كتاب
مفاتيح الجنان
كامل
تنسيق وترتيب :
ابوعبدال – عيسى العاشور
ل تنسونا من دعوة صالحة
بتفريج الهموم
عنا وعن امة محمد(ص)

البابُ ال ّولُ
في تعقيب الصلوات ودعوات أيام السبوع  ،وأعمال ليلة الجمعة وعدة أدعية مشهورة والمناجيات الخمس عشرة
وغيرها ويحتوي على عدّة فصُول :

الفصل الوّل :
في التعقيبات العامّة

الفصل الثاني :
في التّعقيبات الخاصّة
• تعقيب صلة العَصر نقلً عَن المتهجّد
• تعقيب صلة المَغرب عَن مِصْباح المتهجّد
• تعقيب صلة العشاء نقلً عَن المتهجّد
• تعقيب صَلة الصّبح عَن مِصْباح المتهجّد

الفصل الثالث :
الدعية اليومية
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• دُعا ُء يَوْمِ الحَد
• دُعا ُء يَوْ ِم الثنين
• دُعا ُء يَوْمِ الثّلثاء
• دُعا ُء يَوْمِ الربَعاء
خمِيس
• دُعا ُء يَوْمِ ال َ
• دُعا ُء يَوْمِ الجُمعَة
سبْتِ
• دُعا ُء يَوْمِ ال ّ

الفصل الرابع :
في فضل ليلة الجمة ونهارها وأعمالها :
• أمّا أعْمالُ لَيلةِ الجُمعةِ
• وَأمّا أعْمال نَهارِ الجُمعة
• وَمنها صلة النّبيّ (صلى ال عليه وآله وسلم)
• وَمنها صلة أمير المؤمِنين (عليه السلم)
صلَواتُ ال عَلَيها
• وَمنها صلة فاطِمة َ
• صلة لمَولنا الحَسن (عليه السلم)
• دُعاء الحَسن (عليه السلم)
• صلة الحُسين (عليه السلم)
• صلة المامِ زينِ العابِدينَ (عليه السلم)
• دُعاؤهُ(عليه السلم)
• صلة الباقِرِ (عليه السلم)
• دُعاءُ الباقِرِ (عليه السلم)
• صلة الصّادق (عليه السلم)
• دُعاءُ الصّادق (عليه السلم)
• صلة الكاظِم (عليه السلم)
• دُعاؤه (عليه السلم)
• صلة الرّضا (عليه السلم)
• دُعاؤه (عليه السلم)
• صلة الجواد (عليه السلم)
• دُعاؤُه (عليه السلم)
• صلة الهادى (عليه السلم)
• دُعاؤه (عليه السلم)
• صلة الحَسنِ العَسكرىّ (عليهما السلم)
• دُعاؤُه (عليه السلم)
ل تعالى فَرَجهُ الشّريف
عجّلَ ا ُ
حجّة القائمِ َ
• صلة ال ُ
طيّار (عليه السلم)
• صلة جَعفر ال ّ

صلُ الخامِسْ :
الفَ ْ
في تَعيين اسْماء النّبيّ وَالئمّة المعصُومين (عليهم السلم) بأيّام السْبُوع والزيارات لهم في كلّ يوم .
• ِذكْرُ زيارةِ النّبيّ (صلى ال عليه وآله وسلم) في يَومِه وَهُ َو يَومُ السّبت :
• زيارةُ أمي ِر المؤمنينَ(عليه السلم)
• زيارةُ الزّهْرَاءِ سَلمُ الِ عَليها
• أيضاً زِيا َرتُها بِرواية اُخرى
سمِ الحسنِ وَالحُسينِ (عليهما السلم)
• يَوْم الثنينِ وَ ُه َو بِا ْ
• زِيارةُ الحَسَنِ (عليه السلم)
• زِيارة الحُسَينِ (عليه السلم)
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• يَوْمُ الثّلثاء
• يَوْمُ الربعاءِ
• يَوْمُ الْخَميسِ
• يَوْمُ الجُمعةِ

الفصل السادس :
في ذِكر نبذ مِن الدّعواتِ المَشهورة .
• دُعَاء كُميل بن زياد (رحمه ال)
• دُعاءُ العَشَراتِ
• دُعاء العَشَرات
• دُعاءُ السّمات
• دُعْاءُ المَشْلُول
• الدّعاء ا ْلمَعرُوف بيَسْتشير
• دُعاءُ المجير
• دُعاءُ ا ْلعَديلة
• دُعاء الجَوشن الكبير
• دُعـاءُ الجْوشَنّ الّصغيـر
• دُعاء السّيفي الصّغير المعروف ِبدُعاء القاموس

الفَصلُ السّابِع :
في ذكر نبذ مِن الدّعوات النّافِعة المختصرة الّتي اقتطفتها من الكتب المعتبرة .

صلُ الثّامِن :
الفَ ْ
ي بن الحُسين (عليهما السلم).
عشَرة لمولنا عل ّ
في المناجيات :الخمس َ
• المناجاة الُولى  « :مناجاة التّائبينَ »
• الثّانية  « :مُناجاة الشّاكين »
• الثّالثة  « :مُناجاة الخآئِفينَ »
• الرّابعَة  « :مُناجاة الرّاجين »
• الخامِسة  « :مُناجاة الرّاغبين »
• السّادسة  « :مُناجاة الشّاكرين »
• السّابعة  « :مُناجاة المُطيعين لِ »
• الثّامنة  « :مُناجاة المُريدين »
• التّاسعة  « :مُناجاة الُمحبيّن »
• العاشِرَة  « :مُناجاة المُتوَسّلين »
• الحادِية عَشرَة  « :مُناجاة المُفتقرينْ »
• الثّانية عَشرة  « :مُناجاة العارفين »
• الثّالثة عَشرة  « :مُناجاة الذّاكرين »
عشَرة  « :مُناجات المُعتَصِمين »
• الرّابعَة َ
• الخامسَة عَشَرة  « :مُناجاة الزّاهدين »
ي بن أبي طالِب عَلَيه الصّلة وَالسّلم نقلً عن الصّحيفة العَلَويّة
• المُناجاة المَنظُومَة لمير المؤمِنين عل ّ
• ثلث كَلمات من مولنا عَليّ (عليه السلم) فِي المُناجاة
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البابُ ا ْلثّاني
في أعمال أشهر السّنة العربيّة وَفضل يوم النّيروز وَأعماله وأعمال الشهر الرّوميّة وفيه عدّة فصُول

الفَصل ال ّولْ :
في فض ِل شهر َرجَب وأعمالِه .
ص أيّاما معيّنة منه وهي أمور :
• القسم الوّل  :العمال العامّة التي تؤدّى في جميع الشّهر ول تخ ّ
• َوصِفَة هـذه الصّلة
• القِسْم الثّاني  :في العمال الخاصّة بليالي أو أيّام خاصّة من رجب :
• اليوْم الوّل مِنْ َرجَب
• الّليْلة الثّالثة عشرة
• اليَومُ الثّالث عشر
• لَيلة النّصف مِن رجب
• يَومُ النّصف مِن رجب
• اليَومُ الخامس والعشرون
• الليلة السّابعة وَالعِشرون
• اليَومُ السّابع والعشرُون
• اليَومُ الخير من الشّهر

الفَصل الثّاني :
في فض ِل شهر شعبان والعمال الواردة فيه .
شعْبـان الخاصّة
• اعمال َ
• اللّيلة الُولى
• اليَومُ الوّل
• اليَومُ الثّالث
• اللّيلة الثّالثة عشرة
• ليلة النّصف من شعبان
• يوم النّصف من شعبان
• أعمال ما بقي من هذا الشّهر

الفَصل الثّالِثْ :
في فض ِل شهر رَمضان وأعمالِه .
• المطلب الوّل في أعمالِ هذا الشّهر العامّة
•القِسمُ الوّل  :ما يعمّ اللّيالي واليّام :
ب إيتانه في ليالي شهر رمضان
• القِسمُ الثّاني  :ما يستح ّ
• دعاء الفتتاح
• القِسمُ الثّالث  :في أعمال أسحار شهر رمضان المبارك
• دعاء أبي حمزة الثّمالي:
• دعاء السحر:
4

• القِسمُ الرّابع  :في أعمال أيّام شهر رمضان
• المطلب الثّاني في أعمالِ شهر رَمضان الخاصّة
• اللّيلة الُولى
• اليَوْمُ الوّل
• اليَومُ السّادس
• اللّيلة الثّالثة عشر
• اللّيلة الرّابعة عشرة
• اللّيلة الخامِسة عشرة
• يومُ النّصف من شهر رمضان
• اللّيلة السّابعَة عشرة
• اللّيلة التّاسعَة عَشرة
• أعمال اللّيلة التّاسعة عشرة
• اللّيلة الواحدة والعِشرون
• دُعاء اللّيلة الثّانية وَا ْلعِشْرينَ
• دُعاء اللّيلة الثّالثة وَا ْلعِشْرينَ
• دُعاءُ اللّيلَةِ الرّابعة وَا ْلعِشْرين
• دُعاء الّليْلَةِ الخامِسَةِ وَا ْلعِشْرينَ
• دُعاءِ اللّيلة السّادسَة وَا ْل ِعشْرينَ
• دعاء الّليْلَةِ السّابعَة وَا ْلعِشْرينَ
• دُعاء الّليْلَةِ الثّامنة وَا ْلعِشْرينَ
• دُعاء اللّيلة التّاسعَة وَا ْلعِشْرينَ
• دُعاء اللّيلة الثّلثين
• تتمّة أعمال اللّيلة الحادِيةَ وَا ْلعِشْرينَ
• ا ْليَومُ الحادي وَالعِشرون
• اللّيلة الثّالثة وَالعِشرُون
• اللّيلة السّابعَة وَالعِشرُون
• اليَوْمُ الثّلثون
ت اليّام
• وأمّا دَعَوا ِ

الفَصل الرّا ِبعُ :
شوّال .
في أعمالِ شه ِر َ
• اللّيلة الولى
• اعمال يوم عيد الفطر
• اليَوم الوّل

الفَصل الخامِسُ :
في أعما ِل شهرِ ذِي القعدة .

الفَصل السّادِسُ :
حجّة .
في أعمالِ شه ِر ذِي ال ُ
• اليوم الوّل
• اليوم السّابع
• اليوم الثّامن
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• اللّيلة التّاسعة
• اليوم التّاسع
• اللّيلة العاشِرة
• اليوم العاشر
• اليوم الخامس عشر
• اللّيلة الثّامنة عشرة
• اليوم الثّامن عشر
• ومِن خطبة أمير المؤمنين (عليه السلم) في يَوم الغَدير
• اليوم الرّابع والعِشرون
• اليوم الخامس والعشرون
• اليوم الخير مِن ذي الحجّة

الفَصل السّا ِبعُ :
في أعمالِ شه ِر ُمحَ ّرمْ .
• اللّيلة الولى
• اليوم الوّل
• اليوم الثّالث
• اليوم التّاسع
• اللّيلة العاشرة
• اليَوم العاشر
• اليَوم الخامِس والعشرون

الفَصل الثّا ِمنُ :
صفَر .
في شه ِر َ

سعُ :
الفَصل التّا ِ
في شهرِ رَبيع الوّل .

الفَصل الْعاشِرُ :
في شهرِ رَبيع الثّاني وَالْجمادى الُولى وَالجمادى الخِرة .

الفَصل الحاي عَشَر :
في أعمالِ عامّة الشّهور وأعمال النّيروز وأعمال الشهُرِ الرّوميّة .

البابُ الثّالثُ
في الزّيارات وَتحتوي عَلى مُقدّمة وَفُصول وَخاتمة
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الفَصلُ ال ّولْ :
في آدابِ الزّيارَة .

الفَصلُ الّثاني :
ت الشّريفة .
ن لِلدّخولِ في ُكلّ منَ الرّوضا ِ
في ذِكر ا ِلسْتِئذا ِ

الفَصلُ الثّالِثُ :
في زِيارَة النّبيّ والزّهراء والئمّة بالبقيع صلوات ال عليهم أجمعين في المدينة الطيّبة .
• زِيارَة النّبي صَلّى الُ عََليْه وَآلِ ِه مِنَ ا ْلبُعد
• زِيارَة اَئمّة البَقيع عليهم السلم
طيّبة نَقلً عن مِصباحُ الزّائر وغَيره
• ذِكر سائر الزّيارات في المَدينة ال ّ
• زيارة فاطِمة بِنت اَسد والِدة اَمير المؤمنين (عليه السلم)
• زيارة حمزة (رضي ال عنه) في اُحد
شهَداء رضوان ال عَليهم بُِاحُد
• زِيارة قبُور ال ّ
• ذِكرُ المَساجد المُعظّمة بالمدينَة المنوّرة
• الوَداع

الفَصلُ الرّا ِبعْ :
في فَضلِ زِيارة مَولنا أمي ُر المؤمِنين (عليه السلم) وَكيفيّتها وفيه عدّة مطالب :
• المطلب الوّل  :في فضل زيارته (عليه السلم) :
• المطلب الثّاني  :في كيفيّة زيارَته (عليه السلم) :
• وَداعُ الَمير (عليه السلم)
• الثّانية مِنَ الزّيارات المخصُوصة
• الثّالثة مِنَ الزّيارات المخصُوصة

صلُ الخامِسُ :
الفَ ْ
في فَضل الكوفة ومَسجدها العظم وأعماله وزيارة مُسلم (عليه السلم) :
• وَأمّا أعمال جامِعِ الكُوفة
ل َدكّة ا ْلقَضاءِ وَبيْت الطّشتْ
• أعما ُ
• أعمال َبيْت الطّسْت
سطِ المسجد
• ذكر الصّلة وَالدّعاء في وَ َ
• أعمال الُسطُوانة السّابعة
• أعمال الُسطُوانة الخامِسَة
ن العابدين (عليه السلم)
• عمل الُسطُوانة الثّالثَة مَقام المام زي ِ
• أعمال باب الفرج المعرُوف بمقام نُوح (عليه السلم)
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• صِفَة صَلة اُخرى في هـذا المَقا ُم
• صفة صَلةِ لِلحاجة في المحلّ المذكُور
• اعمال مِحراب امير المؤمنين (عليه السلم)
• مُناجاةُ اَمير المؤمنين (عليه السلم)
• زِيارة مُسلِم بنَ عَقيل ( َقدّسَ الُ رُوحَهُ َونَوّرَ ضَريحَهُ)
• زِيارَة هاني بنَ عروَة (رَحمة ال وَرضوانه عَليه(

صلُ السادِسُ :
الفَ ْ
في فَضل مَسجد السّهلة وأعماله ،وأعمال مسجد زيد ،ومسجد صعصعة :
• وأمّا أعمال مَسجد السّهلة
حمَهُ ال)
• الصّلة وَالدّعاء في مسجد زيد ( َر ِ

صلُ السا ِبعُ :
الفَ ْ
في فَضل زيارة أبي عبد ال الحسين (عليه السلم)والداب الّتي ينبغي للزّائر رعايتها في طريقه الى زيارته (عليه
السلم)وفي حرمه الطّاهر وفي كيفيّة زيارته (عليه السلم)
• المقصَد الوّل  :في فضلِ زيارَته (عليه السلم) :
• المقصَد الثاني  :فيما على الزّائر مراعاته
سيّد الشّهداء (عليه السلم) والعبّاس قدّس ال رُوحه :
• المقصَد الثّالثُ  :في كيفيّة زيارة َ
ي كثيرة وَنحنُ نكتفي بِ ِعدّة مِنها :
• المطلب الوّل  :في الزّيارات المطلقة للحسين (عليه السلم) و ِه َ
• الزّيارةُ الُولى
• الزّيارةُ الثّانيةُ
• الزّيارةُ الثّالثَةُ
• الزّيارةُ الرّابعَةُ
• الزّيارةُ الخامِسَةُ
• الزّيارةُ السّادسَةُ
• الزّيارةُ السّابعَةُ
ى بْن اَبي طالِب(عليهم السلم):
• ا ْلمَطْلَبُ الثّاني  :في زِيارَة ا ْل َعبّاس بْن عَل ّ
• ا ْلمَطْلَبُ الثّالثُ  :في زياراتِ الحُسين (عليه السلم) المخصُوصة :
• الُولى  :ما يُزار بها (عليه السلم) في اوّل رجب وفي النّصف منه ومن شعبان .
• الثّانية  :زيارة النّصف من رجب .
• الثّالثة  :زيارة النّصف من شعبان .
• الرّابعةُ  :زيارة ليالي القدر .
• الخامِسة  :زيارة الحُسين (عليه السلم) في عيدي الفطر والضحى .
• السّادسة  :زيارة الحُسين (عليه السلم) في يوم عَرَفة .
• السّابعة  :زيارة عاشُوراء .
• الزّيارة الُولى
• الثّانية زيارة عاشُوراء غَير المشهُورة
• الثّامنَةُ  :زيارة الربعين أي اليوم العشرين من صفر .
• الزّيارة الُخرى هي ما يروى عن جابر
• تَذييلٌ في فضل تربة الحسين (عليه السلم) المقدّسة وآدابها :

صلُ الثا ِمنُ :
الفَ ْ
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في فضل زيارة الكاظمين أي المام موسى الكاظم والمام محمّد التّقي (عليهما السلم) وكيفيّة زيارتهما وفي ذكر
مسجد براثا وزيارة النّواب الربعة رضي ال عنهم وزيارة سلمان (رضي ال عنه)
• المَطلبُ الوّل  :في فضل زيارة الكاظمين (عليهما السلم) وكيفيّتها :
• زيارة اُخرى لمُوسى بن جعفر (عليهما السلم)
• زيارة اُخرى للمام محمّد بن عليّ التّقي (عليهما السلم)
• زيارة اُخرى مختصّة به (عليه السلم)
• المطلبُ الثّاني  :في الذّهاب الى المسجد الشّريف مسجد براثا والصّلة فيه :
• المَطلبُ الثّالثُ  :في زيارة النّواب الربعة :
• المَطْلَبُ الرّابعُ  :في زيارة سلمان(رضي ال عنه) .

سعُ :
صلُ التّا ِ
الفَ ْ
ي بن موسى الرّضا صلوات ال عليه
في فضل زيارة مولنا أبي الحسن عل ّ
• زِيارَة اُخرى
• زِيارَة اُخرى

صلُ العاشِرُ :
الفَ ْ
في زيارة ائمّة س ّر من رأى (عليهم السلم) وأعمال السّرداب
• المقام الوّل
• زيارة المام الحسن العسكري (عليه السلم)
• المقامُ الثّاني  :في آداب السّرداب الطّاهر وصفة زيارة حجّة ال على العباد وبقيّة ال في البلد المام المهدي الحجّة بن الحسن
صاحب الزّمان صلوات ال عليه وعلى آبائه .
• زيارة أخرى منقولة عن الكتب المعتبرة
• زيارة أخرى
• الصّلة عليه (عليه السلم)
• الزّيارة الُخرى

فصل
في الزّيارات الجامعة وما يدعى به عقيب الزّيارات وذكر الصّلوات على الحجج الطّاهرين  :ويحتوي على عدّة مقامات :
• المقام الوّل  :في الزّيارات الجامعة :وهي ما يُزار به كلّ إمام من الئمة (عليهم السلم) وهي عديدة ونحن نكتفي بذكر بعضها :
• المقام الثّاني فيما يدعى به عقيب زيارات الئمة (عليهم السلم) .
• المقام الثّالث في ذكر الصّلوات على الحجج الطّاهرين (عليهم السلم) .
• الصّلة على النّبي (صلى ال عليه وآله وسلم)
• الصّلة على أمير المؤمنين (عليه السلم)
• الصّلة على سيّدة النّساء فاطمة (عليها السلم)
• الصّلة على الحسن والحسين (عليهما السلم)
• الصّلة على عليّ بن الحسين (عليهما السلم)
• الصّلة على محمّد بن عليّ (عليهما السلم)
• الصّلة على جعفر بن محمّد (عليهما السلم)
• الصّلة على موسى بن جعفر (عليهما السلم)
• الصّلة على عليّ بن موسى (عليهما السلم)
• الصّلة على محمّد بن عليّ بن موسى (عليهم السلم)
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ي بن محمّد (عليهما السلم)
• الصّلة على عل ّ
ي بن محمّد (عليهم السلم)
• الصّلة على الحسن بن عل ّ
• الصّلة على وليّ المر المنتظر (عليه السلم)

الخاتمة
في زيارة النبياء العظام (عليهم السلم) وابناء الئمة الكرام وقبور المؤمنين اسكنهم ال دار السّلم وتحتوي على
مطالب ثلثة :
• المطلب الوّل  :في زيارة النبياء العظام (عليهم السلم) .
• المطلب الثّاني  :في زيارة البناء العظام للئمة (عليهم السلم) .
• المطلب الثّالث  :في زيارة قبور المؤمنين رضي ال عنهم أجمعين .

بسم ال الرحمن الرحيم
حمّ د
ح ْمدَ مفْتَاحا لذِ ْكرِ هِ وَخَلَ قَ الشْيَاءَ نَا ِط َقةً َب ْمدِه وَشُكرِ هِ وَال صّلةُ وَال سّلمُ عَلى نَبِيّ هِ ُم َ
َجعَلَ اْل َ
حمُودِ َوعَلى آلهِ الطّاهِرينَ اُولِي اْلمَكارِمِ وَاْلجُوِد
اْلمُشتَقّ ا ْس ُمهُ مِنْ ا ْس ِمهِ الَْم ْ
وبعد يقول البائس الفقي التم سّك بأحاديث أهل البيت (عليهم السلم) عبّاس بن ممّد رضا القمّي ختم ال لما بالسن وال سّعادة قد سألن
ب عض الخوان من الؤمن ي أن أرا جع كتاب مفتاح النان التداول ب ي النّاس فأؤلّف كتابا على غراره خلوا مّا احتواه مّا ل أع ثر على سنده

مقتطفا منه ما كان له سند يدعمه مضيفا ال ذلك أدعية وزيارات معتبة ل ترد ف ذلك الكتاب فأجبتهم ال سؤلم فكان هذا الكتاب و سّيته

«مفاتيح النان» ورتّبته على ثلثة أبواب :
الباب الول  :ف تعقيب الصّلوات ودعوات أيّام السبوع وأعمال ليلة المعة ونارها وعدّة أدعية مشهورة والناجيات المس عشرة وغيها .
الباب الثان  :ف أعمال أشهر السنة وفضل عيد النّيوز وأعماله وأعمال الشهر الروميّة .
الباب الثالث  :ف الزّيارات وما ناسبها ; راجيا أن يري عليه الخوان الؤمنون وأن ل ينسون الدّعاء والزّيارة والستغفار ل وأنا العاصي الذي
سوّدت وجهه الذّنوب .

ب الوّلُ
البا ُ
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في تعقيب الصلوات ودعوات أيام السبوع  ،وأعمال ليلة الجمعة
وعدة أدعية مشهورة والمناجيات الخمس عشرة وغيرها
ويحتوي على عدّة فصُول :
الفصل الوّل :
في التعقيبات العامّة
عن كتاب مصباح التهجّد وغيه فإذا سلّمت وفرغت من الصلة فقل الُ َاكَْب ُر ثلث مرّات ; رافعا عند ك ّل تكبية يديك ال حيال أذنيك ثّ
قل :

ل اِلـهَ إلّ الُ اِلا واحِدا وََنحْنُ لَ هُ مُ سْ ِلمُونَ ل اِلـهَ إلّ الُ وَل َنعُْبدُ إلّ اِيّا هُ ُمخْلِصيَ لَ ُه الدّينَ وَلَوْ
جزَ
شرِكُو نَ ل اِلـهَ اِلّ الُ رَبّنا وَ َربّ آبائنَا الَْوّليَ ل اِلـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَ هُ وَ ْحدَ هُ وَ ْحدَ هُ اَْن َ
َكرَ هَ اْل ُم ْ

حمْدُ ُيحْيي وَيُمي تُ وَيُمي تُ
صرَ عَبْدَ هُ وََا َعزّ جُ ْندَ هُ وَ َهزَ مَ الَْحْزا بَ وَ ْحدَ هُ فَلَ هُ اْلمُ ْل كُ وَلَ هُ اْل َ
َو ْعدَ هُ وَنَ َ
وَُيحْيي وَ ُهوَ حَىّ ل َيمُو تُ بَِيدِ هِ اْلخَ ْيرُ وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْء قَديرٌ ثّ قل  :اَ سَْت ْغفِرُ الَ الّذي ل اِلـهَ اِلّ

ش ْر عَلَيّ مِ نْ
ُهوَ اْلحَيّ اْلقَيّو مُ وَاَتُو بُ اِلَيْ هِ ثّ قل  :اَللّـهُمّ ا ْهدِن مِ نْ عِنْدِ كَ وَاَفِ ضْ عَلَيّ مِ نْ َفضْلِ كَ وَاْن ُ

ت ا ْغ ِفرْ ل ذُنُوب كُلّها جَميعا فَاِنّ هُ ل َي ْغفِرُ
رَ ْحمَتِ كَ وَاَْنزِلْ عَلَيّ مِ نْ َبرَكاِت كَ سُبْحانَكَ ل اِلـهَ اِلّ اَنْ َ

الذّنُو بَ كُلّها جَميعا اِلّ اَنْ تَ اَللّـ ُهمّ اِنّي أ سْأَُلكَ مِ نْ ُكلّ خَيْر اَحا طَ بِ هِ عِلْمُ كَ وََاعُوذُ ِب كَ مِ نْ كُلّ
َشرّ اَحاطَ بِ ِه عِ ْلمُكَ اَللّـهُمّ اِنّي أسْأَُلكَ عافِيََتكَ ف ُامُوري كُلّها وأعوذُ بك من خزي الدنيا وعذابِ

الخرةِ وأع ُوذُ بِوَ ْجهِ كَ الْكَريِ َوعِزّتِ كَ الّت ل تُرا مُ وَ ُقدْرَتِ كَ الّت ل َيمْتَنِ عُ مِنْها شَيْءٌ مِ نْ َش ّر الدّنْيا
وَال ِخرَةِ َومِ نْ َشرّ الوْجا عِ ُكلّها ومن شرّ كلّ دابة أنت آخذٌ بناصيتها ا نّ ربّي على صراط مستقيم
حمْدُ لِ الّذى لَمْ يَّتخِذْ
ت عَلَى اْلحَيّ الّذي ل َيمُوتُ وَاْل َ
وَل َحوْلَ وَل قُوّةَ إلّ بِالِ اْلعَلِيّ اْلعَظيمِ تَوّكَلْ ُ

وَلَدا وَلَ مْ يَكُ نْ لَ هُ شَري كٌ فِي اْلمُلْ كِ وَلَ مْ يَكُ نْ لَ هُ وَلِيّ مِ نَ الذّلّ َوكَّبرْ هُ تَكْبيا

ثّ سبّح تسبيح الزّهراء (عليها

السلم) وقل عشر مرّات قبل أن تتحرّك من موضعك  :اَ ْش َهدُ َانْ ل اِلـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَهُ ل شَريكَ لَهُ اِلا واحِدا أحَدا
خذْ صاحَِبةً وَل وَلَدا
صمَدا لَ مْ يَّت ِ
َفرْدا َ
عند طلوع الشّمس وغروباّ ،ث تقول :
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أقول :روي لذا التهليل فضل كثي سيّما اذا عقب به صلة ال صّبح والعشاء وإذا قرى

سُبْحا َن الِ كُلّما سَّبحَ الَ شَيءٌ َوكَما ُيحِبّ الُ َا نْ يُ سَّبحَ َوكَما هُوَ اَهْلُ هُ وَكما يَنْبَغي لِ َكرَ مِ وَ ْجهِ هِ
حمَدَ وَكَ ما هُوَ اَ ْهلُ هُ وَكَ ما يَنْبَ غي
ح ْمدُ لِ كُلّ ما َح ِمدَ الَ شَيءٌ َوكَ ما ُيحِبّ الُ َا نْ ُي ْ
َو ِعزّ جَللِ هِ وَاْل َ

لِ َكرَمِ وَ ْجهِهِ َو ِعزّ جَللِهِ وَل اِلـهَ اِلّ الُ كُلّما هَلّلَ الَ شَيءٌ َوكَما ُيحِبّ الُ اَنْ ُيهَلّلَ َوكَما هُوَ اَهْلُهُ

َوكَما يَنْبَغي لِ َكرَمِ وَ ْجهِهِ َو ِعزّ جَللِهِ وَالُ َاكَْبرُ كُلّما كَّبرَ الَ شَيءٌ وَكَما ُيحِبّ الُ اَنْ يُكَّبرَ وَكَما هُوَ

ح ْمدُ لِ وَل اِلـهَ اِلّ الُ وَالُ اَكَْب ُر عَلى كُلّ
اَ ْهلُهُ وَكَما يَنْبَغي لِ َكرَمِ وَ ْجهِهِ َو ِعزّ جَللِهِ سُبْحانَ الِ وَاْل َ

ِن ْعمَة اَْنعَ مَ بِها عَلَىّ َوعَلى كُلّ اَحَد مِ نْ َخ ْلقِ هِ ِممّ نْ كا نَ أوْ يَكُو نُ اِل يَوْ مِ اْلقِيا َمةِ اَللّـ ُهمّ اِنّي أ سْألُكَ

حمّد وَآلِ ُمحَمّد وَأسْأَلُكَ مِنْ خَ ْيرِ ما َأرْجُو وَخَ ْيرِ ما ل أرْجُو وََاعُوذُ بِ كَ مِنْ َشرّ ما
َانْ تُصَلّيَ عَلى ُم َ
أ ْحذَرُ َومِنْ َشرّ ما ل أ ْحذَرُ .
ك وآية ال سّخرة وهي آيات ثلث من سورة العراف أوّلا ِانّ رَّبكُ مُ
ثّ تقرأ سورة المد وآية الكرسي و َشهِدَ الُ وآية ُقلِ اَللّـهُمّ مالِ كِ اْل ُملْ ِ

حمْ ُد لِ
صفُونَ وَسَل ٌم عَلَى اْلمُرْسَليَ وَاْل َ
الُ وآخرها مِنَ اْل ُمحْسِن َي ثّ تقول ثلثا  :سُبْحانَ رَبّكَ َربّ اْل ِعزّ ِة َعمّا يَ ِ

ِنـ َامْري َفرَجا
حمّدـ وَا ْجعَلْ ل م ْ
حمّدـ وَآلِ ُم َ
صـ ّل عَلى ُم َ
رَبّ الْعالَميَ ثـ تقول ثلث مرّات  :اَللّــُهمّ َ
خرَجا وَارْزُقْن مِنْ حَيْ ثُ أَحْتَ سِبُ َومِ نْ حَيْ ثُ ل أحْتَسِبُ وهذا دعاء علّمه جبئيل يوسف (عليه
َو َم ْ

السلم) ف

حمّد صَلّ عَلى
حمّد وَآلِ ُم َ
ال سّجن .ثّ خذ لي تك بيدك اليم ن واب سط يدك الي سرى ال ال سّماء و قل سبع مرّات  :يا َربّ ُم َ

حمّد َو َعجّلْ َفرَ جَ آلِ ُمحَمّد وقل ثلثا وأنت على ذلك الال  :يا ذَا اْلجَللِ وَالِكْرا مِ صَ ّل عَلى
حمّد وَآلِ ُم َ
ُم َ

حمّد وَارْ َحمْن وَاَ ِجرْن ِمنَ النّارِ ثّ تقرأ اثنت عشرة مرّة سورة قُلْ هُوَ الُ اَ َحدٌ وتقول  :اَللّـ ُهمّ اِنّي
حمّد وَآلِ مُ َ
ُم َ
خزُونِ الطّا ِهرِ ال ّط ْهرِ اْلمُبارَكِ وَأسْأَُلكَ بِاْسِكَ اْلعَظيمِ وَسُلْطانِكَ اْلقَديِ يا
أَسْأَُلكَ بِا ْسمِكَ اْلمَكْنُونِ الَْم ْ

حمّ د وَآلِ
واهِ بَ اْلعَطا يا وَ يا مُطْلِ قَ الُ سارى وَ يا فَكّا كَ الرّقا بِ مِ نَ النّارِ أَ سْأَُلكَ اَ نْ تُ صَلّيَ عَلى ُم َ

جعَلَ دُعآئي
حمّد وَاْنَ ُتعْتِقَ رَقَبَت مِنَ النّارِ وَاَنْ ُتخْرِجَن مِ َن الدّنْيا سالِما وَُتدْخِلَنِي اْلجَّنةَ آمِنا وَاَنْ َت ْ
ُم َ

ت َعلّمُ اْلغُيُوبِ .
اَوَّلهُ فَلحا وَاَوْسَ َطهُ نَجاحا وَآ ِخرَهُ صَلحا اِنّكَ أنْ َ
وورد ف الصّحيفة العلويّة لتعقيب الفرائض :

حيَ َاذِقْن َب ْردَ
شغَلُ هُ َسمْعٌ عن سع وَيا مَ نْ ل ُيغَلّطُ هُ ال سّائِلُونَ وَيا مَ نْ ل يُ ْب ِرمُ هُ اِلْحا حُ الُ ِل ّ
يا مَ نْ ل َي ْ
صلّيْتُها ل لاجَة منْكَ اليْها وَل َرغْبَة
َعفْوِكَ وَحَلوَةَ رَ ْحمَتِكَ َو َم ْغ ِفرَتِكَ وَتقول أيضا  :اِلـهي هذه صَلت َ

ص مِ نْ
مِنْ كَ في ها اِلّ َتعْظيما وَطا َعةً وَاِجاَبةً لَ كَ اِل ما َا َمرْتَ ن بِ هِ ال ـهي ِا نْ كا نَ في ها خَلَلٌ َاوْ َنقْ ٌ

رُكُوعِها أوْ ُسجُودِها فَل تؤاخذن وََتفَضّ ْل عَلَيّ بِاْلقَبُولِ وَاْل ُغفْرانِ .
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وتدعو أيضا عقيب الصّلوات بذا الدّعاء الّذي علّمه النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) أمـي الؤمني للذّاكرة :

ـْحانَ
ـْحانَ مَن ْـ ل يَأ ُخذُ اَهْلَ ا َلْرْضِـ بأَلْوانِـ اْلعَذابِـ سُب
ـْحانَ مَن ْـ ل َيعْتَدي عَلى أهْلِ مَمْلَكَتِهِـ سُب
سُب

الرّؤوُفِ الرّحيمِ اَللّـ ُهمّ اْجَعلْ ل ف قَلْب نُورا وََبصَرا وَ َفهْما َوعِلْما اِنّكَ عَلى كُلّ شَي قَديرٌ .
وقال الكفعمي ف الِصباح :قُل ثلث مرّات عقيب الصّلوات :

اُعيذُ َنفْسي وَدين وَاَهْلي وَمال وَوَلَدي وَاِخْوان ف دين وَما رَزَقَن رَبّي وَخَواتي َم َعمَلي َومَ نْ َيعْنين
ص َمدِ الّذي لَمْ يَ ِلدْ وَلَمْ يُوَلدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفوا اَ َحدٌ وَِبرَبّ اْلفَلَقِ مِنْ َشرّ ما
َا ْمرُهُ بِالِ الْوا ِحدِ الَ َحدِ ال ّ

سدَ وَِبرَبّ النّا سِ
خَلَ قَ َومِ نْ َشرّ غا سِق اِذا وَقَ بَ َومِ نْ َشرّ الّنفّاثا تِ فِي اْل ُعقَدْ َومِ نْ َشرّ حا سِد اِذا حَ َ

صدُورِ النّاسِ مِنَ اْلجِّنةِ وَالنّاسِ .
مَ ِلكِ النّاسِ إلـهِ النّاسِ ِمنْ َشرّ الْوَسْواسِ اْلخَنّاسِ الّذى يُوَسْوِسُ ف ُ
وعن خطّ الشّيخ الشّهيد انّ رسُول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) قال  :من أراد أن ل يطلعه ال يوم القيامة على قبيح اعماله ول يفتح ديوان
سيّئاته فليقل بعد كلّ صلة :

اَللّـهُمّ إنّ َم ْغفِرَتَكَ اَرْجى مِ ْن عَمَلى وَِانّ رَ ْحمَتِكَ أوْسَعُ مِنْ ذَنْب اَللّـ ُهمّ إن كانَ ذَنب عِ ْندَ َك عَظيما
سعَن لَِنّها
َف َعفْوُكَ َاعْظَمُ مِنْ ذَنْب اَللّـهُمّ إنْ لَمْ َاكُنْ أ ْهلً أنْ اَبْلُغَ رَ ْحمَتُكَ فرحتك اَ ْهلٌ اَنْ تَبْ ُلغَن وَتَ َ
وَ ِسعَتْ ُكلّ شَيْء ِبرَ ْحمَتِكَ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .

وعن ابن بابويه (رحه ال) قال  :اذا فرغت من تسبيح الزّهراء صلوات ال عليها فقل :

اَللّـهُمّ اَنْ تَ ال سّلمُ َومِنْ كَ ال سّلمُ وَلَ كَ ال سّلمُ وَاِلَ ْي كَ َيعُودُ ال سّلمُ سُبْحانَ رَبّ كَ َربّ اْلعِزّ ِة َعمّا
حمْدُ لِ رَبّ الْعالَميَ اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا النّبِيّ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ
يَ صِفُونَ وَ سَل ٌم عَلَى اْل ُمرْ سَليَ وَاْل َ

ال سّلمُ عَلَى الَِْئ ّمةِ الْهادي نَ اْل َم ْهدِيّيَ اَل سّلمُ عَلى جَمي عِ اَنْبِيآءِ الِ وَرُ سُ ِلهِ َومَلئِكَتِ هِ اَل سّلمُ عَلَيْ نا
َوعَلى عِبادِ الِ ال صّالِحيَ اَل سّلمُ عَلى عَلِيّ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ اَل سّلمُ عَلَى اْلحَ سَنِ وَاْلحُ سَ ْينِ سَّيدَيْ

حمّدِ بْ ِن عَلِيّ
شَبا بِ اَهْلِ اْلجَّنةِ اَ ْجمَعيَ اَل سّلمُ عَلى عَلِيّ بْ نِ اْلحُ سَ ْينِ زَيْ نِ الْعابِدي نَ اَل سّل ُم عَلى ُم َ

حمّد ال صّا ِدقِ اَل سّلم عَلى مُو سَى بْ نِ َج ْعفَر الْكاظِ مِ اَل سّلمُ
با ِقرِ عِلْ مِ النّبِّييَ اَل سّلمُ عَلى َج ْع َفرِ بْ نِ ُم َ

حمّد الْهادي
حمّدِ بْ ِن عَلِيّ اْلجَوادِ اَل سّل ُم عَلى عَلِيّ بْ نِ ُم َ
عَلى عَلِيّ بْ نِ مُو سَى الرّضا اَل سّلمُ عَلى ُم َ
سنِ الْقآئِ مِ اْل َمهْدِيّ
حجّةِ بْ نِ اْلحَ َ
سنِ بْ ِن عَلِيّ الزّكِيّ اْلعَ سْ َكرِيِ اَل سّل ُم عَلَى اْل ُ
اَل سّلمُ عَلَى اْلحَ َ
ل عَلَ ْي ِهمْ اَ ْجمَعيَ .
صَلَواتُ ا ِ
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ثّ سل ال ما شئت .

وقال الكفعمي تقول بعد الصّلوات :

سنِ وَاْلحُ سَيْنِ
صلّى الُ عَلَيْ هِ وآلِ هِ نَبِيّا وَِبعَلِيّ اِماما وَبِاْلحَ َ
حمّد َ
رَضي تُ بِالِ رَبّا وبِالِْ سْلمِ دينا وَِبمُ َ

حمّد وَ َج ْعفَر َومُوسى َوعَلِيّ َو ُمحَمّد َوعَلِيّ وَاْلحَ سَنِ وَاْلخَلَ فِ ال صّاِلحِ عليهم السلم اَِئ ّمةً
َوعَلِيّ َو ُم َ

وَسادَةً وَقادَةً ِبهِ مْ اَتَولّى َومِ نْ َاعْدآِئهِ مْ اَتََبرّأُ ثّ تَقولُ ثلثا  :اَللّـ ُهمّ اِنّي أَ ْسأَلُكَ اْل َعفْوَ وَالْعافَِيةَ وَاْلمُعافاةَ

فِي الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ .

الفصل الثاني :

في التّعقيبات الخاصّة:
قل ف تعقيب الظّهر كما ف التهجّد :

حمْدُ لِ رَبّ الْعالَميَ اَللّـهُمّ اِنّي
ل اِلـهَ اِلّ الُ اْلعَظيمُ اْلحَليمُ ل اِلـهَ اِلّ الُ رَبّ اْل َعرْشِ الْكَريُ اَْل َ
أَسْأَُلكَ مُوجِباتِ رَ ْحمَتِكَ َو عَزائِمَ َم ْغ ِفرَتِكَ وَاْلغَني َمةَ مِنْ كُلّ ِبرّ وَالسّلمَةَ مِنْ كُلّ اِثْم اَللّـ ُهمّ ل َتدَعْ

ل ذَنْبا اِ ّل َغ َفرْتَ هُ وَل َهمّا اِلّ َفرّجْتَ هُ وَل ُسقْما اِلّ َشفَيْتَ هُ وَل عَيْبا اِلّ سََترْتَهُ وَل رِزْقا اِلّ بَ سَطَْتهُ وَل

صرَفْتَهُ وَل حا َجةً هِ يَ َل كَ رِضا وَلِ يَ في ها صَلحٌ اِلّ َقضَيْتَ ها يآ َارْحَ مَ
خَوْفا اِ ّل امَنْتَ هُ وَل سُوءا اِلّ َ

صمْتُ وَبِالِ اَثِ قُ َوعَلَى الِ اََتوَكّلُ ثّ تقول :اَللّـ ُهمّ
الرّاحِميَ أميَ َربّ الْعالَميَ وتقول عشر مرّات :بِالِ اعْتَ َ
ِا ْن عَ ُظمَ تْ ذُنُوب َفأَنْ تَ َاعْظَ مُ وَاِ نْ كَُبرَ َتفْريطي فأَنْ تَ َاكَْبرُ وَاِ نْ دا مَ ُبخْلي فَأنْ تَ اَجْ َودُ اَللّـ ُهمّ ا ْغ ِفرْ

ل عَظي مَ ذُنُوب ِبعَظي ِم َعفْوِ كَ وَكَثيَ َتفْريطي بِظا ِهرِ َك َرمِ كَ وَا ْقمَ عْ ُبخْلى ِب َفضْلِ جُودِ كَ اَللّـ ُهمّ ما بِنا

ِمنْ ِنعْمَة َفمِنْكَ ل اِلـهَ اِلّ اَنْتَ اَسَْت ْغفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَ ْيكَ .

تعقيب صلة العَصر نقلً عَن المتهجّد
اَ سَْت ْغفِرُ الَ الّذي ل اِلـهَ اِلّ ُهوَ اْلحَيّ اْلقَيّو مُ الرّحْم نُ الرّحي مُ ذُو اْلجَللِ وَالِْكْرا مِ وَأَ سْأَُلهُ اَ نْ يَتُو بَ
ضرّا وَل
سهِ َنفْعا وَل َ
عَلَيّ تَوَْب َة عَ ْبدٍِ ذَل يل خاضِع فَق ي بائِس مِ سْكي مُ سْتَكي مُ سْتَجي ل َيمْلِ كُ لَِنفْ ِ
خشَ عُ َومِ نْ
مَوْتا وَل حَياةً وَل ُنشُورا ثّ تقول  :اَللّـ ُهمّ اِنّي َاعُوذُ بِ كَ مِ نْ َنفْس ل َتشْبَ عُ َومِ نْ قَلْب ل َي ْ

سرَ َبعْدَ اْلعُ سْرِ وَاْل َفرَ جَ
عِلْ مٍ ل يَ ْنفَ عُ وِ مِ نْ صلةٍ ل ُترْفَ عُ َومِ نْ دُعآءٍ ل يُ سْمَعُ اَللّـ ُهمّ اِنّي أَ سْأَلُكَ الْيُ ْ
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شدّةِ اَللّ ـهُمّ ما بِ نا مِ نْ ِنعْمَة َفمِنْ كَ ل اِل ـهَ اِلّ اَنْ تَ اَ سَْت ْغ ِفرُكَ وَاَتُو بُ
َب ْعدَ الْ َكرْ بِ وَالرّخاءَ َب ْعدَ ال ّ
اَلِ ْيكَ .
وعن الصادق (عليه السلم) قال  :من استغفر ال تعال بعد صلة العصر سبعي مرّة غفر ال له سبعمائة ذنب وروي عن المام ممّد التّقي

(عليـه السـلم) قال  :مـن قرأ إ نا اَْنزَلْنَا هُ فِي لَيْ َلةِ اْلقَدْرِ

بعـد العصـر عشـر مرّات مرّت له على مثـل أعمال الليـق فـ ذلك اليوم

ب دعاء العشرات ف كلّ صباح ومساء وأفضل أوقاته بعد العصر يوم المعة وسيأت الدّعاء فيما بعد.
ويستح ّ

تعقيب صلة المَغرب عَن مِصْباح المتهجّد
تقول ب عد ت سبيح الزّهراء (علي ها ال سلم)  :اِنّ الَ َومَلئِكَتَ هُ يُ صَلّون عَلَى النّبِيّ يا اَيّهَا الّذي نَ امَنُوا صَلّوا عَلَيْ هِ
وَ سَ ّلمُوا تَ سْليما اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّد النّبِيّ َوعَلى ذُرّيّتِ هِ َوعَلى اَهـلِ بَـيْتِـهِ

ثّ تقول سبع مرّات :

ح ْمدُ لِ الّذي َي ْفعَلُ ما يَشاءُ
سمِ الِ الرّحْمنِ الرّحيمِ وَل حَوْلَ وَل قُوّةَ اِلّ بِالِ اْلعَلِيّ اْلعَظيمِ وثلثا  :اَْل َ
بِ ْ
وَل َي ْفعَلُ ما يَشا ُء غَ ْيرُ هُ

ثّ قُل :

ت ا ْغفِرْ ل ذُنُو ب كُلّ ها جَميعا َفاِنّ هُ ل َي ْغفِرُ
سُبْحاَنكَ ل اِل ـهَ اِلّ اَنْ َ

الذّنُوبَ كُلّها جَميعا اِلّ اَنْتَ .
ثّ ت صلّي نافلة الغرب و هي أر بع ركعات ب سلمي ول تتكلّم بينه ما بش يء وقال الشّ يخ :روي انّه يقرأ ف الرّك عة الُول سورة ُق ْل يا اَيّهَا
الْكا ِفرُونَ وف الثّانية ُقلْ ُه َو الُ َاحَدٌ ويقرأ ف الُخريي ما شاء وروي ا ّن المام علي النّقي (عليه السلم) كان يقرأ ف الرّكعة الثّالثة سورة المد

وأوّل سورة الديد ال و ُهوَ عَلي ٌم بِذاتِ الصّدُور وف الرّابعة المد وآخر سورة الشر أي من لَ ْو اَْنزَلْنا هذا اْل ُقرْا َن ال آخر السّورِة  ،ويستحبّ

أن تقول ف ال سّجدة الخية من النّوا فل ف كلّ ليلة سيّما ف ليلة الم عة سبع مرّات  :اَللّ ـ ُهمّ اِنّي أَ ْسأَلُكَ ِبوَ ْجهِ كَ الْكَريِ
وَا ْسمِكَ اْلعَظي مِ َومُلْكِ كَ اْلقَديِ اَ نْ تُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّ د وَآلِ هِ وََا نْ َت ْغفِرَ ل ذَنْبِ يَ اْلعَظي مَ اِنّ هُ ل َي ْغ ِفرُ

اْلعَظيمَ اِلّ اْلعَظيمُ فإذا فرغت من النّافلة فعقّب با شئت وتقول عشرا  :ما شاءَ الُ ل قُوّةَ اِلّ بِالِ اَ سَْت ْغفِرُ الَ

ثّ تقول :

اَللّـهُمّ اِنّي أَسْأَُلكَ مُوجِبا تِ رَ ْحمَتِ كَ َوعَزائِمِ َم ْغ ِفرَتِ كَ وَالنّجاةُ مِ نَ النّارِ َومِنْ كُلّ بِلِيّة وَاْلفَوْزَ بِاْلجَّنةِ
حمّ د عَلَيْ هِ وَآلِ هِ اَل سّلمُ اَللّـهُمّ ما بِنا مِ نْ ِنعْمَة َفمِنْ كَ ل
وَالرّضْوا نِ ف دارِ ال سّلمِ وَجَوارِ نَبِيّ كَ ُم َ

اِلـهَ اِلّ اَنْتَ اَسَْت ْغفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَ ْيكَ.

وتُصلّي الغُفيلة بي الغرب والعشاء وهي ركعتان تقرأ بعد المد ف الول  :و ذَا النّو نِ ِاذْ ذَهَ بَ مُغاضِبا فَ َظنّ اَ نْ لَ نْ َن ْقدِرَ

عَلَيْ هِ فَنادى فِي الظّلَما تِ َا نْ ل اِلـهَ اِلّ اَنْ تَ سُبْحانَكَ اِنّي كُنْ تُ مِ نَ الظّالِميَ فَا سَْتجَبْنا لَ هُ وََنجّيْنا هُ
مِ نَ اْلغَمّ َوكَذلِ كَ نُ ْنجِي اْلمُ ْؤمِنيَ و ف الثّان ية َ :وعِ ْندَ هُ مِفاتِ حُ اْلغَيْ بِ ل َيعْ َلمُها اِلّ ُهوَ وََيعْلَ مُ ما فِي الّْبرِ
س ُقطُ مِنْ وَرَقَة اِلّ َيعْ َلمُها وَل حَبّة ف ظُلِماتِ ا َلْرْضِ وَل رَطْب وَل يابِس اِلّ فِي كِتاب
حرِ وَما تَ ْ
وَالَْب ْ
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مُبي ثّ تأخذ يديك للقنُوت وتقول  :اَللّـهُمّ اِنّي أَسْأَُلكَ ِبمَفاتِحِ اْلغَْيِبِ الّت ل َيعْ َلمُها اِلّ اَنْتَ َانْ تُصَلّيَ عَلى
حمّد وَآلِهِ وَاَنْ َت ْفعَلَ ب كَذا وَكَذا وتذكر حاجتك عوض هذه الكلمة ثّ تقول  :اَللّـ ُهمّ اَنْتَ وَلِيّ ِن ْعمَت وَالْقادِرُ
ُم َ

حقّ ُمحَمّد وَآلِ ِه عَلَيْهِ وَ عليهم السلم َلمّا َقضَيْتَها
عَلى طَلِبَت َتعْلَمُ حاجَت فَأَ ْسأَلُكَ ِب َ

ل وتسأل حاجتك فقد

روي انّ من أتى بذه الصّلة وسأل ال حاجته أعطاه ال ما سأل .

تعقيب صلة العشاء نقلً عَن المتهجّد
اَللّـ ُهمّ اِنّهُ لَيْسَ ل عِلْمٌ ِبمَوْضِعِ ِرزْقي وَاِنّما اَطْلُبُهُ ِبخَطَرات َتخْ ُطرُ عَلى قَلْب َفاَجُولُ ف طَلَبِهِ الْبُلْدانَ
َفاَنَا فيما اَنَا طالِبٌ كَاْلحَيْرانِ ل َادْري اَف َسهْل هَوُ اَمْ ف جَبَل اَمْ ف اَرْض اَمْ ف سَماء اَمْ ف َبرّ اَمْ ف

سمُهُ
بَحْر َوعَلى َيدَ يْ مَ نْ َومِ نْ قِبَلِ مَ نْ وَ َقدْ عَ ِلمْ تُ اَنّ عِ ْلمَ هُ عِنْدَ كَ وَاَ سْباَبهُ بَِيدِ كَ وَاَنْ تَ الّذي َتقْ ِ
حمّ د وَآلِ هِ وَا ْجعَلْ يا رَبّ ِرزْقَ كَ ل وا سِعا َومَ ْطلَبَ هُ
بِ ُل ْطفِ كَ وَتُ سَبُّبهُ ِبرَ ْحمَتِ كَ اَللّ ـهُمّ فَ صَ ّل عَلى ُم َ

ك غَنِىّ عَ ْن عَذا ب وَاَنَا فَقيٌ اِل
َسهْلً َومَأ َخذَ هُ قَريبا وَل ُتعَنّ ن بِطَلَ بِ ما لَ مْ ُت َقدّرْ ل في هِ ِرزْقا َفاِنّ َ

حمّد وَآِلهِ وَ ُجدْ عَلى عَ ْبدِكَ ِب َفضْلِكَ اِنّكَ ذُو َفضْل عَظيم.
رَ ْحمَتِكَ َفصَ ّل عَلى مُ َ
أقول :هذا من أدعية الرّزق ويستحبّ أيضا أن يقرأ عقيبَ العشاء سُورة إنا

اَ ْنزَلْنَاهُ سبع مرّات وأن يقرأ ف الوتية وهي الرّكعتان جالسا بعد

ب أن يعتاض عن الائة آية سُورة اِذا وَ َقعَ تِ الْوا ِقعَةُ ف ركعة وسورة قُلْ هُوَ الُ
العشاء مائة آية من القرآن ويستح ّ

حدٌ ف الرّكعة
اَ َ

الخرى.

تعقيب صَلة الصّبح عَن مِصْباح المتهجّد
حمّد وَا ْهدِن ِلمَا اخْتُ ِل فَ في هِ مِ نَ اْلحَقّ ِبِاذْنِ كَ اِنّ كَ َتهْدي مَ نْ تَشاءُ
صلّ علَى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
اَللّـهُمّ َ
حمّد وَآلِ ُمحَمّد الَْوْ صِياءِ الرّاضيَ ا َلرْضِّييَ
اِل صِراط مُ سْتَقيم وتقول عشر مرّات  :اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

ِباَ ْفضَلِ صَلَواِتكَ وَبا ِر ْك عَلَ ْيهِ مْ بِاَ ْفضَلِ َبرَكاتِ كَ وَال سّل ُم عَلَ ْيهِ مْ َوعَلى اَرْوا ِحهِ مْ وَاَجْ سادِ ِهمْ وَرَ ْح َمةُ

ت عَلَيْ هِ
الِ وََبرَكاتُ هُ وهذه ال صّلة واردة يوم الم عة أيضا ع صرا بف ضل عظ يم .و قل أيضا  :اَللّـهُمّ اَحْيِن عَلى ما اَحْيَيْ َ

ت عَلَيْ ِه عَلِيّ ابن اَب طالِب (عليه السلم) وقل مائة مرّة  :اَسَْت ْغفِ ُر الَ
عَلِيّ بْنَ اَب طالِب وََامِتْن عَلى ما ما َ
وَاَتُو بُ اِلَيْ هِ ومائة مرّة أَ سْأَلُ الَ الْعافَِيةَ ومائة مرّة  :اَ سْتَجيُ بِالِ مِ نَ النّارِ ومائة مرّة  :وَأَ ْسأَُلهُ

ا ْلجَّنةَ ومائة مرّة :

حقّ اْلمُبيُ ومائة مرّة التّوح يد ومائة مرّة  :صَلّى الُ
أَ سْأَ ُل الَ اْلحُورَ الْعيَ ومائة مرّة  :ل اِلـهَ اِلّ الُ اْلمَ ِل كُ اْل َ

ح ْمدُ لِ وَل اِلـهَ اِلّ الُ وََالُ اَكَْبرُ وَل حَوْلَ وَل قُوّةَ
حمّد ومائة مرّة :سُبْحانَ الِ وَاَْل َ
حمّد وَآلِ ُم َ
عَلى ُم َ
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اِلّ بِالِ اْلعَلِيّ اْلعَظيمِ ومائة مرّة  :ما شاءَ الُ كانَ وَل حَوْلَ وَل قُوّةَ اِلّ بِالِ اْلعَلِيّ اْلعَظيمِ ثّ قل  :اَصَْبحْتُ
اَللّـ ُهمّ ُمعْتَ صِما ِبذِما ِم كَ اْلمَني عِ الّذي ل يُطاوَلُ وَل يُحاوَلُ مِ نْ َشرّ كُلّ غاشِم وَطارِق مِ نْ ساِئ ِر مَ نْ

خَ َلقْ تَ وَما خَ َلقْ تَ مِ نْ خَ ْلقِ كَ ال صّامِتِ وَالنّاطِ قِ ف جُنّة مِ نْ كُلّ َمخُوف بِلِباس ساِبغَة وَلءِ اَهْلِ بَيْ تِ

حقّهِ مْ وَالّتمَ سّكِ
نَبِيّ كَ ُمحَْتجِبا مِ نْ ُكلّ قا صِد ل اِل َاذِيّ ة ِبجِدار حَ صي الِْخْل صِ فِي ا ْلِعْتِرا فِ ِب َ

حقّ َلهُ مْ َو َم َعهُ مْ وَفيهِ مْ وَِبهِ مْ اُوال مَ نْ والَوْا وَاُجانِ بُ مَ نْ جانَبُوا فََا ِعذْن اَللّـ ُهمّ
َبحَبْ ِلهِ مْ مُوقِنا اَنّ اْل َ

ي عَنّي بِبَدي عِ ال سّمواتِ وَا َلْرْ ضِ اِنّا َجعَلْنا مِ نْ بَيْ نِ
جزْ تُ الَْعادِ َ
ِبهِ مْ مِ نْ َشرّ كُلّ ما اَتّقي هِ يا عَظي مُ َح َ
صرُونَ .
اَيْدي ِهمِ َسدّا َو ِمنْ خَ ْل ِف ِهمْ َسدّا فََا ْغشَيْنا ُهمْ َف ُهمْ ل يُ ْب ِ

وَهذا دُعاء يدعى به ف كلّ صباح ومساء وهو دُعاء أمي الؤمني (عليه السلم) ليلة البيت وروي ف التهذيب ا ّن من قال بعد فريضة الفجر

عشر مرّات  :سُبْحانَ الِ اْلعَظِيمِ وَِبحَ ْمدِهِ وَل حَوْلَ وَل قُوَةَ اِلّ بِالِ اْلعَلِيِ اْلعَظِيمِ

عافاه ال تعال من العمى والنون

والذام والف قر والدم (اندام الدار) أو الرم (الرا فة ع ند الرم) وروى الكلي ن عن ال صّادق (عل يه ال سلم) ا نّ من قال ب عد فري ضة ال صّبح

وفري ضة الغرب سبع مرّات  :بِ سْمِ الِ الرّحْمـنِ الرّحَيـمِ ل حَوْلَ وَل قُوَةَ اِلّ بِالِ اْلعَلِىِ اْلعَظِي مِ

دَ فع ال عن هُ

سَبعي نوعا من أنواع البلء أهونا الرّيح والبص والنون وإن كان شقيّا مى من الشقياء وكتب من ال سّعداء وروي عنه (عليه السلم) أيضا

حمّد عَلَيْكَ
حقّ ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
للدّينا والخرة ولوجعِ العَي هذا الدُعاء بعد فريضت الصّبح والغرب  :اَللّـ ُهمّ اِنّي أَ ْسأَلُكَ ِب َ

حمّد وَآلِ ُمحَمّد وَا ْجعَلِ النّورَ ف بَصَري وَالْبَصيَةَ ف دين وَالْيَقيَ ف َقلْب وَالِْخْلصَ ف
ص ّل عَلى مُ َ
َ

س َعةَ ف رِزْقي وَالشّكْرَ َلكَ اَبَدا ما اَْبقَيْتَن .
َعمَلي وَالسّل َمةَ ف َنفْسي وَال ّ

أقول  :روى الشيخ ابن فهد ف عدّة الداعي عن الرّضا (عليه السلم) انّ من قال عقيب صلة الصّبح هذا القول ما سأل ال حاجة إلّ تيسّرت
له وكفاه ال ما أهّه :

سمِ الِ وَ صَلّى الُ عَلى ُمحَمّد وآلِ هِ وَاُفَوّ ضُ َامْري اِلَى الِ اِنّ الَ بَصيٌ بِاْلعِبادِ فَوَقا هُ الُ سَيّئاتِ ما
بِ ْ

مَ َكرُوا ل اِلـهَ إلّ أَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّي كُنْتُ مِنَ الظّالِميَ فَاسَْتجَبْنا لَهُ وََنجّيْناهُ مِنَ اْل َغمّ وَكَذلِكَ نُ ْنجِي
سسْ ُهمْ سُوءٌ ما شاء الُ ل حَوْلَ
اْلمُ ْؤمِنيَ حَسْبُنَا الُ وَِنعْمَ الْوَكيلُ َفاَْنقَلَبُوا بِِن ْعمَة مِنَ الِ وَفَضْل لَمْ َيمْ َ
وَل ُقوّةَ اِلّ بِال ما شاءَ الُ ل ما شاءَ النّا سُ ما شاءَ الُ وَاِ نْ َكرِ هَ النّا سُ حَ سْبِيَ الرّبّ مِ نَ اْل َمرْبُوبيَ

حَ سْبِيَ الْخالِ قُ مِ نَ الَْمخْلُوقيَ حَ سْبِيَ الرّازِ قُ مِ نَ اْلمَرْزُوقيَ حَ سْبِيَ الُ رَب الْعالَميَ حَ سْب مَ نْ هُوَ
َحسْبَ ،حسْب َمنْ َلمْ َيزَلْ َحسْبَ ،حسْب َمنْ كانَ ُمذْ كُنْتُ َلمْ َيزَلْ َحسْبَ ،حسْبِيَ الُ لاِلـهَ اِلّ ُهوَ
عَلَ ْيهِ تَوَكّلْتُ وَهُوَ رَبّ اْل َعرْشِ اْلعَظيمِ .
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أقول :حكى شيخنا ثقة السلم النّوري نوّر ال مرقده ف كتاب دار السّلم عن شيخه الرحوم العال الرّبانّ الاج الول فتحعليّ السّلطان آبادي
ضرّاء ومضى علي ِه كذلك زمان فلم يد من كربه فرجا ول
(رحه ال) ا ّن الخوند الول ممّد صادق العراقي كان ف غاية الضّيق والعُسرة وال ّ

من ضيقه مرجا ال أن رأى ليلة ف النام كأنّه ف واد يتراءى فيه خيمة عظيمة عليها قبّة فسأل عن صاحبها فقيل فيه الكهف الصي وغياث

الضطرّ ال ستكي الجّة القائم الهد يّ النت ظر عجّل ال تعال فر جه فأ سرع الذّهاب الي ها فلمّا وافاه صلوات ال عل يه ش كى عنده سوء حاله

وسأل عنه دعاء يفرج به هّه ويدفع به غمّه فأحاله (عليه السلم) ال سيّد من ولده وال خيمته فخرج من حضرته ودخل ف تلك اليمة فرأى

سيّد ال سّند وال ب العت مد العال الم د الؤيّد جناب ال سيّد ممّد ال سّلطان آبادي قاعدا على سجادته مشغولً بدعائه وقراء ته فذ كر له ب عد
ال ّ
السّلم ما أحال عليه حجّة اللك العلّم فعلّمه دعاء يستكفي به ضيقه ويستجلب به رزقه فانتبه من نومه والدّعاء مفوظ ف خاطره فقصد بيت

جناب ال سّيد وكان قبل تلك الرّؤيا نافرا عنه لوجه ل يذكره فلمّا أتاه ودخل عليه رآه كما ف النّوم على مُصلّه ذاكرا ربّه مستغفرا ذنبه فلمّا

سلّم عليه أجابه وتبسّم ف وجهه كأنّه عرف القضيّة فسأل عنه ما سأل عنه ف الرّؤيا فعلّمه من حينه عي ذاك الدّعاء فدعا به ف قليل من الزّمان

ف صبت عل يه الدّن يا من كلّ ناح ية ومكان وكان الرحوم الاج الول فتحعلي (رح ه ال) يثن على ال سّيد ثناءً بليغا و قد أدر كه ف أواخر عمره

وتلمّذ عليه شطرا من الزّمان وأمّا ما علّمه السّيد ف اليقظة والنام فثلثة اُمور :

الوّل  :أن يذكر عقيب الفجر سبعي مرّة واضعا يده على صدره يا فَتّاحُ

.

