَ عْ 
َتْسُقُط ِمْن َورََقٍة ِإال  يَ ْعَلُمها َوال َحبٍَّة يف ظُُلماِت اَْلْرِض َوال َرْطٍب َوال ايِبٍس 

 ِإال  يف ِكتاٍب ُمِبنٍي.
ُسْبحاَن اَّللِ  ِبِرىِء النََّسِم، ُسْبحاَن اَّللِ  املَُصوِ ِر، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق 

ِج ُكلِ ها، ُسْبحاَن اَّللِ  جاِعِل الظ ُلماِت َوالن وِر، ُسْبحاَن اَّللِ  فاِلِق اَِلبِ  اَْلْزوا 
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َوالنَّوى، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق ُكلِ  َشيٍء، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق ما يُرى َوما ال 
حاَن اَّللِ  يُرى، ُسْبحاَن اَّللِ  ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن اَّللِ  َربِ  العاَلِمنَي، ُسبْ 

الَِّذي ال َُيِْصي ِمْدَحَتُه القائُِلوَن َوال َُيِْزي ِِبالئِِه الشَّاِكُروَن العاِبُدوَن، َوُهَو 
َكما قاَل َوفَ ْوَق ما نَ ُقوُل ]وفوَق ما يقوُل القائِلوَن[ َواَّلل ُ ُسْبحانَُه َكما أَْثن 

 ِبا شاَء، َوِسَع ُكْرِسي ُه َعلى نَ ْفِسِه َوال َيُِيُطوَن ِبَشيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإال  
 السَّماواِت َواَْلْرَض وال يَ ُؤُدُه ِحْفظُُهما َوُهَو الَعِلي  الَعِظيُم.

ُسْبحاَن هللِا ِبِرىِء النََّسِم، ُسْبحاَن اَّللِ  املَُصوِ ِر، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق 
وِر، ُسْبحاَن اَّللِ  فاِلِق اَِلبِ  اَْلْزواِج ُكلِ ها، ُسْبحاَن اَّللِ  جاِعِل الظ ُلماِت َوالن  

َوالنَّوى، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق ُكلِ  َشيٍء، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق ما يُرى َوما ال 
يُرى، ُسْبحاَن اَّللِ  ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن اَّللِ  َربِ  العاَلِمنَي، ُسْبحاَن اَّللِ  

ما َُيُْرُج ِمْنها َوما يَ ْنِزُل ِمَن السَّماِء َوما الَِّذي يَ ْعَلُم ما يَِلُج يف اَْلْرِض وَ 
يَ ْعُرُج ِفيها، َوال َيْشَغُلُه ما يَِلُج يف اَْلْرِض َوما َُيُْرُج ِمْنها َعمَّا يَ ْنِزُل ِمَن 
السَّماِء َوما يَ ْعُرُج ِفيها، َوال َيْشَغُلُه ما يَ ْنِزُل ِمَن السَّماِء َوما يَ ْعُرُج ِفْيها َعمَّا 

ُج يف اَْلْرِض َوما َُيُْرُج ِمْنها، َوال َيْشَغُلُه ِعْلُم َشيٍء َعْن ِعْلِم َشيٍء، َوال يَلِ 
َيْشَغُلُه َخْلُق َشيٍء َعْن َخْلِق َشيٍء َوال ِحْفُظ َشيٍء َعْن ِحْفِظ َشيٍء، َوال 

 لَبِصرُي.ُيساِويِه َشيء  َوال يَ ْعِدلُُه َشيء  لَْيَس َكِمْثِلِه َشيء  َوُهَو السَِّميُع ا
ُسْبحاَن اَّللِ  ِبِرىِء النََّسِم، ُسْبحاَن اَّللِ  املَُصوِ ِر، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق 
اَْلْزواِج ُكلِ ها، ُسْبحاَن اَّللِ  جاِعِل الظ ُلماِت َوالن وِر، ُسْبحاَن اَّللِ  فاِلِق اَِلبِ  

 خاِلِق ما يُرى َوما ال َوالنَّوى، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق ُكلِ  َشيٍء، ُسْبحاَن اَّلل ِ 
يُرى، ُسْبحاَن اَّللِ  ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن اَّللِ  َربِ  العاَلِمنَي، ُسْبحاَن اَّللِ  
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فاِطِر السَّماواِت َواَْلْرِض، جاِعِل املالِئَكِة ُرُسال  ُأْوَل َأْجِنَحٍة َمْثن َوُثالَث 
ُ َوُرِبَع، َيزِيُد يف اْلَْلِق ما َيشاُء ِإنَّ  ، ما يَ ْفَتِح اَّلل   اَّلل َ َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير 

ِللنَّاِس ِمْن َرمْحٍَة َفال ُِمِْسَك ََلا َوما ُُيِْسُك َفال ُمْرِسَل َلُه ِمْن بَ ْعِدِه َوُهَو 
 الَعزِيُز اِلَِكيُم.

ِق ُسْبحاَن اَّللِ  ِبِرىِء النََّسِم، ُسْبحاَن اَّللِ  املَُصوِ ِر، ُسْبحاَن اَّللِ  خالِ 
اَْلْزواِج ُكلِ ها، ُسْبحاَن اَّللِ  جاِعِل الظ ُلماِت َوالن وِر، ُسْبحاَن اَّللِ  فاِلِق اَِلبِ  
َوالنَّوى، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق ُكلِ  َشيٍء، ُسْبحاَن اَّللِ  خاِلِق ما يُرى َوما ال 

ِمنَي، ُسْبحاَن اَّللِ  يُرى، ُسْبحاَن اَّللِ  ِمداَد َكِلماتِِه، ُسْبحاَن اَّللِ  َربِ  العالَ 
الَِّذي يَ ْعَلُم ما يف السَّماواِت َوما يف اَْلْرِض، ما َيُكوُن ِمْن جَنَْوى َثالثٍَة ِإال  
ُهَو راِبُعُهْم َوال ََخَْسٍة ِإال  ُهَو ساِدُسُهْم، َوال َأْدَّن ِمْن ذِلَك َوال َأْكثَ َر ِإال  ُهَو 

 ئُ ُهْم ِبَا َعِمُلوا يَ ْوَم الِقياَمِة ِإنَّ اَّلل َ ِبُكلِ  َشيٍء َعِليم .َمَعُهْم أَيْ َنما كانُوا ُثَّ يُ نَ ب ِ 
ِإنَّ اَّلل َ َوَمالِئَكَتُه وُيستحّب الصلة على النيّب وآله يف كّل يوم من رمضان: 

ْيَك اي ُيَصل وَن َعلى النَِّبِ  اي أَي ها الَِّذيَن آَمُنوا َصل وا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليما  لَب َّ 
َربِ  )َوَسْعَدْيَك(، َوُسْبحاَنَك اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوِبِرْك َعلى 
ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َكما َصلَّْيَت َوِبرَْكَت َعلى ِإْبراِهيَم َوآِل ِإْبراِهيَم يف العاملنَي 

يد  َّمَِيد ، اللَُّهمَّ اْرَحْم ُُمَمَّ  دا  َوآَل ُُمَمٍَّد َكما َرمِحَْت ِإْبراِهيَم َوآَل ِإنََّك محَِ
يد  َّمَِيد ، اللَُّهمَّ َسلِ ْم َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َكما َسلَّْمَت َعلى  ِإْبراِهيَم ِإنََّك محَِ

ى نُوٍح يف العاَلِمنَي، اللَُّهمَّ اْمُنْن َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َكما َمنَ ْنَت َعلى ُموس
َوهاروَن، اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َكما َشرَّفْ َتنا ِبِه، اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى 
ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َكما هَديْ َتنا ِبِه، اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوابْ َعْثُه 
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َواَلِخروَن، َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه السَّالُم ُكلَّما  َمقاما  َُمُْمودا  يَ ْغِبطُُه ِبِه اْلو لونَ 
طََلَعْت َُشْس  أْو َغَرَبْت، َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه السَّالُم ُكلَّما َطَرَفْت َعنْي  أْو 
بَ َرَقْت، َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه السَّالُم ُكلَّما ذُِكَر السَّالُم، َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه السَّالم 

بََّح هللَا َمَلك  أْو َقدََّسُه، السَّالم َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه يف اْلو ِلنَي، ُكلَّما سَ 
ْنيا  َوالسَّالُم َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه يف اَلِخرِيَن، َوالسَّالُم َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه يف الد 

 وَربَّ اِِللِ  َواِلَراِم أَْبِلْغ َواَلخرِة. اللَُّهمَّ َربَّ البَ َلِد اِلَراِم َوَربَّ الر ْكِن َواملَقامِ 
ُُمَمَّدا  نَِبيََّك َعنَّا ]ُُمَمَّدا  نَبيََّك وأهَل بيِتِه َعن ا أْفَضَل الَتِحيَِّة والسَّالم[ 
السَّالَم، اللَُّهمَّ َأْعِط ُُمَمَّدا  ِمَن الَبهاِء َوالنَّْضَرِة َوالس ُروِر َوالَكراَمِة َوالِغْبَطِة 

َواملَْنزَِلِة َواملَقاِم َوالشََّرِف َوالر ِفْ َعِة َوالشَّفاَعِة ِعْنَدَك يَ ْوَم الِقياَمِة  َوالَوِسيَلةِ 
اَْلالِئَق ِمَن َأْفَضَل ما تُ ْعِطي َأَحدا  ِمْن َخْلِقَك َوَأْعِط ُُمَمَّدا  فَ ْوَق ما تُ ْعِطي

 َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد اَْلرْيِ َأْضعافا  َكِثريَة  ال َُيِْصيها َغرْيَُك، اللَُّهمَّ َصل ِ 
َأْطَيَب َوَأْطَهَر َوَأزْكى َوَأَّْنى َوَأْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى َأَحٍد ِمْن اْلوَِّلنَي 
َواَلِخرِيَن َوَعلى َأَحٍد ِمْن َخْلِقَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي. اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى عليٍ  

العاملنَي وَصلِ  على الصِ ِديقِة الطاهرِة فاطمَة أمرِي املؤمننَي ووِصيِ  رسوِل ربِ  
الزهراِء بنِت نبيِ ك ُُمَمٍَّد )ص( َوَصلِ  َعلى إَماَمي املُْسِلمنَي اَِلَسِن واِلُسنِي 
ِة املُْسِلمنَي عليِ  ْبِن اِلُسنِي وُُمَمَِّد  َسيِ َدي َشباِب َأْهِل اَلَّن ِة َوَصلِ  على أَِئمَّ

ِن ُُمَمٍَّد وُموَسى ْبِن َجْعَفٍر وعليِ  ْبِن ُموَسى وُممَِّد ْبِن عليٍ  ْبِن عليٍ  وجعفِر بْ 
ُّث تقول ما يقال وعليِ  ْبِن ُممٍَّد واَِلَسِن ْبِن عليٍ  واْلََلِف اَلادي املهدي ، 

رضيُت ِبهلِل رِب   وِبْلسالم دينا  وِبحمٍَّد صل ى هللُا عليِه  يف شهادة املّيت:
ليٍ  إماما  وِبَِلَسِن واِلسنِي وعليِ  ْبِن اِلسنِي وُممَِّد ْبِن عليٍ  وآِلِه نَبي ا  وِبعَ 
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وجعفِر ْبِن ُممٍَّد وموسى ْبِن َجْعَفٍر وعليِ  ْبِن موسى وُمم ِد ْبِن عليٍ  وعليِ  
ْبِن ُُمَمٍَّد واَِلَسِن ْبِن عليٍ  واْلََلِف اَلادي املهديِ  أئم ة  وسادة  وقادة  َبم 

: اللَُّهم  إّن  أسأُلَك العفَو والعافيَة واملعافاَة ُثَّ تقولأعداِئِهْم أََتََبَّأُ،  أَتوَل  وِمنْ 
 يف الدنيا واَلخرِة.

إىل هنا نكون قد حقَّقنا شهر الدعاء بألدعية النهارية واالستغفار الذي 
تلها. ورمضان هو شهر االستغفار وشهر التسبيح، وخصوصا  هذه 

جر عظيم، والصلة على ُممَّد  وآلِِه اليت تثقل امليزان التسبيحات العشر وفيها أ
هبذه الصلة املوافقة للمرواّيت، وطلب املنزلة واملقام احملمود لرسول هللا )ص( 
الذي يوجب الشفاعة والصلة على األئمة )ع( ملا فيه من أجر ومنفعة يف 

 دعاء اي ُعدَّيت:الدنيا وعند املوت وختامها مبا ينفع املّيت يف قربه. ُثّ تقول 

اي ُعدَِّت يف ُكْرَبيِت َواي صاِحِب يف ِشدَِّت َواي َولِيِ ي يف نِْعَميِت َواي غاَييِت يف 
َرْغَبيِت أَْنَت الساِتُر َعْوَرِت َواملُْؤِمُن َرْوَعيِت َواملُِقيُل َعثْ َرِت فَاْغِفْر َل َخِطيَئيِت اي 

 َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.
لَُّهمَّ ِإّن ِ َأْدُعوَك َِلَمٍ  ال يُ َفر ُِجُه َغرْيَُك َوِلَرمْحٍَة ال تُناُل ِإال  ِبَك الوتقول: 

َلُغ ِإال  ِبَك، َوِِلاَجٍة ال يَ ْقِضيها ِإال   َوِلَكْرٍب ال َيْكِشُفُه ِإال  أَْنَت، َوِلَرْغَبٍة ال تُ ب ْ
َل ِبِه ِمْن َمْسأَلَِتَك، َوَرمِحَْتِِن بِِه أَْنَت. اللَُّهمَّ َفَكَما كاَن ِمْن َشْأِنَك ما َأِذْنَت 

ِمْن ِذْكِرَك، فَ ْلَيُكْن ِمْن َشْأِنَك َسيِ ِدي اِْلجابَُة َل ِفيما َدَعْوُتَك، َوعواِئُد 
اِْلْفضاِل ِفيما رََجْوُتَك، َوالنَّجاُة ِم ا َفزِْعُت ِإلَْيَك ِفيِه، فَِإْن ملَْ َأُكْن َأْهال  َأْن 

ُلَغِِن َوَتَسَعِِن، َوِإْن مَلْ َأُكْن ِلإِلجابَِة َأْهال  أَبْ ُلَغ َرمحَْ  َتَك فَِإنَّ َرمْحََتَك َأْهل  َأْن تَ ب ْ
فَأَْنَت َأْهُل الَفْضِل، َوَرمْحَُتَك َوِسَعْت ُكلَّ َشيٍء، فَ ْلَتَسَعِِن َرمْحَُتَك اي ِإَِلي اي 
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َعلى ُُمَمٍَّد َوَأْهِل بَ ْيِتِه، َوَأْن تُ َفر َِج َكِرُي َأْسأَُلَك ِبَوْجِهَك الَكِرِي َأْن ُتَصلِ َي 
َُهِ ي َوَتْكِشَف َكْرِب َوَغمِ ي، َوتَ ْرمَحَِِن ِبَرمْحَِتَك، َوتَ ْرزَُقِِن ِمْن َفْضِلَك ِإنََّك 

. يُع الد عاِء َقرِيب  َّمُِيب   َسَِ
ٍة ِب ِإلَْيِه َعِظيَمٍة، َوِغناَك اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك َقِليال  ِمْن َكِثرٍي َمَع حاجَ ُثّ ُقْل: 

َعْنُه َقِدي  َوُهَو ِعْنِدي َكِثري ، َوُهَو َعَلْيَك َسْهل  َيِسري ، فَاْمُنْن َعَليَّ ِبِه ِإنََّك 
 َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير  آِمنَي َربَّ العاَلِمنَي.

أن ُتكِثَر يف  َعن اإلمام ُُمَمَّد  التقّي اجلواد )عليه السلم(: أنَُّه ُيسَتَحبُّ 
اي ذا الَِّذي كاَن قَ ْبَل ُكلِ  َشيٍء  َشهِر َرَمضاَن يف ليله وّناره ِمن أّوله إىل آِخره:

ُثَّ َخَلَق ُكلَّ َشيٍء ُثَّ يَ ْبقى َويَ ْفن ُكل  َشيٍء، اي ذا الَِّذي لَْيَس َكِمْثِلِه َشيء ، 
 اَْلَرِضنَي الس ْفلى َوال فَ ْوقَ ُهنَّ َواي ذا الَِّذي لَْيَس يف السَّماواِت الُعلى َوال يف 

نَ ُهنَّ ِإله  يُ ْعَبُد َغرْيُُه، َلَك اِلَْمُد مَحْدا  ال يَ ْقوى َعلى  َوال ََتْتَ ُهنَّ َوال بَ ي ْ
ِإْحصائِِه ِإال  َأْنَت، َفَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َصالة  ال يَ ْقوى َعلى 

 ِإْحصاِئها ِإال  َأْنَت.
ف من شهر رمضان يوم مبارك، ولد فيه رابع أهل الكساء اإلمام يوم النص

للهجرة، هذا اإلمام الذي ظُِلَم من القريب والبعيد  3احلسن اجملتىب )ع( سنة 
 ومن َكتَـَبِة التاريخ.

 الل يلة الت اِسَعة َعشرة

وِهَي أّول لَيَلة َمن ليايل الَقدر، وفيها عّدة أعمال مشرتكة بني الليايل 
 وأّما األعمال العامة فهي:الثلث 
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الغسل، قاَل العلماء )رمحهم هللا(: األفضل أن يغتسل ِعنَد غروب اْلو ل: 
 الّشمس ليكون َعلى غسل لصلة العشاء.

الصلة ركعتان يقرأ يف ُكلِّ ركعة بَعد احَلمد التَّوحيد سبع مرَّات،  الثاّن:
. ويف احلديث النبوي َوأَُتوُب ِإلَْيهِ  أْستَ ْغِفُر هللاَ ويَقول بَعد الفراغ سبعنَي مرَّة: 

 . من فعل ذلك ال يقوم من مقامه حّت  يغفَر هللاُ له وْلبويه

ال أبس بلدعاء والتوّسل بلقرآن وهو أن أتخذ املصحف وتنشره  الثالث:
َزِل وما فيه وفيه اَُسَك بني يديك وتقول: ) اللهمَّ إّن  أسأُلَك بكتاِبَك املُن ْ

(، اِلُْسَن وما ُُيَاُف ويُ ْرَجى أن ُتعلِن من عتقاِئَك ِمَن النَّارِ  اْلكَُب وأَساؤك
اللهمَّ ِبقِ  هذا القرآِن وتدعو مبا بدا لك. ُث ضع املصحف على رأسك وقل: 

وِبقِ  َمْن أرسْلَتُه ِبِه وِبقِ  كلِ  مؤمٍن َمَدْحَتُه فيه وِبقِ َك عليهم فال َأَحَد 
 أعرُف ِبَقِ َك منَك.

عشرا ،  بعليٍ  )ع(عشرا ، ِبحم ٍد)ص( ـ َعْشَر مرّات،  هللاُ بَك اي 
بعليِ  بِن عشرا ،  ِبِلسنِي)ع(عشرا ،  ِبِلسِن)ع(عشرا ،  بفاطمَة)ع(
)ع(عشرا ،  اِلسنِي)ع( عشرا ،  ِبعفِر بِن ُمم ٍد)ع(عشرا ،  ِبحمَِّد بِن عليٍ 

)ع(ِبحمَّ عشرا ،  بعليِ  بِن موسى)ع(عشرا ،  ِبوسى بِن جعفٍر)ع(  ِد بِن عليٍ 
)ع(عشرا ،  بعليِ  بِن ُممٍَّد)ع(عشرا ،   ِبِلُجَِّة)ع(عشرا ،  ِبِلسِن بِن عليٍ 

 عشرا ، وتسأل حاجتك.

 زايرة احلسني )عليه السلم(. الرابع:

 الصلة مائة ركعة، فإّّنا ذات فضل كثري. اْلامس:
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َعْبدا  داِخرا  ال َأْمِلُك اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْمَسيُت َلَك يقرأ هذا الدعاء:  السادس:
لِنَ ْفِسي نَ ْفعا  َوال َضر ا  َوال َأْصِرُف َعْنها ُس وءا ، َأْشَهُد ِبذِلَك َعلى نَ ْفِسي، 
َوَأْعَْتُِف َلَك ِبَضْعِف قُ وَِّت، َوِقلَِّة ِحيَليِت، َفَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأجْنِْز َل 

يَع ا َلِة، َوَأُتِْْم َعَليَّ ما ما َوَعْدَتِِن َوُجَِ ملُْؤِمِننَي َواملُْؤِمناِت ِمَن املَْغِفَرِة يف هِذِه اللَّي ْ
َتِِن فَِإّن ِ َعْبُدَك امِلْسِكنُي املُْسَتِكنُي الضَِّعيُف الَفِقرُي املَِهنُي. اللَُّهمَّ ال َُتَْعْلِِن  آتَ ي ْ

َتِِن، َوال ِْلْحسا َتِِن َنِسيا  ِلذِْكِرَك ِفيما َأْولَي ْ ِنَك ]وال غاِفال  ْلْحساِنَك[ ِفيما َأْعطَي ْ
َوال آِيسا  ِمْن ِإجابَِتَك َوِإْن أَْبطَْأَت َعِنِ  يف َسرَّاَء ]يف سرَّاَء ُكْنُت أو َضرَّاَء[ َأْو 

يُع ا ٍة َأْو رَخاٍء َأْو عاِفَيٍة َأْو َبالٍء َأْو بُ ْؤٍس َأْو نَ ْعماَء ِإنََّك َسَِ  لد عاِء. َضرَّاَء َأْو ِشدَّ
وَقْد روى الكفعمي هذا الدُّعاَء َعن اإلمام زيِن العابديَن )عليه السلم(،  
كاَن يدعو ِبِه يف هذه الليايل قائما  وقاعدا  وراكعا  وساجدا ، وقاَل العّلمة 
اجمللسي وغريه من العلماء وسّيدان األستاذ املرجع فضل هللا )رض(: إنَّ أفَضل 

نيا َواآلخَرة للنفس األعمال يف هذه الليايل  ُهَو االستغفار والدُّعاء ملطالِب الدُّ
وللوالدين واألقاِرب ولإلخوان املؤمنني، اأَلحياء منهم واألموات والذِّْكر والصلة 
َعلى ُُمَمَّد  وآل ُُمَمَّد  ما تيّسر وإحياؤها مبذاكرة العلوم الشرعية والقرآنية. وَقد 

اءة دعاء اجلوشن الكبري يف هذه الليايل ورد يف بعض األحاديث استحباب قر 
 الثلث.

السابع: بعض األدعية الواردة ـ مثل دعاء اجلوشن الكبري ـ دعاء التوبة ـ دعاء 
 مكارم األخلق.
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 أعمال الليلة التاسعة عشرة اْلاصة

 أْستَ ْغِفُر هللا َرِبِ  وأَُتوُب ِإلَْيِه.أن يَقول ِماَئَة مرّة :  اْلول:

اي ذا الَِّذي كاَن قَ ْبَل ُكلِ  َشيٍء ُثَّ َخَلَق ُكلَّ َشيٍء ُثَّ يَ ْبقى ، دعاء: الثاّن
َويَ ْفن ُكل  َشيٍء، اي ذا الَِّذي لَْيَس َكِمْثِلِه َشيء ، َواي ذا الَِّذي لَْيَس يف 

نَ ُهنَّ السَّماواِت الُعلى َوال يف اَْلَرِضنَي الس ْفلى َوال فَ ْوقَ ُهنَّ َوال ََتْتَ ُهنَّ َوال بَ ي ْ 
ِإله  يُ ْعَبُد َغرْيُُه، َلَك اِلَْمُد مَحْدا  ال يَ ْقوى َعلى ِإْحصائِِه ِإال  أَْنَت َفَصلِ  َعلى 

 ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َصالة  ال يَ ْقوى َعلى ِإْحصاِئها ِإال  أَْنَت.
ُر ِمَن اَْلْمِر املَ ، يقول: الثالث ْحُتوِم َوِفيما اللَُّهمَّ اْجَعْل ِفيما تَ ْقِضي َوتُ َقدِ 

َلِة الَقْدِر وِمَن الَقضاء الَِّذي ال يُ َرد  َوال يُ َبدَُّل  تَ ْفُرُق ِمَن اَْلْمِر اِلَِكيِم يف َلي ْ
َأْن َتْكتُ َبِِن ِمْن ُحجَّاِج بَ ْيِتَك اِلَراِم املََْبُوِر َحج ُهُم املَْشُكوِر َسْعيُ ُهُم، املَْغُفوِر 

ُر َأْن ُتِطيَل ُعْمِري، ُذنُوَُبُُم، املَُكفَِّر َعن ْ  ُهم َسيِ ئاُِتُْم، َواْجَعْل ِفْيما تَ ْقِضي َوتُ َقدِ 
َع َعَليَّ يف ِرْزِقي، َوتَ ْفَعَل ِب  ويسأل حاجته عوض هذه . َكذا وََكذاَوتُ َوسِ 

 الكلمة.

 الل يلة الواحدة والعشرون

األعمال  وفضلها أعظم ِمن الّليلة الّتاِسَعة َعْشرة، وينبغي أن يؤّدى فيها
العامة لليايل الَقدر ِمن الغسل واإلحياء والزايرة والصلة ذات الَتوحيد سبع 
مرات، ودعاء اجلوشن الكبري وغري ذِلَك وَقد أّكدت األحاديث استحباب 

 الغسل واإلحياء واجلّد يف العبادة يف هذه الّليلة، وأن تقول:
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َقضِ  َي َعِنِ  َشْهُر رََمضاَن َأْو َيْطُلَع َأُعوُذ ِبَالِل َوْجِهَك الَكِرِي َأْن يَ ن ْ
ُبِِن َعَلْيِه. َليِت هِذِه َوَلَك ِقَبِلي َذْنب  َأْو تَِبَعة  تُ َعذِ   الَفْجُر ِمْن لَي ْ

َوروى الكفعمي يف هامش كتاب البلد األمني: أنَّ الصادق )عليه السلم(  
اللَُّهمَّ َأدِ  َعن ا لنوافل: كاَن يَقول يف ُكلِّ لَيَلة ِمن العشر األواخر بَعد الفرائض وا

َحقَّ ما َمضى ِمْن َشْهِر رََمضاَن َواْغِفْر لَنا تَ ْقِصريَن ِفيِه، َوَتَسلَّْمُه ِمن ا َمْقُبوال ، 
َوال ُتؤاِخْذَن ِبِِْسراِفنا َعلى أَنْ ُفِسنا، َواْجَعْلنا ِمَن املَْرُحوِمنَي َوال َُتَْعْلنا ِمَن 

 املَْحُروِمنَي.

قال هذا الدعاء غفر هللا َلُه ما صدر عنه فيما سلف من هذا  َمنوقال: 
ومنها ما رواه السّيد ابن طاووس  الشهر وعصمه من املعاصي فيما بقي ِمنُه،

يف اإلقبال، َعن ابن أيب عمري عن مرازم قاَل: كاَن الصادق )عليه السلم( 
َزِل: اللَُّهمَّ ِإنََّك يَقول يف ُكّل لَيَلة ِمن العشر األواخر:  قُ ْلَت يف ِكتاِبَك املُن ْ

َشْهُر َرَمضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه الُقْرآَن ُهدى  ِلْلنَّاِس َوبَ يِ ناٍت ِمَن اَلُدى 
َوالُفْرقاِن فَ َعظَّْمَت ُحْرَمَة َشْهِر َرَمضاَن ِبا أَنْ َزْلَت ِفيِه ِمَن الُقْرآِن َوَخَصْصَتُه 

َلِة الَقْدِر َوَجَعْلَتها خَ  رْيا  ِمْن أَْلف َشْهٍر.اللَُّهمَّ َوهِذِه َأايُم َشْهِر رََمضاَن َقْد بَِلي ْ
انْ َقَضْت َولَياِليِه َقْد َتَصرََّمْت، َوَقْد ِصْرُت اي ِإَِلي ِمْنُه ِإَل ما َأْنَت َأْعَلُم ِبِه 

الِئَكُتَك ِمِنِ  َوَأْحصى ِلَعَدِدِه ِمَن اْلَْلِق َأُْجَِعنَي فَأْسأَُلَك ِبا َسأََلَك ِبِه مَ 
املَُقرَّبُوَن، َوأَْنِبياُؤَك املُْرَسُلوَن، َوِعباُدَك الص اِِلُوَن َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل 
ُُمَمٍَّد َوَأن تَ ُفكَّ رَقَ َبيِت ِمَن الن اِر، َوُتْدِخَلِِن اَلَنََّة ِبَرمْحَِتَك، َوَأْن تَ تَ َفضََّل َعَليَّ 

تَ تَ َقبََّل تَ َقر ِب، َوَتْسَتِجيَب ُدعائي، َوَُتُنَّ َعَليَّ ِِبَْلْمِن يَ ْوَم ِبَعْفِوَك وََكَرِمَك، وَ 
اْلَْوِف ِمْن ُكلِ  َهْوٍل َأْعَدْدَتُه لِيَ ْوِم الِقياَمِة. ِإَلِْي َوَأُعوُذ ِبَوْجِهَك الَكِرِي، 
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ُم َشْهِر َرَمضاَن َوليالِيهِ  َقِضَي َأاي  َوَلَك ِقَبِلي تَِبَعة  أْو  َوِبَالِلَك الَعِظيِم َأْن يَ ن ْ
َذْنب  ُتؤاِخُذّن ِبِه، أْو َخِطيَئة  ُترِيُد َأْن تَ ْقَتصَّها ِمِنِ  ملَْ تَ ْغِفْرها َل َسيِ ِدي 
َسيِ ِدي َسيِ ِدي َأْسأَُلَك اي ال ِإلَه ِإال  أَْنَت ِإْذ ال ِإلَه ِإال  أَْنَت ِإْن ُكْنَت َرِضيَت 

، َوِإْن ملَْ َتُكْن َرِضيَت َعِنِ  َفِمَن اَلَن َعِنِ  يف هذا الشَّْهِر فَ  اْزَدْد َعِنِ  ِرضى 
فَاْرَض َعِنِ  اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي، اي هللُا اي َأَحُد اي َصَمُد اي َمْن ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد 

َ اِلَِديِد ِلداوُ  وَأكِثْر من قول:َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفوا  َأَحد .  َد َعَلْيِه السَّالُم، اي ُمَلنيِ 
اي كاِشَف الض رِ  َوالُكَرِب الِعظاِم َعْن َأي وَب َعَلْيِه السَّالُم، َأْي ُمَفر َِج َهمِ  
يَ ْعُقوَب َعَلْيِه السَّالُم، َأْي ُمنَ فِ َس َغمِ  يُوُسَف َعَليِه السَّالُم، َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد 

 ُتَصلِ َي َعَلْيِهم َأُْجَِعنَي، َوافْ َعْل ِب ما َأْنَت َأْهُلُه، َوآِل ُُمَمٍَّد َكما أَْنَت َأْهُلُه َأنْ 
 َوال تَ ْفَعْل ِب ما َأَن َأْهُلُه.

ومنها: ما رواه يف الكايف مسندا  ويف املقنعة واملصباح مرسل ، تقول أّول لَيَلة 
 ِمنُه، أي يف الّليلة احلادية والعشرين:

، َوُموِلَج النَّهاِر يف اللَّْيِل، َوُُمْرَِج اِلَيِ  ِمَن املَيِ ِت، اي ُموِلَج اللَّْيِل يف النَّهارِ 
، اي راِزَق َمْن َيشاُء بَِغرْيِ ِحساٍب، اي اَّلل ُ اي َرمْحاُن، اي  َوُُمْرَِج املَيِ ِت ِمَن اِلَيِ 

اُل الُعْليا، اَّلل ُ اي رَِحيُم، اي اَّلل ُ اي اَّلل ُ اي اَّلل ُ َلَك اَْلَْساُء اِلُْسن، َواَْلْمث
ي  َوالِكَْبِايُء َواَلالُء، َأْسأَُلَك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد، َوَأْن َُتَْعَل اَسِْ
َلِة يف الس َعداِء، َوُروِحي َمَع الش هداِء، َوِإْحساّن يف ِعلِ يِ نَي،  يف هِذِه الل ي ْ

يَِقينا  تُباِشُر ِبِه قَ ْلِب، َوِإُياَن  يُْذِهُب الشَّكَّ  َوِإساَءِت َمْغُفورَة ، َوَأْن َِتََب َل 
ْنيا َحَسَنة ، َويف اَلخَرِة َحَسَنة ،  ، َوتُ ْرِضَيِِن ِبا َقَسْمَت َل، َوآتِنا يف الد  َعِنِ 

، َواِْلَنبََة َوِقنا َعذاَب النَّاِر اِلَرِيِق، َواْرزُْقِِن ِفْيها ِذْكَرَك َوُشْكَرَك َوالرَّْغَبَة ِإلَْيكَ 

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   265                        )الفهرس( احملتوايت               

 َوالت َّْوِفيَق ِلما َوف َّْقَت َلُه ُُمَمَّدا  َوآَل ُُمَمٍَّد َعَلْيِه َوَعَلْيِهُم السَّالُم.
روى الكفعمي َعن السّيد ابن بقي أنّه تقول يف الّليلة احلاِدية والِعشرين: 

د  َعِنِ  ِبَب اَلَْهِل، اللَُّهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْقِسْم َل ِحْلما  َيسُ 
ة   َوُهدى  َُتُن  ِبِه َعَليَّ ِمْن ُكلِ  َضالَلٍة، َوِغن  َتُسد  ِبِه َعِنِ  ِبَب ُكلِ  فَ ْقٍر َوقُ وَّ
، َورِفْ َعة  تَ ْرفَ ُعِِن َِبا َعْن  تَ ُرد  َِبا َعِنِ  ُكلَّ َضْعٍف، َوِعز ا  ُتْكرُِمِِن ِبِه َعْن ُكلِ  ُذلٍ 

، َوَأْمنا  تَ ُرد  ِبِه َعِنِ  ُكلَّ َخْوٍف، َوعاِفَية  َتْسُْتّن َِبا َعْن ُكلِ  َبالٍء، ُكلِ  َضَعةٍ 
، َوُدعاء  تَ ْبُسُط  َوِعْلما  تَ ْفَتُح َل ِبِه ُكلَّ يَِقنٍي، َويَِقينا  ُتْذِهُب ِبِه َعِنِ  ُكلَّ َشكٍ 

َلِة َويف هِذِه السَّ  اَعِة، السَّاَعَة السَّاَعَة السَّاَعَة اي َل ِبِه اِْلجابََة يف هِذِه الل ي ْ
َكِرُي، َوَخْوفا  تُ َيسِ ُر َل ِبِه ُكلَّ َرمْحٍَة، َوِعْصَمة  ََتُوُل َِبا بَ ْيِِن َوَبنْيَ الذ نُوِب 

 ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

 الَيوم اِلادي والِعشرون

ن املناسب أن يُزار )عليه يوم شهادة أمري املؤمنني )عليه السلم( َومِ 
السلم( يف هذا الَيوم، وهي زايرة أمني هللا وهي ِمْن أصّح الزايرات وأثبتها عند 

 العلماء.

 دعاء الل يلة الث انية والِعشرين

اي ساِلَخ النَّهاِر ِمَن اللَّْيِل فَِإذا ََنُْن ُمْظِلُموَن، َوَُّمِْرَي الشَّْمِس ِلُمْستَ َقر ِها 
َر الَقَمِر َمناِزَل َحّتَّ عاَد َكالُعْرُجوِن الَقِدِي،  بِتَ ْقِديِركَ  اي َعزِيُز اي َعِليُم، َوُمَقدِ 

َتهى ُكلِ  َرْغَبٍة، َوَوَلَّ ُكلِ  نِْعَمٍة، اي اَّلل ُ اي َرمْحُن، اي اَّلل ُ اي  اي نُوَر ُكلِ  نُوٍر، َوُمن ْ
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ُ، َلَك اَْلَساُء اِلُْسَن، ُقد وُس، اي َأَحُد اي واِحُد اي فَ ْرُد، اي اَّلل ُ اي ا َّلل ُ اي اَّلل 
َواَْلْمثاُل الُعْليا، َوالِكَْبِايُء َواَلالُء، َأْسأَُلَك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوَأْهِل 
َلِة يف الس َعداِء، َوُروِحي  ]وعلى أهِل بيِتِه[ بَ ْيِتِه َوَأْن َُتَْعَل اَسِْي يف هِذِه الل ي ْ

َوِإْحساّن يف ِعلِ يِ نَي، َوِإساَءِت َمْغُفورَة ، َوَأْن َِتََب َل يَِقينا   َمَع الش هداِء،
، َوتُ ْرِضَيِِن ِبا َقَسْمَت َل، َوآتِنا  تُباِشُر ِبِه قَ ْلِب، َوِإُْياَن  يُْذِهُب الشَّكَّ َعِنِ 

ْنيا َحَسَنة ، َويف اَلخَرِة َحَسَنة ، َوِقنا َعذاَب الن اِر ا ِلَرِيِق، َواْرزُْقِِن ِفْيها يف الد 
ِذْكَرَك َوُشْكَرَك، َوالرَّْغَبَة ِإَلْيَك، َواِْلَنبََة َوالت َّْوِفيَق ِلما َوف َّْقَت َلُه ُُمَمَّدا  َوآَل 

 ُُمَمٍَّد َعَلْيِهُم السَّالُم.

 الل يلة الث الَِثة والِعشرون

رية أّّنا ِهَي لَيَلة ِهَي أفضل ِمن الليلتني السابقتني وُيستفاد ِمن أحاديث كث
الَقدر وهي ليلة اجلهين ومسِّيت بذلك ألّن هذا الرجل دخل املدينة وطلب من 
رسول هللا )ص( أن يدلّه على ليلة حُيييها ويطلب فيها القدر فدلَّه على ليلة 

أمر  حكيم، وهلذه الّليلة الثالث والعشرين من شهر رمضان، وفيها يـَُقدَّر ُكلُّ 
ّصة إضافة  إىل األعمال العاّمة الَّيت تشارك فيها الليلتني عّدة أعمال خا

 املاضيتني:

ِإنَّ قراءة ُسوريَت العنكبوت والرُّوم، وَقد قال الصادق )عليه السلم(  اْلول:
 َمن قرأ هاتني السورتني يف هذه الل يلة كاَن ِمْن َأْهل اَلَنَِّة.

 قراءة سورة حم والدُّخان. الثاّن:

 سورة القدر ألف مرّة. قراءة الثالث:
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 الغسل. الرابع:

اللَُّهمَّ اْمُدْد َل يف ُعْمِري، َوَأْوِسْع َل يف ِرْزِقي، َوَأِصحَّ َل يَقول:  اْلامس:
ِجْسِمي، َوبَ لِ ْغِِن َأَمِلي، َوِإْن ُكْنُت ِمَن اَْلْشِقياِء فَاُْمُِِن ِمَن اَْلْشِقياِء َواْكتُ ْبِِن 

َزِل َعلى نَِبيِ َك املُْرَسِل َصَلواُتَك ِمَن الس َعداِء، فَإِ  نََّك قُ ْلَت يف ِكتاِبَك املُن ْ
 .﴿َُيُْحو هللاُ ما َيشاُء َويُ ْثِبُت َوِعْنَدُه ُأم  الِكتاِب﴾ َعَلْيِه َوآِلِه:

ُر ِمَن اَْلْمِر املَْحُتوِم يَقول:  السادس: اللَُّهمَّ اْجَعْل ِفْيما تَ ْقِضي َوِفيما تُ َقدِ 
َلِة الَقْدِر ِمَن الَقضاِء الَِّذي ال يُ َرد  َوال َوِفيم ا تَ ْفُرُق ِمَن اَْلْمِر اِلَِكيِم يف لَي ْ

يُ َبدَُّل َأْن َتْكتُ َبِِن ِمْن ُحجَّاِج بَ ْيِتَك اِلَراِم يف عاِمي هذا املََْبُوِر َحج ُهُم، 
ُهْم َسيِ ئاُِتُْم، َواْجَعْل ِفْيما املَْشُكوِر َسْعيُ ُهُم، املَْغُفوِر ُذنُوَُبُُم، املَُكفَِّر َعن ْ 

ُر َأْن ُتِطيَل ُعْمِري، َوتُ َوسِ َع َل يف ِرْزِقي.  تَ ْقِضي َوتُ َقدِ 
 يدعو هبذا الدُّعاء املروّي يف اإلقبال: السابع:

اي ِبِطنا  يف ظُُهورِِه، َواي ظاِهرا  يف بُُطونِِه، َواي ِبِطنا  لَْيَس َُيَْفى، َواي ظاِهرا  
ُنونَِتِه َمْوُصوف  َوال َحدٌّ َُمُْدود ، َواي غائِبا  لَْيسَ  ُلُغ ِبَكي ْ  يُرى، اي َمْوُصوفا  ال يَ ب ْ

َغرْيَ َمْفُقوٍد، َواي شاِهدا  َغرْيَ َمْشُهوٍد يُْطَلُب فَ ُيصاُب َوملَْ ََتُْل ِمْنُه السَّماواُت 
نَ ُهما َطْرَفَة َعنْيٍ، ال يُْدَرُك ِبَكيْ  ٍف، َوال يُ َؤيَُّن ِِبَْيٍن َوال ِبَْيُث، َواَْلْرُض َوما بَ ي ْ

أَنَت نُوُر الن وِر َوَرب  اَْلْرِبِب، َأَحْطَت ِبَِميِع اْلُمور، ُسْبحاَن َمْن لَْيَس 
َكِمْثِلِه َشيء  َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي، ُسْبحاَن َمن ُهَو هَكذا َوال هَكذا َغرْيُُه. 

 ُثَّ تدعو مبا َتشاء.

 ءة ما أوردانه من أدعية دعاء اجلوشن، مكارم األخلق والتوبة.قرا الثامن:

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   268                        )الفهرس( احملتوايت               

وقد ورد صلة ِماَئِة ركعة يف هذه الليلة، يف كّل ركعتني تتشهَّد التاسع: 
وُتسلِّم كصلة الصبح، وجيوز االقتصار فيها على فاحتة الكتاب، وجيوز أن 

ف أجر تصّلَي من جلوس. ويقول الفقهاء إّن الصلة من جلوس عليها نص
 الصلة من القيام، فإذا أراد متام األجر ضاعف العمل.