ب ( صلى ال عليه وآله وسلم) رجلً من أصحابه مُبتلىً بال سّقم والفقر فما
الثان  :أن يواظب على هذا الدّعاء الروي ف الكاف وقد علّمه الن ّ

حمْدُ لِ الّذى
ت عَلَى اْلحَيّ الّذى ل َيمُو تُ وَاْل َ
لبث أن ذهب عنه السّقم والفقر ل حَوْلَ وَل قُوّةَ اِلّ بِالِ تَ َوكّلْ ُ

خذْ وَلَدا وََلمْ يَ ُكنْ َلهُ شَريكٌ فِى اْلمُلْكِ وََلمْ يَ ُكنْ َلهُ وَلِىّ ِمنَ الذّلّ وَكَّبرْهُ تَكْبيا .
َلمْ يَّت ِ

الثالث  :أن يدعو ف دبر صلة الغداة بالدّعاء الّذي رواه ابن فهد ص  8وينبغي أن يغتنم هذه الوراد وَيداوم عليها ول يغفل عن آثارها واعلم

ب سجدة الشّكر عقيب ال صّلوات استحبابا اكيدا والدّعوات والذكار الأثورة فيها كثية وقد روي عن الرّضا (عليه السلم) قال :
انّه يستح ّ
ان شئت فقل فيها مائة مرّة شكرا شكرا وإن شئت فقل مائة مرّة عفوا عفوا وعنه (عليه السلم) قال  :أدن ما يزي ف سجدة الشّكر أن يقول

انـ لنـا أدعيـة وأذكارا كثية واردة عنـد طلوع الشّمـس وعنـد غروباـ مأثورة عـن النّب (صـلى ال عليـه وآله
ثلثا :شكرا ل واعلم ايضا ّ
وسلم)والئمة الطّاهرين (عليهم السلم) وقد حرضت اليات والخبار تريضا ورغبت ترغيبا ف الحافظة على هاتي السّاعتي ونن نقتصر هُنا

على ذكر عدّة من الدعية العتبة .

الوّل  :روى مشا يخ الد يث بإ سناد مُع تبة عن ال صادق (عل يه ال سلم(انّه قال  :فري ضة على كلّ م سلم أن يقول ق بل طُلوع الشّمس عشرا

حمْدُ يُحيي وَيُميتُ وَيُميتُ وَُيحْيي
وقبل غروبا عشرا  :ل اِلـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَهُ ل شَريكَ لَهُ لَهُ اْلمُ ْلكُ وَلَهُ اْل َ
َوهُوَ حَيّ ل َيمُو تُ بَِيدِ هِ اْلخَيْر وَهُوَ عَلى كُلّ شَيء قَديرٌ .

وورد ف بعض الرّوايات إ ّن ذلك يقضى قضاء إذا ترك فإنّه

لزم .

الثان  :وروي بطرق مُعتبة عنه (عليه السلم) ايضا قل قبل طلُوع الشّمس وقبل غرُوبا عَشر مرّات َ :اعُوذُ بِالِ السّميعِ اْلعَليمِ مِنْ
ضرُونِ ِانّ الَ هُوَ السّميعُ اْلعَليمُ .
َهمَزاتِ الشّياطيِ وََاعُوذُ بالِ َانْ َيحْ ُ

الثالث  :ايضا عنه (عليه السلم) قال  :ما ينعكم أن تقولوا ف كلّ صباح ومساء ثلث مرّات :
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اَللّ ـهُمّ ُمقَلّ بَ اْلقُلُو بِ وَالَبْ صارِ ثَبّ تْ قَلْ ب عَلى دينِ كَ وَلُتزِ غْ قَلْ ب َبعْدَ ِاذْ َهدَيْتَ ن وَهْ بْ ل مِ نْ
َلدُنْكَ رَ ْح َمةً اِنّكَ اَنْتَ الْوهّابُ وَاَ ِجرْن مِنَ النّارِ ِبرَ ْحمَتِكَ اَللّـ ُهمّ ا ْم ُددْ ل ف عُمْرى وَاَوْسِ ْع عَلَىّ ف

ت عِ ْندَ كَ ف اُمّ الْكِتا بِ َشقِيّا فَاْ َجعْلن سَعيدا فَاِنّ كَ َت ْمحُو ما تَشاءُ
شرْ عَلَىّ رَ ْحمَتَ كَ وَاِ نْ كُنْ ُ
رِزْقى وَاْن ُ
وَتُثْبِتُ َوعِنْدَكَ اُمّ الْكِتابِ .
الرابع  :ايضا عنه (عليه السلم) قل ف كلّ صباح ومساء :

حمْ ُد لِ
حمَدَ اْل َ
اَْلحَمدُ لِ الّذى َي ْفعَلُ ما يَشاءُ وَل َي ْفعَلُ ما يَشا ُء غَ ْيرُ هُ اَْلحَ ْمدُ لِ كَما ُيحِبّ الُ اَ نْ ُي ْ

حمّ د وَاَ ْخرِجْ ن مِ نْ كُلّ َشرّ
حمّدا وَآلَ ُم َ
كَ ما ُهوَ اَهْلُ هُ اَللّ ـهُمّ َادْخِلْ ن ف كُلّ خَيْر َادْخَلْ تَ في هِ ُم َ

حمّد .
حمّد وآلِ مُ َ
حمّد صَلّى الُ عَلى ُم َ
حمّدا وَآلَ ُم َ
اَ ْخرَجْتَ مِ ْنهُ ُم َ
حمْدُ لِ وَل اِلـهَ اِلّ الُ وََالُ
الامس  :قل ف كلّ صباح ومساء عشر مرّات  :سُبْحانَ الِ وَاَْل َ

َاكَْبرُ ومن دَعوات ال صّباح

والساء دُعاء العَشَرات وسيأت ذِكرهُ ف َدعَواتِ أيّام السبُوع نقلً عن مُلحقات الصّحيفة السّجاديّة .

الفصل الثالث :

الدعية اليومية
دُعاءُ َيوْمِ الحَد
سمِ الِ الّذى ل اَرْجُو اِلّ فَضْلَ هُ وَل اَخْشى اِ ّل َعدْلَ هُ وَل َاعَْت ِمدُ اِلّ قَوْلَ هُ وَل ُامْ سِكُ اِلّ ِبحَبْلِ هِ بِ كَ
بِ ْ

اَ سْتَجيُ يا ذَا اْل َعفْوِ وَ الرّضْوا نِ مِ نَ الظّلْ مِ وَاْل ُعدْوا نِ َومِ ْن غَِيرِ الزّما نِ وَتَواُترِ الَْحْزا نِ وَطَوارِ قِ
حدَثا نِ َومِ نِ اْنقِضآءِ اْل ُمدّةِ قَبْلَ التّاَهّ بِ وَ اْل ُعدّةِ وَاِيّا كَ اَ سَْترْ ِشدُ لِما في هِ ال صّلحُ وَالِْ صْلحُ وَِب كَ
اْل َ

اَ سْتَعيُ في ما َيقَْترِ نُ بِ هِ النّجا حُ وَالِْنْجا حُ وَاِيّا كَ اَ ْرغَ بُ ف لِبا سِ الْعافَِيةِ وَتَمامِ ها وَ ُشمُولِ ال سّلمَةِ

َودَوامِها وََاعُوذُ بِكَ يا َربّ مِنْ َهمَزاتِ الشّياطيِ وَاَحَْترِزُ بِسُلْطاِنكَ مِنْ جَوْرِ السّلطيِ فََتقَبّلْ ما كانَ

مِ نْ صَلتى وَ صَوْمى وَا ْجعَ ْل غَدى وَ ما َب ْعدَ هُ اَ ْفضَلَ مِ نْ ساعَت وََيوْ مى وََاعِزّ ن ف عَشيَ ت وَقَوْ مى
وَا ْحفَظْن ف َيقْظَت وَنَوْمى فَانْتَ الُ خَ ْيرٌ حافِظا وَاَنْتَ اَرْ َحمُ الرّاحِميَ اَللّـهُمّ اِنّى اَْبرَأ اِلَيْكَ ف يَوْمى

هذا وَما َب ْعدَ هُ مِنَ الْحادِ مِنَ الشّرْ كِ وَالِْلْحادِ وَاُخْلِ صُ لَ كَ دُعائى َت َعرّضا ِللِْجاَبةِ وَاُقيمُ عَلى طاعَتِ كَ
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ك الدّاعى اِل َحقّ كَ وََا ِعزّن ِب ِعزّ كَ الّذى ل يُضا مُ وَا ْحفَظْن
حمّد خَ ْيرِ خَ ْلقِ َ
رَجاءً ِللِثاَبةِ فَ صَ ّل عَلى ُم َ
ِبعَيْنِكَ الّت ل تَنامُ وَاخِْتمْ بِالِْنقِطاعِ اِلَيْكَ َامْرى وَ بِاْل َم ْغ ِفرَ ِة عُمْرى اِنّكَ اَنْتَ اْل َغفُورُ الرّحيمُ .

دُعاءُ َيوْمِ الثنين
خذَ مُعينا حيَ َبرَأ النّ سَماتِ لَ مْ
شهِدْ اَحَدا حيَ فَ َطرَ ال سّمواتِ وَالَْرْ ضَ وَلَاّت َ
ح ْمدُ لِ الّذى لَ مْ ُي ْ
اَْل َ
صفَِتهِ وَاْل ُعقُو ُل عَ نْ كُنْ هِ َم ْعرِفَتِ هِ
يُشارَ كْ فِى ا ْلِلِّيةِ وَلَ مْ يُظا َهرْ فِي الْوَحْدانِّيةِ كَلّ تِ الَْلْ سُ ُن عَ نْ غاَيةِ ِ

حمْدُ مُتَواتِرا
خشْيَتِهِـ وَانْقادَ كُلّ عَظيـم ِلعَ َظمَتِهِـ فَلَكَـ اْل َ
ضعَتِـ اْلجَباِبرَةُ ِلهَيْبَتِهِـ َوعَنَتِـ الْوُجُوهُـِل َ
وَتَوا َ

مُتّ سِقا َومُتَوالِيا مُ سْتَوْسِقا وَ صَلَواُت ُه عَلى رَ سُوِلهِ اَبَدا وَ سَل ُمهُ دائِما َس ْرمَدا اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْ َاوّلَ يَوْمى
هذا صَلحا وَاَوْسَ َطهُ فَلحا وَآ ِخرَهُ نَجاحا وََاعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْم اوّلُهُ َفزَعٌ وَاَوسَ ُطهُ َجزَعٌ وَ آ ِخرُهُ وَجَعٌ

اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ سَْت ْغ ِفرُكَ لِكُلّ َنذْر َنذَرْتُ هُ وَكُلّ َوعْد َو َعدْتُ هُ َوكُ ّل َعهْد عا َهدْتُ هُ ُثمّ لَ مْ اَ فِ بِ هِ وَأَ ْسأَلُكَ ف

مَظالِ ِم عِبادِ َك عِنْدى فَاَيّ ما عَبْد مِ نْ عَبيدِكَ اَوْ اَمَة مِ نْ اِماِئ كَ كانَ تْ لَ هُ قِبَلى مَ ْظ ِلمَةٌ ظَ َلمْتُ ها اِيّا هُ ف

سهِ اَوْ ف عِرْضِ هِ اَوْ ف مالِ هِ اَوْ ف َاهْلِ هِ وَوََلدِ هِ اَ ْو غيَب ٌة اغْتَبْتُ هُ بِها اَوْ تَحامُ ٌل عَلَيْ هِ ِبمَيْل اَوْ هَوىً َاوْ
َنفْ ِ
صرَتْ يَدى وَضا قَ وُ سْعى
اَنَفَة اَوْ َحمِيّ ة اَوْ رِياءاَ ْو عَ صَبِيّة غائِبا كا نَ َاوْ شاهِدا وَحَيّا كا نَ اَوْ مَيّتا َفقَ ُ
س ِرعَةٌ اِل اِرادَتِهِ
عَنْ َردّها اِلَيْهِ وَاْلَتحَلّلِ مِنْهُ َفأَ ْسأَلُكَ يا مَنْ َيمْلِكُ الْحاجاتِ َوهِىَ مُسْتَجيبَةٌ ِل َمشِيّتِهِ َومُ ْ

حمّ د وَاَ نْ ُترْضِيَ ُه عَنّى بِ ما شِئْ تْ وََتهَ بَ ل مِ ْن عِنْدِ كَ رَ ْح َمةً اِنّ هُ ل
حمّ د وَآلِ ُم َ
َا نْ تُ صَلِيّ عَلى ُم َ

ضرّ كَ اْلمَوْهَِبةُ يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ اَللّـهُمّ اَوْلِن ف كُلّ يَوْم اثْنَيْ نِ ِن ْعمَتَيْ ِن مِنْ كَ
تَ ْنقُ صُكَ اْلمَ ْغ ِفرَةُ وَل َت ُ

ثِنْتَ ْينِ سَعادَةً ف اَوِّلهِ بِطاعَتِكَ وَِن ْع َمةً ف ا ِخرِهِ ِبمَ ْغ ِفرَتِكَ يا مَنْ هُوَ الِْلهُ وَل َي ْغفِ ُر الذّنُوبَ سِواهُ .

دُعاءُ َيوْمِ الثّلثاء
ح ّقهُ َحمْدا كَثيا وََاعُوذُ بِ هِ مِ نْ َشرّ َنفْسى اِنّ الّنفْ سَ لَمّارَةٌ بِال سّوءِ
ح ْمدُ َحقّ هُ كَما يَ سَْت ِ
ح ْمدُ لِ وَاْل َ
اَْل َ
اِلّ ما رَحِ مَ رَبّى وََاعُوذُ بِ هِ مِ نْ َشرّ الشّيْطا نِ الّذى يَزيدُن ذَنْبا اِل ذَنْب وَاَحَْترِزُ بِ هِ مِ نْ ُكلّ جَبّار فاجِر

وَسُلْطان جائِر َوعَدُوّ قاهِر اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْن مِنْ جُ ْندِكَ َفاِنّ جُ ْندَكَ هُمُ الْغالِبُونَ وَا ْجعَلْن مِنْ ِحزْبِكَ فَِانّ

حزَنُو نَ اَللّـ ُهمّ
ف عَلَ ْيهِ مْ وَل هُ مْ َي ْ
ِحزْبَ كَ هُ مُ اْل ُمفْ ِلحُو نَ وَا ْجعَلْن مِ نْ َاوْلِيآئِ كَ فَاِنّ أولياءك ل خَوْ ٌ

صمَةُ َامْرى وَاَ صْ ِلحْ ل ا ِخرَتى َفاِنّها دارُ َم َقرّى وَاِلَيْها مِ نْ مُجاوَ َرةِ اللّئا مِ َم َفرّى
اَ صْ ِلحْ ل دين َفاِنّ ُه عِ ْ

حمّدـ خاتَم ِـ
وَا ْجعَلِ اْلحَيوةَ زِيادَةً ل فـ كُلّ خَيْر وَالْوَفاةَ را َحةً ل مِن ْـ كُلّ َشرّ اَللّــُهمّ صَـ ّل عَلى مُ َ
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النّبِيّيَ وَ تَما ِم عِدّةِ اْل ُمرْ سَليَ َوعَلى آلِ هِ الطّيّ بيَ الطّاهِري نَ وََا صْحاِبهِ اْلمُنْتَجَبيَ وَهَ بْ ل فِى الثّلثاءِ
ثَلثا ل َتدَعْ ل ذَنْبا اِ ّل َغفَرْتَهُ وَل َغمّا اِلّ َاذْهَبْتَهُ وَل َعدُوّا اِلّ دَ َفعْتَهُ بِبِسْمِ الِ خَ ْيرِ الَْسْماءِ بِسْ ِم الِ
رَبّ ا َلْرْ ضِ وَال سّماءِ اَ سَْتدْفِعُ كُلّ مَكْروه اَوّلُ هُ َسخَ ُطهُ وَاَ سَْتجْلِبُ كُلّ مَحْبُوب اَوّلُ هُ رِضا هُ فَاخْتِ مْ ل
مِنْكَ بِاْل ُغفْرانِ يا وَلِيّ الِْحْسانِ .

دُعاءُ َيوْمِ الربَعاء
ح ْمدُ لِ الّذى َجعَلَ اللّ ْيلَ لِباسا وَالنّوْ مَ سُباتا وَ َجعَلَ النّهارَ ُنشُورا لَ كَ اْلحَ ْمدُ اَ نْ َبعَثْتَن مِ نْ َمرْقَدى
اَْل َ
حمْدُ
وََلوْ شِئْ تَ َجعَلْتَ هُ َس ْرمَدا َحمْدا دائِما ل يَ ْنقَطِ عُ اَبَدا وَل ُيحْصى لَ هُ اْلخَلئِ قُ َعدَدا اَللّـهُمّ َل كَ اْل َ

َا نْ خَ َلقْ تَ فَ سَوّيْتَ وَ َقدّ ْر تَ وَ َقضَيْ تَ وََامَتّ وَاَحْيَيْ تَ وََا ْمرَضْ تَ وَ َشفَيْ تَ وَعافَيْ تَ وَاَبْلَيْ تَ َوعَلَى

ض ُعفَ تْ وَ سيلَُتهُ وَاْنقَ َطعَ تْ حيلَتُ هُ وَاقَْترَ بَ
اْل َعرْ شِ ا سْتَوَيْتَ َوعَلَى اْلمُلْ كِ احْتَوَيْ تَ َادْعُو كَ دُعاءَ مَ نْ َ

سرَتُهُ وَ كَُثرَ تْ زَلّتُ هُ
اَجَلُ هُ وَتَدا ن فِى الدّنْ يا َامَلُ هُ وَاشَْتدّ تْ اِل رَ ْحمَتِ كَ فاقَتُ هُ َوعَ ُظمَ تْ لَِتفْريطِ هِ حَ ْ

حمّ د خاتَ مِ النّبِيّيَ َوعَلى اَ ْهلِ بَيْتِ هِ الطّيّ بيَ الطّاهِري نَ
َوعَ ْثرَتُ هُ وَخَلُ صَتْ لِوَ ْج ِه كَ تَوْبَتُ هُ فَ صَ ّل عَلى ُم َ
صحْبََتهُ اِنّ كَ اَنْ تَ َارْحَ مُ الرّاحِميَ اَللّـهُمّ
ح ِرمْن ُ
حمّد صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ وَل َت ْ
وَارْزُقْن شَفا َعةَ ُم َ

اقْضِ ل فِى الَْرْبَعاءِ اَرْبَعا اِ ْجعَلْ قُوّتى ف طاعَتِكَ وَنَشاطى ف عِبادَتِكَ َو َرغْبَت ف ثَواِبكَ وَ ُزهْدى فيما

يُوجِبُ ل اَليمَ عِقاِبكَ اِنّكَ لَطيفٌ لِما تَشاءُ .

دُعاءُ َيوْمِ الخَمِيس
ح ْمدُ لِ الّذى َاذْهَبَ اللّيْلَ مُظْلِما ِب ُقدْرَتِهِ وَجاءَ بِالنّهارُ مُبْصِرا ِبرَ ْحمَتِهِ وَكَسان ضياءه وَاَنا ف ِن ْعمَتِهِ
اَْل َ
جعْن في هِ وَف غَ ْيرِ هِ مِ نَ
حمّد وَآلِ هِ وَل َت ْف َ
اَللّـ ُهمّ فَكَما اَْبقَيْتَن لَ هُ فَاَْبقِن َلِمْثالِ هِ وَ صَلّ عَلَى النّبِىّ مُ َ

صرِفْ
اللّيال وَالَْيّامِ بِارْتِكابِ الَْمحا ِرمِ وَاكْتِسابِ اْلمَآثِمِ وَا ْرزُقْن خَ ْيرَهُ وَخَ ْيرَ ما فيهِ وَخَ ْيرَ ما َب ْعدَهُ وَا ْ

عَنّى َشرّ هُ وَ َشرّ ما في هِ وَ َشرّ ما َب ْعدَ هُ اَللّ ـ ُهمّ اِنّى ِب ِذ ّمةِ الِْ سْلمِ اَتَوَ سّلُ اِلَيْ كَ وَِبحُ ْر َمةِ اْل ُقرْآ نِ َاعَْتمِدُ
شفِعُ َلدَيْكَ فَا ْعرِفِ اَللّـ ُهمّ ِذمّتِىَ الّت رَجَ ْوتُ بِها
عَلَيْكَ وَِب ُمحَمّد اْلمُصْطَفى صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اَسَْت ْ

قَضاءَ حاجَ ت يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ اَللّ ـ ُهمّ اقْ ضِ ل فِى اْلخَمي سِ َخمْ سا ل يَتّ سِعُ لَ ها اِلّ َك َرمُ كَ وَل

يُطيقُها اِلّ ِن َعمُ كَ سَل َمةً اَقْوى بِها عَلى طاعَتِ كَ َوعِبادَةً اَ سَْتحِقّ بِها جَزيلَ مَثُوبَتِ كَ وَ َس َعةً فِى الْحالِ
جعَلَن مِ نْ طَوارِ قِ اْل ُهمُو مِ وَاْلغُمُو مِ ف
مِ َن الرّزْ قِ اْلحَللِ وََا نْ تُ ْؤمِنَن ف مَواقِ فِ اْلخَوْ فِ بَِامِْن كَ وََت ْ
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حمّ د وَا ْجعَلْ تَوَ سّلى بِ هِ شافِعا يَوْ مَ اْلقِا َمةِ نافِعا اِنّ كَ اَنْ تَ اَرْحَ مُ
حِ صْنِكَ َو صَ ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُم َ
الرّحِميَ .

دُعاءُ َيوْمِ الجُمعَة
ح ْمدُ لِ الَْوّلِ قَبْلَ الِْنْشاءِ وَالِْحْياءِ وَالْ ِخرِ َب ْعدَ فَناءِ الَْشْياءِ اْلعَلي مِ الّذى ل يَنْ سى مَ نْ ذَ َكرَ هُ وَل
اَْل َ
يَ ْنقُ صُ مَ نْ شَ َكرَ هُ وَل يَخي بُ مَ نْ دَعا هُ وَل َي ْقطَ عُ رَجاءَ مَ نْ رَجا هُ اَللّ ـ ُهمّ اِنّى اُ ْش ِهدُ كَ وَكَ فى ِب كَ

شَهيدا وَاُ ْش ِهدُ جَمي عَ مَلئِكَتِ كَ وَ سُكّانَ سَمواِتكَ وَ َحمَ َلةَ عَرْشِ كَ َومَ نْ َبعَثْ تَ مِ نْ اَنْبِيائِ كَ َورُ سُ ِلكَ
شأْتَ مِنْ اَصْنافِ خَ ْل ِقكَ اَنّي اَ ْشهَدُ اَنّكَ اَنْتَ الُ ل اِلـهَ اِلّ اَنْتَ وَ ْحدَكَ ل شَريكَ لَكَ وَل عَديلَ
وَاَْن َ

حمّدا صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ ِه عَ ْبدُ كَ َورَ سُولُكَ َادّى ما َحمّلْتَ هُ اِلَى
وَل ُخلْ فَ ِلقَوْلِ كَ وَل تَبْديلَ وَاَنّ ُم َ

ص ْدقٌ مِنَ
شرَ بِما هُوَ َحقّ مِنَ الثّوابِ وَاَْنذَرَ بِما هُوَ ِ
العِبادِ وَجا َهدَ فِي الِ عَزّ وَجَلّ حَقّ اْلجِهادِ وَاَنّهُ َب ّ
اْلعِقا بِ اَللّـهُمّ ثَبّتْن عَلى دينِ كَ ما اَحْيَيْتَن وَل ُتزِ غْ قَلْب َب ْعدَ ِاذْ َهدَيْتَن َوهَ بْ ل مِ نْ َلدُنْ كَ رَ ْحمَةً

شرْن ف ُز ْمرَتِ هِ
ص ّل عَلى ُمحَمّد َوعَلى آلِ ُمحَمّد وَا ْجعَلْن مِ نْ اَتْباعِ هِ وَشيعَتِ هِ وَا ْح ُ
اِنّ كَ اَنْ تَ الْوَهّا بُ َ

سمْتَ َلِهْلِها مِنَ اْلعَطاءِ ف يَوْ مِ
جمُعاتِ وَما اَوْجَبْتَ عَلَيّ فيها مِنَ الطّاعا تِ وَقَ َ
َووَ ّفقْن لَِداءِ َفرْضِ اْل ُ

اْلجَزاءِ اِنّكَ اَنْتَ اْلعَزيزُ اْلحَكيمُ .

دُعاءُ َيوْمِ السّبْتِ
سمِ الِ كَ ِل َمةُ اْل ُمعْتَ صِميَ َومَقاَلةُ اْلمَُتحَرّزي نَ وََاعُوذُ بِالِ تَعال مِ نْ جَ ْورِ الْجائِري نَ َوكَ ْيدِ الْحا سِدينَ
بِ ْ
وََبغْ يِ الظّالِميَ وَاَ ْحمَدُ هُ فَوْ قَ َح ْمدِ الْحامِدي نَ اَللّـ ُهمّ اَنْ تَ الْوا ِحدُ بِل شَري كِ وَاْلمَلِ كُ بِل َتمْليك ل

حمّد عَبْدِكَ َورَسُوِلكَ وَاَنْ تُو ِزعَن مِنْ
تُضادّ ف حُ ْكمِكَ وَل تُنازَعُ ف مُلْكِكَ أَ ْسأَلُكَ َانْ تُصَلّ َي عَلى مُ َ

شُ ْكرِ ُنعْماكَ ما تَبْلُغُ ب غاَيةَ رِضاكَ وَاَنْ تُعينَن عَلى طاعَتِكَ وَُلزُو ِم عِبادَِتكَ وَاسِْتحْقاقِ مَثُوبَتِكَ بِلُطْفِ

عِنايَِت كَ وََترْحَمَن بِ صَدّى عَ نْ مَعاصيكَ ما اَحْيَيْتَن وَتُوَ ّفقَن لِما يَ ْن َفعُن ما اَْبقَيْتَن وَاَ نْ َتشْرَ حَ بِكِتاِب كَ

صدْري وََتحُطّ بِتِلوَتِ هِ ِوزْري وََتمَْنحَنِ يَ ال سّلمَةَ ف دي ن وََنفْ سى وَل تُوحِ شَ ب اَ ْهلَ اُنْ سي وَتُتِمّ
َ

اِحْساَنكَ فيما َبقِىَ ِمنْ ُعمْرى كَما اَ ْحسَنْتَ فيما مَضى مِ ْنهُ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .

الفصل الرابع :
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في فضل ليلة الجمة ونهارها وأعمالها :
اعلم ا نّ ليلة الُم عة ونار ها يتازان على ساير اللّيال واليّام سوّا وشرفا ونبا هة  ،روي عن النّبّ ( صلى ال عل يه وآله و سلم) قال  :ا نّ ليلة
المعة ونارها أربع وعشرون ساعة ،ل عزّ وج ّل ف ك ّل ساعة ستمائة ألف عتيق من النّار .وعن ال صّادق (عليه السلم) قال  :مَن مَات ما بي
زوال الشّ مس من يوم الم يس ال زوال الشّمس من يوم الُم عة اعاذه ال من ضغ طة ال قب وع نه (عل يه ال سلم) أيضا قال  :ا ّن للجم عة حقّا
فايّاك أن تضيّع حرم ته أو تق صر ف ش يء من عبادة ال والتقرّب ال يه بالع مل ال صّال وترك الحارم كلّ ها فا نّ ال تعال يضا عف ف يه ال سنات

ويحو السّيئات ويرفع فيه الدّرجات ويومه مثل ليلته فان استطعت أن تييها بالدّعاء والصلة فافعل فانّ ال تعال يرسل فيها اللئكة ال السّماء

الدّنيا لتضاعف فيها الَ سَنات وتحو فيها ال سّيئات وا ّن ال وا سِع كري .وأيضا ف حديث معتب عنه (عليه السلم) قال  :ا نّ الؤمن ليدعو ف

الاجة فيؤخّر ال حاجته الّت سأل ال يوم المعة ليخ صّه بفضله (أي ليضاعف له بسبب فضل يوم المعة) وقال لّا سأل اخوة يوسف يعقُوب
ف َاسَْتغْ ِف ُر َلكُمْ رَبّي) ثّ أخّر الستغفار ال السّحر من ليلة المعة كي يستجاب له .
أن يستغفر لم  ،قال ( :سَوْ َ

وعنـه أيضا قال  :اذا كان ليلة المعـة رفعـت حيتان البحور رؤوسـها ودواب الباري ثّ نادت بصـوت طلق رَبّ نا ل ُت َعذّبْ نا ِبذُنُوب
الدميّي

و عن الباقِر (عل يه ال سلم) قال  :ا نّ ال تعال ليأ مر ملكا فينادي كلّ ليلة ج عة من فوق عر شه من أوّل الل يل ال آخره :ال ع بد

مؤمن يدعون لخرته ودنياه قبل طلُوع الفجر فأجيبه ؟ أل عبد مؤمن يتوب الّ من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليهم أل عبد مؤمن قد
قتّرت علي ِه رز قه في سألن الزّيادة ف رز قه ق بل طلوع الف جر فأزيده وأو سع عل يه؟ أل ع بد مؤ من سقيم في سألن أن أشف يه ق بل طلوع الف جر

فاعاف يه؟ ال ع بد مؤ من مغموم مبوس ي سألن أن اطل قه من حب سه وأفرّج ع نه ق بل طلوع الف جر فأطل قه واخلّي سبيله؟ أل ع بد مؤ من مظلوم

ي سألن أن آ خذ له بظلم ته ق بل طلوع الف جر فأنت صر له وآ خذ بظلم ته ؟ قال  :فل يزال ينادي حتّى يطلع الف جر .و عن أم ي الؤمن ي (عل يه
السلم) قال  :ا ّن ال اختار الُمعة فجعل يومها عيدا واختار ليلتها فجعلها مثلها وا ّن من فضلها أن ل يسأل ال عزّوج ّل أحد يوم الُمعة حاجة

ا ّل ا ستجيب له وان ا ستحقّ قوم عقابا ف صادفوا يوم الم عة وليلت ها صرف عن هم ذلك ول ي بق ش يء مّا احك مه ال وفضّله ا ّل أبر مه ف ليلة

الم عة ،فليلة الم عة أفضل اللّيال ويومها أفضل اليّام  ،وعن ال صّادق (عليه السلم) قال  :اجتنبوا العاصي ليلة المعة فا نّ ال سّيئة مضاع فة
والسنة مضاع فة ومن ترك معصية ال ليلة الُمعة غفر ال له كلّ ما سلف ومَن بارز ال ليلة الُمعة بعصية أخذه ال بك ّل ما عمل ف عُمره
وضاعف عليه العذاب بذه العصية .

وبسند معتب عن الرّضا (عليه السلم) قال  :قال رسول ال (صلى ال عليه وآله)  :انّ يوم الُمعة سيّد اليّام يضاعف ال عزّوجلّ فيه السنات
ويحو فيه السّيّئات ويرفع فيه الدّرجات ويستجيب فيه الدّعوات ويكشف فيه الكربات ويقضي فيهِ الوائج العظام وهو يوم الزيد ل في ِه عتقاء
وطلقاء من النّار ،ما دعا فيه أحد من النّاس وعرف حقّه وحرمته الّ كان حقّا على ال عزّوجلّ أن يعله من عتقائه وطُلقائه من النّار ،فان مات
ف يومه أو ليلته مات شهيدا وبعث آمنا وما استخفّ أحد برمته وضيع حقّه الّ كان حقّا على ال عزّوجلّ أن يصليه نار جهنّم الّ أن يتوب

وباسناد معتبة عن الباقر (عليه السلم) قال  :ما طلعت الشّمس بيوم أفضل من يوم المعة وا ّن كلم الطّي اذا لقي بعضها بعضا سلم سلم
يوم صال وبسند معتب عن ال صّادق (عليه السلم)قال  :من وافق منكم يوم الُمعة فل يشتغل نّ بشيء غي العبادة فا ّن فيه يُغفر للعباد وتنل
عليهم الرّحة وفضل ليلة الُمعة ونارها أكثر من أن يُورد ف هذه الوجيزة .

أمّا أعْمالُ لَيلةِ الجُمعةِ
فكثية وهُنا نقتصر على عدّة منها :

23

الول  :الكثار من قول سُبْحانَ الِ وَالُ اَكَْبرُ وَل اِلـهَ إلّ الُ

والكثار من الصلة على ممّد وآله فقد روي ا نّ ليلة المعة

ليلتها غرّاء ويومها يوم زاهِر فاكثروا من قول سُبْحانَ الِ وَالُ اَكَْبرُ وَل اِلـهَ إلّ الُ

واكثروا من الصلة على ممّد وآل ممّد

(عليهم السلم) وف رواية اُخرى ا نّ أقلّ الصلة على ممّد وآله ف هذه الليلة مائة مرّة وما زدت فهو أفضل وعن ال صّادق (عليه السلم) ا نّ
ب الستكثار فيها من الصلة على ممّد وآل
الصلة على ممّد وآله ف ليلة المعة تعدل ألف حسنة وتحو ألف سيّئة وترفع ألف درجة ويستح ّ
ممّد صلوات ال عليهم من بعد صلة العصر يوم الميس ال آخر نار يوم المعة .وروى بسند صحيح عن ال صّادق (عليه السلم) قال  :اذا

كان عصر الميس نزل من السّماء ملئكة ف أيديهم أقلم الذّهب وقراطيس الفضّة ل يكتبُون ال ليلة السّبت الّ الصلة على ممّد وآله ممّد

ب أن يقول فيه  :اَللّـ ُهمّ صَلّ
ب (صلى ال عليه وآله) ألف مرّة ويستح ّ
وقال الشّيخ الطّوسي ويستحبّ ف يوم الميس الصلة على النّ ّ
ك َعدُوّهُ مْ مِ نَ اْلجِنّ وَالِنْ سِ مِ نَ الَْوّليَ وَالخِري نَ
حمّد َو َعجّلْ َفرَ َجهُ مْ وَأَهْ ِل ْ
حمّد وَآلِ ُم َ
عَلى ُم َ

وان

قال ذلك من بعد العصر يوم الميس ال آخر نار يوم المعة كان له فضل كثي وقال الشيخ ايضا :ويستحبّ أن تستغفر آخر نار يوم الميس

فتقول  :اَ سَْت ْغفِرُ الَ الّذي ل اِلـهَ إلّ هُوَ اْلحَيّ اْلقَيّو مُ وَاَتُو بُ اِلَيْهِ تَوَْب َة عَبْد خاضِع مِ سْكي مُسْتَكي ل

َصـلّى ال ُ عَلى
ضرّا وَل حَياةً وَل مَوْتا وَل ُنشُورا و َ
صـرْفا وَل َعدْلً وَل َنفْعا وَل َ
ْسـهِ َ
َسـتَطيعُ لَِنف ِ
ي ْ
حمّد َوعِ ْترَِتهِ الطّيّبيَ الطّاهِرينَ الَْخْيارِ الَبْرارِ وَسَ ّلمَ َتسْليما .
ُم َ
الثان  :أن يقرأ ليلة الُمعة سورة بن اسرائيل والكهف وال سّور الثلث البدوءة بطس وسورة ال ال سّجدة ويس وص والحقاف والواقعة وحم
السّجدة وحم الدّخان والطور واقتربت والمعة فان ل تسنح له الفرصة فليختار من هذه السّور الواقعة وما قبلها  ،فقد روي عن الصّادق (عليه

السلم) قال  :من قرأ بن اسرائيل ف كلّ ليلة جعة ل يت حتّى يدرك القائم (عليه السلم) فيكون من أصحابه  ،وقال (عليه السلم)  :من قرأ

سورة الكهف كلّ ليلة جعة ل يت ا ّل شهيدا وبعثه ال مع الشّهداء ووقف يوم القيامة مع الشّهداء  ،وقال (عليه السلم)  :من قرأ الطّواسي

الثّلثة ف ليلة الُمعة كان من أوليآء ال وف جوار ال وف كنفه ول ي صبه ف الدّنيا بؤس أبدا واعطي ف الخرة من النّة حتّى يرضى وفوق

رضاه وزوّجه ال مائة زوجة من الور العي ،وقال (عليه السلم) :من قرأ سورة ال سّجدة ف كلّ ليلة جعة أعطاه ال كتابه بيمينه ول ياسبه با

كان منه وكان مِن رفقآء ممّد وأهل بيته (عليهم السلم) .وبسند معتب عن الباقِر (عليه السلم) قال  :مَ نْ قرأ سورة ص ف ليلة الُمعة أعطي
من خي الدّنيا والخرة ما ل يُعط أح ٌد من النّاس ا ّل نبيّا مُرسلً أو ملكا مقرّبا وأدخله ال النّة ،وك ّل من أح بّ من أهل بيته حتّى خادمه الذي

يدمه وان ل يكن ف حدّ عياله ول ف ح ّد من يشفع له ،وعن الصّادق (عليه السلم) قال  :من قرأ ف ليلة الُمعة أو يوم الُمعة سُورة الحقاف
ل يصبه ال بروعة ف الياة الدّنيا وامّنه من فزع يوم القيامة ،وقال (عليه السلم) مَن قرأ الواقعة كلّ ليلة جُمعة أحبّه ال تعال وأحبّه ال النّاس

اجعي ول ير ف الدّنيا بؤسا أبدا ول فقرا ول فاقة ول آفة من آفات الدّنيا وكان من رفقاء أمي الؤمني (عليه السلم) وهذه السّورة سورة أمي

الؤمن ي (عل يه ال سلم) وروي ا ّن من قرأ سُورة الُم عة كلّ ليلة ج عة كا نت كفّارة له ما ب ي الم عة ال الُم عة ،وروي مثله في من قرأ سورة
الكهف ف كلّ ليلة جعة وفيمن قرأها بعد فريضت الظّهر والعصر يوم الُمعة .واعلم انّ الصّلوات الأثورة ف ليلة الُمعة عديدة منها صلة أمي

الؤمني (عليه السلم) ومنها الصلة ركعتان يقرأ ف كلّ ركعة المد وسورة اذا زلزلت خس عشرة مرّة فقد روي ا ّن من صلّها أمّنه ال تعال

من عذاب القب وأهوال يوم القيامة .

الثالث  :أن يقرأ سورة الُمعة ف الرّكعة الُول من فريضت الغرب والعشاء ،ويقرأ التّوحيد ف الثّانية من الغرب ،والعلى ف الثّانية من العشآء

.

الرّابع  :ترك انشاد الشّعر ،ففي الصّحيح عن الصّادق صَلوات ال وَسلمُه عليه انّه يكره رواية الشّعر للصّائم والحرم وف الرم وف يوم الُمعة

وف اللّيال  ،قال الراوي  :وان كان شعرا حقّا؟ فأجاب (عليه السلم)  :وان كان حقّا .وف حديث معتب عن ال صّادق (عليه السلم) ا نّ النّب
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(صلى ال عليه وآله) قال  :من أنشد بيتا من الشّعر ف ليلة الُمعة أو نارها ل يكن له سواه نصيب من الثّواب ف تلك الليلة ونارها ،وعلى
رواية اُخرى ل تقبل صلته ف تلك الليلة ونارها
الامس  :أن يكثر من الدّعاء لخوانه الؤمني كما كانت تصنع الزّهراء)عليها السلم) ،واذا دعا لعشر من الموات منهم فقد وجبت له النّة
كما ف الديث .
السّادس  :أن يدعو بالأثور من أدعيتها وهي كثية ونن نقتصر على ذكر نبذ يسية منها .بسند صحيح عن الصّادق (عليه السلم) ا ّن من دعا
بذا الدّعاء ليلة الُمعة ف السّجدة الخية من نافلة العشاء سبع مرّات فرغ مغفورا له والفضل أن يكرّر العمل ف كلّ ليلة :

اَللّـهُمّ اِنّي أَ سْأَُلكَ بِوَ ْجهِ كَ الْكَريِ وَا ْسمِكَ اْلعَظي مِ اَ نْ تُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّد وَآلِ هِ وَاَ نْ َت ْغ ِفرَ ل ذَنْبِ يَ
ب قال  :من قال هذه الكلمات سبع مرّات ف ليلة المعة فمات ليلته دخل النّة ومن قالا يوم المعة فمات ف ذلك اليوم
ا ْلعَظي مَ وعن النّ ّ
دخل النّة ،من قال :

اَللّـ ُهمّ اَنْتَ رَبّي ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ َخ َلقْتَن وَاَنَا عَ ْبدُكَ وَابْنُ َامَِتكَ وَف قَ ْبضَتِكَ وَناصِيَت بَِيدِكَ َامْسَيْتُ

عَلى َعهْدِ كَ وَ َوعْدِ كَ مَا ا سْتَ َطعْتُ َاعُوذُ ِبرِضا كَ مِ نْ َشرّ ما صََنعْتُ اَبُوءُ بِِن ْعمَتِ كَ (ِب َعمَلى) وَاَبُوءُ ِبذَنْب

(ِبذُنُوب) فَا ْغ ِفرْ ل ذُنُوب اِّنهُ ل َي ْغ ِفرُ الذّنُوبَ إلّ اَنْتَ .
ب أن يدعى بذا الدّعاء ف ليلة الم عة ونار ها و ف ليلة عر فة ونار ها ون ن
وقال الشّ يخ الطّوسي وال سيّد والكفع مي وال سيّد ابن با قي ي ستح ّ
نروي الدّعاء عن كتاب الصباح للشّيخ وهو :

اَللّ ـهُمّ مَ نْ َتعَبّأَ وََتهَيّأَ وََاعَدّ وَا سَْت َعدّ لِوِفادَة اِل َمخْلُوق رَجاءَ رِ ْفدِ هِ وَطَلَ بَ ناِئلِ هِ وَجاِئزَتِ هِ فَاِلَ ْي كَ يا
ب عَلَيْ هِ
رَبّ َتعْبِيَت وَا سِْتعْدادي رَجا َء َعفْوِ كَ وَطَلَ بَ نائِ ِل كَ وَجاِئزَتِ كَ فَل ُتخَيّ بْ دُعائي يا مَ نْ ل يَخي ُ

صهُ نائِلٌ فَاِنّي لَمْ آِتكَ ِث َقةً ِبعَمَل صالِح عَمِلْتُهُ وَل لِوِفادَةِ َمخْلُوق رَجَوْتُهُ اَتَيُْتكَ
سائِلٌ (السّائِلُ) وَل يَ ْنقُ ُ

جةَ ل وَل ُعذْرَ اَتَيُْت كَ َارْجُو عَظي َم َعفْوِ كَ الّذى
ُم ِقرّا عَلى َنفْ سي بِالِْ ساءةِ وَالظّلْ مِ ُمعَْترِفا بَِا نْ ل ُح ّ

جرْ مِ اَنْ
َعفَوْتَ (عَلَ ْوتَ) بِهِ (عَلى) عَنِ الْخاطِئيَ (اْلخَطّائيَ) فَلَمْ َيمْنَعْكَ طُو ُل عُكُو ِفهِ ْم عَلى عَظيمِ اْل ُ
ت عَلَ ْي ِهمْ بِالرّحْ َمةِ فَيا َمنْ رَ ْحمَُتهُ وا ِس َعةٌ َوعَفْوُهُ عَظيمٌ يا عَظيمُ يا عَظيمُ يا عَظيمُ ل َي ُر ّد غَضَبَكَ إلّ
ُعدْ َ
حِ ْلمُكَ وَل يُنْجي مِنْ َسخَطِكَ إلّ الّتضَرّعُ اِلَيْكَ َفهَبْ ل يا اِلـهي َفرَجا بِاْل ُقدْرَةِ الّت ُتحْيي بِها مَيْتَ

الْبِلدِ وَل ُتهْلِكْ ن َغمّا حَتّى تَ سْتَجيبَ ل وَُت َعرّفَنِي الِجاَبةَ ف دُعائي وََاذِقْ ن َطعْ مَ الْعافَِيةِ إل مُنَتَ هى

ضعْتَن َفمَنْ
اَجَلي وَل ُتشْمِتْ ب َعدُوّى وَل تُسلّطهُ عَلَيّ وَل ُتمَكّنْهُ مِ ْن عُنُقي اَللّـ ُهمّ (اِلـهي) اِنْ وَ َ

ضعُن وَاِ نْ اَهْلَكْتَن َفمَ نْ ذَا الّذي َي ْعرِ ضُ لَ كَ ف عَ ْبدِ كَ اَوْ
ذَا الّذي َيرْ َفعُن وَاِ نْ رَ َفعْتَن َفمَ نْ ذَا الّذي َي َ

ك َعجَ َلةٌ وَاِنّما َي ْعجَلُ مَ نْ يَخا فُ
ك عَ نْ َا ْمرِ هِ وَ َق ْد عَ ِلمْ تُ اَنّ هُ لَيْ سَ ف حُ ْكمِ كَ ظُلْ مٌ وَل ف َن َقمَتِ َ
يَ سْأَُل َ
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ك عُلُوّا كَبيا اَللّ ـ ُهمّ اِنّى
اْلفَ ْو تَ وَاِنّ ما َيحْتا جُ اِلَى الظّلْ ِم الضّعي فُ وَ َقدْ تَعالَيْ تَ يا اِل ـهى عَ نْ ذِل َ
َاعُوذُ بِ كَ فََا ِعذْن وَاَ سْتَجيُ بِ كَ َفاَ ِجرْن وَاَ سَْترْزِقُكَ فَا ْرزُقْن وَاَتَ َوكّ ُل عَلَيْ كَ فَا ْكفِن وَاَستَنْصِر َك عَلى
صرْن وَاَسْتَعيُ ِبكَ فََاعِنّى وَاَسَْت ْغ ِفرُكَ يا اِلـهى فَا ْغ ِفرْ ل آميَ آميَ آميَ .
َعدُوّى (عدوّك) فَاْن ُ
السابع  :أن يدعو بدعاء كميل َوسَيذكر ف الفصل الت ان شاء ال تعال .

الثامن  :أن يقرأ الدّعاء  :اَللّـهُمّ يا شا ِهدَ كُلّ َنجْوى

ويدعى به ليلة عرفة أيضا وسيأت ان شاء ال تعال .

التاسع  :أن يقول عشر مرّات يا دائِ مَ اْل َفضْ ِل عَلى الْبَرّيةِ يا با ِسطَ الَْيدَيْ نِ بِاْلعَطِّيةِ يا صاحِبَ اْلمَواهِ بِ ال سّنِّيةِ
حمّد وَآلِ هِ خَ ْيرِ اْلوَرىْ َسجِّيةً وَا ْغ ِفرْ لَنا يا ذَا اْلعُلى ف هذِ هِ اْل َعشِيّةِ
ص ّل عَلى مُ َ
َ

وهذا الذّكر الشّر يف وارد ف

ليلة عيد الفطر أيضا.
العاشِر  :أن يأكل الرّمّان كما كانَ يعمل الصّادق (عليه السلم) ف كلّ ليلة الُمعة ولع ّل الحسن أن يعل الكل عند النّوم  ،فقد روي ا ّن من
ل يتفظ با يتساقط من حبّه فيجمعه ويأكله وكما ينبغي أن
أكل الرّمان عند النّوم أمن ف نفسه ال ال صّباح وينبغي أن يبسط لكل الرّمّان مندي ً

ل يشرك أحدا ف رُمّانته .روى الشيخ جعفر بن احد القمّي ف كتاب العروس عن الصّادق (عليه السلم) ا ّن من قال بي نافلة الصّبح وفريضته

ح ْمدِ هِ اَ سَْت ْغفِرُ الَ رَبّى وَاَتُو بُ اِلَيْ هِ
مائة مرّة :سُبْحانَ رَبّ يَ اْلعَظي مِ وَِب َ

بن ال له بيتا ف النّة ،وهذا الدّعاء رواه الشّيخ

ب أن يدعى به ف السّحر ليلة الُمعة ،وهذا هو الدّعاء :
والسّيد وغيها وقالوا  :يستح ّ

ص ّل عَلى ُمحَمّد وآلِهِ وَهَبْ لِيَ اْلغَداةَ رِضاكَ وَاَسْ ِكنْ قَلْب خَوْ َفكَ وَاقْ َطعْ ُه َعمّنْ سِواكَ حَتّى
اَللّـ ُهمّ َ

حمّد وآلِ هِ وَهَ بْ ل ثَبا تَ الْيَقيِ َو َمحْ ضَ الِخْل صِ
ل َارْجُوَ وَل اَخا فَ إلّ إِيّا كَ اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى ُم َ

وَ َشرَ فَ التّوْحيدِ َودَوا مَ الِ سْتِقاَمة َو َم ْعدِ نَ ال صّبْرِ والرّضا بِاْلقَضاءِ وَاْل َقدَرِ يا قاضِ يَ حَوائِ جِ ال سّائِليَ يا

حمّ د وآلِ هِ وَا سَْتجِبْ دُعائى وَا ْغ ِفرْ ذَنْب وَاَوْ سِعْ رِزْ قي
مَ نْ َيعْلَ مُ ما ف ضَميِ ال صّامِتيَ صَلّ عَلى ُم َ
وَاقْض ِـ حَوائِجـي فـ َنفْسـي وَاِخْوانـ فـ دينـ وَاَهْلي اِلــهي ُطمُوح ُـ المالِ َقدْ خابَت ْـ إلّ َلدَيْك َـ
َومَعاكِ فُ اْلهِمَ مِ َقدْ َتعَطّلَ تْ إلّ عَلَيْ كَ َومَذاهِ بُ اْل ُعقُولِ َقدْ َسمَتْ إلّ اِلَ ْي كَ َفاَنْ تَ الّرجاءُ وَاِلَيْ كَ

اْلمُلَْتجَأُ يا َا ْكرَ مَ َمقْصُود وَاَجْ َودَ مَسْؤُول َهرَبْتُ اِلَ ْيكَ بَِنفْسى يا مَ ْلجَاَ الْهارِبيَ ِباَثْقا ِل الذّنُوبِ اَ ْحمِلُها

ْهـ
ُونـ وََامّلَ ماَلدَي ِ
َجاهـ الطّالِب َ
َنـ ر ُ
َبـ م ْ
ّكـ اَ ْقر ُ
ْكـ شافِعا سـِوى َم ْعرِفَتـ ِباَن َ
عَلى َظهْرى ل اَ ِجدُ ل اِلَي َ
سنَ ِبحَ ْمدِ هِ وَ َجعَلَ مَا امْتَنّ بِ ِه عَلى عِبادِ هِ ف كِفاء
الرّاغِبُو نَ يا مَ نْ فَتَ قَ اْل ُعقُولَ ِبمَ ْعرِفَتِ هِ وَاَطْلَ قَ الَلْ ُ

جعَلْ لِلشّيْطا ِن عَلى َعقْلى سَبيلً وَل لِلْبا ِطلِ
لَِت ْادَِيةِ َحقّ هِ (اَنالَ بِ هِ حَقّه) صَ ّل عَلى ُمحَمّ د وآلِ هِ وَل َت ْ
على َعمَلى دَليلً فاذا طلع الف جر يوم الم عة فلي قل  :اَ صَْبحْتُ ف ِذ ّمةِ الِ َو ِذمّةِ مَلئِكَتِ هِ َو ِذمَ مِ اَنْبِيائِ هِ َورُ سُ ِلهِ
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عليهم السلم َوذِ ّمةِ مُحمّد صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ َوذِمَ مِ الَوصياءِ مِ نْ آ ِل َممّد عليهم السلم آمَنْ تُ
حمّد
سرّ آلِ ُمحَمّد عليهم السلم َوعَلنِيَتِ ِهمْ وَظا ِهرِهِمْ وَباطِِنهِمْ وَاَ ْشهَدُ اَّنهُمْ ف عِ ْلمِ الِ وَطاعَِتهِ َكمُ َ
ِب ِ
صَلّى الُ عَلَ ْيهِ وآِلهِ .

وروي ا ّن مَنْ قال يوم المعة قبل صلة الصّبح ثلث مرّات  :اَسَْت ْغ ِفرُ الَ الّذي ل اِلـهَ إلّ هُوَ اْلحَيّ اْلقَيّومُ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ
غُ ِف َرتْ ذنوبه ولو كانت اكثر من زَبَد البحر .

وَأمّا أعْمال نَهارِ الجُمعة
فكثية ونن هُنا نقتصر على عدّة منها :
الوّل  :أن يقرأ ف الرّكعة الُول من صلة الفجر سورة المعة وف الثّانية سورة التّوحيد .
الثان  :أن يدعو بذا الدُعاء بعد صلة الغداة قبل أن يتكلّم ليكون ذلك كفّارة ذنوبه من جعة ال جُمعة:

اَللّـ ُهمّ ما قُلْ تُ ف ُجمُعَت هذِ هِ مِ نْ قَوْل اَوْ حَ َلفْ تُ فيها مِ نْ حَلْف اَوْ َنذَ ْر تُ فيها مِ نْ َنذْر َف َمشِيّتُ كَ
بَيْ نَ َيدَ يْ ذلِ كَ كُلّ هِ فَما شِئْ تَ مِنْ هُ اَ نْ يَكُو نَ كا نَ وَما لَ مْ َتشَأْ مِنْ هُ لَ مْ يَكُن اَللّـ ُه ّم اغْفرْ ل وَتَجاوَزْ
صلّيْتَ عَلَ ْيهِ َفصَلتى عَلَ ْيهِ َو َمنْ َلعَنْتَ َف َلعْنَت عَلَ ْيهِ .
عَنّى اَللّـهُمّ َمنْ َ

وليؤدّ هذا الع مل ل أقلّ من مرّة ف كلّ ش هر ،وروي ا ّن من جلس يوم الم عة يعقّب ال طلوع الشّ مس ر فع له سَبعون در جة ف الفِردوس

العلى ،وروى الشّيخ الطوسي انّ من السنُون هذا الدّعاء ف تعقيب فريضة الفجر يوم الُمعة :

اَللّـهُمّ اِنّى َت َع ّمدْ تُ اِلَ ْي كَ بِحاجَت وَاَْنزَلْ تُ اِلَ ْي كَ الْيَوْ مَ َفقْرى وَفاقَت َومَ سْكَنَت فَاَنَا ِلمَ ْغ ِفرَتِ كَ اَرْجى

ك عَلَيْ ها وَتَي سيِ
مِنّى ِلعَمَلى وََل َم ْغ ِفرَتُ كَ َورَ ْحمَتُ كَ اَوْ سَعُ مِ نْ ذُنُو ب فَتَولّ قَضاءَ كُلّ حاجَة ل ِب ُقدْرَتِ َ

ف عَنّي سُوءا َقطّ اَ َحدٌ
صرِ ْ
ك عَلَيْكَ وَِل َفقْري اِلَ ْيكَ فَاِنّي لَمْ اُصِبْ خَيْرا َقطّ إلّ مِنَك وَلَمْ يَ ْ
(وَتَيَسَر) ذلِ َ
سِواكَ وَلَ سْتُ (وَلَيْ سَ) َارْجُو ل ِخرَ ت َودُنْيا يَ وَل لِيَوْ مِ َفقْرى َيوْ مَ ُي ْفرِدُ ن النّا سُ ف ُح ْفرَ ت وَاُفْ ضي

اِلَ ْيكَ ِبذَنْب سِواكَ .
الثالث  :روي ا نّ مَن قال ب عد فري ضة الظّ هر وفري ضة الف جر ف يوم الُم عة وغيه

حمّد َو َعجّلْ َفرَجَهُ مْ
ُم َ
وثلثي من حاجات الخرة .
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ص ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ
من اليّام :اَللّ ـ ُهمّ َ

ل ي ت حتّى يدرك القائم (عل يه ال سلم) وان قاله مائة مرّة ق ضى ال له ستّي حا جة ثلث ي من حاجات الدّن يا

الرابع  :أن يقرأ سُورة الرّحن بعد فريضة الصّبح فيقول بعد فَبِأيّ آلءِ رَبّكُما تُ َكذّبانِ :ل بشيء مِنْ آلئكَ رَبّ اُ َكذّبُ
.
الامس  :قال الشّيخ الطوسي (رحه ال) :من السنون بعد فريضة ال صّبح يوم الُمعة أن يقرأ التّوحيد مائة مرّة ،وَيُصلّي على ممّد وآل مُحمّد
مائة مرّة ،ويستغفر مائة مرّة ،ويقرأ سورة النّساء وهُود والكهف والصّافات والرّحن .
ال سادس  :أن يقرأ سورة الحقاف والؤمنُون ،ف عن ال صّادق (عل يه ال سلم)قال :مَ ْن قرأ كلّ ليلة من ليال الم عة أو كلّ يوم من أيّام ها سورة
الحقاف ل يصبه ال بروعة ف الياة الدّنيا وأمّنه من فزع يوم القيامة ان شاء ال ،وقال ايضا :من قرأ سورة الؤمنون ختم ال له بال سّعادة اذا

كان يدمن قراءتا ف كلّ جعة وكان منله ف الفردوس العلى مع النّبيّي والرسلي .

ال سّابع  :أن يقرأ سُورة (قُل يا أيّها الْكا ِفرُو نَ) قبل طلوع الشّمس عشر مرّات ثّ يدعو ليستجاب دعاؤه وروي ا نّ المام زين العابدين (عليه
السلم) كان اذا أصبح ال صّباح يوم المعة أخذ ف قراءة آية الكرسى ال الظّهر ثّ اذا فرغ من الصلة أخذ ف قراءة سُورَة (اِنّا اَْنزَلْنا هُ) واعلم
ا ّن لقراءة آية الكرسى على التّنيل ف يوم الُمعة فضلً كثيا .
(قال العلمة الجلسي :آية الكرسي على التنيل على رواية عل ّي بن ابراهيم والكلين هي كما يلي :ال ل اله إ ّل هو ال يّ القيوم ل تأخذه سنة
ول نوم له ما ف السماوات والرض وما بينهما وما تت الثرى عال الغيب والشهادة الرحن الرحيم من ذا الذي  ...ال هم فيها خالدون).
الثامن  :أن يغتسل وذلك من وكيد السّنن وروى عن النّب (صلى ال عليه وآله وسلم)انّه قال لعليّ (عليه السلم)  :يا علي اغتسل ف كلّ جعة
ولو انّك تشتري الآء بقوت يومك وتطويه فانّه ليس شيء من التطوّع اعظم منه ،وعن الصّادق صلواتُ ال وسلمه عليه قال  :من اغتسل يوم

الُمعة فقال  :اَ ْش َهدُ اَنْ ل اِلـهَ إلّ الُ وَ ْحدَهُ ل شَريكَ لَهُ وَاَ ْش َهدُ َانّ ُمحَمّدا عَ ْبدُهُ َورَسُوُلهُ اَللّـهُمّ صَلّ
حمّد وَآلِ ُمحَمّد وَا ْجعَلْن مِنَ التّوّابيَ وا ْجعَلْن مِنَ الُتَ َطهّرينَ
عَلى ُم َ

كان طهرا من المعة ال الُمعة أي طهرا من

ذنو به أو ا نّ أعماله وق عت على ط هر معنوي وقبلت والحوط أن ل يدع غُ سل الُم عة ما تكّن م نه ،ووق ته من ب عد طلُوع الف جر ال زوال
الشّمس وكلّما قرب الوقت ال الزّوال كان أفضل .
التّاسع  :أن يغسل الرأس بالطمي فانّه أمان من البص والُنون .
العاشر  :أن يقص شاربه ويقلّم أظفاره فلذلك فضل كثي يزيد ف الرّزق ويحو الذّنوب ال المعة القادمة ،ويوجب المن من النون والُذام

حمّد
حمّد وَآلِ ُم َ
سمِ الِ وَبِالِ وِعلى سُّنةِ ُم َ
والبص ،وليقل حينئذ :بِ ْ

وليبدء ف تقليم الظفار بالنصر من اليد اليسرى ويتم

بالنصر من اليد اليمن وكذا ف تقليم أظفار الرّجل ثّ ليدفن فضُول الظافي .
الادي عشر  :أن يتطيّب ويلبس صال ثيابه .
الثان عشر  :أن يتصدّق فالصّدقة تضاعف على بعض الرّوايات ف ليلة الُمعة ونارها ألف ضعفها ف سائر الوقات .
الثالث عشر  :أن يطرف أهله ف كلّ جعة بشيء من الفاكهة واللّحم حتّى يفرحُوا بالمعة .
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الرّابع عشر  :أكل الرّمّان على الرّيق وأكل سبعة أوراق من الندباء قبل الزّوال ،وعن مُوسى بن جعفر (عليهما السلم) قال  :مَ ْن أكل ُرمّانة
يوم الُم عة على الرّ يق نوّرت قل به أربع ي صباحا فإن أ كل ُرمّانت ي فثمان ي يوما فإ ّن أ كل ثلثا فمائة وعشر ين يوما وطردت ع نه و سوسة
الشّيطان ،ومن طردت عنه وسوسة الشّيطان ل يعص ال ومن ل يعص ال أدخله ال النّة .

وقال الشيخ ف الصباح :وروي ف أكل الرّمان ف يوم الُمعة وليلتها فضل كثي .
الا مس ع شر  :أن يتفرّغ ف يه لتعلّم أحكام دي نه ،ل أن ين فق يو مه هذا ف التجوال ف ب ساتي النّاس ومزارع هم ،وم صاحبة الراذل والوباش،
والتهكم والتحدّث عن عيوب النّاس ،والستغراق ف الضحك والقهقهة ،وإنشاء القريض والوض ف الباطِل وأمثال ذلك فا ّن ما يترتّب على

ف على مسلم ل ينفق من اسبُوعه يوم الُمعة ف تعلّم دينه ول يتفرّغ
ذلك من الفاسد أكثر من أن يذكر ،وعن ال صّادق (عليه السلم) قال  :أ ّ

ص على النّاس تاريخ الكفر والاهليّة فأرموا رأسه
فيه لذلك ،وعن النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) انّه قال  :اذا رأيتم يوم الُمعة شيخا يق ّ
بالصى .

السادس عشر  :أن يصلّي على النّب وآله ألف مرّة ،وعن الباقر (عليه السلم) قال  :ما من شيء من العبادة يوم الُمعة أح بّ الّ من الصلة

على ممّد وآله الطهار صلّى ال عليهم أجعي .

أقول  :فإن ل تسنح له الفرصة بالصلة ألف مرّة فل أقلّ من الائة مرّة ليكون وجهه يوم الساب مشرقا ،وروي ا ّن من صلّى على ممّد وآله

يوم الُمعة مائة مرّة وقال مائة مرّة :اَ سَْت ْغفِرُ الَ رَبّى واَتُو بُ اِلَيْ هِ

وقرأ التّوحيد مائة مرّة غفر له البتّة ،وروى ايضا ا نّ الصلة على

ممّد وآله بي الظّهر والعصر تعدل سبعي حجّة .
السابع عشر  :أن يزُور النّب والئمة الطاهرين سلم ال عليهم أجعي وستأت كيفيّة الزّيارة ف باب الزّيارات .
الثامن عشر  :أن يزور الموات ويزور قب أبويه أو أحدها وعن الباقر (عليه السلم) قال  :زوروا الوتى يوم الُمعة فانّهم يعلمون بن أتاهم

ويفرحون .

التّاسع عشر  :أن يقرأ دعاء النّدبة َوهُو من أعمال العياد الربعة وسيأت ف ملّه ان شاء ال .
العشرون  :اعلم انّه قد ذكر ليومِ الُمعة صلوات كثية سوى نافلة الُمعة الت هي عشرون ركعة وصفتها على الشهور أن يصلّي ستّ ركعات
منها عند انبساط الشّمس ،وستّا عند ارتفاعها ،وستّا قبل الزّوال ،وركعتي بعد الزّوال قبل الفريضة ،أو أن يصلّي الستّ ركعات الول بعد

صلة الُمعة أو الظّهر على ما هُو مذكور ف كتب الفقهاء وف الصابيح ،وينبغي هُنا ايراد عدّة من تلك ال صّلوات الذكورة ليوم الُمعة وإن

كان أكثرها ل يص يوم الُمعة ولكنّها ف يوم الُمعة أفضل  .من تلك ال صّلوات الصلة الكاملة الت رواها الشّيخ وال سّيد والشّهيد والعلّمة

وغيهم باسناد عديدة معتبة عن المام جعفر بن ممّد ال صّادق صلوات ال وسلمه عليهما عن آبائه الكرام عن رسول ال ( صلى ال عليه

وآله وسلم) قال  :مَن صلّى يو م الُمعة قبل الزّوال أربع ركعات يقرأ ف كلّ ركعة المد عشر مرّات وكلّ مِن (قُلْ َاعُوذُ ِبرَبّ النّاسِ
و ُقلْ َاعُوذُ ِبرَبّ اْلفَلَقِ و ُقلْ هُوَ الُ اَ َحدٌ و ُقلْ يا أيّها

الْكا ِفرُو نَ) ومثلها آية الكرسى ،وف رواية اُخرى يقرأ أيضا عشر

مرّات (اِنّا اَْنزَلْنا هُ ف لَيلةِ اْلقَدر) وع شر مرّات آ ية ( َشهِدَ ال) وب عد فرا غه من ال صلة ي ستغفر ال مائة مرّة ويقول  :سُبْحا َن الِ

ح ْمدُ لِ وَل اِلـهَ إلّ الُ وََالُ اَكَْبرُ وَل حَوْلَ وَل قُوةَ إلّ بِال اْلعَليّ اْلعَظيمِ
وَاْل َ

مائة مرّة ويصلّي على ممّد وآل

ممّد مائة مرّة  .من صلّى هذه الصلة دفع ال عنه َشرّ أهل السّماء وأهل الرض وشرّ الشّيطان وشرّ ك ّل سُلطان جابر .
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صلوة اُخرى  :روى الارث المدان عن أمي الؤمني (عليه السلم) انّه قال  :اِ ِن استطعت أن تصلّي يوم الُمعة عشر ركعات تت ّم سجودهنّ

وركوعهنّ وتقُول فيما بي كلّ ركعتي (سُبْحانَ الِ

ل عظيما .
حمْدِهِ) مائة مرّة فافعل فانّ لا فض ً
وَِب َ

صلة اُخرى  :بسند معتب عن ال صّادق (عليه السلم) قال  :مَن قرأ سُورة ابراهيم وسورة الجر ف ركعتي جيعا ف يوم الُمعة ل يصبه فقر
أبدا ول جنون ول بلوى .

وَمنها صلة النّبيّ (صلى ال عليه وآله وسلم)
رَوى السّيد ابن طاووس (رحه ال) بسند معتب عن الرّضا صلوات ال عليه انّه سئل عن صلة جعفر ال ّطيّار (رحه ال)فقال  :أين أنت عن صلة
النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) فعسى ر سُول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) ل يصلّ صلة جعفر ق طّ ،ولعلّ جعفرا ل يص ّل صلة ر سُول ال

(صلى ال عليه وآله وسلم) ق طّ  ،فقلت  :علّمنيها  ،قال  :تصلّي ركعتي تقرأ ف كلّ ركعة فاتة الكتاب وانّا أنزلنا ُه ف ليلة القدر خس عشرة
مرّة ث تركع فتقرأها خس عشرة مرة ،وخس عشرة مرة اذا استويت قائما ،وخس عشرة مرّة اذا سجدت ،وخس عشرة مرّة اذا رفعت رأسك
من ال سّجود ،وخس عشرة مرّة ف ال سّجدة الثانية ،وخس عشرة مرّة اذا رفعت رأسك من الثّانية ،ثّ تنصرف وليس بينك وبي ال تعال ذنب

الّ وقد غفر لك وتعطى جيع ما سألت ،والدّعاء بعدها :

ل اِلـهَ إلّ الُ رَبّنا َورَبّ آبائِنَا الَوّليَ ل اِلـهَ إلّ الُ اِلا واحِدا وََنحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ل اِلـهَ إ ّل الُ
جزَ
ل َنعُْبدُ إلّ اِيّا هُ ُمخْلِ صيَ لَ ُه الدّي نَ وَلَوْ َكرِ هَ اْل ُمشْرِكُو نَ ل اِل ـهَ إلّ الُ وَ ْحدَ هُ وَ ْحدَ هُ وَ ْحدَ هُ اَْن َ

حمْدُ وَهُوَ عَلى كُلّ شَيء قَديرٌ
صرَ عَبْدَهُ وََا َعزّ جُ ْندَهُ وَ َهزَمَ الَحْزابَ وَ ْحدَهُ فَلَهُ اْلمُ ْلكُ وَلَهُ اْل َ
َو ْعدَهُ وَنَ َ
حمْدُ وَاَنْ تَ قَيّا مُ ال سّمواتِ وَا َلرْ ضِ َومَ نْ
اَللّ ـ ُهمّ اَنْ تَ نُورُ ال سّمواتِ وَا َلرْ ضِ َومَ نْ فيهِنّ فَ َل كَ اْل َ

حقّ ( َحقّ) وَقَوُْلكَ َحقّ وِاِنْجازُكَ َحقّ وَاْلجَّنةُ َحقّ وَالنّارُ َحقّ
حقّ وَ َو ْعدُكَ اْل َ
ح ْمدُ وَاَنْتَ اْل َ
في ِهنّ فَ َلكَ اْل َ

صمْتُ وَاِلَيْ كَ حا َكمْ تُ يا َربّ يا رَبّ يا
اَللّـ ُهمّ َل كَ أَ سْ َلمْتُ وَبِ كَ آمَنْ تُ َوعَلَيْ كَ تَ َوكّلْ تُ وَبِ كَ خا َ

حمّد
ص ّل عَلى مُ َ
ربّ ِا ْغفِرْ ل ما َق ّدمْ تُ وَاَ ّخرْ تُ وَاَ ْسرَرْتُ وََاعْلَنْ تُ اَنْ تَ اِلـهي ل اِلـهَ إلّ اَنْ تَ َ
ب عَلَيّ اِنّكَ اَنْتَ التّوابُ الرّحيمُ  .وف التهجّد كَريٌ رَؤوفٌ رَحيمٌ
وَآلِ ُمحَمّد وَا ْغ ِفرْ ل وَارْ َحمْن وَتُ ْ

بدل

ب الرّحيمُ .
التّوا ُ

قال الجلسي (رحه ال)  :ا نّ هذه الصلة مِ نَ الصلوات الشهورة وقد رواها العامّة والا صّة وعدّها بعضهم مِن صلوات يَوم الُمعة ول يظهر

من الرّواية اختصاص به ويزى عَلى الظّاهر أن يؤتى با ف سائر اليّام .

وَمنها صلة أمير المؤمِنين (عليه السلم(
روى الشّيخ والسيّد عن ال صّادق (عليه السلم) :انّه قال من صلّى منكم أربع ركعات صلة أمي الؤمني (عليه السلم) َخرَج من ذُنوبه كيوم

ولدته أمّه وقضيت حوائجه .
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يقرأ ف كلّ رَكعة الَمد مرّة وخسي مرّة الخلص( ُقلْ هُوَ الُ أ َحدٌ)

فاذا فرغ مِنها دعا بذا الدّعاء وَهو تسبيحُه (عليه السلم) :

خرِ هِ سُبْحا َن مَ نْ
ض ِمحْللَ ِل َف ْ
سُبْحانَ مَ نْ ل تَبيدُ مَعاِلمُ هُ سُبْحانَ مَ نْ ل تَ ْنقُ صُ خَزائنُ هُ سُبْحانَ مَ نْ لَ ا ْ

ل يَ ْن َفدُ ما عِ ْندَهُ سُبحانَ مَنْ لَ اْنقِطاعَ ِل ُمدّتِهِ سُبْحانَ مَنْ ل يُشا ِركُ اَحَدا ف َا ْمرِهِ سُبْحانَ مَنْ ل اِلـهَ
غَ ْيرُهُ

ويَدعُو بعد ذلك ويقول :

يا مَ نْ عَفا عَ نِ ال سّيِئاتِ وَلَ مْ يُجازِ ِبهَا ارْحَ مْ عَبْدَ كَ يا َالَُ ،نفْسى َنفْسى اَنَا عَبْدُ كَ يا سَيّْداهُ اَنَا عَبْدُ كَ
بَيْ نَ َيدَيْ كَ يا رَبّا هُ اِلـهى بِكَيْنُونَتِ كَ يا َامَل هُ يا رَحْمانا هُ يا غِياثا ُه عَبْدُ َك عَ ْبدُ كَ ل حي َلةَ لَ هُ يا مُنتَهى

ي الدّمِ ف ُعرُوقي يا سَيّداهُ يا مالِكاهُ اَيا هُوَ اَيا هُوَ يا رَبّاهُ ،عَ ْبدُكَ عبدك ل حي َلةَ ل وَل
جرِ َ
َرغْبَتاهُ يا ُم ْ

ضرّا وَل َنفْعا وَل اَ ِجدُ مَ نْ اُصاِن ُعهُ َتقَ ّطعَ تْ اَ سْبابُ اْلخَدائِ عِ عَنّي
غِن ب عَ نْ نَف سْي وَل اَ سْتَطيعُ لَها َ
ض َمحَلّ ُكلّ مَظْنُون عّن اَ ْف َردَنِى الدّ ْهرُ اِلَيْ كَ َفقُمْ تُ بَيْ نَ َيدَيْ كَ هذَا اْلمَقا مَ ،يا اِلـهى ِبعِ ْلمِ كَ كا نَ
وَا ْ
هذا ُكلّ هُ فَكَيْ فَ اَنْ تَ صانِعٌ ب وَلَيْ تَ ِشعْري كَ ْي فَ َتقُولُ ِلدُعائي اََتقُولُ َنعْ مَ اَ مْ َتقُولُ ل ،فَاِ نْ قُلْ تَ

لفَيا وَيْلى يا وَيْلى يا ويْلى يا عَوْل يا عَوْل يا عَوْل يا ِشقْوَتى يا ِشقْوَتى يا ِشقْوَتى يا ذُلّي يا ذُلّى يا
ذُلّى اِل مَ نْ َو ِممّ نْ اَ ْو عِ ْندَ مَ نْ اَوْ كَيْ فَ اَوْ ماذا اَوْ اِل اَيّ شَ يء اَلْجَأ َومَ نْ اَرْجُو َومَ نْ َيجُو ُد عَليّ

ِب َفضْلِ ِه حيِ َترْ ُفضُن يا وا سِعَ اْلمَ ْغ ِفرَةِ ،وَِا نْ قُلْ تَ َنعَ مْ كَما هُوَ ال ّظنّ بِ كَ وَالرّجاءُ لَ كَ فَطُوب ل اَنَا

سعُودُ فَطُوب ل وَاَنَا اْل َمرْحُو مُ يا مُتَرَحّ مُ يامَُترَئّ فُ يا مَُتعَطّ فُ يا مَُتجَّبرُ (يا متحنّن) يا
ال سّعيدُ وَاَناَ اْلمَ ْ

سطُ ل عَمَلَ ل اَبْلُ غُ بِ هِ نَجا حَ حاجَ ت أَ سْأَُلكَ بِاْ سِكَ الّذي َجعَلْتَ هُ ف مَكْنُو ِن غَيْبِ كَ
مَُتمَلّ كُ يا ُمقْ ِ

خرُجُ مِ ْنكَ اِل شَيء سِواكَ أَسْأَُلكَ بِهِ وَبِكَ (بك وبه) َفاِنّهُ اَجَلّ وَاَ ْشرَفُ اَسْماِئكَ
وَاسَْت َقرّ عِ ْندَكَ فَل َي ْ

ل شَيءَ ل غَ ْيرُ هذا وَل اَ َحدَ َاعْ َودُ عَليّ مِنْ كَ يا كَيْنُو نُ يا مُكَوّ نُ يا مَ نْ عَرّفَ ن َنفْ سَهُ يا مَ نْ َا َمرَ ن
بِطاعَِتهِ يا َمنْ نَهان َعنْ َم ْعصِيَِتهِ وَيا َم ْدعُوّ يا َمسْؤوُلُ يا مَطْلُوبا اِلَ ْيهِ رَ َفضْتُ وَصِيّتَكَ الّت اَ ْوصَيْتَن وََلمْ

اُ ِطعْ كَ وَلَوْ اَ َطعْتُ كَ فيما َامَرْتَن لَ َكفَيْتَن ما ُقمْ تُ اِلَ ْي كَ في هِ وَاَنَا مَ عَ َمعْ صِيَت َل كَ راج فَل َتحُلْ بَيْن
وَبَيْنَ ما رَجَ ْوتُ يا مَُترَحّما ل َا ِعذْن مِنْ بَيْنِ َيدَيّ َومِنْ خَلْقى َومِنْ فَوْقى َومِنْ َتحْت َومِنْ كُلّ جِها تِ

ِدينـ عليهـم السـلم ا ْجعَ ْل عَلَيْنَا
سـيّدي وَِبعَلِيّ وَلِيّى وَبِالَِْئمَةِ الرّاش َ
الِحا َطةِ بـ اَللّــهُمّ ِب ُمحَمّدـ َ
ض عَنّا الدّيْنَ وَجَميعَ حَواِئجِنا يا َالُ يا َالُ يا
صَلَواِتكَ وَرَأْفََتكَ وَرَحْمتَكَ وَأْوسِ ْع عَلَيْنا مِنْ ِرزْقِكَ وَاقْ ِ

ك عَلى كُلّ شَيْء قَديرٌ .
َالُ اِنّ َ

ّث قال (عليه السلم) :مَن صلّى هذه الصلة ودعا بذا الدّعاء انفتل وَل يبق بينه وَبي ال تعال ذنبٌ الّ غفره لَه .
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أقول :وردتنا أحاديث كثية ف فضل هذه الربع ركعات ف يوم المعة واذا قال الُصلّي بعدما فرغ مِنها (اَللّـ ُهمّ صَلّ عَلى النّبِيّ
اْل َعرَبِيّ وَاِلهِ)

ففي الديث انّه يغفر لَه ما تقدّم مِن ذنبِه وما تأخّر وكان كمن ختم القرآن اثنت عشرة ختمة ورفع ال عنه عطشِ يوم القِيامة

.

وَمنها صلة فاطِمة صَلَواتُ ال عَلَيها
رُوي انّه كانت لفاطمة (عليها السلم) ركعتان تصلّيهما علّمها جبئيل (عليه السلم)
تقرأ ف الرّكعة الُول بَعد الفاتِحة سُورة القدر مائة مرّة وف الثّانية بعد المد تقرأ سُورة التّوحيد واذا سلمت قالت :

سُبحانَ ذِي اْلعِزّ الشّامِخِ الُني فِ سُبحانَ ذِي اْلجَللِ الْباذِ خِ اْلعَظي مِ سُبحانَ ذِي اْلمُلْ كِ الْفا ِخرِ اْلقَديِ

جةَ وَاْلجَمالَ سُبحانَ مَ نْ َت َردّى بِالنّورِ وَالْوَقارِ سُبحانَ مَ نْ يَرى اََثرَ الّنمْلِ ف
سُبحانَ مَ نْ لَبِ سَ الَْبهْ َ

الصّفا سُبحانَ مَنْ يَرى وَقْعَ الطّ ْيرِ فِى اْلهَواءِ سُبحانَ َمنْ هُوَ هكَذا ل هكَذا غَ ْيرُهُ .
قال ال سّيد :وروي انّه يُسبح بعد الصلة تسبيحها النقول عقيب كلّ فريضة ،ثّ يصلّي على ممّد وآل ممّد مائة مرّة ،وقال الشّيخ ف كتاب
مِصباح التهجدين :ا نّ صلة فاطمة (عليها السلم) ركعتان تقرأ ف الُول المد وسورة القدر مائة مرّة ،وف الثانية بعد المد سورة التّوحيد

مائة مرّة ،فاذا سلّمت سبّحت تسبي ُح الزّهراء (عليها السلم) ثّ تقول (سُ ْبحَا َن ذِي اْل ِعزّ الشّامِخِ)

ال آخر ما م ّر من التّسبيح ثّ قالَ

 :وينبغي لَن صلّى هذه الصلة وفرغ من التّسبيح أن يكشف رُكبتيه وذراعَيْه ويُباشر بميع مَساجده الرض بغي حاجز يْجز بَيْنه وبيْنها ويَدعو

ويسأل حاجته وما شاءَ مِنَ الدّعاء ويقول وَهو ساجِدٌ :

س غَ ْيرَهُ ُربّ ُيدْعى ،يا مَنْ لَيْسَ فَوْقَهُ اِلهٌ ُيخْشى ،يا مَنْ لَيْسَ دُونَهُ مَلِكٌ يُتّقى ،يا مَنْ لَيْسَ لَهُ
يا مَنْ لَيْ َ

وَزْيرٌ يُؤْ تى ،يا مَ نْ لَيْ سَ لَ هُ حاجِ بٌ ُيرْ شى ،يا مَ نْ لَيْ سَ لَ هُ بَوّا بٌ ُيغْ شى ،يا مَ نْ ل َيزْدا ُد عَلى كَ ْثرَةِ
حمّ د وَآلِ ُمحَمّد وَا ْفعَلْ
ص ّل عَلى مُ َ
صفْحا َ
ال سّؤالِ إلّ َكرَما وَجُودا َوعَلى كَ ْثرَ ِة الذّنُو بِ إ ّل َعفْوا وَ ُ
ب كَذا وَكَذا .

ويسأل حاجته .

صلة اُخرى لا (عليها السلم) روى الّشيخ وال سّيد عن صفوان قال  :دخل ممّد بن عل يّ اللب على ال صّادق (عليه السلم) ف يوم الُمعة

فقال له  :تعلّم ن أف ضل ما أصنع ف هذا اليوم  ،فقال  :يا ممّد ما أعلم ا ّن أحدا كان أكب ع ند رسول ال ( صلى ال عل يه وآله وسلم) من
فاطِمة ول أفضل مّا علّمها أبوها ممّد بن عبد ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) قال  :من أصبح يوم المعة فاغتسل وصفّ قدَميْه وصلّى أربع

ركعات مثن مثن يقرأ ف أوّل ركعة فاتة الكتاب وقل هو ال أحد خسي مرّة ،وف الثانية فاتة الكتاب والعاديات خسي مرّة ،وف الثّالثة فاتة
الكتاب واذا زلزلت خسي مرّة ،وف الرّابعة فاتة الكتاب واذَا جاءَ نص ُر الِ خسي مرّة وهذه سورة النّصر وهي آخر سورة نزلت فاذا فرغ

منها دعا فقال :
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ِهـ
ِهـ وَنائِل ِ
ِهـ وَفَواِئد ِ
اسـَت َعدّ لِوِفادَةِ َمخْلُوق رَجاءَ رِ ْفد ِ
َنـ َتهَيّأَ أو َتعّبَأ اَوْ َا َعدّ اَوِ ْ
َسـيّدي م ْ
يـا اِلــهي و َ
ِكـ
َاسـِتعْدادي رَجاءَ فَواِئد َ
َتـَتيئتـ وتعبئتـ وَِاعْدادي و ْ
ْكـ يـا اِلــهي كان ْ
ِهـ فَاِلَي َ
ِهـ وَجَواِئز ِ
وَفَواضِل ِ

صهُ عَطِّيةُ
ب عَلَ ْيهِ َمسْأَلةُ السّائِل وَل تَ ْن ُق ُ
َو َم ْعرُوفِكَ وَنائِ ِلكَ وَجَواِئزِكَ فَل ُتخَيّبْن ِمنْ ذلِكَ يا َمنْ ل تَخي ُ

حمّدا
نائِل ،فَانّى لَ مْ آِت كَ ب َعمَل صالِح َق ّدمْتُ هُ وَل شَفا َعةِ َمخْلُوق رَجَوْتُ هُ اََتقَرّ بُ اِلَ ْي كَ ِبشَفاعَتِ هِ إلّ ُم َ
ك عَلَيْهِـ َوعَلَ ْيهِم ْـ اَتَيْتُكَـ اَرْجُو عَظيمَـ َعفْوِكَـ الّذي ُعدْتَـ بِهِـ عَلَى اْلخَطّائيَ عِ ْندَ
وََاهْلَ بَيْتِهِـ صَـَواُت َ

ت عَلَ ْيهِ مْ بِاْل َم ْغفِرَةِ وَاَنْ تَ
عُكُو ِفهِ ْم عَلَى الَْمحارِ مِ ،فَلَ مْ َيمَْنعْ كَ طُو ُل عُكُو ِفهِ مْ عَلَى الَْمحا ِر مِ َا نْ ُجدْ َ

سَيّدي اْلعَوّادُ بِالّنعْماء وَاَنَا اْلعَوّادُ بِاْلخَطاءِ أَ ْسأَلُكَ ِبحَقّ ُمحَمّد وآلِهِ الطّا ِهرِينَ َانْ َت ْغ ِفرَ ل ذَنْب اْلعَظيمَ

َفاِّنهُ ل َي ْغفِرُ اْلعَظيمَ إلّ اْلعَظيمُ يا عَظيمُ يا عَظيمُ يا عَظيمُ يا عَظيمُ يا عَظيمُ يا عَظيمُ يا عَظيمُ .
أقول قد روى ال سّيد بن طاوس (رحه ال) ف كتاب جال السبوع لك ّل من الئمة (عليهم السلم) صلة خا صّة ودعاءً وينبغي لنا ذكرها هُنا
قال :

صلة لمَولنا الحَسن (عليه السلم)
ف يوم المعة وهي أربع ركعات كلّ ركعة بالمد مرّة والخلص خسا وعشرين مرّة .

دُعاء الحَسن (عليه السلم)
اَل ّلهُمّ اِنّي اََت َقرّ بُ اِلَيْ كَ ِبجُودِ كَ وَ َك َرمِ كَ وَاَتَقرّ بُ اِلَ ْي كَ ِب ُمحَمّ د عَبْدِ كَ َورَ سُوِلكَ وَاََت َقرّ بُ اِلَيْ كَ

ِبمَلئِكَتِ كَ اْل ُم َقرّبيَ وَاَنْبِيائِ كَ َورُ سُلِكَ اَ نْ تُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّد عَ ْبدِ كَ َورَ سُولِكَ َوعَلى آلِ ُمحَمّد وَاْ نَ
تُقيلَن عَ ْثرَت وَتَسُْت َر عَلَيّ ذُنُوب وََت ْغ ِفرَها ل وََت ْقضِيَ ل حَوائجي وَل ُت َعذّبْن ِبقَبيح كانَ مِنّي فَِانّ َعفْوَكَ
سعُن اِنّكَ على كُلّ شَيء قَديرٌ .
وَجُودَكَ َي َ

صلة الحُسين (عليه السلم)
أربع ركعات تقرأ ف كلّ ركعة كل من الفاتة والتّوحيد خسي مرّة واذا ركعت ف كلّ ركعة تقرأ الفاتة عشرا والخلص عشرا وكذلك اذا

رفعت رأسك من الرّكوع وكذلك ف كلّ سجدة وبي ك ّل سجدتي  ،فاذا سلمت فادعُ بذا الدّعآء  :اَللّـ ُهمّ اَنْتَ الّذي اسَْتجَبْتَ

لدَمَ وَحَوّاءَ

ال آخر الدعاء وهي طويلة .

صلة المامِ زينِ العابِدينَ (عليه السلم)
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أربع ركعات كلّ ركعة بالفاتة مرّة والخلص مائة مرّة .

دُعاؤهُ(عليه السلم)
سنَ
يا مَنْ اَ ْظ َهرَ اْلجَميلَ وَ سََترَ اْلقَبيحَ يا مَ نْ لَ مْ يُؤا ِخذْ بِاْلجَريرَةِ وَلَمْ َيهِْت كِ السّ ْترَ يا عَظيمَ اْل َعفْوِ يا حَ َ

التّجاوُزِ يا وا سِعَ اْل َم ْغفِرَةِ يا با ِسطَ الَْيدَيْ نِ بِالرّ ْحمَةِ يا صاحِبَ كُلّ َنجْوى يا مُنْتَ هى كُلّ شَكْوى يا
كَريَ ال صّ ْفحِ يا عَظي مَ الرّجاءِ يا مُبْتَدِئا باِلّنعَ مِ قَبْلَ ا سِْتحْقاقِها يا رَبنا وَ سَّيدَنا َومَوْلنا يا غايَ هَ َرغْبَتِنا

حمّد وآلِ ُمحَمّد .
أَ ْسأَلُكَ اَللّـ ُهمّ َانْ ُتصَلّيَ عَلَى ُم َ

صلة الباقِرِ (عليه السلم)
ح ْمدُ لِ وَل اِلـهَ إلّ الُ وََالُ
ركعتان كلّ ركعة بالمد مرّة و سُبْحانَ الِ وَاَْل َ

اَكَْبرُ مائة مرّة .

دُعاءُ البا ِقرِ (عليه السلم)
سنِ ما عِ ْندَ كَ
اَللّـهُمّ اِنّي أَ سْأَُلكَ يا حَلي مُ ذُو اَناة َغفُورٌ َودُودٌ َا نْ تَتَجاوَ َز عَ نْ سَيّئاتى وَما عِنْدى ِبحُ ْ
سعُن وَتُ ْل ِهمَ ن فيماَاعْطَيْتَ ن اْل َعمَلَ في هِ بِطاعَتِ كَ وَطا َعةِ رَ سُوِلكَ وََا نْ
وََا نْ ُتعْطِيَ ن مِ نْ عَطائِ كَ ما يَ َ

ُتعْطِيَن مِنْ عَفْوِ كَ ما اَ سَْتوْجِبُ بِهِ كَرامَتَ كَ اَللّـ ُهمّ َاعْطِن ما اَنْ تَ أهْلُهُ وَل َت ْفعَلْ ب ما اَنَا اَهْلُهُ فَاِنّما
صرَ الَبْصَرينَ وَيا اَ ْسمَعَ السّا ِمعِيَ وَيا اَحْكَمَ الْحاكِميَ وَيا
اَنَا بِ كَ وَلَمْ ُاصِبْ خَيْرا َقطّ إلّ مِنْ كَ يا اَبْ َ
حمّد .
حمّد وَآلِ مُ َ
جارَ اْل ُمسْتَجيينَ وَيا مُجيبَ َدعْوَةِ اْل ُمضْ َطرّينَ صَ ّل عَلى ُم َ

صلة الصّادقِ (عليه السلم)
ركعتان كلّ ركعة بالفاتة مرّة وآية َشهِدَ ال مائة مرّة .

دُعاءُ الصّادقِ (عليه السلم)
ضرَ كُلّ مَلء وَيا شا ِهدَ كُلّ َنجْوى وَيا عالِ مَ
يا صانِعَ كُلّ مَ صْنُوع يا جاِبرَ كُلّ كَسي (كَ سْر) وَيا حا ِ
ب غَ ْيرُ بَعيد وَيا مُونِسَ كُلّ وَحيد وَيا حَيّ
ب غَ ْيرُ َمغْلُوب وَيا قَري ُ
كُلّ َخفِيّة وَيا شا ِه ُد غَيْرُ غائب وَغالِ ُ
ُمحْيِي اْلمَوْتى َومُمي تَ الَحْياءِ الْقائِ مُ عَلى كُلّ َنفْس بِما كَ سَبَتْ وَيا حَيّا حيَ ل حَيّ ل إله إلّ اَنْ تَ
حمّد وَآلِ ُمحَمّد .
ص ّل عَلى مُ َ
َ
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صلة الكاظِم (عليه السلم)
ركعتان تقرأ ف كلّ ركعة المد مرّة والتّوحيد اثنت عشرة مرّة .

دُعاؤه (عليه السلم)
شعَ تِ ال صْواتُ َل كَ َوضَلّ تِ الَحْل مُ في كَ وَوَجِلَ كُلّ شَيء مِنْ كَ وَهرَ بَ كُلّ شَيء اِلَيْ كَ
اِلـهى َخ َ
وَضاقَ تِ الَشْياءُ دُونَ كَ َو َملَ كُلّ شَيء نُورُ كَ فَأَنْ تَ الرّفي عُ ف جَللِ كَ وَاَنْ تَ الَْبهِيّ ف جَماِل كَ وَاَنْ تَ

اْلعَظيمُ ف ُقدْرَتِكَ وَاْنَتَ الّذى ل يَؤودُكَ شَيءٌ يامُنْزِلَ ِن ْعمَت يا ُم َفرّجَ ُكرْبَت وَيا قاضِي حاجَت َاعْطِن

مَ سْأَلَت بِل اِلـهَ إلّ اَنْ تَ آمَنْ تُ ِب كَ مُخْلِصا لَ كَ دين ،اَ صَْبحْتُ عَلى َع ْهدِ كَ َو َوعْدِ كَ مَا ا سْتَ َطعْتُ،

اَبُوءُ لَكَ بِالّن ْعمَةِ وَاَسَْت ْغ ِفرُكَ ِمنْ الذّنُوبِ الّت لَي ْغ ِفرُها غَ ْيرُكَ يا َمنْ ُه َو ف عُلُوّهِ دان وَف دُنُوّهِ عال وَف

حمّد وَآِلهِ .
اِشْرا ِقهِ مُنيٌ وف سُلْطاِنهِ َقوِيّ صَلّ عَلى ُم َ

صلة الرّضا (عليه السلم)
ستّ ركعات كل ركعة بالفاتة مرّة و ( َهلْ أتى على النْسانِ)

عشر مرّات .

دُعاؤه (عليه السلم)
يا صاحِب ف ِشدّتى ،وَيا وَلِيّى ف ِن ْعمَت ،وَيااِلـهى وَاِلـهَ اِبْراهي مَ وَاِ سْماعيلَ وَاِ سْحاقَ وَيْعقُو بَ ،يا
سنَ مَ نْ سُئِلَ ،وَيا خَ ْيرَ مَ نْ دُعِ يَ ،وَيا اَجْ َو َد مَ نْ
رَبّ كَهيعص وَيس وَاْل ُقرْآ نِ اْلحَكي مِ ،أَ ْسأَلُكَ يا اَحْ َ

حمّد وآلِ ُمحَمّد .
َاعْطى ،وَيا خَ ْيرَ ُمرْتَجى أَ ْسأَلُكَ َانْ ُتصَلّيَ عَلى ُم َ

صلة الجواد (عليه السلم)
ركعتان كلّ ركعة بالفاتة مرّة والخلص سبعي مرّة .

دُعاؤُه (عليه السلم)
اَللّـهُمّ َربّ الَرْوا حِ الْفانَِيةِ وَالَجْسادِ الْبالَِيةِ أَ ْسأَلُكَ بِطا َعةِ الَرْوا حِ الرّا ِج َعةِ اِل اَجْسادِها وَبِطا َعةِ
الَجْسادِ اْلمُلْتَِئ َمةِ ِب ُعرُوقِها وَبِكَ ِلمَتِ كَ النّا ِفذَةِ بَيَْنهُ مْ وَاَ ْخذِ كَ اْلحَقّ مِ ْنهُ مْ وَاْلخَلئ قُ بَيْ نَ َيدَيْ كَ يَنَْت ِظرُو نَ
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فَ صْلَ قَضائِ كَ وََيرْجُو نَ رَ ْحمَتَ كَ وَيَخافُو نَ عِقاِب كَ ،صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَا ْجعَلِ النّورَ ف بَ صَرى وَالْيَقيَ
ف قَلْب َوذِ ْكرَكَ باِللّيْلِ وَالنّهارِ على لِسانَ ،وعَملً صالِحا فَا ْرزُقْن .

صلة الهادى (عليه السلم)
ركعتان تقرأ ف الول الفاتة ويس وف الثّانية المد والرّحن .

دُعاؤه (عليه السلم)
ب غَ ْيرُ َمغْلُوب وَيا مَ نْ ل َيعْلَ مُ كيف
يا بارّ يا وَ صُولُ يا شا ِهدَ كُلّ غائِب وَيا قَري بُ غَيْر بَعيد وَيا غالِ ُ

خزُونِ اْلمَكْتُو ِم َعمّنْ شِئْتَ الظّا ِهرِ
ُهوَ إلّ هُوَ يا مَنْ ل تُ ْبلَغُ ُقدْرَتُهُ أَ ْسأَلُكَ اَل ّل ُهمّ بِا ْسمِكَ اْلمَكْنُونِ الَْم ْ
اْلمُ َط ّهرِ اْلمُ َقدّ سِ النّورِ التّامّ اْلحَيّ اْلقَيّو مِ اْلعَظيمِ نُورِ السّماواتِ وَن ُورِ الَرَضيَ عالِمِ اْلغَيْ بِ وَالشّهادَةِ
حمّد وَآلِ ُمحَمّد .
الْكَبيِ اْلمُتَعالِ اْلعَظيمِ صَلّ عَلى ُم َ

صلة الحَسنِ العَسكرىّ (عليه السلم)
أربع ركعات الرّكعتان الوليان بالمد مرّة واذا زلزلت خس عشرة مرّة والخيتان كلّ ركعة بالمد مرّة والخلص خس عشرة مرّة .

دُعاؤُه (عليه السلم)
اَللّـهُمّ اِنّي أَ سْأَُلكَ بَِانّ َل كَ اْلحَ ْمدَ ل اِلـهَ إلّ اَنْ تَ الْبَدىءُ قَ ْبلَ كُلّ شَيء وَاَنْ تَ اْلحَيّ اْلقَيّو مُ وَل
اِلـهَ إلّ اَنْتَ الّذي ل ُيذِلّكَ شَيءٌ وَاَنْ تَ كُلّ يَوْم ف شَاْن ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ خالِقُ ما يُرى وَما ل يُرى

الْعالِمُ بِكُلّ شَيء ِبغَ ْيرِ َتعْليم أَسْأَُلكَ بالِئكَ وََنعْمائِكَ بِاَنّكَ الُ الرّبُ الْوا ِحدُ ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ الرّحْمنُ

صمَدُ الّذي لَ مْ َي ِلدْ وَلَ مْ يُوَلدْ
الرّحي مُ وَأَ سْئأُلكَ بِاَنّ كَ اَنْ تَ الُ ل اِل ـهَ إلّ اَنْ تَ الْوِْترُ اْل َفرْدُ الَ َحدُ ال ّ
وَلَ مْ يَكُ نْ لَ هُ ُكفُوا اَ َحدٌ وَأَ سْأَُلكَ بِاَنّ كَ الُ ل اِلـهَ إلّ اَنْ تَ اللّطي فُ اْلخَبيُ الْقائِ مُ عَلى كُلّ َنفْس بِما

كَسَبَتْ الرّقيبُ اْلحَفيظُ ،وَأَسْأَلُكَ بِاَنّكَ الُ الَوّلُ قَبْلَ ُكلّ شَيء وَال ِخرُ َب ْعدَ كُلّ شَيء وَالْباطِنُ دُونَ
كُلّ شَيء الضّارّ النّافِ عُ اْلحَكي مُ اْلعَلي مُ وَأَ ْسأَلُكَ ِباَنّ كَ اَنْ تَ الُ ل اِلـهَ إلّ اَنْ تَ اْلحَيّ اْلقَيّو مُ الْباعِ ثُ

الْوارِ ثُ اْلحَنّا نُ اْلمَنّا نُ بَدي عُ ال سّماواتِ والَرْ ضِ ذُو اْلجَللِ وَالِكْرا مِ َوذُو الطّولِ َوذُو اْلعِزّةِ َوذُو
حمّد وَآلِ
ال سّلْطانِ ل اِلـهَ إلّ اَنْ تَ اَ َحطْ تَ بِكُلّ شَيء عِلْما وَاَحْ صَيْتَ كُلّ شَيء عَدَدا صَ ّل عَلى ُم َ
حمّد .
ُم َ
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جلَ الُ تعالى َفرَجهُ الشّريفَ
صلة الحُجّةِ القائمِ عَ ّ
ركعتان تقرأ ف كلّ رك عة فات ة الكتاب ال (إيّا كَ َنعُْبدُ وَإيّا كَ نَ سْتَعيُ)
الخلص (قُلْ هُوَ الُ اَ َحدٌ)

ثّ تكرّر هذه ال ية مائة مرّة ثّ تت مّ قراءة الفات ة وتقرأ بعد ها

مرّة واحدة وتدعو عقيبهما فتقول :

اَللّ ـهُ ّم عَظُ مَ الْبَلءُ وََبرِ حَ اْلخَفاءُ وَانْ َكشَ فَ اْلغِطاءُ وَضاقَ تِ ا َلرْ ضُ بِ ما وَ ِسعَتِ ال سّماءُ وَاِلَيْ كَ يا
حمّد وَآلِ ُمحَمّد الّذينَ َا َمرْتَنا
شدَةِ وَالرّخاءِ اَللّـهُمّ صَلّ عَلى ُم َ
رَبّ اْل ُمشْتَكى َوعَلَيْ كَ اْل ُمعَوّلُ فِي ال ّ

حمّدُ اِ ْكفِيان
حمّدُ يا عَليّ يا عَلِيّ يا ُم َ
بِطاعَِتهِ مْ َوعَجّل اَللّـ ُهمّ َفرَ َجهُ مْ بِقاِئ ِمهِ مْ وَاَ ْظ ِهرْ ِاعْزازَ هُ يا ُم َ
حمّدُ يا عَليّ يا عَلِيّ يا
حمّدُ يا عَليّ يا عَلِيّ يا ُمحَ ّمدُ اُنْصُران فَاِنّكُما ناصِرايَ يا ُم َ
َفاِنّكُما كافِيايَ يا ُم َ

حمّدُ اِ ْحفِظان فَاِنّكُما حافِظا يَ يامَوْل يَ يا صاحِبَ الزّما نِ يا مَوْل يَ يا صاحِبَ الزّما نِ يا مَوْل يَ يا
ُم َ
ب الزّمانِ اْلغَ ْوثَ اْلغَوْثَ اْلغَ ْوثََ ،ادْ ِركْن َادْرِكْن َادْرِكْن ،الَمانَ الَمانَ الَمانَ .
صاحِ َ

صلة جَعفر الطّيّارِ (عليه السلم)
وهي الكسي العظم والكبيت الحر وهي مرويّة با لا من الفضل العظيم باسناد معتبة غاية العتبار واه ّم ما لا من الفضل غفران الذّنوب
العظام وأفضل أوقاتا صدر النّهار يوم المعة وهي أربع ركعات بتشهّدين وتسليمتي يقرأ ف الرّكعة الُول سورة المد واذا زلزلت وف الرّكعة

الثانية سورة المد والعاديات وف الثّالثة المد واِذا جآ َء نصرُ الِ وف الرابعة المد و ُقلْ ه َو الُ احدٌ فاذا فرغ من القراءة ف كلّ ركعة فليقل

حمْدُ لِ وَل اِلـهَ إلّ الُ وََالُ
قبل الرّكوع خس عشرة مرّة سُبْحانَ الِ وَاَْل َ

َاكَْبرُ ويقولا ف ركوعه عشرا واذا ا سْتوى من

الرّكوع قائما قالا عشرا فاذا سجد قالا عشرا فاذا جلس بي ال سّجدتي قالا عشرا فاذا سجد الثّانية قالا عشرا فاذا جلس ليقوم قالا قبل أن
يقو ُم عشرا يفعل ذلك ف الربع ركعات فتكون ثلثائة تسبيحة .
روى الكلين عن أب سعيد الدائن قال  :قال الصادق (عليه السلم)  :أل أعلّمك شيئا تقوله ف صلة جعفر (عليه السلم)  ،قلت  :بلى  ،قال

 :قل اذا فرغت من التّسبيحات ف ال سّجدة الثانية من الرّكعة الرابعة  :سُبْحانَ مَ نْ لَبِ سَ اْلعِزّ وَالْوَقارَ سُبْحانَ مَ نْ َتعَطّ فَ

جدِ وَتَ َكرّمَ بِهِ سُبْحانَ مَنْ ل يَنَْبغِي التّسْبيحُ إلّ لَهُ سُبْحانَ مَنْ اَحْصى كُلّ شَىْء عِ ْلمُهُ سُبْحا َن ذِي
بِالَْم ْ

اْل َمنّ وَالّنعَ مِ سُبْحانَ ذِي اْل ُقدْرَةِ وَالْ َكرَ مِ اَللّـ ُهمّ اِنّي أَ ْسأَلُكَ ِبمَعا ِقدِ اْل ِعزّ مِ ْن َعرْشِ كَ َومُنَْتهَى الرّحْ َمةِ

حمّ د وَاَهْلِ بَيْتِ هِ
صدْقا َو َعدْلً صَ ّل عَلى ُم َ
مِ نْ كِتاِب كَ وَا ْسمِكَ ا َلْعْظَ مِ َوكَلِماتِ كَ التّا ّمةِ الّ ت َتمّ تْ ِ
وَا ْفعَلْ ب كَذا وَكَذا

وتطلب حاجتك عوض كلمة كذا وكذا .

روى الشيخ والسيّد عن الفضّل بن عمر قال رأيت ال صّادق (عليه السلم) صلّى صلة جعفر بن أب طالب (عليه السلم)ورفع يديه ودعا بذا
الدّعاء :
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يا رَبّ يا رَبّ حتّى انقطع النّفس يا ربّاهُ يا ربّاهُ حتّى انقطع النّفس رَبّ َربّ حتّى انقطع النّفس يا اَللّهُ يا اَللّهُ

حتّى انقطع

النّفس يا حَيّ يا حَيّ حتّى انقطع النّفس يا رَحي مُ يا رَحي مُ حتّى انقطع النّفس يا رَحْم نُ يا رَحْم نُ سبع مرّات يا َارْحَ مَ

الرّاحِميَ سبع مرّات ّث قال :

جدُ كَ وَلغاَيةَ ِلمَدْحِ كَ وَاُثْن عَلَ ْي كَ َومَ نْ
اَللّـهُمّ اِنّي اَفْتَتِ حُ اْلقَوْلَ ِبحَ ْمدِ كَ وَاَنْطِ قُ بِالثّنا ِء عَلَ ْي كَ وَُا َم ّ

جدِ كَ وََايّ َزمَن لَ مْ تَكُ نْ َممْدُوحا ِبفَضْ ِل كَ
جدِ كَ وَاَنّى ِلخَليقَتِ كَ كُنْ هُ َمعْرِ َفةِ مَ ْ
يَبْلُ غُ غاَيةَ ثَنائِ كَ وََا َمدَ َم ْ

ك عَ نْ طاعَتِ كَ فَكُنْ تَ عَلَ ْيهِ مْ
ض َ
مَوْ صُوفا ِب َمجْدِ َك عَوّادا عَلَى اْل ُمذْنِبيَ ِبحِ ْلمِ كَ َتخَلّ فَ سُكّانُ اَرْ ِ

عَطُوفا ِبجُودِكَ جَوادا ِبفَضْلِكَ عَوّادا بِ َك َرمِكَ يا ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ اْلمَنّانُ ذُواْلجَللِ وَالِْكْرامِ .
وقال ل يا مفضّل اذا كانت لك حاجة مُهمّة فَصلّ هذه الصلة وادع بذا الدّعاء وسل حاجتك يقضى ال لك ان شاء ال تعال .

أقول  :روى الطوسـي لقضاء الوائج عـن الصـّادق (عليـه السـلم) قال  :صـم يوم الربعاء والميـس والُمعـة فاذا كان عشيّة يوم الميـس
تصدّقت على عشرة مساكي مدّا مُدّا من الطّعام فاذا كان يوم المعة اغتسلت وبرزت ال ال صّحراء فصلّ صلة جعفر بن أب طالب واكشف
عن ركبتيك وألصقهما بالرض وقل :

يا مَنْ اَ ْظ َهرَ اْلجَميلَ وَسََترَ (عَليّ) اْلقَبيحَ يا مَنْ لَمْ يُؤا ِخذْ بِاْلجَريرَةِ وَلَمْ َيهْتِكِ السّ ْترِ يا عَظيمَ اْل َعفْوِ يا

حَسَنَ التّجا ُوزِ يا واسِعَ اْل َمغْ ِفرَةِ يا با ِسطَ الَْيدَيْ نِ بِالرّ ْح َمةِ يا صاحِبَ كُلّ َنجْوى يا مُنْتَهى كُلّ شَكْوى
يا مُقيلَ اْلعَثَرا تِ يا كَريَ ال صّ ْفحِ يا عَظي مَ اْل َمنّ يا مُبَْتدِئا باِلّنعَ مِ قَ ْبلَ ا سِْتحْقاقِها يا رَبّا هُ يا رَبّا هُ يا رَبّا هُ

عشرا يا َالُ يا َالُ يا َالُ عشرا يا سَيّداهُ يا سَيّداهُ يا سَيّداهُ عشرا يا مَوْل هُ يا مَوْل هُ عشرا يا غياثاه عشرا يا
غا ية رغبتاه عشرا يا رحان عشرا يا رح يم عشرا يا رَجاءا هُ

عشرا

يا ُمعْطِىَ اْلخَيْرا تِ

صلّيْتَ عَلى اَحَد ِمنْ َخ ْلقِكَ
حمّد كَثيا طَيّبا كَاَ ْفضَلِ ما َ
حمّد وَآلِ مُ َ
ُم َ

عشرا

ص ّل عَلى
َ

عشرا  ،واطلب حاجتك .

أقول  :ف روايات كثية انّه لقضاء الوائج تصام هذه اليّام الثّلثة ثّ تصلّى ركعتان عند زوال المعة .
الادي والعشرون  :من أعمال يوم الُمعة أن يدعو اذا زالت الشّمس با رواه ممّد بن مُسلم عن الصّادق صلوات ال وسلمُه عليه وهُو على
ما أورده الشّيخ ف الصباح أن يقول :

حمْدُ لِ الّذي لَ مْ يَّتخِذْ وَلَدا وَلَ مْ يَكُ نْ لَ هُ شَري كٌ فِي اْلمُلْ كِ
ل اِلـهَ إلّ الُ وَالُ اَكَْبرُ وَ سُبْحانَ الِ اَْل َ
سمِ يا عَلِيّ
وَلَ مْ يَكُ نْ لَ هُ وَلِيّ مِ َن الذّلّ وَكَّبرْ هُ تَكْبيا ثّ يقو ُل  :يا سابِغَ الّنعَ مِ يا دافِ عَ الّنقَ مِ يا با ِرئَ النّ َ

ضرّ وَالَلَ مِ يا مُونِ سَ اْلمُ سْتَوْحِشيَ فِي الظّلَ مِ
ف ال ّ
اْل ِهمَ مِ يا ُم ْغشِىَ الظّلَ مِ يا ذَا اْلجُودِ والْ َكرَ مِ يا كاشِ َ
حمّد وَآلِ ُمحَمّد وَا ْفعَلْ ب ما اَنْ تَ َاهْلُ هُ يا مَ نِ ا ْس ُمهُ دَواءٌ َوذِ ْكرُ هُ شِفاءٌ
يا عالِما ل ُيعَلّ مُ صَ ّل عَلى ُم َ
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وَطاعَتُ ُه غَناءٌ ِارْحَمْ مَنْ رَأسُ مالِهِ الرّجاءُ وَسِل ُحهُ الْبُكاءُ سُبْحاَنكَ ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ يا حَنّانُ يا مَنّانُ يا
بَدي َع السّماواتِ وَالَ ْرضِ يا ذَا اْلجَللِ وَالِكْرامِ .
الثّان والعشرون  :أن يصلّي فريضة الظّهر يوم المعة بسورة المعة والنافقي والعصر بالمعة والتّوحيد .
روى الشّيخ الصّدوق عن الصّادق (عليه السلم) قال  :من الواجب على كلّ مؤمن اذا كان لنا شيعة أن يقرأ ف ليلة الُمعة بالمعة وسبّح اسم

ربّك العلى وف صلة الظّهر بالمعة والنافقي ،فاذا فعل ذلك كأنّما يعمل بعمل رسول ال (عليه السلم) وكان جزاؤه وثوابه على ال النّة ،
وروى الكلين بسند كالصحيح عن اللب قال  :سألت ال صّادق (عليه السلم) عن القراءة ف المعة اذا صلّيت وحدى (أي ل أصل المعة

وصلّيت صلة الظّهر) أربعا ،أجهر بالقراءة ؟ فقال  :نعم وقال :اقرأ بسورة المعة والنافقي ف يوم المعة .

الثالث والعشرون  :روى الشّيخ الطوسي (رحه ال) عند ذكر تعقيب صلة الظّهر يوم الُمعة عن ال صّادق صَلوات ال و سَلمه عليه  ،قال :
من قرأ يوم المعة حي يسلم المد سبع مرّات و (قل َاعُو ُذ ِب َربّ النّا سِ) سبع مرّات وَ ( ُق ْل َاعُوذُ بر بّ ال َفلَ قِ) سبع مرّات و ( ُقلْ هُ َو الُ َاحَدٌ)

سبع مرّات و ( ُق ْل يا أيّها الْكافِروُ نَ) سبع مرّات وآخر الباءة وهو آية (لَقَ ْد جا َءكُ مْ ر سُولٌ مِ ْن اَنفُ سِكم) وآخر سورة ال شر (لَوْ أْنزَلْنا هذَا

القُرآن) ال آخر السّورة والمس من آل عمران (ِا ّن ف َخلْقِ السّماواتِ والرضِ) ال (انّك ل تُخ ِلفُ اليعاد) كفى ما بي الُمعة ال الُمعة .

الرّابع والعشرون  :وروى عنه (عليه السلم) قال :من قال بعد صلة الفجر أو بعد صلة الظّهر :اَللّـهُمّ ا ْجعَلْ صَلَتكَ وَ صَلةَ

حمّد
حمّد وآلِ ُم َ
مَلئكَتِكَ وَرُسُلِكَ على ُم َ

ل يكتب عليه ذنب سنة وقال أيضا من قال بعد صلة الفجر أو بعد صلة الظهر:

اللهم صلّ على ممد وآل ممد وعجّل فرجهم ،ل يت حت يدك القائم(عليه السلم) .
أقول :الدعاء الول من هذين هو اللهم اجعل (ال آخره) يورث المن من البلء إل المعة القادمة اذا دُعي به ثلث مرات بعد فريضة الظهر
يوم المعة .وروي ايضا من صلّى على النبّ وآله(عليهم السلم)بي فريضتي يوم المعة كان له من الجر مثل الصلة سبعي ركعة.

الا مس والعشرون  :أن يقرأ الدّعاء يا مَ نْ َيرْحَ مُ مَ نْ ل َترْحَمُ هُ اْلعِبادُ والدّعاء اَللّـ ُهمّ هـذا يَوْ مٌ مُبارَ كٌ

وهذان من

أدعية الصّحيفة الكاملة .
ال سّادس والعشرون  :قال الشّيخ ف الصباح :روي عن الئمة (عليهم السلم) ا ّن من صلّى الظّهر يوم الُمعة وصلّى بعدها ركعتي يقرأ ف

الُول ال مد وقُل ُهوَ ال اَح ٌد سبع مرّات و ف الثّان ية م ثل ذلك وب عد فرا غه :اَللّـهُمّ ا ْجعَلْن مِ نْ اَهْلِ اْلجَّنةِ الّت َحشُوهَا
الَْبرَكةُ َو ُعمّا ُرهَا اْلمَلئِ َكةُ مَعَ نَبِيّنا ُمحَمّد صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاَبينا اِبراهيمَ(عليه السلم)

ل تضرّه بليّة ول

تصبه فتنة ال المعة الُخرى وجع ال بينه وبي ممّد وبي ابراهيم (عليهما السلم) .
قال العلّمة الجلسي (رحه ال) اذا دعا بذا الدّعاء من ل يكن من سللة النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) فليقل عوض وأبينا وأبيه .
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ص ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُمحَمّ د
ال سّابع والعشرون  :روى ا نّ أف ضل ساعات يوم الم عة ب عد الع صر وتقول مائة مرّة :اَللّ ـ ُهمّ َ
ب أن يقول مائة مرّة :صَلَواتُ الِ وَملئِكَتِ هِ وَاَنْبِيائِ هِ َورُ سُ ِلهِ وَجَمي عِ خَ ْلقِ هِ عَلى
جهُ مْ وقال الشيخ يستح ّ
َو َعجّلْ َفرَ َ

حمّد وَالسّل ُم عَلَ ْيهِ َوعَلَ ْيهِمْ َوعَلى َارْوا ِحهِمْ وَاَجْسادِ ِهمْ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
حمّد وَآلِ مُ َ
ُم َ

وروى الشيخ الليل ابن ادريس ف ال سّرائر عن جا مع البزنطي عن أب بصي قال  :سعت جعفر ال صّادق صلوات ال وسلمُه علي ِه يقول :

حمّد
الصلة على ممّد وآل ممّد فيما بي الظّهر والعصر تعدل سبعي حجّة ومن قال بعد العصر يوم المعة :اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى ُم َ
وَآلِ ُمحَمّد الَْوْصِياءِ اْل َمرْضّييَ ِباَ ْفضَلِ صَلَواِتكَ وَبا ِر ْك عَلَ ْيهِمْ بِاَ ْفضَلِ َبرَكاتِكَ وَالسّل ُم عَلَ ْيهِمْ َوعَلى

َارْوا ِح ِهمْ وَاَجْسادِ ِهمْ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاُتهُ

كان له مثل ثواب عمل الثّقلي ف ذلك اليوم .

أقول :هذه صلة مرويّة با لا من الفضل الكثي ف كتب مشايخ الديث باسناد معتبة جدّا والفضل أن يكرّرها سبع مرّات وأفضل منه عشر
مرّات ،فعن ال صّادق صلوات ال وسلمه عليه قال  :من صلّى بذه الصلة حي يصلّي العصر يوم الُمعة قبل أن ينفتل من صلته عشر مرّات

صلّت عليه اللئكة من تلك الُمعة ال المعة الُقبلة ف تلك السّاعة  .وعنه (عليه السلم) أيضا قال  :اذا صلّيت العصر يوم المعة فصلّ بذه

حمّد
حمّد وَآلِ ُم َ
ال صلوة سبع مرّات .وروى الكلي ن ف الكا ف انّه اذا صلّيت الع صر يوم الم عة ف قل  :اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى ُم َ

الَْوْصِياءِ اْل َمرْضّييَ ِباَ ْفضَلِ صَلَواِتكَ وَبارِ ْك عَلَ ْيهِمْ بِاَ ْفضَلِ َبرَكاِتكَ وَالسّل ُم عَلَيْهِ َوعَلَ ْيهِمْ وَرَ ْح َم ُة الِ
وََبرَكاتُ هُ

فا ّن من قالا بعد العصر كتب ال عزوجل له مائة ألف حسنة ،وما عنه مائة ألف سيّئة ،وقضى له با مائة ألف حاجة ،ورفع له با

مائة الف در جة ،وقال أيضا ،روي ا نّ من صلّى بذه ال صلة سبع مرّات ردّ ال ال يه بعدد كلّ ع بد من العباد ح سنة وتَقبّل م نه عَمله ف ذلك

اليوم ،وجاء يوم القيامة وبي عينيه النّور ،وَسيأت ف خلل أعمال يوم عرفة صلوات ،من صلّى با على ممّد وآل ممّد صلوات ال وسلمُه
عليهم سرّهم .

الثّامن والعشرون  :أن يقول بعد العصر سبعي مرّة اَسَْت ْغفِرُ الَ رَبّى وَاَتُوبُ اِلَ ْيهِ

ليغفر ال ذُنوبه .

التّا سع والعشرون  :قراءة إنّا أنزلناه مائة مرّة  ،روي عن المام موسى (عليه ال سلم) قال  :ا ّن ل يوم الم عة ألف نفحة من رح ته يعطي كلّ

عبد منها ما شاء فمن قرأ بعد العصر يوم المعة انّا أنزلناه مائة مرّة وَهب ال له تلك اللف ومثلها .
الثّلثون  :قراءة دعاء العشرات الت .

الادي والثّلثون  :قال الشّيخ الطّوسي (رحه ال) :آخر ساعة يوم المعة ال غروب الشّمس هي السّاعة الت يستجاب فيها الدّعاء ،فينبغي أن
يستكثر من الدّعاء ف تلك ال سّاعة ،وروي ا ّن تلك ال سّاعة هي اذا غاب نصف القرص وبقي نصفه ،وكانت فاطمة (عليها السلم) تدعو ف

ب أن يدعو بالدّعاء الروي عن النّب ف ساعة الستجابة :سُبْحانَكَ ل اِلـهَ إلّ اَنْ تَ يا
ذلك الوقت ،فيتسحبّ الدّعاء فيها ويستح ّ
حَنّا نُ يا مَنّا نُ يا بَدي عَ ال سّماواتِ وَالَْرْ ضِ يا ذا اْلجَللِ وَالِْكْرا مِ.