 دعاء الل يلة الث الَِثة والِعشرين

َلِة الَقْدِر َوجاِعَلها َخرْيا  ِمْن َأْلِف َشْهٍر، َوَربَّ الل ْيِل َوالنَّهاِر  اي َربَّ لَي ْ
اي ِبِرىُء اي ُمَصوِ ُر اي  َواَلِباِل َوالِبحاِر َوالظ َلِم َواْلَْنواِر َواَْلْرِض َوالسَّماِء،

َحن اُن اي َمن اُن، اي اَّلل ُ اي رمَحُن اي اَّلل ُ اي قَ ي وُم اي اَّلل ُ اي َبِديُع، اي اَّلل ُ اي اَّلل ُ اي 
اَّلل ُ َلَك اَْلَْساُء اِلُْسن، َواَْلْمثاُل الُعْليا، َوالِكَْبِايُء َواَلالُء َأْسأَُلَك َأْن 

َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن َُتَْعَل اَسِْي يف هِذِه الل ْيلِة يف الس َعداِء،  ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمَّدٍ 
َوُروِحي َمَع الش هداِء، َوِإْحساّن يف ِعلِ يِ نَي، َوِإساَءِت َمْغُفورَة ، َوَأْن َِتََب َل 

، َوتُ ْرِضَيِِن   ِبا َقَسْمَت َل، يَِقينا  تُباِشُر ِبِه قَ ْلِب، وِإُْياَن  يُْذِهُب الشَّكَّ َعِنِ 
ْنيا َحَسَنة ، َويف اَلخرِة َحَسَنة ، َوِقنا َعذاَب الن اِر اِلَرِيِق، َواْرزُْقِِن  َوآتِنا يف الد 
ِفْيها ِذْكَرَك َوُشْكَرَك َوالرَّْغَبَة ِإلَْيَك َواِْلَنبََة َوالت َّْوبََة َوالت َّْوِفيَق ِلما َوف َّْقَت َلُه 

 مٍَّد َعَلْيِهُم السَّالُم.ُُمَمَّدا  َوآَل ُمَُ 
اللَُّهمَّ ُكْن ِلَوِليِ َك اِلُجَِّة ْبِن اَِلَسِن َصَلواُتَك َعَلْيِه َوَعلى آِبئِِه يف هِذِه 
الس اَعِة َويف ُكلِ  ساَعٍة َولِي ا  َوحاِفظا  َوقاِئدا  َوَنِصرا  َوَدلِيال  َوَعْينا  َحّت  ُتْسِكَنُه 

 َعُه ِفْيها َطوِيال .َأْرَضَك َطْوعا  َوُُتَت ِ 
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 دعاء الل يلة الر ابعة والِعشرين

اي فاِلَق اِْلْصباِح َوجاِعَل الل ْيِل َسَكنا  َوالشَّْمِس َوالَقَمِر ُحْسباَن ، اي َعزِيُز 
ِة َواِلَْوِل َوالَفْضِل َواِْلْنعاِم َواََلالِل  اي َعِليُم اي َذا املَنِ  َوالطَّْوِل َوالُقوَّ

اي اَّلل ُ اي َرمْحُن اي اَّلل ُ اي فَ ْرُد اي ِوتْ ُر اي اَّلل ُ اي ظاِهُر اي ِبِطُن، اي  َواِْلْكراِم،
َحي  ال ِإلَه ِإال  أَْنَت َلَك اَْلَْساُء اِلُْسن، َواَْلْمثاُل الُعْليا، َوالِكَْبِايُء َواَلالُء 

َلِة يف َأْسأَُلَك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن ُتَْ  َعَل اَسِْي يف هِذِه الل ي ْ
الس َعداِء، َوُروِحي َمَع الش هداِء، َوِإْحساّن يف ِعلِ يِ نَي َوِإساَءِت َمْغُفورَة ، َوَأْن 
، َوِرضى  ِبا َقَسْمَت  َِتََب َل يَِقينا  تُباِشُر بِه قَ ْلِب َوِإُْياَن  َيْذَهُب ِِبلشَّكِ  َعِنِ 

ْنيا َحَسَنة  َويف اَلخَرِة َحَسَنة  َوِقنا َعذاَب الن اِر اِلَرِيِق، َل، َوآتِنا يف  الد 
َواْرزُْقِِن ِفْيها ِذْكَرَك َوُشْكَرَك َوالرَّْغَبَة ِإلَْيَك َواِْلَنبََة َوالت َّْوبََة َوالت َّْوِفيَق ِلما 

 ِهم.َوف َّْقَت َلُه ُُمَمَّدا  َوآَل ُُمَمٍَّد َصَلواُتَك َعَلْيِه َوَعَليْ 

 ُدعاء الل يلة اْلاِمَسة والِعشرين

اي جاِعَل اللَّْيِل لِباسا ، َوالنَّهاِر َمعاشا ، َواَْلْرِض ِمهادا ، َواَلِباِل َأْوَتدا ، اي 
يُع، اي اَّلل ُ اي َقرِيُب، اي اَّلل ُ اي  اَّلل ُ اي قاِهُر، اي اَّلل ُ اي َجبَّاُر، اي اَّلل ُ اي َسَِ

 اي اَّلل ُ َلَك اَْلَْساُء اِلُْسن، َواَْلْمثاُل الُعْليا، َوالِكَْبِايُء َّمُِيُب، اي اَّلل ُ اي اَّلل ُ 
َواَلالُء َأْسأَُلَك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن َُتَْعَل اَسِْي يف هِذِه 

َلِة يف الس َعداِء، َوُروِحي َمَع الش هداِء، َوِإْحساّن يف ِعلِ ي ِ  نَي َوِإساَءِت الل ي ْ
، َوِرضا   َمْغُفورَة ، َوَأْن َِتََب َل يَِقينا  تُباِشُر ِبِه قَ ْلِب َوِإُْياَن  يُْذِهُب الشََّك َعِنِ 
ْنيا َحَسَنة ، َويف اَلخَرِة َحَسَنة ، َوِقنا َعذاَب الن اِر  ِبا َقَسْمَت َل، َوآتِنا يف الد 
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َرَك َوُشْكَرَك َوالرَّْغَبَة ِإلَْيَك َواِْلَنبََة َوالت َّْوبََة َوالت َّْوِفيَق اِلَرِيِق، َواْرزُْقِِن ِفْيها ِذكْ 
 ِلما َوف َّْقَت َلُه ُُمَمَّدا  َوآَل ُُمَمٍَّد َعَلْيِهُم السَّالُم.

 دعاء الل يلة الس اِدَسة والِعشرين

َجَعَل آيََة النَّهاِر اي جاِعَل الل ْيِل َوالنَّهاِر آيَ َتنْيِ، اي َمْن َُما آيََة الل ْيِل وَ 
تَ ُغوا َفْضال  ِمْنُه َوِرْضواَن ، اي ُمَفصِ َل ُكلِ  َشيٍء تَ ْفِصيال ، اي ماِجُد اي  ُمْبِصَرة  لِتَ ب ْ
ُ، َلَك اَْلَْساُء اِلُْسن، َواَْلْمثاُل  َوه اُب اي اَّلل ُ اي َجواُد، اي اَّلل ُ اي اَّلل ُ اي اَّلل 

ُء َأْسأَُلَك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن َُتَْعَل الُعْليا، َوالِكَْبِايُء َواَلال
َلِة يف الس َعداِء، َوُروِحي َمَع الش هداِء، َوِإْحساّن يف ِعلِ يِ نَي  اَسِْي يف هِذِه الل ي ْ

اَن  يُْذِهُب الشَّكَّ َوِإساَءِت َمْغُفورَة ، َوَأْن َِتََب َل يَِقينا  تُباِشُر ِبِه قَ ْلِب، َوِإُيْ 
ْنيا َحَسَنة  َويف اَلخَرِة َحَسَنة ،  ، َوتُ ْرِضَيِِن ِبا َقَسْمَت َل، َوآتِنا يف الد  َعِنِ 
َوِقنا َعذاَب الن اِر اِلَرِيِق، َواْرزُْقِِن ِفْيها ِذْكَرَك َوُشْكَرَك َوالرَّْغَبَة ِإلَْيَك َواِْلَنبََة 

ُ َعَلْيِه وآِلِه.َوالت َّْوبََة َوالت َّْوفِ   يَق ِلَما َوف َّْقَت َلُه ُُمَمَّدا  َوآَل ُُمَمٍَّد َصلَّى اَّلل 

 دعاء الل يلة الس اِبَعة والِعشرين

ورد فيها الغسل، وُروي أنَّ اإلماَم زيَن العابديَن )عليه السلم( كاَن يَقول 
 فيها ِمن أّول الّليلة إىل آخرها:

 َعْن داِر الُغروِر، َواِْلَنبََة ِإَل داِر اْلُُلوِد اللَُّهمَّ اْرزُْقِِن التَّجايفَ 
 َواالْسِتْعداَد ِلْلَمْوِت قَ ْبَل ُحُلوِل الَفْوِت.

اي مادَّ الظِ لِ  َوَلْو ِشْئَت ََلََعْلَتُه ساِكنا  َوَجَعْلَت الشَّْمَس وادع هبذا الّدعاء: 
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ريا ، اي َذا اَلُوِد َوالطَّْوِل َوالِكَْبِايِء َواَلالِء َعَلْيِه َدلِيال  ُثَّ قَ َبْضَتُه ِإلَْيَك قَ ْبضا  َيسِ 
ال ِإلَه ِإال  أَْنَت عاملُ الَغْيِب َوالشَّهاَدِة الرَّمْحُن الرَِّحيُم، ال ِإلَه ِإال  أَْنَت اي ُقد وُس اي 

اِلُق اي ِبِرىُء اي َسالُم اي ُمْؤِمُن اي ُمَهْيِمُن اي َعزِيُز اي َجبَّاُر اي ُمَتَكَبِ ُ اي اَّلل ُ اي خ
ُ، َلَك اَْلَْساُء اِلُْسن، َواَْلْمثاُل الُعْليا، َوالِكَْبِايُء  ُمَصوِ ُر، اي اَّلل ُ اي اَّلل ُ اي اَّلل 
َلِة  ي يف هِذِه الل ي ْ َواَلالُء َأْسأَُلَك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن َُتَْعَل اَسِْ

ُروِحي َمَع الش هداِء، َوِإْحساّن يف ِعلِ يِ نَي َوِإساَءِت َمْغُفورَة ، َوَأْن يف الس َعداِء، وَ 
، َوتُ ْرِضَيِِن ِبا َقسْمَت  َِتََب َل يَِقينا  تُباِشُر ِبِه قَ ْلِب، َوِإُْياَن  يُْذِهُب الشَّكَّ َعِنِ 

ْنيا َحَسَنة ، َويف اَلخَرِة َحَسَنة ، وَ  ِقنا َعذاَب الن اِر اِلَرِيِق، َواْرزُْقِِن َل، َوآتِنا يف الد 
ِفْيها ِذْكَرَك َوُشْكَرَك َوالرَّْغَبَة ِإلَْيَك َواِْلَنبََة َوالت َّْوبََة َوالت َّْوِفيَق ِلَما َوف َّْقَت َلُه ُُمَمَّدا  

ُ َعَلْيِه وَعَلْيِهم.  َوآَل ُُمَمٍَّد َصلَّى اَّلل 

 ُدعاء الل يلة الث اِمَنة والِعشرين

اَلَواِء، َوخاِزَن الن وِر يف السَّماِء، َوماِنَع السَّماِء َأْن تَ َقَع خاِزَن اللَّْيِل يف  اي
َعلى اَْلْرِض ِإال  ِبِِْذنِِه َوحاِبَسُهما َأْن تَ ُزوال، اي َعِليُم اي َعِظيُم اي َغُفوُر اي 

 ُ ُ، َلَك اَْلَْساُء داِئُم اي هللاُ اي واِرُث اي ِبِعَث َمْن يف الُقُبوِر، اي اَّلل  ُ اي اَّلل  اي اَّلل 
اِلُْسن، َواَْلْمثاُل الُعْليا، والِكَْبِايُء َواَلالُء. َأْسأَُلَك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد 
َلِة يف الس َعداِء، َوُروِحي َمَع  َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن َُتَْعَل اَسِْي يف هِذِه الل ي ْ

لِ يِ نَي َوِإساَءِت َمْغُفورَة ، َوَأْن َِتََب َل يَِقينا  تُباِشُر ِبِه الش هداِء، َوِإْحساّن يف عِ 
ْنيا  ، َوتُ ْرِضَيِِن ِبا َقَسْمَت َل، َوآتِنا يف الد  قَ ْلِب، َوِإُْياَن  يُْذِهُب الشَّكَّ َعِنِ 

ِِن ِفْيها ِذْكَرَك َحَسَنة ، َويف اَلخَرِة َحَسَنة ، َوِقنا َعذاَب الن اِر اِلَرِيِق، َواْرزُقْ 
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َوُشْكَرَك َوالرَّْغَبَة ِإلَْيَك َواِْلَنبََة َوالت َّْوبََة َوالت َّْوِفيَق ِلَما َوف َّْقَت َلُه ُُمَمَّدا  َوآَل 
 ُُمَمٍَّد َصلَّى اَّلل  َعَلْيِه وَعَلْيِهم.

 دعاء الل يلة الت اِسَعة والِعشرين

وِ َر النَّهاِر َعلى اللَّْيِل، اي َعِليُم اي َحِكيُم، اي ُمَكوِ َر اللَّْيِل َعلى النَّهاِر، َوُمكَ 
اي َربَّ اَْلْرِبِب، َوَسيِ َد السَّاداِت، ال ِإلَه ِإال  أَْنَت، اي َأقْ َرَب ِإََلَّ ِمْن َحْبِل 
 الَورِيِد، اي هللُا اي هللُا اي هللاُ، َلَك اَْلَْساُء اِلُْسن، َواَْلْمثاُل الُعْليا، َوالِكَْبِايءُ 

َواَلالُء َأْسأَُلَك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن َُتَْعَل اَسِْي يف هِذِه 
َلِة يف الس َعداِء، َوُروِحي َمَع الش هداِء، َوِإْحساّن يف ِعلِ يِ نَي َوِإساَءِت  الل ي ْ

، َمْغُفورَة ، َوَأْن َِتََب َل يَِقينا  تُباِشُر ِبِه قَ ْلِب  ، َوِإُْياَن  يُْذِهُب الشَّكَّ َعِنِ 
ْنيا َحَسَنة ، َويف اَلخَرِة َحَسَنة ، َوِقنا  َوتُ ْرِضَيِِن ِبا َقَسْمَت َل، َوآتِنا يف الد 
َعذاَب الن اِر اِلَرِيِق، َواْرزُْقِِن ِفْيها ِذْكَرَك َوُشْكَرَك َوالرَّْغَبَة ِإلَْيَك َواِْلَنبََة 

 لت َّْوِفيَق ِلما َوف َّْقَت َلُه ُُمَمَّدا  َوآَل ُُمَمٍَّد َصلَّى هللا َعَلْيِه وَعَلْيِهم.َوالت َّْوبََة َوا

 دعاء اليوم الثالثني

وَيتم القرآن غالبا  يف هذا اليوم فينبغي أن يُدعى ِعنَد اخلتم بلدعاء الثاين 
الوجيز  واأَلْربعنَي ِمن الصحيفة السجاديّة، وملن شاء أْن يدعَو هبذا الدُّعاء

 الَّذي رواه الّشيخ َعن أمري املؤمنني َصلواُت هللا وسلمه َعليِه.

اللَُّهمَّ اْشَرْح ِِبْلُقْرآِن َصْدِري، َواْستَ ْعِمْل ِِبْلُقْرآِن َبَدّن، َونَ وِ ْر ِِبْلُقْرآِن َبَصِري، 
َتِِن فَإِ  َة ِإال  ِبَك.َوَأْطِلْق ِِبْلُقْرآِن ِلساّن، َوَأِعِنِ  َعَلْيِه ما أَبْ َقي ْ  نَُّه ال َحْوَل َوال قُ وَّ
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اللَُّهمَّ ِإّن ِ ويدعو أيضا  هبذا الدُّعاء املروي َعن أمري املؤمننَي )عليه السلم(: 
َأْسأَُلَك ِإْخباَت املُْخِبِتنَي، َوِإْخالَص املُوِقِننَي، َوُمرافَ َقَة اْلَْبراِر، َواْسِتْحقاَق 

، َوُوُجوَب َحقاِئِق اِْلُْياِن، َوالَغِنيمَ  ، َوالسَّالَمَة ِمْن ُكلِ  ِإُثٍْ َة ِمْن ُكلِ  ِبرٍ 
 َرمْحَِتَك، َوَعزاِئَم َمْغِفَرِتَك، َوالَفْوَز ِِبَلَنَِّة، َوالنَّجاَة ِمَن الن ار. 

م  دعوات اْلايَّ

َفقد روي َعن ابن عّباس َعن النيّب )صّلى هللا عليه وآله وسلم( فضل  َكِثريا  
م ِمن َشهر َرَمضان وذكر لكل يَوم ِمنُه دعاء  َيّصه ذا فضل كثري لصيام كّل َيو 

 وأجر  جزيل وحَنُن نقتصر َعلى إيراد الّدعوات:

اللَُّهمَّ اْجَعْل ِصياِمي ِفيِه ِصياَم الصَّاِئِمنَي، َوِقياِمي ِفيِه ِقياَم  الَيوم اْلو ل:
، َوَهْب َل ُجْرِمي ِفيِه اي ِإلَه القاِئِمنَي، َونَ بِ ْهِِن ِفيِه َعْن نَ ْوَمِة الغاِفِلنيَ 

 العاَلِمنَي، َواْعُف َعِنِ  اي عاِفيا  َعِن املُْجرِِمنَي.
اللَُّهمَّ قَ ر ِْبِِن ِفيِه ِإَل َمْرضاِتَك، َوَجنِ ْبِِن ِفيِه ِمْن َسَخِطَك  الَيوم الثاّن:

 اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي. َونَِقماِتَك، َوَوفِ ْقِِن ِفيِه ِلِقَراَءِة آايِتَك، ِبَرمْحَِتكَ 
ْهَن َوالت َّْنِبيَه، َوِبِعْدّن ِفيِه ِمَن  الَيوم الثالث: اللَُّهمَّ اْرزُْقِِن ِفيِه الذِ 

السَّفاَهِة َوالتَّْمويِه، َواْجَعْل َل َنِصيبا  ِمْن ُكلِ  َخرْيٍ تُ ْنِزُل ِفيِه ِبُوِدَك، اي َأْجَوَد 
 اَْلْجَوِديَن.

اللَُّهمَّ قَ وِ ّن ِفيِه َعلى ِإقاَمِة َأْمِرَك، َوَأِذْقِِن ِفيِه َحالَوَة ِذْكِرَك،  الَيوم الرابع:
َوَأْوزِْعِِن ِفيِه َْلداِء ُشْكِرَك ِبَكَرِمَك، َواْحَفْظِِن ِفيِه ِبِْفِظَك َوَسْْتَِك، اي أَْبَصَر 
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 النَّاِظرِيَن.
ْستَ ْغِفرِيَن، واْجَعْلِِن ِفيِه ِمْن اللَُّهمَّ اْجَعْلِِن ِفيِه ِمْن املُ  الَيوم اْلامس:

ِعباِدَك الصَّاِِلنَي الَقانِِتنَي، واْجَعْلِِن ِفيِه ِمْن َأْولِياِئَك املَُقرَِّبنَي، بَ َرْأفَِتَك اي 
 َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

 اللَُّهمَّ ال ََتِْذْلِِن ِفيِه لِتَ َعر ِض َمْعِصَيِتَك، َوال َتْضرِْبِِن  الَيوم السادس:
ِبِسياِط نَ ْقَمِتَك، َوزَْحزِْحِِنِ ِفيِه ِمْن ُموِجباِت َسَخِطَك، ِبَنِ َك َوَأايِديَك اي 

َتهى َرْغَبِة الرَّاِغِبنَي.  ُمن ْ
اللَُّهمَّ َأِعِنِ  ِفيِه َعلى ِصياِمِه َوِقياِمِه، َوَجنِ ْبِِن ِفيِه ِمْن  الَيوم السابع:

  ِذْكَرَك ِبَدواِمِه، بِتَ ْوِفيِقَك اي هاِدَي املُِضلِ نَي.َهَفواتِِه َوآَثِمِه، َواْرزُْقِِن ِفيهِ 
اللَُّهمَّ اْرزُْقِِن ِفيِه َرمْحََة اْلَْيتاِم، َوِإْطعاَم الطَّعاِم، َوِإْفشاَء  الَيوم الثاِمن:

 السَّالُم، َوُصْحَبَة الِكراِم، ِبَطْوِلَك اي َمْلَجَأ اَلِمِلنَي.
ْل َل ِفيِه َنِصيبا  ِمْن َرمْحَِتَك الواِسَعِة، َواْهِدّن اللَُّهمَّ اْجعَ  الَيوم التاسع:

ِفيِه ِلََباِهيِنَك السَّاِطَعِة، َوُخْذ بِناِصَييِت ِإَل َمْرضاِتَك اَلاِمَعِة، ِبََحبَِّتَك اي َأَمَل 
 املُْشتاِقنَي.

ِلنَي َعَلْيَك، الَيوم العاشر: َواْجَعْلِِن ِفيِه ِمَن  اللَُّهمَّ اْجَعْلِِن ِفيِه ِمْن املُتَ وَكِ 
 الفاِئزِيَن َلَدْيَك، َواْجَعْلِِن ِفيِه ِمَن املَُقرَِّبنَي ِإلَْيَك، ِِبْحساِنَك اي غايََة الطَّالِِبنَي.

اللَُّهمَّ َحبِ ْب ِإََلَّ ِفيِه اِْلْحساَن، وََكر ِْه ِإََلَّ ِفيِه  الَيوم اِلادي َعشر:
َعَليَّ ِفيِه السََّخَط َوالنِ رياَن، ِبَعْوِنَك اي ِغياَث الُفُسوَق َوالِعْصياَن، َوَحر ِْم 

 املُْسَتِغيِثنَي.
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اللَُّهمَّ زَيِ ِنِ  ِفيِه ِِبلسَّْْتِ َوالَعفاِف، َواْسُْتّْن ِفيِه بِِلباِس  الَيوم الثاّن َعشر:
ْلِِن ِفيِه َعلى الَعْدِل َواِْلْنصاِف، َوآِمِنِ  فِ  يِه ِمْن ُكلِ  الُقُنوِع َوالَكفاِف، َوامحِْ

 ما َأخاُف ِبِعْصَمِتَك اي ِعْصَمَة اْلائِِفنَي.
اللَُّهمَّ َطهِ ْرّن ِفيِه ِمَن الدََّنِس َواَْلْقذاِر، َوَصَبِ ّْن ِفيِه َعلى  اليوم الثالث َعشر: 

َة َعنْيِ كائِناِت اَْلْقداِر، َوَوفِ ْقِِن ِفيِه ِللت  َقى َوُصْحَبِة اْلَْبراِر، ِبَعْوِنَك اي قُ رَّ 
 املَساِكنِي.

اللَُّهمَّ ال تؤاِخْذّن ِفيِه ِِبلَعَثراِت، َوَأِقْلِِن ِفيِه ِمَن اْلَطااي  اليوم الرابع َعشر:
 َواَلََفواِت، َوال َُتَْعْلِِن ِفيِه َغَرضا  ِلْلَبالاي َواَلفاِت، ِبِعزَِّتَك اي ِعزَّ املُْسِلِمنَي.

ْقِِن ِفيِه طاَعَة اْلاِشِعنَي، َواْشَرْح ِفيِه اللَُّهمَّ اْرزُ  اليوم اْلامس َعشر:
 َصْدِري ِِبَنبَِة املُْخِبِتنَي، ِبَِماِنَك اي َأماَن اْلائِِفنَي.

اللَُّهمَّ َوفِ ْقِِن ِفيِه ِلُموافَ َقِة اْلَْبراِر، َوَجنِ ْبِِن ِفيِه  اليوم السادس َعشر:
 ِإَل داِر الَقراِر ]يف دار القراِر[، ِبَِِلِيَِّتَك ُمرافَ َقَة اَْلْشراِر، َوآِوّن ِفيِه ِبَرمْحَِتكَ 

 اي ِإلَه العاَلِمنَي.
اللَُّهمَّ اْهِدّن ِفيِه ِلصاِلِح اَْلْعماِل، َواْقِض َل ِفيِه  اليوم السابع َعشر:

اِلَواِئَج َواَلماَل اي َمْن ال ََيْتاُج ِإَل الت َّْفِسرِي َوالس ؤاِل، اي عاِلما  ِبا يف 
 وِر العاَلِمنَي َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه الطِ اِهرِيَن.ُصدُ 

اللَُّهمَّ نَ بِ ْهِِن ِفيِه ِلََبَكاِت َأْسحارِِه، َونَ وِ ْر ِفيِه قَ ْلِب  اليوم الثاِمن َعشر:
ِبِضياِء أَْنوارِِه، َوُخْذ ِبُكلِ  َأْعضاِئي ِإَل ات ِباِع آَثرِِه، بُِنوِرَك اي ُمنِ وَر قُ ُلوِب 

 عارِِفنَي.ال
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ْل َسِبيِلي ِإَل اليوم التاسع َعشر:  اللَُّهمَّ َوفِ ْر ِفيِه َحظِ ي ِمْن بَ رَكاتِِه، َوَسهِ 
 َخرْياتِِه، َوال ََتْرِْمِِن قَ ُبوَل َحَسناتِِه، اي هاِداي  ِإَل اِلَقِ  املُِبنِي.

ِلْق َعِنِ  ِفيِه أَْبواَب اللَُّهمَّ افْ َتْح َل ِفيِه أَْبواَب اَلِناِن، َوَأغْ  الَيوم العشرون:
 النِ رْياِن، َوَوفِ ْقِِن ِفيِه لِِتالَوِة الُقْرآِن، اي ُمْنِزَل السَِّكيَنِة يف قُ ُلوِب املُْؤِمِننَي.

اللَُّهمَّ اْجَعْل َل ِفيِه ِإَل َمْرضاِتَك َدلِيال ، َوال  الَيوم اِلادي والعشرون:
ِبيال  َواْجَعِل اَلَنََّة َل َمْنزال  َوَمِقيال ، اي قاِضَي َُتَْعْل ِلْلشَّْيطاِن ِفيِه َعَليَّ سَ 

 َحواِئج الطَّاِلِبنَي.
اللَُّهمَّ افْ َتْح َل ِفيِه أَْبواَب َفْضِلَك، َوأَْنِزْل َعَليَّ  اليوم الثاّن والِعشرون:

 َِبُْبوحاِت ِفيِه بَ رَكاِتَك، َوَوفِ ْقِِن ِفيِه ِلُموِجباِت َمْرضاِتَك، َوَأْسِكِنِ  ِفيهِ 
 َجنَّاِتَك، اي َّمُِيَب َدْعَوِة املُْضَطر ِيَن.

ْرّن ِفيِه  اليوم الثالث والِعشرون: اللَُّهمَّ اْغِسْلِِن ِفيِه ِمَن الذ نُوِب، َوَطهِ 
 ِمَن الُعُيوِب، َواْمَتِحْن قَ ْلِب ِفيِه بِتَ ْقوى الُقُلوِب، اي ُمِقيَل َعَثراِت املُْذنِِبنَي.

اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِفيِه ما يُ ْرِضيَك، َوَأُعوُذ ِبَك ِم ا  رابع والِعشرون:الَيوم ال
 يُ ْؤِذيَك، َوَأْسأَُلَك الت َّْوِفيَق ِفيِه َْلْن ُأِطيَعَك َوال َأْعِصَيَك، اي َجواَد السَّائِِلنَي.

ياِئَك، َوُمعاِداي  اللَُّهمَّ اْجَعْلِِن ِفيِه ُمُِب ا  َْلْولِ  الَيوم اْلامس والِعشرون:
 َْلْعداِئَك، ُمْستَ نَّا  ِبُسنَِّة خاُتَِ أَْنِبياِئَك، اي عاِصَم قُ ُلوِب النَِّبيِ نَي.

اللَُّهمَّ اْجَعْل َسْعِيي ِفيِه َمْشُكورا ، َوَذْنِب ِفيِه  الَيوم السادس والِعشرون:
 ورا ، اي َأَْسََع السَّاِمِعنَي.َمْغُفورا ، َوَعَمِلي ِفيِه َمْقُبوال ، َوَعْيِب ِفيِه َمْستُ 

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   277                        )الفهرس( احملتوايت               

َلِة الَقْدِر، َوَصريِ ْ  الَيوم السابع والِعشرون: اللَُّهمَّ اْرزُْقِِن ِفيِه َفْضَل لَي ْ
ْنَب  أُُموِري ِفيِه ِمَن الُعْسِر ِإَل الُيْسِر، َواقْ َبْل َمعاِذيِري، َوُحطَّ َعِنِ  الذَّ

 نَي.َوالِوْزَر، اي َرُؤوفا  ِبِعباِدِه الصَّاِلِِ 
اللَُّهمَّ َوفِ ْر َحظِ ي ِفيِه ِمَن النَّواِفِل، َوَأْكرِْمِِن ِفيِه  الَيوم الثاِمن والِعشرون:

ِبِِْحضاِر املَساِئِل، َوقَ رِ ْب ِفيِه َوِسيَليِت ِإليَك ِمْن َبنْيِ الَوساِئِل، اي َمْن ال 
 َيْشَغُلُه ِإِْلاُح املُِلحِ نَي.

للَُّهمَّ َغشِ ِِن ِفيِه ِِبلرَّمْحَِة، َواْرزُْقِِن ِفيِه الت َّْوِفيَق ا الَيوم التاسع والِعشرون:
ْر قَ ْلِب ِمْن َغياِهِب الت  ْهَمِة، اي رَِحيما  ِبِعباِدِه املُْؤِمِننَي.  َوالِعْصَمَة َوَطهِ 

ُه اللَُّهمَّ اْجَعْل ِصياِمي ِفيِه ِِبلش ْكِر َوالَقُبوِل َعلى ما تَ ْرضا الَيوم الثالثون:
َويَ ْرضاُه الرَُّسوُل ُُمَْكَمة  فُ ُروُعُه ِِبُْلُصوِل، ِبَقِ  َسيِ ِدَن ُُمَمٍَّد َوآِلِه الطَّاِهرِيَن، 

 َواِلَْمُد هلِل َربِ  العاَلِمنَي.
اختلفت كتب الّدعوات يف تقدمي بعض الّدعوات والعبادات على  أقول:

 بعض.

 َوَداع شهر رمضان

يف كتاب الكايف، عن أيب بصري عن الّصادق  روى الكليين رضوان هللا عليه
 )عليه السلم( هذا الدعاء ِلَوَداع شهر رمضان:

َزِل: َشْهُر رََمضاَن الَِّذي أُْنِزَل ِفيِه الُقْرآُن،  اللَُّهمَّ ِإنََّك قُ ْلَت يف ِكتاِبَك املُن ْ
 وََكِلماِتَك التَّامَِّة ِإْن  َوهذا َشْهُر رََمضاَن َوَقْد َتَصرََّم فََأْسأَُلَك ِبَوْجِهَك الَكِريِ 
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َبِِن َعَلْيِه َأْو تُقاِيَسِِن ِبِه أْن  كاَن بَِقَي َعَليَّ َذْنب  ملَْ تَ ْغِفْرُه َل َأْو ُترِيُد َأْن تُ َعذِ 
َلِة َأْو يَ َتَصرََّم هذا الشَّْهُر ِإال  َوَقْد  ]أن ال َيْطُلَع َفْجُر[ َيْطُلَع َفْجُر هِذِه اللَّي ْ

ُه َل اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي، اللَُّهمَّ َلَك اِلَْمُد ِبَحاِمِدَك ُكلِ ها َأوََِّلا َوآِخرِها ما َغَفْرتَ 
قُ ْلَت لِنَ ْفِسَك ِمْنها َوما قاَل اَْلالِئُق اِلاِمُدوَن املُْجَتِهُدوَن املَْعُدوُدوَن 

تَ ُهْم َعلى َأَداِء ]املَُعدِ دوَن املَُؤثِ رون[ املَُوفِ روَن ِذْكَرَك َوالش ْكَر  َلَك الَِّذيَن َأَعن ْ
َحقِ َك ِمْن َأْصناِف َخْلِقَك ِمَن املالِئَكِة املَُقرَِّبنَي َوالنَِّبيِ نَي َواملُْرَسِلنَي َوَأْصناِف 
يِع العاَلِمنَي، َعلى َأنََّك بَ لَّْغَتنا َشْهَر َرَمضاَن  النَّاِطِقنَي َواملَُسبِ ِحنَي َلَك ِمْن ُجَِ

ْينا ِمْن نَِعِمَك َوِعْنَدَن ِمْن ِقَسِمَك َوِإْحساِنَك َوَتظاُهِر اْمِتناِنَك، فَِبذِلَك َوَعلَ 
َفُد ُطوَل  اِئِم الر اِكِد اُلمَخلَِّد السَّْرَمِد الَِّذي ال يَ ن ْ َتهى اِلَْمِد اْلاِلِد الد  َلَك ُمن ْ

َتنا َعَلْيِه َحّت  َقَضْيَت عَ  ن ا ِصياَمُه َوِقياَمُه ِمْن َصالٍة َوما  اْلََبِد، َجلَّ ثَناُؤَك َأَعن ْ
كاَن ِمن ا ِفيِه ِمْن ِبرٍ  َأْو ُشْكٍر َأْو ِذْكٍر، اللَُّهمَّ فَ تَ َقب َّْلُه ِمن ا ِبَِْحَسِن قَ ُبوِلَك 
َوَُتاُوِزَك َوَعْفِوَك َوَصْفِحَك َوُغْفراِنَك َوَحِقيَقِة ِرْضواِنَك َحّت  ُتَظفِ َرَن ِفيِه ِبُكلِ  

َمْطُلوٍب َوَجزِيِل َعطاٍء َمْوُهوٍب َوُتوقِ َينا ِفيِه ِمْن ُكلِ  َمْرُهوٍب َأْو َبالٍء َخرْيٍ 
ََّمُْلوٍب َأْو َذْنٍب َمْكُسوٍب. اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك ِبَعِظيِم ما َسأََلَك ِبِه َأَحد  ِمْن 

يِل ثَناِئَك َوخاصَِّة ُدعا ِئَك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َخْلِقَك ِمْن َكِرِي َأَْساِئَك َوُجَِ
َوآِل ُُمَمٍَّد، َوَأْن َُتَْعَل َشْهَرَن هذا َأْعَظَم َشْهِر رََمضاَن َمرَّ َعَلْينا ُمْنُذ أَنْ َزْلَتنا 
ْنيا بَ رََكة  يف ِعْصَمِة ِديِِن َوَخالِص نَ ْفِسي َوَقضاِء َحواِئِجي َوُتَشفِ َعِِن  ِإَل الد 

ِم النِ ْعَمِة َعَليَّ َوَصْرِف الس وِء َعِنِ  َولِباِس العاِفَيِة َل ِفيِه، َوَأْن يف َمسائِِلي َوَُتا
َلَة الَقْدِر َوَجَعْلَتها َلُه َخرْيا  ِمْن أَْلِف َشْهٍر يف  َُتَْعَلِِن ِبَرمْحَِتَك ِمَّْن ِخْرَت َلُه لَي ْ

َوطُوِل الُعْمِر َوَدواِم الُيْسِر، َأْعَظِم اَْلْجِر وََكراِئِم الذ ْخِر َوُحْسِن الش ْكِر 
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اللَُّهمَّ َوَأْسأَُلَك ِبَرمْحَِتَك َوَطْوِلَك َوَعْفِوَك َونَ ْعماِئَك َوَجالِلَك َوَقِدِي ِإْحساِنَك 
َواْمِتناِنَك َأْن ال َُتَْعَلُه آِخَر الَعْهِد ِمنَّا ِلَشْهِر رََمضاَن َحّت  تُ بَ لِ َغناُه ِمْن قاِبٍل 

ِن حاٍل، َوتُ َعر َِفِِن ِهالَلُه َمَع النَّاِظرِيَن ِإلَْيِه َواملُْعَْتِِفنَي ]واملُتَ َعر ِفنَي[ َعلى َأْحسَ 
َلُه يف َأْعفى عاِفَيِتَك َوأَنْ َعِم نِْعَمِتَك َوَأْوَسِع َرمْحَِتَك َوَأْجَزِل ِقَسِمَك اي َرِبِ  

ُع ِمِنِ  َلُه َوداَع فَناٍء َوال آِخَر الَِّذي لَْيَس َل َربٌّ َغرْيُُه، ال َيُكوُن هذا الَوَدا 
الَعْهِد ِمِنِ  ِلِلقاٍء َحّت  ُترِيَِنيِه ِمْن قاِبٍل يف َأْوَسِع النِ َعِم َوَأْفَضِل الرَّجاِء، َوأَن 
يُع الد عاِء.اللَُّهمَّ اَْسَْع ُدعاِئي َواْرَحْم َتَضر ِعي  َلَك َعلى َأْحَسِن الَوفاِء ِإنََّك َسَِ

ِلي َلَك َواْسِتكاَنيِت َوتَ وَك ِلي َعَلْيَك َوَأَن َلَك ُمَسلِ م  ال َأْرُجو جَنَاحا  َوال َوَتَذل  
ُمَعافاة  َوال َتْشرِيفا  َوال تَ ْبِليغا  ِإال  ِبَك َوِمْنَك، َواْمُنْن َعَليَّ َجلَّ ثَناُؤَك 

 ِمْن ُكلِ  َمْكُروٍه َوَُمُْذوٍر َوتَ َقدََّسْت َأَْساُؤَك بِتَ ْبِليِغي َشْهَر رََمضاَن َوَأَن ُمعاىف  
يِع الَبواِئِق، اِلَْمُد هلِل الَِّذي َأعانَنا َعلى ِصياِم هذا الشَّْهِر َوِقياِمِه  َوِمْن ُجَِ

َلٍة ِمْنُه.  َحّت  بَ لََّغِِن آِخَر لَي ْ

* * * 
 

 دعاء اْلمام زين العابدين عليه السالم

 يف وداع شهر رمضان

ْرَغُب يف اَْلََزاِء، َواَي َمْن اَل يَ ْنَدُم َعَلى اْلَعطَاِء، َواَي َمْن اَل اللَُّهمَّ اَي َمْن اَل ي َ 
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 ، ُيَكاِفُئ َعْبَدُه َعَلى اْلسََّواِء، ِمن َُّتَك ابِْتَداء  َوَعْفُوَك تَ َفض ل ، َوُعُقوبَ ُتَك َعْدل 
، َوإِ  ُعَك َوَقَضاُؤَك ِخرَيَة ، ِإْن َأْعطَْيَت ملَْ َتُشْب َعطَاَءَك ِبَنٍ  ْن َمنَ ْعَت ملَْ َيُكْن َمن ْ

َدَك َوأَْنَت َعلَّْمَتُه  تَ َعدِ اي ، َتْشُكُر َمْن َشَكَرَك َوأَْنَت َأَْلَْمَتُه ُشْكَرَك، َوُتَكاِفُئ َمْن محَِ
مَحَْدَك، َتْسُْتُ َعَلى َمْن َلْو ِشْئَت َفَضْحَتُه، َوَُتُوُد َعَلى َمْن َلْو ِشْئَت َمنَ ْعَتُه، 

ا َأْهل  ِمْنَك ِلْلَفِضْيَحِة َواْلَمْنِع، َغرْيَ أَنََّك بَ نَ ْيَت َأفْ َعاَلَك َعَلى الت ََّفض ِل، وَِكالُهَُ 
َوَأْجَرْيَت ُقْدرََتَك َعَلى التََّجاُوِز، َوتَ َلقَّْيَت َمْن َعَصاَك ِِبِْلِْلِم، َوَأْمَهْلَت َمْن َقَصَد 

ََنِتَك ِإََل اِْلََنبَِة، َوَتْْتُُك ُمَعاَجَلتَ ُهْم ِإََل الت َّْوبَِة، لِنَ ْفِسِه ِِبْلظ ْلِم، َتْستَ ْنِظُرُهْم ِبَِ 
ِلَكْياَل يَ ْهِلَك َعَلْيَك َهاِلُكُهم، َواَل َيْشَقى بِِنْعَمِتَك َشِقي  ُهم، ِإال  َعْن ُطوِل اِْلْعَذاِر 

َكِرُي، َوَعاِئَدة  ِمْن َعْطِفَك اَي ِإلَْيِه، َوبَ ْعَد تَ َراُدِف اِْلُجَِّة َعَلْيِه َكَرما  ِمْن َعْفِوَك اَي  
َتُه الت َّْوبََة، َوَجَعْلَت َعَلى  َحِليُم، أَْنَت الَِّذي فَ َتْحَت ِلِعَباِدَك َِبِب  ِإََل َعْفِوَك َوََسَّي ْ

 ﴿ُتوبُوا ِإََل  َذِلَك اْلَباِب َدلِْيال  ِمْن َوْحِيَك لَِئالَّ َيِضل وا َعْنُه، فَ ُقْلَت تَ َباَرَك اَْسُكَ 
اَّللِ  تَ ْوبَة  َنُصوحا  َعسى رَب ُكْم َأْن ُيَكفِ َر َعْنُكْم َسيِ ئاِتُكْم َويُْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َُتِْري 
ِمْن ََتِْتَها اَْلَّْنَاُر يَ ْوَم اَل ُُيِْزي هللُا النَِّبَّ َوالَِّذْيَن آَمُنوا َمَعُه نُورُُهْم َيْسَعى َبنْيَ 

ْم يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َأُتِْْم لََنا نُوَرََن َواْغِفْر لََنا ِإنََّك َعَلى ُكلِ  َشيٍء أَْيِديِهْم َوِبَُِْيَاَّنِِ 
َفَما ُعْذُر َمْن َأْغَفَل ُدُخوَل َذِلَك اْلَمْنِزِل بَ ْعَد فَ ْتِح اْلَباِب َوِإقَاَمِة . َقِدير ﴾

لِْيِل، َوأَْنَت الَِّذي ِزْدَت يف السَّْوِم َعَلى نَ ْفِسَك لِ  ِعَباِدَك ُترِيُد ِرِْبَُهْم يف الدَّ
ُمَتاَجَرِِتِْم َلَك، َوفَ ْوزَُهْم ِِبْلِوفَاَدِة َعَلْيَك َواْلزِ اَيَدِة ِمْنَك، فَ ُقْلَت تَ َباَرَك اَْسَُك 

الَّ ﴿َمْن َجاَء ِِبِلََْسَنِة فَ َلُه َعْشُر َأْمثَاَِلَا َوَمْن َجاَء ِِبْلسَّيِ َئِة َفاَل ُُيَْزى إِ  َوتَ َعالَْيَت:
﴿َمَثُل الَِّذْيَن يُ ْنِفُقوَن َأْمَواََلُْم يف َسِبيِل هللِا َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْ بَ َتْت . َوقـُْلـَت: ِمثْ َلَها﴾

بُ َلٍة ِمَئُة َحبٍَّة َوهللاُ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء﴾ ﴿َمْن َذا . َوقـُْلَت: َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِ  ُسن ْ
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َوَما أَنْ َزْلَت ِمن .  َحَسنا  فَ ُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافا  َكِثريَة ﴾الَِّذي يُ ْقِرُض هللَا قَ ْرضا  
َنظَائِرِِهنَّ يف اْلُقْرآِن ِمْن َتَضاِعيِف اِلََْسَناِت، َوأَْنَت الَِّذي َدَلْلتَ ُهْم ِبَقْوِلَك ِمْن 

ُهْم ملَْ ُتْدرِْكُه أَْبَصارُُهْم، َغْيِبَك َوتَ ْرِغْيِبَك، الَِّذي ِفيِه َحظ ُهْم َعَلى َما َلْو َسَْتَْتُه عَ  ن ْ
﴿اذُْكُروّن َأذُْكرُْكْم َواْشُكُروا َلْ فـَُقْلَت:  َوملَْ َتِعِه َأَْسَاُعُهْم، َوملَْ تَ ْلَحْقُه َأْوَهاُمُهْم،

. َشِديد ﴾﴿لَِئْن َشَكْرُُتْ َْلزِْيَدنَُّكْم َولَِئْن َكَفْرُُتْ ِإنَّ َعَذاِب لَ . َوقـُْلَت: َواَل َتْكُفُروِن﴾
﴿اْدُعوّنْ َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذْيَن َيْسَتْكَِبُوَن َعْن ِعَباَدِت َسَيْدُخُلوَن َوقـُْلَت: 

َفَسمَّْيَت ُدَعاَءَك ِعَباَدة ، َوتَ رَْكُه اْسِتْكَبارا ، َوتَ َوعَّْدَت َعَلى تَ رِْكِه  َجَهنََّم َداِخرِيَن﴾
َكُروَك ِبَنِ َك، َوَشَكُروَك ِبَفْضِلَك، َوَدَعْوَك ِبَِْمِرَك، ُدُخوَل َجَهنََّم َداخرِْيَن، َفذَ 

َها َكاَنْت جَنَاُِتُْم ِمْن َغَضِبَك، َوفَ ْوزُُهْم ِبِرَضاَك،  َوَتَصدَُّقوا َلَك طََلَبا  ِلَمزِْيِدَك، َوِفي ْ
َعَلْيِه ِعَباَدَك ِمْنَك، َكاَن  َوَلْو َدلَّ َُمُْلوق  َُمُْلوقا  ِمْن نَ ْفِسِه َعَلى ِمْثِل الَِّذْي َدَلْلتَ 