ب دعاء ال سّمات ف آخر ساعة من نار
ويستح ّ

الُمعة وسيأت ان شاء ال تعال واعلم ا ّن ليوم الُمعة نسبة وانتماء ال امام العصر عجّل ال تعال فرجه من نواحي عديدة ففيه كانت ولدته
السّعيدة وفيه يفيض السّرور بظهوره ،وترقّب الفرج وانتظاره فيه أشدّ مّا سواه من اليّام وستجد فيما سنورده منْ زيارته الاصّة ف يوم الُمعة
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هذه الكل مة هذا يَوْ مُ اْلجُ ُم َعةِ وَهُوَ يَ ْو ُم كَ اْلمُتَوَقّ عُ في هِ ُظهُورُ كَ وَاْل َفرَ جُ في هِ لِ ْلمُ ْؤمِنيَ عَلى َيدِ كَ

والوا قع ا نّ

الم عة انّ ما عُدّت عيدا من العياد الرب عة ل ا سيتّفق في ها من ظهور الجّة (عل يه ال سلم) وتطهيه الرض من ادران الشّرك والك فر وأقذار

العا صي والذّنوب و من البابرة واللحد ين والكفّار والنافق ي فتقرّ عيون الا صّة من الؤمن ي وت سرّ أفئدت م باظهاره كل مة ال قّ واعلء الدّ ين

وشرا يع اليان (وَأ ْشرَقَ تِ ا َلرْ ضُ بِنُورِ

رَبّها) ،وينب غي ف هذا اليوم أن يد عى بال صلة ال كبية ويد عي ايضا ب ا أ مر الرّ ضا (عل يه

السلم) بأن يدعى به لصاحب المر (عليه السلم) اَللّـهُمّ ادْفَ ْع عَ نْ وَليّ كَ وَخَليفَِت كَ (الدّعاء)

وسيأت هذا الدّعاء ف باب

الزّيارات ف ناية أعمال السّرداب وأن يدعى أيضا با أمله الشّيخ أبو عمرو العمروي قدّس ال روحه على أب علي بن هام وقال ليدعى به ف
غي بة القائم من آل ممّد عل يه وعليهم ال سلم و هو دعاء طو يل كتلك ال صلة ووجيزت نا هذه ل ت سعهما فاطلبه ما من مِ صباح التهجّد وجال

السبُوع ،وينبغي أن ل نمل ذكر الصلة النسوبة ال أب السن الّضرّاب الصبهان ،وقد رواها الشّيخ وال سّيد ف أعمال عصر يوم المعة،

وقال ال سّيد :هذه ال صلة مرو ية عن مول نا الهدي صلوات ال عل يه وأن تر كت تعق يب الع صر يوم الم عة لعُذر من العذار فل تترك هذه

ش يخ ف ال صباح هذه صلة مرويّة عن صاحب الزّمان (عل يه
ال صلة أبدا ل مر أطلع نا ال جلّ جلله عل يه ثّ ذ كر ال صلة ب سندها ،وقال ال ّ
السلم) خرجت ال أب السن الضّراب الصبهان بكّة ونن ل نذكر سندها رعاية للختصار وهي :

ص ّل عَلى ُمحَمّ د سَّيدِ اُل ُمرْ سَليَ وَخاتَ مِ النّبِيّيَ وَ ُحجّ هِ رَبّ الْعالَميَ اْلمُنَْتجَ بِ ف الْميثا قِ
اَللّ ـهُمّ َ

اْلمُ صْطَفى فِ الظّللِ اْلمُ َط ّهرِ مِ نْ كُلّ آفَة الْبَريءِ مِ نْ كُ ّل عَيْب اْلمُ َؤمّلِ لِلنّجاةِ اْل ُمرْتَ جى لِلشّفاعَةِ

اْل ُمفَوّ ضِ اِلَيْ هِ دي نُ الِ ،اَللّـ ُهمّ َشرّ فْ بُنْيانَ هُ َوعَظّ مْ ُبرْهانَ هُ وَأَفْلِ حْ ُحجّتَ هُ وَارْفَ عْ دَرَجَتَ هُ وَاَضِئْ نُورَ هُ
وَبَيّضْ وَ ْجهَهُ وََاعْطِهِ اْل َفضْلَ وَاْلفَضي َلةَ وَاْلمَنْزَِلةَ وَالْوَسي َلةَ وَالّدرَ َجةَ الرّفي َعةَ وَاْبعَثْهُ مَقاما َمحْمُودا َيغِْبطُهُ

ص ّل عَلى اَم ْيرِ اْلمُ ْؤمِنيَ َوا ِرثِ اْل ُمرْسَليَ وَقاِئدِ اْل ُغرّ الُمحَجّليَ وَسَّيدِ الْوَصِّييَ
ِبهِ الَْوّلُونَ وَال ِخرُونَ وَ َ

جةِ رَبّ
سنِ بْ نِ عَلِيّ اِما مِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَوارِ ثِ اْل ُمرْ سَليَ وَ ُح ّ
ص ّل عَلَى اْلحَ َ
جةِ رَبّ الْعالَميَ ،وَ َ
وَ ُح ّ

جةِ َربّ الْعالَميَ ،وَ صَلّ
ص ّل عَلَى اْلحُ سَ ْينِ بْ نِ عَلِيّ اِما مِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَوا ِر ثِ اْلمُرْ سَليَ وَ ُح ّ
الْعالَميَ ،وَ َ

حمّدِ بْ نِ
جةِ رَبّ الْعالَميَ ،وَ صَلّ عَلى ُم َ
عَلى عَلِيّ بْ نِ اْلحُ سَيْنِ اِما مِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَوارِ ثِ اْل ُمرْ سَليَ وَ ُح ّ
حمّد اِمامِ اْلمُ ْؤمِنيَ
جةِ َربّ الْعالَميَ ،وَصَ ّل عَلى َج ْعفَرِ بْنِ ُم َ
عَلِيّ اِمامِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَوا ِرثِ اْل ُمرْسَليَ وَ ُح ّ
ص ّل عَلى مُو سَى بْ نِ َج ْعفَر اِما مِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَوارِ ثِ اْل ُمرْ سَليَ
جةِ َربّ الْعالَميَ ،وَ َ
وَوا ِر ثِ اْل ُمرْ سَليَ وَ ُح ّ

جةِ رَبّ الْعالَميَ ،وَصَـ ّل عَلى عَلِيّ بْنِـ مُوسـى اِمامِـ اْلمُ ْؤمِنيَ وَوارِثِـ اْل ُمرْسـَليَ وَ ُحجّةِ رَبّ
وَ ُح ّ

ص ّل عَلى ُمحَ ّمدِ ْبنِ عَلِيّ اِمامِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَوارِثِ اْل ُمرْسَليَ وَ ُحجّةِ رَبّ الْعالَميََ ،وصَ ّل عَلى
الْعالَميَ ،وَ َ

سنِ بْ ِن عَلِيّ
جةِ َربّ الْعالَميَ ،وَ صَ ّل عَلَى اْلحَ َ
عَلِيّ بْ نِ ُمحَمّد اِما مِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَوا ِر ثِ اْل ُمرْ سَليَ وَ ُح ّ

ص ّل عَلَى اْلخَلَ فِ الْهادِي اْلمَ ْهدِيّ اِما مِ
جةِ رَبّ الْعالَميَ ،وَ َ
اِما مِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَوارِ ثِ اْل ُمرْ سَليَ وَ ُح ّ

جةِ رَبّ الْعالَميَ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَاهْلِ بَيْتِ هِ الَِْئ ّمةِ الْهادي نَ
اْلمُ ْؤمِنيَ وَوارِ ثِ اْل ُمرْ سَليَ وَ ُح ّ

ِكـ عَلى
جج َ
ِكـ وَ ُح َ
ِكـ وَتَراجِ َمةِ وَحْي َ
ْكانـ تَوْحيد َ
ِمـ دينـك وَاَر ِ
اْلعُلَماء الصـّادِقيَ الَْبْرارِ الُتّقيَ دَعائ ِ
41

خَ ْل ِق كَ وَخُلَفائِ كَ ف َارْضِ كَ الّذي نَ اخَْترْتَهُ مْ لَِنفْ سِكَ وَا صْ َطفَيَْتهُ ْم عَلى عِبادِ كَ وَارَْتضَيَْتهُ مْ لِدينِ كَ
صصْتَ ُهمْ ِب َمعْرِفَتِ كَ وَ َجلّلَْتهُ مْ بِكَرامَتِ كَ َو َغشّيَْتهُ مْ ِبرَ ْحمَتِ كَ وَرَبّيَْتهُ مْ بِِن ْعمَتِ كَ َو َغذّيْتَهُ مْ ِبحِكْمَتِ كَ
وَخَ َ
وَاَلْبَ سَْت ُهمْ نُورَ كَ وَرَ َفعَْتهُ مْ ف مَلَكُوِت كَ وَ َح َففَْتهُ مْ ِبمَلئِكَتِ كَ وَ َشرّفَْتهُ مْ بِنَبِيّ كَ صَلَواتُكَ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ،

سعُها
ص ّل عَلى ُمحَمّد َوعَلَ ْيهِمْ صلةً زاكَِيةً نامَِيةً كَثيَةً داِئ َمةً طَيَّبةً ل يُحيطُ بِها إلّ اَنْتَ وَل يَ َ
اَللّـهُمّ َ

إ ّل عِ ْلمُ كَ وَل ُيحْصيها اَ َح ٌد غَيْرُ كَ ،اَللّـهُمّ وَ صَلّ عَلى وَلِيّ كَ الُْمحْيي سُنّتَكَ الْقائِ مِ ِبَا ْمرِ كَ الدّاعى

ض كَ وَشا ِهدِ َك عَلى عِبادِ كَ ،اَللّ ـ ُهمّ َا ِعزّ
ك عَلى خَ ْل ِق كَ وَخَليفَِت كَ ف اَرْ ِ
ك الدّلي ِل عَلَ ْي كَُ ،حجّتِ َ
اِلَ ْي َ
صرَهُ َو ُمدّ ف ُع ْمرِهِ وَزَيّنِ الَْرْضَ ِبطُولِ بَقائِهِ ،اَللّـ ُهمّ ا ْكفِهِ َبغْيَ الْحاسِدينَ وََاعِذْهُ مِنْ َشرّ الْكائِدينَ
نَ ْ

سهِ َوذُرّيّتِهِ وَشيعَتِهِ وَ َرعِيّتِهِ
صهُ مِنْ اَْيدِي اْلجَبّارِينَ ،اَللّـهُمّ َاعْطِهِ ف َنفْ ِ
وَازْ ُجرْ عَنْهُ اِرادَةَ الظّالِميَ وَخَلّ ْ

سرّ بِ هِ َنفْ سَهُ وَبَ ّلغْ هِ اَ ْفضَلَ ما َامّلَ هُ فِي
وَخا صِّتهِ وَعامّتِ هِ َو َعدُوّ هِ وَجَمي عِ َاهْ ِل الدّنْيا ما ُت ِقرّ بِ ِه عَيْنَ هُ وَتَ ُ

ك عَلى ُكلّ شَيْء قَديرٌ اَللّ ـ ُهمّ َج ّددْ بِ هِ مَا ْامَتَ حى مِ نْ دينِكَ اَحْ يِ بِ هِ ما ُبدّلَ مِ نْ
الدّنْ يا وَالْ ِخرَةِ اِنّ َ

كِتاِب كَ وَاَ ْظ ِهرْ بِ هِ ما غُيّرَ مِ نْ حُ ْكمِ كَ حَتّى َيعُودَ دينُ كَ بِ هِ َوعَلى َيدَيْ ِه َغضّا جَديدا خالِصا ُمخْلَصا ل
َشكّ في هِ وَل شُ ْب َهةَ َمعَ هُ وَل باطِ َل عِ ْندَ هُ وَل ِبدْ َعةَ َلدَيْ هِ ،اَللّـهُمّ نَوّرْ بِنُو ِر هِ كُلّ ظُ ْلمَةِ وَ ُهدّ ِبرُكْنِ هِ ُكلّ

ِب ْدعَة وَا ْهدِمْ ِب ِعزّهِ كُلّ ضَللَة وَاقْصِمْ بِهِ ُكلّ جَبّار وَاَ ْخ ِمدْ بِسَ ْي ِفهِ كُلّ نار وَاَهْ ِلكْ ِب َعدْلِهِ جَ ْورَ كُلّ جائِر
وا ْجرِ حُ ْكمَ ُه عَلى كُلّ حُكْم وََاذِلّ بِ سُلْطاِنهِ كُلّ سُلْطان ،اَللّـهُمّ َاذِلّ كُلّ مَ نْ ناوا هُ وَاَهْ ِل كْ كُ ّل مَ نْ

حدَ هُ َحقّ هُ وَا سْتَهانَ بَِا ْمرِ هِ وَ سَعى ف اِطْفاءِ نُورِ هِ وَاَرادَ اِخْمادَ
عادا هُ وَامْكُرْ ِبمَ نْ كادَ هْ وَا سْتَأصِلْ مَ نْ َج َ
َسـنِ الرّضـا
ُصـطَفى َوعَلِيّ اْل ُمرْتَضـى وَفا ِطمَةَ الزّهْراءِ وَاْلح َ
حمّدـ اْلم ْ
صـ ّل عَلى ُم َ
ذِ ْكرِهـِ ،اَللّــهُمّ َ

ح الدّ جى وََاعْل مِ اْلهُدى َومَنارِ التّ قى وَاْل ُعرْوَةِ الْوُثْ قى
صفّى وَجَمي عِ الَْوْ صِياءِ مَ صابي ِ
وَاْلحُ سَيْنِ اْلمُ َ
ص ّل عَلى وَلِيّكَ وَوُل ِة َعهْدِكَ وَالَِْئ ّمةِ مِنْ وُْلدِهِ َو ُمدّ ف َاعْمارِ ِهمْ
وَاْلحَبْلِ اْلمَتيِ وَالصّراطِ اْلمُسْتَقيمِ ،وَ َ
ك عَلى كُلّ شَيء قَديرٌ .
َو ِزدْ ف آجاِل ِهمْ وَبَ ّل ْغ ُهمْ اَقْصى آماِل ِهمْ دينا َودُنْيا وَآ ِخرَةً اِنّ َ

واعلم انّ ليلة السّبت هي كَليلَة الُمعة على بعض الرّوايات فينبغي أن يقرأ فيها ما يقرأ ف ليلة الُمعة .

صلُ الخامِسْ :
الفَ ْ
في تَعيين اسْماء النّبيّ وَالئمّة المعصُومين (عليهم السلم)
بأيّام السْبُوع والزيارات لهم في كلّ يوم .
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قال السيّد ابن طاووس ف جال السبُوع :روى ابن بابويه مُسندا عن ال صّقر بن أب دلف قال  :لّا حل التوكّل سيّدنا عل يّ بن ممّد النّقي إل
سرّ مَن رَأى جئت أسأل عَ نْ خبه وكا َن سجينا عند الزراقي حاجب التوكّل فادخلت عَليه  ،فقال  :يا صقر ما شأنك؟ فقلت  :خي  ،فقال :

اقعد  ،قال  :فأخذنا فيما تقدّم وَما تأخّر ال أن زجر النّاس عَنْه ثّ قال ل  :ما شأنك وفيم جئت ؟ قلت  :لي ما  ،قال  :لعلّك جئت تسأل عَن
خَبَر مولك؟ فقلت له  :مولي أمي الؤمني  ،قال  :اسكت مَول كَ هُو ال ّق ل تتشمن فانّي على مذهبِ كَ  ،فقلت  :المد ل  ،فقال  :أُتحِ بّ

جلَست فلمّا خرج قال لغلم له  :خذ بيد ال صّقر واَدخله إل
أن تراه؟ قُلت  :نعم  ،قال  :اجلس حتّى يرج صاحِب البيد من عندِه  ،قال  :ف َ

الُجرة وأومأ إل بَيْت ،فَدخلت فاذا هُو جالِس على صَدر حصي وَبذائه قَب مفُور ،قَال  :فسلّمت عَليه فردّ علي ثّ أمَرن بالُلوس ثّ قال ل :
يا صقر ما أتى بك؟ قُلت  :جئت أتعرّف خَبَرك  ،قال  :ثّ َنظَرت إل القَبْر فَبَكيت ،فنَظر الّ فقال  :يا صقر ل َعلَيْك ل نْ يصلوا الَينا بسوء،

فقلت  :الم ُد ل  ،ثّ قلت  :يا سيّدي حديث يروى عَ ِن الن ّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) ل أعرف مَعناه  ،قال  :وَما هُو  ،قُلت  :قوله « :
ل تُعادُوا اليّام فتُعاديكم

» ما مَعناه؟ فقال  :نَعم اليّام نَحن ما قامَ تِ ال سّماوات والرض ،فَال سّبت اِسم رَسول الِ ( صلى ال عليه

وآله وسلم) ،وَالحد أمي الؤمني (عليه السلم) ،وَالثْنان الَ سَن وَالُسي (عليهما السلم) ،والثّلثاء عل ّي بن السي وَممّد بن عل يّ وجَعفر
بن ممّد (عليهم السلم) ،والربعاء مُوسى بن جعفر وعل ّي بن مُوسى وممّد بن عليّ وَأنا والميس ابن الَسَن (عليه السلم) ،والُمعة ابنْ ابن

واليه تتمع عصابة ال قّ ،فهذا مَعن اليّام فَل تُعادوهم ف الدّنيا فيُعادوكم ف الخرة ثّ قال  :وَدع واخرُج .ثّ روى السيّد هذا الديث بسند

آخر عَ ِن القُطب الرّاوندي ثّ قال :

ذِ ْكرُ زيارةِ النّبيّ (صلى ال عليه وآله وسلم) في يَومِه
وَ ُهوَ يَومُ السّبتِ :
حمّدُ ْب ُن عَبْدِ الِ وَاَ ْش َهدُ اَنّكَ
اَ ْش َهدُ اَنْ ل اِلـهَ إلّ الُ وَ ْحدَهُ ل شَريكَ َلهُ وَاَ ْش َهدُ اَنّكَ رَسُوُلهُ وَاَنّكَ ُم َ

َقدْ بَ ّلغْ تَ رِسالتِ رَبّ كَ وَنَ صَحْتَ ُلِمّتِ كَ وَجا َهدْ تَ ف سَبيلِ الِ بِاْلحِكْ َمةِ وَالَ ْوعِ َظةِ اْلحَ سَنَةِ وََادّيْ تَ
ت عَلَى الْكافِري نَ َوعََبدْ تَ الَ ُمخْلِصا حَتّى
حقّ وَاَنّ كَ َقدْ رَؤُفْ تَ بِاْلمُ ْؤمِنيَ َوغَلَظْ َ
الّذى عَلَ ْي كَ مِ نَ اْل َ

أتا كَ اليَقيُ فَبَلَ غَ الُ بِ كَ ا َشرَ فَ َمحَلّ اْلمُ َكرّميَ اَْلحَ ْمدُ لِ اّلذِي ا سْتَ ْنقَذَنا بِ كَ مِ نَ الشّرْ كِ وَالضّللِ
صلَواتِ مَلئِكَتِ كَ اْل ُمقَرّبيَ وَاَنْبِيائِ كَ الْمـرْسَليَ
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ هِ وَا ْجعَلْ صَلَواتِكَ وَ َ
اَللّـهُمّ َ

َوعِبادِ كَ ال صّالِحيَ وَاَ ْهلِ ال سّماواتِ وَا َلْرَضيَ َومَ نْ سَّبحَ َل كَ يا َربّ الْعالَميَ مِ نَ الَْوّليَ وَالخِري نَ

حمّدـ عَ ْبدِك َـ وَرَسُـوِلِكَ وَنَبِيّكَـ وَاَمينِكَـ وََنجِيبِكَـ وَحَبيِبكَ وَصَـفِيّكَ وَ صَـفْوَِتكَ وَخاصّـتِكَ
عَلى ُم َ
وَخالِص َـتِكَ وَخَِيرَتِك َـ مِن ْـ خَ ْلقِك َـ وََاعْطِهِـ اْل َفضْلَ وَاْلفَضي َلةَ وَالْوَسـي َلةَ وَالدّرَ َجةَ الرّفيعَةَ وَاْبعَثْهُـ مَقاما

جاؤوكـ
َ
ُسـُهمْ
ُمـ ِاذْ ظَ َلمُوا اَْنف َ
ْتـ وَلَوْ اَّنه ْ
ّكـ قُل َ
ُونـ اَللّــهُمّ اِن َ
ُونـ وَال ِخر َ
ِهـ الَْوّل َ
ُهـ ب ِ
حمْوُدا َيغْبِط ُ
َم َ
فَا سَْت ْغفَرُوا الَ وَا سَْت ْغ َفرَ َلهُ مُ الرّ سُولُ لَوَ َجدُوا الَ َتوّابا رَحيما اِلـهى َف َقدْ اَتَيْ تُ نَبِيّ كَ مُ سَْت ْغفِرا تائِبا

حمّد وَآلِ هِ وَ ْاغِفْرها ل ،يا سَّيدَنا اََتوَجّ هُ بِ كَ وَِباَهْلِ بَيِْت كَ اِلَى الِ تَعال رَبّ كَ
مِ نْ ذُنُوب فَ صَ ّل عَلى ُم َ

َورَبّى لَِي ْغ ِفرَ ل ثّ قل ثلثا  :اِنّا لِ وَاِنّا اِلَيْ هِ را ِجعُو نَ ثّ قل  :اُ صِبْنا ِب كَ يا حَبيبَ قُلُوبِنا فَما َاعْظَ مَ اْلمُصيَبةَ
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ِب كَ حيَْ ثُ اْنقَطَ َع عَنّا الْوَحْ يُ وَحَيْ ثُ َف َقدْنا كَ فَاِنّا لِ وَاِنّا اِلَيْ هِ را ِجعُو نَ يا سَّيدَنا يا رَ سُولَ الِ صَلَواتُ
ضفْ ن
الِ عَلَيْ كَ َوعَلى آلِ بَيْتِ كَ الطّاهِري نَ هذا يَوْ مُ ال سّبْتِ وَهُوَ يَ ْومُ كَ وَاَنَا في هِ ضَ ْي ُف كَ وَجا ُر كَ َفاَ ِ

ضفْن وَأحْ سِنْ ضِيافَت وَاَ ِجرْنا وَاَحْ سِنْ اِجارَتَنا
وَا ِجرْن َفاِنّ كَ كَريٌ ُتحِبّ الضّيا َفةَ َومَ ْأمُورٌ بِالِْجارَةِ َفاَ ِ

ل عِ ْندَكَ َوعِ ْندَ آلِ بَيْتِكَ وَِبمَنْزِلَِت ِهمْ عِ ْندَهُ وَبِما اسْتَ ْو َدعَ ُكمْ ِم ْن عِ ْلمِهِ فَاِّنهُ َا ْكرَمُ الَْ ْكرَميَ .
ِبمَ ْنزَِلةِ ا ِ
يقول مؤلّف الكتاب عبّاس ال ُقمّي عُفى عَنْه :انّي كلّما زرته (صلى ال عليه وآله وسلم)بذه الزّيارة بَدَأت بزيارته عَلى نو ما علّمه المام الرّضا
ب ( صلى
(عليه السلم)البزنطي ثّ قرأت هذِ ِه الزّيارة ،فَقَدْ رُوي بسند صحيح إ ّن ابن أب بصي سأل الرّضا (عليه السلم)كيف يُصلّى على الن ّ
ال عليه وآله وسلم) ويسلّم عليه بَعد الصلة فأجابَ (عليه السلم) بقوله :

ح ّمدُ بْ َن عَ ْبدِ الِ اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا رَ سُولَ الِ وَرَحْمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا مُ َ

صفْ َوهَ الِ اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا اَميَ الِ اَ ْشهَدُ اَنّكَ
خَِيرَ َة الِ اَلسّل ُم عَلَيْ كَ يا حَبيبَ الِ اَلسّلمُ عَلَيْ كَ يا ِ

صحْتَ ُلِمِّت كَ وَجا َهدْ تَ ف سَبيلِ رَبّ كِ
رَ سُو ُل الِ وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ مُح ّمدُ بْ نُ عَ ْبدِ الِ وَاَ ْشهَدُ اَنّ كَ َقدْ نَ َ
َوعََبدْتَ هُ حَتّى أتا كَ الْيَقيُ َفجَزا كَ الُ يا رَ سُولَ الِ اَ ْفضَلَ ما جَزى نَبِيّا عَ نْ ُامّتِ هِ اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى

ت عَلى اِبْرهِيمَ وَآ ِل إبراهيمَ اِنّكَ حَميدٌ مَجيدٌ .
حمّد اَ ْفضَلَ ما صَلّيْ َ
حمّد وآلِ مُ َ
َم َ

زيارةُ أميرِ المؤمنينَ(عليه السلم)
برواية من شاهد صاحِب الزّمان (عليه السلم) وهُو يزوره با ف اليقظة ل ف النّوم يوم الحد وه َو يومُه :

جرَةِ النّبَوِّيةِ وَالدّوْ َحةِ الْها ِشمِّيةِ الُضيَئةِ الُ ْث ِمرَةِ بِالنّبُوّةِ اْلمُوِنقَةِ بِالِْما َمةِ َوعَلى
ــــّل ُم عَلَى الشّ َ
اَلسـ

ضَجيعَيْ كَ آدَ مَ وَنُوح عليه ما ال سلم ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ َوعَلى اَهْلِ بَيِْت كَ الطّيّ بيَ الطّاهِري نَ ،اَل سّلمُ

عَلَيْكَ َو عَلَى اْلمَلئِ َكةِ الُْمحْدِقيَ ِبكَ وَالْحا ّفيَ ِبقَ ْبرِكَ يا مَوْليَ يا اَميَ اْلمُ ْومِنيَ هذا يَوْمُ الَْحَدِ وَ ُهوَ

ضفْ ن يا مَوْلىَ وَاَ ِجرْ ن فَاِنّ كَ كَريٌ ُتحِبّ الضّيا َفةَ وَ
يَ ْو ُم كَ وَبِا ْسمِكَ وَاَنَا ضَ ْيفُ كَ في هِ وَ جارُ كَ فَاَ ِ
ك عِنْدَالِ َومَ ْنزِلَتِ هِ عِ ْندَكُ مْ
مَ ْأمُورٌ بِالِْجا َرةِ فَا ْفعَلْ ما َرغِبْ تُ اِلَيْ كَ في هِ وَرَجَوْتُ هُ مِنْ كَ ِبمَ ْنزِلَتِ كَ وَ آلِ بَيْتِ َ
حقّ اْبنِ َعمّكَ رَسُولِ الِ صلى ال عليه وآله وسلم َوعَلَ ْي ِهمْ اَ ْجمَعيَ .
وَِب َ

زيارةُ الزّهْرَاءِ سَلمُ الِ عَليها
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اَلسّل ُم عَلَيْكِ يا ُممْتَحََنةُ امَْتحَنَكِ الّذى خَ َلقَكِ فَوَ َجدَكِ ِلمَا امَْتحَنَكِ صاِبرَةً اَنَا َلكِ مُصَ ّدقٌ صاِب ٌر عَلى
حقْتِن بِتَصْديقى َلهُما
صدّقْتُكِ إلّ اَْل َ
ما اَتى بِهِ اَبُوكِ َووَصِّيهُ صَلَواتُ الِ عَلَيْهِما وَاَنَا أَسْأَُلكِ اِنْ كُنْتُ َ

ل عَلَ ْيهِمْ اَ ْجمَعيَ .
سرّ َنفْسى فَا ْشهَدى اَنّى ظا ِهرٌ بِوَليَتِكِ وَوَلَيةِ آلِ بَيِْتكِ صَلَواتُ ا ِ
لُِت َ

أيضا زِيارَتُها بِرواية اُخرى
اَل سّل ُم عَلَيْ كِ يا ُممْتَحََنةُ ِامَْتحَنَ كِ الّذى خَ َلقَ كِ قَبْلَ اَ نْ َيخْ ُلقَ كِ وَكُنْ تِ لِما امَْتحَنَ كِ بِه صاِبرَةً وََنحْ نُ

َل كِ اَولِياءُ مُ صَدّقُونَ وَلِ ُكلّ ما اَ تى بِ هِ اَبُو كِ صلى ال عل يه وآله و سلم وَاَ تى بِ هِ وَ صِّيهُ عل يه ال سلم
شرَ
حقَ نا بِتَ صْديقِنا بِالدّرَ َجةِ الْعالَِيةِ لِنَُب ّ
صدّقيَ َلهُ مْ اَ نْ تُ ْل ِ
مُ سَلّمُونَ وَ َنحْ نُ نَ سْأَُلكَ اَللّ ـ ُهمّ ِاذْ كُنّا مُ َ

اَْن ُفسَنا ِباَنّا َقدْ َط ُهرْنا بِوَليَِت ِهمْ عليهم السلم .

سمِ الحسنِ وَالحُسينِ (عليهما السلم)
َيوْم الثنينِ وَ ُهوَ بِا ْ
حسَنِ (عليه السلم)
زِيارةُ ال َ
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَابْ نَ رَ سُولِ رَبّ الْعالَميَ اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَابْ نَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَابْ نَ فا ِط َمةَ

صفْوَةَ الِ اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا اَميَ الِ اَل سّلمُ
الزّهْراءِ اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا حَبيبَ الِ اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ِ

جةَ الِ اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا نُورَ الِ اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا صِراطَ الِ اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا بَيانَ حُ ْك ِم الِ
عَلَيْكَ يا ُح ّ

صرَ دينِ الِ اَلسّلمُ عَلَيْكَ اَّيهَا السِّيدُ الزّكِيّ اَلسّل ُم عَلَيْكَ اَّيهَا الَْبرّ اْلوَفِيّ اَلسّلمُ
اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا نا ِ

عَلَيْكَ اَّيهَا الْقائِمُ الَْميُ اَلسّل ُم عَلَيْكَ اَّيهَا الْعالِمُ بِالتّأْويلِ اَلسّل ُم عَلَيْكَ اَّيهَا الْهادِي اْل َمهْديّ اَلسّلمُ
عَلَيْ كَ اَيّهَا الطّا ِهرُ الزّكِيّ اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ اَيّهَا الّتقِيّ الّنقِيّ ال سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا اْلحَقّ اْلحَقي قُ اَل سّلمُ
حسَنَ ْبنَ عَلِيّ وَ رَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
حمّد اْل َ
صدّيقُ اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا اَبا ُم َ
عَلَيْكَ اَّيهَا الشّهي ُد ال ّ

حسَينِ (عليه السلم)
زِيارة ال ُ
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَابْ نَ رَ سُولِ الِ اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَابْ نَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَابْ نَ سَّيدَةِ نِ ساءِ
الْعالَميَ اَ ْش َهدُ اَن ـَكَ اَ َقمْ تَ الصلةَ وَ آتَيْ تَ الزّكوةَ وََا َمرْ تَ بِاْلمَ ْعرُو فِ وََنهَيْ تَ عَ نِ اْلمُنْ َكرِ َوعََبدْ تَ

الَ ُمخْلِصا وَجا َهدْ تَ فِي الِ َحقّ جِهادِ هِ حَتّى أتا كَ الْيَقيُ َفعَلَيْ كَ ال سّلمُ مِنّي ما بَقي تُ وََبقِ يَ اللّ ْيلُ
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وَالنّهارُ َوعَلى آلِ بَيْتِ كَ الطّيّ بيَ الطّاهِري نَ ،اَنَا يا مَوْل يَ مَوْلً َل كَ وَلِلِ بَيْتِ كَ سِ ْلمٌ ِلمَ نْ ساَلمَكُمْ
سرّ ُكمْ وَ َج ْهرِكُ مْ وَظا ِهرِكُ مْ وَباطِنِكُ مْ َلعَ نَ الُ َاعْداءَكُ مْ مِ نَ ا َلْوّليَ
وَ َحرْ بٌ ِلمَ نْ حارَبَكُ مْ مُ ْؤمِ نٌ بِ ِ

وَالْخِري نَ وَاَن ـا أْبرَأُ اِلَى الِ تَعال مِ ْنهُ مْ يا مَوْل يَ يا اَ با ُمحَمّ د يا مَوْل يَ يا اَ با عَبْدِ الِ هذا يَوْ مُ
الِْثْنَيْنِ َوهُوَ يَ ْومُكُما وَبِاسْمـكُما وَاَنـا فيهِ ضَ ْيفُكُما فَاَضيفان وَاَحْسِنا ضِيافَت فَِنعْمَ مَنِ اسْتُضيفَ بِهِ

اَنْتُما وَاَنـا في هِ مِ نْ جِوارِكُما فَاَجيان فَاِنّكُما مَ ْأمُورا نِ بِالضّيا َفةِ وَالِْجارَةِ فَ صَلّى الُ عَلَيْكُما وَآلِ ُكمَا
الطّيّبيَ .

َيوْمُ الثّلثاءِ
وَهُو باسم عليّ بن السي وممّد بن عليّ الباقر وجعفر بن ممّد الصّادق صلوات ال عليهم أجعي ; زيارتم (عليهم السلم) :

اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا ُخزّا َن عِلْ مِ الِ اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا تَرا ِجمَةَ وَحْ يِ الِ اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ يا اَِئ ّمةَ اْلهُدى

شأْنِكُ مْ
صرٌ ِب َ
اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا َاعْل مَ التّقى اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا اَوْلدَ رَ سُولِ الِ اَنَا عارِ فٌ ِبحَقّكُ مْ مُ سْتَبْ ِ
مُعاد َلِعْدائِكُ مْ مُوال لَِوْلِيائِكُ مْ ِباَ ب اَنْتُ مْ وَاُمّى صَلَواتُ الِ عَلَيْكُ مْ اَل ّلهُمّ اِنّى اَتَوال آ ِخرَهُ مْ كَ ما

ت الِ
تَوالَيْ تُ اَوَّلهُ مْ وَاَْبرَأُ مِ نْ كُلّ وَليجَة دُوَنهُ مْ وَاَ ْك ُفرُ بِاْلجِبْ تِ وَالطّاغُو تِ وَالل تِ وَاْل ُعزّى صَلَوا ُ
عَلَيْكُمْ يا مَوالِيّ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُهُ اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا سَّيدَ الْعابِدينَ وَسُلَلةَ الْوَصِّييَ اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا

با ِقرَ عِلْ مِ النّبِيّيَ اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا صادِقا مُ صَدّقا فِي اْلقَوْلِ وَاْل ِفعْلِ يا مَوالِيّ هذا َي ْومُكُ مْ وَهُوَ يَوْ مُ
الثلثاء وَاَنَا فيهِ ضَ ْيفٌ لَكُمْ َومُسْتَجيٌ بِكُمْ فَاَضيفُون وَاَجيُون ِبمَ ْنزَِلةِ الِ عِ ْندَكُمْ وَآلِ بَيْتِكُمُ الطّيّبيَ

الطّاهِرينَ .

َيوْمُ الربعاءِ
وَهُو باسم مُوسى بن جعفر وعلي بن مُوسى الرّضا وممّد التقي وعلي النقي ; زيارتم (عليهم السلم) :

اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا اَوْلِياءَ الِ اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا ُحجَ جَ الِ اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا نُورَ الِ ف ظُلُما تِ الَْرْ ضِ
اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ صَلَواتُ الِ عَلَيْكُ مْ َوعَلى آلِ بَيْتِكُ مُ الطّيّبيَ الطّاهِري نَ ِباَب اَنْتُ مْ وَُامّى َل َق ْد عَبَدْتُ مُ الَ

جنّ وَالِْنْسِ اَ َج ْم َعيَ
ُمخْلِصيَ وَجا َهدْتُمْ فِي الِ َحقّ جِهادِهِ حَتّى أتاكم الْيَقيُ فَ َلعَنَ الُ َاعْداءكُمْ مِنَ اْل ِ
وَاَنَا اَْبرَأُ اِلَى الِ وَاِلَيْكُ مْ مِ ْنهُ مْ ،يا مَوْل يَ يا اَبا اِبْراهي مَ مُو سَى بْ نَ َج ْعفَر يا مَوْل يَ يا اَبَا اْلحَ سَ ِن عَلِيّ

بْنَ مُوسى يا مَوْل يَ يا اَبا َج ْعفَر ُمحَ ّمدَ بْ َن عَلِيّ يا مَوْل يَ يا اَبَا اْلحَسَ ِن عَلِيّ بْنَ ُمحَمّد اَنَا مَوْلً لَكُمْ
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مُ ْؤمِ نٌ بِ سِرّ ُكمْ وَ َج ْهرِكُ مْ مَُتضَيّ فٌ بِكُ مْ ف يَ ْومِكُ مْ هذا وَهُوَ يَ ْو مُ ا َلْرْبَعاءِ َومُ سْتَجيٌ بِكُ مْ َفاَضيفُون وَ
اَجيُون بِـآلِ بَيْتِـكُـمُ الطّيـِبيـنَ الطّاهِـريـنَ .

َيوْمُ الْخَميسِ
وَهُو يَوم السن بن علي العسكري صلوات ال عليه ; فقل ف زيارته :

اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وَلِيّ الِ اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا ُحجّةَ الِ وَخالِ صَتَهُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا اِما مَ الْ ـمُ ْؤمِنيَ

جةَ َربّ الْعالَميَ ،صَلّى الُ عَلَيْكَ َوعَلى آلِ بَيِْتكَ الطّيّبيَ الطّاهِرينَ ،يا مَوْل يَ
وَوا ِرثَ اْل ُمرْسَليَ وَ ُح ّ
سنَ بْ َن عَلِيّ اَنَا مَ ْولً لَ كَ وَلِلِ بَيْتِ كَ وَهذا َي ْومُ كَ وَهُوَ يَوْ مُ اْلخَمي سِ وَاَنـا ضَ ْيفُ كَ
حمّد اْلحَ َ
يا اَبا مُ َ

سنْ ضيافت واِجارَت ِبحَقّ آلِ بَيِْتكَ الطّيّبيَ الطّاهِرينَ .
ك فيهِ فَاَ ْح ِ
فيهِ َو ُمسْتَجيٌ بِ َ

َيوْمُ الجُمعةِ
وَهُو يَوم صاحِب الزّمان صلوات ال عليه وباسه وهُو اليوم الذي يظهر فيه عجّل ال فرجه ; فقل ف زيارته :

ضهِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا عَيْنَ الِ ف َخ ْل ِقهِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا نُورَ الِ الّذي
جةَ الِ ف َارْ ِ
اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا ُح ّ
َيهْتَدي بِهِ اْل ُمهْتَدُونَ وَُي َفرّجُ بِ ِه عَنِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ اَّيهَا اْل ُم َهذّبُ الْخائِفُ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ اَّيهَا

صلّى الُ
صحُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا سَفيَنةَ النّجاةِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا عَيْ نَ اْلحَياةِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ َ
الْوَلِيّ النّا ِ

صرِ وَ ُظهُورِ
عَلَيْ كَ َوعَلى آلِ بَيِْت كَ الطّيّبيَ الطّاهِري نَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ عَجّلَ الُ َل كَ ما َو َعدَ كَ مِ نَ النّ ْ
ا َلْ ْمرِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْل يَ ،اَنَا مَوْل كَ عارِ فٌ بِاُول كَ وَاُخْرا كَ اََت َقرّ بُ اِلَى الِ تَعال بِ كَ وَبِآلِ

حقّ عَلى َيدَيْ كَ وَأَ سْأَلُ الَ اَ نْ يُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد وَاَ نْ
بَيِْت كَ ،وَاَنْتَ ِظرُ ُظهُو َر كَ وَ ُظهُورَ اْل َ

ك عَلى َاعْدائِ كَ وَاْلمُ سَْتشْهَدينَ بَيْ نَ َيدَيْ كَ ف ُجمْ َلةِ
جعَلَن مِ نَ اْلمُنْتَظِري نَ لَ كَ وَالتّابِعيَ وَالنّا صِرينَ َل َ
َي ْ

ج ُم َعةِ َوهُوَ يَ ْومُكَ
اَوْلِيائِكَ ،يا مَوْليَ يا صاحِبَ الزّمانِ صَلَواتُ الِ عَلَ ْيكَ َوعَلى آلِ بَيِْتكَ هذا يَوْمُ اْل ُ
اْلمُتَوَقّ عُ في هِ ُظهُورُ كَ وَاْل َفرَ جُ في هِ لِ ْلمُ ْؤمِنيَ عَلى َيدَيْ كَ وَقَتْلُ الْكافِري نَ بِ سَ ْيفِكَ وَاَنَا يا مَوْل يَ في هِ

ضفْ ن وَاَ ِجرْ ن
ضَ ْي ُف كَ وَجا ُر كَ وَاَنْ تَ يا مَوْل يَ كَريٌ مِ نْ اَوْلدِ الْكِرا مِ َو َم ْأمُورٌ بِالضّيا َفةِ وَالِْجارَةِ فََا ِ

ل عَلَيْكَ َوعَلى اَهْلِ بَيِْتكَ الطّاهِرينَ .
صَلَواتُ ا ِ

قال السيّد ابن طاووس وأنا اتثّل بعد هذه الزّيارة بذا الشعر واشي اليه (عليه السلم)وأقول :
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جهَتْ رِكاب
نَـزيلُكَ حَيـثُ مَا اّت َ

ت مـنَ الْبِلدِ
وَ ضَيْفـكَ حَيْثُ كُنْ ُ

الفصل السادس :
في ذِكر نبذ مِن الدّعواتِ المَشهورة .
مِن تلك الدّعوات دُعاءُ الصّباح لمير المؤمنين وهو هذا الدُعاء
:
اَللّـهُمّ يا مَ نْ دَلَ عَ لِسانَ ال صّباحِ بِنُطْ قِ تَبَّلجِ هِ ،وَ َسرّحَ قِطَ عَ اّللَيْلِ اْلمُظْلِ مِ ِبغَياهِ بِ تَ َلجْ ُلجِ هِ ،وَاَْتقَ نَ

شمْ سِ بِنُورِ تَاَ ّججِ هِ ،يا مَ نْ دَ ّل عَلى ذاتِ هِ بِذاتِ هِ
ك الدّوّارِ ف مَقاديرِ تََبرّجِ هِ ،وَ َش ْعشَ عَ ضِياءَ ال ّ
صُنْعَ اْلفَ َل ِ

سةِ َمخْلُوقاتِ هِ وَجَ ّل عَ نْ مُل َء َمةِ كَ ْيفِيّاتِ هِ ،يا مَ نْ َقرُ بَ مِ نْ خَطَرا تِ الظّنُو نِ وََبعُ َد عَ نْ
وَتََنزّ هَ عَ ْن مُجانَ َ

َلحَظاتِ اْلعُيُونِ َوعَلِمَ بِما كانَ قَبْلَ َانْ يَكُونَ ،يا مَنْ اَرْ َقدَن ف مِهادِ َامْنِهِ وَاَمانِهِ وَاَْيقَظَن اِل ما مََنحَن

بِهِ مِنْ مِنَنِهِ وَاِحْساِنهِ وَكَفّ اَكُفّ السّوءِ عَنّي بَِيدِهِ وَسُلْطاِنهِ ،صَلّ اللّـهُ ّم عَلَى الدّليلِ اِلَيْكَ فِي اللّ ْيلِ

شرَ فِ الَْطْوَلِ ،وَالنّا صِعِ اْلحَ سَبِ ف ذِرْوَةِ الْكاهِلِ ا َلْعْبَلِ،
الَْلْيَلِ ،وَالْما سِكِ مِ نْ اَ سْبَاِبكَ ِبحَبْلِ ال ّ
وَالثّابِ تِ اْل َقدَ مِ عَلى زَحاليفِها فِي ال ّزمَ نِ الَْوّلَِ ،وعَلى آلِ هِ الَْخْيارِ اْلمُ صْ َطفِيْنَ الَْبْرارِ ،وَافْتَ حِ اللّـ ُهمّ

لَنا مَصاريعَ ال صّباحِ ِبمَفاتي حِ الرّ ْح َمةِ وَاْلفَل حِ ،وَاَلْبِ سْنِي اللّـ ُهمّ مِ نْ اَ ْفضَلِ خِلَ عِ اْلهِدايَةِ وَال صّلحِ،
لشُو عِ ،وَاَ ْجرِ اللّـ ُهمّ ِلهَيْبَتِ كَ مِ نْ اماقي زَفَرا تِ
وََا ْغرِ سِ اللّـهُمّ ِبعَ َظمَتِ كَ ف ِشرْ بِ جَنان يَنابي عَ ا ُ

سنِ
خرْ قِ مِنّي بَِا ِز ّمةِ اْلقُنُو عِ ،اِلـهي اِ نْ لَ مْ تَبَْتدِئنِي الرّ ْحمَةُ مِنْ كَ ِبحُ ْ
ال ّدمُو عِ ،وََادّ بِ اللّـ ُهمّ َنزَ قَ اْل ُ
التّوْفيقِ َفمَنِ السّالِكُ ب اِلَ ْيكَ ف واضِحِ الطّريقِ ،وَاِنْ اَسْ َلمَتْن اَناتُكَ لِقاِئدِ ا َلْمَلِ وَاْلمُن َفمَنِ اْلمُقيلُ

صرُ َك عِ ْندَ مُحارََبةِ الّنفْ سِ وَالشّيْطا نِ َف َقدْ وَكَلَن ِخذْلنُ كَ اِل
عَثَرات مِ نْ كَبَواـ اْلهَوى ،وَِا نْ َخذَلَن نَ ْ

حرْما نُ ،اِلـهي اَتَران ما اَتَيْتُ كَ إلّ مِ نْ حَيْ ثُ الْمالِ اَ مْ عَ ِلقْ تُ بِاَطْرا فِ حِبالِ كَ إلّ
حَيْ ثُ النّ صَبُ وَاْل ِ

حيَ با َعدَتْ ن ذُنُو ب عَ نْ دارِ الْ ِو صالِ ،فَبِئْ سَ اْلمَطِّيةُ الّ ت امْتَطَ تْ َنفْ سي مِ نْ هَواه ـا فَواها لَ ها لِ ما

جرْاَتِ ها عَلى سَّيدِها َومَوْلها اِلـهي َق َرعْ تُ با بَ رَ ْحمَتِ كَ بَِيدِ
سَوّلَتْ لَ ها ظُنُونُ ها َومُنا ها ،وَتَبّا لَها ِل ُ

ص َفحِ اللّـ ُهمّ
رَجائي َو َهرَبْ تُ اِلَيْ كَ لجِئا مِ نْ َفرْ طِ اَهْوائيَ ،وعَ ّلقْ تُ بِاَطْرا فِ حِبالِ كَ اَنامِلَ وَلئىَ ،فاْ ْ

صرْ َعةِ رِدائي َفاِنّكَ سَيّدي َومَوْلي َو ُمعَْتمَدي
َعمّا كُنْتُ (كانَ) اَ ْج َرمْتُهُ مِنْ زَلَلي وَخَطائي ،وَاَقِلْن مِنْ َ
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َورَجائي وَاَنْ تَ غاَيةُ مَطْلُو ب َومُناي ف مُ ْنقَلَ ب َومَثْواىَ ،اِل ـهي كَيْ فَ َت ْطرُدُ مِ سْكينا الَْتجَأَ اِلَيْ كَ مِ نَ
الذّنُو بِ هارِبا ،اَ مْ كَ ْي فَ ُتخَيّ بُ مُ سَْترْشِدا قَ صَدَ اِل جَنابِ كَ ساعِيا ،اَ مْ كَيْ فَ َترُدّ ظَمآنا وَ َردَ اِل
ضكَ مُ ْت َر َعةٌ ف ضَنْكِ الُْمحُولِ ،وَباُبكَ َمفْتُوحٌ لِلطّلَبِ وَاْل ُوغُولِ ،وَاَنْتَ غاَيةُ
حِياضِكَ شارِبا َكلّ وَحِيا ُ
اْلمَسْؤولِ (السّؤْلِ) وَنِهاَيةُ اْلمَأمُولِ ،اِلـهي هذِهِ اَ ِز ّمةُ َنفْسي َعقَلْتُها ِبعِقالِ َمشِيّتِكَ وَهذِهِ َاعْبا ُء ذُنُوب

دَرَأتُ ها ِب َعفْوِ كَ َورَ ْحمَتِ كَ وَهذِ هِ اَهْوائِي اْلمُضِ ّلةُ وَكَلْتُ ها اِل جَنا بِ ُل ْطفِ كَ وَرَأفَِت كَ ،فَا ْجعَلِ اللّ ـ ُهمّ
صَباحي هذا ناِز ًل عَلَي ِبضِياءِ اْلهُدى وَبِال سّل َمةِ بال سلم فِي الدّي نِ وَالدّنْ ياَ ،ومَ سائي جُّنةً مِ نْ كَ ْيدِ

اْلعِدى (ا َلْعْداءِ) وَوِقايَ هً مِ نْ ُم ْردِيا تِ اْلهَوى اِنَ كَ قادِ ٌر عَلى ما تَشاءُ تُؤتِي اْلمُلْ كَ مَ نْ تَشاءُ وَتَ ْنزِ عُ
ك عَلى كُلّ شَيْء قَديرٌ ،تُولِ جُ
اْلمُلْ كَ مِمّ نْ تَشاءُ وَُت ِعزّ مَ نْ تَشاءُ وَُتذِلّ مَ نْ تَشاءُ ،بَِيدِ كَ اْلخَ ْيرُ اِنّ ـ َ
ق مَنْ
خرِ جُ اْلمَيّتَ مِنَ اْلحَي وََترْزُ ُ
خرِ جُ اْلحَيّ مِنَ اْلمَيّتِ وَُت ْ
اللَ ْيلَ ف النّهارِ وَتُولِجُ النّهارَ فِي اللّيْلِ وَُت ْ

ح ْمدِ كَ مَ نْ ذا َي ْعرِ فُ َقدْرَ كَ فَل يَخافُ كَ،
تَشاءُ ِبغَ ْيرِ حِ ساب ،ل اِل ـهَ إلّ اَنْ تَ سُبْحانَكَ اللّ ـ ُهمّ وَِب َ

وَمَن ذا َيعْلَ مُ ما اَنْ تَ فَل يَهابُ كَ ،اَّلفْ تَ ِب ُقدْرَِت كَ اْل ِفرَ قَ ،وَفَ َلقْ تَ ِبلُ ْطفِ كَ اْلفَلَ قَ ،وَاََن ْر تَ بِ َك َرمِ كَ

صمّ ال صّياخيدِ َعذْبا وَاُجاجا ،وَاَْنزَلْتَـ مِنَـ اْل ُمعْ صِراتِ ماءً
دَياجِي اْلغَسَـقِ ،وَاَْن َهرْتَـ اْلمِياهَـ مِ نَ ال ّ

شمْ سَ وَاْلقَ َمرَ لِلَْبرِّيةِ سِراجا وَهّاجا مِ نْ غَ ْيرِ اَ نْ تُمارِ سَ فيما ابَْتدَأ تَ بِ هِ ُلغُوبا وَل
َثجّاجا ،وَ َجعَلْ تَ ال ّ

ِهـ الَْْتقِياءِ،
حمّدـ وَآل ِ
صـ ّل عَلى مُ َ
ْتـ وَاْلفَناءِ َ
َهـ بِاْلمَو ِ
َنـ َتوَ ّحدَ بِاْل ِعزّ وَالْبَقاءِ ،وَ َق َه َر عِباد ُ
عِلجا ،فَيـا م ْ
ضرّ
ْفـ ال ّ
َنـ دُع ِي لِ َكش ِ
ِكـ َامَلي وَرَجائي يـا خَ ْيرَ م ْ
ّقـ ِب َفضْل َ
َاسـَتجِبْ دُعائي وَ َحق ْ
َاسـمَعْ نِدائي و ْ
و ْ

وَاْلمَأمُولِ لِ ُك ّل عُ سْر وَيُ سْر بِ كَ اَْنزَلْ تُ حاجَت فَل َت ُردّن مِ نْ سَنِيّ مَواهِِب كَ خائِبا يا كَريُ يا كَريُ يا

حمّد وَآلِ هِ اَ ْجمَعيَ ثّ اسجد وقل  :اِلـهي
كَريُ ِبرَ ْحمَتِ كَ يا اَرْحَمَ الرّاحِميَ وَ صَلّى الُ عَلى خَ ْيرِ خَ ْلقِ هِ ُم َ
قَلْ ب َمحْجُو بٌ ،وََنفْ سي َمعْيُو بٌَ ،و َعقْلي َمغْلُو بٌ ،وَهَوائي غالِ بٌ ،وَطاعَ ت قَليلٌَ ،و َمعْ صِيَت كَثيٌ،
وَلِ سان ُم ِقرّ بِالذّنُو بِ فَكَيْ فَ حيلَ ت يا سَتّارَ اْلعُيُو بِ وَ يا عَلّ مَ اْلغُيُو بِ وَ يا كاشِ فَ الْ ُكرُو بِِ ،ا ْغ ِفرْ

حمّد وَآلِ ُمحَمّد يا َغفّارُ يا َغفّارُ يا َغفّارُ ِبرَ ْحمَتِكَ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .
ح ْر َمةِ ُم َ
ذُنُوب كُلّها ِب ُ
أقول قد أورد العلمة الجلسي (رحه ال) هذا الدّعاء ف كتاب الدّعاء والصلة من البحار وذيّله ف كتاب ال صلة بشرح وتوضيح وقال :ا نّ
هذا الدّعاء من الدع ية الشهورة ولكن ل أجده ف كتاب يعتمد عليه سوى كتاب الصباح للسيّد ابن با قي رضوان ال عل يه ،وقال أيضا :ا نّ
الشهور هو أن يدعى به بعد فريضة الصّبح ولكن السيّد ابن باقي رواه بعد نافلة الصّبح والعمل بأيّها كان حسنٌ .

دُعَاء كُميل بن زياد (رحمه ال)
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وهُو من الدّعوات العروفة  ،قال العلمة الجلسي (رحه ال)  :انّه أفضل الدعية وهُو دُعاء خضر (عليه السلم) وقد علّمه أمي الؤمني (عليه
السلم)كميلً ،وهُو من خوا صّ أصحابه ويدعى به ف ليلة النّصف مِن شعبان وليلة المعة ويدي ف كفاية شرّ العداء ،وف فتح باب الرّزق،
وف غفران الذّنوب ،وقد رواه الشّيخ والسيّد كلها (قدس سرها) وأنا أرويه عن كتاب مصباح التهجّد ،وهو هذا الدّعاء :

اَللّـ ُهمّ اِنّي أَ ْسأَلُكَ ِبرَ ْحمَتِكَ الّت وَ ِسعَتْ ُكلّ شَيْء ،وَِبقُوِّتكَ الّت َق َهرْتَ بِها ُكلّ شَيْء ،وَ َخضَعَ لَها
كُلّ شَيءَ ،وذَلّ لَها ُكلّ شَيء ،وَِبجََبرُوتِ كَ الّت غَلَبْ تَ بِها كُلّ شَيء ،وَِب ِعزّتِ كَ الّت ل َيقُو مُ لَها شَيءٌ،

وَِبعَ َظمَِت كَ الّ ت مَلَ تْ ُكلّ شَ يء ،وَبِ سُلْطاِنكَ الّذي عَل كُلّ شَ يء ،وَبِوَ ْجهِ كَ الْبا قي َب ْعدَ فَناءِ كُلّ

شَيء ،وَبِأَسْماِئكَ الّت َملَتْ اَرْكانَ كُلّ شَيء ،وَِبعِ ْلمِكَ الّذي اَحاطَ بِ ُكلّ شَيء ،وَبِنُورِ وَ ْجهِكَ الّذي
اَضاءَ لَ هُ ُكلّ شيء ،يا نُورُ يا ُقدّو سُ ،يا َاوّلَ الَْوِّليَ وَيا آ ِخرَ الْخِري نَ ،اَل ّل ُهمّ اغْ ِفرْ لِي الذّنُو بَ الّت

صمَ ،اَللّـهُ ّم ا ْغفِـرْ لِي الذّنُوبَ الّت تُ ْنزِلُ الّنقَمَ ،اَل ّلهُمّ ا ْغ ِفرْ لِي الذّنُوبَ الّت ُتغَيّـرُ الّنعَمَ،
َتهْتِكُ اْلعِ َ
اَللّـ ُهمّ ا ْغ ِفرْ ل الذّنُو بَ الّت َتحْبِ سُ الدّعاءَ ،اَللّـهُ ّم ا ْغفِرْ لِي الذّنُو بَ الّت تُ ْنزِلُ الْبَلءَ ،اَل ّلهُمّ ا ْغ ِفرْ

شفِعُ ِبكَ اِل َنفْسِكَ،
ل كُلّ ذَنْب َاذْنَبْتُهُ ،وَ ُكلّ خَطيئَة اَخْطَأتُها ،اَل ّل ُهمّ اِنّي اََت َقرّبُ اِلَ ْيكَ ِبذِ ْكرِكَ ،وَاَسَْت ْ

وَأَ سْأَُلكَ ِبجُودِ كَ َا نْ ُتدْنِيَن مِ نْ ُقرْبِ كَ ،وَاَ نْ تُو ِزعَن شُ ْكرَ كَ ،وَاَ نْ تُ ْل ِهمَن ذِ ْكرَ كَ ،اَل ّل ُهمّ اِنّي أَ سْأَُلكَ

جعَلَن ِبقِسْمِكَ راضِيا قانِعا وَف جَميعِ الَْحْوالِ
سُؤالَ خاضِع مَُتذَلّل خاشِع اَ نْ تُسا ِمحَن وََترْحَمَن وََت ْ

ك عِنْدَ الشّدائِدِ حاجَتَهَُ ،وعَظُمَ فيما عِنْدَكَ
مُتَواضِعا ،اَل ّل ُهمّ وَأَسْأَُلكَ سُؤالَ مَنِ اشَْتدّتْ فاقَتُهُ ،وَاَْنزَلَ ِب َ

َرغْبَتُهُ ،اَللّـ ُه ّم عَظُمَ سُلْطاُنكَ َوعَل مَكانُ كَ وَ َخفِي مَ ْكرُ كَ وَ َظ َهرَ َا ْمرُ كَ َوغَلَبَ َق ْهرُ كَ وَ َجرَ تْ ُقدْرَتُ كَ
وَل ُيمْ ِكنُ اْلفِرارُ مِنْ حُكُومَتِكَ ،اَل ّل ُهمّ ل اَ ِجدُ ِلذُنُوب غافِرا ،وَل ِلقَبائِحي ساتِرا ،وَل ِلشَيء ِمنْ َعمَلِي

جهْلي
جرّأْ تُ ِب َ
حمْدِ كَ ظَ َلمْ تُ َنفْ سي ،وََت َ
سنِ مَُبدّ ًل غَيْرَ كَ ل اِل ـهَ إلّ اَنْ تَ سُبْحاَنكَ وَِب َ
الْقَبيحِ بِاْلحَ َ
ك عَلَيّ ،اَل ّل ُهمّ مَوْلي كَ مْ مِ نْ قَبيح سََترَْتهُ وَكَ مْ مِ نْ فادِح مِ نَ الْبَلءِ
وَ سَكَنْتُ اِل قَديِ ذِ ْكرِ كَ ل َومَنّ َ

اَقَلْتَهُ (َامَلْتَهُ) وَكَمْ مِنْ عِثار وَقَيْتَهُ ،وَكَمْ مِنْ مَ ْكرُوه دَ َفعْتَهُ ،وَكَمْ مِنْ ثَناء جَميل لَسْتُ اَ ْهلً لَهُ َنشَرْتَهُ،
اَل ّل ُهمّ عَظُ مَ بَلئي وَاَ ْفرَ طَ ب سُوءُ حال ،وَقَ صُرَتْ (قَ صّرَتْ) ب َاعْمال وَ َق َعدَ تْ ب َاغْلل ،وَحَبَ سَن

عَ نْ َنفْعي ُب ْعدُ َامَلي (آمال) ،وَ َخدَعَتْنِي الدّنْيا ِب ُغرُورِها ،وََنفْسي ِبجِنايَتِها (ِبخِيانَتِها) َومِطال يا سَيّدي
خفِي مَا اطّ َلعْ تَ عَلَيْ هِ
ب عَنْ كَ دُعائي سُو ُء َعمَلي وَفِعال ،وَل َت ْفضَحْن ِب َ
حجُ َ
َفأَ ْسأَلُكَ ِب ِعزّتِ كَ اَ نْ ل َي ْ

مِ نْ ِسرّى ،وَل تُعاجِلْ ن بِاْل ُعقُوَبةِ عَلى ما َعمِلْتُ هُ ف خَلَوا ت مِ نْ سُوءِ ِفعْلي وَإ ساءَت َودَوا مِ َتفْري طي
وَجَهالَت َوكَ ْثرَةِ َشهَوات َو َغفْلَت ،وَكُ نِ ال ّل ُهمّ ِب ِعزّتِ كَ ل ف ُكلّ الَْحْوالِ (فِي الَْحْوالِ كُلّها) رَؤوفا

ضرّي وَالنّ َظرَ ف َامْري ،اِلي
َوعَلَي ف جَمي عِ ا ُلْمُو ِر عَطُوفا اِلـهي وَرَبّي مَ نْ ل غَ ْيرُ كَ أَ سْأَُلهُ َكشْ فَ ُ
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َومَوْلي اَ ْجرَيْ تَ عَلَي حُكْما اِتَّبعْ تُ في هِ هَوى َنفْ سي وَلَ مْ اَحَْترِ سْ في هِ مِ نْ َتزْييِ َعدُوّيَ ،ف َغرّ ن بِ ما
اَهْوى وَاَ ْس َعدَهُ عَلى ذِل كَ اْلقَضاءُ فَتَجا َوزْ تُ بِما جَرى عَلَي مِ نْ ذلِ كَ َبعْ ضَ ُحدُودِ كَ ،وَخاَلفْ تُ َبعْ ضَ

جةَ ل فيما جَرى عَلَيّ في هِ قَضاؤُ كَ وَاَْل َزمَن
جةُ) عَلي ف جَمي عِ ذلِ كَ وَل ُح ّ
حّ
حمْدُ (اَْل ُ
اَوا ِمرِ كَ فَ َل كَ اْل َ

حُ ْكمُ كَ وَبَل ُؤ كَ ،وَ َقدْ اَتَيْتُ كَ يا اِل ـهي َبعْدَ َتقْ صيي وَاِ سْراف عَلى َنفْ سي ُمعْتَذِرا نادِما مُنْكَ سِرا

مُ سْتَقيلً مُ سَْت ْغفِرا مُنيبا ُم ِقرّا ُم ْذعِنا ُمعْتَرِفا ل اَ ِجدُ َم َفرّا ِممّا كا نَ مِنّي وَل َم ْفزَعا اَتَوَجّ هُ اِلَيْ هِ ف َامْري
ك ُعذْري وَِادْخالِكَ اِيّايَ ف َسعَة (مِنْ) رَ ْحمَتِكَ اَللّـهُمّ (اِلـهي) فَاقْبَلْ عُذْري وَارْحَمْ ِشدّةَ
غَ ْيرَ قَبُولِ َ

ضعْ فَ َبدَن وَرِ ّقةَ جِلْدي َودِقّ َة عَظْمي ،يا مَ نْ َبدَأَ خَلْقي
ضرّي وَفُكّن مِ نْ َشدّ وَثاقي ،يا رَبّ ارْحَ مْ َ
ُ
َوذِكْري وََترْبِيَ ت وَِبرّى وََت ْغذِيَ ت هَبْ ن لِب ـتِداءِ َك َرمِ كَ وَ ساِلفِ ِبرّ كَ ب يا اِل ـهي وَ سَيّدي َورَبّي،

اَتُرا كَ ُمعَذّب بِنارِ كَ َب ْعدَ َتوْحيدِ كَ وََب ْعدَ مَا انْطَوى عَلَيْ هِ قَلْب مِ نْ َم ْعرِفَتِ كَ وََلهِ جَ بِ هِ لِسان مِ نْ ذِ ْكرِ كَ،

ص ْدقِ اعْتِراف َودُعائي خاضِعا ِلرُبُوبِيّتِكَ ،هَيْهاتَ اَنْتَ َا ْكرَمُ مِنْ اَنْ
وَاعَْت َقدَهُ ضَميي مِنْ حُبّكَ ،وََبعْدَ ِ

شرّدَ مَ نْ اوَيْتَ هُ اَوْ تُ سَ ّلمَ اِلَى الْبَلءِ مَ نْ َكفَيْتَ هُ َورَ ِحمْتَ هُ،
ُتضَيّ عَ مَ نْ رَبّيْتَ هُ اَوْ تُ ْب ِعدَ (تَُب ّعدَ) مَ نْ َادْنَيْتَ هُ اَوْ ُت َ

وَلَيْ تَ ِشعْرى يا سَيّدي وَاِل ـهي َومَوْل يَ اَتُ سَ ّلطُ النّا َر عَلى وُجُوه َخرّ تْ ِلعَ َظمَتِ كَ سا ِجدَةًَ ،وعَلى

اَلْسُن نَ َطقَتْ بِتَوْحيدِكَ صادِ َقةً ،وَِبشُ ْكرِكَ مادِ َحةًَ ،وعَلى قُلُوب اعْتَرَفَتْ ِبِالِيّتِكَ ُمحَ ّق َقةًَ ،وعَلى ضَماِئرَ
حَ َو تْ مِ نَ اْلعِلْ مِ بِ كَ حَتّى صارَتْ خا ِش َعةًَ ،وعَلى جَوارِ حَ َسعَتْ اِل اَوْطا نِ َتعَّبدِ كَ طاِئ َعةً وَاَشارَ تْ

ضعْفي عَنْ
ك عَنْكَ يا كَريُ يا رَبّ وَاَنْتَ َتعْلَمُ َ
بِاسِْتغْفارِكَ مُ ْذعَِنةً ،ما ه َكذَا ال ّظنّ ِبكَ وَل اُخِْبرْنا ِب َفضْلِ َ
قَليل مِ نْ بَل ِء الدّنْيا َو ُعقُوباتِها وَما َيجْري فيها مِ نَ اْلمَكارِ ِه عَلى اَهْلِها ،عَلى اَنّ ذلِ كَ بَلءٌ َومَ ْكرُو هٌ

قَليلٌ مَكْثُهُ ،يَسيٌ بَقاؤُهُ ،قَصيٌ ُمدّتُهُ فَكَيْفَ احْتِمال لِبَلءِ الْ ِخرَةِ وَجَليلِ (حُلُولِ) وُقُوعِ اْلمَكارِهِ فيها

خفّ فُ عَ نْ اَهْلِ هِ لَِنّ هُ ل يَكُو نُ إلّ عَ ْن غَضَبِ كَ وَاْنتِقامِ كَ
َوهُوَ بَلءٌ تَطُولُ ُمدّتُ هُ وََيدُو مُ مَقامُ هُ وَل ُي َ

وَ َسخَ ِطكَ ،وَهذا ما ل َتقُومُ لَهُ السّمـاواتُ وَا َلْرْضُ يا سَّيدِي فَكَيْفَ ل (ب) وَاَنَا عَبْدُ َك الضّعيـفُ
الـذّليـلُ اْلحَقيـرُ اْلمِسْكيـنُ اْلمُسْتَكيُ ،يا اِلي َورَبّي وَسَّيدِي َومَوْليَ لَِيّ ا ُلْمُورِ اِلَيْكَ اَشْكُو

ت مَ عَ
وَلِ ما مِنْ ها اَضِجّ وَاَبْ كي لَِلي مِ اْلعَذا بِ وَ ِشدّتِ هِ ،اَ مْ لِطُولِ الْبَلءِ َو ُمدّتِ هِ ،فَلَئِ نْ صَّيرْتَن لِ ْل ُعقُوبا ِ

َاعْدائِكَ وَ َج َمعْتَ بَيْن وَبَ ْينَ اَ ْهلِ بَلئِكَ وَ َفرّقْتَ بَيْن وَبَ ْينَ اَحِبّائِكَ وَاَوْلياِئكََ ،فهَبْن يا اِلـهى وَسَّيدِي
ت عَلى َحرّ
ت عَلى عَذابِ كَ فَكَيْ فَ اَ صِْب ُر عَلى فِراقِ كَ ،وَهَبْن (يا اِلـهي) صََبرْ ُ
َومَوْل يَ وَرَبّي صََبرْ ُ

نا ِر كَ فَكَيْ فَ اَ صِْبرُ عَ نِ النّ َظرِ اِل كَرامَتِ كَ اَ مْ كَيْ فَ اَ سْ ُكنُ فِي النّارِ َورَجائي َعفْوُ كَ فَِب ِعزّتِ كَ يا سَيّدى

صرُ َخنّ
جنّ اِلَيْكَ بَيْنَ اَهْلِها ضَجيجَ ا ْلمِليَ (الْلِميَ) وَلَ ْ
ضّ
َومَوْليَ اُقْسِمُ صادِقا لَئِنْ َترَكْتَن ناطِقا لَِ ِ
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صرِخيَ ،وَلَبْكِيَنّ عَلَيْكَ بُكاءَ الْفاقِدينَ ،وَلَُنادِيَنّكَ اَيْنَ كُنْتَ يا وَلِيّ اْلمُ ْؤمِنيَ ،يا
اِلَ ْيكَ صُراخَ اْلمَسْتَ ْ
غاَيةَ آمالِ الْعارِفيَ ،يا غِيا ثَ اْلمُ سْتَغيثيَ ،يا حَبيبَ قُلُو بِ ال صّادِقيَ ،وَ يا اِل هَ الْعالَميَ ،اَفَتُرا كَ

سجَنُ) فيها ِبمُخاَلفَتِ هِ ،وَذا قَ َطعْ مَ
جنَ (يُ ْ
ت عَبْد مُ سْلِم ُس ِ
سمَعُ فيها صَ ْو َ
حمْدِ كَ تَ ْ
سُبْحانَكَ يا اِلى وَِب َ

جرْمِ هِ وَجَريرَتِ هِ وَ ُهوَ َيضِجّ اِلَ ْي كَ ضَجي جَ مُ َؤمّ ل ِلرَ ْحمَتِ كَ،
عَذابِ ها ِب َمعْ صِيَِتهِ وَحُبِ سَ بَيْ نَ اَطْباقِ ها ِب ُ
وَيُناديكَ بِلِسانِ اَهْلِ تَوْحيدِكَ ،وَيَتَوَسّلُ اِلَيْكَ ِبرُبُوبِيِّتكَ ،يا مَوْليَ فَكَيْفَ يَبْقى فِي اْلعَذابِ وَهُوَ َيرْجُو
حرِقُ هُ لَهيبُها وَاَنْ تَ
ما سَلَفَ مِ نْ حِ ْلمِ كَ ،اَ مْ كَ ْي فَ تُؤِْلمُ هُ النّارُ وَهُوَ َيأْملُ َفضْلَ كَ وَرَ ْحمَتَ كَ اَ مْ كَيْ فَ ُي ْ

ض ْعفَ هُ ،اَ مْ كَيْ فَ يََتقَ ْلقَلُ بَيْ نَ
تَ سْمَعُ صَوَْتهُ وَتَرى مَكانَه اَ مْ كَيْ فَ َيشْتَمِ ُل عَلَيْ هِ زَفيُ ها وَاَنْ تَ َتعْلَ مُ َ

صدْ َقهُ ،اَ مْ كَيْ فَ َتزْجُرُ هُ زَبانِيَتُها وَهُوَ يُنادي كَ يا رَبّ هُ ،اَ مْ كَيْ فَ َيرْجُو َفضْ َل كَ ف
اَطْباقِها وَاَنْ تَ َتعْلَ مُ ِ

عِ ْتقِ هِ مِنْها فَتَ ْترُكُ هُ فيها هَيْها تَ ما ذلِ كَ الظّ نُ ِب كَ وَلَ اْل َم ْعرُو فُ مِ نْ َفضْلِ كَ وَل ُمشْبِ هٌ لِما عامَلْ تَ بِ هِ
اْلمُوَحّدي نَ مِ نْ ِبرّ كَ وَاِحْسانِكَ ،فَبِالْيَقيِ اَ ْقطَ عُ لَوْ ل ما حَ َكمْ تَ بِ هِ مِ نْ َتعْذي بِ جاحِدي كَ ،وَ َقضَيْ تَ بِ هِ

جعَلْ تَ النّارَ كُلّ ها َبرْدا وَ سَلما وَ ما كانَت لَِحَد في ها َم َقرّا وَل مُقاما لكِنّ كَ
مِ نْ اِخْلدِ مُعاِندِي كَ َل َ
سمْتَ َا نْ َت ْملَ ها مِ نَ الْكافِري نَ مِ نَ اْلجِّنةِ وَالنّا سِ اَ ْجمَعيَ ،وَاَ نْ ُتخَ ّلدَ فيهَا
َت َقدّ سَتْ اَ سْماؤُكَ اَقْ َ

اْلمُعانِدي نَ وَاَنْ تَ َجلّ ثَنا ُؤ كَ قُلْ تَ مُبَْتدِئا ،وَتَطَوّلْ تَ بِالًِنْعا مِ مُتَ َكرّما اَ َفمَ نْ كا نَ مُ ْؤمِنا َكمَ نْ كا نَ فا سِقا

ل يَ سْتَوُونَ ،اِلى وَ سَيّدى فَأَ سْأَلُكَ بِاْل ُقدْرَةِ الّت َقدّرْتَها ،وَبِاْلقَضِّيةِ الّت حََتمْتَها وَحَ َكمْتَها َوغَلَبْ تَ مَ نْ

عَلَيْ هِ اَ ْجرَيْتَها اَ نْ َتهَ بَ ل ف هذِ هِ اللّيْ َلةِ وَف هذِ هِ ال سّا َعةِ كُلّ ُجرْم اَ ْج َرمْتُ هُ ،وَ ُكلّ ذَنْب َاذْنَبْتُ هَُ ،وكُلّ
قَبِيح اَ ْسرَرُْتهَُ ،وكُلّ َجهْل عَمِلْتُهُ ،كََتمْتُهُ اَوْ َاعْلَنْتُهُ اَ ْخفَيْتُهُ اَوْ اَ ْظ َهرْتُهَُ ،وكُلّ سَيّئَة َا َمرْتَ بِاِثْباِتهَا الْكِرامَ

حفْظِ ما يَكُونُ مِنّي وَ َجعَلَْتهُمْ ُشهُودا عَلَيّ مَعَ جَوارِحي ،وَكُنْتَ اَنْتَ الرّقيبَ
الْكاتِبيَ الّذينَ وَكّلَْتهُمْ ِب ِ
عَلَيّ مِنْ وَراِئهِ مْ ،وَالشّا ِهدَ لِما َخفِيَ عَنْهُ مْ ،وَِبرَحْمَتِ كَ اَ ْخفَيْتَ هُ ،وَِبفَضْلِ كَ سََترْتَهُ ،وَاَ نْ تُوَ ّفرَ حَظّي مِنْ

شرُ هُ) َاوْ ِرزْق بَ سَطَْتهُ (تَبْ سُ ُطهُ) اَ ْو ذَنْب
كُلّ خَيْر اَْنزَلْتَ هُ (تَُنزّلُ هُ) اَوْ اِحْ سان َفضّلْتَ هُ َاوْ ِبرّ َنشَرْتَ هُ (تَ ْن ُ
َت ْغ ِفرُهُ اَوْ خَطَأ تَسُْترُهُ ،يا َربّ يا َربّ يا َربّ يا اِلي وَسَيّدي َومَوْليَ وَماِلكَ رِقّى ،يا مَنْ بَِيدِهِ ناصِيَت

حقّ كَ
ضرّى (ِب َفقْرى) َومَ سْكَنَت ،يا خَبيا ِب َفقْرى وَفاقَ ت يا رَبّ يا رَبّ يا رَبّ أَ سْأَُلكَ ِب َ
يا عَليما ِب ُ

ِكـ َمعْمُو َرةً،
ِنـ (فِي) اللّيْلِ وَالنّهارِ ِبذِ ْكر َ
جعَلَ اَوْقاتـ م َ
َنـ َت ْ
َمـ صـِفاِتكَ وَاَسـْماِئكَ ا ْ
ْسـكَ وََاعْظ ِ
وَ ُقد ِ

خ ْدمَتِ كَ مَوْ صُوَلةً ،وََاعْمال عِنْدَ كَ َمقْبُوَلةً حَتّى تَكُو نَ َاعْمال وَاَوْرادى (وَاِرادَت) ُكلّها وِرْدا واحِدا
وَِب ِ

وَحال ف ِخ ْدمَتِ كَ َس ْرمَدا ،يا سَيّدي يا مَ ْن عَلَيْ هِ ُمعَوّل يا مَ نْ اِلَيْ هِ شَكَوْ تُ اَحْوال يا َربّ يا رَبّ يا

رَبّ ،قَ ّو عَلى ِخ ْدمَتِ كَ جَوارِحى وَا ْش ُددْ عَلَى اْلعَز َيةِ جَوانِ حي َوهَ بْ لِ يَ اْلجِدّ ف َخشْيَتِ كَ ،وَالدّوا مَ
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خ ْدمَتِ كَ ،حَتّى اَ ْسرَحَ اِلَ ْي كَ ف مَيادي نِ ال سّابِقيَ وَاُ ْس ِرعَ اِلَ ْي كَ فِي الْبارِزي نَ (اْلمُبادِري نَ)
فِي الِْتّصالِ ِب ِ
وَاَشْتا قَ اِل ُقرْبِ كَ فِي اْل ُمشْتاقيَ وََادْنُوَ مِنْ كَ دُنُوّ الُْمخْلِصيَ ،وَاَخافَ كَ مَخا َفةَ اْلمُوقِنيَ ،وَاَجَْتمِ عَ ف

جِوارِ كَ مَ عَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل ّل ُهمّ َومَ نْ اَرادَن بِ سُوء َفاَ ِردْ هُ َومَ نْ كادَن فَ ِكدْ هُ ،وَا ْجعَلْن مِ نْ اَحْ سَ ِن عَبيدِكَ
صهِمْ زُْل َفةً َلدَيْ كََ ،فاِنّ هُ ل يُنالُ ذلِ كَ إلّ ِب َفضْلِ كَ ،وَ ُجدْ ل
نَ صيبا عِ ْندَ كَ ،وَاَ ْقرَبِهِ مْ مَ ْنزَِلةً مِ ْن كَ ،وَاَخَ ّ

ك مُتَيّما
ف عَلَيّ ِب َمجْدِ كَ وَا ْحفَظْن ِبرَ ْحمَتِ كَ ،وَا ْجعَلْ لِسان ِبذِ ْكرِ كَ َل ِهجَا وَقَلْب ِبحُبّ َ
ِبجُودِ كَ وَاعْطِ ْ
ت عَلى عِبادِ كَ ِبعِبادَتِ كَ ،وََا َمرَْتهُ مْ
َو ُمنّ عَلَيّ ِبحُ سْنِ اِجابَتِ كَ ،وَاَقِلْن عَثْرَت وَا ْغفِرْ زَلّتَ ،فاِنّ كَ َقضَيْ َ

ضمِنْ تَ َلهُ مُ الِْجاَبةََ ،فاِلَيْ كَ يا َربّ نَ صَبْتُ وَجْهي وَاِلَ ْي كَ يا رَبّ َم َددْ تُ يَدي ،فَِب ِعزّتِ كَ
ِبدُعائِ كَ ،وَ َ

جنّ وَالِْنْ سِ مِ نْ َاعْدائي،
ا سَْتجِبْ ل دُعائي وَبَ ّلغْن مُنا يَ وَل َتقْطَ عْ مِ نْ َفضْلِ كَ رَجائي ،وَا ْكفِن َشرّ اْل ِ
يا سَريعَ الرّضا ِا ْغ ِفرْ ِلمَ نْ ل َيمْ ِل كُ إ ّل الدّعاءَ َفاِنّ كَ َفعّالٌ لِما تَشاءُ ،يا مَ نِ ا ْس ُمهُ دَواءٌ َوذِ ْكرُ هُ شِفاءٌ

وَطاعَتُ ُه ِغنً ،اِرْحَ مْ مَ نْ رَأْ سُ مالِ هِ الرّجاءُ وَ سِل ُحهُ الْبُكاءُ ،يا سابِـغَ الّنعَ مِ ،يا دافِ عَ الّنقَ مِ ،يا نُورَ

حمّد وَا ْفعَلْ ب ما اَنْتَ اَ ْه ُلهُ وَصَلّى
حمّد وَآلِ ُم َ
اْل ُمسْتَوْحِشيَ فِي الظّ َلمِ ،يا عالِما ل ُيعَ ّلمُ ،صَ ّل عَلى ُم َ
ل عَلى رَسُوِلهِ وَالَِْئمّةِ اْلمَياميَ مِنْ آِلهِ (اَهْ ِلهِ) وَسَ ّلمَ َتسْليما كَثيا .
اُ

دُعاءُ ال َعشَراتِ
وهُو دعاء ف غاية العتبار وف نسخ رواياته اختلف وأنا أرويه عن مصباح الشيخ  ،ويستحب الدّعاء به ف كلّ صباح ومساء وأفضل أوقاته
بعد العَصر مِنْ يوم المعة :

دُعاء ال َعشَرات
حمْدُ لِ وَل اِلـهَ إلّ الُ وَالُ اَكَبرُ وَل حَوْلَ ول قُوّةَ إلّ بِالِ اْلعَلِيّ اْلعَظِيم ،سُبْحانَ
سُبْحانَ الِ وَاْل َ
الِ آناءَ اللّيْلِ وَاَطْرافَ النّهارِ ،سُبْحانَ الِ بِاْلغُدُوّ وَالصالِ ،سُبْحانَ الِ بِاْل َعشِيّ وَالِْبكارِ ،سُبْحا َن الِ

خرِجَ اْلحَيّ
ح ْمدُ فِي السّماواتِ وَالَْ ْرضِ َو َعشِيّا وَحيَ تُ ْظ ِهرُونَُ ،ي ْ
حيَ ُت ْمسُونَ وَحيَ ُتصْبِحُونَ وَلَهُ اْل َ

خرَجُونَ ،سُبْحانَ رَبّكَ رَبّ
خرِجُ اْلمَيّتَ مِنَ اْلحَيّ وَُيحْييِ ا َلْرْضَ َبعْدَ مَوْتِها َوكَذلِكَ ُت ْ
مِنَ اْلمَيّتِ وَُي ْ
ح ْمدُ لِ رَبّ الْعاَلمِيَ ،سُبْحانَ ذِي الُ ْل كِ وَاْلمَلَكُو تِ،
صفُونَ وَ سَل ٌم عَلَى ا ُلرْ سَليَ وَاْل َ
اْل ِعزّ ِة عَمّا يَ ِ

حقّ ا ُلهَ ْيمِ نِ (اْلمُبيِ) اْل ُقدّو سِ،
سُبْحانَ ذِي اْلعِزّةِ وَاْلجَبَرُو تِ ،سُ ْبحَانَ ذِي الْكِ ْبرِياءِ وَاْلعَ َظ َمةِ اْلمَ ِل كِ اْل َ

سُبْحانَ ال اْلمَلِ كِ اْلحَيّ اّلذِي ل َيمُو تُ ،سُبْحانَ الِ اْلمَلِ كِ اْلحَيّ اْل ُقدّو سِ ،سُبْحانَ الْقائِ مِ اْلدّائِ مِ،
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سُبْحانَ اْلدّائِ مِ القائِمِ ،سُبحَانَ رَبّ يَ اْلعَظيِمِ ،سُبْحانَ رَبّيَ ا َلْعْلى ،سُبْحانَ اْلحَيّ القَيّو مِ ،سُبْحانَ اْلعَلِيّ
ـْحا َن الدّائِمِـ غَ ْيرِ اْلغَافِلِ،
ـْحاَنهُ وَتَعال ،سُـبّوحٌ ُقدّوسٌـ رَبّنـا َورَبّ اْلمَلئِكَةِ وَالرّوحـِ ،سُب
ا َلْعْلى ،سُب

سُبْحانَ الْعالِ مِ ِبغَ ْيرِ َتعْلِيم ،سُبْحانَ خالِ قِ ما يُرى ،ومَا ل يُرى سُبْحانَ الّذي ُيدْرِ كُ الَْبْصارَ وَل ُتدْ ِركُ هُ

الْبْ صارُ وَهُوَ اللّطي فُ اْلخَبِيُ ،اَللّ ـ ُهمّ إنّي اَ صَْبحْتُ مِنْ كَ ف ِنعْمَة وَخَيْر وََبرَكَة وَعافِيَة فَ صَ ّل عَلى

حمّد وَآلِهِ وَاَْتمِمْ عَلَيّ ِن ْعمَتَكَ وَخَ ْيرَكَ وََبرَكاتِكَ وَعافِيَتِكَ بِنَجاة مِنَ الْنّارِ ،وَارْزُقْنِي شُ ْكرَكَ وَعافِيَتَكَ
ُم َ

وَ َفضْلَ كَ وَكَرامَتَ كَ اَبَدا ما اَْبقَيْتَنِي ،اَللّـ ُهمّ بِنُورِ كَ اهَْتدَيْ تُ وَِب َفضْلِ كَ ا سَْتغْنَيْتُ وَبِِن ْعمَتِ كَ اَ صَْبحْتُ

وََامْسَيْتُ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اُ ْش ِهدُ كَ وَكَفى ِبكَ َشهِيدا وَاُ ْش ِهدُ مَلئِكَتِ كَ واَنْبِيا ِءكَ وَرُ ُسلَكَ وَ َحمَ َل َة َعرْشِ كَ
وَ سُكّانَ سَماواِتكَ وََارْضِ كَ (وَاَرَضي كَ) وَجَمي عَ خَ ْل ِق كَ بِاَنّ كَ اَنْ تَ الُ ل اِل ـهَ إلّ اَنْ تَ وَ ْحدَ كَ ل

ك عَلى كُلّ شَ يء َقدِيرٌُ ،تحْ يي
صلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ عَبْدُ كَ َورَ سُولُكَ وَاَنّ َ
َشرِي كَ َل كَ واَنّ ُمحَمّدا َ
وَتُمي تُ وَتُمي تُ وُتحْ يي وَاَ ْشهَدُ اَنّ اْلجَّنةَ حَقّ وَاَنّ النّارَ حَقّ ،وَ (اَنّ) الّنشُورَ حَقّ ،وَالْ سّا َعهَ اتَِيةٌ ل

رَيْ بَ فيهَا ،وََانّ الَ يَ ْبعَ ثُ مَ نْ فِي القُبُورِ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ عَلِيّ بْ نَ اَب طالِب اَميُ اْلمُ ْؤمِنِيَ َحقّا َحقّا ،وَاَنّ

الِْئ ّمةَ مِ نْ وُْلدِهِـ هُ مُ الْئمّةُ الُداةُ اْل َمهْدِيّو َن غَ ْيرُ الضّالّيَ وَلَ ا ُلضِلّيَ وَاَّنهُم ْـأَوْلِياؤٌ كَ اْلمُ صْ َطفَوْنَ
صصَْتهُ ْم مِ نْ
صفْوَتُكَ وَخَِيرَتُ كَ مِ نْ خَ ْل ِق كَ وَُنجَبا ُؤ كَ اّلذِي نَ انَْتجَبَْتهُ مْ لِدينِ كَ وَاخْتَ َ
وَ ِحزْبُ كَ الْغالِبُو نَ وَ ِ

ك عَلَ ْيهِ مْ وال سّلمُ وَرَحْم ُة الِ
ص َطفْيََتهُ ْم عَلى عِبادِ كَ ،وَ َجعَلَْتهُ مْ ُحجّ ًة عَلَى العالَميَ صَلَواُت َ
خَ ْل ِق كَ ،وا ْ

ك عَلى
ت عَنّى راض اِنّ َ
وََبرَكاتُ هُ ،اَللّـ ُهمّ اكْتُ بْ ل ه ِذ هِ الشّهادَ َه عِنْدَ كَ حَتّى ُت َلقّنّيهاَ يَوْ مَ اْلقِيا َمةِ وَانْ َ
ص َعدُ َاوّلُ هُ وَل يَ ْن َفدُ ا ِخرُ هُ ،اَللّـهُمّ لَ كَ اْلحَمدُ َحمْدا َتضَ عُ
ما تَشاءُ قَديرٌ ،اَللّـهُمّ لَ كَ اْلحَمدُ حَمدا يَ ْ

َل كَ ال سّماءُ كََنفَيْها (كَ ْتفَيْها) وَتُ سَبّحُ َل كَ الْرْ ضُ َومَ نْ عَلَيْها ،اَللّـهُمّ لَ كَ اْلحَ ْمدُ َحمْدا َسرْمَدا اَبَدا
لَ اْنقِطا عَ لَ هُ وَل نَفادَ وََل كَ يَنْبَغي وَاِلَيْ كَ يَنْتَهي فِيّ َوعَلَيّ وََلدَيّ َومَعي وَقَبْلي وََبعْدي وَاَمامِي وَفَوْقي

شرْ تُ وَُبعِثْ تُ يا مَوْل يَ .اَللّـهُمّ
حمْدُ اِذا ُن ِ
وََتحْت وَاِذا مِتّ وَبَقي تُ َفرْدا وَحيدا ُثمّ فَنيِ تُ ،وَلَ كَ اْل َ
وََل كَ اْلحَ ْمدُ وَلَ كَ الشّ ْكرُ ِبجَمي عِ مَحا ِمدِ كَ كُلّها عَلى جَمي عِ َنعْماِئ كَ كُلّها حَتّى يَنَْتهِ يَ اْلحَ ْمدُ اِل ما

حمْ ُد عَلى ُكلّ اَكْلَة وَشِربَة وَبَ ْطشَة وَقَ ْبضَة وَبَسْطَة وَف كُلّ مَوْضِعِ
ُتحِبّ رَبّنا وََترْضى ،اَللّـ ُهمّ َلكَ اْل َ

حمْدُ َحمْدا ل مُنْتَهى لَهُ دُو َن عِ ْلمِكَ وََلكَ
حمْدُ َحمْدا خالِدا مَعَ خُلُودِكَ وَلكَ اْل َ
َش ْعرَة ،اَللّـ ُهمّ َلكَ اْل َ

ح ْمدُ عَلى
َكـ اْل َ
ِضاكـ وَل َ
ِلهـ إلّ ر َ
َكـ المدُ حَمدا ل أخرَ لقائ ِ
ُونـ مشيّتِكـَ ،وَل َ
لهـ د َ
ح ْمدُ حدا أمدَ ُ
اْل َ
ح ْمدِ وََل كَ اْلحَ ْمدِ
ح ْمدُ عَلى َعفِْو كَ َب ْعدَ قُدرَِت كَ وَلَ كَ اْلحَ ْمدُ باعِ ثَ اْل َ
حِ ْلمِ كَ َب ْعدَ عِلْمِ كَ وََل كَ اْل َ

ح ْمدِ وَلَ كَ
ح ْمدِ مُبَتدِ عَ اْل َ
ح ْمدِ وَلَ كَ اْل َ
حمْدُ مُنَْتهَى اْل َ
حمْدِ وََل كَ اْل َ
ح ْمدُ بَدي عَ اْل َ
وارِ ثَ اْلحَ ْمدُ ولَ كَ اْل َ
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حمْدِ وَلَ كَ اْلحَ ْمدُ صا ِدقَ ال َو ْعدِ
حمْدُ قَديَ اْل َ
حمْدِ وََل كَ اْل َ
حمْدِ وََل كَ اْلحَ ْمدُ وَلِيّ اْل َ
ح ْمدُ ُمشَْترِ يَ اْل َ
اْل َ
َواتـ مُنِلَ (مَُنزّلِ)
ُجيبـ الدّع ِ
َ
َجاتـ م
َفيعـ الدّر ِ
َكـ اْلحَ ْمدُ ر َ
ِمـ الَْمجْدِ وَل َ
وَفِيّ اْل َع ْهدِ عَزيزَ الُ ْندِ قائ َ

خرِ جَ
الْيا تِ مِ نْ فَوْ قِ سَبْعِ سَماوات عَظي مَ الَْبرَكا تِ ُمخْرِ جَ النّورِ مِ نَ الظّلُما تِ مَ نْ فِي الظّلُما تِ و ٌم ْ

اِلَ النّورِ ،مَُبدّلَ السّـيّئاتِ حَسـَنات ،وَجاعِلَ اْلحَسـَناتِ دَرَجات ،اَللّــهُمّ لَكَـ اْلحَ ْمدُ غا ِفرَ الذّنْبِـ
ح ْمدُ فِي الّليْلِ
وَقابِلَ التّ ْو بِ شَديدَ اْلعِقا بِ ذَا الطّوْلِ ،ل اِلـهَ إلّ اَنْ تَ اِلَ ْي كَ اْلمَصيُ ،اَللّـ ُهمّ َل كَ اْل َ

ح ْمدُ َع َددَ كُلّ
ح ْمدُ فِي ال ِخرَةِ وَالُْول ،وََل كَ اْل َ
اِذا َيغْشى ،وَلَ كَ اْلحَ ْمدُ فِي النّهارِ اِذا َتجَلّى ،وََل كَ اْل َ

ح ْمدُ َع َددَ ما ف جَوّ
نَجْم َومَلَك فِي ال سّماءِ ،وَلَ كَ اْلحَ ْمدُ عَ َددَ الثّرى وَاْلحَ صى وَالنّوى ،وَلَ كَ اْل َ

حمْدُ
ح ْمدُ َع َددَ ما ف جَوْ فِ الرْ ضِ ،وََل كَ اْلحَ ْمدُ عَ َددَ اَوْزا نِ مِيا هِ الْبِحارِ ،وَلَ كَ اْل َ
الّسماءِ ،وََل كَ اْل َ

حمْ ُد َعدَدَ ما عَلى وَجْ هِ ا َلْرْ ضِ ،وََل كَ اْلحَ ْمدُ عَ َددَ ما اَحْصى كِتاُب كَ،
َع َددَ اَوْرا قِ الَْشْجارِ ،وَلَ كَ اْل َ
حمْ ُد َعدَدَ ما اَحا طَ بِ ِه عِ ْلمُ كَ ،وَلَ كَ اْلحَ ْمدُ عَ َددَ الِْنْ سِ وَاْلجِنّ وَاْلهَوامّ وَالطّ ْيرِ وَالْبَهائِ مِ
وَلَك اْل َ

وال سّباعَِ ،حمْدا كثيا طَيّبا مُباركا فِي هِ كَ ما ُتحِبّ رَبّ نا وََترْ ضى ،وَكَ ما يَنْبَ غي لِ َكرَ مِ وَ ْجهِ كَ َو ِعزّ

حمْدُ وَ ُهوَ اللّطي فُ اْلخَبيُ.
جَللِ كَ .ثّ تقول عشرا  :ل اِلـهَ إلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ ،لَ هُ اْلمُلْ كُ وَلَ هُ اْل َ

حمْدُ ُيحْيي وَيُمي تُ ويُمي تُ وَُيحْيي وَ ُهوَ
وعشرا  :ل اِلـهَ إلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ ،لَ هُ اْلمُ ْل كُ وَلَ هُ اْل َ
حَيّ ل َيمُو تُ بَِيدِ هِ اْلخَ ْيرُ َوهُ َو عَلى كُلّ شَ يء قَديرٌ .وعشرا  :اَ سَْت ْغفِرُ الَ اّلذِي ل اِل ـهَ إلّ هُوَ اْلحَيّ

اْلقَيّو مُ وَاَتُو بُ اِلَيْ هِ .وعشرا  :يا َالُ يا َالُ ،وعشرا  :يا رَحْم نُ يا رَحْم نُ وعشرا  :يا رَحي مُ يا رَحي مُ وعشرا  :يا
بَدي عُ ال سّماواتِ وَالَْرْ ضِ وعشرا  :يا ذَا اْلجَللِ وَالِْكْرا مِ وَعشرا  :يا حَنّا نُ يا مَنّا نُ َوعَشرا  :يا حيّ يا قَيّو مُ
سمِ الِ الرّحْمنِ الرّحِيمِ
وعشرا  :يا حَيّ ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ وعشرا  :يا َالُ يا ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ وَعشرا  :بِ ْ
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد وعشرا  :اَللّـ ُهمّ ا ْفعَلْ ب ما اَنْتَ اَ ْهلُهُ وعشرا  :آميَ آمي
 :اَللّـ ُهمّ َ

وعشرا

َوعشرا :

قُلْ هُ َو الُ اَ َحدٌ ثّ تقول  :اَللّ ـ ُهمّ ا صْنَعْ ب ما اَن تَ اَ ْهلُ هُ وَل تَ صْنَعُ ب ما اَنَا َاهْلُ هُ َفاِنّ كَ اَهْلُ الّتقْوى
وََاهْلُ اْل َم ْغفِرَةِ ،وَاَنَا اَهْلُ الذّنُو بِ وَاْلخَطايا فَارْ َحمْن يا مَوْل يَ وَاَنْ تَ اَرْحَ مُ الرّاحِميَ.

وايضا تقولُ عشرا :

حمْدُ لِ الّذي لَ مْ يَّتخِذْ وَلَدا وَلَ مْ
ت عَلَى اْلحَيّ الّذي ل َيمُوُ تُ وَاْل َ
ل حَْوَلَ وَل قُوّ هَ إلّ بِالِ تَوَكّلْ ُ

يَ ُكنْ َلهُ شَريكٌ ف اْلمُلْكِ وََلمْ يَ ُكنْ َلهُ وَلِيّ ِمنَ الذّلّ وَكَّبرْهُ تَكْبيا .

دُعاءُ السّماتِ
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الَعروف بدُعاء الشّبور ،ويُستحبّ الدّعاء بِه ف آخر ساعة مِ ْن نَهار الُم عة وَل يفى انّه م نَ الدع ية الشهورة وقد واظب عليه اك ثر العلماء
ي ف مصباحِ الشّيخ الطّوسي ،وف جال السبوع للسيّد ابن طاووس وكتب الكفعمي باسناد مُعتبة عن مُحمّد بن عثمان
ال سّلف وهو مَرو ّ
العُمري رضوان ال عل يه وهُو من نوّاب الجّة الغائب (عل يه ال سلم) و قد ُروِي الدعاء أيضا عن الباقِر وال صّادق (عليه ما ال سلم)وَرواه
الجلسي (رحه ال) ،ف البحار فشرحه ،وهذا هو الدّعاء على رواية الِصباح للّشيخ :

اَللّ ـ ُهمّ اِنّى اَ ْسأَلُكَ بِا ْسمِكَ اْلعَظي مِ ا َلْعْظَ مِ ا َلْعَزّ الَْجَلّ الَْ ْكرَ مِ الّذى اِذا دُعي تَ بِ هِ عَلى مَغالِ قِ
اَبْوا بِ ال سّمآءِ لِ ْلفَتْ حِ بِالرّ ْح َمةِ اْنفََتحَ تْ ،وَاِذا دُعي تَ بِ ِه عَلى مَضآئِ قِ اَبْوا بِ ا َلْرْ ضِ لِ ْل َفرَ جِ اْن َفرَجَ تْ،
وَاِذا دُعي تَ بِ ِه عَلَى العُ سْرِ لِلْيُ سْرِ تَيَ سّرَتْ ،وَاِذا دُعي تَ بِ ِه عَلَى ا َلْمْوا تِ لِلّنشُورِ انَْتشَرَ تْ ،وَاِذا

شفَتْ ،وَِبجَللِ وَ ْجهِكَ الْكَريِ اَ ْكرَمِ اْلوُجُوهِ وََا َعزّ الْوُجُوهِ
ضرّاءِ انْ َك َ
دُعيتَ بِ ِه عَلى َكشْفِ الْبَأسآءِ وَال ّ
شعَتْ لَهُ الَْصْواتُ وَوَجِلَتْ لَهُ اْلقُلُوبُ مِنْ مَخافَتِكَ،
ضعَتْ لَهُ الرّقابُ وَ َخ َ
الّذى عَنَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وَ َخ َ

وَِبقُوِّت كَ الّت بِها ُتمْ سِكُ ال سّمآءَ اَ نْ َتقَ عَ عَلَى ا َلْرْ ضِ إلّ ِبِاذْنِ كَ ،وَُتمْ سِكُ ال سّماواتِ وَا َلْرْ ضَ اَ نْ

َتزُول ،وَِبمَشِيّتِ كَ الّ ت دا نَ (كا نَ) لَهَا الْعاَلمُو نَ ،وَبِكَ ِلمَتِ كَ الّ ت خَ َلقْ تَ بِهَا ال سّماواتِ وَا َلْرْ ضَ،
وَِبحِ ْكمَتِكَ الّت صََنعْتَ ِبهَا اْلعَجآئِبَ وَخَ َلقْتَ ِبهَا الظّ ْل َمةَ وَ َجعَلْتَها لَ ْيلً وَ َجعَلْتَ اللّيْلَ سَكَنا (مَسْكَنا)

شمْسَ وَ َجعَلْتَ الشّمْسَ
وَخَ َلقْتَ ِبهَا النّورَ وَ َجعَلْتَهُ نَهارا وَ َجعَلْتَ النّهارَ ُنشُورا مُبْصِرا ،وَخَ َلقْتَ ِبهَا ال ّ
ِبـ وَ َجعَلْتَهـا ُنجُوما وَُبرُوجا
ْتـ بِهَا الْكَواك َ
ْتـ اْل َقمَرَ نُورا ،وَخَ َلق َ
ْتـ بِهَا اْل َقمَرَ وَ َجعَل َ
ضِيآءً ،وَخَ َلق َ

َومَصابيحَ وَزيَنةً وَرُجُوما ،وَ َجعَلْ تَ لَها مَشارِ قَ َومَغا ِر بَ وَ َجعَلْ تَ لَها مَطالِ عَ َومَجارِىَ ،وَ َجعَلْ تَ لَها
ْسـنْتَ تَصـْويرَها
َصـوّرْتَها فَاَح َ
ْسـنْتَ َتقْديرَهـا ،و َ
فَلَكا َومَسـابِـحَ وَ َقدّرْتَهـا فِى السـّمآءِ مَنازِلَ فَاَح َ
خرْتَها بِ سُلْطانِ اللّيْلِ
وَاَحْ صَيْتَها بِاَ سْمآئِكَ اِحْ صآءً َودَّبرْتَ ها ِبحِ ْكمَتِ كَ َتدْبيا فأحْ سَنْتَ َتدْبيَ ها وَ َس ّ
ـيَ وَاْلحِسـابِ ،وَ َجعَلْتَـ ُرؤْيَتَهـا ِلجَميعِـ النّاسِـ َمرْئً واحِدا
وَسُـلْطانِ النّهارِ وَالسـّاعاتِ َو َعدَدَ السّن

وَاَ ْسأَلُكَ ال ّلهُمّ ِب َمجْدِكَ الّذى كَ ّلمْتَ بِهِ عَبْدَكَ َورَسُولَكَ مُوسَى بْنَ ِعمْرانَ عليه السلم فِى اْل ُم َقدّسيَ

فَوْقَ اِحْساسِ الْ َكرّوبيَ (الْ َكرّوبِيّيَ) َفوْقَ غَمآئِمِ النّورِ فَوْقَ تابُوتِ الشّهادَةِ ف عَمُودِ النّارِ وَف (وَاِل)
طُورِ سَيْنآءَ وَ ف جَبَلِ حُوري ثَ فِى الْوادِ اْلمُ َقدّ سِ فِى الُْب ْق َعةِ اْلمُبارَ َكةِ مِ نْ جانِ بِ الطّورِ الَْْيمَ ِن مِ نَ
حرَ وَفِى اْلمُنَْبجِساتِ الّت
صرَ بِتِ سْعِ ايات بَيّنات ،وَيَوْ مَ َفرَقْ تَ لِبَن اِ سْرآئيلَ الَْب ْ
جرَةِ وَف َارْ ضِ مِ ْ
شَ
ال ّ
حرِ ف قَلْ بِ اْل َغمْرِ كَاْلحِجارَةِ ،وَجاوَ ْز تَ بِبَن
ت مآءَ الَْب ْ
حرِ سُوفَ ،و َع َقدْ َ
صََنعْتَ بِهَا اْلعَجآئِ بَ ف َب ْ

حرَ وََتمّ تْ كَ ِلمَتُ كَ اْلحُ سْن عَلَ ْيهِ مْ بِ ما صََبرُوا وَاَوْرَثَْتهُ مْ مَشارِ قَ الَْرْ ضِ َومَغارِبَهَا الّ ت
اِ سْرائيلَ الَْب ْ

با َركْ تَ فيها لِلْعالَميَ ،وََا ْغرَقْ تَ ِفرْعَوْ نَ وَجُنُودَ هُ َومَراكِبَ هُ فِى الَْيمّ ،و بِا ْسمِكَ اْلعَظي مِ ا َلْعْظَ مِ ا َلْ َعزّ
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جدِكَ الّذى َتجَلّيْتَ بِهِ ِلمُوسى كَليمِكَ عليه السلم ف طُورِ سَيْناءَ ،وَلِبْراهيمَ عليه
الَْجَلّ ا َلْ ْكرَمِ وَِب َم ْ
صفِيّكَ عل يه ال سلم ف بِ ْئرِ شِ يع ( سَبْع)
جدِ اْلخَيْ فِ ،وَلِ سْحقَ َ
سِ
ال سلم خَلي ِل كَ مِ نْ قَبْلُ ف مَ ْ
وَلَِي ْعقُو بَ نَبِيّ كَ عليه السلم ف بَيْ تِ ايل ،وَاَوْفَيْ تَ لِبْراهي مَ عليه السلم بِميثاقِ كَ وَلِ سْحقَ ِبحَ ْلفِ كَ
جدِ كَ الّذى َظ َهرَ ِلمُو سَى بْ نِ
وَلَِي ْعقُو بَ ِبشَهادَتِ كَ وَلِ ْلمُ ْؤمِنيَ بِ َوعْدِ كَ وَلِلدّاعيَ بِاَ سْماِئكَ فَاَجَبْ تَ ،وَِبمَ ْ

جدِ اْل ِعزّةِ
صرَ ِب َم ْ
ت عَلى اَرْ ضِ مِ ْ
ِعمْرا نَ عل يه ال سلم عَلى قُّبةِ ال ّرمّا نِ (الزّما نِ) وَبِاياتِ كَ الّ ت وَ َقعَ ْ
وَاْلغَلََبةِ بِايات عَزيزَة وَ بِ سُلْطانِ اْلقُوّةِ وَِب ِعزّةِ اْل ُقدْرَةِ وَِبشَ ْأ نِ الْ َك ِلمَةِ التّآ ّمةِ ،وَبِكَلِماتِ كَ الّ ت َت َفضّلْ تَ

بِ ها عَلى اَهْلِ ال سّماواتِ وَالَْرْ ضِ وَاَهْ ِل الدّنْ يا وَاَهْلِ الْ ِخرَةِ ،وَِبرَحْمَتِ كَ الّ ت مَنَنْ تَ بِ ها عَلى جَمي عِ

خَ ْل ِق كَ ،وَبِا سْتِطاعَِتكَ الّ ت اَ َقمْ تَ بِ ها عَلَى الْعالَميَ ،وَبِنُورِ كَ الّذى َقدْ َخ ّرمِ نْ َف َزعِ هِ طُورُ سَيْنآءَ،
خفَضَتْ َلهَا السّماواتُ
وَِبعِ ْلمِكَ وَجَللِكَ وَكِ ْبرِيآئِكَ وَ عِزّتِكَ وَجََبرُوتِكَ الّت لَمْ تَسَْتقِلّهَا الَْرْضُ وَاْن َ

ضعَ تْ َلهَا اْلجِبالُ وَ سَكَنَتْ َلهَا الَْرْ ضُ
وَاْنزَ َجرَ َلهَا اْلعُمْ قُ الَْكَْبرُ ،وَ َر َكدَ تْ َلهَا الْبِحارُ وَالَْنْهارُ ،وَ خَ َ

ِبمَناكِبِها ،وَا سَْتسْ َلمَتْ َلهَا اْلخَلئِ قُ ُكلّها ،وَ َخ َفقَ تْ َلهَا الرّيا حُ ف َجرَيانِها  ،وَ َخمَدَ تْ َلهَا النّيا نُ ف
اَوْطانِها ،وَبِ سُلْطاِنكَ الّذى ُعرِفَ تْ َل كَ بِ هِ اْلغَلََبةُ دَ ْهرَ الدّهُورِ وَ ُح ِمدْ تَ بِ هِ فِى ال سّماواتِ وَالَْرَضيَ،

وَبِكَ ِلمَِت كَ كَ ِل َمةِ ال صّ ْدقِ الّت سََبقَتْ لَِبينا ادَ مَ عليه السلم َوذُرّيّتِ هِ بِالرّحْ َمةِ وَاَ سْأَُلكَ بِكَ ِلمَتِ كَ الّت

جدِ كَ
صعِقا ،وَِب َم ْ
جعَلْتَ هُ دَكّا وَ َخرّ مُو سى َ
غَلَبَ تْ ُكلّ شَىْء ،وَبِنُورِ وَ ْجهِ كَ الّذى َتجَلّيْ تَ بِ هِ ِل ْلجَبَلِ َف َ
الّذى َظ َه َر عَلى طُورِ سَيْنآءَ فَكَ ّلمْ تَ بِ ِه عَ ْبدَ كَ َورَ سُوَلكَ مُو سَى بْ َن عِمْرا نَ ،وَبِ َط ْلعَتِ كَ ف ساعيَ
وَ ُظهُورِ كَ ف جَبَلِ فارا نَ ِبرَبَوا تِ اْل ُم َقدّ سيَ وَجُنُودِ اْلمَلئِكَةِ ال صّا ّفيَ وَ ُخشُو عِ اْلمَلئِ َكةِ

ا ْلمُ سَبّحيَ،

وَبَِبرَكاتِ كَ الّت با َركْ تَ في ها عَلى اِبْراهي مَ خَليلِ كَ عليه السلم ف ُا ّمةِ ُمحَمّ د صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ،
صفِيّكَ ف ُا ّم ِة عيسى عليهما السلم ،وَبارَكْ تَ لَِي ْعقُو بَ اِ سْرآئيلِكَ ف ُا ّمةِ مُوسى
وَبا َركْ تَ لِ سْحقَ َ

حمّد صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ف عِ ْترَتِ هِ َوذُرّيّتِ هِ وَُامّتِ هِ ،اَللّـ ُهمّ وَكَما
عليهما السلم ،وَبا َركْ تَ ِلحَبيبِكَ ُم َ
حمّ د وَآلِ ُمحَمّد وََا نْ
صدْقا َوعَدْلً اَ نْ تُ صَلّ َى عَلى ُم َ
شهَدْ هُ وَآمَنّا بِ هِ وَلَ مْ َنرَ هُ ِ
غِبْنا عَ نْ ذلِ كَ وَلَ مْ َن ْ

حمّد َكاَ ْفضَلِ ما صَلّيْتَ وَبارَكْتَ وََترَ ّحمْتَ
حمّد وَآلِ ُمحَمّد وََترَحّ َم عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
تُبا ِر َك عَلى مُ َ
ت عَلى كُلّ شَىْء قَديرٌ (شَهيدٌ) .
عَلى اِبْراهيمَ وَآلِ اِبْراهيمَ اِنّكَ حَميدٌ مَجيدٌ َفعّالٌ لِما تُريدُ وَاَنْ َ
ّث تذكر حاجتك وَتقول :
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اَللّ ـ ُهمّ ِبحَقّ هذَا الدّعآءِ ،وَِبحَقّ هذِ هِ الَْ سْمآءِ الّ ت ل َيعْلَ مُ َتفْ سيَها وَل َيعْلَ مُ باطِنَ ها غَ ْيرُ كَ صَلّ
حمّد وَآلِ ُمحَمّد وَا ْفعَلْ ب ما اَنْ تَ اَهْلُ هُ ،وَل َت ْفعَلْ ب ما اَنَا اَهْلُ هُ وَا ْغفِرْ ل مِ نْ ذُنُوب ما َت َقدّ مَ
عَلى ُم َ

مِنْ ها وَ ما تَأَ ّخرَ ،وَوَ سّ ْع عَلَىّ مِ نْ حَللِ ِرزْقِ كَ وَا ْكفِ ن مَؤَُنةَ اِنْ سانِ سَوْء ،وَجارِ سَوْء وَقَري نِ ،سَوْء
ك عَلى ما تَشآءُ قَديرٌ وَبِكُلّ شَيْء عَليمٌ آميَ رَبّ الْعالَميَ .
وَسُلْطانِ سَوْء ،اِنّ َ

ت عَلى كُلّ شَىْء قَديرٌ
أقول ف بعض النسخ بعد وَاَنْ َ

ّث اذكر حاجتك وَ ُق ْل :

يا َالُ يا حَنّا نُ يا مَنّا نُ يا بَدي عَ السّماواتِ وَالر ضِ ،يا ذَا اْلجَللِ وَالِكْرا مِ ،يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ اَل ّل ُهمّ

حقّ هَذا الدّعآءِ .
ِب َ

إل آخر الدّعاء ،وروى الجلسي عن مِصباحِ السيّد ابن باقي انه قال :قل بعد دعاء السماتِ :

اَللّ ـهُمّ ِبحَقّ هذَا الدّعآءِ وَِبحَقّ هذِهِـ الَْ سْمآءِ الّتـ ل َيعْلَ مُ َتفْ سيَها وَل تَأْويلَ ها وَل باطِنَ ها وَل
حمّد وَاَنْ َت ْرزُقَن خَ ْي َر الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ .
ظا ِهرَها غَ ْيرُكَ اَنْ ُتصَلّىَ عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
ثُ ّم ا ْطلُب حاجتك وَقُل :

وَا ْفعَلْ ب ما اَنْ تَ اَهْلُ هُ وَل َت ْفعَلْ ب ما اَنـا اَ ْهلُ هُ ،وَاْنَتقِ مْ ل مِ نْ فُل نِ بْ نِ فُلن وسمّ عَدوّك وَا ْغفِرْ ل مِ نْ

ذُنُوب ما َت َقدّ مَ مِنْها وَما تَأَ ّخرَ ،وَلِواِلدَىّ وَِلجَمي عِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِنا تَِ ،ووَ سّ ْع عَلَىّ مِ نْ حَللِ رِزْ ِق كَ
وَا ْكفِن مَؤَُنةَ ،اِنْسانِ سَوْء ،وَجارِ سَوْء ،وَسُلْطانِ سَوْء ،وَقَرينِ سَوْء ،وَيَوْمِ سَوْء ،وَسا َعةِ سَوْء ،وَانَْتقِمْ

ل مِمّ نْ يَكيدُن َو ِممّ نْ يَبْغى عَلَىّ وَيُريدُ ب وَبِاَهْلى وَاَوْلدى وَاِخْوان وَجيان وَقَراباتى مِ نَ اْلمُ ْؤمِنيَ

ك عَلى ما تَشآءُ قَديرٌ وَبِكُلّ شَىْء عَليمٌ آميَ رَبّ الْعالَميَ .
وَاْلمُ ْؤمِناتِ ظُلْما اِنّ َ
ثّ ق ْل :

ِناتـ بِاْلغِنـ وَالّثرْوَةَِ ،وعَلى َمرْض َى
اَللّــُهمّ ِبحَق ّ هذَا الدّعآءِ َت َفضّ ْل عَلى ُفقَرآءِ اْلمُ ْؤمِني َ وَاْلمُ ْؤم ِ

حةَِ ،وعَلى اَحْيآءِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِنا تِ بِاللّ ْط فِ وَالْكَرا َمةَِ ،وعَلى
صَ
اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِنا تِ بِالشّفآءِ وَال ّ

ِناتـ بِال ّردّ اِل
ِناتـ بِاْل َم ْغ ِفرَةِ وَالرّ ْحمَةَِ ،وعَلى مُسـا ِفرِى اْلمُ ْؤمِني َ وَاْلمُ ْؤم ِ
ْواتـ اْلمُ ْؤمِني َ وَاْلمُ ْؤم ِ
َام ِ
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حمّ د خاتَ مِ النّبِيّيَ
صلّى الُ عَلى سَّيدِنا مُ َ
اَوْطاِنهِ مْ سالِميَ غانِميَ ِبرَحْمَتِ كَ يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ وَ َ
َوعِ ْترَِتهِ الطّاهِرينَ وَسَ ّلمَ َتسْليما كَثيا .
ب أن تقول بعد دعاء السّمات :
وَقال الشّيخ ابن فهد :يستح ّ

ح ْرمَةِ هذَا الدّعآءِ وَبِمافا تَ مِنْ هُ مِ نَ الَْ سْمآءِ وَبِ ما َيشْتَمِ ُل عَلَيْ هِ مِ نَ الّتفْ سيِ
اَللّ ـهُمّ اِنّى اَ سْأَُلكَ ِب ُ
وَالّتدْبيِ الّذى ليُحيطُ ِبهِ اِلّ اَنْتَ اَنْ َت ْفعَلَ ب كَذا وَكَذا

 .وتذكُر حاجتك عوض كَذا َوكَذا .

دُعْاءُ ال َمشْلُول
الوسوم بدُعاء الشّاب الأخوذ بذَنْبه الروي ف كتب الكفْعمي وَف كتاب مهج الدّعوات ،وهُو دُعـاء علّمه امي الؤمِني (عليه السلم) شابّا

مأخوذا بِذنبه مشلولً نتيجة ما عمله من الظّلم والث ف ح ّق والده ،فدَعى بـذا الّدعاء واضطَجع فرأى النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) ف
مَنامه وقد مَسَح يَدَه عليه وقال :احتفظ بِاسم ال العظم فان عملك يكون بَي  ،فانتبه مَعاف وهُو هذا الدّعاء :

اَللّـهُمّ اِنّى اَسْأَُلكَ بِا ْسمِكَ بِسْمِ الِ الرّحْمنِ الرّحيمِ يا ذَا اْلجَللِ وَالِْكرامِ يا حَىّ يا قَيّوُمُ يا حَىّ ل
اِلـهَ اِلّ اَنْتَ ،يا هُوَ يا مَنْ ل َيعْلَمُ ما هُوَ وَل كَيْفَ هُوَ وَل حَيْثُ هُوَ اِلّ ُهوَ ،يا ذَا الُلْكِ وَاْلمَلَك ُوتِ

يا ذَا اْل ِعزّةِ وَاْلجَبَروُ تِ ،يا مَلِ كُ يا ُقدّو سُ ،يا سَلمُ يا مُ ْؤمِ نُ يا ُمهَيْمِ نُ يا عَزيزُ يا جَبّارُ يا مُتَكَبّرُ يا

خالِقُ يا بارِئُ يا مصوّر يا مُفيدُ يا ُمدَبّرُ يا شَديدُ يا مُبْدِئُ يا مُعيدُ يا مُبيدُ يا َودُودُ يا َمحْمُودُ يا َمعْب ُودُ
يا بَعيدُ يا قَريبُ يا ميب يا رقيب يا حَسيبُ يا بَديعُ يا رَفيعُ يا منيعٌ يا سَميعُ يا عَليمُ يا حَليمُ يا كَريُ
يا حَكي مُ يا قَديُ يا عَلِىّ يا عَظي مُ يا حَنّا نُ يا مَنّا نُ يا دَيّا نُ يا مُ سْتَعانُ يا جَليلُ يا جَميلُ يا وَكيلُ يا

كفَيلُ يا مُقيلُ يا مُنيلُ يا نَبيلُ يا دَليلُ يا هادى يا بادى يا اَوّلُ يا ا ِخرُ يا ظا ِهرُ يا باطِنُ يا قآئِمُ يا دآئِمُ
يا عالِ مُ يا حاكِ مُ يا قاضى يا عادِلُ يا فا صِلُ يا وا صِلُ يا طا ِهرُ يا مُ َط ّهرُ يا قادِرُ يا ُمقَْتدِرُ يا كَبيُ يا

ص َمدُ يا مَنْ لَمْ يَ ِلدْ وََلمْ يوَُلدْ وََلمْ يَكُنْ لَهُ ُكفُوا اَ َحدٌ وََلمْ يَ ُكنْ َلهُ صاحَِبةٌ وَل
مُتَكَّبرُ يا وا ِحدُ يا اَ َحدُ يا َ

خذَ َمعَ هُ مُشيا ،وَلَ احْتا جَ اِل ظَهي وَل كا نَ َمعَ هُ مِ نْ اِلـه غَيْرُ هُ ،ل اِلـهَ اِلّ
كا نَ َمعَ هُ وَزيرٌ ،وَلَ اّت َ

ت َعمّا َيقُولُ الظّاِلمُو َن عُلُوّا كَبيا ،يا عَلِىّ يا شامِ خُ يا باذِ خُ يا فَتّا حُ يا َنفّا حُ يا ُمرْتا حُ يا
اَنْ تَ فَتَعالَيْ َ

صرُ يا مُنْتَ صِرُ يا ُمدْرِ كُ يا ُمهْلِ كُ يا مُنَْتقِ مُ يا باعِ ثُ يا وا ِر ثُ يا طالِ بُ يا غالِ بُ يا مَ نْ ل
ُم َفرّ جُ يا نا ِ

َيفُوتُ هُ هارِ بٌ ،يا َتوّا بُ يا اَوّا بُ يا وَهّا بُ يا مُ سَبّبَ الَْ سْبابِ يا ُمفَتّ حَ الَْبْوا بِ يا مَ نْ حَيْ ثُ ما دُعِىَ

اَجابَ ،يا َطهُورُ يا شَكُورُ يا َعفُوّ يا َغفُورُ يا نُورَ النّورِ يا ُمدَّبرَ الُْم ُورِ يا لَطيفُ يا خَبيُ يا مُجيُ يا مُنيُ
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صمَدُ ،يا كاف يا شاف يا واف يا مُعاف يا ُمحْ سِنُ يا
يا بَصيُ يا كَبيُ يا وِْترُ يا َف ْردُ يا اََبدُ يا سََندُ يا َ
جمِلُ يا مُ ْنعِمُ يا ُمفْضِلُ يا مُتَ َكرّمُ يا مَُتفَ ّردُ ،يا مَ ْن عَل َف َق َهرَ ،يا مَنْ مَلَكَ َف َقدَرَ ،يا مَنْ َبطَنَ َفخََبرَ ،يا
ُم ْ

صرٌ ،وَل َيخْفى عَلَيْ هِ اََثرٌ ،يا
مَ نْ عُبِدَ َفشَ َكرَ ،يا مَ ْن عُ صِىَ َف َغفَرَ ،يا مَ نْ ل َيحْوي هِ اْلفِ َكرُ وَل ُيدْ ِركُ هُ بَ َ

شرِ يا ُم َقدّرَ ُكلّ َقدَر ،يا عالِىَ اْلمَكانِ يا شَديدَ ا َلْرْكانِ يا مَُبدّلَ الزّمانِ يا قابِلَ اْل ُقرْبانِ يا ذَا
رازِقَ الَْب َ

شغَلُ هُ شَ ْا ٌن عَ نْ
اْل َمنّ وَالِْحْسانِ يا ذَا اْل ِعزّةِ وَال سّلْطانِ يا رَحي مُ يا مَ نْ هُوَ كُلّ يَوُم ف شَاْن يا مَ نْ ل َي ْ

َشاْن ،يا عَظيمَ الشّأنِ يا مَنْ هُوَ بِكُلّ مَكان ،يا سامِعَ الَْصْواتِ يا مُجيبَ ال ّدعَواتِ يا مُ ْنجِحَ الطّلِباتِ
يا قاضِىَ الْحاجا تِ يا مُ ْنزِلَ الَْبرَكا تِ يا راحِ مَ اْلعَبَرا تِ يا مُقيلَ اْلعَثَرا تِ يا كاشِ فَ الْ ُكرُبا تِ يا وَلِىّ

اْلحَ سَناتِ يا رافِ َع الدّرَجا تِ يا مُؤْتِىَ ال سّؤْلتِ يا ُمحْيِىَ ا َلْمْوا تِ يا جامِ عَ الشّتا تِ يا مُطّلِعا عَلَى
ضجِرُ هُ اْلمَ سْأَلتُ وَل َتغْشا هُ
النّيّا تِ يا رادّ ما َقدْ فا تَ يا مَ نْ ل َتشْتَبِ هُ عَلَيْ هِ الَْ صْواتُ يا مَ نْ ل ُت ْ

الظّلُما تُ ،يا نُورَ الَْرْ ضِ وال سّماواتِ يا سابِغَ الّنعَ مِ يا دافِ عَ الّنقَ مِ ،يا با ِرئَ النّ سَمِ يا جامِ عَ ا ُلْمَ مِ يا

س َقمِ يا خالِقَ النّورِ وَالظّلَمِ يا ذَا اْلجُودِ وَالْ َكرَمِ يا مَنْ ل يَ َطُأ َعرْشَهٌ َقدَمٌ ،يا اَ ْج َودَ الَْجْوَدينَ يا
شافِىَ ال ّ

صرَ النّاظِري نَ يا جارَ اْلمُ سْتَجيينَ يا اَما نَ الْخائِفيَ يا َظهْرَ
َا ْكرَ مَ ا َلْ ْكرَميَ يا اَ ْسمَعَ ال سّامِعيَ يا اَبْ َ

اللّجيَ يا وَلِىّ اْلمُ ْؤمِنيَ يا غِيا ثَ اْلمُ سْتَغيثيَ يا غاَيةَ الطّالِبيَ يا صاحِبَ كُ ّل غَريب يا مُؤنِ سَ ُكلِ
وَحيد ،يا مَ ْلجَاَ كُلّ طَريد يا مَاْوى ُكلّ شَريد يا حافِ ظَ ُكلّ ضآلّة ،يا راحِ مَ الشّيْ خِ الْكَبيِ ،يا رازِ قَ

صمَةَ الْخائِ فِ
اّل ِطفْلِ ال صّغيِ يا جاِبرَ اْلعَظْ مِ الْكَ سيِ يا فاكّ كُلّ اَ سي ،يا ُمغْنِىَ الْبآئِ سِ اْلفَقيِ ،يا عِ ْ
اْلمُسْتَجيِ ،يا مَنْ لَهُ الّتدْبيُ وَالّتقْديرُ يا مِنَ اْلعَسيُ عَلَيْهِ َسهْلٌ يَسيٌ ،يا مَنْ ل َيحْتاجُ اِل َتفْسي ،يا مَنْ
ُه َو عَلى كُلّ شْيء قَديرُ يا َمنْ هُوَ بِكُلّ شَْيء خَبيٌ يا مَنْ هُوَ بِ ُكلّ شَْيء بَصيٌ ،يا ُمرْسِلَ الرّياحِ يا فاِلقَ

الِْصْباحِ يا باعِثَ ا َلْرْواحِ يا ذَا اْلجُودِ وَالسّماحِ يا مَنْ بَِيدِهِ كُلّ ِمفْتاح ،يا سامِعَ كُلّ صَوْت يا ساِبقَ

كُلّ فَوْت يا ُمحْيِىَ كُلّ َنفْس َب ْعدَ الَوْتِ ،يا ُعدّتى ف ِشدّتى يا حافِظىِ ف ُغرْبَت يا مُؤنِسى ف وَ ْحدَتى

خذُلُن كُلّ صاحِب ،يا عِمادَ
يا وَلِيّى ف ِن ْعمَت يا َكهْفى حيَ ُتعْيينِى اْلمَذاهِ بُ وَتُ سَ ّلمُنِ الَْقارِ بُ وََي ْ

ف مَنْ ل
مَنْ ل عِمادَ لَهُ ،يا سََندَ مَنْ ل سََندَ لَهُ ،يا ذُ ْخرَ مَنْ ل ذُ ْخرَ لَهُ ،يا ِحرْزَ مَنْ ل ِحرْزَ لَهُ ،يا َكهْ َ

َكهْفَ لَهُ ،يا كَ ْنزَ مَنْ ل كَ ْنزَ لَهُ ،يا رُكُنَ مَنْ ل رُكْنَ لَهُ ،يا غِياثَ مَنْ ل غِياثَ لَهُ ،يا جارَ مَنْ ل جارَ

لَ هُ ،يا جارِىَ اللّصيقَ ،يا ُركْنِىَ الَْوثي قَ ،يا اِلـهى بِالّتحْقي قِ ،يا رَبّ الْبَيْ تِ اْلعَتي قِ ،يا شَفي قُ يا رَفي قُ

ف عَنّى كُلّ َهمّ َوغَمّ وَ ضيق ،وَا ْكفِن َشرّ ما ل اُطيقُ ،وََاعِنّى عَلى ما
صرِ ْ
فُكّن مِنْ حَلَقِ اْلمَضيقِ ،وَا ْ

ضرّ اَيّوبَ ،يا غا ِفرَ ذَنْبِ دا ُودَ ،يا رافِ َع عيسَى بْنِ َمرْيَمَ
ف عَلى َي ْعقُوبَ ،يا كاشِفَ ُ
اُطيقُ ،يا رآدّ يُوسُ َ
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وَ مُنْجِيَ هُ مِ نْ اَْيدِى الْيَه ُودِ ،يا مُجي بَ نِدآءِ يُونٌ سَ فِى الظّلُما تِ ،يا مُ صْ َطفِىَ مُوسى بِالْكَلِما تِ ،يا مَ نْ
َغ َفرَ ِلدَمَ خَطيـئََتهُ َورَفَعَ ِادْريسَ مَكانا عَلِيّا ِبرَحْمَتِهِ ،يا مَنْ َنجّى نُوحا مِنَ اْل َغرَقِ ،يا مَنْ َاهْلَكَ عادا
الْوُل وََثمُودَ فَما اَبْقى وَقَوْ مَ نوُح مِ نْ قَبْلُ اِّنهُ مْ كانُوا هُ مْ اَظْلَ مَ وَاَطْغى ،وَاْلمُؤَْتفِ َكةَ اَهْوى يا مَ نْ َد ّمرَ

خذَ
خذَ مُوسى كَليما وَاّت َ
خذَ اِبْراهي مَ خَليلً ،يا مَ نِ اّت َ
عَلى قَوْ مِ لوُط َو َد ْمدَ مَ عَلى قَ ْو مِ ُشعَيْب ،يا مَ نِ اّت َ
حمّدا صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ َوعَلَ ْيهِ مْ اَ ْجمَعيَ حَبيبا ،يا مُؤْتِىَ ُلقْما نَ اْلحِ ْك َمةَ وَالْواهِ بَ لِ سُلَيْمانَ مُلْكا
ُم َ
ضرَ اْلحَيوةَ،
صرَ ذَا اْلقَرْنَيْ نِ عَلَى اْلمُلُو كِ اْلجَباِبرَةِ ،يا مَ نْ َاعْطَى اْلخِ ْ
ل يَنْبَغى لَِحَد مِ نْ َب ْعدِ هِ ،يا مَ نْ نَ َ
صنَ َفرْ جَ َمرْيَ مَ ابْنَ تِ
ط عَلى قَلْ بِ اُمّ مُوسى وَاَحْ َ
شمْ سَ َب ْع َد غرُوُبِها يا مَ نْ رَبَ َ
َو َردّ لِيٌوشَ عَ بْ نِ نوُن ال ّ

شرَ زَ َكرِيّا
ِعمْرا نَ ،يا مَ نْ حَ صّنَ َيحْيَى بْ نَ زَ َكرِيّا مِ َن الذّنْ بِ وَ سَ ّكنَ عَ نْ مُو سَى اْل َغضَ بَ ،يا مَ نْ َب ّ

بَِيحْي ،يا مَنْ فَدا اِسْماعيلَ مِ َن الذّبْحِ ِبذِبْح عَظيم ،يا مَنْ قَبِلَ ُقرْبانَ هابيلَ وَ َجعَلَ ال ّلعَْن َة عَلى قابيلَ ،يا

حمّدِ َو عَلى جَمي عِ اْل ُمرْ سَليَ
حمّ د وَآلِ ُم َ
صلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،صَ ّل عَلى ُم َ
هازِ مَ الَْحْزا بِ لُِمحَمّ د َ

ت عَنْ هُ،
َومَلئِكَتِ كَ اْل ُمقَرّبيَ وََاهْلِ طاعَتِ كَ اَ ْجمَعيَ ،وَاَ سْأَُلكَ بِكُلّ مَ سْأَلَة سَأََلكَ بِها اَ َحدٌ مِمّ نْ رَضي َ

َفحََتمْتَ لَ ُه عَلَى الِْجاَبةِ يا َالُ يا َالُ يا َالُ ،يا رَحْمنُ يا رَحنُ يا رَحْمنُ ،يا رَحيمُ يا رَحيمُ يا رَحيمُ ،يا

ذَا اْلجَللِ وَالِْكُرامِ يا ذَا اْلجَللِ وَ الِْكْرامِ يا ذَا اْلجَللِ وَالِْكْرامِ ،بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ اَ ْسأَلُكَ بِكُلّ
ب عِ ْندَ كَ ،وَِبمَعا ِقدِ
ا سْم َسمّيْتَ بِ هِ َنفْ سَكَ َاوْ اَْنزَلْتَ هُ ف شَْيء مِ نْ كُتُبِ كَ اَوِ ا سْتَأَث ْرتَ بِ هِ فِى عِلْ مِ اْلغَيْ ِ

حرُ
جرَة اَقْل مٌ وَالَْب ْ
اْل ِعزّ مِ ْن عَرْشِ كَ ،وَِبمُنْتَهَى الرّ ْح َمةِ مِ نْ كِتاِب كَ ،وَبِ ما لَوْ اَنّ ما فِى ا َلْرْ ضِ مِ نْ َش َ

َي ُمدّهُ مِنْ َب ْعدِهِ سَ ْب َعةُ اَْبحُر ما َنفِدَتْ كَلِماتُ الِ اِنّ الَ عَزيزٌ حَكيمٌ وَ اَسْأَُلكَ ِباَسْمآئِكَ اْلحُسْنَى الّت

َنعَتّها ف كِتابِ كَ َفقُلْ تَ وَلِ الَْ سْمآءُ اْلحُ سْن فَادْعوُ هُ بِها ،وَقُلْ تَ ُا ْدعُون اَ سَْتجِبْ لَكُ مْ ،وَقُلْ تَ وَاِذا
ك عِبادى عَنّى فَانّى قَري بٌ اُجي بُ َدعْوَ َة الدّا عِ اِذا دَعا نِ ،وَقُلْ تَ يا عِبادِىَ اّلذَي نَ اَ ْسرَفوُا عَلى
َسأَلَ َ

سهِمْ ل َتقْظَوُا مِ نْ رَ ْح َمةِ الِ اِنّ الَ َي ْغ ِفرُ الذّنُو بَ جَميعا اِنّ هُ هُوَ اْل َغفُورُ الرّحي مُ ،وَاَنَا اَ سْاَُلكَ يا
اَْنفُ ِ
اِلـهى وََا ْدعُو كَ يا َربّ وَاَرْجُو كَ يا سَيّدى وَاَ ْطمَ عُ ف اِجابَت يا مَوْلىَ كَما َو َعدْتَن ،وَ َقدْ دَعَوُْت كَ

ح ْمدُ لِ رَبّ الْعالَميَ وَ صَلّى الُ عَلى ُمحَمّ د وَآلِ هِ
كَ ما َا َمرْتَ ن فَا ْفعَلْ ب ما اَنْ تَ اَهْلُ هُ يا كَريُ ،وَاْل َ

اَ ْجمَعيَ .
ثُ ّم َسلْ حاجتك فَاِنّها تُقضى ان شاء ال تعال ،وف الرّواية الروية ف مهج الدّعوات ل تدعو بذا الدّعاء الّ متطهّرا .