ُعوَت  ِِبالْمِتناِن َوَُمُْمودا  ِبُكلِ  ِلَسان، فَ َلك اِْلَْمُد َما ُوِجَد  َمْوُصوفا  ِِبِْلْحَسان َوَمن ْ
، َوَما بَِقَي لِْلَحْمِد َلْفظ  َُتَْمُد ِبِه، َوَمْعن  يَ ْنَصِرُف ِإلَْيِه، اَي َمْن  يف مَحِْدَك َمْذَهب 

َنا ََتَمَّ  َد ِإََل ِعَباِدِه ِِبِْلْحَساِن َواْلَفْضِل، َوَغَمَرُهْم ِِبْلَمنِ  َواْلطَّْوِل، َما َأْفَشى ِفي ْ
َنا ِمن ََّتَك، َوَأَخصََّنا ِبَِبِ َك، َهَديْ تَ َنا ِلِديِْنَك الَِّذي اْصطََفْيَت،  نِْعَمَتَك َوَأْسَبَغ َعَلي ْ

ِلَك الَِّذي َسهَّْلَت، َوَبصَّْرتَ َنا الز ْلَفَة َلَدْيَك، َواْلُوُصوَل َوِملَِّتَك الَّيِت اْرَتَضْيَت، َوَسِبي
ِإََل َكَراَمِتَك، اللَُّهمَّ َوأَْنَت َجَعْلَت ِمْن َصَفااَي تِْلَك اْلَوظَائِف َوَخَصائِص تِْلَك 

يِع اْلُفَروِض َشْهَر َرَمَضاَن، الَِّذي اْخَتَصْصَتُه ِمْن َسائِِر الش ُهوِر، َوََتَريَّْ  َتُه ِمْن ُجَِ
اَْلْزِمَنِة َواْلد ُهوِر، َوآثَ ْرَتُه َعَلى ُكلِ  َأْوقَاِت السََّنِة ِبَا أَنْ َزْلَت ِفيِه ِمَن اْلُقْرآِن 
َوالن وِر، َوَضاَعْفَت ِفيِه ِمَن اِْلُْيَاِن َوفَ َرْضَت ِفيِه ِمَن اْلصِ َياِم، َوَرغَّْبَت ِفيِه ِمَن 

َلِة اْلَقْدِر الَّيِت ِهَي َخرْي  ِمْن أَْلِف َشْهٍر، ُثَّ آثَ ْرتَ َنا ِبِه اْلِقَياِم، َوَأجْ  َلْلَت ِفيِه ِمْن لَي ْ
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تَ َنا ِبَفْضِلِه ُدْوَن َأْهِل اْلِمَلِل، َفُصْمَنا ِبَِْمِرَك ََّنَارَُه،  َعَلى َسائِِر اْلَُمِم َواْصَطَفي ْ
َلُه، ُمتَ َعرِ ِضنَي ِبصِ  َياِمِه َوِقَياِمِه ِلَما َعرَّْضتَ َنا َلُه ِمْن َرمْحَِتَك، َوُقْمَنا ِبَعْوِنَك لَي ْ

َنا ِإلَْيِه ِمْن َمُثوبَِتَك، َوأَْنَت اْلَمليُء ِبَا رُِغَب ِفيِه ِإلَْيَك، اَْلََواُد ِبَا ُسِئْلَت  َوَتَسب َّب ْ
َهَذا الشَّْهُر َمَقاَم مَحٍْد، ِمْن َفْضِلَك، اْلَقرِْيُب ِإََل َمْن َحاَوَل قُ ْرَبَك، َوَقْد َأقَاَم ِفيَنا 

َوَصِحبَ َنا ُصْحَبَة َمَْبُوٍر، َوَأْرَِبََنا َأْفَضَل َأْرَِبِح اْلَعاَلِمنَي ُثَّ َقْد فَارَقَ َنا ِعْنَد َُتَاِم َوْقِتِه 
تِِه َوَوفَاِء َعَدِدِه، فَ َنْحُن ُمَودِ ُعوُه َوَداَع َمْن َعزَّ ِفَراقُُه َعَلي ْ  َنا، َوغمََّنا َواْنِقطَاِع ُمدَّ

َماُم اْلَمْحُفوُظ َواِْلُْرَمُة اْلَمْرِعيَُّة َواِْلَق   َوَأْوَحَشَنا اْنِصَرافُُه َعنَّا، َوَلزَِمَنا َلُه اْلذِ 
، فَ َنْحُن قَائُِلوَن: اْلسَّاَلُم َعَلْيَك اَي َشْهَر هللِا اَْلْكََبَ َواَي ِعْيَد َأْولَِيائِِه،  اْلَمْقِضي 

ِم  اْلسَّاَلمُ  َعَلْيَك اَي َأْكَرَم َمْصُحوٍب ِمَن اَْلْوقَاِت َواَي َخرْيَ َشْهٍر يف اَْلايَّ
َوالسَّاَعاِت، اْلسَّاَلُم َعَلْيَك ِمْن َشْهٍر قَ ُرَبْت ِفيِه اَلَماُل َوُنِشَرْت ِفيِه اَْلْعَماُل، 

 فَ ْقُدُه َمْفُقودا ، َوَمْرُجوٍ  آمَلَ اْلسَّاَلُم َعَلْيَك ِمْن َقرِيٍن َجلَّ َقْدرُُه َمْوُجودا  َوَأْفَجعَ 
 ، َقِضيا  َفَمضَّ ِفَراقُُه، اْلسَّاَلُم َعَلْيَك ِمْن أَلِْيٍف آَنَس ُمْقِبال  َفَسرَّ َوَأْوَحَش ُمن ْ
اْلسَّاَلُم َعَلْيَك ِمْن َُّمَاِوٍر رَقَّْت ِفيِه اْلُقُلوُب َوقَ لَّْت ِفيِه الذ نُوُب، اْلسَّاَلُم َعَلْيَك 

 ََنِصٍر َأَعاَن َعَلى اْلشَّْيطَاِن َوَصاِحٍب َسهََّل ُسُبَل اِْلْحَساِن، اْلسَّاَلُم َعَلْيَك ِمنْ 
َما َأْكثَ َر ُعتَ َقاَء هللِا ِفْيَك َوَما َأْسَعَد َمْن َرَعى ُحْرَمَتَك ِبَك، اْلسَّاَلُم َعَلْيَك َما َكاَن 

ُعُيوِب، اْلسَّاَلُم َعَلْيَك َما َكاَن َأْطَوَلَك َعَلى َأُْمَاَك ِلْلذ نُوِب َوَأْسَْتََك ْلَنْ َواِع الْ 
اْلُمْجرِِمنَي َوَأْهيَ َبَك يف ُصُدوِر اْلُمْوِمننَي، اْلسَّاَلُم َعَلْيَك ِمْن َشْهٍر اَل تُ َناِفُسُه 

ُم، اْلسَّاَلُم َعَلْيَك ِمْن َشْهٍر ُهَو ِمْن ُكلِ  َأْمٍر َساَلم ، اْلسَّاَلُم َعَليْ  َك َغرْيَ َكرِْيِه اَْلايَّ
َنا ِِبْلََبََكاِت،  اْلُمَصاَحَبِة َواَل َذِميِم اْلُمالََبَسِة، اْلسَّاَلُم َعَلْيَك َكَما َوَفْدَت َعَلي ْ
َئاِت، اْلسَّاَلُم َعَلْيَك َغرْيَ ُمَودٍَّع بَ َرما  َواَل َمْْتُوٍك ِصَياُمُه  َوَغَسْلَت َعنَّا َدَنَس اْْلَِطي ْ
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ُم َعَلْيَك ِمْن َمْطُلوٍب قَ ْبَل َوْقِتِه َوَُمُْزوٍن َعَلْيِه قَ ْبَل فَ ْوتِِه، اْلسَّاَلُم َسَأما ، اْلسَّالَ 
َنا، اْلسَّاَلُم  َعَلْيَك َكْم ِمْن ُسوٍء ُصِرَف ِبَك َعنَّا، وََكْم ِمْن َخرْيٍ أُِفْيَض ِبَك َعَلي ْ

َلِة اْلَقْدِر الَّيِت ِهَي َخرْي  ِمنْ  أَْلِف َشْهٍر، اْلسَّاَلُم َعَلْيَك َما َكاَن  َعَلْيَك َوَعَلى لَي ْ
َأْحَرَصَنا ِِبَْلْمِس َعَلْيَك َوَأَشدَّ َشْوقَ َنا َغدا  ِإلَْيَك، اْلسَّاَلُم َعَلْيَك َوَعَلى َفْضِلَك 

َناُه. اَللَُّهمَّ ِإَنَّ َأْهُل َهَذا الشَّهْ  ِر الَِّذي الَِّذي ُحرِْمَناُه، َوَعَلى َماض ِمْن بَ رََكاِتَك ُسِلب ْ
َشرَّفْ تَ َنا ِبِه َوَوف َّْقتَ َنا ِبَنِ َك َلُه، ِحنَي َجِهَل اَْلْشِقَياُء َوقْ َتُه َوُحرُِموا ِلَشَقائِِهْم َفْضَلُه، 
َنا بِتَ ْوِفْيِقَك  أَْنَت َوَل  َما آثَ ْرتَ َنا ِبِه ِمْن َمْعرِفَِتِه، َوَهَديْ تَ َنا َلُه ِمْن ُسنَِّتِه، َوَقْد تَ َولَّي ْ

َياَمُه َوِقَياَمُه َعَلى تَ ْقِصرٍي، َوَأدَّيْ َنا ِفيِه َقِلْيال  ِمْن َكِثرٍي، اَللَُّهمَّ فَ َلَك اِْلَْمُد ِإقْ َرارا  صِ 
ِِبِْلَساَءِة َواْعِْتَافا  ِِبِْلَضاَعِة، َوَلَك ِمْن قُ ُلوبَِنا َعْقُد النََّدِم َوِمْن أَْلِسَنِتَنا ِصْدُق 

 َعَلى َما َأَصابَ َنا ِفيِه ِمَن اْلت َّْفرِْيِط َأْجرا  َنْسَتْدِرُك ِبِه اْلَفْضَل االْعِتَذاِر، فََأِجْرَنَ 
اْلَمْرُغوَب ِفيِه، َونَ ْعَتاُض ِبِه ِمْن أَنْ َواِع الذ ْخِر اْلَمْحُروِص َعَلْيِه، َوَأْوِجْب لََنا 

ِرََن َما َبنْيَ أَْيِديْ َنا ِمْن َشْهِر ُعْذَرَك َعَلى َما َقصَّْرََن ِفيِه ِمْن َحقِ َك، َوابْ ُلْغ ِبَِْعَما
َرَمَضاَن اْلُمْقِبِل، فَِإَذا بَ لَّْغتَ َناُه فََأِعنَّا َعَلى تَ َناُوِل َما أَْنَت َأْهُلُه ِمَن اْلِعَباَدِة، َوَأدِ ََن 

َما َيُكوُن َدرَكا   ِإََل اْلِقَياِم ِبَا َيْسَتِحق ُه ِمَن اْلطَّاَعِة، َوَأْجِر لََنا ِمْن َصاِلِح اْلَعَملِ 
ِِلَقِ َك يف الشَّْهَرْيِن ِمْن ُشُهوِر الدَّْهِر. اَللَُّهمَّ َوَما أَْلَمْمَنا ِبِه يف َشْهِرََن َهَذا ِمْن َلَمٍم 
َئٍة َعَلى تَ َعم ٍد ِمنَّا أو على  َنا ِفيِه ِمْن َخِطي ْ ، َأْو َواقَ ْعَنا ِفيِه ِمْن َذْنٍب َواْكَتَسب ْ َأْو ِإُثٍْ

ياٍن ظلمنا فيه أنْ ُفَسَنا، َأِو انْ تَ َهْكَنا ِبِه ُحْرَمة  ِمْن َغرْيََِن، َفَصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه نس
َنا ِفيِه َْلْعنُيِ الشَّاِمِتنْيَ، َواَل تَ ْبُسْط  َواْسُْتََْن ِبِسْْتَِك، َواْعُف َعنَّا ِبَعْفِوَك، َواَل تَ ْنِصب ْ

َنا ِفيِه أَْلُسَن الطَّاغِ  نَي، َواْستَ ْعِمْلَنا ِبَا َيُكوُن ِحطَّة  وََكفَّارَة  ِلَما أَْنَكْرَت ِمنَّا ِفيِه َعَلي ْ
ُقُص. اَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه  َفُد، َوَفْضِلَك الَِّذي اَل يَ ن ْ ِبَرْأفَِتَك الَّيِت اَل تَ ن ْ
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بَ َتنا ِبَشْهِرََن، َوَِبِرْك لنا يف يَ وْ  ِم ِعْيِدََن َوِفْطِرََن، َواْجَعْلُه ِمْن َخرْيِ يَ ْوٍم َواْجَُبْ ُمِصي ْ
َنا، َأْجَلَبُه ِلَعْفٍو َوَأُْمَاُه ِلَذْنٍب، َواْغِفْر لََنا َما َخِفَي ِمْن ُذنُوبَِنا َوَما َعَلَن.  َمرَّ َعَلي ْ

َبُُروِجِه ِمْن َسيِ َئاتَِنا  اَللَُّهمَّ اْسَلْخَنا ِِبْنِساَلِخ َهَذا الشَّْهِر ِمْن َخطَااَيََن، َوَأْخرِْجَنا
َواْجَعْلَنا ِمْن َأْسَعِد َأْهِلِه ِبِه، َوَأْجَزَلِِْم ِقَسَما  ِفيِه، َوَأْوَفرِِهم َحظ ا  ِمْنُه. اَللَُّهمَّ َوَمْن 

َحقَّ  َرَعى َحقَّ َهَذا الشَّْهِر َحقَّ رَِعايَِتِه، َوَحِفَظ ُحْرَمَتُه َحقَّ ِحْفِظَها، َوقَاَم ِبُُدوِدهِ 
ِقَياِمَها، َوات ََّقى ُذنُوبَُه َحقَّ تُ َقاِِتَا، َأْو تَ َقرََّب ِإلَْيَك ِبُقْربٍَة َأْوَجَبْت ِرَضاَك َلُه 
َوَعَطَفْت َرمْحَُتَك َعَلْيِه، فَ َهْب لََنا ِمثْ َلُه ِمْن ُوْجِدَك، َوَأْعِطَنا َأْضَعاَفُه ِمْن َفْضِلَك، 

ُقُص َبْل َتِفْيُض، َوِإنَّ َمَعاِدَن ِإْحَساِنَك فَِإنَّ َفْضَلَك اَل يَِغْيُض وَ  ِإنَّ َخَزائَِنَك اَل تَ ن ْ
اَل تَ ْفَن، َوِإنَّ َعطَاَءَك َلْلَعطَاُء اْلُمَهنَّا. اَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه َواْكُتْب لََنا 

اْلِقَياَمِة. اَللَُّهمَّ ِإَنَّ نَ ُتوُب ِإلَْيَك يف  ِمْثَل ُأُجوِر َمْن َصاَمُه َأْو تَ َعبََّد َلَك ِفيِه ِإََل يَ ْومِ 
يَ ْوِم ِفْطِرََن الَِّذي َجَعْلَتُه ِلْلُمْؤِمِننْيَ ِعْيدا  َوُسُرورا ، َوَْلْهِل ِملَِّتَك ََّمَْمعا  َوُُمَْتشدا ، 

َناُه َأْو ُسوٍء َأْسَلْفَناُه َأْو َخاِطِر َشرٍ  َأْضَمرْ  ََنُه، تَ ْوبََة َمْن الَ ِمْن ُكلِ  َذْنٍب َأْذنَ ب ْ
َئٍة. تَ ْوبَة  َنُصوحا  َخَلَصْت  يَ ْنَطِوي َعَلى رُُجوٍع ِإََل َذْنٍب، َواَل يَ ُعوُد بَ ْعَدَها يف َخِطي ْ
َها. اَللَُّهمَّ اْرزُقْ َنا َخْوَف  َنا َعَلي ْ ِمَن الشَّكِ  َواالْرتَِياِب، فَ تَ َقب َّْلَها ِمنَّا َواْرَض َعنَّا َوثَ بِ ت ْ

َة َما َنْدُعوَك ِبِه وََكآبََة َما ِعَقا ِب اْلَوِعْيِد َوَشْوَق ثَ َواِب اْلَمْوُعوِد، َحّت  جنََِد َلذَّ
َنْسَتِجرْيَُك ِمْنُه، َواْجَعْلَنا ِعْنَدَك ِمَن الت َّوَّاِبنْيَ الَِّذْيَن َأْوَجْبَت ََلُْم َُمَب ََّتَك َوقَِبْلَت 

ُهْم ُمَراَجَعَة طَاَعِتَك اَي َأعْ  َدَل اْلَعاِدِلنْيَ. اَللَُّهمَّ َُتَاَوْز َعْن آَِبئِنا َوأُمََّهاتَِنا َوَأْهِل ِمن ْ
ُهْم َوَمْن َغََبَ ِإََل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة. اَللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد  ْيعا ، َمْن َسَلَف ِمن ْ ِدْيِنَنا ُجَِ

ُمَقرَِّبنْيَ، َوَصلِ  َعَلْيِه َوآِلِه َكَما َصلَّْيَت نَِبيِ َنا َوآِلِه َكَما َصلَّْيَت َعَلى َمالِئَكِتَك الْ 
َعَلى أَْنِبَياِئَك اْلُمْرَسِلنْيَ، َوَصلِ  َعَلْيِه َوآِلِه َكَما َصلَّْيَت َعَلى ِعَباِدَك الصَّاِِلِنَي، 
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ُلغَُنا بَ رََكتُ َها، َويَ َنالُ  َنا نَ ْفُعَها، َوَأْفَضَل ِمْن َذِلَك اَي َربَّ اْلَعاَلِمنَي، َصاَلة  تَ ب ْ
َل َعَلْيِه،  َوُيْسَتَجاُب ََلَا ُدَعاُؤََن، ِإنََّك َأْكَرُم َمْن رُِغَب ِإلَْيِه، َوَأْكَفى َمْن تُ وُكِ 

.  َوَأْعَطى َمْن ُسِئَل ِمْن َفْضِلِه، َوأَْنَت َعَلى ُكلِ  َشيٍء َقِديْ ر 

 

 الفصل الرابع

 يف أعمال َشهر شوال

 الليلة اْلوَل: 

 إذا غربت الشمس. الغسلاْلول: 

 إحياؤها بلصلة والدُّعاء واالستغفار.  الثاّن:

أن يَقول يف أعقاب صلوات املغرب والعشاء والصبح وعقيب  الثالث:
اَّلل ُ َأْكََبُ اَّلل ُ َأْكََبُ ال ِإلَه ِإال  اَّلل ُ َواَّلل ُ َأْكََبُ اَّلل ُ َأْكََبُ َوَّللِ  صلة العيد: 

 َعلى ما َهداَن، َولُه الش ْكُر َعلى ما َأْوالَن.  اِلَْمُد، اِلَْمُد َّلل ِ 
اي  أن يرفع يديه إىل الّسماء إذا فرغ ِمن فريضة املغرب وانفلته ويقول: الرابع:

ذا املَنِ  َوالطَّْوِل، اي ذا اَلُوِد، اي ُمْصَطِفيا  ُُممَّدا  َوَنِصَرُه َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل 
َتُه َوُهَو ِعْنَدَك يف ِكتاٍب ُمِبنٍي.ُُمَمٍَّد َواْغِفْر َل كُ   لَّ َذْنٍب َأْحَصي ْ
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اي ذا اِلَْوِل، اي ذا الطَّْوِل، اي ُمْصَطِفيا  ُُمَمَّدا  َوَنِصَرُه َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد 
ُتُه َوَنِسيُتُه َأَن َوُهَو ِعْنَدَك يف ِكتاٍب ُمِبنيٍ  ، َوآِل ُُمَمٍَّد َواْغِفْر َل ُكلَّ َذْنٍب َأْذنَ ب ْ

. ُث قل ِماَئَة مرّة :  أَُتوُب ِإَل اَّللِ 
 زايرة احلسني عليه السلم. اْلامس:

أن يدعَو َعْشر مرّات بلّدعاء: اي دائَِم الَفْضِل، الَّذي مضى يف السادس: 
 أعمال لَيَلة اجلمعة.

 أن يدعَو هبذا الدعاء: السابع:

رَِحيُم اي هللاُ، اي َمِلُك اي هللاُ، اي اي هللُا اي هللُا اي هللاُ، اي َرمْحُن اي هللاُ، اي 
ُقد وُس اي هللاُ، اي َسالُم اي هللاُ، اي ُمْؤِمُن اي هللا، اي ُمَهْيِمُن اي هللاُ، اي َعزِيُز اي 
هللاُ، اي َجبَّاُر اي هللاُ، اي ُمَتَكَبِ ُ اي هللاُ، اي خاِلُق اي هللاُ، اي ِبِرىُء اي هللاُ، اي 

اي عاملُ اي هللاُ، اي َعِظيُم اي هللاُ، اي َعِليُم اي هللاُ، اي َكِرُي اي هللاُ،  ُمَصوِ ُر اي هللاُ،
يُع اي هللاُ، اي َبِصرُي اي هللاُ، اي َقرِيُب اي  اي َحِليُم اي هللاُ، اي َحِكيُم اي هللاُ، اي َسَِ

ي  اي هللاُ، اي َويف  اي هللاُ، اي َّمُِيُب اي هللاُ، اي َجواُد اي هللاُ، اي ماِجُد اي هللاُ، اي َملِ 
هللاُ، اي َمْوَل اي هللاُ، اي قاِضي اي هللاُ، اي َسرِيُع اي هللاُ، اي َشِديُد اي هللاُ، اي 
َرُؤوُف اي هللاُ، اي رَِقيُب اي هللاُ، اي َّمَِيُد اي هللاُ، اي َحِفيُظ اي هللاُ، اي ُمُِيُط اي 

َأوَُّل اي هللاُ، اي آِخُر اي هللاُ، اي ظاِهُر اي هللاُ،  هللاُ، اي َسيِ َد السَّاداِت اي هللاُ، اي
ُه اي هللاُ،  ُه اي هللاُ، اي َرِبَّ اي ِبِطُن اي هللاُ، اي فاِخُر اي هللاُ، اي قاِهُر اي هللاُ، اي َرِبَّ

ُه اي هللاُ، اي َوُدوُد اي هللاُ، اي نُوُر اي هللاُ، اي راِف ُع اي هللاُ، اي مانِ ُع  اي هللاُ، اي اي َرِبَّ
داِف ُع اي هللاُ، اي فاتِ ُح اي هللاُ، اي نَ فَّاُح ]اي نَ فَّاُع[ اي هللاُ، اي َجِليُل اي هللاُ، اي 
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يُل اي هللاُ، اي َشِهيُد اي هللاُ، اي شاِهُد اي هللاُ، اي ُمِغيُث اي هللاُ، اي َحِبيُب اي  ُجَِ
ُر اي هللاُ،  اي َمِلُك ]اي َمليُك[ اي هللاُ، اي ُمْقَتِدُر اي هللاُ، اي فاِطُر اي هللاُ، اي ُمَطهِ 

هللاُ، اي قاِبُض اي هللاُ، اي ِبِسُط اي هللاُ، اي ُُمْيي اي هللاُ، اي ُِمِيُت اي هللاُ، اي 
ِبِعُث اي هللاُ، اي واِرُث اي هللاُ، اي ُمْعِطي اي هللاُ، اي ُمْفِضُل اي هللاُ، اي ُمْنِعُم اي 

، اي ُمِبنُي اي هللاُ، اي طَيِ ُب اي هللاُ، اي ُُمِْسُن اي هللاُ، اي َُّمِْمُل هللاُ، اي َحق  اي هللاُ 
اي هللاُ، اي ُمْبِدىُء اي هللاُ، اي ُمِعيُد اي هللاُ، اي ِبِرُئ اي هللاُ، اي َبِديُع اي هللاُ، اي 

َعِظيُم اي هللاُ،  هاِدي اي هللاُ، اي كايف اي هللاُ، اي شايف اي هللاُ، اي َعِلي  اي هللاُ، اي
اي َحنَّاُن اي هللاُ، اي َمنَّاُن اي هللاُ، اي ذا الطَّْوِل اي هللاُ، اي ُمَتعاَل اي هللاُ، اي َعْدُل 
ُن اي  اي هللاُ، اي ذا املَعارِِج اي هللاُ، اي صاِدُق اي هللاُ، اي َصُدوُق اي هللاُ، اي َدايَّ

، اي ذا اََلالِل اي هللاُ، اي ذا اِْلْكراِم اي هللاُ، هللاُ، اي ِبِقي اي هللاُ، اي واِقي اي هللاُ 
اي َُمُْموُد اي هللاُ، اي َمْعُبوُد اي هللاُ، اي صاِنُع اي هللاُ، اي ُمِعنُي اي هللاُ، اي ُمَكوِ ُن اي 
هللاُ، اي فَ عَّاُل اي هللاُ، اي َلِطيُف اي هللاُ، اي َغُفوُر اي هللا ]اي جليُل اي هللُا[، اي 

ُه َشكُ  ُه اي هللاُ، اي َرِبَّ وُر اي هللاُ، اي نُوُر اي هللاُ، اي َقِديُر ]اي قدي[ اي هللاُ، اي َرِبَّ
ُه اي  ُه اي هللاُ، اي َرِبَّ ُه اي هللاُ، اي َرِبَّ ُه اي هللاُ، اي َرِبَّ ه اي هللاُ، اي َرِبَّ اي هللاُ، اي َرِبَّ

ُه اي هللاُ  ُه اي هللاُ، اي َرِبَّ ه اي هللاُ، َأسأَُلَك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد هللاُ، اي َرِبَّ ، اي َرِبَّ
َع َعَليَّ ِمْن ِرْزِقَك  َوآِل ُُمَمٍَّد َوَُتُنَّ َعَليَّ ِبِرضاَك، َوتَ ْعُفَو َعِنِ  ِبِْلِمَك، َوتُ َوسِ 

َعْبُدَك اَِلالِل الطَّيِ ِب َوِمْن َحْيُث َأْحَتِسُب َوِمْن َحْيُث ال َأْحَتِسُب فَِإّن ِ 
لَْيَس َل َأَحد  ِسواَك، َوال َأَحد  َأْسأَلُُه َغرْيَُك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي، ما شاَء هللُا ال 

َة ِإال  ِِبهلِل الَعِليِ  الَعِظيِم.  : اي هللاُ، اي هللاُ، اي هللاُ، اي َرب  اي ُثّ تسجد وتقولقُ وَّ
، اي ُمْنِزَل الََبَكاِت ِبَك  َزُل ُكل  حاَجٍة َأْسأَُلَك ِبُكلِ  اْسٍم يف َرب  اي َرب  تُ ن ْ
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اِء املَْشُهورَِة ِعْنَدَك املَْكُتوبَِة َعلى ُسراِدِق َعْرِشَك  َُمُْزوِن الَغْيِب ِعْنَدَك َواَْلَسَّ
َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد وَأْن تَ ْقَبَل ِمِنِ  َشْهَر رََمضاَن َوَتْكتُ َبِِن ِمَن 
الواِفِديَن ِإَل بَ ْيِتَك اِلَراِم َوَتْصَفَح َل َعِن الذ نُوِب الِعظاِم َوَتْسَتْخرَِج َل اي 

 وُكِتب هلذه الليلة أجٌر عظيم.َربِ  ُك ُنوَزَك اي َرمْحُن. 

* * * 
 

 أعمال يوم عيد الفطر

 يوم عيد الفطر وأعماله عديدة:

العيد مبا َمرَّ من التكبريات أن ُتكربِّ بَعد صلة الصبح وبَعد صلة  اْلو ل:
 يف لَيَلِة العيد بَعد الَفريَضة.

اَّلل ُ أكَُب، اَّلل ُ أكَُب، اَّلل ُ أكَُب، ال إلَه إال  اَّلل ُ واَّلل ُ أكَُب، اَّلل ُ أكَُب وَّللِ  
ُ أكَُب كبريا  واِلْمُد َّللِ  كثريا  وسبحاَن اَّللِ  ُبْكَرة  وأصيال ، ال إلَه إال   اِلمُد، اَّلل 

ُ... ا َّلل ُ َوْحَده، نصَر عبَده وأعزَّ ُجْنَده وهَزَم اْلحزاَب وحَده ال إلَه إال  اَّلل 
ُ أكَُب،   ُثّ تكّرر ذلك.اَّلل 

اللَُّهمَّ ِإُْياَن  ِبَك َوَتْصِديقا  ِبِكتاِبَك َوات ِباَع  الغسل وتقول أثناءه: الثاّن:
ُث سمِّ بسم هللا واغتسل فإذا فرغت ِه. ُسنَِّة نَِبيِ َك ُُمَمٍَّد َصل ى هللا َعَلْيِه َوآلِ 

ْر ِدْيِِن، اللَّهمَّ َأْذِهْب َعِنِ  ِمن الغسل فقل : اللَّهمَّ اْجَعْلُه َكفَّارَة  ِلُذنُوِب، َوَطهِ 
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 الدََّنَس.
 إخراج زكاة الفطرة صاعا  عن كّل فرد. الثالث:

للصلة  حتسني الثياب، واستعمال الطيب، واإلصحار يف غري مّكة الرابع:
 حتت السماء.

 اإلفطار أّول النهار قبل صلة العيد.اْلامس: 

ادع ما رواه عن أيب محزة الثمايل عن الباقر )عليه السلم( قال:  السادس:
 يف العيدين واَلمعة، إذا ِتيَّْأَت للخروج َبذا الدعاء: 

َواْستَ َعدَّ ِلِوفاَدٍة ِإَل َُمُْلوٍق  اللَُّهمَّ َمْن َِتيََّأ يف هذا اليَ ْوِم َأْو تَ َعبَّأ َأْو َأَعدَّ 
رَجاَء رِْفِدِه َوَنواِفِلِه َوَفواِضِلِه َوعطاايُه َفِإنَّ ِإلَْيَك اي َسيِ ِدي َِتِْيَئيِت َوتَ ْعِبَئيِت 
َوِإْعداِدي َواْسِتْعداِدي رَجاَء رَْفِدَك َوَجوائِِزَك َوَنواِفِلَك َوَفواِضِلَك َوَفضائِِلَك 

ْد َغَدْوُت ِإَل ِعْيٍد ِمْن َأْعياِد ُأم  ِة نَِبي ِ َك ُُمَمٍَّد َصَلواُت اَّللِ  َعَلْيِه َوَعطاايَك َوقَ 
ْمُتُه، َوال تَ َوجَّْهُت  َوَعلى آِلِه َوملَْ َأِفْد ِإلَْيَك اليَ ْوَم ِبَعَمٍل صاِلٍح أَِثُق ِبِه َقدَّ

ُتَك خاِضعا  ُمِقر ا   ِبُذنُوِب َوِإساَءِت ِإَل نَ ْفِسي، فَيا  ِبَْخُلوٍق َأمَّْلُتُه، َولِكْن َأتَ ي ْ
َعِظيُم اي َعِظيُم اي َعِظيُم اْغِفْر َلَ الَعِظيَم ِمْن ُذنُوِب، فَِإنَُّه ال يَ ْغِفُر الذ نُوَب 

 الِعظاَم ِإال  َأْنَت اي ال ِإلَه ِإال  أَْنَت اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.

* * * 
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 صالة العيد

َي ركعتان يقرأ يف األّوىل احَلمد وسورة األعلى صلة العيد: وهِ  السابع:
اللَُّهمَّ َأْهَل وتكرّب بَعد القراءة مخس تكبريات وتقنت بَعد ُكّل تكبرية فتقول: 

الَكَْبِايِء َوالَعَظَمِة، َوَأْهَل اَلُوِد َواََلََبُوِت، َوَأْهَل الَعْفِو َوالرَّمْحَِة، َوَأْهَل 
أَُلَك ِبَقِ  هذا اليَ ْوِم الَِّذي َجَعْلَتُه ِلْلُمْسِلِمنَي ِعْيدا ، التَّقوى َواملَْغِفَرِة، َأسْ 

َوِلُمَحمٍَّد َصل ى اَّلل ُ َعَلْيِه َوآِلِه ُذْخرا  وَمزِيدا  ]ُذْخرا  َوَشَرفا  َوَمزِيدا [، َأْن 
َت ِفيِه ُُمَمَّدا  ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَم ٍد، َوَأْن ُتْدِخَلِِن يف ُكلِ  َخرْيٍ َأْدَخلْ 

َوآَل ُُمَمٍَّد، َوَأْن َُتْرَِجِِن ِمْن ُكلِ  ُسوٍء َأْخَرْجَت ِمْنُه ُُمَمَّدا  َوآَل ُُمَمٍَّد 
َصَلواُتَك َعَلْيِه َوَعَلْيِهم ]وعليهم َأُْجَِعنَي[. اللَُّهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك َخرْيَ ما َسأََلَك 

اِِلُوَن، َوَأُعوُذ ِبَك ]ِبَك فيه[ ِم ا اْسَتعاَذ ِمْنُه ]َما َسأََلَك ِمْنُه[ ِعباُدَك الصَّ 
 ِعباُدَك الصَّاِِلُوَن ]ِعباُدَك املُْخِلُصوَن[.

ُ السادسة وتركُع َوَتسجد، ُّث تنهض للركعة الثانية، فتقرأ فيها بعد  ُُثَّ ُتَكربِّ
قرأ يف احلمد سورة الشمس، ُّث تكربِّ أربع تكبريات، تقنت بعد كلِّ تكبرية، وت

ت اخلامسة، فركعت وأمتمت الصلة، وسبَّحت  ، فإذا فَرغت كربَّ القنوت ما َمرَّ
بعد الصلة تسبيحة الزَّهراء عليها السلم، أو تقرأ يف اأُلوىل بعد احلمد سورة 

 الغاشية ويف الثانية سورة األعلى.
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 دعاء اْلمام زين العابدين عليه السالم

 الفطر قام، ُثّ استقبل الِقبلة فقال:كان إذا انصرف من صلته يف يوم 

اَي َمْن يَ ْرَحُم َمْن اَل يَ ْرمَحُُه اْلِعَباُد، َواَي َمْن يَ ْقَبُل َمْن اَل تَ ْقبَ ُلُه اْلِباَلُد، َواَي 
نْيَ َعَلْيِه، َواَي َمْن الَ   َمْن اَل ََيَْتِقُر َأْهَل اِْلَاَجِة ِإلَْيِه، َواَي َمْن اَل ُُيَيِ ُب اْلُمِلحِ 

الَِّة َعَلْيِه، َواَي َمْن َُيَْتِب َصِغرَي َما يُ ْتَحُف ِبِه، َوَيْشُكُر َيِسرْيَ  َُيَْبُه ِِبْلرَّدِ  َأْهَل اْلدَّ
َما يُ ْعَمُل َلُه، َواَي َمْن َيْشُكُر َعَلى اْلَقِليِل َوُُيَاِزي ِِبَْلَِليِل، َواَي َمْن َيْدنُو ِإََل 

َيْدُعو ِإََل نَ ْفِسِه َمْن َأْدبَ َر َعْنُه، َواَي َمْن اَل يُ َغريِ ُ اْلنِ ْعَمَة َمْن َدََن ِمْنُه، َواَي َمْن 
َواَل يُ َباِدُر ِِبْلنَِّقَمِة، َواَي َمْن يُ ْثِمُر اِلََْسَنَة َحّت  يُ ْنِميَ َها، َويَ َتَجاَوُز َعِن اْلسَّيِ َئِة 

ِمَك ِِبِْلَاَجاِت، َواْمَتَِلْت َحّتَّ يُ َعفِ يَ َها. اْنَصَرَفِت اَلَماُل ُدوَن َمَدى َكرَ 
ِبَفْيِض ُجوِدَك َأْوِعَيُة اْلطَِّلَباِت، َوتَ َفسََّخْت ُدوَن بُ ُلوِغ نَ ْعِتَك اْلصِ َفاُت، فَ َلَك 
اْلُعُلو  اَْلْعَلى فَ ْوَق ُكلِ  َعاٍل، َواَلَْالُل اَْلَّْمَُد فَ ْوَق ُكلِ  َجاَلٍل، ُكل  َجِلْيٍل 

ل  َشرِيٍف يف َجْنِب َشَرِفَك َحِقرْي ، َخاَب اْلَواِفُدوَن َعَلى ِعْنَدَك َصِغري ، وَكُ 
َغرْيَِك، َوَخِسَر اْلُمتَ َعرِ ُضوَن ِإالَّ َلَك، َوَضاَع اْلُمِلم وَن ِإالَّ ِبَك، َوَأْجَدَب 

َتِجُعوَن ِإالَّ َمِن انْ َتَجَع َفْضَلَك. َِبُبَك َمْفُتوح  ِللرَّاِغِبنَي، َوُجوُدكَ   ُمَباح  اْلُمن ْ
ِللسَّائِِلنْيَ، َوِإَغاثَ ُتَك َقرِيْ َبة  ِمَن اْلُمْسَتِغْيِثنْيَ، اَل ُيَِيُب ِمْنَك اَلِمُلوَن َواَل يَ ْيَأُس 
ِمْن َعطَاِئَك اْلُمتَ َعرِ ُضوَن، َواَل َيْشَقى بَنِقَمَتَك اْلُمْستَ ْغِفَروَن، ِرْزُقَك َمْبُسوط  

ض  ِلَمْن ََنَواَك. َعاَدُتَك اِْلْحَساُن ِإََل اْلُمِسيئنَي، ِلَمْن َعَصاَك، َوِحْلُمَك ُمْعْتَِ 
َوُسن َُّتَك اِْلبْ َقاُء َعَلى اْلُمْعَتِدْيَن، َحّت  َلَقْد َغرَِّْتُْم َأََنُتَك َعِن الر ُجوِع، 

َا ََتَن َّْيَت َِبِْم لَِيِفيُئوا ِإََل َأْمرِ  ُهْم ِإْمَهاُلَك َعِن الن  ُزوِع، َوِإَّنَّ َك، َوَأْمَهْلتَ ُهْم َوَصدَّ

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   292                        )الفهرس( احملتوايت               

ثَِقة  ِبَدَواِم ُمْلِكَك، َفَمْن َكاَن ِمْن َأْهِل السََّعاَدِة َخَتْمَت َلُه َِبَا، َوَمْن َكاَن ِمْن 
َأْهِل الشََّقاَوِة َخَذْلَتُه ََلَا، ُكل ُهْم َصاِئُروَن ِإََل ُحْكِمَك، َوأُُمورُُهْم آئَِلة  ِإََل 

ِِتِْم ُسْلطَاُنَك، َوملَْ يُْدَحْض ِلَْتِْك ُمَعاَجَلِتِهْم  َأْمِرَك، ملَْ َيِهْن َعَلى ُطوِل ُمدَّ
بُ ْرَهاُنَك. ُحجَُّتَك قَاِئَمة  اَل ُتْدَحُض، َوُسْلطَاُنَك ََثِبت  اَل يَ ُزوُل، فَاْلَوْيُل 

َبُة اْْلَاِذَلُة ِلَمْن َخاَب ِمْنَك، َوالشَّ  اِئُم ِلَمْن َجَنَح َعْنَك، َواْْلَي ْ َقاُء اَْلْشَقى اْلدَّ
ِلَمِن اْغَْتَّ ِبَك. َما َأْكثَ َر َتَصر َفُه يف َعَذاِبَك، َوَما َأْطَوَل تَ َرد َدُه يفْ ِعَقاِبَك، 
َوَما أَبْ َعَد َغايَ َتُه ِمَن اْلَفَرِج، َوَما َأقْ َنَطُه ِمْن ُسُهوَلِة اْلَمْخَرِج. َعْدال  ِمْن 

افا  ِمْن ُحْكِمَك اَل َتَِيُف َعَلْيِه، فَ َقْد ظَاَهْرَت َقَضاِئَك اَل َُتُوُر ِفيِه، َوِإْنصَ 
ِْغْيِب،  ْمَت ِِبْلَوِعْيِد، َوتَ َلطَّْفَت يف الْتَّ اِْلَُجَج، َوَأبْ َلْيَت اَْلْعَذاَر، َوَقْد تَ َقدَّ

ِة، َوَضَرْبَت اَْلْمثَاَل، َوَأطَْلَت اِْلْمَهاَل، َوَأخَّْرَت َوأَْنَت ُمْسَتِطيع  ِلْلُمَعاَجلَ 
َوََتَن َّْيَت َوأَْنَت َمليء  ِِبْلُمَباَدرَِة، ملَْ َتُكْن َأََنُتَك َعْجَزا ، َواَل ِإْمَهاُلَك َوْهنا ، َواَل 
ُتَك أَبْ َلَغ، وََكَرُمَك  ِإْمَساُكَك َغْفَلة ، َواَل اْنِتظَاُرَك ُمَدارَاة ، َبْل لَِتُكوَن ُحجَّ

َمُتَك َأَُتَّ، ُكل  َذِلَك َكاَن َوملَْ تَ َزْل، وُهَو َكاِئن ، َأْكَمَل، َوِإْحَساُنَك َأْوىَف، َونِعْ 
َواَل تَ َزاُل، ُحجَُّتَك َأَجل  ِمْن َأْن ُتوَصَف ِبُكلِ َها، َوََّمُْدَك َأْرَفُع ِمْن َأْن َُتَدَّ 

ْن َأْن ِبُكْنِهِه، َونِْعَمُتَك َأْكثَ ُر ِمْن َأْن َُتَْصى ِبَِْسرَِها، َوِإْحَساُنَك َأْكثَ ُر مِ 
ُتْشَكَر َعَلى َأقَ لِ ِه، َوَقْد َقصََّر ِبَ الس ُكوُت َعْن ََتِْمْيِدَك، َوفَ هََّهِِن اِْلْمَساُك 
َراُر ِِبِْلُُسوِر، اَل َرْغَبة  اَي ِإَلَِي َبْل َعْجزا ، فَ َها َأََن  َعْن َُتِْجْيِدَك، َوُقَصارَاَي اْلق ْ

َك ُحْسَن الر ِفَاَدِة، َفَصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه، َواَْسَْع َذا َأُؤم َك ِِبْلِوفَاَدِة، َوَأْسأَلُ 
َبيِت، َواَل َُتْبَ ْهِِن ِِبْلرَّدِ  يف  جَنَْواَي، َواْسَتِجْب ُدَعاِئي، َواَل ََتِْتْم يَ ْوِمي َبَي ْ

َقَلِب، ِإنََّك غَ  رْيُ َضاِئٍق ِبَا َمْسأََليِت، َوَأْكرِْم ِمْن ِعْنِدَك ُمْنَصَريف، َوِإلَْيَك ُمن ْ
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َة  ، َواَل َحْوَل َواَل قُ وَّ ُترِيُد، َواَل َعاِجٍز َعمَّا ُتْسَأُل، َوأَْنَت َعَلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير 
 ِإالَّ ِبهلِل اْلَعِليِ  اْلَعِظيِم.

يوم اخلامس والعشرين من شّوال هو يوم ارحتال اإلمام جعفِر بِن ُممَّد  
 هـ. 148الّصادق )ع( إىل ربّه سنة 

 

 

 الفصل اْلامس

 يف أعمال شهر ذي القعدة

ِإّن هذا الشهر هو أول األشهر احلرم اليت ذكرها هللا يف كتابه اجمليد. وروي 
عن رسول هللا )ص( صلة يف يوم األحد من هذا الشهر ذات فضل كثري، 
وصفتها أن يغتسل يف يوم األحد ويتوضأ ويصلي أربع ركعات، يقرأ يف كّل 

ثلث مرات واملعّوذتني مرّة، ُث يستغفر  ﴿ُقل ُهو هللا أَحد﴾رّة ومنهما احلمد م
َة ِإال  ِِبَّللِ  الَعِليِ  الَعِظيِم سبعني مرّة، ُث َيتم بكلمة  : ُث يقولال َحْوَل َوال قُ وَّ

يِع املُْؤِمِننَي َواملُْؤِمناِت، فَِإنَّهُ   ال اي َعزِيُز اي َغفَّاُر، اْغِفْر َل ُذنوِب َوُذنُوَب ُجَِ
 يَ ْغِفُر الذ نُوَب ِإال  أَْنَت.
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 اليوم اِلادي عشر
 كـان فيـه يف سنـة مائة ومثاين وأربعني والدة اإلمام الرضا )عليه السلم(.