الدّعاء الْمَعرُوف ب َيسْتشير
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سيّدْ ابن طاوُس ف كِتاب مهج الدّعوات عَ نْ أمي الؤمني (عليه السلم) أنه قالَ :علّمن رَس ُولُ ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) هذا
روَى ال ّ
الدّعاء وََامَرن اَ ْن اَدعُوَ به لِك ّل شِدّة وَرَخآء ،وَاَ ْن اعلّمه خليفت مِ نْ َبعْدي ،وََا َمرَن اَنْ ل اُفاِرق طوُل عُمري حَتّى القى ال عز َو َجلّ  ،وَقالَ ل :
ب ( صلى ال عليه وآله وسلم) أن يدّث بفضل هذا الدّعاء،
قُل هذَا الدّعاء حي تُصبحِ وتُمسى فانّه مِ نْ كنوز العَرش ،فالتمس ابّ بن كعب النّ ّ
ض ثَواِبهِ الزيل ،وَ َمنْ اَراد الطّلع َعلَيه فَليطلبه مِ ْن كتاب مهج الدّعوات .
ب (صلى ال عليه وآله وسلم) بَِبعْ ِ
فَاخَب النّ ّ

ح ْمدُ لِ الَذى ل اِل ـهَ اِلّ هُوَ اْلمَ ِل كُ اْلحَقّ الْمُبيُ اْل ُمدَبِرّ بِل وَز ير وَل خَلْق مِ ْن عِبادِ هِ يَ سْتَشيُ،
اَْل َ
صرُوف) ،وَالْباقى َب ْعدَ فَنآءِ اْلخَلْقِ ،اْلعَظيمُ الرّبُوبِّيةِ ،نُورُ السّماواتِ وَا َلْرَضيَ
الَْوّ ُل غَ ْي ُر مَوْصُوف (مَ ْ
ت طآئِعات ِبَا ْمرِ هِ وَا سَْت َقرّتِ
وَفا ِطرُهُما َومُبَْتدِ ُعهُما ِبغَ ْيرِ َعمَد خَ َل َقهُما وَفََت َقهُما ،فَتْقا فَقامَ تِ ال سّماوا ُ

الَْرضَوُ نَ (الَْرْ ضِ) ِباَوْتادِ ها فَوْ قَ الْمآءِ ،ثُمّ عَل رَبّ نا فِى ال سَماواتِ اْلعُلى اَلّرحْم نُ عَلَى اْل َعرْ شِ
اسْتَوى ،لَهُ ما فِى السّماواتِ وَما فِى الَْرْضِ وَما بَيَْنهُما وَما َتحْتَ الثّرىَ ،فاَنَا اَ ْش َهدُ بِاَنّكَ اَنْتَ الُ ل

ضعْ تَ ،وَل واضِ عَ لِما رَ َفعْ تَ ،وَل ُم ِعزّ ِلمَ نْ َاذْلَلْ تَ ،وَل ُمذِلّ ِلمَ نْ َاعْزَ ْز تَ ،وَل مانِ عَ لِما
رافِ عَ لِما وَ َ

َاعْطَيْ تَ ،وَل ُمعْطِىَ لِ ما مََنعْ تَ ،وَاَنْ تَ الُ ل اِل ـهَ اِلّ اَنْ تَ كُنْ تَ ِاذْ لَ مْ تَكُ نْ سَمآءٌ مَبْنِّيةٌ وَل اَرْ ضٌ
حرٌ ُلجّىّ وَل جَبَلٌ راس ،وَل
ْسـ مُضيــَئةٌ وَل لَيْلٌ مُ ْظلِمـٌ ،وَل نَهارٌ مُضيــىءٌ ،وَل َب ْ
َمدْحِّيةٌ وَل َشم ٌ

َنجْ مٌ سار ،وَل َق َمرٌ مُنيٌ ،وَل ري حٌ َتهُبّ ،وَل سَحابٌ يَ سْكُبُ ،وَل َبرْ قٌ يَ ْلمَ عُ ،وَل َر ْعدٌ يُ سَّبحُ ،وَل

رُو حٌ تََنفّ سُ ،وَل طآِئرٌ يَطيُ ،وَل نارٌ تَتَوَ ّقدُ ،وَل مآءٌ يَ ّط ِردُ كُنْ تَ قَبْلَ كُلّ شَْ يء َوكَوّنْ تَ كُلّ شَْ يء
ضحَكْ تَ وَاَبْكَيْ تَ
وَ َقدَ ْر تَ عَلى كُلّ شَْيء وَابَْت َدعْ تَ كُلّ شَْيء وََاغْنَيْ تَ وَاَ ْف َقرْ تَ وَ َامَتّ وَاَحْيَيْ تَ وَاَ ْ
خلّ قُ اْلمُعيُ
َوعَلَى اْلعَر شِ ا سْتَوَيْتَ فَتَبارَكْ تَ يا اَلُ وَ تَعالَيْ تَ ،اَنْ تَ الُ الّذى ل اِل ـهَ اِلّ اَنْ تَ اْل َ

ك َعدْلٌ،
(اْلعَلي مُ) َا ْمرُ كَ غالِ بٌ َوعِ ْلمُ كَ نا ِفذٌَ ،وكَ ْيدُ َك غَري بٌ ،وَ َوعْدُ كَ صا ِدقٌ ،وَقَوُْل كَ َحقّ وَحُ ْكمُ َ
َوكَلمُ كَ هُدىً ،وَوَحْيُ كَ نوُرٌ ،وَرَ ْحمَتُ كَ وا ِسعَةٌَ ،وعَفْوُ كَ عَظي مٌ ،وَ َفضْلُ كَ كَثيٌَ ،وعَطاؤُ كَ جَزيلٌ،
وَحَبْ ُلكَ مَتيٌ ،وَِامْكاُنكَ عَتيدٌ ،وَجا ُر َك عَزيزٌ ،وَبَاْسُكَ شَديدٌَ ،ومَ ْكرُكَ مَكيدٌ ،اَنْتَ يا َربِ مَوْضِ عُ كُلّ

ّجـ ُكلّ ُحزْن (حَزيـن) غِنـ ُكلّ
ضرُ ُكلّ َملَء وَشا ِهدُ ُكلّ َنجْوى ،مُنْتَهـى كُلّ حاجَة ُم َفر ُ
شَكْوى حا ِ

ـ اْل َغمّآءِ مُعيُـ
ضعَفآءِ كَ ْنزُ اْل ُفقَرآءُِ ،م َفرّج ُ
ـ كُ ّل خآئِفْ ،حرِ ُز ال ّ
ـنُ كُلّ هارِب اَمان ُ
مِسـْكي حِص ْ
ال صّالِحيَ ،ذلِ كَ الُ رَبّنا ل اِلـهَ اِلّ هُوَ ،تَكْفى مِ نْ عِبادِ كَ مَ نْ تَ َوكّ َل عَلَيْ كَ وَاَنْ تَ جارُ مَ نْ لذَ ِب كَ
صرُ ،مَ نِ انْتَ صَرَ ِب كَ َت ْغفِ ُر الذّنُو بَ ِلمَ نِ ا سَْت ْغفَرَكَ ،جَبّارُ
ك عِ صْ َمةُ مَ ِن اعْتَ صَمَ بِ كَ نا ِ
ضرّ عَ اِلَ ْي َ
وََت َ

س عَ نِ
صرِخيَ مَُنفّ ٌ
اْلجَباِبرَةِ ،عَظي مُ اْلعُظَمآءِ كَبيُ الْكُبَرآءِ ،سَّيدُ ال سّاداتِ مُوْلَى اْلمَوال صَريخُ اْلمُ سْتَ ْ

َسـَرعُ
َمـ الْحاكِميَ ا ْ
ِرينـ اَحْك ُ
ْصـرُ النّاظ َ
َسـمَعُ السـّامِعيَ اَب َ
ّينـ ا ْ
ُجيبـ َدعْوَةِ اْل ُمضْ َطر َ
ُ
اْلمَكْروُبيَ ،م
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الْحا سِبيَ اَرْحَ مُ الرّاحِميَ خَ ْيرُ الغافِري نَ ،قاضى حَوآئِج اْلمُ ْؤمِنيَ مُغي ثُ ال صّالِحيَ اَنْ تَ الُ ل اِلـهَ
اِلّ اَنْتَ رَبّ الْعالَميَ ،اَنْتَ الْخالِقُ وَاَنَا الَْمخْلوُقُ وَاَنْتَ الْمالِكُ وَاَنَا اْل َممْلوُكُ وَاَنْتَ الرّبّ وَاَنَا اْلعَبْدُ

ت الرّازِ قُ وَاَنَا اْلمَرْزُو قُ وَاَنْ تَ اْلمُعْطى وَاَنَا ال سّآئِلُ وَاَنْ تَ اْلجَوادُ وَاَنَا الْبَخيلُ ،وَاَنْ تَ اْلقَوِىّ وَاَنَا
وَاَنْ َ

الضّعيفُ وَاَنْتَ اْلعَزيزُ وَاَنَا الذّليلُ ،وَاَنْتَ اْلغَنِىّ وَاَنَا اْلفَقيُ ،وَاَنْتَ السّيّدُ وَاَنَا اْلعَ ْبدُ ،وَاَنْتَ الْغا ِفرُ وَاَنَا
اْلمُسـيئُ وَاَنْتَ الْعاِلمُ وَاَنَا الْجا ِهلُ ،وَاَنْتَ اْلحَليمُ وَاَنَا اْل َعجُولُ ،وَاَنْتَ الرّحْمنُ وَاَنَا اْلمَرْحُومُ ،وَاَنْتَ
اْلمُعاف وَاَنَا اْلمُبْتَلى ،وَاَنْتَ الُْمجيبُ وَاَنَا اْلمُضْ َطرّ ،وَاَنَا اَ ْشهَدُ بِانّكَ اَنْتَ الُ ل اِلـهَ اِلّ اَنْتَ اْل ُمعْطى

صلّى
عِبادَ كَ بِل سُؤال ،وَاَ ْش َهدُ َباِنّ كَ اَنْ تَ الُ الْوا ِحدُ الَْ َحدُ اْلمَُت َفرّدُ ال صّ َمدُ اْل َف ْردُ وَاِلَيْ كَ اْلمَصيُ ،وَ َ
الُ عَلى ُمحَمّد وَاَهْلِ بَيْتِ هِ الطّيّبيَ الطّاهِري نَ وَا ْغفِرْ ل ذُنُوب وَا سُْت ْر عَلَ ّى عيُوُب وَافْتَ حْ ل مِ نْ َلدُْن كَ

ح ْمدُ لِ رَبّ الْعالَميَ وَحَ سْبُنَا الُ وَْنعِ مَ الْوَكيلُ وَل حَوْلَ
رَ ْحمَةً َورِزْقا وا سِعا يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ وَاْل َ
وَل ُقوّةَ اِلّ بِالِ اْلعَلِىّ اْلعَظيمِ .

دُعاءُ المجير
ي عَ نِ النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) َنزَل به جَبئيل َعلَى الّنَب ( صلى ال عليه وآله وسلم) َوهْو يصلّي ف مَقا مِ
وَه َو دُعاء رَفيع الشّأن مَروِ ّ
ابراهيم (عليه السلم)  .ذكر الكفعمي هذا الدّعا ِء ف كِتابيه البَلد المي وَالِصباح واشا َر ف الامِش اِل ما ل هِ ِم َن الفَضْلَ ،ومِن جُملتها اِ ّن مَ نْ

دعا به ف اليّام البيض ِم نْ شَهر رَمَضان غفرت ذنوبه وَلَ ْو كانت عَدَد قطر الطر ،وَوَرق الشجر ،وَرَمل ،الب وَيدى ف شِفا ِء الريض و قضآءِ
الدّين وَالغن عَنِ الفقر وَيفرّج الغَم ويكشف الكرب  ،وهو هذا الدّعاء :

سُبْحانَكَ يا َالُ تَعالَيْتَ يا رَحْمنُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا رَحيمُ تَعالَيْتَ يا كَريُ اَ ِجرْنا مِنَ
النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا مَلِ كُ تَعالَيْ تَ يا ماِل كُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا ُقدّو سُ تَعالَيْ تَ
يا سَلمُ اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا مُ ْؤمِ نُ تَعالَيْ تَ يا ُمهَيْمِ نُ اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ،

سُبْحانَكَ يا عَزيزُ تَعالَيْ تَ يا جَبّارُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا مُتَكَّبرُ تَعالَيْ تَ يا مُتَجَّبرُ اَ ِجرْنا

ي ،سُبْحانَكَ يا خالِ قُ تَعالَيْ تَ يا با ِرئُ اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا مُ صَوّرُ
مِ نَ النّارِ يا مُج ُ
تَعالَيْ تَ يا ُم َقدّرُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا هادى تَعالَيْ تَ يا باقى اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ،

سُبْحانَكَ يا وَهّابُ تَعالَيْتَ يا تَوّابُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا فَتّاحُ تَعالَيْتَ يا ُمرْتاحُ اَ ِجرْنا

مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا سيّدي تَعالَيْ تَ يامولي اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا قَري بُ

تَعالَيْ تَ يا رَقي بُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا مُ ْبدِئُ تَعالَيْ تَ يا مُعيدُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ،
63

سُبْحانَكَ يا حَميدُ تَعالَيْ تَ يا مَجيدُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا قَديُ تَعالَيْ تَ يا عَظي مُ اَ ِجرْنا
مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا َغفُورُ تَعالَيْ تَ يا شَكُورُ اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا شا ِهدُ

تَعالَيْ تَ يا شَهيدُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا حَنّا نُ تَعالَيْ تَ يا مَنّا نُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ،
سُبْحانَكَ يا باعِثُ تَعالَيْتَ يا وارِثُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا ُمحْي تَعالَيْتَ يا مُميتُ اَ ِجرْنا

مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا شَفي قُ تَعالَيْ تَ يا رَفي قُ اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا اَني سُ

تَعالَيْتَ يا موُنِسُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا جَليلُ تَعالَيْتَ يا جَميلُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ،

سُبْحانَكَ يا خَبيُ تَعالَيْ تَ يا بَصيُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مَجيُ ،سُبْحاَنكَ يا َحفِىّ تَعالَيْ تَ يا مَلِىّ اَ ِجرْنا مِ نَ

النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا َمعْبُودُ تَعالَيْ تَ يا مَوُجُودُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا غَفّارُ تَعالَيْ تَ
يا َقهّارُ اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا مَذْكُورُ تَعالَيْ تَ يا َمشْكُورُ اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ،

سُبْحاَنكَ يا جَوادُ تَعالَيْ تَ يا مَعاذُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا جَمالُ تَعالَيْ تَ يا جَللُ اَ ِجرْنا

مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا ساِبقُ تَعالَيْ تَ يا رازِ قُ اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا صا ِدقُ
تَعالَيْ تَ يا فالِ قُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا سَميعُ تَعالَيْ تَ يا سَريعُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ،

سُبْحاَنكَ يا رَفيعُ تَعالَيْتَ يا بديعُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا َفعّالُ تَعالَيْتَ يا مُتَعالُ ا ِجرْنا مِنَ

النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا قاضى تَعالَيْتَ يا راضى اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا قا ِهرُ تَعالَيْتَ يا

طا ِهرُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا عالِمُ تَعالَيْ تَ يا حكِمُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا
صمُ تَعالَيْ تَ يا قا ِسمُ اِ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا
دآئِ مُ تَعالَيْ تَ يا قآئِ مُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا عا ِ

مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا غَنِىّ تَعالَيْ تَ يا ُمغْ ن اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا وَفِىّ تَعالَيْ تَ يا قَوِىّ
اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا كاف تَعالَيْ تَ يا شاف اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا ُمقَدّ مُ
تَعالَيْ تَ يا مُؤَ ّخرُ اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا اَوّلُ تَعالَيْ تَ يا آ ِخرُ اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا

مُجيُ ،

سُبْحانَكَ يا ظا ِهرُ تَعالَيْتَ يا باطَنُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا رَجآءُ تَعالَيْتَ يا ُمرْتَجى اَ ِجرْنا

مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا ذَا اْلمَنّ تَعالَيْ تَ يا ذَا الطّوْلِ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا حَىّ
تَعالَيْ تَ يا قَيّوُ مُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا وا ِحدُ تَعالَيْ تَ يا اَ َحدُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ،

ص َمدُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا قَديرٌ تَعالَيْتَ يا كَب ْيرٌ اَ ِجرْنا مِنَ
سُبْحانَكَ يا سَّيدُ تَعالَيْتَ يا َ

النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا وال تَعالَيْ تَ يا مُتَعال اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا عَلِىّ تَعالَيْ تَ يا

َاعْلى اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا وَلِىّ تَعالَيْ تَ يا مَوْل اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا
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ذا ِرئُ تَعالَيْ تَ يا بارِئُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا خافِ ضُ تَعالَيْ تَ يا رافِ عُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا
سطُ تَعالَيْ تَ يا جامِ عُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا ُمعِزّ تَعالَيْ تَ يا ُمذِلّ
مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا ُمقْ ِ

اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا حافِظُ تَعالَيْتَ يا حَفيظُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا قادِرُ

تَعالَيْ تَ يا ُمقَْتدِرُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا عَلي مُ تَعالَيْ تَ يا حَلي مُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ،

سُبْحانَكَ يا حَكَ مُ تَعالَيْ تَ يا حَكي مُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا ُمعْطى تَعالَيْ تَ يا مانِ عُ اَ ِجرْنا

مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا ضآرّ تَعالَيْ تَ يا نافِ عُ اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا مُجي بُ

صلُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ،
تَعالَيْتَ يا حَسيبُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا عادِلُ تَعالَيْتَ يا فا ِ
سُبْحاَنكَ يا لَطي فُ تَعالَيْ تَ يا شَري فُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا رَبّ تَعالَيْ تَ يا َحقّ اَ ِجرْنا

مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا ما ِجدُ تَعالَيْتَ يا وا ِحدُ اَ ِجرْنا ِمنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا َعفُوّ تَعالَيْتَ

يا مُنَْتقِمُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا واسِعُ تَعالَيْتَ يا مُوَسّعُ اَ ِجرْنا ِمنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ
يا رَؤوُفُ تَعالَيْتَ يا عَطوُفُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا َفرْدُ تَعالَيْتَ يا وِْترُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا

مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا مُقيتُ تَعالَيْتَ يا مُحيطُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا وَكيلُ تَعالَيْتَ يا َعدْلُ

اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا مُبيُ تَعالَيْ تَ يا مَتيُ اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا َبرّ

تَعالَيْتَ يا َودُودُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا يارَشيدُ تَعالَيْتَ يا ُمرْشِدُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ،

صرُ اَ ِجرْنا مِ نَ
سُبْحانَكَ يا نُورُ تَعالَيْ تَ يا مُنَوّرُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا نَصيُ تَعالَيْ تَ يا نا ِ

النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا صَبُورُ تَعالَيْتَ يا صاِبرُ اَ ِجرْنا مِنَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا ُمحْصى تَعالَيْتَ

يا مُ ْنشِئُ اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحانَكَ يا سُبْحانُ تَعالَيْ تَ يا دَيّا نُ اَ ِجرْ نا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ،

ضرُ اَ ِجرْنا
سُبْحانَكَ يا مُغي ثُ تَعالَيْ تَ يا غِيا ثُ اَ ِجرْنا مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا فا ِطرُ تَعالَيْ تَ يا حا ِ

مِ نَ النّارِ يا مُجيُ ،سُبْحاَنكَ يا ذَا اْل ِعزّ واْلجَمالِ تَبا َركْ تَ يا ذَا اْلجََبرُو تِ وَاْلجَللِ ،سُبْحاَنكَ ل اِلـهِ
اِلّ اَنْ تَ ،سُبْحانَكَ اِنّى كُنْ تُ مِ نَ الظّالِميَ فَا سَْتجَبْنا لَ هُ وََنجّيْنا هُ مِ نَ اْلغَمّ وَكَذلِ كَ نُنْجىِ اْلمُؤمِنيَ،

ح ْمدُ لِ رَبّ الْعالَميَ وَحَ سْبُنَا الُ وَِنعْ مَ الْوَكيلُ وَل
حمّد وَآلِ هِ اَ ْجمَعيَ ،وَاْل َ
صلّى الُ عَلى سَّيدِنا مُ َ
وَ َ

حَوْلَ وَل قُوّةَ اِلّ بِالِ اْلعَليّ العَظيمِ .

دُعاءُ الْعَديلة
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سطِ ل اِلـهَ اِلّ هُوَ اْلعَزيزُ اْلحَكيمُِ ،انّ
َش ِهدَ الُ اَنّهُ ل اِلـهَ اِلّ هُوَ وَاْلمَلئِ َكةُ وَاُولُوا اْلعِلْ ِم قآئِما بِاْلقِ ْ
الدّينَ عِ ْن َد الِ الِْسْلمُ ،وَاَنَا اْلعَ ْبدُ الضّعيفٌ اْل ُمذْنِبُ الْعاصِىُ الُْمحْتاجُ اْلحَقيُ ،اَ ْش َهدُ ِلمُ ْنعِمى وَخالِقى
وَرازِقى َومُكْرِمى كَما َش ِهدَ لِذاتِهِ وَ َش ِهدَتْ لَهُ اْلمَلئِكَةُ وَاُولُو اْلعِلْمِ مِ ْن عِبادِهِ ِباَنّهُ ل اِلـهَ اِلّ هُوَ ذُو

الّنعَ مِ وَالِْحْ سانِ وَالْ َكرَ مِ وَا ْلِمْتِنا نِ ،قادِرٌ َازَلِىّ ،عالِ مٌ اََبدِىّ ،حَىّ اَ َحدِىّ ،مَوْجُودٌ َس ْرمَدِىّ ،سَميعٌ

ص َمدِىّ ،يَسَْتحِقّ هذِهِ الصّفات وَهُ َو عَلى ما ُه َو عَلَيْهَ ف ِعزّ صِفاِتهِ ،كانَ قَوِيّا
بَصيٌ مُريدٌ كُا ِرهٌ ُمدْرِكٌ َ

قَبْلَ وُجُودِ اْلقُدْ َرةِ وَاْلقُوّةَ ،وَكا َن عَليما قَ ْبلَ ايادِ اْلعِلْ مِ وَاْلعِ ّلةِ ،لَ مْ َيزَلْ سُلْطانا ِاذْ ل َممْلَ َكةَ وَل مالَ،
وَلَ مْ َيزَلْ سُبْحانا عَلى جَمي عِ الَْحْوالِ وُجُودُ هُ قَبْلَ اْلقَبْلِ ف اَزَلِ الْزالِ وَبَقآؤُ هُ َب ْعدَ الَْبعْدِ مِ نْ غَ ْيرِ

اِنْتِقال وَل زَوال ،غَنِىّ فِى الَْوّلِ وَالْ ِخرِ ،مُ سْتَغْن فِى الْباطِ نِ وَالظّا ِهرِ ،ل جَ ْورَ ف َقضِيّتِ هِ وَل مَيْلَ ف
َمشِيّتِ هِ ،وَل ظُلْ مَ ف َتقْديرِ هِ وَل مَ ْهرَ بَ مِ نْ حُكُومَتِ هِ ،وَل مَ ْلجَاَ مِ نْ سَطَواِتهِ وَل مَنْ جا مِ نْ َنقِماتِ هِ،

سََبقَتْ رَ ْحمَتُ ُه غَضَبَ هُ وَل َيفُوتُ هُ اَ َحدٌ اِذا طَلَبَ هُ ،اَزا حَ اْلعِ َللَ فِى التّكْلي فِ وَ سَوّى التّوْفي قَ بَيْ َن الضّعي فِ

وَالشّري فِ ،مَكّ نَ اَدآءَ اْلمَ ْامُورِ وَ َسهّلَ سَبيلَ اجْتِنا بِ الَْمحْظُورِ ،لَ مْ يُكَلّ فِ الطّاعَةَ اِلّ دُوْ نَ الْوُ سْعِ
والطّا َقةِ ،سُبْحاَنهُ ما اَبْيَنَ َك َرمَهُ وََاعْلى شَأنَهُ ،سُبْحاَنهُ ما اَجَلّ نَيْلَهُ وََاعْظَمَ اِحْساَنهَُ ،بعَثَ الَْنْبِيآءَ لِيُبَيّنَ

ـدِ الَْنْبِيآءِ وَخَ ْيرِ الَْوْلِيآءِ وَاَ ْفضَلِ
َعدْلَهُـ وَنَصَـبَ الَْوْصـِيآءَ لِيُ ْظ ِهرَ طَوْلَهُـ وَ َفضْلَهـُ ،وَ َجعَلَنـا مِن ْـُا ّمةِ سَّي
حمّد صلى ال عليه وآله وسلم ،امَنّا ازل وَبِما دَعانا اِلَيْهِ وَبِاْل ُقرْآ نِ الّذى
صفِيآءِ وََاعْلَى الَْزْكِيآءِ ُم َ
الَْ ْ

ِهـ هذا عَلِىّ اِلَيْهـِ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ الَِْئ ّمةَ الَْبْرارَ
ْمـ اْلغَديرِ وَاَشارِ ِبقَوْل ِ
َصـَبهُ َيو َ
َصـّيهِ الّذى ن َ
ْهـ وَبِو ِ
َهـ عَلَي ِ
اَْنزَل ُ

سنُ بْ ُن عَلِىّ ُثمّ
وَاْلخُلَفآءَ الَْخْيارَ َب ْعدَ الرّ سُولِ الُْمخْتارِ ،عَلِىّ قامِ عُ الْ ُكفّارِ َومِ نْ َب ْعدِ هِ سَّيدُ اَوْلدِ هِ اْلحَ َ

ح ّمدٌُ ،ثمّ ال صّا ِدقُ َج ْعفَرٌُ ،ثمّ
اَخُوُه ال سّ ْبطُ التّابِ عُ ِل َمرْضا تِ الِ اْلحُ سَ ْينُُ ،ثمّ الْعاِبدُ عَلِىُّ ،ثمّ الْبا ِقرُ ُم َ

ح ّمدٌ ،ثُمّ الّنقِ ّى عَلِىّ ،ثُمّ الزّكِىّ اْلعَ سْ َكرِىّ اْلحَ سَنُ ،ثُمّ
الْكاظِ مُ مُو سى ،ثُمّ الرّ ضا عَلِىّ ،ثُمّ الّتقِىّ ُم َ
ِقـ الْوَرى،
ِهـ رُز َ
َتـ الدّنْيـا ،وَبُِيمْن ِ
ِهـ َبقِي ِ
ِمـ اْلمُنْتَ َظرُ اْل َم ْهدِىّ اْلمُرجَى الّذى بِبَقائ ِ
َفـ الْقآئ ُ
جةُ اْلخَل ُ
حّ
اْل ُ

وَِبوُجُودِ هِ ثَبتَ تِ الَْرْ ضُ وَال سّمآءُ وَبِ هِ َي ْملَُ الُ ا َلْرْ ضَ قِ سْطا َو َعدْلً َبعْدَ ما مُلِئَ تْ ُظلْما وَجَوْرا،

ضةٌ َومَ َودَّتهُ مْ ل ِز َمةٌ َمقْضِّيةٌ ،وَالِْقْتِدآءَ ِبهِ مْ
ضةٌ وَطاعََتهُ مْ َمفْرُو َ
جةٌ وَامْتِثاَلهُ مْ فَريْ َ
وَاَ ْش َهدُ اَنّ اَقْواَلهُ مْ ُح ّ
مُ ْنجَِيةٌَ ،ومُخاَلفََتهُ مْ ُمرْدَِيةٌ ،وَهُ مْ ساداتُ اَهْلِ اْلجَّنةِ اَ ْجمَعيَ ،وَ ُشفَعآءُ يَوْ ِم الدّي نِ وَاَِئ ّمةُ اَهْلِ ا َلْرْ ضِ

عَلَى الْيَقيِ ،وَاَ ْفضَلُ ا َلْوْ صِيآءِ اْل َمرْضِيّيَ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ اْلمَ ْو تَ حَقّ َومُ سآءََلةَ اْلقَ ْبرِ حَقّ وَالَْبعْ ثَ حَقّ
وَالّنشُورَ حَقّ ز وَال صّراطِ حَقّ ،وَالْميزا نَ حَقّ ،وَاْلحِ سابَ حَقّ ،وَالْكِتا بَ حَقّ ،وَاْلجَّنةَ حَقّ ،وَالنّارَ

َحقّ ،وَاَنّ ال سّا َعةَ اتَِيةٌ ل رَيْ بَ فيها ،وَاَنّ الَ يَ ْبعَ ثُ مَ نْ فِى اْلقُبُورِ ،اَللّـ ُهمّ َفضْلُ كَ رَجآئى َو َك َرمُ كَ
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حقّ بِ هِ اْلجَّنةَ ،وَل طا َعةَ لْ اَ سْتَوْجِبُ بِهَا الرّضْوا نَ اِلّ اَنّ ى اعَْتقَدْ تُ
َورَ ْحمَتُ كَ َامَلى ل َعمَلَ ل اَ سَْت ِ
ش ّفعْ تُ اِلَ ْي كَ بِالنّبِىّ وَآلِ هِ مَ نْ اَحِبِّت كَ وَاَنْ تَ اَ ْكرَ مُ
تَوْحيدَ كَ َوعَدْلَ كَ ،وَارَْتجَيْ تُ اِحْساَنكَ وَ َفضْلَ كَ ،وََت َ
حمّد وَآلِهِ اَ ْجمَعيَ الطّيّبيَ الطّاهِريْنَ وَسَ ّلمَ تَسْليما
الَْ ْكرَميَ وََارْحَمُ الرّاحِميَ ،وَصَلّى الُ عَلى نَبِيّنا ُم َ

كَثيا كَثيا وَل حَوْلَ وَل قُوّةَ اِلّ بِالِ اْلعَلِىّ اْلعَظي مِ اَللّ ـهُمّ يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ اِنّى اَ ْو َدعْتُ كَ يَقي ن

حفْظِـ الْوَدآئِ عِ َف ُردّهُـ عَلَىّ وَقْ تَ حُضُورِ مَوْتـى
ت دينـ وَاَنْ تَ خَ ْيرُ مُ سْتَ ْودَع وَ َقدْ َا َمرْتَنـا ِب ِ
هذا وَثَبا َ
ِبرَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .
أقول :قَد وَرَد ف الدعية الأثورة اَللّـهُمّ اِنّى َاعُوذُ ِب كَ مِ نَ اْلعَدي َل ِة عِ ْندَ اْلمَ ْو تِ،

وَمعن العديلة عند الَوت هُو العُدول إل

الباطِل عن ال قّ وهُو بأن ي ضر الشّيطان ع ند الحت ضر ويو سوس ف صَدره ويعله يش كّ ف دي نه في ستل اليان مِن فؤاده ،ولذا قد وَردت

الستعاذة منها ف الدّعوات ،وقال فخر الحقّقي (رحه ال) :مَن أراد أن يسلم من العديلة فليستحضر اليان بأدلّتها والصول المس بباهينها
القطعيّة بلوص وصفاء وليودعها ال تعال ليدّها اليه ف ساعة الحتضار بأن يقول بعد استحضار عقائده القّة :

اَللّ ـ ُهمّ يا اَرْحَ مَ الرّحِميَ اِنّى َقدْ اَ ْو َدعْتُ كَ يَقي ن هذا وَثَبا تَ دي ن وَاَنْ تَ خَ ْيرُ مُ سْتَ ْودَع وَ َقدْ َا َمرْتَ نا
حفْظِـ اْلوَدائِعِـ َف ُردّهُـ عَلَىّ وَقْتَـ ُحضُورِ مَوْتـى،،
ِب ِ

فَعلى رأيـه (قدس سـره) قراءة هذا الدّعاء الشّريـف « دُعاء العديلة »

واستحضار مضمونه ف البال تنح الَرء امانا من خطر العديلة عند الوت ،وأمّا هذا الدّعاء فهل هو عن العصوم (عليه السلم) أم هو انشاء من
بعض العلماء  ،يقول ف ذلك خريت صناعة الديث وجامع أخبار الئمة (عليهم السلم)العال التبحّر البي والحدّث النّاقد البصي مولنا الاج
ميزا حسـي النّوري نوّر ال مرقده :وأمّا الدّعاء العديلة العروفـة فهـو مـن مؤلّفات بعـض أهـل العلم ليـس بأثور ول موجود فـ كتـب حلة

الحاديث ونقّادها .واعلم انّه روى الطوسي عن ممّد بن سليمان الدّيلمي انّه قال للصّادق (عليه السلم) :ان شيعتك تقول :انّ اليان قسمي
فم ستقرّ ثا بت وم ستودع يزول ،فعلّم ن دعاءً يك مل به ايا ن اذا دعوت به فل يزول  ،قال (عل يه ال سلم) :قل عق يب ك ّل صلة مكتو بة :

حمّد صَلّى الُ عَلَيْهِ وآلِهِ نَبِيّا وَبِالِسْلمِ دينا وَبِاْلقُرآنِ كِتابا وَبِالْ َكعَْبةِ قِبْ َلةً وَِبعَلِىّ
رَضيتُ بِالِ رَبّا وَِب ُم َ

ح ّمدَ بْ نِ عَلِىّ وَ َج ْع َفرِ بْ نَ ُمحَمّ د َومُو سى بْ نِ
وَلِيّا وَاِماما وَبِاْلحَ سَنِ وَاْلحُ سَيْنِ َوعَلِىّ بْ نِ اْلحُ سَ ْينِ َومُ َ
سنِ
حجّةِ بْ نِ اْلحَ َ
حمّ د وَاْلحَ سَنِ بْ ِن عَلِيّ وَاْل ُ
حمّدَ بْ نِ عَلِىّ َوعَلِىّ بْ نِ ُم َ
َجعْفَر َوعَلِىّ بْ نِ مُو سى َو ُم َ
ك عَلى كُلّ شَيء قَديرٌ .
ل عَلَ ْي ِهمْ اَئ ّمةً ،اَللّـ ُهمّ اِنّى رَضيتُ ِب ِهمْ اَِئ ّمةً فَارْضَن َلهُمْ اِنّ َ
تا ِ
صَلَوا ُ

دُعاء الجَوشن الكبير
ب صلّى ال علَيهِ وعَليْهم اجعي ،وَقد هبط به
ي عَنِ السّجاد عن أبيه عَ ْن جدّه عن الن ّ
الذكور ف كتاب البلد المي والِصباح للكفعمي وهُو مَرو ّ
ض غزواته َو َعلَيْ ِه جَوشن ثقيل الهُ ،فقال :يا ممّد ربّك يقرئك السّلم ويقوُل لكَ :اخلع
ب (صلى ال عليه وآله وسلم)وهُو ف بعْ ِ
جبئيل على الن ّ
هذا الوشَ ْن واقرأ هذا الدّعآء فهو أمان لكَ ولمّتك ،ثّ أطال ف ذكر فَضله با ل يسعْه القام ومِ ْن جُملة فَضله انّ َمنْ كتبه على كفنه استحى
ال أن يُعذّبه بالنّار ومَ ْن دعا به بنيّة خالِصة ف أوّل شهر رَمضان رزقه ال تعال ليلة القدر ،وَخلق له سَبعي ألف ملك يسبّحون ال وَيُقدّسونه
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لنّة ووكّل ال تعال به َملَكي يفظانه
َوجَ َعلَ ثوابم له ،وَمَن دعا به ف شهر رمضان ثلث مرّات حرّم ال تعال جَسده على النّار وأوجب له ا َ
مِن العاصي وَكا َن ف أمان ال طول حَياته ،وف آخر الب انّه قال الُسي (عليه السلم)  :أوصان أب عليّ ابن أب طالب (عليه السلم)بفظ
هذا الدّعاء وتعظيمه وأن أكتبه على كفنه وأن أعلّمه أهلي واحثّهم عليه ،وهُو ألف اسْم وفيه السم العظم .
أقول يستفاد من هذا الديث أمران :
الوّل  :استحباب كتابة هذا الدّعاء على الكفان كما أشار ال ذلك العلّمة بر العلوم عطّر ال مرقده ف كتابِ ال ُدرّة .

وَ ُسنّ اَنْ يُكْتَبَ بِالَْكْفانِ
وَهكَذا كِتاَبةُ اْل ُقرْآنِ

شَهادَةُ السْلمِ واليانِ
وَاْلجَوْشَنِ اْلمَ ْنعُوتِ بِالَْمانِ

الثان  :استحباب الدّعاء به ف أوّل شهر رمضان ،وأمّا الدّعاء به ف خ صُوص ليال القدْر فلم يذكر ف حديث ولك نّ العلّمة الجلسي قدّس ال

تعال روحه قال ف كتاب زاد العاد ف ضمن أعمال ليال القدر :ا نّ ف بعض الروايات انّه يدعى بدعاء الوشن الكبي ف ك ّل من هذه الثّلث

ليال ،ويكفينا ف القام قوله الشّريف احلّه ال دار السّلم ،وبالجال فهذا الدّعاء يتوي على مائة فصل وكلّ فصل يتوي على عشرة أسآء مِن

أساء ال تعال وتقول ف آخر كلّ فصل  :سُبْحانَكَ يا ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ اْلغَوْثَ اْلغَ ْوثَ خَلّصْنا مِنَ النّارِ يا

رَبّ وقال

ص ّل عَلى
ف كتاب البلد المي ابتدىء كلّ فصل بالبسملة واختمه بقول  :سُبْحاَنكَ يا ل اِلـهَ إلّ اَنْ تَ اْلغَوْ ثَ اْلغَوْ ثَ َ

حمّد وَآِلهِ خَ ّلصْنا مِنَ النّارِ يا َربّ يا ذَا اْلجَللِ وَالِْكْرامِ يا أرْ َحمَ الرّاحِميَ .
ُم َ

وَهوَ هذَا الدّعاء
اَللّـهُمّ اِنّي اَسْأَُلكَ بِا ْسمِكَ يا َالُ يا رَحْمنُ يا رَحيمُ يا كَريُ يا مُقيمُ يا عَظيمُ يا قَديُ يا عَليمُ يا حَليمُ

يا حَكيمُ سُبْحاَنكَ يا ل اِلـهَ إلّ اَنْ تَ اْلغَ ْو ثَ اْلغَوْ ثَ خَلّ صْنا مِنَ النّارِ يا َربّ ( )2يا سَّيدَ السّاداتِ يا

مُجي بَ الدّعَوا تِ يا رافِ َع الدّرَجا تِ يا وَلِيّ اْلحَ سَناتِ يا غا ِفرَ اْلخَطيئا تِ يا ُمعْطِ يَ اْلمَ سْأَلتِ يا قابِلَ

خفِيّا تِ يا دافِ عَ الْبَلِيّا تِ ( )3يا خَ ْيرَ الْغافِري نَ يا خَ ْيرَ الْفاتِحيَ يا
التّوْبا تِ يا سامِعَ الَْ صْواتِ يا عالِ مَ اْل َ

خَ ْيرَ النّاصِرينَ يا خَ ْيرَ الْحاكِميَ يا خَ ْيرَ الرّازِقيَ يا خَ ْيرَ الْوارِثيَ يا خَ ْيرَ الْحامِدينَ يا خَ ْيرَ الذّاكِرينَ يا
خَ ْيرَ اْلمُ ْنزِليَ يا خَ ْيرَ الُْمحْسِنيَ ( )4يا مَنْ لَهُ اْل ِعزّةُ وَاْلجَمالُ يا مَنْ لَهُ اْل ُقدْرَةُ وَالْكَمالُ يا مَنْ لَهُ اْلمُلْكُ

وَاْلجَللُ يا مَ نْ هُوَ الْكَبيُ اْلمُتَعالُ يا مُ ْنشِىءَ الْ سّحابِ الثّقالِ يا مَ نْ هُوَ شَديدُ الِْمحالِ يا مَ نْ ُهوَ

سنُ الثّوابِ يا مَ ْن عِنْدَهُ اُمّ الْكِتابِ ( )5اَللّـهُمّ
سَريعُ اْلحِسابِ يا مَنْ هُوَ شَديدُ اْلعِقابِ يا مَنْ عِ ْندَهُ حُ ْ
اِنّي اَ ْسأَلُكَ بِا ْسمِكَ يا حَنّا نُ يا مَنّا نُ يا دَيّا نُ يا ُبرْها نُ يا سُلْطانُ يا رِضْوا نُ يا غُفْرا نُ يا سُبْحانُ يا
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مُسْتَعانُ يا ذَا اْلمَنّ وَالْبَيانِ ( )6يا مَنْ تَواضَعَ كُلّ شَيْء ِلعَ َظمَتِهِ يا مَنِ اسَْتسْ َلمَ كُلّ شَيْء ِلقُدْرَتِهِ يا مَنْ
ش ّققَ تِ
ذَلّ ُكلّ شَيْء ِل ِعزّتِ هِ يا مَ نْ َخضَ عَ كُلّ شَيْء ِلهَيْبَتِ هِ يا مَ نِ انْقادَ كُلّ شَيْء مِ نْ َخشْيَتِ هِ يا مَ نْ َت َ
اْلجِبالُ مِ نْ مَخافَتِ هِ يا مَ نْ قامَ تِ ال سّماواتُ ِبَا ْمرِ هِ يا مَ نِ ا سَْت َقرّتِ الَْرَضُو نَ بِِاذْنِ هِ يا مَ نْ يُ سَّبحُ ال ّر ْعدُ

ح ْمدِ هِ يا مَ نْ ل َيعْتَدي عَلى اَهْلِ مَمْلَكَتِ هِ
ِب َ

() 7

يا غا ِفرَ اْلخَطايا يا كاشِ فَ الْبَليا يا مُنَْتهَي الرّجايا يا

جزِلَ اْلعَطايا يا واهِ بَ اْلهَدايا يا رازِ قَ الْبَرايا يا قاضِ يَ اْلمَنايا يا سامِعَ الشّكايا يا باعِ ثَ الْبَرايا يا
ُم ْ

ح ْمدِ وَالثّناءِ يا ذَا اْل َفخْرِ وَاْلبَهاءِ يا ذَا الَْمجْدِ وَالسّناءِ يا ذَا اْل َع ْهدِ وَاْلوَفاءِ يا
مُطْلِقَ الُْسارى ( )8ياذَا اْل َ
ذَا اْل َعفْوِ وَالرّضاءِ يا ذَا اْل َمنّ وَاْلعَطاءِ يا ذَا اْل َفضْلِ وَاْلقَضاءِ يا ذَا اْل ِعزّ وَالْبَقاءِ يا ذَا اْلجُودِ وَالسّخاءِ يا

ذَا الْلءِ وَالّنعْماءِ ( )9اَللّـ ُهمّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِا ْسمِكَ يا مانِعُ يا دافِعُ يا رافِعُ يا صانِعُ يا نافِعُ يا سامِعُ يا

جامِعُ يا شافِعُ يا واسِعُ يا مُوسِعُ ( )10يا صانِعَ كُلّ مَصْنُوع يا خالِقَ ُكلّ َمخْلُوق يا رازِقَ كُلّ مَرْزُوق
صرَ كُلّ
يا ماِل كَ كُلّ مَمْلُوك يا كاشِ فَ كُلّ مَ ْكرُوب يا فارِ جَ كُلّ َم ْهمُوم يا راحِ مَ كُلّ َمرْحُوم يا نا ِ

خذُول يا ساِترَ كُلّ َمعْيُوب يا مَ ْلجَأَ كُلّ مَ ْطرُود ( )11يا ُعدّ تى عِنْدَ ِشدّ ت يا رَجائي عِنْدَ مُ صيبَت يا
َم ْ
مُونِ سي عِ ْندَ وَ ْحشَ ت يا صاحِب عِنْ َد ُغرْبَ ت يا وَلِيّي عِنْدَ ِن ْعمَ ت يا غِيا ثى عِ ْندَ ُكرْبَ ت يا دَليلي عِ ْندَ
حَ ْيرَتى يا غَنائى عِنْدَ افْتِقارى يا مَلجَئي عِنْدَ اضْطِرارى يا مُعين عِ ْندَ َم ْفزَعى

()12

يا عَلّ مَ اْلغُيُو بِ يا

َغفّا َر الذّنُوبِ يا سَتّارَ اْلعُيُوبِ يا كاشِفَ الْ ُكرُوبِ يا ُمقَلّبَ اْلقُلُوبِ يا طَبيبَ اْلقُلُوبِ يا مُنَوّرَ اْلقُلُوبِ
يا اَنيسَ اْلقُلُوبِ يا ُم َفرّجَ اْل ُهمُومِ يا مَُن ّفسَ اْل ُغمُومِ ()13اَللّـهُمّ اِنّى اَسْأَُلكَ بِ ْاسِكَ يا جَليلُ يا جَميلُ يا

وَكيلُ يا كَفيلُ يا دَليلُ يا قَبيلُ يا مُديلُ يا مُنيلُ يا مُقيلُ يا مُحيلُ ( )14يا دَليلَ اْلمَُتحَيّري نَ يا غِيا ثَ

اْلمُ سْتَغيثيَ يا صَريخَ اْلمُ سَْتصْرِخيَ يا جارَ اْلمُ سْتَجيينَ يا اَما نَ الْخائِفيَ يا عَوْ نَ اْلمُ ْؤمِنيَ يا راحِ مَ

اْلمَساكيَ يا مَ ْلجَأَ الْعاصيَ يا غا ِفرَ اْلمُذْنِبيَ يا مُجي بَ َدعْوَةِ اْلمُضْ َطرّي نَ ( )15يا ذَا اْلجُودِ وَالِْحْسانِ
يا ذَا اْلفَضْلِ وَا ْلِمْتِنانِ يا ذَا ا َلْمْنِ وَالَْمانِ يا ذَا اْل ُقدْسِ وَالسّبْحانِ يا ذَا اْلحِ ْك َمةِ وَالْبَيانِ يا ذَا الرّ ْحمَةِ

جةِ وَالُْبرْهانِ يا ذَا اْلعَ َظ َمةِ وَالسّلْطانِ يا ذَا الرّأْ َفةِ وَاْلمُسْتَعانِ يا ذَا ال َعفْوِ وَاْل ُغفْرانِ
حّ
وَالرّضْوانِ يا ذَا اْل ُ
()16

يا مَ نْ هُوَ َربّ كُلّ شَيْء يا مَ نْ هُوَ اِلـهُ كُلّ شَيء يا مَ نْ هُوَ خالِ قُ ُكلّ شَيْء يا مَ نْ هُوَ صانِعُ

كُلّ شَيْء يا مَ نْ هُوَ قَبْلَ ُكلّ شَيْء يا مَ نْ هُوَ َب ْعدَ كُلّ شَيْء يا مَ نْ هُوَ فَوْ قَ كُلّ شَيْء يا مَ نْ هُوَ عالِ مٌ

بِكُلّ شَيْء يا مَ نْ ُهوَ قادِ ٌر عَلى كُلّ شَيْء يا مَ نْ هُوَ يَبْقى وََيفْن كُلّ شَيْء ( )17اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ سْأَلُكَ
بِا ْسمِكَ يا مُ ْؤمِ نُ يا مُهَ ْيمِ نُ يا مُكَوّ نُ يا مُ َلقّ نُ يا مُبَيّ نُ يا ُمهَوّ نُ يا ُممَكّ نُ يا ُمزَيّ نُ يا ُمعْلِ نُ يا ُمقَ سّمُ

(

)18يا مَنْ ُهوَ ف مُلْكِهِ مُقيمٌ يا مَنْ هُوَ ف سُلْطاِنهِ قَديٌ يا مَنْ هُو ف جَللِ ِه عَظيمٌ يا مَنْ هُ َو عَلى عِبادِهِ
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رَحي مٌ يا مَ نْ هُوَ بِكُلّ شَيْء عَلي مٌ يا مَ نْ هُوَ ِبمَ ْن عَصاهُ حَلي مٌ يا مَ نْ هُوَ ِبمَ نْ رَجا هُ كَريٌ يا مَ نْ هُوَ ف
صُ ْن ِعهِ حَكيمٌ يا مَنْ هُوَ ف حِ ْكمَتِهِ لَطيفٌ يا مَنْ هُوَ ف ُل ْطفِهِ قَديٌ ( )19يا مَنْ ل ُيرْجى إلّ َفضْلُهُ يا مَنْ

ل يُ سْأَلُ إ ّل َعفْوُ هُ يا مَ نْ ل يُنْ َظرُ إلّ ِبرّ هُ يا مَ نْ ل يُخا فُ إ ّل َعدْلُ هُ يا مَ نْ ل َيدُو مُ إلّ مُلْكُ هُ يا مَ نْ ل

سُلْطانَ إلّ سُلْطاُنهُ يا مَنْ وَ ِسعَتْ ُكلّ شَيْء رَ ْحمَتُهُ يا مَنْ سََبقَتْ رَ ْحمَتُهُ َغضَبَهُ يا مَنْ اَحاطَ بِ ُكلّ شَيْء

عِ ْلمُ هُ يا مَ نْ لَيْ سَ اَ َحدٌ مِثْلَ هُ ( )20يا فارِ جَ اْل َهمّ يا كاشِ فَ اْل َغمّ يا غا ِف َر الذّنْ بِ يا قاِبلَ التّ ْو بِ يا خالِ قَ
سرّ يا فالِ قَ اْلحَبّ يا رازِ قَ الَْنا مِ ( )21اَللّـهُمّ اِنّي
اْلخَلْ قِ يا صا ِدقَ الْ َو ْعدِ يا مُوفِىَ اْلعَ ْهدِ يا عالِ مَ ال ّ

اَ ْسأَلُكَ بِا ْسمِكَ يا عَلِيّ يا وَفِيّ يا غَنِيّ يا مَلِيّ يا َحفِيّ يا رَضِيّ يا َزكِيّ يا َبدِيّ يا قَ ِويّ يا وَلِيّ ( )22يا
مَنْ اَ ْظهَرَ اْلجَميلَ يا مَنْ سََترَ اْلقَبيحَ يا مَنْ لَمْ يُؤا ِخذْ بِاْلجَريرَةِ يا مَنْ لَمْ َيهْتِكِ السّ ْترَ يا عَظيمَ اْل َعفْوِ يا
حَسَنَ التّجا ُوزِ يا واسِعَ اْل َمغْ ِفرَةِ يا با ِسطَ الَْيدَيْ نِ بِالرّ ْح َمةِ يا صاحِبَ كُلّ َنجْوى يا مُنْتَهى كُلّ شَكْوى
()23

يا ذَا الّن ْع َمةِ ال سّاِب َغةِ يا ذَا الرّ ْحمَةِ الْوا ِس َعةِ يا ذَا اْلمِّنةِ ال سّاِب َقةِ يا ذَا اْلحِ ْك َمةِ الْباِل َغةِ يا ذَا اْل ُقدْ َرةِ

جةِ الْقا ِط َعةِ يا ذَا الْكَرا َمةِ الظّا ِهرَةِ يا ذَا اْل ِعزّ ِة الدّاِئمَةِ يا ذَا اْلقُوّةِ اْلمَتيَنةِ يا ذَا اْلعَ َظ َمةِ
حّ
الْكامِ َلةِ يا ذَا اْل ُ
اْلمَني َعةِ

()24

يا بَدي عَ ال سّماواتِ يا جاعِلَ الظّلُما تِ يا راحِ مَ اْلعَبَرا تِ يا مُقيلَ اْلعَثَرا تِ يا ساِترَ

ضعّفَ اْلحَسَناتِ يا ماحِيَ السّيّئاتِ يا شَديدَ الّنقِماتِ
اْلعَوْراتِ يا ُمحْيِيَ ا َلْمْواتِ يا مُ ْنزِلَ الياتِ يا ُم َ
شرُ يا مُ ْنذِرُ
سرُ يا مَُب ّ
()25اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ ْسأَلُكَ بِا ْسمِكَ يا مُصَوّرُ يا ُمقَدّرُ يا ُمدَبّرُ يا مُ َط ّهرُ يا مُنَوّرُ يا مُيَ ّ

ش ْهرِ اْلحَرا مِ يا َربّ الْبَ َلدِ اْلحَرا مِ يا رَبّ الرّكْ نِ
يا ُمقَدّ مُ يا مُؤَ ّخرُ ( )26يا َربّ الْبَيْ تِ اْلحَرا مِ يا رَبّ ال ّ

جدِ اْلحَرامِ يا رَبّ اْلحِلّ وَاْلحَرامِ يا رَبّ النّورِ وَالظّلمِ يا
سِ
شعَرِ اْلحَرامِ يا رَبّ اْلمَ ْ
وَاْلمَقامِ يا رَبّ اْل َم ْ

ص َدقَ
رَبّ الّتحِّيةِ وَال سّلمِ يا رَبّ اْلقُدْ َرةِ فِي الَْنا مِ ( )27يا اَحْكَ مَ الْحاكِميَ يا َاعْدَلَ الْعادِليَ يا اَ ْ
صرَالنّاظِرينَ
الصّادِقيَ يا اَ ْط َهرَ الطّاهِرينَ يا اَحْسَنَ الْخالِقيَ يا اَ ْس َرعَ الْحاسِبيَ يا اَ ْسمَعَ السّامِعيَ يا اَبْ َ
يا اَ ْشفَ عَ الشّافِعيَ يا اَ ْكرَ مَ الَْ ْكرَميَ ( )28يا عِمادَ مَ نْ ل عِمادَ لَ هُ يا سََندَ مَ نْ ل سََندَ لَ هُ يا ذُ ْخرَ مَ نْ ل

خرَ لَ هُ يا ِعزّ مَ نْ ل ِعزّ لَ هُ يا
خرَ مَ نْ ل َف ْ
ذُ ْخرَ لَ هُ يا ِحرْزَ مَ نْ ل ِح ْرزَ لَ هُ يا غِيا ثَ مَ نْ ل غِيا ثَ لَ هُ يا َف ْ
مُعيَ مَنْ ل مُعيَ لَهُ يا اَنيسَ مَنْ ل اَنيسَ لَهُ يا اَمانَ مَنْ ل اَمانَ لَهُ ()29اَللّـهُمّ اِنّى اَسْأَُلكَ بِا ْسمِكَ يا

صمَ مَ نِ
صمُ يا قائِ مُ يا دائِ مُ يا راحِ مُ يا ساِلمُ يا حاكِ مُ يا عالِ مُ يا قا ِسمُ يا قابِ ضُ يا با ِسطُ ( )30يا عا ِ
عا ِ

حفَ َظهُ يا
صرَهُ يا حافِظَ مَنِ ا سَْت ْ
صرَ مَنِ ا سْتَ ْن َ
ص َمهُ يا راحِمَ مَ نِ اسَْترْحَ َمهُ يا غا ِفرَ مَنِ ا سَْت ْغ َفرَهُ يا نا ِ
ا سَْتعْ َ
مُ ْكرِ مَ مَ نِ ا سْتَ ْك َر َمهُ يا ُمرْشِدَ مَ نِ ا سَْترْشَدَهُ يا صَريخَ مَ نِ ا سَْتصْرَ َخهُ يا مُعيَ مَ نِ ا سْتَعاَنهُ يا مُغي ثَ مَ نِ
ا سْتَغاَثهُ
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()31

يا عَزيزا ل يُضا مٌ يا لَطيفا ل يُرا مُ يا قَيّوما ل يَنا مُ يا دائِما ل َيفُو تُ يا حَيّا ل َيمُو تُ يا

صمَدا ل ُي ْطعَ مُ يا قَوِيّا ل َيضْعُ فُ ()32اَللّـهُمّ اِنّى
جهَلُ يا َ
مَلِكا ل َيزُولُ يا باقِيا ل َيفْن يا عالِما ل َي ْ
اَ ْسأَلُكَ بِا ْسمِكَ يا اَ َحدُ يا وا ِحدُ يا شا ِهدُ يا ما ِجدُ يا حا ِمدُ يا را ِشدُ يا باعِثُ يا وارِثُ يا ضارّ يا نافِعُ

(

 )33يا َاعْظَ مَ مِ نْ ُك ّل عَظيم يا اَ ْكرَ مَ مِ نْ كُلّ كَري يا اَرْحَ مَ مِ نْ كُلّ رَحيم يا َاعْلَ مَ مِ نْ كُ ّل عَليم يا

اَحْكَ مَ مِ نْ كُلّ حَكيم يا اَ ْقدَ مَ مِ نْ كُلّ قَدي يا اَكَْبرَ مِ نْ كُلّ كَبي يا اَلْطَ فَ مِ نْ ُكلّ لَطيف يا اَجَلّ مِن
كُلّ جَليل يا َا َعزّ مِ نْ ُك ّل عَزيز

()34

صفْحِ يا عَظي مَ اْل َمنّ يا كَثيَ اْلخَ ْيرِ يا قَديَ اْل َفضْلِ يا
يا كَريَ ال ّ

دائِمَ اللّطْفِ يا لَطيفَ الصّنْعِ يا مَُنفّسَ الْ َكرْبِ يا كاشِفَ الضّرّ يا ماِلكَ اْلمُلْكِ يا قاضِيَ اْلحَقّ ( )35يا
مَنْ هُوَ ف َعهْدِ هِ وَفِيّ يا مَنْ هُوَ ف وَفائِهِ قَ ِويّ يا مَنْ هُوَ ف ُقوّتِهِ عَلِيّ يا مَنْ هُوَ ف عُلُوّ هِ قَري بٌ يا مَنْ
ُهوَ ف ُقرْبِ هِ لَطي فٌ يا مَ نْ هُوَ ف ُل ْطفِ هِ شَري فٌ يا مَ نْ ُهوَ ف َشرَفِ ِه عَزيزٌ يا مَ نْ ُهوَ ف عِزّ ِه عَظي مٌ يا مَ نْ

جدِ هِ حَميدٌ ( )36اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ سْأَلُكَ بِا ْسمِكَ يا كاف يا شاف يا
ُهوَ ف عَ َظمَتِ هِ مَجيدٌ يا مَ نْ ُهوَ ف َم ْ
واف يا مُعاف يا هادى يا داعى يا قاضى يا راضى يا عال يا باقي ( )37يا مَ نْ ُكلّ شَيْء خاضِ عٌ لَ هُ يا

مَنْ ُكلّ شَيْء خاشِعٌ َلهُ يا مَنْ كُلّ شَيْء كاِئنٌ َلهُ يا مَنْ كُلّ شَيْء مَوْجُودٌ بِهِ يا َمنْ كُلّ شَيْء مُنيبٌ اِلَيْهِ

يا مَنْ كُلّ شَيْء خائِفٌ مِنْهُ يا مَنْ كُلّ شَيْء قائِمٌ بِهِ يا مَنْ كُلّ شَيْء صاِئرٌ اِلَيْهِ يا مَنْ كُلّ شَيْء يُسَّبحُ

ح ْمدِ هِ يا مَ نْ ُكلّ شَيْء هاِل كٌ إلّ وَ ْجهَ هُ
ِب َ

()38

يا مَ نْ ل َمفَرّ إلّ اِلَيْ هِ يا مَ نْ ل َمفْزَ عَ إلّ اِلَيْ هِ يا مَ نْ ل

َمقْ صَدَ إلّ اِلَيْ هِ يا مَ نْ ل مَنْجا مِنْ هُ إلّ اِلَيْ هِ يا مَ نْ ل ُي ْرغَ بُ إلّ اِلَيْ هِ يا مَ نْ ل َحوْلَ وَل قُوّةَ إلّ بِ هِ يا مَ نْ
ل يُ سْتَعانُ إلّ بِ هِ يا مَ نْ ل يُتَوَكّلُ إ ّل عَلَيْ هِ يا مَ نْ ل ُيرْجى إلّ هُوَ يا مَ نْ ل ُيعَْبدُ إلّ هو

()39

يا خَ ْيرَ

اْل َمرْهُوبيَ يـا خَ ْيرَ اْل َمرْغُوبيَ يـا خَ ْيرَ اْلمَطْلُوبيَ يـا خَ ْيرَ اْلمَسـْؤوليَ يـا خَ ْيرَ اْلمَقْصـُودينَ يـا خَ ْيرَ
اْل َمذْكُورينَ يا خَ ْيرَ اْل َمشْكُورينَ يا خَ ْيرَ الَْمحْبُوبيَ يا خَ ْيرَ اْل َمدْعُوّينَ يا خَ ْيرَ اْلمُسْتَأْنِسيَ ( )40اَللّـهُمّ
صرُ
اِنّي اَ ْسأَلُكَ بِا ْسمِكَ يا غا ِفرُ يا ساِترُ يا قادِرُ يا قا ِهرُ يا فا ِطرُ يا كا ِسرُ يا جاِبرُ يا ذا ِكرُ يا نا ِظرُ يا نا ِ
)41

(

سمَعُ الّنجْوى يا مَ نْ يُ ْن ِقذُ
يا مَ نْ َخلَ قَ فَ سَوّى يا مَ نْ َقدّرَ َفهَدى يا مَ نْ يَ ْكشِ فُ الْبَلْوى يا مَ نْ يَ ْ

ح كَ وَاَبْكى يا مَ نْ اَما تَ وَاَحْي يا مَ نْ
ضَ
شفِي اْل َمرْضى يا مَ نْ اَ ْ
اْل َغرْقى يا مَ نْ يُ ْنجِي اْلهَلْكى يا مَ نْ َي ْ
حرِ سَبي ُلهُ يا مَنْ فِي الْفاقِ اياتُهُ يا مَنْ فِى الْياتِ
خَلَقَ الزّوْجَيْنِ الذّ َكرَ وَالُْنْثى ( )42يا مَنْ فِ الَْبرّ وَالَْب ْ

ُبرْهانُ هُ يا مَ نْ فِي اْلمَما تِ ُقدْرَتُ هُ يا مَ نْ فِي اْلقُبُو ِر عِ ْبرَتُ هُ يا مَ نْ فِي اْلقِيا َمةِ مُلْكُ هُ يا مَ نْ فِي اْلحِسابِ
هَيْبَتُ هُ يا مَ نْ فِي الْميزا نِ قَضاؤُ هُ يا مَ نْ فِي اْلجَّنةِ ثَوابُ هُ يا مَ نْ فِي النّا ِر عِقابُ هُ

()43

يا مَ نْ اِلَيْ هِ َي ْهرَ بُ

الْخاِئفُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ َي ْفزَعُ اْلمُذْنِبُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ َيقْصِدُ اْلمُنيبُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ َي ْرغَبُ الزّا ِهدُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ

جأُ اْلمُتَحَّيرُو نَ يا مَ نْ بِ هِ يَ سْتَأِْنسُ اْلمُريدُو نَ يا مَ نْ بِه َيفَْتخِرُ الُْمحِبّو نَ يا مَ نْ ف َعفْوِ هِ يَ ْطمَ عُ
يَ ْل َ
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الْخاطِئُونَ يا مَنْ اِلَيْهِ يَسْ ُكنُ اْلمُوقِنُونَ يا مَنْ عَلَيْهِ يَتَوَكّلُ اْلمُتَوَكّلُونَ ( )44اَللّـ ُهمّ اِنّى اَسْأَلُكَ بِا ْسمِكَ
يا حَبيبُ يا طَبيبُ يا قَري بُ يا رَقي بُ يا حَسيبُ يا مُهي بُ يا مُثي بُ يا مُجي بُ يا خَبيُ يا بَصيُ ( )45يا

صرَ مِ نْ كُلّ بَصي يا اَخَْبرَ مِ نْ ُكلّ خَبي يا اَ ْشرَ فَ
اَ َقرَ بَ مِ نْ كُلّ قَريب يا اَحَبّ مِ نْ كُلّ حَبيب يا اَبْ َ

مِ نْ ُكلّ شَر يف يا اَرْفَ عَ مِ نْ كُلّ رَف يع يا اَقْوى مِ نْ ُكلّ قَوِيّ يا َاغْ ن مِ نْ كُلّ غَنِيّ يا اَجْ َودَ مِ نْ كُلّ
جَواد يا َارْاَ فَ مِ نْ كُلّ رَؤوُف ( )46يا غالِبا غَ ْيرَ َمغْلُوب يا صانِعا غَيْرَ مَ صْنُوع يا خالِقا غَ ْيرَ َمخْلُوق

حفُوظ يا ناصـِرا غَ ْيرَ
يا مالِكا غَيْرَ َممْلُوك يا قاهِرا غَ ْيرَ َمقْهُور يـا رافِعا غَ ْيرَ َمرْفُوع يـا حافِظا غَ ْيرَ َم ْ

مَنْ صُور يا شاهِدا غَ ْيرَ غائِب يا قَريبا غَ ْيرَ بَعيد

()47

يا نُورَ النّورِ يا مُنَوّرَ النّورِ يا خالِ قَ النّورِ يا مُدَّبرَ

النّورِ يا ُمقَدّرَ النّورِ يا نُورَ كُلّ نُور يا نُورا قَبْلَ ُكلّ نُور يا نُورا َب ْعدَ كُلّ نُور يا نُورا فَوْ قَ ُكلّ نُور يا

نُورا لَيْ سَ َكمِثْلِ هِ نُورٌ

()48

يا مَ ْن عَطاؤُ هُ شَري فٌ يا مَ نْ ِفعْلُ هُ لَطي فٌ يا مَ نْ لُ ْطفُ هُ مُقي مٌ يا مَ نْ اِحْساُنهُ

ص ْدقٌ يا مَنْ َعفْوُ هُ َفضْلٌ يا مَنْ عَذابُهُ َعدْلٌ يا مَنْ ذِ ْكرُ هُ حُلْوٌ يا مَنْ
قَديٌ يا مَنْ قَوْلُهُ َحقّ يا مَنْ َو ْعدُ هُ ِ

سهّلُ يا ُمفَصّلُ يا مَُبدّلُ يا ُمذَلّلُ يا مَُنزّلُ يا مُنَوّلُ يا
َفضْلُهُ عَميمٌ ( )49اَللّـ ُهمّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِا ْسمِكَ يا مُ َ

جمِلُ ( )50يا مَنْ يَرى وَل يُرى يا مَنْ َيخْلُقُ وَل ُيخْلَقُ يا مَنْ َيهْدى وَل
جزِلُ يا ُم ْمهِلُ يا ُم ْ
ُم ْفضِلُ يا ُم ْ

ُيهْدى يا مَ نْ ُيحْيي وَل ُيحْيا يا مَ نْ يَ سْأَلُ وَل يُ سْأَلُ يا مَ نْ ُي ْطعِ مُ وَل يُ ْطعَ مُ يا مَ نْ يُجيُ وَل يُجا ُر عَلَيْ هِ

يا مَنْ َيقْضى وَل ُيقْضى عَلَيْهِ يا مَنْ َيحْكُمُ وَل ُيحْكَمُ عَلَيْهِ يا مَنْ لَ مْ يَ ِلدْ وَلَ مْ يُوَلدْ وَلَمْ يَكُنْ لَ هُ ُكفُوا

اَ َحدٌ

()51

يا ِنعْ مَ اْلحَسيبُ يا ِنعْ مَ الطّبيبُ يا ِنعْ مَ الرّقي بُ يا ِنعْ مَ اْلقَري بُ يا ِنعْ مَ الْم ـٌجيبُ يا ِنعْ مَ

الْحَبيبُ يا ِنعْ مَ الْكَفيلُ يا ِنعْ مَ الَوْكيلُ يا ِنعْ مَ اْلمَوْل يا ِنعْ مَ النّ صيُ

()52

يا ُسرُورَ الْعارِفيَ يا مُنَى

الُْمحِّبيَ يا اَنيسَ اْلمُريدينَ يا حَبيبَ التّوّابيَ يا رازِقَ اْل ُمقِ ّليَ يا رَجاءَ اْلمُذْنِبيَ يا ُقرّ َة عَيْنِ الْعابِدينَ يا
ج عَ نِ اْل َم ْغمُوميَ يا اِلـهَ الَْوّليَ وَالخِري نَ ( )53اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ سْأَلُكَ
مَُنفّ سُ عَ نِ اْلمَكْرُوبيَ يا ُمفَرّ ُ

صرَنا يا حا ِفظَنا يا دَليلَنا يا مُعينَنا يا حَبيبَنا يا طَبيبَنا
بِا ْسمِكَ يا رَبّنا يا ِالَنا يا سَّيدَنا يا مَوْلنا يا نا ِ

()54

صدّيقيَ وَالَْخْيارِ يا َربّ اْلجَّنةِ وَالنّارِ يا رَبّ ال صّغارِ وَالْكِبارِ يا َربّ
يا َربّ النّبّييَ وَالَْبْرارِ يا َربّ ال ّ

اْلحُبُو بِ وَالّثمارِ يا رَبّ الَْنْهارِ وَالَْشْجارِ يا َربّ ال صّحارى وَاْلقِفارِ يا رَبّ الْبَراري وَالْبِحارِ يا َربّ
اللّ ْيلِ وَالنّهارِ يا رَبّ ا ْلِعْلنِ وَالِْسْرارِ ( )55يا مَنْ َن َفذَ ف كُلّ شَيْء َا ْمرُهُ يا مَنْ َلحِقَ بِ ُكلّ شَيْء عِ ْلمُهُ
يا مَ نْ بَ َلغَ تْ اِل ُكلّ شَيْء ُقدْرَتُ هُ يا مَ نْ ل ُتحْ صِى اْلعِبادُ ِن َعمَ هُ يا مَ نْ ل تَبْلُ غُ اْلخَلئِ قُ شُ ْكرَ هُ يا مَ نْ ل

ُتدْ ِر كُ الَْفْها مُ جَللَ هُ يا مَ نْ ل تَنالُ الَْوْها مُ كُ ْنهَ هُ يا مَ نِ اْلعَ َظ َمةُ وَالْكِ ْبرِياءُ رِدا ُؤ هُ يا مَ نْ ل َت ُردّ اْلعِبادُ
قَضا َء هُ يا مَ نْ ل مُ ْل كَ إلّ مُلْكُ هُ يا مَ نْ ل عَطاءَ إ ّل عَطا ُؤ هُ
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()56

يا مَ نْ لَ هُ اْلمَثَلُ ا َلْعْلى يا مَ نْ لَ هُ

ال صّفاتُ اْلعُلْيا يا مَ نْ لَ هُ الْ ِخرَةُ وَالُْول يا مَ نْ لَ هُ اْلجَّنةُ اْل َماْوى يا مَ نْ لَ هُ اليا تُ الْكُبْرى يا مَ نْ لَ هُ
الَْسْماءُ اْلحُسْن يا مَنْ لَهُ اْلحُكْمُ وَاْلقَضاءُ يا مَنْ لَهُ اْلهَواءُ وَاْلفَضاءُ يا مَنْ لَهُ اْل َعرْشُ وَالثّرى يا مَنْ لَهُ

ال سّماواتُ اْلعُلى ( )57اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْأَُلكَ بِا ْسمِكَ يا َعفُوّ يا َغفُورُ يا صَبُورُ يا شَكُورُ يا رَؤو فُ يا

عَطُوفُ يا مَسْؤولُ يا َودُودُ يا سُبّوحُ يا ُقدّوسُ ( )58يا مَنْ فِي السّما ِء عَ َظمَتُهُ يا مَنْ فِي الَْرْضِ آياتُهُ
يا مَ نْ ف ُكلّ شَيْء دَلئِلُ هُ يا مَ نْ فِي الْبِحارِ عَجائِبُ هُ يا مَ نْ فِي اْلجِبالِ خَزائِنُ هُ يا مَ نْ يَ ْبدَأُ اْلخَلْ قَ ُثمّ

يُعيدُهُ يا مَنْ اِلَيْهِ َيرْجِـعُ ا َلْ ْمرُ كُلّهُ يا مَنْ اَ ْظ َهرَ ف كُلّ شَيْء لُ ْطفَهُ يا مَنْ اَحْسَنَ كُلّ شَيْء خَ ْلقَهُ يا مَنْ
صرّفَ فِي اْلخَلئِ قِ ُقدْرَتُ هُ ( )59يا حَبيبَ مَ نْ ل حَبيبَ لَ هُ يا طَبيبَ مَ نْ ل طَبيبَ لَ هُ يا مُجي بَ مَ نْ ل
تَ َ
مُجيبَ َلهُ يا شَفيقَ مَنْ ل شَفيقَ َلهُ يا رَفيقَ َمنْ ل رَفيقَ َلهُ يا مُغيثَ مَن ل مُغيثَ َلهُ يا دَليلَ َمنْ ل دَليلَ

لَ هُ يا اَني سَ مَ نْ ل اَني سَ لَ هُ يا راحِ مَ مَ نْ ل راحِ مَ لَ هُ يا صاحِبَ مَ نْ ل صاحِبَ لَ هُ

()60

يا كافِ َي مَ نِ

ا سْتَكْفاهُ يا هادِ يَ مَ نِ ا سَْتهْداهُ يا كالِىءَ مَ نِ ا سْتَكْلهُ يا راعِ يَ مَ نِ ا سَْترْعاهُ يا شافِ يَ مَ نِ ا سَْتشْفاهُ يا

قاضِيَ مَنِ اسَْتقْضاهُ يا ُمغْنِيَ مَنِ اسَْتغْناهُ يا مُوفِيَ مَنِ اسْتَوْفاهُ يا ُمقَوّيَ مَنِ اسَْتقْواهُ يا وَلِيّ مَنِ اسْتَوْلهُ
( )61اَللّـهُمّ اِنّي اَسْأَُلكَ بِا ْسمِكَ يا خالِقُ يا را ِزقُ يا نا ِطقُ يا صا ِدقُ يا فالِقُ يا فارِقُ يا فاتِقُ يا راتِقُ يا
ساِبقُ يا سا ِمقُ

()62

يا مَ نْ ُيقَلّ بُ اللّيْلَ وَالنّهارَ يا مَ نْ َجعَلَ الظّلُما تِ وَالَْنْوارَ يا مَ نْ خَلَ قَ الظّلّ

شرّ يا مَ نْ خَلَ قَ اْلمَوْ تَ وَاْلحَياةَ يا مَ نْ لَ هُ
خرَ الشّمْ سَ وَاْل َق َمرَ يا مَ نْ َقدّرَ اْلخَ ْيرَ وَال ّ
حرُورَ يا مَ نْ َس ّ
وَاْل َ

خذْ صاحَِبةً وَل وَلَدا يا مَنْ لَيْسَ لَهُ شَريكٌ فِى اْلمُلْكِ يا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيّ
اْلخَلْقُ وَا َلْ ْمرُ يا مَنْ لَمْ يَّت ِ

سمَعُ اَنيَ الْواهِنيَ يا مَنْ
مِ َن الذّلّ ( )63يا مَنْ َيعْلَمُ مُرادَ اْلمُريدينَ يا مَنْ َيعْلَمُ ضَميَ الصّامِتيَ يا مَنْ يَ ْ

يَرى بُكاءَ الْخائِفيَ يا مَ نْ َيمْ ِل كُ حَوائِ جَ ال سّائِليَ يا مَ نْ َيقْبَ ُل عُذْرَ التّائِبيَ يا مَ نْ ل يُ صْ ِلحُ عَمَلَ
ـحْسِنيَ يا مَنْ ل يَ ْب ُعدُ عَنْ قُلُوبِ الْعارِفيَ يا اَجْ َودَ الَْجْودينَ
اْل ُمفْسِدينَ يا مَنْ ل يُضيعُ اَ ْجرَ الْم ٌ

()64

يا دائِمَ الْبَقاءِ يا سامِ َع الدّعاءِ يا واسِعَ اْلعَطاءِ يا غا ِفرَ اْلخَطاءِ يا بَديعَ السّماءِ يا حَسَنَ الْبَلءِ يا جَميلَ

الثّناءِ يا قَديَ السّناءِ يا كَثيَ الْوَفاءِ يا شَريفَ اْلجَزاءِ ( )65اَللّـهُمّ اِنّي اَسْأَُلكَ بِا ْسمِكَ يا سَتّارُ يا َغفّارُ
يا َقهّارُ يا جَبّارُ يا صَبّارُ يا بارّ يا ُمخْتارُ يا فَتّا حُ يا َنفّا حُ يا مُرْتا حُ ( )66يا مَ نْ خَ َلقَن وَ سَوّان يا مَ نْ

رَزَقَن َورَبّان يا مَنْ اَ ْطعَمَن وَسَقان يا مَنْ َقرّبَن وَ َادْنان يا مَ ْن عَصَمَن وَكَفان يا مَنْ َحفِظَن وَكَلن

حقّ
يا مَنْ َا َعزّن وََاغْنان يا مَ نْ وَ ّفقَن وَهَدان يا مَ نْ آنَسَن وَآوَان يا مَ نْ اَماتَن وَاَحْيان ( )67يا مَنْ ُي ِ

حقّ بِكَلِماتِ هِ يا مَ نْ َيقْبَلُ التّوَْب َة عَ نْ عِبادِ هِ يا مَ نْ َيحُولُ بَيْ نَ اْل َمرْءِ وَقَلْبِ هِ يا مَ نْ ل تَ ْنفَ عُ الشّفا َعةُ إلّ
اْل َ

ِبِاذْنِهِ يا مَنْ هُوَ َاعْلَمُ ِبمَنْ ضَ ّل عَنْ سَبي ِلهِ يا مَنْ ل ُمعَقّبَ ِلحُكْمِهِ يا مَنْ ل رادّ ِلقَضائِهِ يا مَنِ انْقادَ كُلّ
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شَيْء َلِ ْمرِ هِ يا مَ نِ ال سّماواتُ مَ ْطوِيّا تٌ بِيَمينِ هِ يا مَ نْ ُيرْ سِلُ الرّيا حَ ُبشْرا بَيْ نَ َيدَ يْ رَ ْحمَتِ هِ ( )68يا مَ نْ
شمْ سَ سِراجا يا مَ نْ َجعَلَ اْل َقمَرَ نُورا يا
َجعَلَ ا َلْرْ ضَ مِهادا يا مَ نْ َجعَلَ اْلجِبالَ اَوْتادا يا مَ نْ َجعَلَ ال ّ

مَ نْ َجعَلَ اللّيْلَ لِباسا يا مَ نْ َجعَلَ النّهارَ مَعاشا يا مَ نْ َجعَلَ النّوْ مَ سُباتا يا مَ نْ َجعَلَ ال سّمآءَ بِناءً يا مَ نْ
َجعَلَ الَْشْياءَ اَزْواجا يا مَ نْ َجعَلَ النّارَ ِمرْصادا ( )69اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ سْأَلُكَ بِا ْسمِكَ يا سَميعُ يا شَفي عُ يا

رَفي عُ يا مَني عُ يا سَريعُ يا بَدي عُ يا كَبيُ يا قَديرُ يا خَبيُ يا مُجيُ

()70

يا حَيّا قَبْلَ ُكلّ حَيّ يا حَيّا َب ْعدَ

كُلّ حَيّ يا حَيّ الّذي لَيْسَ َكمِثْلِهِ حَيّ يا حَيّ الّذي ل يُشا ِركُهُ حَيّ يا حَيّ الّذى ل َيحْتا جُ اِل حَيّ يا
حَيّ الّذى يُمي تُ ُكلّ حَيّ يا حَيّ الّذى َيرْزُ قُ كُلّ حَيّ يا حَيّا لَ مْ َيرِ ثِ اْلحَياةَ مِ نْ حَيّ يا حَيّ الّذى

ُيحْيِي اْلمَوْتى يا حَيّ يا قَيّومُ ل تَأ ُخذُهُ سَِنةٌ وَل نَوْمٌ ( )71يا مَنْ لَهُ ذِ ْكرٌ ل يُنْسى يا مَنْ لَهُ نُورٌ ل ُيطْفى

يا مَنْ لَهُ ِنعَمٌ ل ُت َعدّ يا مَنْ لَهُ مُلْكٌ ل َيزُولُ يا مَنْ لَهُ ثَناءٌ ل ُيحْصى يا مَنْ لَهُ جَللٌ ل يُكَيّفُ يا مَنْ لَهُ

كَمالٌ ل ُيدْرَ كُ يا مَ نْ لَ هُ قَضاءٌ ل ُيرَدّ يا مَ نْ لَ هُ صِفاتٌ ل تَُبدّلُ يا مَ نْ لَ هُ ُنعُو تٌ ل ُتغَيّرُ ( )72يا َربّ
الْعالَميَ يا مالِكَ َيوْ ِم الدّينِ يا غاَيةَ الطّالِبيَ يا َظ ْهرَ اللّجيَ يا مُدْ ِركَ الْهارِبيَ يا مَنْ ُيحِبّ الصّابِرينَ يا

مَ نْ ُيحِبّ التّوّابيَ يا مَ نْ ُيحِبّ اْلمُتَ َطهّري نَ يا مَ نْ ُيحِبّ الُْمحْ سِنيَ يا مَ نْ هُوَ َاعْلَ مُ بِاْل ُمهْتَدي نَ

(

)73اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ ْسأَلُكَ بِا ْسمِكَ يا شَفيقُ يا رَفيقُ يا حَفيظُ يا مُحيطُ يا مُقيتُ يا مُغيثُ يا ُم ِعزّ يا ُمذِلّ
ص َمدٌ بِل عَيْب يا مَنْ هُوَ
ضدّ يا مَنْ هُوَ َف ْردٌ بِل ِندّ يا مَنْ ُهوَ َ
يا مُ ْبدِئُ يا مُعيدُ ()74يا مَنْ هُوَ اَ َحدٌ بِل ِ

وِْترٌ بِل كَيْف يا مَنْ هُوَ قاض بِل حَيْف يا مَنْ هُوَ رَبّ بِل وَزير يا مَنْ هُ َو عَزيزٌ بِل ذُلّ يا مَنْ هُوَ غَنِيّ
بِل َفقْر يا مَ نْ هُوَ مَلِ كٌ بِل عَزْل يا مَ نْ هُوَ مَوْ صُوفٌ بِل شَبيه

()75

يا مَ نْ ذِ ْكرُ هُ َشرَ فٌ لِلذّاكِري نَ يا

مَ نْ شُ ْكرُ هُ فَوْزٌ لِلشّاكِري نَ يا مَ نْ َح ْمدُ ُه ِعزّ ِللْحامِدي نَ يا مَ نْ طاعَتُ هُ نَجاةٌ ِل ْلمُطيعيَ يا مَ نْ بابُ هُ َمفْتُو حٌ

لِلطّالِبيَ يا مَ نْ سَبي ُلهُ واضِ حٌ لِ ْلمُنيبيَ يا مَ نْ آياتُ هُ ُبرْها نٌ لِلنّاظِري نَ يا مَ نْ كِتابُ هُ َتذْ ِكرَةٌ لِ ْلمُتّقيَ يا مَ نْ

رِزْقُ ُه ُعمُومٌ لِلطّائِعيَ وَالْعاصيَ يا مَنْ رَ ْحمَتُهُ قَريبٌ مِنَ الْمحْسِنيَ ( )76يا مَنْ تَبارَكَ ا ْس ُمهُ يا مَنْ تَعال
َجدّ هُ يا مَ نْ ل اِلـ َه غَ ْيرُ هُ يا مَ نْ جَلّ ثَناؤُ هُ يا مَ نْ َت َقدّ سَتَ اَ سْماؤُهُ يا مَ نْ َيدُو مُ بَقاؤُ هُ يا مَ نِ اْلعَ َظ َمةُ

بَهاؤُ هُ يا مَ نِ الْكِ ْبرِياءُ رِداؤُ هُ يا مَ نْ ل ُتحْ صى الؤُ هُ يا مَ نْ ل ُت َعدّ َنعْماؤُ هُ ( )77اَللّ ـهُمّ اِنّي اَ سْأَُلكَ
بِا ْسمِكَ يا مُعيُ يا اَميُ يا مُبيُ يا مَتيُ يا مَكيُ يا رَشيدُ يا حَميدُ يا مَجيدُ يا شَديدُ يا شَهيدُ ( )78يا ذَا
اْل َعرْ شِ الَْمجيدِ يا ذَا اْلقَوْلِ ال سّديدِ يا ذَا اْل ِفعْلِ الرّشيدِ يا ذَا الْبَطْ شِ الشّديدِ يا ذَا اْل َوعْدِ وَالْوَعيدِ يا

ب غَ ْيرُ بَع يد يا مَ نْ هُ َو عَلى كُلّ شَيْء
مَ نْ هُوَ الْوَلِيّ اْلحَميدُ يا مَ نْ هُوَ َفعّالٌ لِ ما يُريدُ يا مَ نْ هُوَ قَري ٌ
شَهيدٌ يا مَ نْ هُوَ لَيْ سَ ِب َظلّم لِ ْلعَبيدِ
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()79

يا مَ نْ ل شَري كَ لَ هُ وَل وَزيرَ يا مَ نْ ل شَبيهَ لَ هُ وَل نَظيَ يا

شمْ سِ وَاْلقَ َمرِ اْلمُنيِ يا ُمغْنِ يَ الْبائِ سِ اْلفَقيِ يا رازِ قَ الْ ّطفْلِ ال صّغيِ يا راحِ مَ الشّيْ خِ الْكَبيِ يا
خالِ َق ال ّ
ص َمةَ الْخآئِفِ اْل ُمسْتَجيِ يا َمنْ ُهوَ ِبعِبادِهِ خَبيٌ بَصيٌ يا مَنْ هُوَ عَلى كُلّ شَيْء
جاِبرَ اْل َع ْظمِ الْكَسيِ يا عِ ْ
ئ الذّرّ وَالنّ سَمِ يا ذَا
قَديرٌ ( )80يا ذَا اْلجُودِ وَالّنعَ مِ يا ذَا اْل َفضْلِ وَالْ َكرَ مِ يا خالِ قَ اللّوْ حِ وَاْلقَلَ مِ يا بارِ َ

سرّ وَاْل ِهمَ مِ يا رَبّ الْبَيْ تِ
ضرّ وَالَْلَ مِ يا عالِ مَ ال ّ
ف ال ّ
الَْبأْ سِ وَالّنقَ مِ يا مُ ْلهِ مَ اْل َعرَ بِ وَاْل َعجَ مِ يا كاشِ َ
حرَ مِ يا مَ نْ خَلَ قَ الَْشياءَ مِ نَ اْل َعدَ مِ ( )81اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ سْأَلُكَ بِا ْسمِكَ يا فاعِلُ يا جاعِلُ يا قابِلُ يا
وَاْل َ

صلُ يا وا صِلُ يا عادِلُ يا غالِ بُ يا طالِ بُ يا واهِ بُ
كامِلُ يا فا ِ

()82

يا مَ نْ اَْنعَ مَ ِبطَوْلِ هِ يا مَ نْ َا ْكرَ مَ

ِبجُودِهِ يا َمنْ جادَ بِلُ ْط ِفهِ يا َمنْ َت َعزّزَ ِب ُقدْرَِتهِ يا َمنْ َقدّرَ ِبحِ ْكمَتِهِ يا مَنْ حَ َكمَ بَِتدْبيِهِ يا َمنْ دَّبرَ ِبعِ ْل ِمهِ يا

َمنْ تَجاوَزَ ِبحِ ْلمِهِ يا مَنْ دَنا ف عُلُوّهِ يا َم ْن عَل ف دُنُوّهِ ( )83يا َمنْ َيخْ ُلقُ ما يَشاءُ يا َمنْ َي ْفعَلُ ما يَشاءُ

يا َمنْ َيهْدي َمنْ يَشاءُ يا مَنْ ُيضِلّ َمنْ يَشاءُ يا َمنْ ُي َعذّبُ َمنْ يَشاءُ يا َمنْ َي ْغفِرُ ِل َمنْ يَشآءُ يا َمنْ ُي ِعزّ َمنْ

يَشاءِ يا مَ نْ ُيذِلّ مَ نْ يَشاءُ يا مَ نْ يُ صَوّرُ فِي ا َلْرْحا مِ ما يَشاءُ يا مَ نْ َيخْتَ صّ ِبرَحْمَتِ هِ مَ نْ يَشاءُ ( )84يا
شرِكُ ف حُ ْكمِهِ اَحَدا يا مَنْ َجعَلَ
خذْ صاحَِبةً وَل وَلَدا يا مَنْ َجعَلَ لِكُلّ شَيْء َقدْرا يا مَنْ ل ُي ْ
مَنْ لَمْ يَّت ِ

اْلمَلئِ َكةَ رُ ُسلً يا مَ نْ َجعَلَ فِي ال سّماءِ ُبرُوجا يا مَ نْ َجعَلَ الَْرْ ضَ قَرارا يا مَ نْ خَلَ قَ مِ نَ الْماءِ َبشَرا يا

َمنْ َجعَلَ لِكُلّ شَيْء َامَدا يا َمنْ اَحاطَ بِ ُكلّ شَيْء عِلْما يا مَنْ اَحْصى كُلّ شَيْء َعدَدا ( )85اَللّـ ُهمّ اِنّي
ص َمدُ يا َس ْر َمدُ
اَ سْأَُلكَ بِا ْسمِكَ يا اَوّلُ يا ا ِخرُ يا ظا ِهرُ يا باطِ نُ يا َبرّ يا َحقّ يا َف ْردُ يا وِْترُ يا َ

()86

يا

حمُود
خَ ْيرَ َم ْعرُوف ُعرِ فَ يا اَ ْفضَلَ َمعْبُود عُبِدَ يا اَجَلّ َمشْكُور شُ ِكرَ يا َا َعزّ َمذْكُور ذُ ِكرَ يا َاعْلى َم ْ
ُح ِمدَ يا اَ ْقدَ مَ مَوْجُود طُلِ بَ يا َارْفَ عَ مَوْ صُوف وُ صِفَ يا َاكَْبرَ َمقْ صُود قُ صِدَ يا اَ ْكرَ مَ مَ سْؤول سُئِلَ يا

اَ ْشرَ فَ َمحْبُوب عُلِ مَ ( )87يا حَبيبَ الْباكيَ يا سَّيدَ اْلمُتَوَكّليَ يا هادِ يَ اْل ُمضِ ّليَ يا وَلِيّ اْلمُ ْؤمِنيَ يا
س الذّاكِري نَ يا َم ْفزَ عَ اْلمَ ْلهُوفيَ يا مُ ْنجِ يَ ال صّادِقيَ يا اَ ْقدَرَ الْقادِري نَ يا َاعْلَ مَ الْعالِميَ يا اِل ـهَ
اَني َ

اْلخَلْقِ اَ ْجمَعيَ ( )88يا مَنْ عَل َف َقهَرَ يا مَنْ مَ َلكَ َفقَدَرَ يا مَنْ بَطَنَ َفخَبَرَ يا مَنْ عُِبدَ َفشَكَرَ يا مَ ْن عُصِيَ
شرِ يا ُمقَدّرَ كُلّ
صرٌ يا مَنْ ل َيخْفى عَلَيْهِ اََثرٌ يا رازِقَ الَْب َ
َف َغ َفرَ يا مَنْ ل َتحْويهِ اْلفِ َكرُ يا مَنْ ل ُيدْرِكُهُ بَ َ
َقدَر ( )89اَللّـ ُهمّ اِنّي اَسْأَلُكَ بِا ْسمِكَ يا حافِظُ يا بارِئُ يا ذا ِرئُ يا باذِخُ يا فا ِرجُ يا فاتِحُ يا كاشِفُ يا

صرِفُ السّوءَ إلّ هُوَ يا مَنْ ل َيخْلُقُ
ضامِنُ يا ا ِمرُ يا ناهي ( )90يا مَنْ ل َيعْلَمُ اْلغَيْبَ إلّ هُوَ يا مَنْ ل يَ ْ

اْلخَلْ قَ إلّ ُهوَ يا مَ نْ ل َي ْغ ِفرُ الذّنْ بَ إلّ هُوَ يا مَ نْ ل يُِتمّ الّن ْع َمةَ إلّ هُوَ يا مَ نْ ل ُيقَلّ بُ اْلقُلُو بَ إلّ هُوَ
سطُ الرّزْ قَ إلّ هُوَ يا مَ نْ ل ُيحْيِي
يا مَ نْ ل ُيدَّبرُ ا َلْ ْمرَ إلّ هُوَ يا مَ نْ ل يَُنزّلُ اْلغَيْ ثَ إلّ هُوَ يا مَ نْ ل يَبْ ُ

اْلمَوْ تى إلّ هُوَ
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()91

صرَ الَْوْلِياءِ يا قا ِهرَ ا َلْعْداءِ يا رافِ عَ
ضعَفاءِ يا صاحِبَ اْل ُغرَباءِ يا نا ِ
يا مُعيَ اْل ُ

صفِياءِ يا حَبيبَ الَْْتقِياءِ يا كَ ْنزَ اْل ُفقَراءِ يا اِلـهَ ا َلْغْنِياءِ يا َا ْكرَ مَ الْ ُكرَماءِ ( )92يا
ال سّماءِ يا اَني سَ الَْ ْ
كافِيا مِنْ ُكلّ شَيْء يا قائِما عَلى ُكلّ شَيْء يا مَنْ ل ُيشِْب ُههُ شَيْءٌ يا َمنْ ل يَزيدُ ف مُلْ ِكهِ شَيْءٌ يا َمنْ ل

ب عَ ْن عِ ْلمِ هِ
َيخْفى عَلَيْ هِ شَيْءٌ يا مَ نْ ل يَ ْنقُ صُ مِ نْ خَزائِنِ هِ شَيْءٌ يا مَ نْ لَيْ سَ َكمِثْلِ هِ شَيْءٌ يا مَ نْ ل َي ْعزُ ُ

شَيءٌ يا مَ نْ هُوَ خَبيٌ بِكُلّ شَيْء يا مَ نْ وَ ِسعَتْ رَ ْحمَتُ هُ كُلّ شَيْء ( )93اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ سْئَلُكَ بِا ْسمِكَ يا

مُ ْكرِمُ يا ُم ْطعِمُ يا مُ ْنعِمُ يا ُمعْطى يا ُمغْن يا ُمقْن يا ُمفْن يا ُمحْيي يا ُمرْضي يا مُنْجي ( )94يا اَوّلَ كُلّ
شَيْء وَآ ِخرَ هُ يا اِلـهَ ُكلّ شَيْء َومَليكَ هُ يا رَبّ كُلّ شَيْء وَصاِن َعهُ يا با ِرئَ ُكلّ شَيْء وَخاِلقَ هُ يا قابِ ضَ

كُلّ شَيْء وَباسِ َطهُ يا مُ ْبدِئَ ُكلّ شَيْء َومُعيدَهُ يا مُ ْنشِئَ كُلّ شَيْء َو ُمقَدّ َرهُ يا مُكَوّنَ كُلّ شَيْء َو ُمحَوّلَهُ
يا ُمحْيِ يَ كُلّ شَيْء َومُميتَ هُ يا خالِ قَ كُلّ شَيْء وَوارِثَ هُ

()95

يا خَ ْيرَ ذاكِر َو َمذْكُور يا خَ ْيرَ شاكِر

شهُود يا خَ ْيرَ داع َومَ ْدعُوّ يا خَ ْيرَ مُجيب َومُجاب يا
حمُود يا خَ ْيرَ شاهِد َو َم ْ
َو َمشْكُور يا خَ ْيرَ حامِد َو َم ْ

خَ ْيرَ مُؤنِس وَاَنيس يا خَ ْيرَ صاحِب وَجَليس يا خَ ْيرَ َمقْصُود َومَ ْطلُوب يا خَ ْيرَ حَبيب َو َمحْبُوب ( )96يا

مَ نْ هُوَ ِلمَ نْ دَعا هُ مُجي بٌ يا مَ نْ هُوَ ِلمَ نْ اَطاعَ هُ حَبيبٌ يا مَ نْ هُوَ اِل مَ نْ اَحَبّ هُ قَري بٌ يا مَ نْ هُوَ ِبمَ نِ

حفَ َظهُ رَقي بٌ يا مَ نْ ُهوَ ِبمَ نْ رَجا هُ كَريٌ يا مَ نْ هُوَ ِبمَ ْن عَصاهُ حَلي مٌ يا مَ نْ هُوَ ف عَ َظمَتِ هِ رَحي مٌ يا
ا سَْت ْ

مَ نْ هُوَ ف حِ ْكمَتِ هِ عَظي مٌ يا مَ نْ هُوَ ف اِحْ ساِنهِ قَديٌ يا مَ نْ هُوَ ِبمَ نْ اَرادَ ُه عَلي مٌ ( )97اَللّ ـ ُهمّ اِنّي
خرُ
سّ
اَ ْسأَلُكَ بِا ْسمِكَ يا ُمسَبّبُ يا ُمرَغّبُ يا ُمقَلّبُ يا ُمعَقّبُ يا ُمرَتّبُ يا ُمخَوّفُ يا ُمحَذّرُ يا ُمذَ ّكرُ يا ُم َ

يا ُمغَّيرُ ( )98يا مَ ْن عِ ْلمُ هُ ساِبقٌ يا مَ نْ َوعْدُ هُ صا ِدقٌ يا مَ نْ ُل ْطفُ هُ ظا ِهرٌ يا مَ نْ َا ْمرُ هُ غالِ بٌ يا مَ نْ كِتابُ هُ

ُمحْكَمٌ يا مَنْ قَضا ُؤهُ كأئِنٌ يا مَنْ ُقرْانُهُ مَجيدٌ يا مَنْ مُلْكُهُ قَديٌ يا مَنْ َفضْلُهُ عَميمٌ يا مَنْ عَرْشُ ُه عَظيمٌ

(

 )99يا مَ نْ ل َيشْغَلُ هُ َسمْعٌ عَ نْ َسمْع يا مَ نْ ل َيمْنَعُ هُ ِفعْ ٌل عَ نْ ِفعْل يا مَ نْ ل يُلْهي هِ قَوْ ٌل عَ نْ قَوْل يا مَ نْ
حيَ يا مَ نْ هُوَ
حجُبُ هُ شَيْ ٌء عَ نْ شَيْء يا مَ نْ ل يُ ْبرِمُ هُ اِلْحا حُ اْلمُ ِل ّ
ل ُيغَلّطُ هُ سُؤالٌ عَ نْ سُؤال يا مَ نْ ل َي ْ

غاَيةُ مُرادِ اْلمُريدي نَ يا مَ نْ هُوَ مُنْتَهى ِهمَ مِ الْعارِفيَ يا مَ نْ هُوَ مُنْتَهى طَلَ بِ الطّالِبيَ يا مَ نْ ل َيخْفى
عَلَيْهِ ذَرّةٌ فِي الْعالَميَ ( )100يا حَليما ل َي ْعجَلُ يا جَوادا ل يَ ْبخَلُ يا صادِقا ل ُيخْلِفُ يا َوهّابا ل َيمَلّ
ص ُغرُ يا حافِظا ل
يا قاهِرا ل ُيغْلَبُ يا عَظيما ل يُوصَفُ يا عَدْلً ل يَحيفُ يا غَنِيّا ل َيفَْت ِقرُ يا كَبيا ل يَ ْ

َي ْغفُلُ سُبْحاَنكَ يا ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ اْلغَ ْوثَ اْلغَوْثَ خَ ّلصْنا مِنَ النّارِ يا َربّ .

دُعـاءُ الجْوشَنّ الّصَغيـر
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وَقد ذكر لـذا الدّعـاء ف الكتب الُعتبة شرح اطولُ وفضل أكثر ِممّا ذكر لدعـاءِ الوشن الكبي ،وقا َل الكفعمي ف هـامش كتاب البلد
المي  :هذا دُعاء رفيع الشّأن عظيم النلة دعا به الكاظم (عليه السلم) وقد همّ موسى الـادي العبّاسي بقتله َفرَأى (عليه السلم) جدّه النّب
سيّد ابن طاووس هذا الدّعاء ف كتاب مهَج الدّعوات
(صلى ال عليه وآله وسلم) ف النـام فأخبه بأ ّن ال تعال سَيقضى على عَدوّه ،وأورد ال ّ
وتتلف نسختا الدّعا ِء عَن بعضَهما وننُ نأت به طبقا لكتاب الَبلَد المي للكفعمي(قدس سره) وه ُو هـذا الدّعاء :

حذَ ل ظَُبةَ ُمدْيَتِهِ ،وَاَ ْرهَفَ ل شَبا َحدّهِ ،وَدافَ ل
ف عَداوَتِهِ وَ َش َ
اِلـهي كُمْ مِنْ َعدُو انْتَضى عَلَيّ سَي َ
ض َمرَ َا نْ يَس ْومَنَ
قَواِتلَ سُ ُو ِمهِ ،وَ َسدّدَ اِلَيّ (َنحْوي) صَوائِبَ سِها ِمهِ وَلَ مْ تَنَ ْم عَنّي عَيْ نُ حِرا سَِتهِ ،وَاَ ْ

ضعْ فى عَ نِ احتِمالِ اْلفَوادِ حِ َو َعجْزي عَ نِ
ج ّرعَ ن ذُعا فَ مَرارَتِ هِ نَ َظرْ تَ (فََن َظرْ تَ) اِل َ
اْلمَ ْكرٌوْ هَ وَُي َ

صدَ ل فيـما لَ مْ ُا ْعمِلْ فِكْري ف
الْنْتِصارِ ِممّ نْ قَ صَدن ِبمُحارَبَتِ هِ وَوَ ْحدَت ف كَثي مِمّ نْ ناوان واَرْ َ

ا ْلرْصادِ َلهُ مْ ِبمِثْلِ هِ ،فَاَّيدْتَن ِبقُوّتِ كَ وَ َش َددْ تَ اَزْري بِنُ صْرَتِكَ وفَلَلْ تَ ل َحدّ هُ (شَبا َحدّ هِ) وَ َخذَلْتَ هُ َب ْعدَ
شدِ هِ وَاعْلَيْ تَ َكعْب عَلَيْ هِ وَوَ ّجهْ تَ ما َس ّددَ اِلَيّ مِ نْ مَكاِئدِ هِ اِلَيْ هِ ،وَ َر َددْتَ ُه عَلَيْ هِ وَلَ مْ
َجمْ عِ عَديدِ هِ وَ َح ْ

ت غَيْظِ هِ وَ َقدْ عَضّ عَلَيّ اَنامِلِ هِ وََادَْبرَ مُوَلّيا َقدْ اَ ْخ َفقَ تْ سَراياهُ ،فَ َل كَ
ف غَليلَ هُ وَلَ مْ تَ ْبرُدْ حَزازا ُ
َيشْ ِ
حمّد وَا ْجعَلْن لَِنعْمائِ كَ
ح ْمدُ يا َربّ مِ نْ ُمقَْتدِر ل ُيغْلَ بُ وَذي اَناة ل َي ْعجَلُ صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
اْل َ

مِ نَ الشّاكِري نَ وَللئِ كَ مِ نَ الذّاكِري نَِ ،الِي وَكَ مْ مِ نْ باغ بَغان ِبمَكاِئدِ هِ وَنَ صَبَ ل اَشْرا كَ مَصاِيدِهِ

ـهِ وَهُوَ يُ ْظ ِهرُ بَشا َشةَ
ـعِ ِلطَريدَتِهِـ انْتِظارا لِنْتِهازِ ُفرْصَِت
َووَكّلَ بـَت َف ّقدَ رِعايَتِهـِ ،واَضَبأَ اِلَيّ اِضْباءَ السّبُ

سطُ (ل) وَجْها غَ ْيرَ طَلِق ،فَ َلمّا رَاَيْ تَ َدغَلَ سَريرَِتهِ وَقُبْ حَ مَا انْطَوى عَلَيْ هِ ِلشَريكِ هِ ف مِلّتِ هِ
اْلمَلَ قِ ،وَيَبْ ُ

ص َرعْتَهُ ف زُبْيَتِ هِ َو َردّيْتَ هُ
واَ صَْبحَ ُمجْلِبا ل (اِلَيّ) ف َبغْيِ هِ َارْكَ سَْتهُ لُمّ رَأ ِسهِ واَتَيْ تَ بُنْيانَ هُ مِ نْ اَسا ِسهِ فَ َ

حجَرِ هِ
(اَ ْردَيْتَ هُ) ف َمهْوى ُح ْفرَتِ هِ وَ َجعَلْ تَ َخدّ هُ طَبَقا لِتُرا بِ رِجْلِ هِ وَ َشغَلْتَ هُ ف َبدَنِ هِ وَ ِرزْقِ هِ َو َرمَيْتَ هُ ِب َ

حرِ هِ َورََبقْتَ هُ ( َووََثقْتَ هُ) بِنَدامَتِ هِ
خرِ هِ َو َر َددْ تَ كَ ْيدَ هُ ف َن ْ
صهِ وَكَبَبْتَ هُ ِلمَ ْن َ
وَخََنقْتَ هُ ِبوََترِ هِ َوذَكّيْتَ هُ ِبمَشاقِ ِ
خذَأ وَتَضآءَلَ َب ْعدَ َنخْوَتِ هِ واْن َقمَ عَ َب ْعدَ اْ ستِطالَِتهِ ذَليلً مَأ سُورا ف رِبْ قِ
وَفَ سَأَتهُ (اَفْنَيْتَ هُ) ِبحَ سْرَِتهِ فَا سَْت ْ

حِبالَتِهِ (حَبائِلِهِ) الّت كانَ يُ َؤمّلُ َانْ يَران فيها يَوْمَ سَطْوَِتهِ ،وَ َقدْ ِكدْتُ يا رَبّ لَوْل رَ ْحمَتُكَ َانْ َيحُلّ ب

حمّ د وَآلِ
ح ْمدُ يا رَبّ مِ نْ ُمقَْتدِر ل ُيغْلَ بُ وَذى اَناة ل َي ْعجَلُ صَلّ عَلى ُم َ
ما حَلّ بِ ساحَِتهِ فَ َل كَ اْل َ

حمّ د وَا ْجعَل ن لَِنعْمآئِ كَ مِ نَ الشّاكِري نَ ولِلئِ كَ مِ نَ الذّاكِري نَ ،اِل ـهى وَكَ مْ مِ نْ حا سِد َشرِ قَ
ُم َ

ق عَيْنِ هِ وَ َجعَلَ ن (وَ َجعَلَ)
حدّ لِ ساِنهَِ ،ووَ َخزَ ن ِبمُو ِ
سدِهِ) َو َعدُوّ َشجِىَ ِبغَيْظِ هِ وَ سَ َلقَن ِب َ
سرَتِهِ (ِبحَ َ
ِبحَ ْ
سرْ َعةِ
َغرَضا لِمرامي هِ ،وَقَ ّلدَ ن خِللً لَ مْ َتزَلْ فِي هِ ،نادَيْتُ كَ (فَنادَيْ تُ) يا رَبّ مُ سْتَجيا بِ كَ واثِقا بِ ُ

ل عَلى ما لَمْ اَزَلْ اَتَعرّفُهُ مِنْ حُسْنِ دِفاعِكَ عالِما اَنّهُ ل ُيضْ َطهَدُ مَنْ اَوى اِل ظِلّ كََنفِكَ
اِجابَتِكَ مُتَوَ ّك ً
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وَلَ نْ َتقْرَ عَ اْلحَوادِ ثُ (اْلفَوادِ حُ) مَ نْ َلجَاَ اِل َمعْقِلِ الِْنْتِ صارِ ِب كَ َفحَ صّنْتَن مَ نْ بأ ِسهِ ِب ُقدْرَتِ كَ فَلَ كَ
صـ ّل عَلى ُمحَمّدـ وَآلِ ُمحَمّدـ وا ْجعَلْنـ
َبـ وَذي اَناة ل َي ْعجَلُ َ
ِنـ ُمقَْتدِر ل ُيغْل ُ
اْلحْمدُ يــا رَبّ م ْ

لَِنعْمـاِئكَ مِنَ الشّاكِري نَ وَلِلئِ كَ مِ َن الذّاكِري نَ ،اِلـهى وَكَمْ مِنْ سَحائِبِ مَكْروه جَلّيْتَها وسَمـاءِ
شرَْتهَا وَجُّنةِ
ِن ْعمَة مَ َطرْتَها (َامْ َطرْتَها) وَجَداوِلِ كَرامَة اَ ْجرَيْتَها وَاعْيُ نِ اَحْداث َطمَ سْتَها وناشَِئةِ رَ ْحمَة َن َ

شفْتَها وُامُور جارِيَة َقدّرْتَها ،لَمْ ُت ْعجِزْكَ ِاذْ طَلَبْتَها وَلَمْ َتمْتَنِعْ مِ ْنكَ ِاذْ
عافِيَة اَلْبَسْتَها َوغَوا ِمرِ ُكرُبات َك َ

حمّ د
حمّ د وَآلِ ُم َ
حمْدُ ي ـا رَبّ مِ نْ ُمقَْتدِر ل ُيغْلَ بُ وَذي اَناة ل َت ْعجَلُ صَلّ عَلى ُم َ
َا َردْتَهَا ،فَلَ كَ اْل َ
وَاْ َجعْل ن لَِنعْمآئِ كَ مِ نَ الشّاكِري نَ وَلِلئِ كَ مِ َن الذّاكِري نَ اِل ـهي وكَ مْ مِ نْ ظَنّ حَ سَن َح ّققْ تَ َومِ نْ

ص ْرعَة ُمهْلِكَة َن َعشْ تَ (اَْن َعشْ تَ) َومِ نْ َمشَقّ ة
سرِ ِامْلق جََبرْ تَ َومِ نْ مَ سْكَنَة فادِحَة حَوّلْ تَ َومِ نْ َ
كَ ْ

َارَحْتَ ،ل تُسْأَلُ (يا سَيّدي) عَمّا َت ْفعَلُ وَ ُهمْ يُسْأَلُونَ وَل يَ ْنقُصُكَ ما اَْن َفقْتَ وََلقَدْ سُئِلْتَ فََاعْطَيْتَ وَلَمْ

ْتـ إلّ اِنْعاما وَْامِتنانا وإلّ تَطَوّلً يـا رَبّ
ْتـ ،اَبَي َ
ِكـ فَمـا َا ْكدَي َ
بابـ َفضْل َ
َاسـتُميحَ ُ
َأتـ و ْ
ُسـأَلْ فاَبَْتد َ
ت ْ
حدُودِ كَ َو َغفْ َلةً عَ نْ
حرُماتِ كَ وَاْجْتِراءً عَلى مَعا صِيكَ وََت َعدّيا ِل ُ
وَاِحْسانا ،واَبَيْ تُ (يا َربّ) إلّ اْنتِهاكا ِل ُ
وَعيدِ كَ وَطا َعةً ِلعَدُوّى َو َعدُوّ كَ ،لَ مْ َيمَْنعْ كَ يا اِلـهي ونا صِري اِخْلل بِالشّ ْكرِ عَ نْ اِتْما مِ اِحْ سانِكَ

ك عَنِ ارْتِكابِ مَساخِ ِطكَ ،اَللّـ ُهمّ وَهذا (فَهذا) مَقا ُم عَبْد ذَليل اعَْترَفَ لَكَ بِالتّوْحيدِ
جزَن ذلِ َ
وَلَ َح َ

َهـ
ِكـ عِ ْند ُ
ْهـ وَجَميلِ عادَت َ
ِكـ عَلَي ِ
ِسـبُوغِ ِن ْعمَت َ
َكـ ب ُ
ّكـ وَ َشهِدَ ل َ
ْسـهِ بِالّتقْصـيِ فـ اَداءِ َحق َ
وَاَ َق ّر عَلى َنف ِ
خذُ هُ سُلّما
واِحْسانِكَ اِلَيْ هِ َفهَ بْ ل يا اِلـهي وَ سَّيدِي مِ نْ َفضْلِ كَ ما اُريدُ هُ ( سَبَبا) اِل رَ ْحمَتِ كَ واَّت ِ

َا ْعرُجُ فيهِ اِل َمرْضاتِكَ وَآمَنُ بِهِ مِنْ َسخَطِكَ ِب ِعزّتِكَ وَطَوْلِكَ وَِبحَقّ نَبِيّكَ َمحَمّد صَلى ال عليه وآله

فلك المد يا ربّ مِ ْن مقتدر يغلبُ وذي أناة يعجل ص ّل على ممد وآل ممد وَا ْجعَلْن لَِنعْمائِكَ مِنَ

شرَ َجةِ
الشّاكِري نَ وَللئِ كَ مِ نَ الذّاكِري نَ ،اِلـهي وَكَ مْ مِ ْن عَبْد َامْسى وَاَ صَْبحَ ف َكرْ بِ اْلمَوْ تِ وَ َح ْ
ح ْمدُ يا
شعِرّ مِنْهُ الُلُودُ وََت ْفزَعُ لَهُ القُلُو بُ واَنَا ف عافِيَة مِنْ ذلِكَ ُكلّهِ فَ َلكَ اْل َ
الصّدْرِ وَالنّ َظرِ اِل ما َت ْق َ

حمّدـ وَا ْجعَلْنـلِنَعمائِكَـ مِنَـ
حمّدـ وَآلِ مُ َ
جعَلُ صَـ ّل عَلى ُم َ
رَبّ مِن ْـ ُمقْتَدِر ل ُيغْلَبُـ وَذي اَناة ل َي ْ
الشّاكِري نَ وَللِئ كَ مِ َن الذّاكِري نَ ،اِلـهي وَكَ مْ مِ نْ عَبْد َامْسى وَاَ صَْبحَ َسقِيما مُوْجِعا ف اَنّة َوعَويل

صحّة مِنَ الَْبدَنِ وَسَلمَة مِنَ اْلعَيْشِ
جدُ مَحيصا وَل يُسيغُ طَعاما وَل شَرابا وَاَنَا ف ِ
يََتقَلّبُ ف َغمّهِ ل َي ِ

حمّ د وَآلِ
ح ْمدُ يا رَبّ مِ نْ ُمقْتَدِر ل ُيغْلَ بُ وَذي اَناة ل َي ْعجَلُ صَ ّل عَلى ُم َ
كُلّ ذلِ كَ مِ ْن كَ فَلَ كَ اْل َ
حمّد وا ْجعَلْن لَِنعْمائِ كَ مِ نٌ الشّاكِري نَ وَللئِ كَ مِ نَ الذّاكِري نَ ،اِلـهي وَكَ مْ مِ ْن عَبْد َأمْسى وَأ صَْبحَ
ُم َ

ْهـ
َتـ عَلَي ِ
ِنـ الَْمخابِي َقدْ ضاق ْ
جحِرا فـ مَضيـق َو َمخْبَأة م َ
شفِقا وَ ِجلً هارِبا طَريدا مُ ْن َ
خائِفا َم ْرعُوبا ُم ْ
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جدُ حي َلةً وَل مَنْجىً وَل مَأوىً وَاَنَا ف َامْن وَ ُطمَأني نة وَعافِيَة مِ نْ ذِل كَ كُلّ هِ فَ َل كَ
ا ْلرْ ضُ ِبرَحْبِ ها ل َي ِ
حمّد وَاْجعَلْن لَِنعْمائِ كَ
ح ْمدُ يا َربّ مِ نْ ُمقْتَدر ل ُيغْلَ بُ وَذى اَناة ل َي ْعجَلُ صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
اْل َ

مِ نَ الشّاكِري نَ وَللئِ كَ مِ نَ الذّاكِري نَ اِلـهي وَ سَيّدي َوكَ مْ مِ ْن عَبْد َامْسى وَاَ صَْبحَ َمغْلُولً مُكَّبلً فِي
اْلحَديدِ ِباَيْدي اْلعَداةِ ل َيرْحَمُونَ هُ ،فَقيدا مِ نْ اَهْلِ هِ وَوََلدِ هِ مُ ْنقَطِعا عَ نْ اِخْوانِ هِ وَبَلَد هِ ،يََتوَقّ عُ ُكلّ ساعَة

حمْدُ يا رَبّ مِ نْ ُمقْتَدر ل ُيغْلَ بُ
ِباَيّ قِتْلَة ُيقْتَلُ وَِباَيّ مُثْلَة ُيمَثّلُ بِ هِ وَاَنَا ف عافِيَة مِ نْ ذلِ كَ كُلّهِ فَلَ كَ اْل َ

ِنـ
ِكـ م َ
ِرينـ وَللئ َ
ِنـ الشّاك َ
ِكـ م َ
حمّدـ وَا ْجعَلْنـ لَِنعْمائ َ
حمّدـ وَآلِ ُم َ
صـلّ عَلى ُم َ
وَذى اَناة ل َي ْعجَلُ َ

حرْ بَ َومُبا َشرَةَ اْلقِتالِ بَِنفْ سِهِ َق ْد غَشِيَتْ هُ
الذّاكِري نَ ،اِل ـهي َوكَ مْ مِ ْن عَبْد َامْ سى وَاَ صَْبحَ يُقا سِي اْل َ

جهُودَ هُ ل َي ْعرِفُ
ا ْلعْداءُ مِنْ كُلّ جانِب بِالسّيُوفِ وَالرّماحِ وَآَلةِ اْلحْربِ يََت َقعْقَعُ فِي اْلحَديدِ َقدْ بَلَغَ َم ْ

جدُ َمهْرَبا َقدْ ُادْنِ فَ بِاْلجِراحا تِ اَوْ مَُتشَحّطا ِب َدمِ هِ َتحْ تَ ال سّناِبكِ وَا َلْرْجُلِ يََتمَنّى َشرَْبةً
حي َلةً وَل َي ِ

مِ نْ ماء اَوْ َن ْظرَةً اِل َاهْلِ هِ وَوََلدِ هِ ل َي ْقدِ ُر عَلَيْها وَاَنَا ف عافِيَة مِ نْ ذلِ كَ كُلّ هِ فَ َل كَ اْلحَ ْمدُ يا رَبّ مِ نْ

ص ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُمحَمّ د وَاْ َجعَلْ ن لَِنعْماِئ كَ مِ نَ الشّاكِري نَ
ُمقَْتدِر ل ُيغْلَ بُ وَذي اَناة ل َي ْعجَلُ َ
وَللِئ كَ مِ نَ الذّاكِري نَ ،اِل ـهي و كم مِ ْن عَبْد َامْ سى وَاَ صَْبحَ ف ظُلُما تِ الْبِحارِ َوعَوا صِفِ الرّيا حِ

وَالَْهْوالِ وَا ْلمْوا جِ يَتَوقّ عُ ال َغرَ قَ وَاْلهَل كَ ل َي ْقدِ ُر عَلى حيلَة اَوْ مُبْتَلىً بِ صا ِعقَة َاوْ َهدْم اَوْ َحرْق َاوْ
َشرْق اَوْ خَسْف اَوْ مَسْخ اَوْ َقذْف وَاَنَا ف عافِيَة مِنْ ذلِكَ كُلّهِ فَلَكَ اْلحَ ْمدُ يا رَبّ مِنْ ُمقْتَدِر ل ُيغْلَبُ

ِنـ
ِكـ م َ
ِرينـ وَللئ َ
ِنـ الشّاك َ
ِكـ م َ
حمّدـ وَا ْجعَلنـ لَِنعْمائ َ
حمّدـ وَآلِ ُم َ
صـلّ عَلى ُم َ
وَذي اَناة ل َي ْعجَلُ َ

الذّاكِري نَ ،اِلـهي وكَ مْ مِ ْن عَبْد َامْسى واَ صَْبحَ مُسافِرا شاخِصا عَ نْ اَهْلِ هِ وَوََلدِ هِ مَُتحَيّرا فِي اْلمَفا ِوزِ

تائِها مَ عَ اْلوُحُو شِ وَالْبَهائِ مِ وَاْلهَوامّ وَحِيدا فَريدا ل َي ْعرِ فُ حي َلةً وَل َيهْتَدي سَبيلً ،اَوْ مُتََاذّيا بَِبرْد اَوْ
ح ْمدُ يا
َحرّ اَوْ جُوع اَوْ عُرْي َا ْو غَيْرِ هِ مِ نَ الشّدائِدِ ِممّ ا اَنَا مِنْ هُ خِلْوٌ ف عافِيَة مِ نْ ذلِ كَ ُكلّ هِ فَلَ كَ اْل َ

حمّدـ وا ْجعَلْنـلِنعمائِكَـ مِنَـ
حمّدـ وَآلِ مُ َ
رَبّ مِن ْـ ُمقْتَدِر ل ُيغْلَبُـ وَذي اَناة ل َي ْعجَلُ صَـ ّل عَلى ُم َ
الشّاكِري نَ وللِئ كَ مِ َن الذّاكِري نَ ،اِل ـهي وَ سَيّدي وكَ مْ مِ ْن عَبْد َامْ سى وَاَ صَْبحَ فَقيا عاِئلً عارِيا

خفِقا َمهْجُورا (خائِفا) جائِعا ظَمآنَ يَنْتَ ِظرُ مَنْ َيعُودُ عَلَيْهِ ِبفَضْل ،اَوْ عَبْد وَجيه عِ ْندَكَ هُوَ اَوْجَهُ
ُممْلِقا ُم ْ

مِنّي عِنْدَ كَ وَاَش ّد عِبادَةً لَ كَ َمغْلُولً َم ْقهُورا َقدْ ُحمّلَ ِث ْقلً مِ نْ َتعَ بِ اْلعَناء وَ ِشدّةِ اْلعُبُودِيّةِ َوكُ ْل َفةِ ال ّرقّ

ك عَلَيْ هِ واَنَا الَْمخْدُو مُ اْلمُنَعّ مُ اْلمُعافَي
وَِثقْلِ الضّريَبةِ اَوْ مُبْتلىً بِبَلء شَد يد ل قِبَلَ لَ هُ (بِ هِ) إلّ ِبمَنّ َ
جعَلُ صَلّ
ح ْمدُ عَلى ذلِ كَ ُكلّ هِ مِ نْ ُمقْتَدر ل ُيغْلَ بُ وَذي اَناة ل َي ْ
اْلمَ َكرّ مُ ف عافِيَة ِممّا هُوَ في هِ فَ َل كَ اْل َ

حمّد وَآلِ ُمحَمّد وَاْ َجعْلن لَِنعْماِئ كَ مِ نَ الشّاكِري نَ وَللئِ كَ مِ َن الذّاكِري نَ } ،اِلـهي وَ سَيّدي
عَلى ُم َ
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َوكَمْ مِ ْن عَبْد َامْسى واَصَْبحَ شَريدا طَريدا حَيانَ مَُتحَيّرا جائِعا خائِفا خاسِرا فِي الصّحاري وَالْبَراري
سرَةً
سهِ حَ ْ
حرّ وَالَْب ْردُ وَهُوَ ف ضرّ مِنَ اْلعَيْشِ وَضَنْك مِنَ اْلحَياةِ َوذُلّ مِنَ الَقامِ يَ ْن ُظرُ اِل َنفْ ِ
َقدْ اَ ْحرَقَهُ اْل َ
ضرّ وَل نَفْع وَاَنَا خِ ْلوٌ مِ نْ ذلِ كَ ِبجُودِ كَ وَ َك َرمِ كَ فَل اِل ـهَ إلّ اَنْ تَ سُبْحاَنكَ مِ نْ
ل َي ْقدِرُ لَ ها عَلى َ