 اليوم اْلامس والعشرون
يستحب فيه الصيام وهو أحد األايم األربع اليت ُخّصت بلصيام من بني 

 أايم السنة.
 

* * * 
 

 

 الفصل السادس

 شهر ذي اِلج ةيف أعمال 

وهو شهٌر شريف، وكان الُصَلحاُء يهتمُّون فيه اهتماما  بلغا ، والعشر األوائل 
من أاّيمه هي األاّيم املعلومات املذكورة يف القرآن الكرمي، وهي أاّيم فاضلة غاية 

ٍم العمُل فيها »الفضل، وقد روي عن النيّب )صّلى هللا عليه وآله وسلم(:  ما من أاي 
م هذه العشر أحب  إَل  وهلذه العشر أعمال:. «هللا عزَّ وجلَّ من أاي 
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صيام األاّيم التسعة قبل العيد وخصوصا  اليوم األول وهلذا العمل اْلو ل: 
 فضل عظيم وأجر كبري.

أن يصّلَي بني فريضيت املغرب والعشاء يف كّل ليلة من لياليها ركعتني الثاّن: 
﴿َوواَعْدَن حيد مرّة واحدة، وهذه اآلية: يقرأ يف كّل ركعة فاحتة الكتاب والتو 

َلة  َوقاَل ُموسى  َلة  َوَأُْتَْمناها ِبَعْشٍر فَ َتمَّ ِميقاُت رَبِ ِه َأْربَِعنَي لَي ْ ُموسى َثالِثنَي َلي ْ
 ْلِخيِه هاُروَن اْخُلْفِِن يف قَ ْوِمي وأْصِلْح َوال تَ تَِّبْع َسِبيَل املُْفِسِديَن﴾

اج يف ثواهبم. وتصّح مداخلتها مع انفلة املغرب [ ليشارك احل142]األعراف:
فيأيت بصلة ذي احلّجة انفلة املغرب قربة إىل هللا تعاىل يتضاعف أجرها، أي 

 حيصل بركعتني على أربع ركعات.

أن يدعَو هبذا الدعاء من أول يوم من عشر ذي احلجة إىل عشّية  الثالث:
واه الشيخ والسّيد عن الصادق عرفة، يف إدبر صلة الصبح وقبل املغرب وقد ر 

 )عليه السلم(:

ُم الَّيِت َفضَّْلَتها َعلى اْلايِم َوَشرَّفْ َتها َوَقْد بَ لَّْغَتِنيها ِبَنِ َك  الل ُهمَّ هِذِه اْلايَّ
 َوَرمْحَِتَك فَأَْنِزْل َعَلْينا ِمْن بَ رَكاِتَك َوَأْوِسْع َعَلْينا ِفيها ِمْن نَ َعماِئَك، الل ُهمَّ ِإّن ِ 

َأسأَُلَك َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن َِتِْديَنا ِفيها ِلَسِبيِل اَلُدى 
َوالَعفاِف َوالِغن َوالَعَمِل ِفيها ِبا َتُِب  َوتَ ْرضى، الل ُهمَّ ِإّن ِ َأسأَُلَك اي َمْوِضَع 

 َواي عاملَ ُكلِ  َخِفيٍَّة َأْن ُكلِ  َشْكوى َواي ساِمَع ُكلِ  جَنْوى َواي شاِهَد ُكلِ  َمِل
ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن َتْكِشَف َعنَّا ِفيها الَبالَء َوَتْسَتِجيَب لَنا 
يَنا ِفيها َوتُِعيَننا َوتُ َوفِ َقنا ِفيها ِلما َتُِب  رَبَّنا َوتَ ْرضى َوَعلى  ِفيها الد عاَء َوتُ َقوِ 

ْينا ِمْن طاَعِتَك َوطاَعِة َرُسوِلَك َوَأْهِل َواليَِتَك، الل ُهمَّ ِإّن ِ ما اْفَْتَْضَت َعلَ 

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   296                        )الفهرس( احملتوايت               

َأسأَُلَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي َأْن ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد وآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن َِتََب لَنا ِفيها 
يُع الد عاِء، وال ََتْرِْمنا َخرْيَ ما تُ ْنِزُل ِفي ْرَن الرِ َضا ِإنََّك َسَِ ها ِمَن السَّماِء َوَطهِ 

ِمَن الذ نُوِب اي َعال َم الغُُيوِب َوَأْوِجْب لَنا ِفيها داَر اْلُُلوِد. الل ُهمَّ َصلِ  َعلى 
ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوال َتْْتُْك لَنا ِفيها َذْنبا  ِإال  َغَفْرَتُه َوال َُه ا  ِإال  فَ رَّْجَتُه َوال َدْينا  

ْنيا َواَلخرِة ِإال  ِإال  َقَضي ْ  َتُه َوال غائِبا  ِإال  َأدَّيْ َتُه َوال حاَجة  ِمْن َحواِئِج الد 
، الل ُهمَّ اي عاملَ اْلَِفيَّاِت اي راِحَم  ْلَتها َوَيسَّْرَِتا ِإنََّك َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير  َسهَّ

واِت اي َمْن ال تَ َتشابَُه الَعََباِت اي َّمُِيَب الدََّعواِت اي َربَّ اَْلَرِضنَي َوالسَّما
َعَلْيِه اْلْصواُت َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َواْجَعْلنا ِفيها ِمْن ُعَتقاِئَك 
َوطَُلقاِئَك ِمَن النَّاِر َوالفاِئزِيَن ِبَنَِّتَك َوالنَّاِجنَي ِبَرمْحَِتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي 

 مٍَّد َوآِلِه َأُْجَِعنَي.َوَصلَّى هللاُ َعلى َسيِ ِدَن ُمَُ 
أن يدعَو يف كّل يوم من أايم العشر هبذه الدعوات اخلمس وقد الرابع: 

 جاء هبا جربائيل إىل عيسى بن مرمي هدية من هللا تعاىل: 

َأْشَهُد َأْن ال ِإلَه ِإال  هللُا َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه، َلُه املُْلُك َوَلُه اِلَْمُد بَِيِدِه 
. )اَْلرْيُ  ( َأْشَهد َأْن ال ِإلَه ِإال  هللُا َوْحَدُه ال 2َوُهَو َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير 

( َأْشَهد َأْن ال ِإلَه ِإال  3َشرِيَك َلُه َأَحدا  َصَمدا  ملَْ يَ تَِّخْذ صاِحَبة  َوال َوَلدا . )
ملَْ َيُكْن َلُه ُكُفوا  َأَحد . هللُا َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه أَحدا  َصَمدا  ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلْد وَ 

( َأْشَهُد َأْن ال ِإلَه ِإال  هللُا َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه، َلُه املُْلُك َوَلُه اِلَْمُد َُيِْيي 4)
( . ( َحْسِبَ 5َوُُيِيُت َوُهَو َحيٌّ ال َُيُوُت بَِيِدِه اَْلرْيُ َوُهَو َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير 

عَ  َتهى، َأْشَهُد هلِل ِبا َدعا َوأَنَُّه اَّلل ُ وََكَفى، َسَِ  هللُا ِلَمْن َدعا، لَْيَس َوراَء هللِا ُمن ْ
 َبِريء  ِمَّْن َتََبََأ َوَأنَّ هلِل اَلِخَرَة َواْلوَل.
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 هـ. 114يوم السابع منه كانت وفاة اإلمام ُممد الباقر )ع( سنة 

 اليوم التاسع

إىل طاعته وعبادته، وبسط هلم  وهو يوم عرفة، وهو يوم دعا هللا عباده فيه
موائد إحسانه وجوده، وروي أّن اإلمام زين العابدين )َصَلواُت هللا وَسلُمُه 

ويلك أتسأل غري هللا »َعَليِه( مسع يف يوم عرفة سائل  يسأل الناس فقال له: 
يف هذا اليوم، وهو يوم يرجى فيه لِلِجنَّة يف اَْلْرحام أن يعمَّها فضل هللا 

 وهلذا اليوم عدة أعمال:. «فتسعدتعاَل 

 الغسل.اْلول: 

 زايرة احلسني )صلوات هللا عليه(. الثاّن:

أن يصّلَي بعد فريضة العصر، قبل أن يبدأ يف دعوات َعَرَفة ركعتني  الثالث:
حتت السماء، ويقّر هلل تعاىل بذنوبه ليفوَز بثواب عرفات ويغفر ذنوبه، ُث يشرع 

املأثورة عن احلجج الطّاهرة )صلوات هللا عليهم( وهي  يف أعمال َعَرَفة، ودعواته
 أكثر من أن ُتْذَكر يف هذا املختصر.

ُسْبحاَن الَِّذي يف السَّماِء َعْرُشُه، ُسْبحاَن الَِّذي يف اَْلْرِض ُُثَّ يقول: 
ُه، ُحْكُمُه، ُسْبحاَن الَِّذي يف الُقُبوِر َقضاُؤُه، ُسْبحاَن الَِّذي يف الَبْحِر َسِبيلُ 

ُسْبحاَن الَِّذي يف النَّاِر ُسْلطانُُه، ُسْبحاَن الَِّذي يف اَلَنَِّة َرمْحَُتُه، ُسْبحاَن الَِّذي 
يف الِقياَمِة َعْدلُُه، ُسْبحاَن الَِّذي رََفَع السَّماَء، ُسْبحاَن الَِّذي َبَسَط اَْلْرَض 

ُسْبحاَن هللِا َواِلَْمُد هلِل  ُّث قل:َلْيه.ُسْبحاَن الَِّذي ال َمْلجَأ َوال َمْنَجى ِمْنُه ِإال  إِ 
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ِماَئَة مرّة واقرأ التوحيد وآية الكرسّي، وصلِّ على َوال ِإلَه ِإال  هللُا َوهللُا َأْكََبُ 
ال ِإلَه ِإال  هللُا َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه، َلُه املُْلُك َوَلُه اِلَْمُد  ُممَّد وآله كثريا  وقل:

ُُيِيُت َوَُيِْيي َوُهَو َحي  ال َُيُوُت بَِيِدِه اَْلرْيُ َوُهَو َعلى ُكلِ  َشيٍء َُيِْيي َوُُيِيُت وَ 
، عشرا  ، َأْستَ ْغِفُر هللَا الَِّذي ال ِإلَه ِإال  ُهَو اِلَي  الَقي وُم َوأَُتوُب ِإلَْيِه عشرا  َقِدير  

السَّماواِت َواَْلْرِض اي ، اي َبِديَع عشرا  ، اي رَِحيُم عشرا  ، اي َرمْحُن عشرا  اي اَّلل ُ 
، اي عشرا  ، اي َحنَّاُن اي َمنَّاُن عشرا  ، اي َحي  اي قَ ي وُم عشرا  ذا اََلالِل َواِْلْكراِم 

 ُُثَّ قل:  .عشرا  ، آِمنَي عشرا  ال ِإلَه ِإال  َأْنَت 
َمْن ََيُوُل َبنْيَ الل ُهمَّ ِإّن ِ َأسَأُلَك اي َمْن ُهَو َأقْ َرُب ِإََلَّ ِمْن َحْبِل الَورِيِد اي 

املَْرِء َوقَ ْلِبِه، اي َمْن ُهَو ِِبملَْنَظِر اْلْعلى َوِِبْلُُفِق املُِبنِي، اي َمْن ُهَو الرَّمْحُن َعلى 
الَعْرِش اْستَ َوى، اي َمْن لَْيَس َكِمْثِلِه َشيء  َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي، َأسأَُلَك َأْن 

وسل حاجتك تُقَض إْن شاء اّلّل تعاىل، ُّث ادُع مٍَّد. ُتَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُمَُ 
الل ُهمَّ اي َأْجَوَد َمْن َأْعطى َواي َخرْيَ َمْن ُسِئل َواي َأْرَحَم َمِن  هبذه الصلوات:

اْسُْتِْحم، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه يف اْلوَِّلنَي، َوَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه يف 
َن، َوَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه يف املََِل اْلْعلى، َوَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه يف اَلِخرِي

املُْرَسِلنَي، الل ُهمَّ َأْعِط ُُمَمَّدا  الَوِسيَلَة َوالَفِضيَلَة َوالشََّرَف َوالر ِفْ َعَة َوالدَّرََجَة 
هللا َعَلْيِه َوآِلِه َوملَْ َأرَُه َفال ََتْرِْمِِن يف الَكِبريََة، الل ُهمَّ ِإّن ِ آَمْنُت ِبَُحمٍَّد َصل ى 

الِقياَمِة ُرْؤيَ َتُه، َواْرزُْقِِن ُصْحبَ َتُه َوتَ َوفَِِّن َعلى ِملَِّتِه َواْسِقِِن ِمْن َحْوِضِه َمْشَرِب  
، ا لل ُهمَّ ِإّن ِ َرِواي   سائِغا  َهِنيئا  ال َأْظمُأ بَ ْعَدُه أََبدا  ِإنََّك َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير 

آَمْنُت ِبَُحمٍَّد َصل ى هللا َعَلْيِه َوآِلِه َوملَْ َأرَُه فَ َعر ِْفِِن يف اَلِناِن َوْجَهُه، الل ُهمَّ 
 بَ لِ ْغ ُُمَمَّدا  َصل ى هللاُ َعَلْيِه َوآِلِه ِمِنِ  َتَِيَّة  َكِثريَة  َوَسالما .
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َوُسْبحاَن هللِا بَ ْعَد ُكلِ  َأَحٍد، َوُسْبحاَن ُسْبحاَن هللِا قَ ْبَل ُكلِ  َأَحٍد،  ُُثَّ قل:
هللِا َمَع ُكلِ  َأَحٍد، َوُسْبحاَن هللِا يَ ْبقى رَب نا َويَ ْفن ُكل  َأَحٍد، َوُسْبحاَن هللِا 
َتْسِبيحا  يَ ْفُضُل َتْسِبيَح املَُسبِ ِحنَي َفْضال  َكِثريا  قَ ْبَل ُكلِ  َأَحٍد، َوُسْبحاَن هللِا 

يَ ْفُضُل َتْسِبيَح املَُسبِ ِحنَي َفْضال  َكِثريا  بَ ْعَد ُكلِ  َأَحٍد، َوُسْبحاَن هللِا  َتْسِبيحا  
َتْسِبيحا  يَ ْفُضُل َتْسِبيَح املَُسبِ ِحنَي َفْضال  َكِثريا  َمَع ُكلِ  َأَحٍد، َوُسْبحاَن هللِا 

نا الباِقي َويَ ْفن ُكل  َأَحٍد، َتْسِبيحا  يَ ْفُضُل َتْسِبيَح املَُسبِ ِحنَي َفْضال  َكِثريا  ِلَرب ِ 
َوُسْبحاَن هللِا َتْسِبيحا  ال َُيْصى وال يُْدرى َوال يُ ْنسى َوال يَ ْبلى َوال يَ ْفن 
َتهى، َوُسْبحاَن هللِا َتْسِبيحا  َيُدوُم ِبَدواِمِه َويَ ْبقى بَِبقائِِه يف ِسِِنِ   َولَْيَس َلُه ُمن ْ

ْنيا َوساعاِت اللَّْيِل َوالنَّهاِر، َوُسْبحاَن هللِا العاَلِمنَي َوُشُهوِر الد ُهوِر  ِم الد  َوَأايَّ
أََبَد اْلََبِد َوَمَع اْلََبِد ِمَّا ال َُيِْصيِه الَعَدُد وال يُ ْفِنيِه اْلَمُد َوال يَ ْقَطُعُه اْلَبُد 

 َوتَباَرَك هللاُ َأْحَسُن اْلاِلِقنَي.
َحٍد، َواِلَْمُد هلِل بَ ْعَد ُكلِ  َأَحٍد، َواِلَْمُد هلِل َواِلَْمُد هلِل قَ ْبَل ُكلِ  أَ ُُثَّ قل: 

َمَع ُكلِ  َأَحٍد، َواِلَْمُد هلِل يَ ْبقى رَب نا َويَ ْفن ُكل  َأَحٍد، َواِلَْمُد هلِل مَحْدا  يَ ْفُضُل 
مَحَْد مَحَْد اِلاِمِديَن مَحْدا  َكِثريا  قَ ْبَل ُكلِ  َأَحٍد، َواِلَْمُد هلِل مَحْدا  يَ ْفُضُل 

اِلاِمِديَن مَحْدا  َكِثريا  بَ ْعَد ُكلِ  َأَحٍد، َواِلَْمُد هلِل مَحْدا  يَ ْفُضُل مَحَْد اِلاِمِديَن 
مَحْدا  َكِثريا  َمَع ُكلِ  َأَحٍد، َواِلَْمُد هلِل مَحْدا  يَ ْفُضُل مَحَْد اِلاِمِديَن مَحْدا  َكِثريا  

َواِلَْمُد هلِل مَحْدا  ال َُيَْصى َوال يُْدرى َوال يُ ْنسى ِلَرب ِنا الباِقي َويَ ْفَن ُكل  َأَحٍد، 
َتهى، َواِلَْمُد هلِل مَحْدا  َيُدوُم ِبَدواِمِه َويَ ْبقى  َوال يَ ْبلى َوال يَ ْفن َوليس َلُه ُمن ْ

ْنيا َوساعاِت الَلْيِل َوالنَّ  ِم الد  هاِر، بَِبقائِِه يف ِسِِنِ  العاَلِمنَي َوُشُهوِر الد ُهوِر َوَأايَّ
َواِلَْمُد هلِل أََبَد اْلَبِد َوَمَع اْلَبِد ِمَّا ال َُيِْصيِه الَعَدُد َوال يُ ْفِنيِه اْلَمُد َوال 
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 يَ ْقَطُعُه اْلَبُد، َوتَباَرَك هللاُ َأْحَسُن اْلاِلِقنَي.
لِ  َأَحٍد، َوال ال ِإلَه ِإال  هللُا قَ ْبَل ُكلِ  َأَحٍد، َوال ِإلَه ِإال  هللُا بَ ْعَد كُ ُُثَّ تقول: 

ِإلَه ِإال  هللُا َمَع ُكلِ  َأَحٍد، َوال ِإلَه ِإال  هللُا يَ ْبقى رَب نا َويَ ْفَن ُكل  َأَحٍد، َوال ِإلَه 
ِإال  هللُا َِتِْليال  يَ ْفُضُل َِتِْليَل املَُهلِ ِلنَي َفْضال  َكِثريا  قَ ْبَل ُكلِ  َأَحٍد، َوال ِإلَه ِإال  

يَ ْفُضُل َِتِْليَل املَُهلِ ِلنَي فْضال  َكِثريا  بَ ْعَد ُكلِ  َأَحٍد، َوال ِإلَه ِإال  هللاُ هللُا َِتِْليال  
َِتِْليال  يَ ْفُضُل َِتِْليَل املَُهلِ ِلنَي َفْضال  َكِثريا  َمَع ُكلِ  َأَحٍد، َوال ِإلَه ِإال  هللُا َِتِْليال  

ا  ِلَرب ِنا الباِقي َويَ ْفن ُكل  َأَحٍد، َوال ِإلَه ِإال  يَ ْفُضُل َِتِْليَل املَُهلِ ِلنَي َفْضال  َكِثري 
هللُا َِتِْليال  ال َُيْصى َوال يُْدرى َوال يُ ْنسى َوال يَ ْبلى َوال يَ ْفن َوليس َلُه 
َتهى، َوال ِإلَه ِإال  هللُا َِتِْليال  َيُدوُم ِبَدواِمِه َويَ ْبقى بَِبقائِِه يف ِسِِنِ  العاَلِمنَي  ُمن ْ

ْنيا َوساعاِت الَلْيِل َوالنَّهاِر، َوال ِإلَه ِإال  هللُا َأَبَد وَ  ِم الد  ُشُهوِر الد ُهوِر َوَأايَّ
اْلََبِد َوَمَع اْلََبِد ِم ا ال َُيِْصيِه الَعَدُد َوال يُ ْفِنيِه اْلَمُد َوال يَ ْقَطُعُه اْلَبُد، 

 َوتَباَرَك هللاُ َأْحَسُن اْلاِلِقنَي.
هللُا َأْكََبُ قَ ْبَل ُكلِ  َأَحٍد، َوهللُا َأْكََبُ بَ ْعَد ُكلِ  َأَحٍد، َوهللُا َأْكََبُ وَ ُُثَّ تقول: 

َمَع ُكلِ  َأَحٍد، َوهللُا َأْكََبُ يَ ْبقى رَب نا َويَ ْفَن ُكل  َأَحٍد، َوهللُا َأْكََبُ َتْكِبريا  يَ ْفُضُل 
ِيَن َفْضال  َكِثريا  قَ ْبَل ُكل ِ   َأَحٍد، َوهللُا َأْكََبُ َتْكِبريا  يَ ْفُضُل َتْكِبرَي َتْكِبرَي املَُكَبِ 

ِيَن  ِيَن َفْضال  َكِثريا  بَ ْعَد ُكلِ  َأَحٍد، َوهللُا َأْكََبُ َتْكِبريا  يَ ْفُضُل َتْكِبرَي املَُكَبِ  املَُكَبِ 
ِيَن َفْضال  َفْضال  َكِثريا  َمَع ُكلِ  َأَحٍد، َوهللُا َأْكََبُ َتْكِبريا  يَ ْفُضُل َتْكِبرَي ا ملَُكَبِ 

َكِثريا  ِلَرب ِنا الباِقي َويَ ْفَن ُكل  َأَحٍد، َوهللُا َأْكََبُ َتْكِبريا  ال َُيَْصى َوال يُْدَرى َوال 
َتهى، َوهللُا َأْكََبُ َتْكِبريا  َيُدوُم ِبَدواِمِه  َلى َوال يَ ْفَن َولَْيَس َلُه ُمن ْ يُ ْنسى َوال يَ ب ْ

َقى بَِبقائِِه يف  نْيا َوساعاِت الَلْيِل َويَ ب ْ ِم الد   ِسِِنِ  العاَلِمنَي َوُشُهوِر الد ُهوِر َوَأايَّ
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َوالنَّهاِر، َوهللُا َأْكََبُ أََبَد اْلَبِد َوَمَع اْلَبِد ِم ا ال َُيِْصيِه الَعَدُد َوال يُ ْفِنيِه اْلَمُد 
 .َوال يَ ْقَطُعُه اْلَبُد، َوتَباَرَك هللاُ َأْحَسُن اْلاِلِقنيَ 

 دعاء اْلمام اِلسني )عليه السالم( يوَم َعَرَفة

ومن دعوات هذا اليوم املشهورات دعاء سّيد الشهداء )عليه السلم(، 
روى بشر وبشري ابنا غالب األسدي قاال: كّنا مع احلسنِي ْبِن علّي )عليهما 
السلم( عشّية عرفة، فخرج )عليه السلم( من فسطاطه متذلِّل  خاِشعا ، 

شي هوان  هوان  حىّت وقف هو وُجاعة من أهل بيته وولده ومواليه، يف فجعل ُي
ميسرة اجلبل، مستقبل البيت ُّث رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام املسكني، ُُثَّ 

 قال:

اِلَْمُد هلِل الَِّذي لَْيَس ِلَقضائِِه داِفع  َوال ِلَعطائِِه ماِنع  َوال َكُصْنِعِه ُصْنُع 
واُد الواِسُع، َفَطَر َأْجناَس الَبداِئِع َوأَتْ َقَن ِبِْكَمِتِه الصَّناِئَع ال ص  انِ ٍع َوُهَو اَلَ 

، أتى ويف نسخة  أخرىَوال َتِضيُع ِعْنَدُه الَوداِئُع ] 216ََتَْفى َعَلْيِه الطَّالِئعُ 
ِبلكتاِب اَلامِع وبشرِع اْلسالِم النوِر الساطِع وللخليقِة صانع  وهو 

َوراِحُم ُكلِ   217ع[، جاِزي ُكلِ  صاِنٍع َوراِئُش ُكلِ  قاِنعٍ املستعاُن على الفجائِ 
ضارٍِع ُمْنِزُل املَناِفِع َوالِكتاِب اَلاِمِع ِِبلن وِر السَّاِطِع َوُهَو ِللدََّعواِت ساِمع  

َء َولْلُكُرِبِت داِفع  َوِلْلدَّرَجاِت راِفع  َوِلْلَجباِبَرِة قاِمع  ؛ َفال ِإلَه َغرْيُُه َوال َشيْ 
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يَ ْعِدلُُه َولَْيَس َكِمْثِلِه َشيء  َوُهَو السَِّميُع الَبِصرُي اللَِّطيُف اْلَِبرُي َوُهَو َعلى ُكلِ  
، الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْرَغُب ِإلَْيَك َوَأْشَهُد ِِبلر بُوبِيَِّة َلَك ُمِقرَّا  ِِبَنََّك َرِبِ   َشيٍء َقِدير 

ِنْعَمِتَك قَ ْبَل َأْن َأُكوَن َشْيئا  َمْذُكورا  َوَخَلْقَتِِن ِمَن َوِإلَْيَك َمَردِ ي، ابْ َتَدْأَتِِن بِ 
ِننَي،  َتِِن اَْلْصالَب آِمنا  ِلَرْيِب املَُنوِن َواْخِتالِف الد ُهوِر َوالسِ  اِب ُثَّ أْسَكن ْ الْت 

ِم املاِضَيةِ  218فَ َلم َأَزْل ظاِعنا   َوالُقُروِن  ِمْن ُصْلٍب ِإَل رَِحٍم يف َتقاُدٍم ِمْن اْلايَّ
اْلالَِيِة، ملَْ َُتْرِْجِِن ِلرْأفَِتَك ِب َوُلْطِفَك َل ]َوُلْطِفَك ِب[ َوِإْحساِنَك ِإََلَّ يف 
بُوا ُرُسَلَك، لِكنََّك َأْخَرْجَتِِن  َدْوَلِة أَِئمَِّة الُكْفِر الَِّذيَن نَ َقُضوا َعْهَدَك وََكذَّ

[ لِلَّذِ  ي َسَبَق َل ِمَن اَلُدى الَِّذي َلُه َيسَّْرَتِِن َوِفيِه ]رَْأَفة  منَك وََتَن نا  عليَّ
أَْنشْأَتِِن َوِمْن قَ ْبِل ذِلَك َرُؤْفَت ِب ِبَِميِل ُصْنِعَك َوَسواِبِغ نَِعِمَك، فَابْ َتَدْعَت 

َتِِن يف ظُُلماتٍ   َثالٍث َبنْيَ ِلٍَْم َوَدٍم َوِجْلٍد ملَْ  219َخْلِقي ِمْن َمِِنٍ  ُُيْن َوَأْسَكن ْ
ُتْشِهْدّن َخْلِقي ]ملَْ ُتْشِهدّن َبَْلقي[، َوملَْ َُتَْعْل ِإََلَّ َشْيئا  ِمْن َأْمِري ُثَّ 
ْنيا َتم ا  َسِواي   َوَحَفْظَتِِن يف املَْهِد  َأْخَرْجَتِِن ِللَِّذي َسَبَق َل ِمَن اَلُدى ِإَل الد 

َوَعَطْفَت َعَليَّ قُ ُلوَب اِلَواِضِن  220ا  َمِرايَّ  ِطْفال  َصِبي ا ، َوَرزَقْ َتِِن ِمَن الِغذاِء لََبن
ِمْن َطواِرِق اَلانِ   221وََكفَّْلَتِِن اْلُمَّهاِت الرَّواِحَم ]الَرحاِئَم[ وََكِْلَتِِن 
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َوَسلَّْمَتِِن ِمَن الزِ ايَدِة َوالن  ْقصاِن، فَ َتعالَْيَت اي رَحيُم اي َرمْحُن َحّتَّ ِإذا 
َتِِن زايدا  اْستَ ْهَلْلُت َنِطقا  ِبِ  يف  222لَكالِم َأُْتَْمَت َعَليَّ َسواِبَغ اِْلنْ َعاِم َورَب َّي ْ

[ ِمرَّيت: يعين قـُوَّيتُكلِ  عاٍم، َحّتَّ ِإذا اْكَتَمَلْت ِفْطَرِت َواْعَتَدَلْت ِمرَِّت ]
ِب ِحْكَمِتَك َأْوَجْبَت َعَليَّ ُحجََّتَك ِبَِْن َأَْلَْمَتِِن َمْعرِفَ َتَك َوَروَّْعَتِِن ِبَعجائِ 

[، َوأيْ َقْظَتِِن ِلَما َذرَْأَت َروَّْعَتين: َأهْلَْمَتين َعجاِئَب ِفْطَرِتك. َوأَيـَْقْظَتين: نـَبـَّْهَتين]
يف ََساِئَك َوَأْرِضَك ِمْن َبداِئِع َخْلِقَك َونَ ب َّْهَتِِن ِلُشْكِرَك َوِذْكِرَك َوَأْوَجْبَت 

َتِِن ما جاءْت ِبِه ُرُسُلَك َوَيسَّْرَت َل تَ َقب َل َعَليَّ طاَعَتَك َوِعباَدَتَك َوفَ هَّمْ 
يِع ذِلَك ِبَعْوِنَك َوُلْطِفَك. ُثَّ ِإْذ َخَلْقَتِِن ِمْن  َمْرضاِتَك َوَمنَ ْنَت َعَليَّ يف ُجَِ
َخرْيِ الثَّرى ]ِمْن َحرِ  الثرى[ ملَْ تَ ْرَض َل اي ِإَِلي نِْعَمة  ]بنعمٍة[ ُدوَن ُأْخرى 

ِبَنِ َك الَعِظيِم اَْلْعَظِم َعَليَّ  223ِِن ِمْن أَْنواِع املَعاِش َوُصُنوِف الرِ ايشِ َوَرزَقْ تَ 
يَع النِ َعِم َوَصَرْفَت َعِنِ  ُكلَّ  َوِإْحساِنَك الَقِدِي ِإَلَّ، َحّتَّ ِإذا َأُْتَْمَت َعَليَّ ُجَِ

َتِِن ِإَل ]َدَلْلَتِن على[ ما يُ َقر ُِبِِن النِ َقِم ملَْ َُيْنْعَك َجْهِلي َوُجْرَأِت َعَلْيَك َأْن َدَللْ 
َتِِن  َتِِن َوِإْن َسأَْلُتَك َأْعطَي ْ ِإلَْيَك َوَوف َّْقَتِِن ِلما يُ ْزِلُفِِن َلَدْيَك، فَِإْن َدَعْوُتَك َأَجب ْ
َوِإْن َأَطْعُتَك َشَكْرَتِِن َوِإْن َشَكْرُتَك ِزْدَتِِن؛ ُكل  ذِلَك ِإْكمال  ْلنْ ُعِمَك َعَليَّ 
يٍد َّمَِيٍد تَ َقدََّسْت  َوِإْحساِنَك ِإََلَّ َفُسْبحاَنَك ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْبِدىٍء ُمِعيٍد محَِ
َأَْساُؤَك َوَعُظَمْت آالُؤَك. َفَأي  نَِعِمَك اي ِإَِلي ُأْحِصي َعَددا  َوِذْكرا  َأْم َأي  
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: من الزيادة والقّوة.  
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 زايدا
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ْن َأْن َُيِْصَيها العاد وَن َعطاايَك َأُقوُم َِبا ُشْكرا ، َوِهَي اي َربِ  َأْكثَ ُر ]أكَُب[ مِ 
ُلَغ ِعْلما  َِبا اِلاِفُظوَن، ُثَّ ما َصَرْفَت َوَدرَْأَت َعِنِ  الل ُهمَّ ِمَن الض رِ   َأْو يَ ب ْ
َوالضَّرَّاِء َأْكثَ ُر ِمَّا َظَهَر َل ِمَن العاِفَيِة َوالسَّرَّاِء، َوأَن ]فأَن[ َأْشَهُد اي ِإَِلي 

َوَعْقِد َعَزماِت يَِقيِِن َوخاِلِص َصرِيِح تَ ْوِحيِدي َوِبِطِن َمْكُنوِن  ِبَِقيَقِة ِإُْياّن 
 225نُوِر َبَصِري َوَأسارِيِر َصْفَحِة َجِبيِِن َوُخْرقِ  224َضِمرِيي َوَعالِئِق ََّماِري

 229َوَمساِرِب ََسَاخ 228ِعْرنِيِِن  227ماِرنِ  226َمساِرِب نَ ْفِسي َوَخذارِيفِ 
 َوَأْطبَ َقْت َعَلْيِه َشَفتاَي َوَحرَكاِت َلْفِظ ِلساّن ]َصَماِخ[ ََسِْعي َوما ُضمَّتْ 

َحَنِك َفِمي َوَفك ي َوَمناِبِت َأْضراِسي َوَمساِغ َمْطَعِمي َوَمْشَرِب  230َوَمْغَرزِ 
َصْدِري  231َومِحاَلِة ُأمِ  رَْأِسي َوبُلوِغ َحَباِئِل ُعُنِقي َوما اْشَتَمَل َعَلْيِه َتُمورُ 

                                                            
224
ي البرص. عالئق مجاري: ما  

 
 علق ف
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 خرق: أي منافذ النفس كاألنف والفم واألذن.  

 
226
 خذاريف: قطع.  

 
227
 من األنف.  

ر
 مارن: ما الن
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 ِعرنين 
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 سماخ: أي طرف ما يخرق السمع.  
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 مغرز: أثبت فيه.  
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 تامور: الدم والنفس.  
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َحواِشي َكِبِدي  234ِحجاِب قَ ْلِب َوَأْفالذُ  233َونِياطُ  232تِيِِن َومَحاِئُل َحْبِل وَ 
َعواِمِلي  236أْضالِعي َوِحقاُق َمفاِصِلي َوقَ ْبضُ  235َوما َحَوْتُه َشراِسيفُ 

َوَأْطراُف َأَنِمِلي َوِلَِْمي َوَدِمي َوَشْعِري َوَبَشِري َوَعَصِب َوَقَصِب َوِعظاِمي 
يُع جَ  َم ِرضاِعي َوما َوُُمِ ي َوُعُروِقي َوُجَِ وارِِحي َوما انْ َتَسَج َعلى ذِلَك َأاي 

َأقَ لَِّت اَْلْرُض ِمِنِ  َونَ ْوِمي َويَ ْقَظيِت َوُسُكوّن َوَحرَكاِت رُُكوِعي َوُسُجوِدي؛ َأْن 
ْرُِتا َأْن ُأَؤدِ َي ُشْكَر  َلْو حاَوْلُت َواْجتَ َهْدُت َمدى اْلْعصاِر َواْلْحقاِب َلْو ُعمِ 

ْن أَنْ ُعِمَك ما اْسَتَطْعُت ذِلَك ِإال  ِبَنِ َك املُوَجِب َعَليَّ ِبِه ُشْكُرَك أََبدا  َواِحَدٍة مِ 
َجِديدا  َوثَناء  طارِفا  َعِتيدا ! َأَجْل، َوَلْو َحَرْصُت َأَن َوالعاد وَن ِمْن َأَنِمَك َأْن 

َصْرَنُه َعَددا  َوال َُنِْصَي َمدى ِإْنعاِمَك ساِلِفِه َوآنِِفِه ]ساِلَفُه وآنَفُه[ ما حَ 
َأْحَصْيناُه َأَمدا . َهْيهاَت َأَّنَّ ذِلَك َوأَْنَت املُْخَِبُ يف ِكتاِبَك النَّاِط ِق َوالن َّبَ أ 

َصَدَق ِكتاُبَك الل ُهمَّ َوِإْنباُؤَك،  ﴿َوِإْن تَ ُعد وا نِْعَمَة هللِا ال َُتُْصوها﴾ الصَّاِدِق:
َك ما أَنْ َزْلَت َعَلْيِهم ِمْن َوْحِيَك َوَشَرْعَت ََلُْم َوَِبِْم ِمْن َوبَ لََّغْت أَْنِبياُؤَك َوُرُسلُ 

َلِغ طاقيت ]طاَعيِت[  ِديِنَك َغرْيَ َأّن ِ اي ِإَِلي َأْشَهُد ِبُْهِدي َوِجدِ ي َوَمب ْ
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: عرق الحياة إذا انقطع مات صاحبه.    الوتَي 
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 لق بالقلب. نياط: عرق مع 
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 أفالذ: قطع الكبد.  
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َمْوُروَث  َوُوْسِعي، َوَأُقوُل ُمْؤِمنا  ُموِقنا : اِلَْمُد هلِل الَِّذي ملَْ يَ تَِّخْذ َوَلدا  فَ َيُكوَن 
َوملَْ َيُكْن َلُه َشرِيك  يف ُمْلِكِه فَ ُيضادَُّه ِفيما ابْ َتدََع َوال َوَلٌّ ِمَن الذ لِ  َفرُيِْفَدُه 
ِفيما َصَنَع، َفُسْبحانَُه ُسْبحانَُه َلْو كان ِفيهما آَِلَة  ِإال  هللُا َلَفَسَدَت َوتَ َفطََّرَت، 

َمِد الَِّذي ملَْ يَِلْد َوملَْ يُوَلُد َوملَْ َيُكْن َلُه ُكُفوا  ُسْبحاَن هللِا الواِحِد اْلَحِد الصَّ 
َأَحد ، اِلَْمُد هلِل مَحْدا  يُعاِدُل مَحَْد َمالِئَكِتِه املَُقرَِّبنَي َوأَْنِبيائِِه املُْرَسِلنَي َوَصل ى 

 اِهرِيَن املُْخِلِصنَي َوَسلََّم.هللاُ َعلى ِخريَتِِه ُُمَمٍَّد خاُتَِ النَِّبيِ نَي َوآِلِه الطَيِ ِبنَي الطَّ 
 ُُثَّ انَدفَع يف املسألة واجتهَد يف الّدعاء َوقال َوعيناه سالتا دموعا :

الل ُهمَّ اْجَعْلِِن َأْخشاَك َكَأّن ِ َأراَك َوأْسِعْدّن بِتَ ْقواَك َوال ُتْشِقِِن ِبَْعِصَيِتَك 
 َحّتَّ ال ُأِحبَّ تَ ْعِجيَل ما َأخَّْرَت َوال َوِخْر َل يف َقضاِئَك َوِبِرْك َل يف َقَدِركَ 

ََتِْخرَي ما َعجَّْلَت، الل ُهمَّ اْجَعْل ِغناَي يف نَ ْفِسي َواليَِّقنَي يف قَ ْلِب َواْلْخالَص 
يف َعَمِلي َوالن وَر يف َبَصِري َوالَبِصريََة يف ِديِِن َوَمتِ ْعِِن ِبَوارِِحي َواْجَعْل ََسِْعي 

، َواْنُصْرّن َعلى َمْن ظََلَمِِن َوَأِرّن ِفيِه َثِري َوَمآِرِب َوَأِقرَّ َوَبَصرِ  ي الوارَِثنْيِ ِمِنِ 
ِبذِلَك َعْيِِن، الل ُهمَّ اْكِشْف ُكْرَبيِت َواْسُْتْ َعْوَرِت َواْغِفْر َل َخِطيَئيِت َواْخَسْأ 

َجَة الُعْليا يف اَلخرِة َواْلو َل، َشْيطاّن َوُفكَّ رِهاّن َواْجَعْل َل اي ِإَِلي الدَّرَ 
الل ُهمَّ َلَك اِلَْمُد َكما َخَلْقَتِِن َفَجَعْلَتِِن ََسيعا  َبِصريا  َوَلَك اِلَْمُد َكما َخَلْقَتِِن 
َفَجَعْلَتِِن َخْلقا  َسِواي   َرمْحَة  ِب َوَقْد ُكْنَت َعْن َخْلِقي َغِني ا  ربِ  ِبا بَ َرْأَتِِن 

ِفْطَرِت. َربِ  ِبا أَْنَشْأَتِِن فََأْحَسْنَت ُصوَرِت َربِ  ِبا َأْحَسْنَت ِإََلَّ  فَ َعدَّْلتَ 
َتِِن َربِ  ِبا َكِْلَتِِن  َوَوف َّْقَتِِن َربِ  ِبا  237]َأْحَسْنَت ِب[ َويف نَ ْفِسي عافَ ي ْ
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َتِِن َوِمْن ُكلِ  َخرْيٍ  َتِِن َربِ  ِبا أَنْ َعْمَت َعَليَّ فَ َهَديْ َتِِن َربِ  ِبا َأْولَي ْ  َأْعطَي ْ
َتِِن  َتِِن َوأقْ نَ ي ْ َتِِن َربِ  ِبا َأْغنَ ي ْ َتِِن َوَسَقي ْ َتِِن َوَأْعَزْزَتِِن  238َأْعطَي ْ َربِ  ِبا أَعن ْ

َربِ  ِبا أَْلَبْسَتِِن ِمْن ِسْْتَِك الصَّايف َوَيسَّْرَت َل ِمْن ُصْنِعَك الكايف ؛ َصلِ  
ِم َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمَّ  ٍد َوَأِعِنِ  َعلى َبواِئِق الد ُهوِر َوُصُروِف اللَّياَل َواْلايَّ

ْنيا وَُكُرِبِت اَلخرِة َواْكِفِِن َشرَّ ما يَ ْعَمُل الظَّاِلُموَن يف  َوجَنِ ِِن ِمْن َأْهواِل الد 
ِِن فَاْحُرْسِِن اَْلْرِض، الل ُهمَّ ما َأخاُف فَاْكِفِِن َوما َأْحَذُر َفِقِِن َويف نَ ْفِسي َوِدي

َويف َسَفِري فَاْحَفْظِِن َويف َأْهِلي َوماَل فَاْخُلْفِِن َوِفيما َرزَقْ َتِِن فَباِرْك َل َويف 
نَ ْفِسي َفَذلِ ْلِِن َويف َأْعنُيِ النَّاِس فَ َعظِ ْمِِن َوِمْن َشرِ  اَِلنِ  َواِْلْنِس َفَسلِ ْمِِن 

َتِلِِن َونَِعَمَك َفال َوِبُذنُوِب َفال تَ ْفَضْحِِن َوِبسَ  رِيَرِت َفال َُتِْزّن َوِبَعَمِلي َفال تَ ب ْ
َتْسُلْبِِن َوِإَل َغرْيَِك َفال َتِكْلِِن، ِإَِلي ِإَل َمْن َتِكُلِِن ِإَل َقرِيٍب فَ يَ ْقَطُعِِن َأْم ِإَل 

يُك َأْمِري، َأْشُكو بَِعيٍد فَ يَ َتَجهَُّمِِن َأْم ِإَل املُْسَتْضِعِفنَي َل َوأَْنَت َرِبِ  َوَملِ 
ِإلَْيَك ُغْرَبيِت َوبُ ْعَد داِري َوَهواّن َعلى َمْن َملَّْكَتُه َأْمِري، ِإَِلي َفال َُتِْلْل َعَليَّ 
َغَضَبك فَِإْن مَلْ َتُكْن َغِضْبَت َعَليَّ َفال ُأِبَل ُسْبحاَنَك َغرْيَ َأنَّ عاِفيَ َتَك َأْوَسُع 

وِر َوْجِهَك الَِّذي َأْشَرَقْت َلُه اَْلْرُض َوالسَّماواُت َل، فََأْسأَُلَك اي َربِ  بِنُ 
وَُكِشَفْت ]وانَكَشَفْت[ ِبِه الظ ُلماُت َوَصُلَح ِبِه َأْمُر اْلوَِّلنَي َواَلِخرِيَن َأْن ال 
ُُتِيَتِِن َعلى َغَضِبَك َوال تُ ْنِزْل ِب َسَخَطَك، َلَك الُعْتىب، َلَك الُعْتىب َحّتَّ 

َل ذِلَك. ال ِإلَه ِإال  أَْنَت َربَّ البَ َلِد اِلَراِم َواملَْشَعِر اِلَراِم َوالبَ ْيِت تَ ْرضى قَ بْ 
الَعِتيِق الَِّذي َأْحَلْلَتُه الََبََكَة َوَجَعْلَتُه ِللنَّاِس َأْمنا ، اي َمْن َعفا َعْن َعِظيِم 
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ْن َأْعطى اَلَزِيَل ِبَكَرِمِه، اي الذ نُوِب ِبِْلِمِه اي َمْن َأْسَبَغ الن ََّعماَء ِبَفْضِلِه اي مَ 
ُعدَِّت يف ِشدَِّت اي صاِحِب يف َوْحَدِت اي ِغياِثي يف ُكْرَبيِت اي َولِيِ ي يف نِْعَميِت اي 
ِإَِلي َوِإلَه آِبِئي ِإْبراِهيَم َوِإَْساِعيَل َوِإْسحاَق َويَ ْعُقوَب َوَربَّ َجَْبئِيَل َوِميكائِيَل 

َتَجِبنَي ُمْنِزَل الت َّْوراِة ]وميكاَل[ َوِإسْ  راِفيَل َوَربَّ ُُمَمٍَّد خاُتَِ النَِّبيِ نَي َوآِلِه املُن ْ
َواْلجْنِيِل َوالزَّبُوِر َوالُفْرقاِن َوُمنَ زِ َل كهيعص َوطَه َويَس َوالُقْرآِن اِلَِكيم، أَْنَت 

ْرُض ِبُرْحِبها ]ِبَا َكْهِفي ِحنَي تُ ْعِييِِن املَذاِهُب يف َسَعِتها َوَتِضيُق ِبَ اْلَ 
رَُحَبْت[ َوَلْوال َرمْحَُتَك َلُكْنُت ِمَن اَلاِلِكنَي، َوأَْنَت ُمِقيُل َعثْ َرِت َوَلْوال َسْْتَُك 
َي َلُكْنُت ِمْن املَْفُضوِحنَي َوأَْنَت ُمَؤيِ ِدي ِِبلنَّْصِر َعلى َأْعداِئي َوْلوال َنْصُرَك  ِإايَّ

َي ]نصُرَك َل[ َلُكنْ  ُت ِمَن املَْغُلوِبنَي. اي َمْن َخصَّ نَ ْفَسُه ِِبلس ُموِ  َوالر ِفْ َعِة ِإايَّ
َعلى َأْعناِقِهْم  239فََأْولِياُؤُه ِبِعز ِِه يَ ْعتَ ز وَن اي َمْن َجَعَلْت َلُه املُُلوُك ِنرْيَ املََذلَّةِ 
الص ُدوُر َوَغْيَب ما فَ ُهْم ِمْن َسَطواتِِه خائُِفوَن يَ ْعَلُم خائَِنَة اْلْعنُيِ َوما َُتِْفي 

ََتِْت ِبِه اْلْزِمَنُة َوالد ُهوُر اي َمْن ال يَ ْعَلُم َكْيف ُهَو ِإال  ُهَو اي َمْن ال يَ ْعَلُم ما 
ُهَو ِإال  ُهَو، اي َمْن ال يَ ْعَلُم ما يَ ْعَلُمُه ِإال  ُهَو اي َمْن َكَبَس اَْلْرَض َعلى املاِء 

َقِطُع َوَسدَّ اَلَواَء ِِبلسَّماِء اي  َمْن َلُه َأْكَرُم اْلَساِء، اي ذا املَْعُروِف الَِّذي ال يَ ن ْ
الرَّْكِب لُِيوُسَف يف البَ َلِد الَقْفِر َوُُمْرَِجُه ِمْن اَُلبِ  َوجاِعَلُه  240أََبدا  اي ُمَقيِ ضَ 

 ِمَن اِلُْزُن بَ ْعَد الُعُبوِديَِّة َمِلكا  اي رادَُّه َعلى يَ ْعُقوَب بَ ْعَد َأِن ابْ َيضَّْت َعْيناهُ 
فَ ُهَو َكِظيم ، اي كاِشَف الض رِ  َوالبَ ْلوى َعْن َأي وَب َوُِمِْسَك ]اي ُِمِْسَك[ َيَدْي 
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ِإْبراِهيَم َعْن َذْبِح اْبِنِه بَ ْعَد ِكََبِ ِسنِ ِه َوفَناِء ُعُمرِِه، اي َمِن اْسَتجاَب ِلزََكِرايَّ 
َوِحيدا ، اي َمْن َأْخَرَج يُوُنَس ِمْن َبْطِن اِلُوِت  فَ َوَهَب َلُه ََيْي َوملَْ َيَدْعُه فَ ْردا  

اي َمْن فَ َلَق الَبْحَر لَِبِِن ِإْسرائِيَل فََأجْناُهْم َوَجَعَل ِفْرَعْوَن َوُجُنوَدُه ِمَن املُْغَرِقنَي 
ْن َعصاُه اي َمْن َأْرَسَل الرِ ايَح ُمَبشِ راٍت َبنْيَ َيَدْي َرمْحَِتِه اي َمْن مَلْ يَ ْعَجْل َعلى مِ 

َقَذ السََّحَرَة ِمْن بَ ْعِد ُطوِل اَلُُحوِد َوَقْد َغَدوا يف نِْعَمِتِه  ِمْن َخْلِقِه اي َمِن اْستَ ن ْ
بُوا ُرُسَلُه. اي هللُا اي الل ُه  َيَُْكُلوَن ِرْزَقُه َويَ ْعُبُدوَن َغرْيَُه َوَقْد حاد وُه َوَند وُه وََكذَّ

ع  ال َبْدَء لك[ ال ِندَّ لك اي داِئما  ال نَفاَد َلَك اي اي َبِديُء اي َبِديعا  ]اي بدي
َحي ا  ِحنَي ال َحيَّ اي ُُمِْيَي املَْوتى اي َمْن ُهَو قاِئم  َعلى ُكلِ  نَ ْفٍس ِبا َكَسَبْت، اي 
َمْن َقلَّ َلُه ُشْكِري فَ َلْم ََيْرِْمِِن َوَعُظَمْت َخِطيَئيِت فَ َلْم يَ ْفَضْحِِن َورَآّن َعلى 

ملَعاِصي فَ َلْم َيْشهْرّن ]فَ َلْم َُيُْذلِن[ اي َمْن َحِفَظِِن يف ِصَغِري اي َمْن َرزََقِِن ا
يف ِكََبِي، اي َمْن َأايِديِه ِعْنِدي ال َُتْصى َونَِعُمُه ال ُُتازى اي َمْن عاَرَضِِن 

اّن ِلإِلُياِن ِمْن ِِبَْلرْيِ َواْلْحساِن َوعاَرْضُتُه ِِبِْلساَءِة َوالِعْصياِن، اي َمْن َهد
قَ ْبِل َأْن َأْعِرَف ُشْكَر االْمِتناِن، اي َمْن َدَعْوتُُه َمرِيضا  َفَشفاّن َوُعْرايَن  َفَكساّن 
َوجائِعا  فََأْشبَ َعِِن َوَعْطشاَن  فََأْرواّن َوَذلِيال  فََأَعزَّّن َوجاِهال  فَ َعرََّفِِن َوَوِحيدا  

َتِصرا  فَ َنَصَرّن َوَغِني ا  فَ َلْم َيْسُلْبِِن َفَكث ََّرّن َوغائِبا  فَ َردَّ  ّن َوُمِقالًّ فََأْغناّن َوُمن ْ
يِع ذِلَك فَابْ َتَدَأّن ؛ فَ َلَك اِلَْمُد َوالش ْكُر اي َمْن َأقاَل  َوَأْمَسْكُت َعْن ُجَِ

نُوِب َوبَ لََّغِِن طََلِب َعثْ َرِت َونَ فََّس ُكْرَبيِت َوَأجاَب َدْعَوِت َوَسَْتَ َعْوَرِت َوَغَفَر ذُ 
َوَنَصَرّن َعلى َعُدوِ ي َوِإْن َأُعد  نَِعَمَك َوِمنَ َنَك وََكراِئَم ِمَنِحَك ال ُأْحِصيها، اي 
َمْوالَي أَْنَت الَِّذي َمنَ ْنَت، أَْنَت ال ِذي أَنْ َعْمَت، أَْنَت الَِّذي َأْحَسْنَت، أَْنَت 

ْفَضْلَت، َأْنَت الَِّذي َأْكَمْلَت، َأْنَت الَِّذي الَِّذي َأُْجَْلَت، أَْنَت الَِّذي أَ 
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َرزَْقَت، أَْنَت الَِّذي َوف َّْقَت، أَْنَت الَِّذي َأْعطَْيَت، أَْنَت الَِّذي َأْغنَ ْيَت، َأْنَت 
الَِّذي َأقْ نَ ْيَت، أَْنَت الَِّذي آَوْيَت، أَْنَت الَِّذي َكَفْيَت، أَْنَت الَِّذي َهَدْيَت، 

ي َعَصْمَت، أَْنَت الَِّذي َسَْتَْت، أَْنَت الَِّذي َغَفْرَت، أَْنَت الَِّذي أَْنَت الَّذِ 
َأقَ ْلَت، َأْنَت الَِّذي َمكَّْنَت، أَْنَت الَِّذي َأْعَزْزَت، أَْنَت الَِّذي َأَعْنَت، َأْنَت 

َشَفْيَت،  الَِّذي َعَضْدَت، أَْنَت الَِّذي َأيَّْدَت، أَْنَت الَِّذي َنَصْرَت، أَْنَت الَِّذي
أَْنَت الَِّذي عافَ ْيَت، َأْنَت الَِّذي َأْكَرْمَت، تَبارَْكَت َوَتعاَلْيَت فَ َلَك اِلَْمُد 

أََبدا ، ُثَّ َأَن اي ِإَِلي املُْعَْتُِف ِبُذنُوِب فَاْغِفْرها  241داِئما  َوَلَك الش ْكُر َواِصبا  
َن الَِّذي َُهَْمُت َأَن الَِّذي َجِهْلُت َأَن َل. َأَن الَِّذي َأَسْأُت َأَن الَِّذي َأْخطَْأُت أَ 

الَِّذي َغَفْلُت َأَن الَِّذي َسَهْوُت َأَن الَِّذي اْعَتَمْدُت َأَن الَِّذي تَ َعمَّْدُت َأَن 
الَِّذي َوَعْدُت َأَن الَِّذي َأْخَلْفُت َأَن الَِّذي َنَكْثُت َأَن الَِّذي َأقْ َرْرُت َأَن الِ ِذي 

ِنْعَمِتَك َعَليَّ َوِعْنِدي، َوأَبُ ُوُء ِبُذنُوِب فَاْغِفْرها َل اي َمْن ال َتُضر ُه اْعَْتَْفُت بِ 
ُهْم ِبَُعونَِتِه  ُذنُوُب ِعباِدِه َوُهَو الَغِِن  َعْن طاَعِتِهْم َواملَُوفِ ُق َمْن َعِمَل صاِِلا  ِمن ْ

َتِِن فَاْرَتَكْبُت ََّنَْيَك َوَرمْحَِتِه. فَ َلَك اِلَْمُد ِإَِلي َوَسيِ ِدي َأَمْرَتِِن  ُتَك َوََّنَي ْ فَ َعَصي ْ
ٍة فَأَنْ َتِصُر فَِبَأيِ  َشيٍء أَنْ َتِصُر  فََأْصَبْحُت ال ذا َبراَءٍة َل َفَأْعَتِذُر َوال ذا قُ وَّ
فَِبَأيِ  َشيٍء َأْستَ ْقِبُلَك ]َأسَتقيُلَك[ اي َمْوالَي أَِبَسْمِعي َأْم بَِبَصِري َأْم بِِلساّن 

ُتَك اي َمْوالَي؟ َأْم بِ  َيِدي َأْم ِبرِْجِلي؟ أَلَْيَس ُكل ها نَِعَمَك ِعْنِدي َوِبُكلِ ها َعَصي ْ
فَ َلَك اِلُجَُّة َوالسَِّبيُل َعَليَّ اي َمْن َسَْتَّن ِمَن اَلِبِء َواْلُمَّهاِت َأْن يَ ْزُجُروّن 

ُوّن َوِمَن السَّ  الِطنِي َأْن يُعاِقُبوّن، َوَلِو اطََّلُعوا َوِمَن الَعشاِئِر َواِْلْخواِن َأْن يُ َعريِ 
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اي َمْوالَي َعلى ما اطََّلْعَت َعَلْيِه ِمِنِ  ِإذا  ما َأْنَظُروّن َوَلَرَفُضوّن َوَقَطُعوّن؛ َفها 
َأَن ذا اي ِإَِلي َبنْيَ َيَدْيَك اي َسيِ ِدي خاِضع  َذلِيل  َحِصري  حقري  ال ذو َبراَءٍة 

ٍة فَأَنْ َتِصُر َوال ُحجٍَّة فَاْحَتج  َِبا َوال قاِئل  ملَْ َأْجَْتِْح َومَلْ فََأْعَتِذُر َوال  ذو قُ وَّ
َفُعِِن َكْيَف َوَأَّنَّ  َأْعَمْل ُسوءا ، َوما َعسى اَلُُحوُد َوَلْو َجَحْدُت اي َمْوالَي يَ ن ْ

ِقينا  َغرْيَ ِذي ذِلَك َوَجوارِِحي ُكل ها شاِهَدة  َعَليَّ ِبا َقْد َعِمْلُت َوَعِلْمُت يَ 
َشكٍ  أَنََّك سائِِلي ِمْن َعظاِئِم اْلُُموِر َوأَنََّك اِلََكُم ]اِلكيُم[ الَعْدُل الَِّذي ال 
ْبِِن اي ِإَِلي َفِبُذنُوِب  َُتُوُر َوَعْدُلَك ُمْهِلِكي َوِمْن ُكلِ  َعْدِلَك َمْهَرِب فَِإْن تُ َعذِ 

َعِنِ  فَِبِحْلِمَك َوُجوِدَك وََكَرِمَك، ال ِإلَه ِإال  أَْنَت بَ ْعَد ُحجَِّتَك َعَليَّ َوِإْن تَ ْعُف 
ُسْبحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي ال ِإلَه ِإال  أَْنَت ُسْبحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمْن 

ِديَن ال ِإلَه إِ  ال  أَْنَت املُْستَ ْغِفرِيَن ال ِإلَه ِإال  أَْنَت ُسْبحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن املَُوحِ 
ُسْبحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن اْلائِِفنَي ال ِإلَه ِإال  أَْنَت ُسْبحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن 
الَوِجِلنَي ال ِإلَه ِإال  َأْنَت ُسْبحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن الرَّاِجنَي ال ِإلَه ِإال  َأْنَت 

ِإال  أَْنَت ُسْبحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن ُسْبحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن الرَّاِغِبنَي ال ِإلَه 
املَُهلِ ِلنَي ال ِإلَه ِإال  َأْنَت ُسْبحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن السَّائِِلنَي ال ِإلَه ِإال  أَْنَت 
ُسْبحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن املَُسبِ ِحنَي ال ِإلَه ِإال  َأْنَت ُسْبحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن 

ِينَ   ال ِإلَه ِإال  أَْنَت ُسْبحاَنَك َرِبِ  َوَرب  آِبِئَي اْلو ِلنَي. الل ُهمَّ هذا ثَناِئي املَُكَبِ 
دا ، َوِإْن ُكْنُت  َعَلْيَك ِمَُجِ دا  َوِإْخالِصي ِلذِْكِرَك ُمَوحِ دا  َوِإْقراِري ِبالِئَك ُمَعدِ 

ها َوَتقاُدِمها ِإَل حاِدٍث ما مَلْ ُمِقر ا  َأّن ِ ملَْ ُأْحِصها ِلَكثْ َرِِتا َوُسُبوِغها َوَتظاُهرِ 
تَ َزْل تَ تَ َعهَُّدّن ]تتغمَُّدّن[ ِبِه َمَعها ُمْنُذ َخَلْقَتِِن َوبَ َرْأَتِِن ِمْن َأوَِّل الُعمِر ِمَن 
اِْلْغناِء ِمَن الَفْقِر ]بعَد الفقِر[ وََكْشِف الض رِ  َوَتْسِبيِب الُيْسِر َوَدْفِع الُعْسِر 
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يِن، َوَلْو رََفَدّن َعلى َقْدِر َوتَ ْفرِيِج الَكرْ  ِب َوالعاِفَيِة يف الَبَدِن َوالسَّالَمِة يف الدِ 
يُع العاَلِمنَي ِمَن اْلوَِّلنَي َواَلِخرِيَن ما َقَدْرُت َوال ُهْم َعلى  ذْكِر نِْعَمِتَك ُجَِ

آالُؤَك َوال ذِلَك، تَ َقدَّْسَت َوَتعالَْيَت ِمْن َربٍ  كرٍي َعِظيٍم رَِحيٍم ال َُتْصى 
َلُغ ثَناُؤَك َوال ُتَكاىَف نَ ْعماؤَك َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأُتِْْم َعْلينا  يُ ب ْ
نَِعَمَك َوَأْسِعْدَن ِبطاَعِتَك ُسْبحاَنَك ال ِإلَه ِإال  َأْنَت، الل ُهمَّ ِإنََّك ُتُِيُب 

 َوَتْشِفي السَِّقيَم َوتُ ْغِِن الَفِقرَي املُْضَطرَّ َوَتْكِشُف الس وَء َوتُِغيُث املَْكُروبَ 
َوَُتَُْبُ الَكِسرَي َوتَ ْرَحُم الصَِّغرَي َوتُِعنُي الَكِبرَي َولَْيَس ُدوَنَك َظِهري  َوال فَ ْوَقَك 
َقِدير  َوأَْنَت الَعِلي  الَكِبرُي، اي ُمْطِلَق املَُكبَِّل اْلِسرِي اي راِزَق الطِ ْفِل الصَِّغرِي اي 

َة اْلاِئِف املُْسَتِجرِي اي َمْن ال َشرِيَك َلُه َوال َوزِيَر َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ِعْصمَ 
ُُمَمٍَّد َوَأْعِطِِن يف هِذِه الَعِشيَِّة َأْفَضَل ما َأْعطَْيَت َوأَنَ ْلَت َأَحدا  ِمْن ِعباِدَك 

ُدها َوبَِليٍَّة َتْصرُِفها  وَُكْربٍَة َتْكِشُفها َوَدْعَوٍة َتْسَمُعها ِمْن نِْعَمٍة ُتولِيها َوآالٍء ُُتَدِ 
َوَحَسَنٍة تَ تَ َقب َُّلها َوَسيِ َئٍة تَ تَ َغمَُّدها ِإنََّك َلِطيف  ِبا َتشاُء َخِبري  َوَعلى ُكلِ  َشيٍء 
، الل ُهمَّ ِإنََّك َأقْ َرُب َمْن ُدِعَي َوَأْسرَُع َمْن َأجاَب َوَأْكَرُم َمْن َعَفى َوَأْوَسُع  َقِدير 

ْنيا َواَلِخَرِة َورَِحيَمُهما لَْيَس َكِمْثِلَك مَ  ْن َأْعطى َوَأَْسَُع َمْن ُسِئْل اي َرمْحَن الد 
َتِِن َوَرِغْبُت  َتِِن َوَسأَْلُتَك فََأْعطَي ْ ، َدَعْوُتَك فََأَجب ْ َمْسؤول  َوال ِسواَك َمْأُمول 

َتِِن َوَفزِعْ  ي ْ َتِِن، الل ُهمَّ َفَصلِ  ِإلَْيَك فَ َرمِحَْتِِن َوَوثِْقُت ِبَك فَ َنجَّ ُت ِإلَْيَك َفَكَفي ْ
َعلى ُُمَمٍَّد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك َونَِبيِ َك َوَعلى آِلِه الطَّيِ ِبنَي الطَّاِهرِيَن َأُْجَِعنَي َوُتَِ ْم 
لَنا نَ ْعماَءَك َوَهنِ ْئنا َعطاَءَك َواْكتُ ْبنا َلَك شاِكرِيَن وَلالِئَك ذاِكرِيَن آِمنَي آِمنَي 

بَّ العاَلِمنَي. الل ُهمَّ اي َمْن َمَلَك فَ َقَدَر َوَقَدَر فَ َقَهَر َوُعِصَي َفَسَْتَ َواْستُ ْغِفَر رَ 
تَ َهى َأَمِل الرَّاِجنَي اي َمْن َأحاَط ِبُكلِ   فَ َغَفَر اي غايََة الطَّالِِبنَي الرَّاغبنَي، َوُمن ْ
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ة  َوِحْلما ، الل ُهمَّ ِإَنَّ نَ تَ َوجَُّه ِإلَْيَك يف َشيٍء ِعْلما  َوَوِسَع املُْسَتِقيلنَي رَْأَفة  َوَرمحَْ 
هِذِه الَعِشيَِّة الَّيِت َشرَّفْ َتها َوَعظَّْمَتها ِبَُحمٍَّد نَِبيِ َك َوَرُسوِلَك َوِخرَيَِتَك ِمْن 

ِبِه  َخْلِقَك َوَأِميِنَك َعلى َوْحِيَك الَبِشرِي النَِّذيِر السِ راِج املُِنرِي الَِّذي أَنْ َعْمتَ 
َعلى املُْسِلِمنَي َوَجَعْلَتُه َرمْحَة  ِلْلعاَلِمنَي. الل ُهمَّ َفَصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد 
َتَجِبنَي  َكما ُُمَمَّد  َأْهل  ِلذِلَك ِمْنَك اي َعِظيُم َفَصلِ  َعَلْيِه َوَعلى آِلِه املُن ْ

َن ِبَعْفِوَك َعن ا، فَِإلَْيَك َعجَِّت اْلْصواُت الطَّيِ ِبنَي الطَّاِهرِيَن َأُْجَِعنَي َوتَ َغمَّدْ 
ِبُصُنوِف الل غاِت فَاْجَعْل لَنا الل ُهمَّ يف هِذِه الَعِشيَِّة َنِصيبا  ِمْن ُكلِ  َخرْيٍ 

ها تَ ْقِسُمُه َبنْيَ ِعباِدَك َونُورا  َِتِْدي ِبِه َوَرمْحَة  تَ ْنُشُرها َوبَ رََكة  تُ ْنِزَُلا َوعاِفَية  ُُتَلِ لُ 
َوِرْزقا  تَ ْبُسطُُه اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي. الل ُهمَّ اْقِلْبنا يف هذا الَوْقِت ُمْنِجِحنَي 
ُمْفِلِحنَي َمَْبُورِيَن غاَّنِنَي َوال َُتَْعْلنا ِمَن القاِنِطنَي َوال َُتِْلنا ِمْن َرمْحَِتَك َوال 

نا ِمْن َرمْحَِتَك َُمُْروِمنَي َوال ِلَفْضِل ما ََتْرِْمنا ما نُ َؤمِ ُلُه ِمْن َفْضِلَك َوال َُتَْعلْ 
نُ َؤمِ ُلُه ِمْن َعطاِئَك قاِنِطنَي َوال تَ ُردََّن خائِِبنَي َوال ِمْن ِبِبَك َمْطُروِديَن، اي 
َأْجَوَد اَْلْجَوِديَن َوَأْكَرَم اْلْكَرِمنَي ِإلَْيَك َأقْ بَ ْلنا ُموِقِننَي َولِبَ ْيِتَك اِلَراِم آمِ نَي 

ِديَن فََأِعن ا َعلى َمناِسِكنا َوَأْكِمْل لَنا َحجَّنا َواْعُف َعن ا َوعاِفنا فَ َقْد قاصِ 
َمَدْدَن ِإلَْيَك أَْيِديَنا َفِهَي ِبِذلَِّة االْعِْتاِف َمْوُسوَمة ، الل ُهمَّ فََأْعِطنا يف هِذِه 

لِنا ِسواَك َوال َربَّ لَنا الَعِشيَِّة ما َسأَْلناَك َواْكِفنا ما اْسَتْكَفْيناَك َفال كايفَ 
َغرْيَُك، َنِفذ  ِفينا ُحْكُمَك ُمُِيط  بِنا ِعْلُمَك َعْدل  ِفينا َقضاُؤَك، اْقِض لَنا 
اَْلرْيَ َواْجَعْلنا ِمْن َأْهِل اَْلرْيِ، الل ُهمَّ َأْوِجْب لَنا ِبُوِدَك َعِظيَم اْلْجِر وََكِرَي 

لَنا ُذنُوبَنا َأُْجَِعنَي َوال ُِتِْلْكنا َمَع اَلاِلِكنَي َوال  الذ ْخِر َوَدواَم الُيْسِر َواْغِفرْ 
َتْصِرْف َعن ا رَْأفَ َتَك َوَرمْحََتَك اي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي، الل ُهمَّ اْجَعْلنا يف هذا الَوْقِت 
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َتُه َوَشَكَرَك َفِزْدَتُه َوَثَب ]وَتَب[ ِإلَْيَك فَ َقِبْلتَ  ُه َوتَ َنصََّل ِمَّْن َسأََلَك فََأْعطَي ْ
ِإلَْيَك ِمْن ُذنُوِبِه ُكلِ ها فَ َغَفْرَِتا َلُه اي ذا اََلالِل َواِْلْكراِم، الل ُهمَّ َونَ قِ نا ]الل همَّ 
ْدَن َواقْ َبْل َتَضر َعنا اي َخرْيَ َمْن ُسِئْل َواي َأْرَحَم  ْدَن واعِصْمنا[ َوَسدِ  َوفِ ْقنا وسدِ 

َفى َعَلْيِه ِإْغماُض اَلُُفوِن َوال ِلَُْظ الُعُيوِن َوال ما َمِن اْسُْتِْحَم اي َمْن ال ُيَْ 
اْستَ َقرَّ يف املَْكُنوِن َوال ما اْنَطَوْت َعَلْيِه ُمْضَمراُت الُقُلوِب. َأال ُكل  ذِلَك َقْد 
َأْحصاُه ِعْلُمَك َوَوِسَعُه ِحْلُمَك، ُسْبحاَنَك َوَتعالَْيَت َعم ا يَ ُقوُل الظَّاِلُموَن 

و ا  َكِبريا  ُتَسبِ ُح َلَك السَّماواُت السَّْبُع َواَْلَرُضوَن َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشيٍء ُعلُ 
ِإال  ُيَسبِ ُح ِبَْمِدَك، فَ َلَك اِلَْمُد َواملَْجُد َوُعُلو  اَِلدِ  اي ذا اََلالِل َواِْلْكراِم 

 واُد الَكرِي ُم الرَُّؤوُف الرَِّحيُم، َوالَفْضِل َواْلْنعاِم َواْلاَيِدي اَِلساِم َوأَْنَت اَلَ 
الل ُهمَّ َأْوِسْع َعَليَّ ِمْن ِرْزِقَك اَِلالِل َوعاِفِِن يف َبَدّن َوِديِِن َوآِمْن َخْويف 
َوَأْعِتْق رَقَ َبيِت ِمَن النَّاِر، الل ُهمَّ ال َُتُْكْر ِب َوال َتْسَتْدرِْجِِن َوال ََتَْدْعِِن َواْدرَْأ 

 َشرَّ َفَسَقِة اَِلنِ  َواْلْنِس.َعِنِ  

ما َمزَاداتن ، وقال 242ُث رفع رأسه وبصره إىل السماء وعيناه ماطراتِن كأّنَّ
:  بصوت  عال 

اي َأَْسََع السَّاِمِعنَي اي أَْبَصَر النَّاِظرِيَن َواي َأْسرََع اِلاِسِبنَي َواي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي 
ٍد السَّاَدِة املَياِمنِي، َوَأسأَُلَك الل ُهمَّ حاَجيِت الَّيِت ِإْن َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمَّ 

َتِِن؛ َأسأَُلَك  َفْعِِن ما َأْعطَي ْ َتِنيها ملَْ َيُضرَّّن ما َمنَ ْعَتِِن َوِإْن َمنَ ْعَتِنيها ملَْ يَ ن ْ َأْعطَي ْ
َلَك، َلَك املُْلُك  َفكاَك رَقَ َبيِت ِمَن النَّاِر ال ِإلَه ِإال  َأْنَت َوْحَدَك ال َشرِيكَ 

                                                            
242
ي  

 
ادة: وعاء من جلد يوضع فيه الماء، وعاء الماء ف زر فر.  المر  السَّ
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.  َوَلَك اِلَْمُد َوأَْنَت َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير  اي َربِ  اي َربِ 
، وُشِغَل َمْن حضر ممَّن كان حوله عن الدعاء اي َرب ِ وكان يكّرر قوله: 

ألنفسهم، وأقبلوا على االستماع له والتأمني على دعائه ُثَّ َعَلْت أصواهتم 
 أفاض الناس معه.بلبكاء معه وغربت الشمس و 

ِإَِلي َأَن الَفِقرُي يف ِغناَي َفَكْيَف ال َأُكوُن َفِقريا  يف فَ ْقِري ُُثَّ ادُْع هبذا الدعاء: 
ِإَِلي َأَن اَلاِهُل يف ِعْلِمي َفَكْيَف ال َأُكوُن َجُهوال  يف َجْهِلي، ِإَِلي ِإنَّ اْخِتالَف 

َنعا ِعباَدَك العارِِفنَي ِبَك َعِن الس ُكوِن ِإَل َعطاٍء َتْدِبرِيَك َوُسْرَعَة َطواِء َمقاِديِرَك مَ 
َوال ي ْأِس ِمْنَك يف َبالٍء، ِإَِلي ِمِنِ  ما يَِليُق بُِلْؤِمي َوِمْنَك ما يَِليُق ِبَكَرِمَك، ِإَِلي 

ُهما بَ ْعَد َوَصْفَت نَ ْفَسَك ِِبلل ْطِف َوالرَّْأَفِة َل قَ ْبَل ُوُجوِد َضْعِفي َأفَ َتْمنَ ُعِِن ِمن ْ 
َوُجوِد َضْعِفي ِإَِلي ِإْن َظَهَرِت املَحاِسُن ِمِنِ  فَِبَفْضِلَك َوَلَك امِلنَُّة َعَليَّ َوإْن 
، ِإَِلي َكْيَف َتِكُلِِن َوَقْد  َظَهَرِت املَساِوىُء ِمِنِ  فَِبَعْدِلَك َوَلَك اِلُجَُّة َعَليَّ

َوأَْنَت النَّاِصُر َل، َأْم َكْيَف َأِخيُب َوأَْنَت  َتَكفَّْلَت ]وقد توكَّْلُت[ َل وََكْيَف ُأضامُ 
اِلَِفي  ِب؟ ها َأَن أَتَ َوسَُّل ِإلَْيَك ِبَفْقِري ِإلَْيَك وََكْيَف أَتَ َوسَُّل ِإلَْيَك ِبا ُهَو َُمال  َأْن 

ْيَف أُتَ ْرِجُم َيِصَل ِإلَْيَك، َأْم َكْيَف َأْشُكو ِإلَْيَك حاَل َوُهَو ال َُيْفى َعَلْيَك، َأْم كَ 
ِبَقاَل َوُهَو ِمْنَك بَ َرز  ِإلَْيَك، َأْم َكْيَف َُتَيِ ُب آماَل َوِهي َقْد َوَفَدْت ِإلَْيَك، َأْم 
َكْيَف ال َُتِْسُن َأْحواَل َوِبَك قاَمت؟ ِإَِلي ما أَْلطََفَك ِب َمَع َعِظيِم َجْهِلي َوما 

ي ما َأقْ َرَبَك ِمِنِ  َوأَبْ َعَدّن َعْنَك َوما َأرَْأَفَك ِب! َأْرمَحََك ِب َمَع قَِبيِح ِفْعِلي! ِإَلِ 
َفما الَِّذي ََيُْجُبِِن َعْنَك؟ ِإَِلي َعِلْمُت ِِبْخِتالِف اَلَثِر َوتَ نَ ق الِت اَْلْطواِر َأنَّ 

َِلي ُكلَّما ُمراَدَك ِمِنِ  َأْن تَ تَ َعرََّف ِإََلَّ يف ُكلِ  َشيٍء َحّتَّ ال َأْجَهَلَك يف َشيٍء، إِ 
َأْخَرَسِِن ُلْؤِمي أَْنَطَقِِن َكَرُمَك وَُكلَّما آَيَسْتِِن َأْوصايف َأْطَمَعْتِن ِمنَ ُنَك، ِإَِلي َمْن  
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كاَنْت َُماِسُنُه َمَساِوىَء َفَكْيَف ال َتُكوُن َمساِوئُُه َمساِوىَء، َوَمْن كاَنْت َحقائُِقُه 
اوى، ِإَِلي ُحْكُمَك النَّاِفُذ َوَمِشيئَ ُتَك القاِهَرِة َدعاوى َفَكْيَف ال َتُكوُن َدعاواُه َدع

ُتها َوحاَلٍة  ملَْ َيْْتُكا ِلِذي َمقاٍل َمقاال  َوال ِلِذي حاٍل حاال ، ِإَِلي َكْم ِمْن طاَعٍة بنَ ي ْ
َلُم َأّن ِ َشيَّْدُِتا َهَدَم اْعِتماِدي َعَلْيها َعْدُلَك َبْل َأقاَلِِن ِمْنها َفْضُلَك، ِإَِلي ِإنََّك تَ عْ 

َوِإْن ملَْ َتُدِم الطَّاَعُة ِمِنِ  ِفْعال  َجْزما  فَ َقْد داَمْت َُمَبَّة  َوَعْزما ، ِإَِلي َكْيَف َأْعزُِم 
َوأَْنَت القاِهُر وََكْيَف ال َأْعزُِم َوأَْنَت اَلِمُر، ِإَِلي تَ َرد دي يف اَلَثِر يُوِجُب بُ ْعَد 

ْدَمٍة ُتوِصُلِِن ِإلَْيَك، َكْيَف ُيْسَتَدل  َعَلْيَك ِبا ُهَو يف املَزاِر فاُْجَْعِِن َعَلْيَك َبِ 
ُوُجوِدِه ُمْفَتِقر  ِإلَْيَك أََيُكوُن ِلَغرْيَِك ِمَن الظ ُهوِر ما لَْيَس َلَك َحّتَّ َيُكوَن ُهَو 

 بَ ُعْدَت َحّتَّ َتُكوَن املُْظِهَر َلَك، َمَّت ِغْبَت َحّتَّ ََتْتاَج ِإَل َدلِيٍل َيُدل  َعَلْيَك َوَمّت
اَلَثُر ِهَي الَّيِت ُتوِصُل ِإلَْيَك، َعِمَيْت َعنْي  ال َتراَك َعَلْيها رَِقيبا  َوَخِسَرْت َصْفَقُة 
َعْبٍد ملَْ َُتَْعَل َلُه ِمْن ُحبِ َك َنِصيبا ، ِإَِلي َأَمْرَت ِِبلر ُجوِع ِإَل اَلَثِر فََأْرِجْعِِن ِإلَْيَك 

ْنواِر َوِهدايَِة االْسِتْبصاِر َحّتَّ َأْرِجَع ِإلَْيَك ِمْنها َكما َدَخْلُت ِإلَْيَك ِمْنها ِبِكْسَوِة اْل
َمُصوَن السِ رِ  َعْن النََّظِر ِإلَْيها َوَمْرُفوَع اَِلمَِّة َعِن االْعِتماِد َعَلْيها ِإنََّك َعلى ُكلِ  

. ِإَِلي هذا ُذَلِ  ظاِهر  َبنْيَ َيَديْ  َك َوهذا حاَل ال َُيْفى َعَلْيَك ِمْنَك َشيٍء َقِدير 
َأْطُلُب الُوُصوَل ِإلَْيَك َوِبَك َأْسَتِدل  َعَلْيَك فَاْهِدّن بُِنوِرَك ِإلَْيَك َوَأِقْمِِن ِبِصْدِق 

َِلي الُعُبوِديَِّة َبنْيَ َيَدْيَك، ِإَِلي َعلِ ْمِِن ِمْن ِعْلِمَك املَْخُزوِن َوُصِنِ  ِبِسْْتَِك املَُصوِن إِ 
َحقِ ْقِِن ِبَقاِئِق َأْهِل الُقْرِب َواْسُلْك ِب َمْسَلَك َأْهِل اَلَْذِب، ِإَِلي َأْغِنِِن بَِتْدِبرِيَك 
َعْن َتْدِبرِيي َوِِبْخِتياِرَك َعِن اْخِتياِري َوأْوِقْفِِن َعلى َمراِكِز اْضِطراِري، ِإَِلي 

َشكِ ي َوِشرِْكي قَ ْبَل ُحُلوِل َرْمِسي، ِبَك  َأْخرِْجِِن ِمْن ُذلِ  نَ ْفِسي َوَطهِ ْرّن ِمنْ 
َك َأْسَأُل َفال َُتَيِ ْبِِن َويف َفْضِلَك  أَنْ َتِصُر فَاْنُصْرّن َوَعَلْيَك أَتَ وَكَُّل َفال َتِكْلِِن َوِإايَّ
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ُرْدّن، ِإَِلي َأْرَغُب َفال ََتْرِْمِِن َوِبَناِبَك أَنْ َتِسُب َفال تُ ْبِعْدّن َوبِباِبَك َأِقُف َفال َتطْ 
؟ ِإَِلي أَْنَت الَغِِن   تَ َقدََّس ِرضاَك َأْن َيُكوَن َلُه ِعلَّة  ِمْنَك َفَكْيَف َيُكوُن َلُه ِعلَّة  ِمِنِ 
؟ ِإَِلي ِإنَّ الَقضاَء  ِبذاِتَك َأْن َيِصَل ِإلَْيَك الن َّْفُع ِمْنَك َفَكْيَف ال َتُكوُن َغِني ا  َعِنِ 

َوِإنَّ اَلََوى ِبَوَثِئِق الشَّْهَوِة َأَسَرّن َفُكْن أَْنَت النَِّصرَي َل َحّتَّ  َوالَقَدَر ُُيَنِ ِيِن
تَ ْنُصَرّن َوتُ َبصِ َرّن َوَأْغِنِِن ِبَفْضِلَك َحّتَّ أْستَ ْغِِنَ ِبَك َعْن طََلِب، أَْنَت الَِّذي 

حَُّدوَك َوأَْنَت الَِّذي َأزَْلَت َأْشَرْقَت اْلْنواَر يف قُ ُلوِب َأْولِياِئَك َحّتَّ َعَرُفوَك َووَ 
اَْلْغياَر َعْن قُ ُلوِب َأِحبَّاِئَك َحّتَّ ملَْ َيُِب وا ِسواَك َوملَْ يَ ْلَجَأوا ِإَل َغرْيَِك أَْنَت 
ُهُم الَعواملُ َوأَْنَت الَِّذي َهَديْ تَ ُهْم َحْيُث اْستَ َباَنْت ََلُُم  املُْؤِنُس ََلُْم َحْيُث َأْوَحَشت ْ

، ماذا َوَجَد َمْن فَ َقَدَك َوما الَِّذي فَ َقَد َمْن َوَجَدَك؟! َلَقْد خاَب َمْن َرِضَي املَعاملُِ 
ُدوَنَك َبَدال  َوَلَقْد َخِسَر َمْن بَ َغى َعْنَك ُمَتَحوِ ال ، َكْيَف يُ ْرَجى ِسواَك َوأَْنَت ما 

ْلَت عاَدَة ااِلْمِتناِن؟ اي َمْن َقَطْعَت اْلْحساَن وََكْيَف يُْطَلُب ِمْن َغرْيَِك َوأَْنَت ما َبدَّ 
َأَذاَق َأِحبَّاَءُه َحالَوَة املُؤاَنَسِة َفقاُموا َبنْيَ َيَدْيِه ُمَتَملِ ِقنَي َواي َمْن أَْلَبَس َأْولِياَءُه 

َبِتِه َفقاُموا َبنْيَ َيَدْيِه ُمْستَ ْغِفرِيَن، أَْنَت الذَّاِكُر قَ ْبَل الذَّاِكرِيَن َوأَنْ  َت َمالِبَس َهي ْ
الباِدىُء ِِبِْلْحساِن قَ ْبَل تَ َوج ِه العاِبِديَن َوأَْنَت اَلَواُد ِِبلَعطاِء قَ ْبَل طََلِب 
الطَّالِِبنَي َوأَْنَت الَوهَّاُب ُثَّ ِلما َوَهْبَت لَنا ِمَن املُْستَ ْقِرِضنَي، ِإَِلي اْطُلْبِِن ِبَرمْحَِتَك 

َقِطُع َحّتَّ َأِصَل ِإلَْيَك َواْجِذْبِِن ِبَنِ كَ   َحّتَّ أُْقِبَل َعَلْيَك، ِإَِلي ِإنَّ رَجاِئي ال يَ ن ْ
ُتَك َكما َأنَّ َخْويف ال يُزايُِلِِن َوِإْن َأَطْعُتَك فَ َقْد َدفَ َعْتِِن الَعواملُ  َعْنَك َوِإْن َعَصي ْ

 َأَمِلي َأْم َكْي َف ِإلَْيَك َوَقْد َأْوقَ َعِِن ِعْلِمي ِبَكَرِمَك َعَلْيَك، ِإَِلي َكْيَف َأِخيُب َوأَْنتَ 
لَِّة َأرَْكْزَتِِن َأْم َكْيَف ال َأْسَتِعز   ُأهاُن َوَعَلْيَك ُمتََّكِلي، ِإَِلي َكْيَف َأْسَتِعز  َويف الذِ 
َتِِن؟ ِإَِلي َكْيَف ال َأفْ َتِقُر َوأَْنَت الَِّذي يف الُفَقراِء َأَقْمَتِِن َأْم َكيَف  َوِإلَْيَك َنَسب ْ
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َتِِن، َوأَْنَت الَِّذي ال ِإلَه َغرْيَُك، تَ َعرَّْفَت ِلُكلِ  َأفْ َتِقُر وَ  أَْنَت الَِّذي ِبُوِدَك َأْغنَ ي ْ
َشيٍء َفما َجِهَلَك َشيء  َوأَْنَت الَِّذي تَ َعرَّْفَت ِإََلَّ يف ُكلِ  َشيٍء فَ َرأَيْ ُتَك ظاِهرا  يف 

اْستَ َوى ِبَرمْحانِيَِّتِه َفصاَر الَعْرُش َغْيبا  ُكلِ  َشيٍء َوأَْنَت الظَّاِهُر ِلُكلِ  َشيٍء، اي َمِن 
يف ذاتِِه َُمَْقَت اَلَثَر ِِبَلَثِر َوَُمَْوَت اَْلْغياَر ِبُِحيطاِت َأْفالِك اْلَْنواِر، اي َمْن 
اْحَتَجَب يف ُسراِدقاِت َعْرِشِه َعْن َأْن ُتْدرَِكُه اْلْبصاُر اي َمْن َُتَلَّى ِبَكماِل ََبائِِه 

َحقََّقْت َعَظَمُتُه ِمَن ااِلْسِتواِء، َكْيَف ََتَْفى َوأَْنَت الظَّاِهُر َأْم َكْيَف َتِغيُب َوأَْنَت فَ تَ 
 الرَِّقيُب اِلاِضُر، ِإنََّك َعلى ُكلِ  َشيٍء َقِدير  َواِلَْمُد هلِل َوْحَدُه.   

 

 دعاء اْلمام زين العابدين )ع( يوم عرفة

نَي، اللَُّهمَّ َلَك اِْلَْمُد َبِدْيَع السَّمَواِت َواَْلْرِض، اي اِْلَْمُد هلِل َربِ  اْلَعاَلمِ 
َذا اَلَْاَلِل َواْلْكَراِم، َربَّ اَْلْرَِبِب َوإلَه ُكلِ  َمأُلوٍه، َوَخاِلَق ُكلِ  َُمُْلوٍق، 

ُكلِ  َوَواِرَث ُكلِ  َشيٍء، لَْيَس َكِمْثِلِه َشيء ، َوال يَ ْعُزُب َعْنُه ِعْلُم َشيٍء، َوُهَو بِ 
.  َشيٍء ُمُِيط ، َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشيٍء َقدير 

ُد، اْلَفْرُد اْلُمتَ َفرِ ُد، َوأَْنَت هللاُ اَل  أَْنَت هللاُ اَل إلَه إالَّ أَْنَت اَْلَح ُد اْلُمتَ َوحِ 
، َوأَْنَت هللاُ إلَه إالَّ أَْنَت اْلَكِرُي اْلُمَتَكر ُِم، اْلَعِظيُم اْلُمتَ َعظِ ُم، اْلَكِبرُي اْلُمَتَكَبِ ُ 

اَل إلَه إالَّ أَْنَت الَعِلي  اْلُمَتعاَل، اْلَشِدْيُد اْلِمَح اِل، َوأَْنَت هللُا ال إلَه إالَّ 
أَْنَت ال رَّمْحُن الرَِّحيُم، اْلَعِليُم اِْلَِكيُم، َوأَْنَت هللُا ال إلَه إال  أَْنَت السَِّميُع 

اِئُم اْلَبِصرُي، اْلَقِدُي اْْلَِبرُي، َوأَ  ْنَت هللُا اَل إلَه إال  أَْنَت اْلَكِرُي اْلْكَرُم، الدَّ
اَْلْدَوُم، َوأَْنَت هللُا ال إلَه إال  أَْنَت اْلوَُّل قَ ْبَل ُكلِ  َأَحٍد، َواَلِخُر بَ ْعَد ُكلِ  
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 َعَدٍد.
ِه، َواْلَعاَل يف ُدنُ و ِ  ِه، َوأَْنَت هللُا اَل َوأَْنَت هللُا ال إلَه إال  َأْنَت الدَّاّن يف ُعُلوِ 

إلَه إالَّ أَْنَت ُذو اْلبَ َهاِء َواْلَمْجِد، َواْلِكَْبِاَيِء َواِْلَْمِد، َوأَْنَت هللاُ اَل إلَه إال  َأْنَت 
الَِّذي أَْنَشْأَت اْلْشَياَء ِمْن َغرْيِ ِسْنٍخ، َوَصوَّْرَت َما َصوَّْرَت ِمْن َغرْيِ ِمثاٍل، 

َتدَ  َعاِت ِباَل اْحِتَذاٍء، أَْنَت الَِّذي َقدَّْرَت ُكلَّ َشيٍء تَ ْقِديرا ، َوابْ َتَدْعَت اْلُمب ْ
 َوَيسَّْرَت ُكلَّ َشيٍء تَ ْيِسريا ، َوَدب َّْرَت َما ُدوَنَك َتْدِبرْيا .

، َومَلْ  ، َوملَْ يُؤاِزْرَك يف َأْمِرَك َوزِير  َوأَْنَت الَِّذي ملَْ يُِعْنَك َعَلى َخْلِقَك َشرِيك 
َلَك ُمَشاِبه  َوال َنِظري ، أَْنَت الَِّذي َأَرْدَت َفَكاَن َحْتما  َما َأَرْدَت، َيُكْن 

َوَقَضْيَت َفَكاَن َعْدال  َما َقَضْيَت، َوَحَكْمَت َفَكاَن ِنْصفا  َما َحَكْمَت، أَْنَت 
َك بُ ْرَهان  َوال الَّ ِذي ال ََيِْويْ َك َمَكان ، َوملَْ يَ ُقْم ِلُسْلطَاِنَك ُسْلطَان ، َوملَْ يُ ْعيِ 

بَ َيان ، َأْنَت الَِّذي َأْحَصْيَت ُكلَّ َشيٍء َعَدَدا ، َوَجَعْلَت ِلُكلِ  َشْيء َأَمدا ، 
 َوَقدَّْرَت ُكلَّ َشيٍء تَ ْقِدْيرا .

أَْنَت الَِّذي َقُصَرِت اْلْوَهاُم َعْن َذاتِيَِّتَك، َوَعَجَزِت اَْلفْ َهاُم َعْن َكْيِفيَِّتَك، 
ِك اْلَْبَصاُر َمْوِضَع أَْيِنيَِّتَك، أَْنَت الَِّذي ال َُتَد  فَ َتُكوَن َُمُْدودا ، َومَلْ َوملَْ ُتْدرِ 

ُُتَثَّْل فَ َتُكوَن َمْوُجودا ، َوملَْ تَِلْد فَ َتُكوَن َمْوُلودا ، أَْنَت الَِّذي ال ِضدَّ َمَعَك 
 فَ يُ َعاِرَضَك. أَْنَت الَّ ِذي فَ يُ َعاِنَدَك، َوال ِعْدَل َلَك فَ ُيَكاِثَرَك، َواَل ِندَّ َلكَ 

 ابْ َتَدأ َواْختَ رََع َواْسَتْحَدَث َوابْ تَ دََع َوَأْحَسَن ُصْنَع َما َصَنَع.
ُسْبحاَنَك َما َأَجلَّ َشأَنَك، َوَأْسَن يف اْلَماِكِن َمَكاَنَك، َوَأْصدََع ِِبِْلَقِ  

َرُؤوٍف َما َأرَْأَفَك، َوَحِكيم َما ُفرقَاَنك، ُسْبَحاَنَك ِمْن َلِطيٍف َما أَْلَطَفَك، وَ 
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َأْعَرَفَك! ُسْبَحاَنَك ِمْن َمِلْيٍك َما َأْمنَ َعَك، َوَجَواٍد َما َأْوَسَعَك، َورَِفيٍع َما 
َأْرفَ َعَك، ُذو اْلَبهاِء َواْلَمْجِد، َواْلِكَْبِاَيِء َواِْلَْمِد، ُسْبَحاَنَك َبَسْطَت ِِبْْلَرْيَاِت 

َلَِْدايَُة ِمْن ِعْنِدَك، َفَمِن اْلَتَمَسَك ِلِديٍن َأْو ُدْنيا َوَجَدَك. َيَدَك، َوُعرَِفِت ا
ُسْبَحاَنَك َخَضَع َلَك َمْن َجرى يف ِعْلِمَك، َوَخَشَع لَعَظَمِتَك َما ُدوَن 

 َعْرِشَك، َوانْ َقاَد ِللتَّْسِلْيِم َلَك ُكل  َخْلِقَك.
، َوالَ  ، َواَل ُُتَس  ، َواَل ُتَكاُد، َواَل ُُتَاُط، َواَل َُتَاُط، ُسْبَحاَنَك اَل َُتَس   ُتَُس 

َواَل تُ َنازَُع، َواَل ُُتَارى، َواَل ُُتارى، َواَل َُتَادَُع، َواَل ُُتَاَكُر، ُسْبَحاَنَك َسِبيُلَك 
َجَدد ، َوَأْمُرَك َرَشد ، َوأَْنَت َحيٌّ َصَمد ، ُسْبَحاَنَك قَ ْوُلَك ُحْكم ، َوَقَضاُؤَك 

َل ِلَكِلَماِتَك،  َحْتم ، َوإرَاَدُتَك َعْزم ، ُسْبَحاَنَك اَل رَادَّ ِلَمِشيَِّتَك، َواَل ُمَبدِ 
 ُسْبَحاَنَك َِبِهَر اَلايِت، فَاِطَر السََّمَواِت، َِبِرَئ النََّسماِت.

َلَك َلَك اِْلَْمُد مَحَْدا  َيُدوُم ِبَدواِمَك، َوَلَك اِْلَْمُد مَحْدا  َخاِلدا  بِِنْعَمِتَك، وَ 
َعَك، َوَلَك اِْلَْمُد مَحْدا  َيزِيُد َعَلى ِرَضاَك، َوَلَك  اِْلَْمُد مَحْدا  يُ َواِزي ُصن ْ
اِْلَْمُد مَحْدا  َمَع مَحِْد ُكلِ  َحاِمٍد، َوُشْكرا  يَ ْقُصُر َعْنُه ُشْكُر ُكلِ  َشاِكٍر، مَحْدا  

َبِغي إالَّ َلَك، َواَل يُ تَ َقرَُّب ِبِه إالَّ إلَ  ْيَك، مَحْدا  ُيْسَتَداُم ِبِه اْلوَُّل، اَل يَ ن ْ
َوُيْسَتْدَعى ِبِه َدَواُم اَلِخِر، مَحْدا  يَ َتَضاَعُف َعَلى ُكُروِر اَْلْزِمَنِة، َويَ تَ َزاَيُد 
َأْضَعافَا  ُمَْتَاِدَفة ، مَحْدا  يَ ْعَجُز َعْن إْحَصائِِه اِْلََفَظُة، َوَيزِيُد َعَلى َما َأْحَصْتُه يف 

اْلَكتَ َبُة، مَحْدا  يُواِزُن َعْرَشَك املَِجْيَد، َويُ َعاِدُل ُكْرِسيََّك الرَِّفيَع، مَحْدا   ِكتاِبكَ 
َيْكُمل َلَدْيَك ثَ َوابُُه، َوَيْستَ ْغِرُق ُكلَّ َجَزاٍء َجَزاُؤُه، مَحْدا  ظَاِهُرُه َوْفق  لَِباِطِنِه، 

ملَْ ََيَْمْدَك َخْلق  ِمثْ َلُه، َواَل يَ ْعِرُف َأَحد  َوَِبِطُنُه َوْفق  ِلِصْدِق النِ يَِّة ِفيِه، مَحْدا  
ِسَواَك َفْضَلُه، مَحْدا  يُ َعاُن َمِن اْجتَ َهَد يف تَ ْعِدْيِدِه، َويُ َؤيَُّد َمْن َأْغَرَق نَ ْزعا  يف 
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َتِظُم َما أَْنَت َخاِلُقُه مِ  ْن بَ ْعُد، تَ ْوِفَيِتِه، مَحْدا  َُيَْمُع َما َخَلْقَت ِمَن اِْلَْمِد، َويَ ن ْ
مَحْدا  اَل مَحَْد َأقْ َرُب إََل قَ ْوِلَك ِمْنُه، َواَل َأمْحََد ِمَّْن ََيَْمُدَك ِبِه، مَحْدا  يُوِجُب 
ِبَكَرِمَك اْلَمزِيَد ِبُوُفورِِه، َوَتِصُلُه ِبَزِْيٍد بَ ْعَد َمزِْيٍد َطْوال  ِمْنَك، مَحْدا  ُيَُِب ِلَكَرِم 

  َجالَِلَك.َوْجِهَك، َويُ َقاِبُل ِعزَّ 
َتَجِب، اْلُمْصَطَفى، اْلُمَكرَِّم،  َربِ  َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد اْلُمن ْ
اْلُمَقرَِّب، َأْفَضَل َصَلَواِتَك، َوِبِرْك َعَلْيِه َأَُتَّ بَ رَكاِتَك، َوتَ َرحَّْم َعَلْيِه َأْمَتَع 

ة  زَاِكَية ، اَل َتُكوُن َصاَلة  َأزَْكى َرمَحَاِتَك، َربِ  َصلِ  َعَلى ُُمَمَّد َوآِلِه، َصالَ 
َها، َوَصلِ  َعَلْيِه َصالة   َها، َوَصلِ  َعَلْيِه َصاَلة  ََنِمَية ، اَل َتُكوُن َصالة  َأَّْنَى ِمن ْ ِمن ْ
رَاِضَية ، اَل َتُكوُن َصالة  فَ ْوقَ َها، َربِ  َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه، َصاَلة  تُ ْرِضيِه 

َلى ِرَضاُه، َوَصلِ  َعَلى ُُمَمَّد َوآِلِه َصاَلة  تُ ْرِضيَك َوَتزِيُد َعَلى ِرَضاَك َوَتزِيُد عَ 
َلُه، َوَصلِ  َعَلْيِه َصاَلة  اَل تَ ْرَضى َلُه إالَّ َِبَا، َواَل َترى َغرْيَُه ََلَا َأْهال ، َربِ  

ِصُل اتِ َصاَُلَا بِبَ َقاِئَك، َواَل وَصلِ  َعَلى ُُمَمَّد َوآِلِه، َصاَلة  ُُتَاِوُز ِرْضَواَنَك، َويَ تَّ 
َتِظُم  َفُد َكِلماُتَك، َربِ  َصلِ  َعَلى ُُمَمَّد َوآِلِه َصاَلة  تَ ن ْ َفُد َكَما اَل تَ ن ْ يَ ن ْ
َصَلَواِت َمالِئَكِتَك َوأَْنِبياِئَك َوُرُسِلَك َوَأْهِل طَاَعِتَك، َوَتْشَتِمُل َعَلى َصَلَواِت 

إْنِسَك َوَأْهِل إَجابَِتَك، َوَُتَْتِمُع َعَلى َصاَلِة ُكلِ  َمْن َذرَْأَت ِعَباِدَك ِمْن ِجن َك وَ 
 َوبَ َرْأَت ِمْن َأْصَناِف َخْلِقَك.

َربِ  َصلِ  َعَلْيِه َوآِلِه َصاَلة  َتُِيُط ِبُكلِ  َصاَلٍة َساِلَفٍة َوُمْسَتْأنَ َفٍة، َوَصلِ  
َوِلَمْن ُدوَنَك، َوتُ ْنِشُئ َمَع َذِلَك َصالة   َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َصاَلة  َمْرِضيَّة  َلكَ 

ِم ِزاَيَدة  يف  ُتَضاِعُف َمَعَها تِْلَك الصََّلَواِت ِعْنَدَها، َوَتزِيُدَها َعَلى ُكُروِر اَْلايَّ
َها َغرْيَُك.  َتَضاِعيَف اَل َُيِصيْها واَل يَ ُعد 
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ْخَْتَِْتُْم َْلْمِرَك، َوَجَعْلتَ ُهْم َخَزنََة َربِ  َصلِ  َعَلى َأطَاِئِب َأْهِل بَ ْيِتِه الَِّذيَن ا
ِعْلِمَك، َوَحَفَظَة ِدْيِنَك، َوُخَلَفاَءَك يف َأْرِضَك، َوُحَجَجَك َعَلى ِعَباِدَك، 
َلَة إلَْيَك  َنِس َتْطِهريا  ِِبرَاَدِتَك، َوَجَعْلتَ ُهْم اْلَوِسي ْ َوَطهَّْرَِتُْم ِمَن الر ِْجِس َوالدَّ

  َجنَِّتَك.َواْلَمْسَلَك إََل 
َربِ  َصلِ  َعَلى ُُمَمَّد َوآِلِه َصالة  ُُتِْزُل ََلُْم َِبَا ِمْن َِنَِلَك وََكَراَمِتَك، 
َوُتْكِمُل َِبْا ََلُُم اَْلْسن ِمْن َعطَاايَك َونَ َواِفِلَك، َوتُ َوفِ ُر َعَلْيِهُم اِلَْظَّ ِمْن 

َعَلْيِهم َصاَلة  اَل َأَمَد يف َأوََِّلَا، َواَل َغايََة َعَواِئِدَك َوَفواِئِدَك، َربِ  َصلِ  َعَلْيِه وَ 
ِْلََمِدَها، َواَل َِّنَايََة َلِخرَِها، َربِ  َصلِ  َعَلْيِهم زِنََة َعْرِشَك َوَما ُدونَُه، َوِملَء 

نَ ُهنَّ، َصاَلة  ت ُ  َقرِ َُبُم ََسَواِتَك َوَما فَ ْوقَ ُهنَّ، َوَعَدَد َأَرضيَك، َوَما ََتْتَ ُهنَّ، َوَما بَ ي ْ
، َوُمتَِّصَلة  بَِنظَاِئرِِهنَّ َأَبدا .  ِمْنَك زُْلفى َوَتُكوُن َلَك َوََلُْم ِرَضى 

اللَُّهمَّ إنََّك أَيَّْدَت ِديَنَك يف ُكلِ  َأَواٍن ِِبَماٍم َأَقْمَتُه َعَلما  ِلِعَباِدَك وَمنارا  يف 
َلُه ِبَْبِلكَ  ، َوَجَعْلَتُه الذَّرِيَعَة إََل ِرْضَواِنَك، ِباَلِدَك، بَ ْعَد َأْن َوَصْلَت َحب ْ

َواْفَْتَْضَت طَاَعَتُه، َوَحذَّْرَت َمْعِصيَ َتُه، َوَأَمْرَت ِِبْمِتثَاِل َأْمرِِه َواالْنِتَهاِء ِعْنَد 
، فَ ُهَو ِعْصَمُة الالَّ  م ، َواَل يَ َتَأخََّر َعْنُه ُمَتَأخِ ر  َمُه ُمتَ َقدِ  ِئِذيَن، ََّنِْيِه، َوَأالَّ يَ تَ َقدَّ

 وََكْهُف اْلُمْؤِمِننَي، َوُعْرَوُة اْلُمَتَمسِ ِكنَي، َوََبَاُء اْلَعاَلِمنَي.
اللَُّهمَّ فََأْوزِْع ِلَولِيِ َك ُشْكَر َما َأنْ َعْمَت ِبِه َعَلْيِه، َوَأْوزِْعَنا ِمثْ َلُه ِفيِه، َوآتِِه 

، ِمْن َلُدْنَك ُسْلطَاَن  َنِصريا ، َوافْ َتْح َلُه فَ ْتحا    َيِسريا ، َوَأِعْنُه ِبرُْكِنَك اْلَعزِ 
ِه ِبِْفِظَك، َواْنُصْرُه  َواْشُدْد َأْزرَُه، َوقَ وِ  َعُضَدُه، َورَاِعِه ِبَعْيِنَك، َوامحِْ
ِبَالِئَكِتَك، َواْمُدْدُه ِبُْنِدَك اَْلْغَلِب، َوَأِقْم ِبِه ِكَتاَبَك َوُحُدوَدَك، َوَشَرائَِعَك 

 َك َصَلَواُتَك اللَُّهمَّ َعَلْيِه َوآِلِه.َوُسَنَن َرُسولِ 
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َوَأْحِي ِبِه َما َأَماَتُه الظَّاِلُموَن ِمْن َمَعاملِِ ِديِنَك، َواْجُل ِبِه َصَدَأ اَْلَْوِر َعْن 
َطرِيَقِتَك، َوأَِبْن ِبِه الضَّرَّاَء ِمْن َسِبيِلَك، َوَأِزْل ِبِه النَّاِكِبنَي َعْن ِصَراِطَك، 

ِه بُ َغاَة َقْصِدَك ِعَوجا ، َوَأِلْن َجانَِبُه ِْلَْولَِياِئَك، َواْبُسْط َيَدُه َعَلى َواُْمَْق بِ 
َأْعَداِئَك، َوَهْب لَنا رَْأفَ َتُه َوَرمْحََتُه َوتَ َعط َفُه َوََتَن  َنُه، َواْجَعْلَنا َلُه َساِمِعنَي 

َدافَ َعِة َعْنُه ُمْكِنِفنَي، َوإلَْيَك ُمِطيِعنَي، َويف ِرَضاُه َساِعنَي، َوإََل ُنْصَرتِِه َواْلمُ 
 َوإََل َرُسوِلَك َصَلواُتَك اللَُّهمَّ َعَلْيِه َوآِلِه ِبَذِلَك ُمتَ َقر ِِبنَي.

َهَجُهم،  اللَُّهمَّ َوَصلِ  َعَلى َأْولِياِئِهُم اْلُمْعَْتِِفنَي ِبََقاِمِهم، اْلُمتَِّبِعنَي َمن ْ
ْمِسِكنَي ِبُعْرَوِِتِم، اْلُمَتَمسِ ِكنَي ِبَوالَيَِتِهم، اْلُمْؤُتَِ نَي اْلُمْقَتِفنْيَ آََثَرُهم، اْلُمْستَ 

َمُهم،  َتِظرِْيَن َأايَّ ِِبَماَمِتِهم، اْلُمَسلِ ِمنَي ِْلَْمرِِهم، اْلُمْجَتِهِدْيَن يف طاَعِتِهم، اْلُمن ْ
َياِت، النَّاِمَياِت، اْلَمادِ يَن إلَْيِهم َأْعيُ نَ ُهم، الصََّلَواِت اْلُمَبارََكاِت، الزَّاكِ 

الَغاِداَيِت، الرَّاِئحاِت، َوَسلِ ْم َعَلْيِهم َوَعَلى َأْرَواِحِهم، َواُْجَْع َعَلى الت َّْقَوى 
َأْمَرُهم، َوَأْصِلْح ََلُْم ُشُؤوََّنُْم، َوُتْب َعَلْيِهم إنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحيُم َوَخرْيُ 

 ُهم يف َداِر السَّاَلِم ِبَرمْحَِتَك اَي َأْرَحَم الرَّامِحِنَي.اْلَغاِفرِيَن، َواْجَعْلَنا َمعَ 
اللَُّهمَّ َهَذا يَ ْوُم َعَرَفَة، يَ ْوم  َشرَّفْ َتُه وََكرَّْمَتُه َوَعظَّْمَتُه، َنَشْرَت ِفيِه َرمْحََتَك، 

َلى ِعَباِدَك، اللَُّهمَّ َوَمنَ ْنَت ِفيِه ِبَعْفِوَك َوَأْجَزْلَت ِفيِه َعِطي ََّتَك، َوتَ َفضَّْلَت ِبِه عَ 
ُه، َفَجَعْلَتُه  َوَأََن َعْبُدَك الَِّذي أَنْ َعْمَت َعَلْيِه قَ ْبَل َخْلِقَك َلُه، َوبَ ْعَد َخْلِقَك إايَّ
ِمَّْن َهَديْ َتُه ِلِديِنَك، َوَوف َّْقَتُه ِِلَقِ َك، َوَعَصْمَتُه ِبَْبِلَك، َوَأْدَخْلَتُه يف ِحْزِبَك، 

 ِلُمَوااَلِة َأْولياِئَك، َوُمَعاَداِة َأْعَداِئَك، ُثَّ َأَمْرَتُه فَ َلْم َيَُْتَِْر، َوزََجْرَتُه َوَأْرَشْدَتهُ 
َتُه َعْن َمْعِصَيِتَك َفَخاَلَف َأْمَرَك إََل ََّنِْيَك، اَل ُمَعاَنَدة  َلَك  َزِجْر، َوََّنَي ْ فَ َلْم يَ ن ْ

ْرَتُه، َوَأَعانَُه َواَل اْسِتْكَبارا  َعَلْيَك، َبْل َدَعاُه َهَوا ُه إََل َما زَي َّْلَتُه، َوإََل َما َحذَّ
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َعَلى ذِلَك َعُدو َك َوَعُدو ُه، فََأْقَدَم َعَلْيِه َعارِفا  ِبَوِعْيِدَك، رَاِجيا  ِلَعْفِوَك، َواثِقا  
 بَِتَجاُوِزَك، وََكاَن َأَحقَّ ِعَباِدَك َمَع َما َمنَ ْنَت َعَلْيِه َأالَّ يَ ْفَعَل.

َها َأََن َذا َبنْيَ َيَدْيَك َصاِغرا ، َذلِيال ، َخاِضَعا ، َخاِشعا ، َخائَِفا ، ُمْعَْتِفا  وَ 
ْلُتُه، َوَجِلْيٍل ِمَن اْْلَطَااَي اْجَْتَْمُتُه، ُمْسَتِج ريا   ِبَعِظيٍم ِمَن الذ نُوِب ََتَمَّ

 ِمْنَك َّمُِري ، َواَل َُيْنَ ُعِِن ِمْنَك ِبَصْفِحَك، الِئذا  ِبَرمْحَِتَك، ُموِقنا  أَنَُّه اَل ُيُِريّن 
َماِنع ، فَ ُعْد َعَليَّ ِبَا تَ ُعوُد ِبِه َعَلى َمِن اْقَْتََف ِمْن تَ َغم ِدَك، َوُجْد َعَليَّ ِبَا 
َُتُوُد ِبِه َعَلى َمْن أَْلَقى بَِيِدِه إلَْيَك ِمْن َعْفِوَك، َواْمُنْن َعَليَّ ِبَا اَل يَ تَ َعاَظُمَك 

 َُتُنَّ ِبِه َعَلى َمْن َأمََّلَك ِمْن ُغْفَراِنَك. َأنْ 
َواْجَعْل َل يف َهَذا اْليَ ْوِم َنِصيبا  َأََنُل ِبِه َحظ ا  ِمْن ِرْضَواِنَك، َواَل تَ ُردَّّن 

ْم َما قَ  َقِلُب ِبِه اْلُمتَ َعبِ ُدوَن َلَك ِمْن ِعَباِدَك، فَإّن ِ َوإْن ملَْ أَُقدِ  دَُّموُه ِصْفرا  ِمَّا يَ ن ْ
ْمُت تَ ْوِحيَدَك، َونَ ْفَي اَْلْضَداِد َواْلَْنَداِد َواْلْشَباِه  ِمَن الصَّاِِلَاِت، فَ َقد َقدَّ
ُتَك ِمَن اْلَبْ َواِب الَّيِت َأَمْرَت َأْن تُ ْؤتى ِمْنها، َوتَ َقرَّْبُت إلَْيَك ِبَا اَل  َعْنَك، َوأَتَ ي ْ

ر ِب ِبِه، ُثَّ أَتْ بَ ْعُت ذِلَك ِِبِْلَنبَِة إلَْيَك، َوالتََّذل ِل يَ ْقُرُب ِبِه َأَحد  ِمْنَك إالَّ ِِبلت َّقَ 
َواالْسِتَكانَِة َلَك، َوُحْسِن الظَّنِ  ِبَك، َوالثِ َقِة ِبَا ِعْنَدَك، َوَشَفْعُتُه ِبَرجاِئَك 

لِ  يِل اْلَباِئِس الَِّذي َقلَّ َما ُيَِيُب َعَلْيِه رَاِجيَك، َوَسأَْلُتَك َمْسأََلَة اِْلَِقرِي الذ 
اْلَفِقرْيِ اْْلَاِئِف اْلُمْسَتِجرِي، َوَمَع َذِلَك ِخيَفة  َوَتَضر عا  َوتَ َعو ذا  َوتَ َلو ذا ، اَل 
ِيَن، َواَل ُمتَ َعالِيا  ِبدالَِّة اْلُمِطيِعنَي، َواَل ُمْسَتِطيال   ُمْسَتِطيال  بَِتكَب ِ اْلُمَتَكَبِ 

َأََن بَ ْعُد َأَقل  اَْلقَ لِ نَي، َوَأَذل  اَْلَذلِ نَي، َوِمْثُل الذَّرَِّة َأْو ِبَشَفاَعِة الشَّاِفِعنَي، وَ 
 ُدوََّنَا.

فَ َيا َمْن ملَْ يَ َعاِجِل اْلُمِسيِئنَي، واَل يَ ْنَدُه اْلُمْْتَِفنَي، َواَي َمْن َُيُن  ِِبقَاَلِة 
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ْلُمِسيُء اْلُمْعَْتُِف اْْلَاِطُئ املُذِنُب، اْلَعاِثرِيَن، َويَ تَ َفضَُّل ِبْنظَاِر اْْلَاِطِئنَي، َأََن ا
اْلُمْعَْتُِف اْلَعاِثُر، َأََن الَِّذي َأْقَدَم َعَلْيَك َُّمَْْتِائ ، َأََن الَِّذي َعَصاَك ُمتَ َعمِ دا ، َأََن 

ِذي الَِّذي اْسَتْحيا ِمْن ِعَباِدَك َوَِبَرَزَك، َأََن الَِّذي َهاَب ِعَباَدَك َوَأِمَنَك، َأََن الَّ 
ملَْ يَ ْرَهْب َسْطَوَتَك، َوملَْ َُيَْف ِبََْسَك، َأََن اَْلَاّن َعَلى نَ ْفِسِه، َأََن اْلُمْرَِتَُن 
بَِبِليَِّتِه، َأََن اْلَقِليُل اِْلََياِء، َأََن الطَِّويُل اْلَعناِء، ِبَقِ  َمِن انْ َتَجْبَت ِمْن َخْلِقَك، 

َتُه لِنَ ْفِسَك، ِبَ  قِ  َمِن اْخَْتَْت ِمْن َبريَِّتَك، َوَمِن اْجتَ بَ ْيَت َوِبَِن اْصَطَفي ْ
ِلَشْأِنَك، ِبَقِ  َمْن َوَصْلَت طَاَعَتُه ِبطَاَعِتَك، َوَمْن َجَعْلَت َمْعِصيَ َتُه 
َكَمْعِصَيِتَك، ِبَقِ  َمْن قَ َرْنَت ُمَواالََتُه ِبُواالِتَك، َوَمْن نُْطَت ُمَعاَداَتُه 

ْدّن يف يَ ْوِمَي َهَذا ِبَا تَ تَ َغمَُّد ِبِه َمْن َجَأَر إَلْيَك ُمتَ َنصِ ال ، َوَعاَذ ِبَُعاَداِتَك، تَ َغمَّ 
ِِبْسِتْغَفاِرَك ََتئِبا ، َوتَ َولَِِّن ِبَا تَ تَ َوَلَّ ِبِه َأْهَل طَاَعِتَك، َوالز ْلَفى َلَدْيَك، 

َمْن َوىف ِبَعْهِدَك، َوأَتْ َعَب نَ ْفَسُه يف َواْلَمَكانَِة ِمْنَك، َوتَ َوحَّْدّن ِبَا تَ تَ َوحَُّد ِبِه 
َذاِتَك، َوَأْجَهَدَها يف َمْرَضاِتَك، َواَل تُ َؤاِخْذّن بِتَ ْفرِيِطي يف َجْنِبَك، َوتَ َعدِ ي 
َطْوِري يف ُحدوِدَك، َوَُّمَاَوزَِة َأْحَكاِمَك، َواَل َتْسَتْدرِْجِِن ِِبْمالِئَك َل اْسِتْدرَاَج 

  َخرْيَ َما ِعْنَدُه، َومَلْ َيْشرُْكَك يف ُحُلوِل نِْعَمِتِه ِب.َمْن َمنَ َعِِن 
َونَ بِ ْهِِن ِمْن رَْقَدِة اْلَغاِفِلنَي، َوِسَنِة اْلُمْسرِِفنَي، َونَ ْعَسِة اْلَمْخُذوِلنَي. َوُخْذ 

َقْذَت ِبَقْلِب إََل َما اْستَ ْعَمْلَت ِبِه الَقانِِتنَي، َواْستَ ْعَبْدَت ِبِه اْلُمتَ َعب ِ  ِديَن، َواْستَ ن ْ
ِبِه اْلُمتَ َهاِوِننَي، َوَأِعْذّن ِمَّا يُ َباِعُدّن َعْنَك، َوََيُوُل بَ ْيِِن َوَبنْيَ َحظِ ي ِمْنَك، 
َوَيُصد ّن َعمَّا ُأَحاِوُل َلَدْيَك، َوَسهِ ْل َل َمْسَلَك اْْلَرْيَاِت إلَْيَك، َواْلُمَسابَ َقِة 

َها ِمْن َحْيُث َأمَ   ْرَت، َواْلُمَشاحََّة ِفيَها َعَلى َما َأَرْدَت.إلَي ْ
َواَل َُتَْحْقِِن ِفيَمْن َُتَْحُق ِمَن اْلُمْسَتِخفِ نَي ِبَا َأْوَعْدَت، َواَل ُِتِْلْكِِن َمَع َمْن 
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ْن ُِتِْلُك ِمَن اْلُمتَ َعرِ ِضنَي ِلَمْقِتَك، َواَل تُ َتَبِ ّْن ِفيَمْن تُ َتَبِ ُ ِمَن اْلُمْنَحرِِفنَي عَ 
َنِة، َوَخلِ ْصِِن ِمْن ََلََواِت اْلبَ ْلوى، َوَأِجْرّن ِمْن  ُسُبِلَك. َوجَنِ ِِنْ ِمْن َغَمَراِت اْلِفت ْ
َقَصٍة  َأْخِذ اِْلْمالِء، َوُحْل بَ ْيِِن َوَبنْيَ َعُدوٍ  ُيِضل ِِن، َوَهو ى يُوِبُقِِن، َوَمن ْ

 تَ ْرَضى َعْنُه بَ ْعَد َغَضِبَك، َواَل تَ ْرَهُقِِن، َواَل تُ ْعِرْض َعِنِ  إْعَراَض َمْن الَ 
تُ ْؤِيْسِِن ِمَن اْلَمِل ِفيَك، فَ يَ ْغِلَب َعَليَّ اْلُقُنوُط ِمْن َرمْحَِتَك، َواَل َُتَْتِحِنِ  ِبَا اَل 
ُلِنيِه ِمْن َفْضِل َُمَبَِّتَك، َواَل تُ ْرِسْلِِن ِمْن َيِدكَ  َهَظِِن ِمَّا َُتَمِ   طَاَقَة َل ِبِه، فَ تَ ب ْ

إْرَساَل َمْن اَل َخرْيَ ِفيِه، َواَل َحاَجَة ِبَك إلَْيِه، َواَل إَنبََة َلُه، َواَل تَ ْرِم ِبَ َرْمَي 
َمْن َسَقَط ِمْن َعنْيِ رَِعايَِتَك، َوَمِن اْشَتَمَل َعَلْيِه اْلِْْزُي ِمْن ِعْنِدَك، َبْل ُخْذ 

ِفنْيَ، َوزَل ِة اْلَمْغُرورِيَن، َوَوْرطَِة  بَِيِدي ِمْن َسْقَطِة اْلُمَْتَدِ ِديَن، َوَوْهَلةِ  اْلُمتَ َعسِ 
اَْلَاِلِكنَي، َوَعاِفِِن ِمَّا ابْ تَ َلْيَت ِبِه طَبَ َقاِت َعِبيِدَك َوإماِئَك، َوبَ لِ ْغِِن َمَباِلَغ َمْن 

يدا ، َوتَ َوف َّي ْ  َتُه َسِعيدا ، ُعِنيَت ِبِه، َوأَنْ َعْمَت َعَلْيِه، َوَرِضيَت َعْنُه، فََأَعْشَتُه محَِ
 َوَطوِ ْقِِن َطْوَق اِْلْقاَلِع َعمَّا َُيِْبُط اِلََْسَناِت، َوَيْذَهُب ِِبْلََبََكاِت.

َوَأْشِعْر قَ ْلِبَ االْزِدَجاَر َعْن قَ َباِئِح السَّيِ ئاِت، َوفَ َواِضِح اِْلَْوَِبِت، َواَل 
ِضيَك َعِنِ  َغرْيُُه، َوانْ زَْع ِمْن قَ ْلِب َتْشَغْلِِن ِبَا اَل ُأْدرُِكُه إالَّ ِبَك َعمَّا ال يُ رْ 

ُحبَّ ُدنْ َيا َدنِيٍَّة تَ ْنهى َعمَّا ِعْنَدَك، َوَتُصد  َعِن اْبِتَغاِء اْلَوِسيَلِة إلَْيَك، َوُتْذِهُل 
 َعِن الت ََّقُرِب ِمْنَك. َوزَيِ ْن َلَ الت ََّفر َد ِبَُناَجاِتَك ِِبللَّْيِل َوالن ََّهاِر، َوَهْب َل 

ِعْصَمة  ُتْدنِيِِن ِمْن َخْشَيِتَك، َوتَ ْقَطُعِِن َعْن رُُكوِب َُمَارِمَك، َوتَ ُفك ِِن ِمْن َأْسِر 
 اْلَعظَاِئِم.

َوَهْب َلَ التَّْطِهرَي ِمْن َدَنِس اْلِعْصَياِن، َوَأْذِهْب َعِنِ  َدَرَن اْْلَطَااَي، 
َداَء ُمَعافاِتَك، َوَجلِ ْلِِن َسواِبَغ نَ ْعَماِئَك، َوَسْربِْلِِن ِبِسْرِبِل َعاِفَيِتَك، َوَردِ ّن رِ 
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َوظَاِهْر َلَديَّ َفْضَلَك َوَطْوَلَك، َوأَيِ ْدّن بِتَ ْوِفيِقَك َوَتْسِدْيِدَك، َوَأِعِنِ  َعَلى 
ِت صاِلِح النِ يَِّة َوَمْرِضيِ  اْلَقْوِل َوُمْسَتْحَسِن اْلَعَمِل، َواَل َتِكْلِِن إََل َحْوَل َوقُ وَّ 

َعُثِِن ِلِلقاِئَك، َواَل تَ ْفَضْحِِن َبنْيَ َيَدْي  ُدوَن َحْوِلَك َوقُ وَِّتَك، َواَل ََتِْزّن يَ ْوَم تَ ب ْ
َأْولِيِائَك، َواَل تُ ْنِسِِن ِذْكَرَك، َواَل ُتْذِهْب َعِنِ  ُشْكَرَك، َبْل َأْلزِْمِنيِه يف َأْحَواِل 

َتِنيِه،  السَّْهِو ِعْنَد َغَفاَلِت اَْلَاِهِلنيَ  َِلالِئَك، َوَأْوزِْعِِن َأْن أُْثِِنَ ِبَا َأْوَلي ْ
َوَأْعَْتَِف ِبَا َأْسَديْ َتُه إََلَّ، َواْجَعْل َرْغَبيِت إَلْيَك فَ ْوَق َرْغَبِة اْلرَّاِغِبنَي، َومَحِْدي 

َك فَ ْوَق مَحِْد اِْلَاِمِدْيَن.  إايَّ
 ُِتِْلْكِِن ِبَا َأْسَديْ ُتُه إلَْيَك، َواَل َُتْبَ ْهِِن ِبَا َواَل ََتُْذْلِِن ِعْنَد فاَقيِت إلَْيَك، َوالَ 

َجبَ ْهَت ِبِه اْلَمَعاِنِديَن َلَك، فَإّن ِ َلَك ُمَسلِ م ، َأْعَلُم َأنَّ اِْلُجََّة َلَك، َوَأنََّك َأْوََل 
ِة، َوأَنََّك ِبَِْن تَ ْعُفَو ِِبْلَفْضِل، َوَأْعَوُد ِِبْلْحَساِن، َوَأْهُل الت َّْقَوى، َوَأْهُل اْلَمْغِفرَ 

َأْوََل ِمْنَك ِبَِْن تُ َعاِقَب، َوَأنََّك ِبَِْن َتْسُْتَ َأقْ َرُب ِمْنَك إََل أْن َتْشَهَر، فََأْحِيِِن 
ُلُغ َما ُأِحب  ِمْن َحْيُث اَل آِت َما َتْكَرُه َواَل  َتِظُم ِبا ُأرِيُد، َوتَ ب ْ َحياة  طَيِ َبة  تَ ن ْ

 ََّنَْيَت َعْنُه.َأْرَتِكُب َما 
َتَة َمْن َيْسَعى نُورُُه َبنْيَ َيَدْيِه، َوَعْن ُيِِينِه، َوَذل ِْلِِن َبنْيَ َيَدْيَك،  َوَأِمْتِِن ِمي ْ
َوَأِعزَّّنْ ِعْنَد َخْلِقَك، َوَضْعِِن إَذا َخَلْوُت ِبَك، َواْرفَ ْعِِن َبنْيَ ِعباِدَك، َوَأْغِنِِن 

 ، َوِزْدّن إلَْيَك فَاَقة  َوفَ ْقرا ، َوَأِعْذّن ِمْن َُشَاَتِة اَْلْعَداِء، َعمَّْن ُهَو َغِِنٌّ َعِنِ 
َوِمْن ُحُلوِل اْلَبالِء، َوِمَن الذ لِ  َواْلَعَناِء، تَ َغمَّْدّن ِفيَما اطََّلْعَت َعَلْيِه ِمِنِ  ِبَا 

 َعَلى اَْلَرِيَرِة َلْواَل َأَنتُُه، يَ تَ َغمَُّد ِبِه اْلَقاِدُر َعَلى اْلَبْطِش َلْواَل ِحْلُمُه، َواَلِخذُ 
َها ِلواذا  ِبَك، َوإْذ ملَْ تُِقْمِِن َمَقاَم  ِِن ِمن ْ َنة  َأْو ُسوءا  فَ َنجِ  َوإَذا َأَرْدَت ِبَقْوٍم ِفت ْ

 َفِضيَحٍة يف ُدنْ َياَك َفاَل تُِقْمِِن ِمثْ َلُه يف آِخَرِتَك.
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ا، َوَقِدَي فَ َواِئِدَك ِبََواِدِثَها. َواَل َُتُْدْد َلَ َواْشَفْع َل َأَواِئَل ِمَنِنَك ِبََِواِخرِهَ 
ا  يَ ْقُسو َمَعُه قَ ْلِب، َواَل تَ ْقَرْعِِن قَارَِعة  َيْذَهُب ََلا ََبَاِئي، َواَل َتُسْمِِن  َمد 

ْعِِن َخِسْيَسة  َيْصُغُر ََلَا َقْدِري، َواَل نَِقيَصة  ُُيَْهُل ِمْن َأْجِلَها َمَكاّن، َواَل تَ رُ 
 َرْوَعة  أُْبِلُس َِبَا، َواَل ِخْيفة  أوِجُس ُدوََّنَا.

َبيِت يف َوِعيِدَك، َوَحَذِري ِمْن إْعذاِرَك َوإْنَذاِرَك، َوَرْهَبيِت ِعْنَد  اْجَعْل َهي ْ
ِتاَلَوِة آايِتَك. َواْعُمْر لَْيِلي ِِبيَقاِظي ِفيِه ِلِعَباَدِتَك، َوتَ َفر ِدي ِِبلت ََّهج ِد َلَك، 

َك يف َفَكاِك وَ  َُتَر ِدي ِبُسُكوّن إلَْيَك، َوإنْ َزاِل َحَواِئِجي ِبَك، َوُمَنازََليِت إايَّ
 رَقَ َبيِت ِمْن ََنِرَك، َوإَجاَرِت ِمَّا ِفيِه َأْهُلَها ِمْن َعَذاِبَك.

اَل َُتَْعْلِِن َواَل َتَذْرّن يف طُْغَياّن َعاِمها ، َواَل يف َغْمَرِت َساِهيا  َحّتَّ ِحنٍي، وَ 
َنة  ِلَمن َنَظَر، َواَل َُتُْكْر ِبَ  ِعَظة  ِلَمِن ات ََّعَظ، َواَل َنَكاال  ِلَمِن اْعَتََبَ، َواَل ِفت ْ
ْل َل  ِفيَمْن َُتُْكُر ِبِه، َواَل َتْستَ ْبِدْل ِبَ َغرْيِي، َواَل تُ َغريِ ْ َلَ اَْسا ، َواَل تُبدِ 

ُزَوا  ِْلَْلِقَك، َواَل ُسْخِراي   َلَك، َواَل تَ َبعا  إالَّ ِلَمْرَضاِتَك، ِجْسما ، َواَل تَ تَِّخْذّن هُ 
 َواَل ُِمْتَ َهنا  إالَّ ِِبالْنِتَقاِم َلَك.

َوَأْوِجْدّن بَ ْرَد َعْفِوَك، وَحاَلَوَة َرمْحَِتَك َوَرْوِحَك َوَرَْيَاِنَك، َوَجنََّة نَِعْيِمَك، 
ا َتُِب  ِبَسَعٍة ِمْن َسَعِتَك، َواالْجِتَهاِد ِفيَما يُ ْزِلُف َوَأِذْقِِن َطْعَم اْلَفَراِغ ِلمَ 

ْفِِن بُِتْحَفٍة ِمْن َُتََفاِتَك، َواْجَعْل ُِتَاَرِت رَاِبَة ، وََكرَِّت َغرْيَ  َلَدْيَك َوِعْنَدك، َوَأَتِْ
ة  َنُصوحا  اَل تُ ْبِق َخاِسَرٍة، َوَأِخْفِِن َمَقاَمَك، َوَشوِ ْقِِن ِلقاَءَك، َوُتْب َعَليَّ تَ ْوبَ 

َمَعَها ُذنُوِب  ِصِغريَة  َوال َكِبريَة ، َواَل َتَذْر َمَعَها َعالَنَِية  َواَل َسرِيَرة ، َوانْ زَِع اْلِغلَّ 
ِمْن َصْدِري لِْلُمْؤِمِننَي، َواْعِطْف ِبَقْلِب َعَلى اْْلَاِشِعنَي، وَُكْن َل َكَما َتُكوُن 

 ِحْلَيَة اْلُمتَِّقنَي، َواْجَعْل َل ِلَساَن ِصْدٍق يف اْلَغاِبرِيَن، َوِذْكرا  ِللصَّاِلِِنَي، َوَحلِ ِِن 
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 ، َنِميا  يف اَلِخرِيَن، َوَواِف ِب َعْرَصَة اَْلوَِّلنَي، َوُتَِ ْم ُسُبوَغ نِْعَمِتَك َعَليَّ
َراِئَم َمَواِهِبَك إََلَّ، َوظَاِهْر َكَراَماِِتَا َلَديَّ، اْمِْل ِمْن فَ َواِئِدَك َيَديَّ، َوُسْق كَ 

تَ َها َْلْصِفياِئَك، َوَجلِ ْلِِن  َوَجاِوْر ِبَ اَْلْطَيِبنَي ِمْن َأْولَِياِئَك يف اَْلَِنْاِن الَّيِت زَي َّن ْ
ِة َْلِحبَّاِئَك، َواْجَعْل َل ِعْنَدَك َمِقْيال  آِوي  َشَراِئَف َِنَِلَك يف اْلَمَقاَماِت اْلُمَعدَّ

 َمِئن ا ، َوَمثابَة  أَتَ بَ وَُّأَها َوَأقَ ر  َعْينا .إلَْيِه ُمطْ 
َلى السََّراِئُر، َوَأِزْل  َواَل تُ َقاِيْسِِن ِبَعِظيَماِت اَْلََراِئِر، َواَل ُِتِْلْكِِن يَ ْوَم تُ ب ْ

َهٍة، َواْجَعْل َل يف اِْلَقِ  َطرِيقا  ِمْن ُكلِ  َرمْحٍَة، وَأْجِزْل  َل َعِنِ  ُكلَّ َشكٍ  َوُشب ْ
ِقَسَم اْلَمواِهِب ِمْن نَ َواِلَك، َوَوفِ ْر َعَليَّ ُحُظوَظ اِْلْحَساِن ِمْن إْفَضاِلَك، 
َواْجَعْل قَ ْلِب َواثِقا  ِبَا ِعْنَدَك، َوَُهِ ي ُمْستَ ْفَرغا  ِلَما ُهَو َلَك، َواْستَ ْعِمْلِِن ِبا 

 ُذُهوِل الُعُقوِل طَاَعَتَك.َتْستَ ْعِمُل ِبِه َخاِلَصَتَك، َوَأْشِرْب قَ ْلِب ِعْنَد 
َعَة، َواْلُمَعافَاَة، َوالصِ حََّة، َوالسََّعَة،  َواُْجَْع َلَ اْلِغن، َواْلَعَفاَف، َوالدَّ
َنَة، َواْلَعاِفَيَة، َواَل َُتِْبْط َحَسَناِت ِبَا َيُشوَُبَا ِمْن َمْعِصَيِتَك، َواَل  َوالط َمْأنِي ْ

َنِتَك، َوُصْن َوْجِهي َعِن الطََّلِب إََل َأَحٍد َخَلواِت ِبَا يَ ْعِرُض َل   ِمْن نَ َزَغاِت ِفت ْ
ِمَن اْلَعاَلِمنَي، َوُذبَِِّن َعِن الِتماِس َما ِعْنَد الَفاِسِقنَي، َواَل َُتَْعْلِِن ِللظَّاِلِمنَي 

ُث اَل َأْعَلُم َظِهريا ، َواَل ََلُْم َعلى َُمِْو ِكَتاِبَك َيدا  َوَنِصريا ، َوُحْطِِن ِمْن َحيْ 
ِحَياَطة  َتِقْيِِن َِبَا، َوافْ َتْح َل َأبْ َواَب تَ ْوبَِتَك َوَرمْحَِتَك َورَْأفَِتَك َوِرْزِقَك الواِسِع، 

 إّن ِ إلَْيَك ِمَن الرَّاِغِبنَي، َوَأُتِْْم َل إنْ َعاَمَك، إنََّك َخرْيُ اْلُمْنِعِمنْي.
ْلُعْمَرِة اْبِتَغاَء َوْجِهَك اَي ربَّ اْلَعاَلِمنَي، َواْجَعْل ِبِقي ُعْمِري يف اِلَْجِ  َوا

َوَصلَّى هللُا َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه الطَّيِ ِبنَي الطَّاِهرِيَن، َوالسَّاَلُم َعَلْيِه َوَعَلْيِهم أََبَد 
 اَلِبِديَن.
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* * * 
 

 يوم عيد اْلضحى

 اليوم العاشر من ذي اِلج ة

 يوم عيد األضحى وفيه أعمال:

 الغسل وهو ُسّنة مؤّكدة. اْلول:

 أداء صلة العيد كما وصفناها يف عيد الفطرالثاّن: 

التضحية، األضحية يوم العيد وهي ذبح شاة أو ُجل أو غري  الثالث:
 ذلك، وهي ُسّنة مؤّكدة.

 أن يكرّب بلتكبريات اآلتية:الرابع: 

ْكََبُ، هللُا َأْكََبُ، َوهلِل اِلَْمُد، هللاُ هللُا َأْكََبُ، هللُا َأْكََبُ، ال ِإلَه ِإال  هللاُ، َوهللُا أَ 
َأْكََبُ، َعلى ما َهداَن، هللُا َأْكََبُ، َعلى ما َرزَقَنا ِمْن ََبِيَمِة اْلْنعاِم، َواِلَْمُد هلِل 

ويستحّب تكرار هذه التكبريات وكذا التكبريات اليت مّرت يف  َعلى ما َأْبالَن.
 لوات وأثناء املسري إىل ِمىَن.عيد الفطر ويستحّب تكرارها بعد الص

 هـ. 212يوم اخلامس عشر منه والدة اإلمام علي اهلادي )ع( سنة 
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* * * 
 
 
 

 يوم الغدير

 اليوم الثامن عشر من ذي اِلج ة

يوم عيد الغدير وهو عيد هللا األكرب، وعيد آل ُمّمد )ص( َوُرِوَي أنّه ُسئل 
اجلمعة واألضحى  الصادق )عليه السلم(: هل للمسلمني عيد غري يوم

اليوم ، قال الراوي: وأيُّ عيد هو؟ قال: نعم أعظمها حرمةوالفطر؟ قال: 
وَمْن  وقال:  الذي َنَصب فيه رسوُل هللا )ص( أمري املؤمنني )عليه السالم(

قال الراوي كنُت مواله فعليٌّ مواله، وهو يوم الثامَن َعَشَر من ذي اِِلج ة. 
 .الصيام والعبادةاليوم، قال: وما ينبغي لنا أن نفعل يف ذلك 

 الصوم وهو كّفارة ذنوب كثرية. اْلول:

 الغسل. الثاّن:

 زايرة أمري املؤمنني )ع( املعروفة بزايرة أمني هللا. الثالث:

أن يصّلَي ركعتني عند الضحى يقرأ يف كّل ركعة بعد فاحتة الكتاب  الرابع:

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   332                        )الفهرس( احملتوايت               

قد ورد هلا أجٌر عظيم التوحيد عشرا ، وآية الكرسي عشرا  والقدر عشرا ، ف
 وإجياب قضاء احلوائج يف الدنيا واآلخرة، وهللا العامل.

 
* * * 

 
 

 يوم املباهلة

 اليوم الرابع والعشرون

هو يوم املباهلة على اأَلْشَهر، بهل فيه رسول هللا )ص( نصارى جنران، وقد 
اكتسى بعباءة، وأدخل َمَعُه حتت الكساِء علّيا  وفاطمة واحلسن واحلسني 

اللهم إن ه قد كان لكل  نِب  من اْلنبياء أهل بيت »)عليهم السلم( وقال: 
هم أخص  اْلَْلق إليه، اللهم  وهؤالِء أهل بييت، فأذهْب عنهم الر جس 

، فهبط جربائيل آبية التطهري يف شأّنم، ُثَّ خرج النيّب )ص( «وطه رهم تطهريا  
صارى ورأوا منهم الصدق هبم )عليهم السلم( للمباهلة، فلّما بصر هبم الن

صاحلة، وقَِبلوا اجلزية 
ُ
وشاهدوا أمارات العذاب مل جيرؤوا على املباهلة، فطلبوا امل

ويف هذا اليوم أيضا  تصدَّق أمري املؤمنني )عليه السلم( خبامتـه علـى  عليهم.
ا َولِي ُكُم هللُا َوُرُسولُُه َوالَّذِ الفقري وهو راكع فنزلت فيه اآلية:  يَن آَمُنوْا ﴿ِإَّنَّ
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. واخللصة، إّن هذا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعوَن﴾
  اليوم يوٌم شريف، وفيه عّدة أعمال:

 الغسل. اْلول:

 الصيام. الثاّن:

الصلة ركعتني كصلة عيد الغدير، وقتا  وصفة  وأجرا ، ولكن فيها  الثالث:
َها َخاِلُدون﴾ّي إىل تقرأ آية الكرس  .﴿ُهْم ِفي ْ

 اليوم اْلخري من ذي اِلج ة
يوم اخلتام للسنة العربية، ذكر السيد يف اإلقبال طبقا  لبعض الرواايت أنّه 

 ﴿قل هو هللُا أحد ﴾ُيَصلَّى فيه ركعتان، بفاحتة الكتاب وَعْشر مرّات سورة 
 ء:وعْشر مرّات آية الكرسي ُثّ يدعى بعد الصلة هبذا الدعا

َتِِن َعْنُه َومَلْ تَ ْرَضُه َوَنِسيُتُه َومَلْ  الل ُهمَّ ما َعِمْلُت يف هِذِه السََّنِة ِمْن َعَمٍل ََّنَي ْ
ِإَل الت َّْوبَِة بَ ْعَد اْجِْتاِئي َعَلْيَك، الل ُهمَّ فَِإّن ِ أْستَ ْغِفُرَك ِمْنُه  تَ ْنَسُه َوَدَعْوَتِِن 

ٍل يُ َقر ُِبِِن ِإَلْيَك فَاقْ بَ ْلُه ِمِنِ  َوال تَ ْقَطْع رَجاِئي فَاْغِفْر َل َوما َعِمْلُت ِمْن َعمَ 
 ِمْنَك اي َكِرُي.

 

* * * 
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  ﴾ السابعالفصل  ﴿

 أعمال شهر ُُمرَّميف 
إعلم َأّن هذا الشهر هو شهر حزن أهل البيت )ع( وَمن واالُهم، وعن 

ر احملر م مل يُ َر كان أِب )صلوات هللا عليه( إذ دخل شه»الرضا )ع( قال: 
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م، فإذا كان  ضاحكا ، وكانت كآبة  تغلب عليه حّت ُيضي منه َعَشَرة أاي 
اليوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته، وحزنه وبكائه، ويقول: هذا اليوم 

 «.الذي قُِتَل فيه اِلسني )ع(
 أّما األعمال فهي:

منهما: احلمد  ُيصّلى يف أول يوم منه هذه الصلة، ركعتان يف كلّ  اْلول:
 .وإحدى عشرة مرّة: سورة التوحيد

َمن أد ى هذه الصالة يف هذه »ويف احلديث: عن النيّب )ص( أنّه قال: 
الليلة، وصام صبيحتها، وهو أو ل يوم من السنة، فهو كمن يدوم على 
اْلري سنته، وال يزال ُمفوظا  من السنة إَل قابل، فإْن مات قبل ذلك صار 

 «.إَل اَلن ة
ن بن شبيب عن الرضا )صلوات هللا وسلمه اّنالث : الصيام، ويف رواية رايَّ

َمن صام هذا اليوم ودعا هللا استجاب هللا دعاءه كما » عليه( أنّه قال:
 «.استجاب لزكراي

: عن الرضا )ع( أنّه كان النيّب )ص( يصّلي أول يوم من ُمّرم الثالث
 لث مرّات:ركعتني فإذا فرغ رفع يديه ودعا هبذا الدعاء ث

اللَُّهمَّ َأْنَت اِْلَلُه اْلَقِدُي َوَهِذِه َسَنة  َجِديَدة ، فََأْسأَُلَك ِفيَها اْلِعْصَمَة ِمَن 
َة َعَلى َهِذِه الن َّْفِس اَْلمَّارَِة ِِبلس وِء، َواالْشِتَغاَل ِبَا يُ َقر ُِبِِن  الشَّْيطَاِن، َواْلُقوَّ

ِل َواِْلْكَراِم، اي ِعَماَد َمْن ال ِعَماَد َلُه، اي َذِخريَة َمْن ِإلَْيَك اي َكِرُي اي َذا اَلَْال
ال َذِخريََة َلُه، اي ِحْرَز َمْن ال ِحْرَز َلُه، اي ِغَياَث َمْن ال ِغَياَث َلُه، اي َسَنَد َمْن 
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َز َلُه، اي َحَسَن اْلَبالِء، اي َعِظيَم الرَّجاِء،  َز َمْن ال َكن ْ اي ِعزَّ ال َسَنَد َلُه، اي َكن ْ
الض َعفاِء، اي ُمْنِقَذ الَغْرَقى اي ُمْنِجَي اَْلَْلَكى، اي ُمْنِعُم اي َُّمِْمُل اي ُمْفِضُل اي 
ُُمِْسُن، أَْنَت الَِّذي َسَجَد َلَك َسواُد اللَّْيِل َونُوُر النَّهاِر َوَضْوُء اْلَقَمِر َوُشعاُع 

 اَّللَُّ ال َشرِيَك َلَك، اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا الشَّْمِس َوَدِوي  اْلماِء َوَحِفيُف الشََّجِر اي
 ُ َخرْيا  ِمَّا َيظ ن وَن َواْغِفْر لَنا َما ال يَ ْعَلُموَن َوال ُتؤاِخْذََن ِبَا يَ ُقوُلوَن، َحْسِبَ اَّللَّ

 ِمْن ِعْنِد ال ِإَلَه ِإال  ُهَو َعَلْيِه تَ وَكَّْلُت َوُهَو َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم، آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ 
رَب َِنا َوما َيذَّكَُّر ِإال  ُأوُلو اْلَْلباِب، رَب ََّنا ال ُتزِْغ قُ ُلوبَنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ َتنا، َوَهْب لَنا 

 ِمْن َلُدْنَك َرمْحَة  ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب.
قال الشيخ الطوسي: ووافقه على ذلك كثري من العلماء أنّه ُيْسَتحّب صيام 

التسعة من أّول ُمّرم، ويف اليوم العاشر ُُيسك عن الطعام والشراب إىل األايم 
 بعد العصر: )وهو ال أبس به وإْن كان الصيام جائزا  فيه(.

 اليوم الثالث من ُمر م

وفيه كان خلص يوسف )ع( من السجن، فَمن صامه يسَّر هللا له 
 ستجيب دعوته.أن ه االصعب، وفرَّج عنه الكرب، ويف احلديث النبوّي )ص(: 

 اليوم التاسع من ُمر م

َتسوعاء يوم حوصر فيه »يوم التاسوعاء، عن الصادق )ع( أنّه قال: 
اِلسني )ع( وأصحابه بكربالء، واجتمع عليه خيل أهل الشام، وأَنخوا 
عليه، وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد، بتوافر اْليل وكثرِتا، واستضعفوا 
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ا أن ه ال َيت اِلسني )ع( َنصر، وال ُيد ه فيه اِلسني )ع( وأصحابه، وأيقنو 
 .«ِبِب املستضعف الغريب»، ُث قال: «أهل العراق

 اليوم العاشر من ُمر م

يوم استشهد فيه احلسني )ع( وهو يوم املصيبة واحلزن لألئّمة )ع( 
وشيعتهم، وينبغي للشيعة أن ُيسكوا فيه عن السعي يف حوائج دنياهم، وأن 

)ع( كما يقيمونه ألعّز أوالدهم وأقارهبم، وأن يزوروه، يقيموا مأمت احلسني 
َعظََّم اَّللَُّ ُأُجوَرَن ِبَُصابِنا ِِبِْلَُسنِي َعَلْيِه السَّالُم. وليـَُعزِّ بعضهم بعضا  قائل : 

وأن يُظهروا يف هذا اليوم وما سبقه وخصوصا  يف اجملالس احلسينية أهداف ثورته 
ته ليعرف العامَل نبل هذه األهداف وعظيم هذه ومناقبه وتوّجهاته وشعارات ثور 

املسرية وحفاظها على اإلسلم وتعاليم القرآن والرجوع إىل هللا تعاىل واإلانبة 
إليه، وأن يبتعدوا عن الشعائر املسيئة للثورة وأهدافها وعن الغلّو واألكاذيب 

 لتعطي مثارها.

 اليوم اْلامس والعشرون من ُمر م

نة الرابعة والتسعني، أو يف اليوم  الثاين عشر من السنة يف هذا اليوم من الس
 اخلامسة والتسعني، تويف اإلمام زين العابدين )ع(.

* * * 
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  ﴾ الثامنالفصل  ﴿
 

 يف شهر َصَفر
اي َشِديَد اْلُقوى َواي َشِديَد اْلِمَحاِل فليقل كّل يوم عشر مرّات، كما روي: 

يُع َخْلِقَك فَاْكِفِِن َشرَّ َخْلِقَك اي اي َعزِيُز اي َعزِيُز اي َعزِيُز َذلَّتْ   ِبَعَظَمِتَك ُجَِ
ُُمِْسُن اي َُّمِْمُل اي ُمْنِعُم اي ُمْفِضُل اي ال ِإَلُه ِإال  أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإّن ِ ُكْنُت ِمَن 

َناُه ِمَن اْلَغمِ  وََكذِلَك نُ ْنِجي اْلُمْؤِمنِ  َنا َلُه َوجَنَّي ْ ُ اْلظَّاِلِمنَي فَاْسَتَجن ْ نَي َوَصلَّى اَّللَّ
 َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِلِه الطَّيِ ِبنَي الطَّاِهرِيَن. 

: يف السنة السابعة والثلثني، ابتدأ القتال يف واقعة فيه اليوم اْلول
صّفني، وفيه على بعض األقوال يف السنة احلادية والستني، أُْدِخَل دمشَق رأُس 

حلادية والعشرين بعد املائة، سّيد الشهداء )ع(، والثالث منه يف السنة ا
 اسُتْشِهد زيد بن علي بن احلسني )ع(.
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اسُتْشِهد فيه يف سنة مخسني اإلمام احلسن اجملتىب )ع(  اليوم السابع:
هـ كانت والدة 128على قول الشهيد، والكفعمي وغريمها، وفيه يف سنة 

 اإلمام موسى بن جعفر )ع( يف أبواء، وهو منزل بني مّكة واملدينة. 
منه ارحتال اإلمام علي بن موسى الرضا )ع( يف  اليوم السابع عشر:

سنة ثلث ومائتني للهجرة أبرض طوس، وعلى رواية الطربسي وابن األثري 
 اسُتشهد مسموما  بعنب دسَّه له املأمون، ويشّكك يف ذلك الشيخ املفيد.

 وعلى قول الشيخني والكفعمي وغريهم مناليوم العشرون يوم اْلربعني: 
احملّققني هو يوم ورود حرم احلسني )ع( إىل املدينة، عائدات  من الشـام، وهـو يـوم 
ورود جابـر بن عبد هللا األنصاري كربلء لزايرة احلسني )ع( وهو أّول من زاره )ع( 

 ويستحّب فيه زايرته )ع( للعمومات ويف غريه من األايم.
فاة خامت النبيني من سنة إحدى عشرة، يوم و  اليوم الثامن والعشرون:

)صلوات هللا عليه وآله( وقد صادفت يوم اإلثنني من أايم األسبوع بتّفاق 
اآلراء، وكان له عندئذ  من العمر ثلث وسّتون سنة، هبط عليه الوحي، وله 
أربعون سنة، ُث دعا الناس إىل التوحيد يف مّكة مّدة ثلث عْشرة سنة، ُث 

ه الشريف ثلث ومخسون سنة، وتويف يف هاجر إىل املدينة، وقد مضى من عمر 
السنة العاشرة من اهلجرة، فبدأ أمري املؤمنني )ع( يف تغسيله وحتنيطه وتكفينه، 
ُث صّلى عليه، ُّث كان األصحاب أيتون أفواجا ، فيصّلون عليه فرادى من دون 

، إمام أيمتّون به، وقد دفنه أمري املؤمنني )صلوات هللا عليه( يف احلجرة الطاهرة
يف املوضع الذي تويف فيه. عن أنس بن مالك قال: ملّا فرغنا من دفن النيّب 

كيف طاوعتكم أنفسكم على أن ِتيلوا )ص( أَتْت إيّل فاطمة )ع( فقالت: 
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 ُثّ بكت. الْتاب على وجه رسول هللا،
 وعلى رواية أّّنا أخذت كّفا  من تراب القرب الطاهر فوضعته على عينيها، وقالت:

 ى اْلُمْشَتمِ  تُ ْربََة َأمْحَدَ َماذا َعلَ 
 َأْن اَل َيَشمَّ َمَدى الزََّماِن َغَواِلَيا

َا  ُصبَّْت َعَليَّ َمَصاِئُب َلْو َأَّنَّ
ِم ِصْرَن لََيالَِيا   ُصبَّْت َعَلى اَْلايَّ

يعتقد بعض أهل العلم أّن َشْهَرْي ُمّرم وصفر وخصوصا   مالحظة هام ة:
يَّ عمل، ولكن هذا ممّا مل يوافق عليه كثري صفر هو شهر حنس يرفضون فيه أ

من الفقهاء، السّيما السّيد األستاذ ُممد حسني فضل هللا )رض( ألّن هللا 
تعاىل ال ُيكن أن يعّطل أعمال العباد شهرين من الزمن فل يتزّوجون وال 
يقومون أبيِّ عمل أو شراء عقار أو عقد جتارة أو ما إىل ذلك. فكّل ما هو 

غري ُمّرم وصفر جائز فيهما، وكّل ما هو ُمّرم يف غريمها ُمّرم فيهما، جائز يف 
 فقط يوم العاشر من احملّرم ُيكره فيه مظاهر الفرح.
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  ﴾ التاسعالفصل  ﴿

 يف شهر ربيع اْلو ل
فيها يف السنة الثالثة عشرة من البعثة، هاجر النيّب)ص( من  الليلة اْلوَل:

بأ هذه الليلة يف غار ثور، وفداه أمري املؤمنني عليٌّ مّكة إىل املدينة املنّورة، فاخت
)صلوات هللا وسلمه عليه( بنفسه، فنام يف فراشه، غري جمانب سيوف قبائل 
املشركني، وأظهر بذلك على العاملني فضله ومواساته، وإخاءه النيّب )ص( 

ُ ﴿َوِمَن النَّاِس َمن َيْشِري نَ ْفَسُه اْبِتَغاَء َمرْ فنزلت هذه اآلية:  َضاِت اَّللِ  َواَّلل 
 .َرُؤوف  ِِبْلِعَباِد﴾

 قال العلماء: يستحّب فيه الصيام شكرا  هلل. اليوم اْلول:

سنة مائتني وستني، تويف اإلمام احلسن العسكري )ع(  اليوم الثامن:
فنصب صاحب األمر )ع( إماما  على اخللق، ومن املناسب زايرهتما )ع( مبا 

 أو زايرة أمني هللا.سنورده من الزايرة اجلامعة 

ميلد النيّب )ص( على رأي الكليين واملسعودي، وهو  اليوم الثاّن عشر:
املشهور لدى العاّمة، ويستحّب فيه الصلة ركعتني: يف األوىل بعد احلمد سورة 
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الكافرون ثلاث ، ويف الثانية: التوحيد ثلاث ، ويف هذا اليوم دخل )ص( املدينة 
 مهاجرا  من مّكة.

ليلة ميلد خامت األنبياء )صلوات هللا عليه(، وهي  لة السابعة عشرة:اللي
ليلة شريفة جّدا ، وحكى السيد قوال  أبّن يف مثل هذه الليلة أيضا  كان معراجه 

 قبل اهلجرة بسنة واحدة.

ميلد خامت األنبياء ُمّمد بن عبد هللا )ص( على  اليوم السابع عشر:
وف أّن والدته كانت يف مّكة املعّظمة يف بيته، عند املشهور بني اإلمامّية، واملعر 

طلوع الفجر من يوم اجلمعة، يف عام الفيل، يف عهد أنو ِشروان، ويف هذا اليوم 
الشريف أيضا ، يف سنة ثلث ومثانني، ولد اإلمام جعفر الصادق )ع(، وفيه 

 عّدة أعمال.

 الغسل. اْلول:

صامه كتب له صيام سنة،  الصوم، وله فضل كثري، وروي أّن من الثاّن:
 وهذا اليوم هو أحد األايم األربعة اليت خّصت بلصيام بني أاّيم السنة.

 زايرة النيّب )ص( عن قُرب أو عن بُعد. الثالث:

 زايرة أمري املؤمنني )ع(. الرابع:

أن يصلّـَي عند ارتفـاع النهـار ركعتني، يقرأ يف كّل ركعة بعد  اْلامس:
عشر مرّات، ُثّ جيلس ﴿التوحيد﴾ عشر مرّات، و لة﴾﴿الزلز سورة  ﴿اِلمد﴾

 يف مصلّه ويدعو.
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* * * 
 
 
 

 

  ﴾ العاشرالفصل  ﴿
 

يف شهر ربيع الث اّن وُُجَادى اُْلوَل وُُجَادى 
 اَلخرة

قال الشيخ املفيد )رمحه هللا( إّن يف اليوم العاشر من شهر ربيع الثاين سنة مئتني 
لعسكري )ع(، وهو يوم شريف جّدا ، واثنتني وثلثني، ولد اإلمام احلسن ا

ويستحّب فيه الصيام شكرا  هلل على هذه النعمة العظمى، واملناسب يف الثالث 
عشر والرابع عشر واخلامس عشر من ُجادى األوىل زايرة فاطمـة الزهـراء )صلوات 
هللا عليها( وإقامة مأمتها، فقد ُروي بسند صحيـح أّّنـا عاشت بعد أبيها مخسة 
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يوما ، وقد كانت وفاة النيّب )ص( يف الثامن والعشرين من صفر على  وسبعني
املشهور، فيلزم أن تكون وفاهتا )ع( يف أحد هذه األايم الثلثة، ويف يوم النصف 
منه، سنة سّت وثلثني فتح أمري املؤمنني )ع( البصرة، وفيه كانت والدة اإلمام زين 

 هذا اليوم مناسبة، وأّما أعمال شهر العابدين )ع(، وزايرة هذين اإلمامني )ع( يف
ُجادى اآلخرة فهي أن يصّلَي كما روى السيد ابن طاووس أربع ركعات، أي 

يف األوىل مرّة، وآية  ﴿اِلمد﴾بسلمني، يف أّي وقت  شاء من الشهر يقرأ 
مرّة   ﴿اِلمد﴾مخسا  وعشرين مرّة، ويف الثانية:  ﴿ِإَن  أنْ َزْلناُه﴾مرّة، و ﴿الكرسي ﴾

مخسا  وعشرين مـرّة، وفـي الثالثة:  ﴿ُقْل ُهَو هللُا أَحْد﴾مرّة، و َْلَاُكُم الَتكاثُ ُر﴾﴿أَ و
مخسا   ﴿ُقْل أعوُذ بربِ  الَفَلْق﴾مرّة،  ﴿ُقْل اي أي ها الكافرون﴾مرّة، و ﴿اِلمد﴾

مرّة،  ﴿ِإذا َجاَء نصُر هللِا والَفْتح﴾مرّة و ﴿اِلمد﴾وعشرين مـرّة، ويف الرابعة: 
مخسا  وعشرين مرّة، ويقول بعد السلم من الرابعة  َأُعوُذ ِبرب  النَّاس﴾﴿ُقْل و

اللَُّهمَّ سبعني مرّة.  ُسبحاَن هللِا واِلمُد هلِل وال ِإَلَه إال  هللُا وهللُا َأْكَبُ سبعني مرّة: 
. ُّث ِمناتِ اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلْلُمؤِمِنني َواْلُمؤْ . ُّث يقول ثلاث : صلِ  على ُمم ٍد وآِل ُممَّد

اي َحي  اي قَ ي وُم، اي ذا اََلالِل َواِْلْكراِم، اي يسجد ويقول يف سجوده ثلث مرّات: 
 .َرمْحَُن اي رَِحيُم، اي َأْرَحَم الرَّامِحِنيَ 

ُّث يسأل هللا حاجته، يصان من فعل ذلك يف نفسه وماله وأهله وولده، 
 مات يف تلك السنة مات على ودينه ودنياه، إىل مثلها يف السنة القادمة، وإنْ 

 الشهادة، أي كان له ثواب الشهداء.
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 وفاة الزهراء )عليها السالم( وزايرِتا

: من الشهر سنة إحدى عشرة، توفيت فاطمة )صلوات هللا اليوم الثالث
عليها( على رواية التسعني يوما  بعد أبيها )ص( فينبغي أن يقيم املسلمون 

طاووس يف اإلقبال قد ذكر وفاهتا يف هذا اليوم، عزاءها ويزوروها، والسيد ابن 
 ُث ذكر هلا هذه الزايرة.

السَّالُم َعَلْيِك اي َسيِ َدَة ِنساِء اْلَعاَلِمنَي، السَّالُم َعَلْيِك اي َواِلَدَة اِْلَُجِج 
ُّث ها. َعلى النَّاِس َأُْجَِعنَي، السَّالُم َعَلْيِك أَي َّتُ َها اْلَمْظُلوَمُة اْلَمْمُنوَعُة َحقَّ 

اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى َأَمِتَك َوابْ َنِة نَِبيِ َك َوَزْوَجِة َوِصيِ  نَِبيِ َك َصالة  تُ ْزِلُفَها  تقول:
 فَ ْوَق زُْلَفى ِعباِدَك اْلُمَكرَِّمنَي ِمْن َأْهِل السَّماواِت َوَأْهِل اَْلَرِضنَي.

 َر اّلّلُ له.فقد ُروي أّن َمن زارها هبذه الزايرة، واستغفَر اّلّلَ غف
وقال يف كيفية الزايرة هبا: تصّلي صلة الزايرة وهي ركعتان، تقرأ احلمد يف 

، فإذا ﴿ُقْل اَي أَي ها الَكاِفرون﴾، ويف الثانية: ﴿ُقْل ُهَو هللُا أحد﴾األوىل و
 إىل آخر الزايرة. السَّالُم َعَلْيكِ سّلمت فقل: 

هللا عليها( بعد البعثة  ولدت فيه فاطمة الزهراء )سلم اليوم العشرون:
خبمس سنني أو سنتني، وقيل قبل البعثة خبمس سنني، ويناسب فيه عّدة 

 أعمال:

 : الصيام.اْلول

 : اخلريات والصدقات على املؤمنني.الثاّن
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: زايرة سيدة نساء العاملني )ع(، ويستحّب فيه الصلة ركعتني، يف الثالث
 يف الثانية: التوحيد ثلاث .األوىل بعد احلمد سورة الكافرون ثلاث ، و 

 ويف هذا اليوم دخل رسول هللا )ص( املدينة مهاجرا  من مّكة.

* * * 
 

 

 

 فصل يف الزايرات

 يف ذكر االستئذان للدخول يف كلٍ  من الرَّوضات الشَّريفة
 وهنا نثبت استئذانني:  

قال الكفعمي: إذا أردت دخول مسجد النيّب )ص( أو أحد املشاهد اْلول: 
الل ُهمَّ ِإّن ِ َوقَ ْفُت َعلى ِبب ِمْن فة ألحد األئمة )عليهم السلم( فقل: الشري

أَْبواِب بُ ُيوِت نَِبيِ َك َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآِلِه َوَقْد َمنَ ْعَت النَّاَس َأْن َيْدُخُلوا ِإال  ِبِِْذنِِه 
الل ُهمَّ   ِإال  َأْن يُ ْؤَذَن َلُكْم﴾﴿اي أَي ها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بُ ُيوَت الَنِب ِ فـَُقْلَت: 

َبِتِه َكما َأْعَتِقُدها يف  ِإّن ِ َأْعَتِقُد ُحْرَمَة صاِحِب هذا املَْشَهِد الشَّرِيِف يف َغي ْ
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 َحْضَرتِِه، َوَأْعَلُم َأنَّ َرُسوَلَك َوُخلَفاَءك َعَلْيِهُم السَّالُم َأْحياء  ِعْنَدَك يُ ْرزَُقوَن. 
َوِبهلِل َويف َسِبيِل هللِا َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل هللِا َصل ى هللُا َعَلْيِه َوآِلِه ِبْسِم هللِا 

 الل ُهمَّ اْغِفْر َل َواْرمَحِِْن َوُتْب َعَليَّ ِإنََّك أَْنَت الت َّوَّاُب الرَِّحيُم.
 َعَلْيَك اي السَّالُم َعَلْيَك اي َرُسوَل هللِا السَّالُم َعَلْيَك اي َنِبَّ هللِا السَّالمُ 

ُُمَمََّد ْبَن َعْبِد هللِا السَّالُم َعَلْيَك اي خاَُتَ النَِّبيِ نَي، َأْشَهُد أَنََّك َقْد بَ لَّْغَت 
الرِ ساَلَة َوَأَقْمَت الصَّالَة َوآتَ ْيَت الزَّكاَة َوَأَمْرَت ِِبملَْعُروِف َوََّنَْيَت َعِن املُْنَكِر 

َتَك اليَِّقنُي َفَصَلواُت هللِا َعَلْيَك َوَرمْحَُتُه َوَعلى َأْهِل َوَعَبْدَت هللا ُُمِْلصا  َحّت  أَ 
 بَ ْيِتَك الطَّاِهرِيَن.

َأْشَهُد َأْن ال ِإله ِإال  اَّلل ُ َوْحَدُه ال َشرِيَك َلُه َوَأْشَهُد َأنَّ ُُمَمَّدا  َعْبُدُه 
ْبُن َعْبِد هللِا، َوَأْشَهُد أَنََّك َقْد َوَرُسولُُه َوَأْشَهُد أَنََّك َرُسوُل هللِا َوأَنََّك ُُمَمَُّد 

بَ لَّْغَت ِرساالِت رَبِ َك َوَنَصْحَت ْلُمَِّتَك َوجاَهْدَت يف َسِبيِل هللِا َحّت  َأَتَك 
الَيِقنُي ِِبِِلْكَمِة َواملَْوِعَظِة اَِلَسَنِة َوَأدَّْيَت الَِّذي َعَلْيَك ِمَن اِلَقِ ، َوَأنََّك َقْد 

ْؤِمِننَي َوَغُلْظَت َعلى الكاِفرِيَن فَ بَ لََّغ هللُا ِبَك َأْفَضَل َشَرِف َُمَلِ  َرُؤْفَت ِِبملُ 
َقَذَن ِبَك ِمَن الشِ ْرِك َوالضَّالَلِة، الل ُهمَّ  املَُكرَِّمنَي. اِلَْمُد هلل الَِّذي اْستَ ن ْ

ْرَسِلنَي َوِعباِدَك فَاْجَعْل َصَلواِتَك َوَصَلواِت َمالِئَكِتَك املَُقرَِّبنَي َوأَْنِبياِئَك املُ 
الصَّاِلِِنَي َوَأْهِل السَّماواِت َواَْلَرِضنَي َوَمْن َسبََّح َلَك اي َربَّ العاَلِمنَي ِمَن 
اْلوَِّلنَي َواَلِخرِيَن َعلى ُُمَمٍَّد َعْبِدَك َوَرُسوِلَك َونَِبيِ َك َوَأِميِنَك َوجنَِيِ َك 

َوِتَك َوِخريَِتَك ِمْن َخْلِقَك، الل ُهمَّ أْعِطِه َوَحِبيِبَك َوَصِفيِ َك َوخاصَِّتَك َوَصفْ 
الدَّرََجَة الرَِّفيَعَة َوآتِِه الَوِسيَلَة ِمَن اَلَنَِّة َوابْ َعْثُه َمقاما  َُمُْمودا  يَ ْغِبطُُه ِبِه 

ُْم ِإْذ ظََلُموا أَنْ ُفَسُهمْ  الل ُهمَّ ِإنََّك قُ ْلَت: اْلوَُّلوَن َواَلِخُروَن، جاُؤوَك  ﴿َوَلْو َأَّنَّ
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ُتَك  فَاْستَ ْغَفُروا هللَا َواْستَ ْغَفَر ََلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا هللَا تَ وَّاِب  رَِحيما ﴾ َوِإّن ِ َأتَ ي ْ
 ُمْستَ ْغِفرا  َتئِبا  ِمْن ُذنُوِب َوِإّن ِ أَتَ َوجَُّه ِبَك ِإَل هللِا رِبِ  ورَبِ َك لِيَ ْغِفَر َل ُذنُوِب.

* * * 
 

 

 لعابدين )ع(دعاء اْلمام زين ا

 يف الصالة على ُمم د وآله

َنا ِبَُحمٍَّد نَِبيِ ِه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوآِلِه ُدوَن اْلَُمِم  اِْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َمنَّ َعَلي ْ
اْلَماِضَيِة َواْلُقُروِن السَّاِلَفِة، ِبُقْدرَتِِه الَّيِت اَل تَ ْعِجُز َعْن َشيٍء َوِإْن َعُظَم، َواَل 

يِع َمْن َذرََأ، َوَجَعَلَنا ُشَهَداَء َعَلى ي َ  ُفوُِتَا َشيء  َوِإْن َلُطَف، َفَخَتَم بَِنا َعَلى ُجَِ
َمْن َجَحَد، وََكث ََّرََن ِبَنِ ِه َعَلى َمْن َقلَّ. اللَُّهمَّ َفَصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َأِميِنَك َعَلى 

ْن ِعَباِدَك، َوِإَماِم الرَّمْحَِة َوقَاِئِد اْْلَرْيِ َوْحِيَك، َوجنَِيِبَك ِمْن َخْلِقَك، َوَصِفيِ َك مِ 
َوِمْفَتاِح اْلََبََكِة، َكَما َنَصَب َْلْمِرَك نَ ْفَسُه، َوَعرََّض ِفيَك ِلْلَمْكُروِه َبَدنَُه، 
َعاِء ِإلَْيَك َحامََّتُه، َوَحاَرَب يف ِرَضاَك ُأْسَرَتُه، َوَقَطَع يف ِإْحياِء  وََكاَشَف يف الد 
ِديِنَك َرمِحَُه، َوَأْقَصى اَْلْدَننْيَ َعَلى ُجُحوِدِهم، َوقَ رََّب اَْلْقَصنْيَ َعَلى 
اْسِتَجابَِتِهم َلَك، َوواَل ِفيَك اْلَبْ َعِديَن، َوَعادى ِفيَك اَْلقْ َرِبنَي، َوَأْدَأَب 

َعاِء ِإََل ِملَِّتكَ  ، َوَشَغَلَها ِِبلن ْصِح َْلْهِل نَ ْفَسُه يف تَ ْبِليِغ ِرَسالَِتَك، َوأَتْ َعبَ َها ِِبلد 
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َدْعَوِتَك، َوَهاَجَر ِإََل ِبالِد اْلُغْربَِة َوَُمَلِ  النَّأِي َعْن َمْوِطِن رَْحِلِه، َوَمْوِضِع رِْجِلِه 
َوَمْسَقِط رَْأِسِه َوَمْأَنِس نَ ْفِسِه، ِإرَاَدة  ِمْنُه ِْلْعَزاِز ِديِنَك، واْسِتْنَصارا  َعَلى َأْهِل 

ِر ِبَك، َحّت  اْستَ َتبَّ َلُه َما َحاَوَل يف َأْعَداِئَك، َواْستَ َتمَّ َلُه َما َدب ََّر يف اْلُكفْ 
َأْولِياِئَك، فَ نَ َهَد ِإلَْيِهْم ُمْستَ ْفِتحا  ِبَعْوِنَك، َوُمتَ َقوِ اي  َعَلى َضْعِفِه بَِنْصِرَك، 

ُِبُْبوَحِة قَ َرارِِهم، َحّت  َظَهَر َأْمُرَك فَ َغَزاُهْم يف ُعْقِر ِداَيرِِهْم، َوَهَجَم َعَلْيِهم يف 
َوَعَلْت َكِلَمُتَك َوَلْو َكرَِه اْلُمْشرُِكوَن. اللَُّهمَّ فَاْرفَ ْعُه ِبَا َكَدَح ِفيَك ِإََل الدَّرََجِة 

يُ َوازِيِه  اْلُعْلَيا ِمْن َجنَِّتَك، َحّتَّ اَل ُيَساَوى يف َمْنزَِلٍة َواَل ُيَكْافَُأ يف َمْرتَ َبٍة، َواَل 
َلَدْيَك َمَلك  ُمَقرَّب  َواَل َنِبٌّ ُمْرَسل ، َوَعر ِْفُه يف َأْهِلِه الطَّاِهرِيَن َوأُمَِّتِه اْلُمْؤِمِننَي 
َل  ِمْن ُحْسِن الشََّفاَعِة َأَجلَّ َما َوَعْدَتُه، اَي ََنِفَذ اْلِعَدِة، اَي َوايفَ اْلَقْوِل، اَي ُمَبدِ 

 َعاِفَها ِمَن اِلََْسَناِت، ِإنََّك ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم اَْلََواُد اْلَكِرُي. السَّيِ ئاِت ِبَِضْ 

الزايرة الثانية: زايرة أمري املؤمنني عليٍ  )ع( وهي الزايرة املعروفة ب أمني 
 هللا.

 زايرة أمني هللا 

 وهي يف غاية االعتبار ومرويّة يف ُجيع كتب الزايرات واملصابيح وقال العّلمة
اجمللسي )رمحه هللا(: إّّنا أحسن الزايرات متنا  وسندا  وكذلك أيَّدها ُجيع علمائنا 
واعتربوها من أصّح الزايرات ومنهم السّيد األستاذ املرجع السّيد ُممد حسني فضل 

املواظبة عليها يف ُجيع الروضات املقدسة، هللا )رض( والسّيد اخلوئي )رض( وينبغي
عتربة عن جابر، عن الباقر )عليه السلم( أنّه زار اإلماُم وهي كما روي أبسانيد م

زيُن العابدين )عليه السلم( أمرَي املؤمنني )عليه السلم( فوقف عند القرب وبكى 
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 وقال: ويُزار هبا كّل األئّمة )ع(:

َتُه َعلى ِعباِدِه، السَّالُم َعلَ  ْيَك اي السَّالُم َعَلْيَك اي َأِمنَي هللا يف َأْرِضِه َوُحجَّ
َأِمرَي املُْؤِمِننَي، َأْشَهُد أَنََّك جاَهْدَت يف اَّللِ  َحقَّ ِجهاِدِه َوَعِمْلَت ِبِكتاِبِه 
َوات َّبَ ْعَت ُسَنَن نَِبيِ ِه َصل ى هللُا َعَلْيِه َوآِلِه َحّت  َدعاَك هللُا ِإَل ِجوارِِه فَ َقَبَضَك 

يِع ِإلَْيِه ِِبْخِتيارِِه َوأَْلَزَم َأْعداَءَك اِلُ  جََّة َمَع ما َلَك ِمَن اِلَُجِج الباِلَغِة َعلى ُجَِ
َخْلِقِه، الل ُهمَّ فَاْجَعْل نَ ْفِسي ُمْطَمِئنَّة  ِبَقَدِرَك راِضية  ِبَقضاِئَك ُموَلَعة  ِبذِْكِرَك 

نُ ُزوِل َوُدعاِئَك ُمُِبَّة  ِلَصْفَوِة َأْولِياِئَك َُمُْبوبَة  يف َأْرِضَك َوََساِئَك صاِبَرة  َعلى 
َبالِئَك شاِكَرة  ِلَفواِضِل نَ ْعماِئَك ذاِكَرة  ِلَسواِبِغ آالِئَك ُمْشتاَقة  ِإَل فَ ْرَحِة 
ِلقاِئَك ُمتَ َزوِ َدة  الت َّْقَوى لِيَ ْوِم َجزاِئَك ُمْستَ نَّة  ِبُسَنِن َأْولِياِئَك ُمفارَِقة  َْلْخالِق 

ْنيا ِبَْمِدكَ   َوثَناِئَك. َأْعداِئَك َمْشُغوَلة  َعِن الد 
الل ُهمَّ ِإنَّ ُُثَّ وضع خّده على القرب، وهذا العمل ليس ضروراي ، وقال: 

قُ ُلوَب املُْخِبِتنَي ِإلَْيَك واَِلَة  َوُسُبَل الرَّاِغِبنَي ِإلَْيَك شاِرَعة  َوَأْعالَم القاِصِديَن 
اَت الدَّاِعنَي ِإلَْيَك صاِعَدة  ِإلَْيَك َواِضَحة  َوَأْفِئَدَة العارِِفنَي ِمْنَك فازَِعة  َوَأْصو 

َوأَْبواَب اْلجابَِة ََلُْم ُمَفتََّحة  َوَدْعَوَة َمْن َنجاَك ُمْسَتجابَه  َوتَ ْوبََة َمْن َأَنَب 
ِإلَْيَك َمْقُبوَلة  َوَعَْبََة َمْن َبكى ِمْن َخْوِفَك َمْرُحوَمة  َواِْلغاثََة ِلَمْن اْسَتغاَث ِبَك 

ة [ َواْلعانََة ِلَمْن اْسَتعاَن ِبَك َمْبُذوَلة  ]َموجوَدة [ َوِعداِتَك َمْوُجوَدة  ]َمْبذولَ 
ِلِعباِدَك ُمْنَجَزه  َوزََلَل َمِن اْسَتقاَلَك ُمقاَلة  َوَأْعماَل العاِمِلنَي َلَدْيَك َُمُْفوظَة  

ْم واِصَلة  َوُذنُوَب َوَأْرزاَقَك ِإَل اَْلالِئِق ِمْن َلُدْنَك َنزَِلة  َوَعواِئَد املَزِيِد ِإلَْيهِ 
املُْستَ ْغِفرِيَن َمْغُفورَة  َوَحواِئَج َخْلِقَك ِعْنَدَك َمْقِضيَّة  َوَجواِئَز السَّائِِلنَي ِعْنَدَك 
ُمَوف ََّرة  َوَعواِئَد املَزِيِد ُمَتواتَِرة  َوَمواِئَد املُْسَتْطِعِمنَي ُمَعدَّة  َوَمناِهَل الظِ ماِء 
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ديَك ُمْْتََعة [ ُمْْتََعة  الل ُهمَّ فَاْسَتِجْب ُدعاِئي َواقْ َبْل ثَناِئي ]وَمناِهَل الظََّماِء ل
َواُْجَْع بَ ْيِِن َوَبنْيَ َأْولِياِئي ِبَقِ  ُُمَمٍَّد َوَعِليٍ  َوفاِطَمَة َواَِلَسِن َواِلَُسنْيِ ِإنََّك 

َقَلِب وَ  َتهى ُمناَي َوغايَُة رَجاِئي يف ُمن ْ  َمْثواَي.َوَل  نَ ْعماِئي َوُمن ْ

 أحاديث يف استحباب الزايرة

: روى ابن أيب عمري عن هشام عن الّصادق )ع( قال: اِلديث اْلول
إذا بَ ُعَدْت ِبحدكم الش َقُة، وَنت به الدَّار، فليعُل أعلى منزله، وليصلِ  »

 «.ركعتني، وْلُيوِمْئ ِبلسَّالم إَل قُبورَن، فإنَّ ذلك يصري إلينا
نان بن سدير، عن أبيه قال: قال يل الّصادق )ع(: : عن حاِلديث الثاّن

ما قلُت جعلت فداك ال، قال:  اي سدير تزور قَب اِلسني )ع( يف كل  يوم،»
قلت:  فتزوره يف كل  شهر؟قلت: ال، قال:  أجفاكم! فتزوره يف كل  ُجعة؟

اي سدير ما قلت: قد يكون ذلك، قال:  فتزوره يف كل  سنة؟ال، قال: 
وما عليك اي سدير أن تزور قَب اِلسني ، إىل أْن قال: )ع( أجفاكم ِبِلسني

قلت: جعلت فداك إنَّ  )ع( يف كل  ُجعة َخس مر ات، ويف كل  يوم مر ة،
تصعد فوق سطحك ُث تلتفت ُُيَنة  وُيْسرة ، ُث بيننا وبينه فراسَخ كثرية، فقال: 

 ترفع رأسك إَل السماء، ُث تتحو ل َنو قَب اِلسني )ع( ُث  تقول:

، السَّالُم َعَلْيَك َوَرمْحَُة اَّللَِّ َوبَ رَكاتُهُ   السَّالم َعَلْيَك اي َأَِب َعْبِد اَّللَِّ
 ُتكَتب لك َزْورَة، والزَّورة ِحجَّة وعمرة.
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* * * 
 

 

 زايرة أِب عبد هللا اِلسني )عليه السالم(

 واِرَث نُوٍح َنِبِ  السَّالُم َعَلْيَك اي واِرَث آَدَم َصْفَوِة هللِا، السَّالُم َعَلْيَك اي
هللا السَّالُم َعَلْيَك اي واِرَث ِإْبراِهيَم َخِليِل هللِا السَّالُم َعَلْيَك اي واِرَث ُموسى 
َكِليِم هللِا السَّالُم َعَلْيَك اي واِرَث ِعيسى ُروِح هللِا السَّالُم َعَلْيَك اي واِرَث 

ِرَث َعِليٍ  َوِصيِ  َرُسوِل هللِا السَّالُم ُُمَمٍَّد َحِبيِب هللِا السَّالُم َعَلْيَك اي وا
َعَلْيَك اي واِرَث اَِلَسِن الرَِّضيِ  السَّالُم َعَلْيَك اي واِرَث فاِطَمَة بِْنِت َرُسوِل 
يُق السَّالُم َعَلْيَك أَي ها الَوِصي  البَّار   هللِا السَّالُم َعَلْيَك أَي ها الشَِّهيُد الصِ دِ 

ُم َعلى اَْلرواِح الَّيِت َحلَّْت ِبِفناِئَك َوَأَنَخْت ِبَرْحِلَك السَّالُم الَتِقي  السَّال
َعلى َمالِئَكِة هللِا املُْحِدِقنَي ِبَك َأْشَهُد أَنََّك َقْد َأَقْمَت الَصالَة َوآتَ ْيَت الزَّكاَة 

َحّت  َأَتَك الَيِقنُي  َوَأَمْرَت ِِبملَْعُروِف َوََّنَْيَت َعِن املُْنَكِر َوَعَبْدَت هللا ُُمِْلصا  
 السَّالُم َعَلْيَك َوَرمْحَُة هللا َوبَ رَكاتُُه.

 
* * * 
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 زايرة وارث

السَّالُم َعَلْيَك اي واِرَث آَدَم َصْفَوِة هللا، السَّالُم َعَلْيَك اي واِرَث نُوٍح َنِبِ  
َعَلْيَك اي واِرَث هللِا، السَّالُم َعَلْيَك اي واِرَث ِإْبراِهيَم َخِليِل هللِا، السَّالُم 

ُموسى َكِليِم هللِا، السَّالُم َعَلْيَك اي واِرَث ِعيسى ُروِح هللِا، السَّالُم َعَلْيَك اي 
واِرَث ُُمَمٍَّد َحِبيِب هللِا، السَّالُم َعَلْيَك اي واِرَث َأِمرِي املُْؤِمِننَي ]َأمرِي املؤمننَي 

َلْيَك اي ْبَن ُُمَمٍَّد املُْصطَفى، السَّالُم َعَلْيَك وَلِ  هللِا[ َعَلْيِه السَّالُم، السَّالُم عَ 
اي ْبَن َعِليٍ  املُْرَتضى، السَّالُم َعَلْيَك اي ْبَن فاِطَمَة الَزْهراِء، السَّالُم َعَلْيَك اي 

ُد ْبَن َخِدَُيَة الُكَْبى، السَّالُم َعَلْيَك اي َثَر هللِا َواْبَن َثرِِه َوالِوتْ َر املَْوُتوَر، َأْشهَ 
أَنََّك َقْد َأَقْمَت الَصالَة َوآتَ ْيَت الزَّكاَة َوَأَمْرَت ِِبملَْعروِف َوََّنَْيَت َعِن املُْنَكِر 
َوَأَطْعَت اَّلل َ َوَرُسوَلُه َحّت  َأَتَك الَيِقنُي، فَ َلَعَن هللُا أُمَّة  قَ تَ َلْتَك َوَلَعَن هللُا أُمَّة  

عَ  ْت ِبذِلَك َفِرِضَيْت ِبِه، اي َمْوالَي اي َأِب َعْبِد هللِا ظََلَمْتَك َوَلَعَن هللُا أُمَّة  َسَِ
َأْشَهُد أَنََّك ُكْنَت نُورا  يف اَْلْصالِب الشَّاُِمَِة َواَْلرحاِم املَُطهََّرِة ملَْ تُ َنجِ ْسَك 

َك ِمْن َدعاِئِم اَلاِهِليَُّة ِبَِجْناِسَها َوملْْ تُ ْلِبْسَك ِمْن ُمْدَلَِمَّاِت ثِياَِبا، َوَأْشَهُد أَنَّ 
يِن َوَأرْكاِن املُْؤِمِننَي َوَأْشَهُد أَنََّك اْلماُم الََب  التَِّقي  الرَِّضي  الزَِّكي  اَلاِدي  الدِ 
املَْهِدي  َوَأْشَهُد َأنَّ اْلَِئمََّة ِمْن ُوْلِدَك َكِلَمُة الت َّْقوى َوَأْعالُم اَلَُدى َوالُعْرَوُة 

ْنيا، َوُأْشِهُد هللَا َوَمالِئَكَتُه َوأَْنِبياَءُه َوُرُسَلُه َأّن ِ الُوْثقى َواِلُجَُّة عَ  لى َأْهِل الد 
ِبُكم ُمْؤِمن  َوِِباَيِتُكم ُموِقن  ِبَشراِئِع ِديِِن َوَخواتِيِم َعَمِلي َوقَ ْلِب ِلَقْلِبُكْم ِسْلم  

َأْرواِحُكم َوَعلى َأْجسادُِكم َوَأْمِري َْلْمرُِكْم ُمتَِّبع ، َصَلواُت هللِا َعَلْيُكم َوَعلى 
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َوَعلى َأْجساِمُكم َوَعلْى شاِهدُِكم َوَعلى غائِِبُكم َوَعلى ظاِهرُِكم َوَعلى 
 ِبِطِنُكم.

ِبََِب أَْنَت َوُأمِ ي اي اْبَن َرُسوِل هللِا ِبَِِب أَْنَت ُُثَّ انكّب على القرب وقّبله وقل: 
َمِت الرَّزِيَُّة َوَجلَِّت املُِصيَبُة ِبَك َعَلْينا َوَعلى َوأُمِ ي اي َأِب َعْبِد هللِا َلَقْد َعظُ 

يِع َأْهِل السَّماواِت َواَْلرِض، فَ َلَعَن هللا أُمَّة  َأْسَرَجْت َوَأَْلََمْت َوَِتَيََّأْت  ُجَِ
 ِلِقتاِلَك اي َمْوالَي اي َأِب َعْبِد هللِا َقَصْدُت َحَرَمَك َوأتَ ْيُت ِإَل َمْشَهِدَك َأْسَألُ 

هللَا ِِبلشَّْأِن الَِّذي َلَك ِعْنَدُه َوِِبملََحلِ  الَِّذي َلَك َلَدْيِه َأْن ُيَصلِ َي َعلى ُُمَمٍَّد 
ْنيا َواَلِخرِة.  َوآِل ُُمَمٍَّد َوَأْن َُيَْعَلِِن َمَعُكْم يف الد 

قال بعض احملّققني ِإنَّ هذه الزايرة ُأضيف إليها، خصوصا  من  مالحظة:
ك كنَت نورا  إىل آخره ألنّه مل يثبت بوجه أّن آبء األنبياء كانوا عند أشهد أنّ 

موّحدين كّلهم وال أُمهاهتم، غاية ما ثبت أنّه بنكاح غري سفاح كما عن 
 الصادق )ع(.

ُُثّ ُقم فصلِّ ركعتني عند الرأس، اقرأ فيهما ما أحببت، فإذا فرغت من 
 صلتك فقل:

ُت َوَسَجْدُت َلَك َوْحَدَك ال َشرِيَك َلَك َْلنَّ الل ُهمَّ ِإّن ِ َصلَّْيُت َورََكعْ 
الصَّالَة َوالر ُكوَع َوالس ُجوَد ال َيُكوُن ِإال  َلَك ْلَنََّك أَْنَت هللُا ال ِإلَه ِإال  أَْنَت، 

 َواْرُدْد الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوأَْبِلْغُهْم َعِنِ  َأْفَضَل السَّالِم َوالتَِّحيَّةِ 
ُهْم السَّالَم، الل ُهمَّ َوهاَتِن الرَّْكَعتاِن َهِديَّة  ِمِنِ  ِإَل َمْوالَي اِلُِسنِي ْبِن  َعَليَّ ِمن ْ
َعِليٍ  َعَلْيهما السَّالُم، الل ُهمَّ َصلِ  َعلى ُُمَمٍَّد َوَعَلْيِه َوتَ َقبَّْل ِمِن  َوَأِجْرّن َعلى 

 اِئي ِفيَك َويف َولِيِ َك اي َوَلَّ املُْؤِمِننَي.ذِلَك ِبَِْفَضِل َأَمِلي َورَج
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وَعن ابن ببويه )رمحه هللا( قاَل: ِإذا فـََرْغَت ِمن تسبيِح الّزهراء )َصَلواُت هللا 
الل ُهمَّ َأْنَت السَّالُم َوِمْنَك َعَليها( َفَسلِّم على األئمة هبذه الزايرة اجلامعة: 

ْيَك يَ ُعوُد السَّالُم. ُسْبحاَن رَبِ َك َربِ  الِعزَِّة َعمَّا السَّالُم َوَلَك السَّالُم َوِإلَ 
َيِصُفوَن، َوَسالم  َعلى املُْرَسِلنَي، وَاِلَْمُد هلِل َربِ  العاَلِمنَي. السَّالُم َعَليَك 

، السَّالُم أَي ها النَِّب  َوَرمْحَُة هللا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلى اْلَِئمَِّة اَلاِديَن املَْهِديِ نيَ 
يِع أَْنِبياِء هللِا َوُرُسِلِه َوَمالِئَكِتِه، السَّالُم َعَلْينا َوَعلى ِعباِد هللِا  َعلى ُجَِ
الصَّاِلِِنَي، اَلسَّالُم َعَلى َعِليٍ  َأِمرِي املُْؤِمِننَي، السَّالُم َعلى اَِلَسِن َواِلَُسنْيِ 

اَلسَّالُم َعَلى َعِليِ  ْبِن اِلَُسنْيِ زَْيِن َسيِ َدي َشباِب َأْهِل اَلَنَِّة َأُْجَِعنَي، 
العاِبِديَن، السَّالُم َعلى ُُمَمَِّد ْبِن َعليٍ  ِبِقِر ِعْلم النَِّبيِ نَي، اَلسَّالُم َعَلى َجْعَفِر 
ْبِن ُُمَمٍَّد الصَّاِدِق، السَّالُم َعلى ُموسى ْبِن َجْعَفٍر الكاِظِم، السَّالُم َعَلى 

سى الرِ ضا، السَّالُم َعلى ُُمَمَِّد ْبِن َعِليٍ  اَلَواِد، السَّالُم َعلى َعِليِ  ْبِن ُمو 
َعِليِ  ْبِن ُُمَمٍَّد اَلاِدي، السَّالُم َعلى اَِلَسِن ْبِن َعِليٍ  الزَِّكيِ  الَعْسَكِريِ ، 

، َصَلواُت هللِا َعَلْيِهم . َأُْجَِعنيَ  السَّالُم َعَلى اِلُجَِّة ْبِن اَِلَسِن القاِئِم املَْهِديِ 
 ُُثَّ َسِل هللَا ما شئَت.

َرِضيُت ِِبهلل َرِب  ، َوِِبِْلْسالِم ِدْينا ، َوقاَل الكفعمي تقول بَعَد الصلوات: 
َوِبَُحمٍَّد َصل ى هللا َعَلْيِه َوآِلِه نَِبيَّا ، َوِبَعِليٍ  ِإماما ، َوِِبَِلَسِن َواِلَُسنْيِ َوَعِليٍ  

ُموسى َوَعِليٍ  َوُُمَمٍَّد َوَعِليٍ  َواَِلَسِن َواْلََلِف الصَّاِلِح َعَلْيِهُم َوُُمَمٍَّد َوَجْعَفٍر وَ 
 السَّالُم أَِئمَّة  َوساَدة  َوقاَدة . َِبِم أَتَ َوَلَّ َوِمْن َأْعداِئِهم أََتََبَُّأ.

ْنيا  الل ُهمَّ ِإّن ِ َأْسأَُلَك الَعْفَو َوالعاِفَيَة َواملُعافاَة يف ُُثَّ تقول ثلاث :  الد 
 َواَلخَرِة.
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* * * 

 
 

 زايرة النِب  )ص( وأهل بيته )ع(
 وهي زايرة جامعة ويف غاية االعتبار

م اَلمعة وأعقاب الصلوات وكل  وقت  يف أاي 
يناسب إذا أردت زايرهتم )ع(، فمن بعد أن تزورهم هبذه الزايرة تـَتَـَوّجُه إىل 

ْواَلَن َرُسوِل هللِا ُُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا َخرْيِ َخْلِق السَّاَلُم َعَلى َسيِ ِدََن َومَ الِقْبلة وتقول: 
هللِا الَبِشرِي النَِّذْيِر السِ َراِج املُِنرْيِ الط ْهِر الطَّاِهِر الد رِ  الَفاِخِر الَبْحِر الزَّاِخِر الَعَلِم 

 اَْلمْحَِد َواملُْصَطَفى اَْلَّْمَِد الظَّاِهِر املَْنُصوِر املَُؤيَِّد َوالرَُّسوِل املَُسدَِّد َواملَْحُمودِ 
َحِبْيِب ِإَلَه الَعاَلِمنَي َأِب القاِسِم ُُمَمَِّد ْبِن َعْبِد هللِا َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رََكاتُُه. السَّاَلُم 

َوبَ رََكاتُُه،  َعَلى َسيِ َدتَِنا َوَمْوالتَِنا فَاِطَمَة الزَّْهَراِء َسيِ َدِة ِنَساِء الَعاَلِمنَي َوَرمْحَُة هللاِ 
السَّاَلُم َعَلى َسيِ َدتَِنا َوَمْوالتَِنا َخِدُْيََة الُكَْبَى ُأمِ  املُْؤِمِننَي َواملُْؤِمَناِت َوَرمْحَُة هللِا 
َوبَ رََكاتُُه، السَّاَلُم َعَلى َسيِ ِدََن َوَمْوالََن َأِب ُُمَمٍَّد اَِلَسِن ْبِن َعِليٍ  الزَِّكيِ  النَّاِصِح 

 َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رََكاتُُه، السَّاَلُم َعَلى َسيِ ِدََن َوَمْواَلََن َعِليِ  ْبِن اِلَُسنْيِ زَْيِن اَْلِمنيِ 
الَعاِبِدْيَن َوَسيِ ِد السَّاِجِدين َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رََكاتُُه، السَّاَلُم َعَلى َسيِ ِدََن َوَمْواَلََن ُُمَمَِّد 
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 ُعُلوِم اَْلوَِّلنَي َواَلِخرِْيَن َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رََكاتُُه، السَّاَلُم َعَلى ْبِن َعِليٍ  الَباِقِر َِبِقرِ 
َسيِ ِدََن َوَمْواَلََن َجْعَفِر ْبِن ُُمَمٍَّد الصَّاِدِق الصَّاِدِق الَقْوِل البارِ  اَْلِمنِي َوَرمْحَُة هللِا 

َك َعْبِد املُطَِّلِب َوَعَلى أَبِيَك َعْبِد َوبَ رََكاتُُه، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َرُسوَل هللِا َوعَ  َلى َجدِ 
هللِا َوعَلى أُمِ َك آِمَنَة بِْنِت َوَهٍب، السَّاَلُم َعَلى اِلَْمَزِة َوالَعبَّاِس َوَأِب طَاِلٍب 

َصلَّى هللا  َأْعَماِم النَِّبِ ، السَّاَلُم َعَلى الَقاِسِم َوالطَّاِهِر َوِإبْ َراِهيَم أَبْ َناِء َرُسوِل هللاِ 
ِة َوَمْوِضَع الرِ َساَلِة َوُُمْتَ َلَف  َعَلْيِه َوآِلِه َوَسلََّم، السَّاَلُم َعَلْيُكْم اَي َأْهَل بَ ْيِت الن  بُ وَّ
املالَِئَكِة َوَمْعِدَن الِعْلِم َوَمْهِبَط الَوْحِي َوالت َّْنزِيِل َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رََكاتُُه، السَّاَلُم َعَلْيَك 

َصاِحَب الزََّماِن، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َخِليَفَة الرَّمْحَِن، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي ِإَماَم اَي 
اِْلْنِس َواَلَانِ  َعجََّل هللُا فَ َرَجَك َوَسهََّل َُمَْرَجَك َوَجَعَلَنا ِمْن أَْنَصاِرَك َوَأْعَواِنَك 

َلْيَك َوَعَلى آَِبِئَك الطَّاِهرِْيَن َوَرمْحَُة هللِا َواملُْسَتْشَهِدْيَن َبنْيَ َيَدْيَك، السَّاَلُم عَ 
: السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َسيِ ِدي َوَمْواَلَي اَي وتقول( ُّث تتوّجه إىل جهة الشرقَوبَ رََكاتُُه، )

ملُتَِّقنَي، َأِمرَي املُْؤِمننَي، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َسيِ َد الَوِصيِ نَي، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي ِإَماَم ا
السَّاَلُم َعَلْيَك اَي قَاِئَد الُغرِ  املَُحجَِّلنَي ِإََل َجنَّاِت النَِّعيِم، السَّاَلُم َعَلْيَك َوَعَلى 
َضِجيَعْيَك آَدَم َونُوٍح، السَّاَلُم َعَلْيَك َوَعَلى َجارَْيَك ُهوٍد َوَصاِلٍح َوَرمْحَُة هللِا 

اَي َسيِ ِدي َوَمْواَلَي اَي َأَِب َعْبِد هللِا، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي ْبَن َوبَ رََكاتُُه، السَّاَلُم َعَلْيَك 
َرُسوِل هللِا، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي اْبَن َأِمرِي املُْؤِمننَي َواْبَن َسيِ ِد الَوِصيِ نَي َواْبَن فَاِطَمَة 

َك َوأَبِيَك، السَّاَلُم َعَلْيَك الزَّْهَراِء َسيِ َدِة ِنَساِء الَعاَلِمنَي، السَّاَلُم َعَلْيَك  َوَعَلى َجدِ 
َوَعَلى ُأمِ َك َوَأِخْيَك، السَّاَلُم َعَلْيَك َوَعَلى اْلَِئمَِّة املَْعُصوِمنْيَ ِمْن ُذر ِيَِّتَك َوبَِنْيَك، 

الَفْضِل  السَّاَلُم َعَلْيَك َوَعَلى َوَلَدْيَك الَعِليَّنِي، السَّاَلُم َعَلْيَك َوَعَلى َأِخْيَك َأِب 
تَ َنا  الَعبَّاِس، السَّاَلُم َعَلْيَك َوَعَلى َسائِِر الش َهَداِء َمَعَك َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رََكاتُُه اَي لَي ْ
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ُكنَّا َمَعُكْم فَ نَ ُفوَز فَ ْوزا  َعِظيما  ِبَِِب أَْنَت َوأُمِ ي اَي َأَِب َعْبِد هللِا َأْشَهُد َوُأْشِهُد هللَا 
َاَب َوَأْوَضَح ِبَك الِكَتاَب َوَأْعَظَم ِبَك املَُصاَب َوَأْجَزَل ِبَك َلَقْد طَيََّب هللاُ   ِبَك الْت 

الث ََّواَب َوَجَعَلَك َوَأَِبَك َوأُمََّك َوَأَخاَك َوبَِنْيَك أَئِمَّة  ِعَْبَة  ُْلْوَل اْلَْلَباِب اَي ْبَن 
 َساَلِمي ِإلَْيَك َصَلَواُت هللِا َوَساَلُمُه املََياِمنِي اَْلْطَياِب التَّاِلنْيَ الِكَتاَب َوجَّْهتُ 

َعَلْيَك َما َخاَب َوهللِا َمْن َُتَسََّك ِبَك َوَأِمَن َمْن ََلَِأ ِإلَْيَك َوالسَّاَلُم َعَلْيَك َوَرمْحَُة 
 اَي َأَِب هللِا َوبَ رََكاتُُه، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َسيِ ِدي َوَمْواَلَي اَي َِبَب اِلََواِئِج ِإََل هللاِ 

ِإبْ َراِهْيَم اَي ُمْوَسى ْبَن َجْعَفٍر اَي نُوَر هللِا يف ظُُلَماِت اَْلْرِض َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رََكاتُُه، 
السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َغرِْيَب الُغَرَِبِء، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي بَِعْيَد املََدى، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي 

َواْلُفَقَراِء، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َُشَْس الش ُمْوِس، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي ُمِعنْيَ الض َعَفاِء 
أَنِْيَس الن  ُفوِس، السَّاَلُم َعَلْيَك أَي  َها املَْدُفوُن ِبَِْرِض ُطْوٍس الرِ َضا املُْرَتَضى 

َعِة َوَعَلى أَبْ َناِئَك الرَّاِضي ِِبلَقَدِر َواْلَقَضاِء، السَّاَلُم َعَلْيَك َوَعَلى آَِبِئَك ا لسَّب ْ
نْ َيا ِزاَيرََتُكْم َويف اَلِخَرِة َشَفاَعَتُكْم، السَّاَلُم َعَلْيَك اَي  اَْلْربَ َعِة َرزَقَ َنا هللُا يف الد 

اتُُه، َسيِ ِدي َوَمْواَلَي اَي َأَِب َجْعَفٍر اَي ُُمَمَُّد ْبُن َعِليٍ  اَلََواُد التَِّقي  َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رَكَ 
السَّاَلُم َعَلْيَك اَي َسيِ ِدي َوَمْواَلَي اَي َأَِب اَِلَسِن اَي َعِلي  ْبُن ُُمَمٍَّد أَي  َها اَِلَسُن 
الَعْسَكِري  اْلَاِلُص الزَِّكي  َوَرمْحَُة هللِا َوبَ رََكاتُُه والسَّاَلُم َعَلْيُكْم َساَداِت َوَمَواَلَّ 

ْيعا  َوَرمْحَُة هللِا   َوبَ رََكاتُُه.ُجَِ

 
* * * 
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 ويف اْلتام هذه الصالة على النِب  وآله
 صل ى هللا عليهم وخصوصا  يوم اَلمعة

هذه الصلوات اليت قاهلا أمري املؤمنني )ع( يف بعض خطب اجلمعة كما يف 
ِإنَّ هللَا َوَمالَِئَكَتُه ُيَصل وَن َعَلى النَِّبِ ، روضة الكايف وهي يف كّل وقت كذلك: 

ي  َها الَِّذيَن آَمُنوا َصل وا َعَلْيِه َوَسلِ ُموا َتْسِليما  اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِل اَي أَ 
ُُمَمٍَّد َوَِبِرْك َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوََتَنَّْن َعَلى ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َوَسلِ ْم َعَلى 

ا َصلَّْيَت َوَِبرَْكَت َوتَ َرمحََّْت َوََتَن َّْنَت َوَسلَّْمَت ُُمَمٍَّد َوآِل ُُمَمٍَّد َكَأْفَضِل مَ 
َلَة  ْيد  َّمَِْيد ، اللَُّهمَّ َأْعِط ُُمَمَّدا  الَوِسي ْ َعَلى ِإبْ َراِهيَم َوآِل ِإبْ َراِهيَم ِإنََّك محَِ

َلَة َواْلَمْنزَِلَة الَكِرُْيََة، اللَُّهمَّ اْجَعْل ُُمَمَّد ا  َوآَل ُُمَمٍَّد َأْعَظَم َوالشََّرَف َواْلَفِضي ْ
اَْلالَِئِق ُكلِ ِهم َشَرفا  يَ ْوَم الِقَياَمِة َوَأقْ َرََبُْم ِمْنَك َمْقعدا  َوَأْوَجَهُهم ِعْنَدَك يَ ْوَم 
الِقَياَمِة َجاها  َوَأْفَضَلُهم ِعْنَدَك َمْنزَِلة  َوَنِصْيبا  اللَُّهمَّ َأْعِط ُُمَمَّدا  َأْشَرَف املََقاِم 

اَء السَّاَلِم وَشَفاَعَة اِْلْساَلِم اللَُّهمَّ َوَأِلِْْقَنا ِبِه َغرْيَ َخَزااَي َواَل ََنِكِثنَي َواَل َوِحبَ 
ِلنَي ِإَلَه اِلَقِ  آِمنَي.  ََنِدِمنَي َواَل ُمَبدِ 
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 خاُتة فيها فائدة جليلة

(  ورد يف وصّية أمري املؤمننَي عليِّ بِن أيب طالب )ع( لولده احلسن )ع
كتبها إليه َِباِضريَن )بلـدة يف نواحي صّفني( عند انصرافه من حرب صّفني: 
واعلْم أنَّ الذي بيِدِه خزائُن ملكوِت الدنيا واَلخرة قد َأِذَن لدعائك، 
وتكف َل ْلجابِتك، وأمَرَك أْن تسأَلُه ليعطَيَك وهو رحيم  كري . مل ُيعل بيَنك 

ئَك إَل من َيْشَفُع لك إليه ومل ُينَ ْعَك إن وبيَنه َمْن َيجُبَك عنه، ومل يُلجِ 
إىل أْن قال )ع(:  أسأَت ِمَن التوبِة، ومل يُ َعريِ َْك ِبْلَنبِة ومل يعامْلَك ِبلن  ْقَمِة...

َع نداَك وجنواَك فأمضيَت  وفتَح لَك ِبَب املتاِب واالستعتاِب فمّت شئَت َسَِ
إليه ُهوَمَك، واستعنَتُه على  إليه ِباجِتَك وأَبْ ثَ ثْ َتُه ذاَت نفِسَك، وشكوتَ 

أموِرَك، ُث  جعل يف يِدَك مفاتيَح خزائِِنِه ِبا َأِذَن فيه ِمْن َمْسأَلِتِه فمّت شئَت 
 (.3)ّنج البلغة/ج استَ ْفَتْحَت ِبلدعاِء أبواَب خزائِِنِه، فاِِلِح الط لب

 

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   361                        )الفهرس( احملتوايت               

* * * 
 

 

 حديث الكساء

ؤمنني قالت خرج عن ابن عساكر يف اترَيه قال بسنده إىل عائشة أم امل
رسول هللا ذات غداة وعليه مرط ومرمل من شعر أسود فجلس، فأتت فاطمة 
فأدخلها فيه ُث جاء علّي فأدخله فيه ُّث جاء احلسن فأدخله فيه ُّث جاء 

َا يُرِيُد اَّللَُّ لُِيْذِهَب َعنُكُم الر ِْجَس َأْهَل احلسني فأدخله فيه ُّث قال:  ﴿ِإَّنَّ
 [.33]األحزاب: رَُكْم َتْطِهريا ﴾اْلبَ ْيِت َويَُطه ِ 

ومثله رواه يف سنن البيهقي ـ واحلاكم يف املستدرك وابن جرير الطربي 
 وغريهم كثري.

وروى ابن عساكر يف اترَيه بسنده عن عمري بن جممع قال دخلت مع أمي 
على عائشة قالت أمي: أخربيين كيف كان حّب رسول هللا )ص( بعلّي )ع( 

حّب الرجال إىل رسول هللا )ص( لقد رأيته يوما  أدخله حتت فقالت عائشة: كان أ
ثوبه وفاطمة وحسنا  وحسينا ، ُّث قال: الّلهم هؤالء أهُل بييت، الّلهم أذِهب عنهم 
الرجس وطّهرهم تطهريا ، قالت: فذهبت ألُدِخل رأسي فرفعه، قلت: اي رسول هللا 

 إن ك على خري، إن ك على خري..أَولسُت من أهلك قال: 
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 ورواه غريه
( ح بسنده إىل أمِّ َسَلَمة 71ـ  22روى ابن جرير الطربي يف تفسريه )

َا يُرِيُد اَّللَُّ لُِيْذِهَب زوجة رسول هللا )ص( قالت ملا نزلت هذه اآلية:  ﴿ِإَّنَّ
رَُكْم َتْطِهريا ﴾ [ دعا رسول هللا 33]األحزاب: َعنُكُم الر ِْجَس َأْهَل اْلبَ ْيِت َوُيَطهِ 

فاطمة واحلسن واحلسني عليهم السلم فجّلل عليهم كساء خيرباي  فقال: علّيا  و 
اللهمَّ هؤالِء أهُل بييت وعْتت وعْتت الل هم  أذِهب عنهم الر ِجَس وطه رهم 

 .أنِت إَل خريقالت أمُّ َسَلَمة: ألسُت منهم؟ قال: تطهريا ، 

السّنة ورواية الطحاوي يف مشكل اآلاثر نفس اللفظ وغريه كثر من طرق 
 والشيعة أبلفاظ خمتلفة واملعىن واحد.

وهذا هو احلديث الصحيح، أّما الزايدة عليه فمخرتعة، قال الشيخ القّمي 
يف كتابه منتهى اآلمال عند ذكر حديث الكساء، وهذه الزايدة أي من عند 
نزول جربائيل )ع( إىل آخر احلديث هو من متفردات كتاب الطرحيي إىل بعد 

كذلك رفضه العّلمة الرّي شهري، وكذا اإلمام اخلالصي األلف هجري. و 
وغريهم مّمن حّقق ودّقق يف هذا احلديث اجلديد املخرتَع الذي َيالف يف فقراته 

 الكتاب والسُّنة.
وورد التأكيد على هذا احلديث املبارك ومشول أهل البيت)ع( آلية التطهري 

لنيب)ص( بقى ستة أشهر يطرق يف يوم املباهلة فقد ذكرانه هناك وكذا ورد أّن ا
َا بب عليّ  وفاطمة ويتلو اآلية املباركة قائل : السلم عليكم اي أهل البيت  ﴿ِإَّنَّ

رَُكْم َتْطِهريا ﴾ ُ لُِيْذِهَب َعنُكُم الر ِْجَس َأْهَل اْلبَ ْيِت َويَُطهِ   .يُرِيُد اَّللَّ
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 كيفية التوس ل يف الدعاء
 م د )ص(وتقدي الطلب ِبحم د وآل ُم

إذا  ُمّمد بن احلسني الرضّي يف ّنج البلغة، عن أمري املؤمنني )ع( قال: 
كانت لَك إَل هللا حاجة فابدأ ِبسألة الصالة على النِب  )ص( ُث  سْل 
حاجتك فإن  هللا أكرم من أن ُيسأل حاجتني فَيقضي إحداُها وُينع 

 اْلخرى. 
الدعاء ُمجوب عن  وروى احلارث األعور عن أمري املؤمنني )ع( كلّ 

 السماء حىّت ُيصلَّى على ُمّمد وآله.
إذا دعا أحدكم فليبدأ ِبلصالة وروى الطوسي عن أيب عبد هللا )ع( قال: 

على النِب  )ص( فإن  الصالة على النِب  )ص( مقبولة ومل يكن هللا ليقبل 
 بعض الدعاء ويرد  بعضا .

ة على ُمّمد وآله، وأن ومثل هذه الرواايت كثرية تعّلمنا أن نبدأ بلصل
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 َنّجد هللا وحنمده ُثّ نطلب حاجتنا من هللا تعاىل ال من غريه.
كل  الدعاء ال ُروي عن أيب عبد هللا )ع( يف الوسائل بب الدعاء قال: 

ا هو التحميد ُث  الثناء، قال، قلت: ما أدري  يكون قبله َتميد فهو أَبْت إَّن 
اللهمَّ أنَت اْلو ُل فليس قبَلك قول: ما جيزى من التمجيد والتحميد قال: ن

شيء  وأنَت اَلِخُر فليس بعَدَك شيء  وأنَت الظاهُر فليس فوَقَك شيء  
 وأنَت الباطُن فليس دونك شيء  وأنَت العزيُز اِلكيُم.

* * * 

 

 أفضل االستغفار من الكبائر

أحببت نقل هذه الرواية زايدة يف الذكر وكيفّيته وترديده على األلسن، 
قى املؤمن واملؤمنة يف ذكر دائم.. روى صاحب الوسائل يف بب جهاد ليب

ما من مؤمن يفارق يومه وليلته النفس وما يناسبه: عن أيب عبد هللا )ع( قال: 
أستغفُر هللاَ )ولعّل هذا وارد على حنو الكثرة( فيقول وهو اندم:  أربعني كبرية

واِت واْلرِض ذو اَلالِل الذي ال إلَه إال  هو اِلي  القي وُم بديُع السم
: إال  غفر  واْلكراِم وأسأله أن يصل َي على ُمم ٍد وآِل ُمم ٍد وأن يتوَب عليَّ

 رواه الصدوق أيضا . هللا له وال خرَي فيمن يقارف أكثر.

روى صاحب مستدرك الوسائل بب الّدعائني األذان واإلقامة كما جاء يف 
م ة والصالة القائمة صلِ  على ُمم د الله م ربَّ هذه الدعوة التافقه الرضا: 
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 .وآِل ُمم ٍد وأعِط ُمم دا  يوم القيامة سؤله آمنَي ربَّ العاملني

مهم  الله م إّن  أتوج ه إليك بنبي ك نِبِ  الرمحِة صلى هللا عليه وآله وأُقدِ 
بني َيَدي حوائجي فصلِ  عليهم واجعلِن َبم وجيها  يف الدنيا واَلخرة ومن 

 اجعل صالت مقبولة  ودعائي َبم مستجاِب .املقر بنَي و 

 

* * * 

 

 

 

 يف بعض آايت الدعاء

 سورة البقرة
 .127 آية﴿رَب ََّنا تَ َقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك َأنَت السَِّميُع اْلَعِليُم﴾ 

نْ َيا َحَسَنة  َويف اَلِخَرِة َحَسَنة  َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾   آية﴿رَب ََّنا آتَِنا يف الد 
201. 

 .285 آيةْفَراَنَك رَب ََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصرُي﴾ ﴿غُ 

َنا ِإْصرا  َكَما  ﴿رَب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذََن ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأََن رَب ََّنا َواَل ََتِْمْل َعَلي ْ
ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِبِه َوا ْعُف َعنَّا مَحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن قَ ْبِلَنا رَب ََّنا َواَل َُتَمِ 
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 .286 آيةَواْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا أَنَت َمْواَلََن فَانُصْرََن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن﴾ 

 سورة آل عمران
﴿رَب ََّنا اَل ُتزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد ِإْذ َهَديْ تَ َنا َوَهْب لََنا ِمن لَُّدنَك َرمْحَة  ِإنََّك َأنَت 

 .8 آيةاْلَوهَّاُب﴾ 

 .16 آيةا ِإن ََّنا آَمنَّا فَاْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾ ﴿رَب َّنَ 

يُع الد َعاء﴾   .38 آية﴿َربِ  َهْب َل ِمن لَُّدْنَك ُذر ِيَّة  طَيِ َبة  ِإنََّك َسَِ

َنا َمَع الشَّاِهِدينَ   .53 آية﴾ ﴿رَب ََّنا آَمنَّا ِبَا أَنَزْلَت َوات َّبَ ْعَنا الرَُّسوَل فَاْكتُ ب ْ

﴿رب ََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا َوِإْسَرافَ َنا يف َأْمِرََن َوثَ بِ ْت َأْقَداَمَنا وانُصْرََن َعَلى 
 .147 آيةاْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن﴾ 

 .191 آية﴿رَب ََّنا َما َخَلْقَت َهذا َِبِطال  ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّاِر﴾ 

 آيةْدِخِل النَّاَر فَ َقْد َأْخَزيْ َتُه َوَما ِللظَّاِلِمنَي ِمْن أَنَصاٍر﴾ ﴿رَب ََّنا ِإنََّك َمن تُ 
192. 

ْعَنا ُمَناِداي  يُ َناِدي ِلإِلُيَاِن َأْن آِمُنوْا ِبَربِ ُكْم َفآَمنَّا رَب ََّنا فَاْغِفْر  ﴿رَّب ََّنا ِإن ََّنا َسَِ
 .193 آيةا َمَع اْلبْ َراِر﴾ لََنا ُذنُوبَ َنا وََكفِ ْر َعنَّا َسيِ َئاتَِنا َوتَ َوف َّنَ 

﴿رَب ََّنا َوآتَِنا َما َوَعدت ََّنا َعَلى ُرُسِلَك َواَل َُتِْزََن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِإنََّك اَل َُتِْلُف 
 .194 آية  اْلِميَعاَد﴾

 سورة النساء
ن لَُّدنَك َولِي ا  ﴿رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َه ِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلَها َواْجَعل لََّنا مِ 
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 .75 آيةَواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصريا ﴾ 

 سورة املائدة
َنا َمَع الشَّاِهِديَن﴾   .83 آية﴿رَب ََّنا آَمنَّا فَاْكتُ ب ْ

 سورة اْلعراف
 آيةيَن﴾ ﴿رَب ََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن ملَّْ تَ ْغِفْر لَنَ ا َوتَ ْرمَحْنَ ا لََنُك ونَ نَّ ِمَن اْْلَاِسرِ 

23. 

 .47 آية﴿رَب ََّنا اَل َُتَْعْلَنا َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي﴾ 

نَ َنا َوَبنْيَ قَ ْوِمَنا ِِبِْلَقِ  َوأَنَت َخرْيُ اْلَفاَِتِنَي﴾   .89 آية﴿رَب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ

َنا َصَْبا  َوتَ َوف ََّنا ُمْسِلِمنَي﴾   .126 آية﴿رَب ََّنا َأْفرِْغ َعَلي ْ

 .143 آيةَك تُ ْبُت ِإلَْيَك َوَأَنَْ َأوَُّل اْلُمْؤِمِننَي﴾ ﴿ُسْبَحانَ 

 سورة التوبة
 آية﴿َحْسِبَ اَّلل ُ ال ِإلَ َه ِإالَّ ُه َو َعَلْي ِه تَ وَكَّ ْلُت َوُهَو َرب  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم﴾ 

129. 
 سورة يونس

ْلَنا رَب ََّنا اَل َُتَْعْلَنا فِ  َنة  لِ ْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي﴾ ﴿فَ َقاُلوْا َعَلى اَّللِ  تَ وَكَّ  .85 آيةت ْ

 .86 آية ﴿َوجَنِ َنا ِبَرمْحَِتَك ِمَن اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن﴾

 سورة يوسف

http://www.bayynat.org/


bayynat.org   368                        )الفهرس( احملتوايت               

َتِِن ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتِِن ِمن ََتِْويِل اَْلَحاِديِث فَاِطَر  ﴿َربِ  َقْد آتَ ي ْ
نُ يَ  ا َواَلِخَرِة تَ َوفَِِّن ُمْسِلما  َوَأِلِْْقِِن السََّماَواِت َواَْلْرِض أَنَت َولِيِ ي يف الد 

 .101 آيةِِبلصَّاِلِِنَي﴾ 

 سورة النمل
﴿َربِ  َأْوزِْعِِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَّيِت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن 

 .19 آية  اِلِِنَي﴾َأْعَمَل َصاِِلا  تَ ْرَضاُه َوَأْدِخْلِِن ِبَرمْحَِتَك يف ِعَباِدَك الصَّ 
 

 

 ُت  واِلمد هلل

 ه  1434يف شهر رمضان 

* * * 

http://www.bayynat.org/