ص ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُمحَمّ د واْجعَلْ ن لَْنعُمِ كَ مِ َن الشّاكِري نَ
ُمقْتَدر ل ُيغْلَ بُ وَذى اَناة ل َي ْعجَلُ َ

وللِئ كَ مِ نَ الذّاكِري نَ وَارْ َحمْن ِبرَحْمَتِ كَ يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ ـ نسخة الجلسي { اِلـهي وَ سَيّدي وكَم

مِ ْن عَبْد َامْسى وَاَصَْبحَ عَليلً مَريضا سَقيما ُمدْنِفا عَلى ُفرُ شِ العِ ّلةِ وَف لِباسِها يََتقَلّبُ يَمينا وشِمالً ل

ضرّا وَل َنفْعا وَاَنَا
سهِ حَ سْرةً ل يَ سْتَطيعُ لَها َ
َي ْعرِ فُ شَيْئا مِ نْ َلذّةِ الطّعا مِ وَل َلذّةِ الشّرا بِ يَنْ ُظرُ اِل َنفْ ِ

خِلْوٌ مِ نْ ذلِ كَ كُلّ هِ ِبجُودِ كَ وَ َك َرمِ كَ فَل اِل ـهَ إلّ اَنْ تَ سُبْحانَكَ مِ نْ ُمقْتَدر ل ُيغْلَ بُ وَذي اَناة ل

حمّد وَآلِ ُمحَمّد واْجعَلْن َل كَ مِ نَ الْعابِدي نَ وَلِنعَمائِ كَ مِ نَ الشّاكِري نَ وَللئِ كَ مِ نَ
َي ْعجَلُ صَلّ عَلى ُم َ

الذّاكِرينَ وَارْ َحمْن بِر ْحمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِميَ ،مَوْلي وَسَيّدي َوكَمْ مِ ْن عَبْد َامْسى وَاَصَْبحَ وَ َقدْ دَنا

يَْومَ هُ مِ نْ حَ ْتفِ هِ واَ ْحدَ قَ بِ هِ مَلَ كُ اْلمَوْ تِ ف َاعْوانِ هِ يُعالِ جُ سَكَراتِ اْلمَوْ تِ وَحِياضَ هُ َتدُو ُر عَيْنا هُ يَمينا

سهِ
ب عَ نِ الِطا بِ يَنْ ُظرُ اِل َنفْ ِ
وَشِمالً يَ ْن ُظرُ اِل اَحِبّائِ هِ وَاَ ِودّائِ هِ واَ ِخلّئِ هَِ ،قدْ مُنِ عَ مِ نَ الكَل مِ وَ ُحجِ َ

ضرّا وَل َنفْعا وَاَنَا خِ ْلوٌ مِ نْ ذلِ كَ كُلّ هِ ِبجُودِ كَ وَكَرمِ كَ فَل اِل ـهَ إلّ اَنْ تَ
سرَةً ل يَ سْتَطيعُ لَ ها َ
حَ ْ
ك مِ نَ
سُبْحانَكَ مِ نْ ُمقَْتدِر ل ُيغْلَ بُ وَذي اَناة ل َي ْعجَلُ صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد وا ْجعَلْن لَِنعْماِئ َ

الشّاكِري نَ وَللئِ كَ مِ نَ الذّاكِري نَ وَارْ َحمْن ِبرَ ْحمَتِ كَ يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ ،مَوْل يَ وَ سَيّدي وكَم مِ نْ
سجُونِ وَ ُكرَبِها َوذُلّها وَحَديدِها يَتَداوَلُ هُ َاعْوانُها َوزَبانِيَتُها
عَبْد َامْسى وَاَ صَْبحَ ف َمضَائِ قِ الُبُو سِ وَال ّ

ضرّ مِ نَ اْلعَيْ شِ وَضنْك مِ نَ اْلحَياةِ يَنْ ُظرُ اِل
فَل َيدْري اَيّ حال ُي ْفعَلُ بِ هِ وَاَيّـمُثْلَة ُيمَثّلُ بِ هِ َفهُوَ ف ُ

ضرّا وَل َنفْعا وَاَنَا خِلْوٌ مِنْ ذلِكَ كُلّهِ ِبجُودِكَ وَ َك َرمِكَ فَل اِلـهَ إلّ اَنْتَ
َنفْسِهِ حَسْرَةً ل يَسْتَطيعُ لَها َ

حمّدـ واْجعَلْنـلَكَـ مِنَـ
ـْحاَنكَ مِن ْـ ُمقَْتدِر ل ُيغْلَبُـ وَذى اَناة ل َي ْعجَلُ صَـ ّل عَلى ُمحَمّدـ وَآلِ ُم َ
سُب

الْعابِدينَ ولَِنعْماِئكَ ِمنَ الشّاكِرينَ وَللئِكَ مِ َن الذّكِرينَ وَارْ َحمْن ِبرَ ْحمَتِكَ يا َارْحَمَ الرّاحِميَ ،سَّيدِي
َومَوْليَ وَكَمْ مِنْ عَبْد َامْسى وََاصَْبحَ َقدِ اسَْت َمرّ عَلَيْهِ القَضاءُ وَاَحْدقَ بِهِ الْبَلءُ وَفارَقَ اَ ِودّا َءهٌ وَاَحِبّا َءهٌ

وَاَ ِخلّءَ هٌ وََامْ سى اَ سيا حَقيا ذَليلً ف اَْيدِى الْ ُكفّارِ وَا ْلعْداء يَتَداوَلُونَ هُ يَمينا وَشِمالً َقدْ حُ صِرَ فِي

سرَةً ل يَسْتَطيعُ
سهِ حَ ْ
اْلمَطاميِ وَُثقّلَ بِاْلحَديدِ ل يَرى شَيْئا ِمنْ ضِيا ِء الدّنْيا وَل مِنْ رَوْحِها يَ ْن ُظرُ اِلَى َنفْ ِ
ضرّا وَل َنفْعا وَاَنَا ِخلْوٌ مِ نْ ذلِ كَ كُلّ هِ ِبجُودِ كَ َو َكرَمِ كَ فَل اِلـهَ إلّ اَنْ تَ سُبْحانَكَ مِ نْ ُمقْتَدِر ل
لَها َ

حمّ د واْجعَلْ ن لَ كَ مِ نَ الْعابِدي نَ وَلَِنعْماِئ كَ مِ نَ
ُيغْلَ بُ وَذي اَناة ل َي ْعجَلُ صَ ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُم َ
80

الشّاكِري نَ وَللِئ كَ مِ َن الذّاكِري نَ وَارْ َحمْن ِبرَ ْحمَتِ كَ يا اَرْحَ مَ الرّاحِميَ } اِلـهي وَ سَّيدِي وَكَ ْم مِ نْ
سهِ وَمالِ هِ ِحرْصا مِنْ ُه عَلَيْها َقدْ
عَبْد َامْسى وَاَ صَْبحَ َقدِ اشتا قَ اِلَى الدّنْيا ل ِلرّغَْبةِ فيها اِل َا نْ خا َطرَ بَِنفْ ِ
ضرّ
رَكِ بَ اْلفُلْ كَ وَكُ سِرَتْ بِ هِ وَ ُهوَ ف آفا قِ الْبِحارِ وَظُ َلمِها يَنْ ِظرُ اِل َنفْ سِهِ حَ سْرَةً ل َي ْقدِرُ لَها على َ
وَل نَفْع واَنَا خِلْوٌ مِ نْ ذِل كَ كُلّه ِبجُوِد كَ َو َك َرمِ كَ فَل اِل ـهَ إلّ اَنْ تَ سُبْحاَنكَ مِ نْ ُمقْتَدِر ل ُيغْلَ بُ

حمّد واْجعَلْن لَ كَ مِ نَ الْعابِدي نَ وَلَِنعْمائِ كَ مِ نَ الشّاكِري نَ
حمّد وَآلِ ُم َ
وَذى اَناة ل َي ْعجَلُ صَلّ عَلى ُم َ
وَللِئكَ ِمنَ الذّاكِرينَ وَارْ َحمْن ِبرَحْمَتِكَ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ ،اِلـهي وَسَيّدي َو َكمْ ِم ْن عَبْد َامْسى َقدِ

ا سَْت َم ّر عَلَيْ هِ اْلقَضاءُ وَاَ ْحدَ قَ بِ هِ الْبَلءُ وال ُكفّارُ وا ْلعْداءُ واَ َخذَتْ هُ الرّما حُ وَال سّيُوفُ وَال سّهامُ وَ ُجدّلَ
حمِهِ واَنَا خِلْوٌ مِنْ ذِلكَ كُلّهِ ِبجُودِكَ
صَريعا وَ َقدْ َشرِبَتِ الْرْضُ مِنْ َدمِهِ وَاكَلَتِ السّباعُ وَالطّ ْيرُ مِنْ َل ْ

َو َك َرمِ كَ ل بِا سِْتحْقاق مِنّي يا ل اِلـهَ إلّ اَنْ تَ سُبْحاَنكَ مِ نْ ُمقْتَدِر ل ُيغْلَ بُ وَذي اَناة ل َي ْعجَلُ صَلّ

حمّد واْجعَلْن لَِنعْمائِكَ مِنَ الشّاكِرينَ وَللئِكَ مِ َن الذّاكِرينَ وَارْ َحمْن ِبرَ ْحمَتِكَ يا
حمّد وَآلِ ُم َ
عَلى ُم َ

َارْحَ َم الرّاحِميَ ـ نسخة الجلسي {َ ،و ِعزّتِ كَ يا كَريُ لَطْلَُبنّ ِممّا َلدَْي كَ ،وَلَُِلحّنّ عَلَ ْي كَ وَلَمُدّنّ يَدى
َنحْوَكَ مَعَ ُج ْرمِها اِلَ ْيكَ يا رَبّ فَِبمَنْ َاعُوذُ وَِبمَنْ اَلُوذُ ل اَ َحدَ ل اِلّ اَنْتَ اَفََت ُردّن وَاَنْتَ ُمعَوّل َوعَلَيْكَ

ضعْتَ هُ عَلَى ال سّماءِ َفاْ سَتقَلّتْ َوعَلَى ا ْلرْ ضِ فاَ سَْت َقرّتْ َوعَلى اْلجِبالِ
مُتّكَلي ،اَ ْسأَلُكَ بِا ْسمِكَ الّذي وَ َ
حمّ د وَاَ نْ َتقْضِ يَ ل
حمّ د وَآلِ ُم َ
َفرَ سَتْ َوعَلَى اللّ ْيلِ فَاَظْلَ مَ َوعَلَى النّهارِ فَا سْتَنارَ َا نْ تُ صَلّيَ عَلى ُم َ

حَوائِجي كُلّها وََت ْغ ِفرَ ل ذُنُو ب كُلّها صَغيَها َوكَبيَ ها ،وَتُوَ سّ َع عَلَيّ مِ نَ الرّزْ قِ ما تُبَ ّلغُن بِ هِ َشرَ فَ
حمّد وَاعِنّي ،وَِب كَ
حمّد وَآلِ ُم َ
الدّنْيا وَال ِخرَةِ يا َارْحَ مَ الّراحِميَ ،مَوْل يَ ب كَ اْسَتعَنْتُ فَ صَ ّل عَلى ُم َ
ك عَ نْ مَ سْأََلةِ خَ ْلقِ كَ وَاْنقُلْ ن مِ ْن ذُلّ
ك عَ نْ طا َع ِة عِبادِ كَ وَِبمَ سْأَلَِت َ
ا سَْتجَرْتُ فَاَ ِجرْ ن وَاغْنِ ن بِطاعَِت َ

اْل َف ْقرِ اِل ِعزّ اْلغِ ن َومِ نْ ذُلّ اْلمَعا صى اِل ِعزّ الطّا َعةِ َف َقدْ َفضّلْتَ ن عَلى كَث ي مِ نْ خَ ْلقِ كَ جُودا مِنْ كَ
حمّد واْجعَلْن
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
ح ْمدُ عَلى ذلِ كَ كُلّهِ َ
َو َكرَما ل بِاسِْتحْقاق مِنّي ،اِلـهي فَ َل كَ اْل َ

جدَ
لَِنعْماِئكَ مِنَ الشّاكِرينَ وَللئِكَ مِ َن الذّاكِرينَ وَارْ َحمْن ِبرَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ ثّ اسجد وقل َ :س َ
ك الدّائِم الْباقيَ ،سجَدَ وَ ْجهِ يَ
وَ ْجهِ يَ الذّليلُ لِوَ ْجهِ كَ اْلعَزيزِ اْلجَليلَِ ،سجَدَ وَ ْجهِ يَ البال الْفان لِوَ ْجهِ َ

جدَ وَجْهي وَ َسمْعي وََبصَري وََلحْمي َودَمي وَجِلْدى َوعَظْمي وَما اَقَلّتِ
اْلفَقيُ لِوَ ْجهِكَ اْل َغنّ الْكَبيَِ ،س َ

ا ْلرْ ضُ مِنّي ل رَبّ الْعالَميَ ،اَللّـ ُهمّ ُعدْ عَلى َجهْلي ِبحِ ْلمِ كََ ،وعَلى َفقْري ِبغِنا كََ ،وعَلى ذُلّي ِب ِعزّ كَ
ضعْ في ِبقُوّتِ كََ ،وعَلى خَوْ ف بَِامِْن كََ ،وعَلى ذُنُو ب وَخطايا يَ ِب َعفْوِ كَ وَرَ ْحمَتِ كَ يا
وَ سُلْطانِكََ ،وعَلى َ

حرِ فلن بن فلن وَاعُوُذ بِ كَ مِ نْ َشرّ هِ فَا ْكفِني هِ بِ ما َكفَيْ تَ بِ هِ
رَح ن يا رَحي مُ اَللّ ـ ُهمّ اِنّى َادْرَأُ بِ كَ ف َن ْ
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اَنْبِياءِ كَ وَاَوْلِياءِ كَ مِ نْ خَ ْلقِ كَ وَصالِحى عِبادِ كَ مِ نْ فَراعَِنةِ خَ ْل ِق كَ وَطُغا ِة عُداتِ كَ وَ َشرّ جَمي عِ خَ ْلقِ كَ
ِبرَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ اِنّكَ عَلى كُلّ شَيْء قَديرٌ وَ َحسْبُنَا الُ وَِن ْعمَ اْلوَكيلُ .

دُعاء السّيفي الصّغير المعروف بِدُعاء القاموس
َذكَره الشّيخ الج ّل ثقة السلم النّوري عطّر ال مرقده ف الصّحيفة الثّانية العلويّة ،وقال :ا ّن لذا الدّعاء ف كلمات أرباب الطّلسمات
والتسخيات شرح غريب وقد ذكروا له آثارا عجيبة ،وَلَم أر ِو ما ذكرُوه لعدم اعتمادي عليه ولكن اُورد أصل الدّعاء تساما ف أدلّة السّنن
وتاسّيا ،بالعلمآء العلم  ،وهو هذا الدّعاء :

حرِ اَ َحدِيّتِ كَ ،وَ َطمْطا مِ يَمّ وَحْدانِيّتِ كَ ،وَقَوّ ن ِبقُوّةِ سَطْوَةِ سُلْطانِ َفرْدانِيّتِ كَ،
جةِ َب ْ
رَبّ َادْخِلْ ن ف ُل ّ
حَتّى اَ ْخرُ جَ اِل فَضاءِ َس َعةِ رَ ْحمَتِ كَ وَف وَجْهي َلمَعا تُ َبرْ قِ اْل ُقرْ بِ مِ نْ آثارِ حِمايَتِ كَ ،مَهيبا ِبهَيْبَتِ كَ

ِكـ وََتزْكِيَتِكـَ ،واَلْبِسـْن خِلَع َـ اْل ِعزّةِ وَاْلقَبُولِ وَسَـهّلْ ل مَناهِج َـ
ِكـ مَُتجَ ّللً مُ َكرّما بَِتعْليم َ
عَزيزا ِبعِنايَت َ
الْوُصْ َلةِ والْوُصُولِ ،وَتَوّجْن بِتا جِ الْكَرا َمةِ وَالْوَقارِ وَاَلّفْ بَيْن وَبَيْنَ اَحِبّاِئكَ ف دا ِر الدّنْيا وَدارِ اْلقَرارِ،
وارْزُقْن مِنْ نُورِ ا ْسمِكَ هَيَْبةً وَ َسطْوَةً تَنْقادُ لِيَ اْلقُلُوبُ وَا َلْرْواحُ ،وََتخْضَعُ َلدَيّ الّنفُوسُ وَالْشْباحُ ،يا
ضعَ تْ َلدَيْ هِ َاعْنا قُ الْكا ِسرَةِ ل مَ ْلجَاَ وَل مَنْ جا مِنْ كَ إلّ اِلَيْ كَ ،وَل
مَ نْ ذَلّ تْ لَ هُ رِقا بُ اْلجَباِبرَةِ وَ َخ َ

اِعاَنةَ إلّ ِب كَ وَلَ اِتّكاءَ إ ّل عَلَيْ كَ ،ادْفَ عْ عَنّي كَ ْيدَ الْحا سِدينَ وَظُلُما تِ َشرّ الُعانِدي نَ وارْ َحمْن َتحْ تَ

ت َعرْشِ كَ يا اَ ْكرَ مَ ا َلْ ْكرَميَ اَّيدْ ظاهِري ف َتحْ صيلِ مَراضي كَ وَنَوّرْ قَلْ ب وَ ِسرّي بالِْطّل عِ
سُرادِقا ِ

صدُرُ عَ نْ بابِ كَ ِبخَيْبَة مِنْ كَ وَ َقدْ َو َردْتُ هُ عَلى ِثقَة بِ كََ ،وكَيْ فَ
عَلى مَناهِ جِ مَساعيكَ ،اِلـهي كَيْ فَ اَ ْ

تُؤْيِ سُن مِ نْ عَطائِ كَ وَ َقدْ َا َمرْتَن ِبدُعائِ كَ وَها اَنَا ُمقْبِ ٌل عَلَيْ كَ مُلَْتجِ يٌ اِلَ ْي كَ با ِعدْ بَيْن وَبيْ نَ َاعْدائي،

جدِ كَ اِنّ كَ اَنْ تَ الُ ا ُلعْ طي
كَ ما با َعدْ تَ بَيْ نَ َاعْدائي اِخْتَ ِط فْ اَبْ صارَ ُه ْم عَنّي بِنُورِ ُقدْ سِكَ وَجَللِ مَ ْ
جَلئِلَ الّنعَمِ اْلمُ َك ّرمَةِ ِلمَنْ ناجاكَ بِلَطائِفِ رَ ْحمَتِكَ ،يا حَيّ يا قَيّومُ يا ذَا اْلجَللِ وَالِْكْرامِ ،وَصّلى الُ

حمّد وَآِلهِ اَ ْجمَعيَ الطّيّبيَ الطّاهِرينَ .
عَلى سَّيدِنا وَنَبِيّنا ُم َ

الفَصلُ السّابِع :
في ذكر نبذ مِن الدّعوات النّافِعة المختصرة الّتي اقتطفتها من الكتب المعتبرة .
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الوّل  :قال السيّد الجل السيّد عليخان الشيازي رضوان ال عليه ف كتاب الكلم الطيّب :ا ّن اسم ال العظم هو ما يفتتح بكلمة ال ويتتم
بكلمة هو ،وليس ف حروفه حرف منقوط ،ول يتغيّر قراءته ،اٌعرب أم ل يٌعرب ،ونظفر بذلك ف القرآن الجيد ف خس آيات من خس سُور ،
هي البقرة وآل عمران والنّساء وطه والتّغابن  ،قال الشيخ الغرب :من اتّخذ هذه اليات المس وردا وردّدها ف كلّ يوم احدى عشرة مرّة

ل ان شاء ال تعال ،واليات المس هي :
تيسّر له ما أهّه من المور الكليّة والزئية عاج ً

(َ )1الُ ل اِلـهَ إلّ هُوَ اْلحَيّ القَيّو مُ إل آخر آية الكرسي (َ )2الُ ل اِلـهَ إلّ هُوَ الَيّ القَيّو مُ َنزّ َل عَلَيْ كَ
صدّقا لِما بَيْ نَ َيدَيْ هِ واَْنزَلَ التّوْراةَ وَالِْنْجيلَ مِ نْ قَبْلُ هُدىً لِلنّا سِ وَاَْنزَلَ اْل ُفرْقا نَ ()3
حقّ مُ َ
الْكِتَا بَ بِاْل َ

صدَقُ مِنَ الِ حَديثا ( َ )4الُ ل اِلـهَ
ج َمعَنّكُمْ اِل يَوْمِ اْلقِيا َمةِ ل رَيْبَ فيهِ َومَنْ اَ ْ
َالُ ل اِلـهَ إلّ هُوَ لََي ْ
حسْن (َ )5الُ ل اِلـهَ إلّ هُوَ َوعَلَى الِ َفلْيَتَوَكّلِ اْلمُ ْؤمِنُونَ .
إلّ ُهوَ َلهُ الَْسْماءُ اْل ُ
الثّان  :التّوسّل،

قال العلّمة الجلسي (رحه ال) عن بعض الكتب العتبة انّه :روى ممّد بن بابويه هذا التّوسّل عن الئمة (عليهم السلم)

وقال :ما توسّلت لمر من المور الّ ووجدت أثر الجابة سريعا ،وهو :

حمّ د صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،يا اَبَا الْقا ِسمِ يا
اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ وَاَتَوَجّ هُ اِلَيْ كَ بِنَبِيّ كَ نَبِيّ الرّ ْحمَةِ ُم َ
شفَعْنا وَتَوَ سّلْنا ِب كَ اِلَى الِ وَ َق ّدمْنا كَ بَيْ نَ
رَ سُو َل الِ يا اِما مَ الرّ ْحمَةِ يا سَّيدَنا َومَوْلنا اِنّا تَوَ ّجهْنا وَا سَْت ْ

سنِ يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ يا عَلِيّ بْ نَ اَ ب
َيدَ يْ حاجاتِ نا يا وَجيها عِ ْندَ الِ اِ ْشفَ عْ لَ نا عِنْدَ الِ ،يا اَبَا اْلحَ َ

شفَعْنا وَتَوَ سّلْنا ِب كَ اِلَى الِ وَ َق ّدمْنا كَ
جةَ الِ عَلى خَ ْلقِ هِ يا سَّيدَنا َومَوْلنا اِنّا تَوَ ّجهْنا وَا سَْت ْ
طالِب ،يا ُح ّ

حمّد يا ُقرّ َة عَيْ نِ
بَيْ نَ َيدَ يْ حاجاتِنا ،يا وَجيها عِ ْندَ الِ اِ ْشفَ عْ لَنا عِ ْندَ الِ ،يا فا ِطمَةَ الزّهْراءُ يا بِنْ تَ ُم َ

ش َفعْنا وََتوَ سّلْنا ِب كِ اِلَى الِ وَ َق ّدمْنا كِ بَيْ نَ َيدَ يْ حاجاتِنا ،يا وَجي َهةً
الرّ سُولِ ،يا سَّيدَتَنا اِنّا تَوَ ّجهْنا وَا سَْت ْ

جةَ الِ
سنَ بْ َن عَلِيّ اَّيهَا الُْمجْتَب يَا بْنَ رَسُولِ الِ ،يا ُح ّ
حمّد يا حَ َ
عِ ْندَ الِ اِ ْشفَعي لَنا عِ ْندَ الِ ،يا اَبا ُم َ
ش َفعْنا وَتَوَسّلْنا ِب كَ اِلَى الِ وَ َق ّدمْنا كَ بَيْ نَ َيدَ يْ حاجاتِنا يا
عَلى خَ ْلقِهِ يا سَّيدَنا َومَوْلنا اِنّا َتوَ ّجهْنا وَا سَْت ْ
وَجيها عِنْدَ الِ اِ ْشفَ عْ لَنا عِ ْندَ الِ ،يا اَبا عَ ْبدِالِ يا حُ سَيْنَ بْ نَ عَلِيّ ،اَّيهَا الشّهيدُ يَا بْ نَ رَ سُو ِل الِ يا

شفَعْنا وَتَوَ سّلْنا ِب كَ اِلَى الِ وَ َق ّدمْنا كَ بَيْ نَ َيدَ يْ
ج َة الِ عَلى خَ ْلقِ هِ يا سَّيدَنا َومَوْلنا اِنّا تَوَ ّجهْنا وَا سَْت ْ
ُح ّ
سنِ يا عَلِيّ بْنَ اْلحُسَيْنِ ،يا زَيْنَ الْعابِدينَ يَا بْنَ
حاجاتِنا يا وَجيها عِنْدَ الِ اِ ْشفَعْ لَنا عِ ْندَ الِ ،يا اَبَا اْلحَ َ

جةَ الِ عَلى خَ ْلقِ هِ يا سَّيدَنا َومَوْل نا اِنّا تَوَ ّجهْ نا وَا سَْتشْ َفعْنا وََتوَ سّلْنا بِ كَ اِلَى الِ،
رَ سُو ِل الِ يا ُح ّ

وَ َق ّدمْنا كَ بَيْ نَ َيدَ يْ حاجاتِنا ،يا وَجيها عِ ْندَ الِ اِ ْشفَ عْ لَنا عِ ْندَ الِ ،يا اَبا َج ْعفَر يا ُمحَ ّمدَ ،بْ نَ عَلِيّ اَّيهَا

ش َفعْنا وَتَوَسّلْنا ِبكَ اِلَى
جةَ الِ عَلى خَ ْلقِهِ يا سَّيدَنا َومَوْلنا اِنّا تَوَ ّجهْنا وَاسَْت ْ
الْبا ِقرُ يَا بْنَ رَسُولِ الِ يا ُح ّ
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الِ ،وَ َقدّمْنا كَ بَيْ نَ َيدَ يْ حاجاتِ نا ،يا وَجيها عِنْدَ الِ اِ ْشفَ عْ لَ نا عِ ْندَ الِ ،يا اَ با عَ ْبدِ الِ يا َج ْعفَرَ بْ نَ
ش َفعْنا
حمّد ،اَّيهَا ال صّا ِدقُ يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ يا ُحجّةَ الِ عَلى خَ ْلقِ هِ يا سَّيدَنا َومَوْلنا اِنّا تَوَ ّجهْنا وَا سَْت ْ
ُم َ
وََتوَسّلْنا بِكَ اِلَى الِ وَ َقدّمْناكَ بَيْنَ َيدَيْ حاجاتِنا ،يا وَجيها عِ ْندَ الِ اِ ْشفَعْ لَنا عِ ْندَ الِ ،يا اَبَا اْلحَسَنِ يا

جةَ الِ عَلى َخ ْلقِ هِ يا سَّيدَنا َومَوْلنا اِنّا َتوَ ّجهْنا
مُو سَى بْ نَ َج ْعفَر ،اَّيهَا الْكاظِ مُ يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ يا ُح ّ

شفَعْنا وَتَوَ سّلْنا ِب كَ اِلَى الِ وَ َق ّدمْنا كَ بَيْ نَ َيدَ يْ حاجاتِنا ،يا وَجيها عِ ْندَ الِ اِ ْشفَ عْ لَنا عِنْدَ الِ ،يا
وَا سَْت ْ

جةَ الِ عَلى خَ ْلقِهِ يا سَّيدَنا َومَوْلنا اِنّا
اَبَا اْلحَسَنِ يا عَلِيّ بْنَ مُوسى اَّيهَا الرّضا يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ يا ُح ّ

شفَعْنا وَتَوَ سّلْنا ِب كَ اِلَى الِ وَ َق ّدمْنا كَ بَيْ نَ َيدَ يْ حاجاتِنا ،يا وَجيها عِ ْندَ الِ اِ ْشفَ عْ لَنا عِ ْندَ
تَوَ ّجهْنا وَا سْت ْ
جةَ الِ عَلى خَ ْلقِهِ يا سَّيدَنا
الِ ،يا اَبا َج ْعفَر يا ُمحَ ّمدَ بْ َن عَلِيّ اَّيهَا الّتقِيّ اْلجَوادُ يَا بْنَ رَسُولِ الِ يا ُح ّ
ش َفعْنا وَتَوَ سّلْنا بِ كَ اِلَى الِ وَ َقدّمْنا كَ بَيْ نَ َيدَ يْ حاجاتِ نا ،يا وَجيها عِنْ َد الِ
َومَوْل نا اِنّا تَوَ ّجهْ نا وَا سَْت ْ

ل عَلى
جةَ ا ِ
سنِ يا عَلِيّ ْبنَ ُمحَمّد اَّيهَا الْهادِي الّنقِيّ يَا ْبنَ رَسُولِ الِ يا ُح ّ
حَ
اِ ْشفَعْ لَنا عِنْدَ الِ ،يا اَبَا اْل َ

ش َفعْنا وَتَوَ سّلْنا بِ كَ اِلَى الِ وَ َق ّدمْنا كَ بَيْ نَ َيدَ يْ حاجاتِ نا يا
خَ ْلقِ هِ يا سَّيدَنا َومَوْل نا اِنّا تَوَ ّجهْ نا وَا سَْت ْ
سنَ بْنَ عَلِيّ ،اَّيهَا الزّكِيّ اْلعَسْكَرِيّ يَا بْنَ رَسُولِ
حمّد يا حَ َ
وَجيها عِنْدَ الِ اِ ْشفَعْ لَنا عِنْدَ الِ ،يا اَبا ُم َ

ش َفعْنا وَتَوَ سّلْنا بِ كَ اِلَى الِ وَ َق ّدمْنا كَ بَيْ نَ
جةَ الِ عَلى خَ ْلقِ هِ يا سَّيدَنا َومَوْلنا اِنّا تَوَ ّجهْنا وَا سْت ْ
الِ يا ُح ّ
جةَ اَيّهَا الْقائِ مُ
حّ
َيدَ يْ حاجاتِ نا يا وَجيها عِ ْندَ الِ اِ ْشفَ عْ لَ نا عِنْدَ الِ ،يا وَ صِيّ اْلحَ سَنِ وَاْلخَلَ فَ اْل ُ

ش َفعْنا
جةَ الِ عَلى خَ ْلقِ هِ يا سَّيدَنا َومَوْل نا اِنّا َتوَ ّجهْ نا وَا سَْت ْ
اْلمُنْتَ َظرُ اْل َمهْدِىّ يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ يا ُح ّ
وََتوَسّلْنا ِبكَ اِلَى الِ وَ َق ّدمْناكَ بَ ْينَ َيدَيْ حاجاتِنا يا وَجيها عِنْدَ الِ اِ ْشفَعْ لَنا عِ ْندَ الِ .

ّث سل حوائجك ،فانّها تٌقضى ان شاء ال تعال ،وعلى رواية اُخرى قُل بعد ذلك :

يا سادَت َومَوالِيّ اِنّي تَوَ ّجهْ تُ بِكُمْ اَِئمّت َو ُعدّت لِيَوْمِ َفقْري وَحاجَت اِلَى الِ ،وَتَوَسّلْتُ بِكُمْ اِلَى

الِ،

شفَعْتُ بِكُمْ اِلَى الِ ،فَا ْش َفعُوا ل عِ ْندَ الِ ،وَاسْتَ ْن ِقذُون مِنْ ذُنُوب عِنْدَ الِ ،فَاِنّكُمْ وَسيلَت اِلَى الِ
وَاسَْت ْ

وَِبحُبّكُمْ وَِب ُقرْبِكُمْ اَرْجُو نَجاةً مِنَ الِ ،فَكُونُوا عِنْدَ الِ رَجائي يا سادَت يا اَوْلِياءَ الِ ،صَلّى الُ عَلَيْهِمْ

اَ ْجمَعيَ وََل َعنَ الُ َاعْداءَ الِ ظالِمي ِهمْ ِمنَ الَْوّليَ وَالْخِرينَ آميَ َربّ الْعالَميَ .

أقول :أورد الشّيخ الكفعمي ف كتاب البلد المي دعاء مبسُوطا موسوما بدعاء الفرج ،وهو يتوي ف مطاويه على هذا التّوسّل واظ ّن انّ
التّوسّل بالئمة الثن عشر النسوب إل الواجة نصي الدّين (دوازده امام خواجه نصي الدّين) هو تركيب من هذا التّوسّل ومن الصّلوة على
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ل عن قبس
الجج الطّاهرين ف خطبة بليغة أوردها الكفعمي ف أواخر كتاب الصباح ،والسيّد عليخان قد أورد ف كتاب الكلم الطّيّب نق ً
الصابيح للشّيخ الصهرشت دعاء للتوسّل ذا شرح ل يسعه القام ،والدّعاء هُو :

ص ّل عَلى ُمحَمّد َوعَلى اِبْنَتِه َوعَلى ابْنَيْها ،وَاَ ْساَلُكَ ِبهِ مْ اَ نْ تُعينَن عَلى طاعَِت كَ َورِضْواِن كَ،
اَللّـهُمّ َ
حقّ اَميِ
وَا نْ تُبَ ّلغَن ِبهِ مْ اَ ْفضَلَ ما بَ ّلغْ تَ اَحَدا مِ نْ اَوْلِيائِ كَ اِنّ كَ جَوادٌ كَريٌ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ ِب َ

اْلمُ ْؤمِنيَ عَلِيّ بْ نِ أَب طالِب عليه السلم إلّ انَْت َقمْ تَ بِ هِ ِممّ نْ ظَ َلمَن َو َغشَمَن وَآذان واَْنطَوى عَلى
ك عَليّ بْنِ اْلحُسَيْنِ
ذلِكَ ،وَكَفيْتَن بِهِ مَؤَُنةَ كُلّ اَحَد يا َارْحَمَ الرّاحِميَ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ ِبحَقّ وَلِيّ َ

عل يه ال سلم إلّ َكفَيْتَ ن بِ هِ مَؤَُنةَ ُكلّ شَيْطان مَر يد وَ ُسلْطان عَن يد يََتقَوّى عَلِيّ بِبَ ْطشَ هِ وَيَنْتَ صِ ُر عَليّ
حمّد
حمّدِ بْ نِ عَلىّ وَ َجعْ َفرِ ب نِ ُم َ
حقّ وَلِيّ ْي كَ ُم َ
ِبجُ ْندِ هِ اِنّ كَ جَوادٌ كَريٌ يا وَهّا بُ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ ِب َ

عليه ما ال سلم اِلّ َاعَنْتَ ن ِبهِ ما عَلى َا ْمرِ آ ِخرَ ت بِطاعَتِ كَ وَرِضْوانِ كَ وَبَ ّلغْتنِي ِبهِ ما ما ُيرْضي كَ اِنّ كَ
َفعّالٌ لِما تُريدُ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَسْاَُلكَ ِبحَقّ وَلِيّكَ مُوسَى بْنِ َج ْعفَر عليه السلم اِلّ عافَيْتَن بِهِ فِي جَميعِ
جَوارِ حي ما َظ َهرَ مِنْ ها وَ ما َبطَ نَ يا جَوادُ يا َكرِيُ ،اَللّ ـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ ِبحَقّ وَلِيّ كَ الرّ ضا عَلِىّ بْ نِ

مُوسى عليه السلم إلّ َس ّلمْتَن بِ هِ فِي جَمي عِ اَ سْفارِي فِي الْبَراري وَالْبِحارِ وَاْلجِبالِ واْلقِفارِ والَْ ْودَِيةِ
حقّ وَلِيّ كَ مُحمّد بْ نِ
وَاْلغِيا ضِ مِ نْ جَمي عِ ما اَخافُ هُ وَاَ ْحذَ ُر هُ اِنّ كَ رَؤو فٌ رَحي مٌ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ ِب َ

عَلِىّ عليه السلم إلّ ُجدْ تَ بِ هِ عَلَيّ مِ نْ َفضْلِ كَ وََت َفضّلْ تَ بِ هِ عَليّ مِ نْ وُ ْسعِكَ َووَ ّسعْتَ عَلَيّ رِزْ َق كَ
وََاغْنَيْتَن عَمّنْ سِواكَ ،وَ َجعَلْ تَ حاجَت اِلَيْ كَ وَقَضاها عَلَ ْيكَ اِنّ كَ لِما تَشاءُ قَديرٌ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَسْاَُلكَ

ض كَ وَِبرّ اِخْوانِ يَ
ك عَلىّ بْ نِ ُمحَمّ د عليه ما السلم اِلّ َاعَنْتَن بِ ِه عَلى تَأدَِيةِ ُفرُو ِ
ِبحَقّ وَلِيّ َ

ؤمِنيَ،
اْلمُ ْ

وَ َسهّلْ ذِل كَ ل وَا ْقرُنْ هُ بِاْلخَ ْيرِ وََاعِنّي عَلى طاعَتِ كَ ِب َفضْلِ كَ يا رَحي مُ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ سْاَلُكَ ِبحَقّ وَلِيّ كَ
سنِ بْنِ عَلِىّ عليهما السلم اِلّ َاعَنْتَن بِ ِه عَلى َا ْمرِ آ ِخرَت بِطاعَتِكَ وَرِضْوانِكَ ،وَ َسرَرْتَن فِي مُ ْنقَلَب
الَ َ

حقّ وَلِيّ كَ و ُحجِّت كَ صاحِبَ الزّما نِ عليه
َومَثْوا يَ ِبرَ ْحمَتِ كَ يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ ِب َ
السلم إل َاعَنْتَن بِ ِه عَلى جَمي عِ ُامُوري وَ َكفَيْتَن بِ هِ مَؤَُنةَ كُلّ مُوْذ وَطاغ وَباغ ،وَاعَنْتَن بِ هَِ ،ف َقدْ بَلَ غَ

جهُودي وَكَفيْتَن بِهِ كُ ّل َعدُوّ وَ َهمّ َو َغمّ َودَيْن َوعَنّي َوعَنْ وُلْدي وَجَميعِ َاهْلِي وَاِخْوانِي َومَنْ َيعْنين
َم ْ

َا ْمرُهُ وَخاصّت ،آميَ َربّ الْعالَميَ .
الثّالث  :روى الشّيخ الكفعمي ف البلد المي دعاء عن أمي الؤمني (عليه السلم) ،ما دعا به ملهوف أو مكروب أو حزين أو مبتلي أو خائف
الّ وفرّج ال تعال عنه ،وهُو :
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يا عِمادَ مَنْ ل عِمادَ لَهُ ،ويا ذُ ْخرَ مَنْ ل ذُ ْخرَ لَهُ ،وَيا سََندَ مَنْ ل سََندَ لَهُ ،ويا ِحرْزَ مَنْ ل ِحرْزَ لَهُ ،وَيا
غِياثَ مَنْ ل غِياثَ لَهُ ،وَيا كَ ْنزَ مَنْ ل كَ ْنزَ لَهُ ،وَيا ِعزّ مَنْ ل عِزّ لَهُ ،يا كَريَ اْل َعفْوِ ،يا حَسَنَ التّجا ُوزِ،
سنُ ،يا
ضعَفاءِ ،يا كَ ْنزَ اْل ُفقَراءِ ،يا عَظي مَ الّرجاءِ ،يا مُ ْن ِقذَ اْل َغرْقى ،يا مُ ْنجِ يَ اْلهَلْكى ،يا ُمحْ ِ
يا عَوْ َن ال ّ

جدَ لَ كَ سـَوادُ اللّ ْيلِ وَنُورُ النّهارِ وَضوْءُ اْل َق َمرِ ،وَشُعا عُ
جمِلُ ،يا مُ ْنعِمـُ ،يا ُم ْفضِلُ ،اَنْ تَ الّذي سَـ َ
ُم ْ

شجَرَِ ،ودَوِىّ الْماءِ ،يا َالُ يا َالُ يا َالُ ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ وَ ْحدَكَ ل شَريكَ لَكَ ،يا
شمْسِ ،وَحَفيفُ ال ّ
ال ّ
حمّد وَا ْفعَلْ بِنا ما اَنْتَ اَ ْه ُلهُ .
رَبّاهُ يا َالُ ،صَ ّل عَلى ُمحَمّد وآلِ ُم َ

ّث سل حاجتك .

أقول :يدى ايضا للفرج ورفع الغموم والبليا الواظبة على هذا الذّكر الروي عن الواد (عليه السلم)  :يَا مَنْ يَكْفي مِنْ كُلّ شَيء
وَل يَكْفي مِ ْنهُ شَيءٌِ ،ا ْكفِن ما اَ َهمّن .
الرّابع  :الدّعاء للخلص من السّجن  ،قال السيّد ابن طاووس ف مهج الدعوات :روي انّ رجلً اعتقل ف الشّام مدّة طويلة ،فرأى الزّهراء
(عليها السلم) ف النام تقول :اُدع بذا الدعاء ،وعلّمته ايّاه ،فلمّا دعا به اطلق سراحه وعاد إل بيته ،وهُو هذا الدّعاء :

حقّ الْبَيْتِ َومَنْ
حقّ النّبِيّ َومَنْ نَبَّاهُ ،وَِب َ
اللّـهُمّ ِبحَقّ اْل َعرْشِ وَم ْن عَلهُ ،وَِبحَقّ الْوَحْي َومَنْ َاوْحاهُ ،وَِب َ
حمّد واَ ْهلِ
بَنا هُ ،يا سامِعَ كُلّ صَوْت ،يا جامِ عَ كُلّ فَوْت ،يا بارِئَ الّنفُو سِ َب ْعدَ اْلمَ ْو تِ ،صَلّ عَلى ُم َ

بَيْتِ هِ ،وآتِنا وَجَمي عَ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِنا تِ فِي مَشارِ قِ الَْرْ ضِ َومَغارِبِها َفرَجا مِ نْ عِنْدِ كَ عا ِجلً ِبشَهادَةِ

حمّدا عَبْدُ كَ َورَ سُوُلكَ صَلّى الُ عَليْ هِ وَآلِ هِ َوعَلى ذُرّيّتِ هِ الطّيّبيَ الطّا ِهرِي نَ
َا نْ ل اِلـهَ اِلّ الُ ،واَنّ ُم َ
وَسَ ّلمَ َتسْليما كَثيا .

الامس  :روى السّيد ابن طاووس ف مهج الدّعوات حديثا عن سلمان ،وقد ورد ف آخر الديث ما حاصله :انّ فاطمة (عليها السلم) علّمتن
كلما كا نت تعلّم ته من ر سول ال ( صلى ال عل يه وآله و سلم) ،وكا نت تقوله غدوة وعشيّة ،وقالت :ا ّن سرّك أن ل ي سّك اذى المّى ما
عشت ف دار الدّنيا فواظب عليه ،وهُ َو :

س ِم الِ
سمِ الِ الّذي هُوَ ُمدَبّرُ ا ُلْمُورِ ،بِ ْ
سمِ الِ نُو ٌر عَلى نُور ،بِ ْ
سمِ الِ نُورِ النّورِ ،بِ ْ
بِ سْ ِم الِ النّورِ ،بِ ْ
الّذي خَلَ قَ النّورَ مِ نْ النّورِ ،اْلحَ ْمدُ لِ الّذي خَلَ قَ النّورَ مِ نَ النّورِ ،وَاَْنزَلَ النّو َر عَلى الطّورِ ،فِي كِتاب

ح ْمدُ ل ِ الّذي هُوَ بِاْل ِعزّ َمذْكُورٌ ،وَبِاْل َفخْرِ
َسـطُور ،رِق ّ مَ ْنشُورِ ،ب َقدَر َم ْقدُور ،عَلى نَبِي ّ َمحْبُور ،اْل َ
م ْ
حمّد وَآِلهِ الطّاهِرينَ .
صلَىّ الُ عَلى ُم َ
ضرّاءِ َمشْكُورٌ ،وَ َ
سرّاءِ وَال ّ
شهُورٌَ ،وعَلَى ال ّ
َم ْ
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قال سلمان :فتعلمته ّن وعلّمتهنّ اكثر من ألف نفس من أهل الدينة ومكّة مّن بم المّى ،فبئوا من مَرضهم باذن ال تعال .
السّادس  :حِرز المام زين العابدين (عليه السلم) ; روى السيّد ف موضعي مِن كتاب الَهج هذا الرز عن المام زين العابدين (عليه السلم)
:

صرَ النّاظِرينَ ،يا اَ ْس َرعَ الاسِِبيَ ،يا اَحْكَمَ الْحا ِك ِميَ ،يا خالِقَ الَْمخْلُو ِقيَ ،يا
يا اَ ْسمَعَ السّا ِمعِيَ ،يا اَبْ َ

صرَ الَنْ صُورِينَ ،يا اَرْحَ مَ الرّاحِميَ ،يا دَليلَ اْلمُتَحيّري نَ ،يا غِيا ثَ اْلمُ سْتَغيثيَ
رازِ قَ اْلمَرْزُوقيَ ،يا نا ِ
َاغِثْن ،يا مالِكَ يَوْ ِم الدّينِ ،اِيّاكَ َنعْبُدُ وَاِيّاكَ نَسْتَعيُ ،يا صَريخَ اْلمَ ْكرُوبيَ ،يا مُجيبَ َدعْوَةِ ا ُلضْ َطرّينَ،

ت الُ رَبّ الْعالَميَ .اَنْتَ الُ ل اِلـهَ اِلّ اَنْتَ اْلمَلِ كُ اْلحَقّ اْلمُِبيُ ،الْكِ ْبرِياءُ رِدا ُؤكَ ،اَللّـ ُهمّ صَلّ
اَنْ َ
َسـنِ الُْمجْتَب
ُصـطَفى َوعَلى عَلِيّ اْل ُمرْتَضـى وَفا ِط َمةَ الزّهْراءِ وَ َخدِ َيةَ الْكُبْرى وَاْلح َ
حمّدـ اْلم ْ
عَلى ُم َ
حمّد
ح ّمدِ بْ ِن عَليّ الْبا ِقرِ وَ َج ْع َفرِ بْ نِ ُم َ
شهِيدِ بِ َكرْبَلءَ َوعَلِيّ بْ نِ اْلحُ سَ ْينِ زَيْ نِ الْعابِدي نَ َو ُم َ
وَاْلحُ سَ ْينِ ال ّ

ال صّا ِدقِ َومُو سَى بْ نِ َج ْعفَر الْكاظِ مِ َوعَليّ بِْن مُو سَى الرّضا َو ُمحَ ّمدِ بْ نِ عَليّ الّتقِيّ َوعَلِيّ بْ نِ ُمحَمّد
جةِ الْقائِمِ اْلمَ ْهدِيّ الِْمامِ الُنْتَ َظرِ ،صَلَوتُ الِ عَلَ ْيهِمْ اَ َجمَعيَ،
حّ
سنِ بن عَليّ اْلعَسْكَرِيّ وَاْل ُ
الّنقِيّ وَاْلحَ َ
صرْ مَ نْ نَ صَرَ ُهمْ ،وا ْخذُل مَ نْ َخذَلَهُ مْ ،وَاْلعَ نْ مَ نْ
اَللّ ـهمّ والِ مَ نْ والهُ مْ ،وَعادِ مَ نْ عاداهُ مْ ،وانْ ُ

حمّ د ،وَا ْرزُقْ ن رُؤَْيةَ
حمّ د ،وَاَهْلِ كْ َاعْداءَ آلِ ُم َ
صرْ شي َعةَ آلِ ُم َ
ظَ َل َمهُ مْ ،وَعجّلْ َفرَ جَ آلِ ُمحَمّ د ،واْن ُ

قاِئمِ آلِ ُمحَمّد ،وا ْجعَلْن مِنْ اَتْباعِهِ واَشْيا ِعهِ وَالرّاضيَ ِب ِفعْ ِلهِ ِبرَحْمَتِكَ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .
السّابع  :روى الشيخ الكفعمي ف كتاب البلد المي دعاء عن المام زين العابدين (عليه السلم) ،وقال :روى عنه (عليه السلم) هذا الدّعاء
مقاتل بن سليمان ،وقال :مَ ْن دعا به مائة مرّة فلم يب له فليلعن مقاتلً ،والدّعاء هو :

اِلـهي كَيْ فَ َا ْدعُو كَ واَنَا اَنَا وَكَيْ فَ اَقْطَ عُ رَجائي مِنْ كَ واَنْ تَ اَنْ تَ ،اِلـهي اِذا لَ مْ اَ سْاَْلكَ فَُتعْطين
َفمَ نْ ذَا الّذي اَ ْسأَُلهُ فَُيعْطين ،اِلـهي اِذا لَ مْ َادْعُ كَ فَتَ سْتَجيبَ ل َفمَ نْ ذَا الّذي َا ْدعُو هُ فَيَ سْتَجيبَ ل،

حرَ
اِلـهي اِذا لَمْ اَتَضرّعْ اِلَ ْيكَ فََترْحَمْن َفمَنْ ذَا الّذي اَتَضرّعُ اِلَيْهِ فََيرْحَمُن ،اِلـهي فَكَما فَ َلقْتَ الَْب ْ

ِلمُوسى عليه السلم وََنجّيْتَ هُ اَ سْاَُلكَ اَ نْ تُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّد وَآلِ هِ واَ نْ تَُنجّيَن ِممّا اَنَا في هِ وَُت َفرّ جَ عَنّي
ل غَ ْيرَ آجِل ِب َفضْلِكَ وَرَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .
َفرَجا عا ِج ً

الثّامن  :روى السّيد ابن طاووس (رحه ال) ف الهج ،عن المام ممّد الباقر (عليه السلم) ،قال :أتى جبئيل النّب (صلى ال عليه وآله وسلم)
ب ال اعلم انّي ما أحببت نبيّا من النبياء كحبّي لك فأكثر من قول :
وقال  :يا ن ّ
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اَللّ ـهُمّ اِنّ كَ تَرى وَل تُرى واَنْ تَ بِاْلمَنْ َظرِ ا ْلعْلى ،وَاَنّ اِلَيْ كَ اْلمُنْتَ هى وَالرّجْعىْ واَنّ لَ كَ الْ ِخرَةَ
وَالُْول ،وَانّ لَكَ اْلمَماتَ وَالَْمحْياَ ،ورَبّ َاعُوذُ ِبكَ اَنْ ُاذَلّ اَوْ اُخْزى .
التّاسع  :روى الكفعمي ف البلد المي دعاء عن المام موسى الكاظم (عليه السلم) وقال :انّه دعاء عظيم الشّأن سريع الجابة ،وهُو :

اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ َطعُْت كَ فِي اَحَبّ الَْشْياءِ إل ْي كَ وَهُوَ التّوْحيدُ وَلَ مْ َاعْ صِكَ فِي اَْبغَ ضِ الَْشْياءِ اِلَيْ كَ َوهُوَ

ي مِ نْ
الْ ُك ْفرُ فَا ْغ ِفرْ ل ما بَيَْنهُما يا مَ نْ اِلَيْ هِ َمفَرّي آمِنّي ِممّا َف ِزعْ تُ مِنْه اِلَ ْي كَ ،اَللّـ ُهمّ ا ْغ ِفرْ لِ يَ الْكَث َ

مَعاصـيكَ واقْبَلْ مِنّيـ الْيَسـيَ مِن ْـ طاعَتِكَـيـا ُعدّتـ دُونَـ اْل ُعدَدِ ،وَيـا رَجائي وَاْل ُمعْتَ َمدَ ،وَيـا َكهْفـي

وَال سَّندَ ،وَيا وا ِحدُ يا اَ َحدُ ،يا قُلْ هُوَ الُ اَ َحدٌ َالُ ال صّ َمدُ لَ مْ يَ ِلدْ وَلَ مْ يُوَلدْ وَلَ مْ يَكُ نْ لَ هُ ُكفُوا اَ َحدٌ،

حمّ د وَآلِ هِ
جعَلْ خَ ْل ِق كَ مِثْ َلهُ مْ اَحَدا َا نْ تُ صَلّ َي عَلى مُ َ
اَ سْاَُلكَ ِبحَقّ مَ نِ ا صْ َطفَيَْت ُهمْ مِ نْ خَ ْلقِ كَ وَلَ مْ َت ْ
وََت ْفعَلَ ب ما اَنْ تَ اَهْلُ هُ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ بِالْوَحْدانِّيةِ الْكُبْرى وَالُْمحَ ّمدَّيةِ الْبَيْضاءِ وَاْلعَلَوِّيةِ اْلعُلْ يا
خرُ جْ مِنْ كَ اِلّ اِلَيْ كَ،
ججْ تَ بِ ِه عَلى عِبادِ كَ وَبِالِْ ْسمِ اّلذِي َحجَبْتَ ُه عَ نْ خَ ْلقِ كَ فَلَ مْ َي ْ
وَِبجَمي عِ مَا احَْت َ

حمّد وَآلِ هِ وَا ْجعَلْ ل مِ نْ َامْري َفرَجا ومَخرَجا وَا ْرزُقْن مِ نْ حَيْ ثُ اَحْتَ سِبُ َومِ نْ حَيْ ثُ ل
ص ّل عَلى مُ َ
َ

اَحَْتسِبُ ،اِنّكَ َترْ ُزقُ َمنْ تَشاءُ ِبغَ ْيرِ حِساب .

ثّ سل حاجتك .

العاشِر  :روى الكفعمي ف الصباح دعاء وقال :قد أورد السّيد ابن طاووس هذا الدّعاء للمن من السّلطان والبلء وظهور العداء ،ولوف
الفقر وضيق الصّدر ،وهو من أدعية الصحيفة السّجاديّة ،فادع به إذا خفت أن يضرّك شيء مّا ذكر ،وهُو هذا الدّعاء :

يا مَ نْ ُتحَلّ بِ ِه ُع َقدُ اْلمَكارِ هِ ،وَ يا مَ نْ ُيفْثَأُ بِ هِ َحدّ الشّدائِدِ ،وَ يا مَ نْ يُلَْتمَ سُ مِنْ هُ الَمخْرَ جُ اِل رَوْ حِ
اْل َفرَ جِ ،ذَلّ تْ ِل ُقدْرَتِ كَ ال صّعابُ ،وَتَ سَبّبَتْ ِبلُ ْطفِ كَ الَْ سْبابُ ،وَجَرى ِب ُقدْرَتِ كَ اْلقَضاءَُ ،ومَضَ تْ عَلى

اِرادَتِ كَ الَْشْياءَُ ،فهِ يَ ِب َمشِيّتِ كَ دُو نَ قَوْلِ كَ مُؤَْت ِمرَةٌ ،وَبِإِرادَتِ كَ دُو نَ َنهْيِ كَ مُنْزَ ِجرَةٌ ،اَنْ تَ اْل َم ْدعُوّ

شفْ تَ،
لِ ْل ُم ِهمّا تِ ،واَنْ تَ اْل َمفْزَ عُ الُ ِلمّا تِ ،ل يَ ْندَفِ عُ مِنْ ها اِلّ ما دَ َفعْ تَ ،وَل يَنْ َكشِ فُ مِنْ ها اِلّ ما َك َ
وَ َقدْ َنزَلَ بـ يا رَبّ مـا َقدْ تَكّأدَنـِثقْلُهـُ ،وَاَلَمّ بـ مـا َقدْ َبهَظَنـ َحمْلُهـُ ،وَِب ُقدْرَتِكَـاَوْ َردْتَهُـ عَلَيّ،
صدِرَ لِما اَوْ َر ْد تَ ،وَل صارِفَ لِما وَ ّجهْ تَ ،وَل فاتِ حَ لِما َاغْ َلقْ تَ ،وَل
وَبِ سُلْطانِكَ وَ ّجهْتَ هُ اِلَيّ ،فَل مُ ْ

صرَ ِلمَنْ َخذَلْتَ ،فَصَ ّل عَلى ُمحَمّد وآلِهِ ،وَاْفْتَحْ ل يا
سرْتَ ،وَل نا ِ
سرَ لِما عَ ّ
ُمغْلِقَ لِما فََتحْتَ ،وَل مُيَ ّ

سرْ عَنّي سُلْطانَ اْل َهمّ ِبحَوِْل كَ ،وَاَنِلْ ن حُ سْنَ النّ َظرِ فيـما شَكَ ْو تُ،
رَبّ با بَ اْلفَرَ جِ بِطَوِل كَ ،وَاكْ ِ
وََاذِقْن حَلوَةَ ال صّنْعِ في ـما َساَلْتُ َ ،وهَ بْ ل مِ نْ َلدُنْ كَ رَحْمةً وَفَرجا هَنيئا ،وَا ْجعَلْ ل مِ ْن عِ ْندِ كَ
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ضقْ تُ لِما َنزَلَ ب يا
ض كَ ،وَا سِْتعْمالِ سُنّتِكَ َف َقدْ ِ
شغَلْن بِالِْهتِما مِ عَنْ تَعا ُهدِ ُفرُو ِ
خرَجا وَحِيّا ،وَل َت ْ
َم ْ
حمْلِ ما َحدَ ثَ عَليّ َهمّا ،واَنْ تَ الْقادِ ُر عَلى َكشْ فِ ما مُني تُ بِ هَِ ،ودَفْ عِ ما
رَبّ ذَرْعا ،وامْتَل تُ ِب َ

وَ َقعْ تُ في هِ ،فاَ ْفعَلْ ب ذلِ كَ وَاِ نْ لَ مْ اَ سْتَوْجِ ْبهُ مِ ْن كَ ،يا ذَا اْلعَرْ شِ اْلعَظي مَِ ،وذَا اْلمَنّ الْكَريَِ ،فاَنْ تَ قادِرٌ

يا اَرْ َح َم الرّاحِميَ ،آميَ رَبّ الْعالَميَ .
الادي عشر  :قال الكفعمي ف البلد المي :هذا دعاء صاحِب المر (عليه السلم) وقد علّمه سجينا فأطلق سراحه :

اِل ـهي عَظُ مَ الْبَلءُ ،وََبرِ حَ اْلخَفاءُ ،وَانْ َكشَ فَ اْلغِطاءُ ،وَاْن َقطَ عَ الرّجاءُ ،وَضاقَ تِ الَْرْ ضَُ ،ومُِنعَ تِ

شدّةِ والرّخاءِ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى
ال سّماءُ ،واَنْ تَ اْلمُ سْتَعانُ ،وَاِلَيْ كَ اْلمُشْتَكىَ ،وعَلَ ْي كَ اْل ُمعَوّلُ فِي ال ّ

حمّ د ،اُولِي ا َلْ ْمرِ الّذي نَ َفرَضْ تَ عَلَيْ نا طاعََتهُ مَْ ،وعَرّفْتَ نا بِذِل كَ مَ ْنزِلَتَهُ مَْ ،ف َفرّ جْ عَ نا
حمّ د وَآلِ مُ َ
ُم َ

حمّدُ اِ ْكفِيا ن
صرِ اَوْ هُوَ اَ ْقرَ بُ ،يا ُمحَ ّمدُ يا عَلِيّ يا عَلِيّ يا ُم َ
ح ّقهِ مْ َفرَجا عا ِجلً قَريبا كَ َلمْ حِ الْبَ َ
ِب َ
َفاِنّكُ ما كافِيا نِ ،وَانْ صُران فَاِنّكُ ما نا صِرانِ ،يا مَوْل نا يا صاحِبَ الزّما نِ ،اْلغَ ْو ثَ اْلغَوْ ثَ اْلغَوْ ثَ،

َادْ ِركْ ن َادْرِكْ ن َادْرِكْ ن ،ال سّا َعةَ ال سّا َعةَ ال سّا َعةَ ،اْل َعجَلَ اْل َعجَلَ اْلعَجَل ،يا َارْحَ مَ الرّاحِميَِ ،بحَقّ
حمّد وَآِلهِ الطّاهِرينَ .
ُم َ
الثّان عشر  :وقال الكفعمي أيضا ف الصباح :هذا دعاء الهدي صلواتُ ال علي ِه :

ح ْر َمةِ ،وَاَ ْك ِرمْنـا بِاْلهُدى
ْفانـ اْل ُ
َصـ ْدقَ النّّيةَِ ،وعِر َ
ْصـَيةِ ،و ِ
ْفيقـ الطّا َعةِ ،وَُب ْعدَ اْل َمع ِ
اَللّــهُمّ ا ْرزُقْنـا تَو َ

وَالِْ سْتِقا َمةِ ،وَ َس ّددْ اَلْ سِنَتَنا بِال صّوابِ وَاْلحِكْ َمةِ ،وَامْ ـلَْ قُلُوبَ نا بِاْلعِلْ مِ وَاْل َمعْرِ َفةِ ،وَ َط ّهرْ بُطُونَ نا مِ نَ

سرِ َقةِ ،وَاغْضُضْ اَبْصارَنا عَنِ اْل ُفجُورِ وَاْلخِياَنةِ ،وَا ْسدُدْ
اْلحَرامِ وَالشّ ْب َهةِ ،وَا ْكفُ فْ اَْيدِيَنا عَنِ الظّلْمِ وَال ّ

ج ْهدِ وَالرّغَْبةِ،
حةَِ ،وعَلَى اْلمَُتعَلّميَ بِاْل ُ
اَ سْماعَنا عَ نِ ال ّلغْوِ وَاْلغِيَبةِ ،وََت َفضّ ْل عَلى عُلَمائِنا بِالزّ ْهدِ وَالنّصي َ

َوعَلَى اْلمُسَْتمِعيَ بِالِْتّباعِ وَاْلمَوْعِ َظةَِ ،وعَلى َمرْضَى اْلمُسْلِميَ بِالشّفاءِ وَالرّا َحةَِ ،وعَلى مَوْتاهُمْ بِالرّأ َفةِ

ّبابـ بِالِْناَبةِ وَالتّوَْبةَِ ،وعَلَى النّسـاءِ بِاْلحَياءِ
وَالرّ ْح َمةَِ ،وعَلى مَشاِيخِنـا بِالْوَقارِ وَالسـّكيَنةَِ ،وعَلَى الش ِ
ـرِ
ـْبرِ وَاْلقَنا َعةَِ ،وعَلَى اْلغُزاةِ بِالنّص ْ
ـ َعةَِ ،وعَلَى اْل ُفقَراءِ بِالص ّ
ـ وَالس ّ
وَاْل ِع ّفةَِ ،وعَلَى ا َلْغْنِياءِ بِالتّواضُع ِ

ش َف َقةَِ ،وعَلَى ال ّرعِيّةِ بِالِْنْصـافِ
وَاْلغَلََبةَِ ،وعَلَى الُْسـَراءِ بِاْلخَلص ِـ وَالرّا َحةَِ ،وعَلَى ا ُلْمَراءِ بِاْل َعدْلِ وَال ّ
ت عَلَ ْيهِ مْ مِ نَ اْلحَجّ
وَحُ سْنِ ال سّيَةِ ،وَبا ِر كْ ِل ْلحُجّا جِ وَالزّوّارِ فِي الزّادِ وَالّن َف َقةِ ،وَاقْ ضِ ما َاوْجَبْ َ

وَاْل ُع ْمرَةِِ ،ب َفضْلِكَ َورَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .
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الثّالث عشر  :ف الهج :انّ هذا دعاء الجّة (عليه السلم) :

حمّ د وَآلِ هِ ٌت َفضّ ْل عَلى ُفقَراءِ
حرِ صَ ّل عَلى ُم َ
اِل ـهي ِبحَقّ مَ نْ ناجا كَ وَِبحَقّ مَ نْ دَعا كَ فِي الَْبرّ وَالَْب ْ

حةَِ ،وعَلى
اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِناتِـ باِْلغَناءِ وَالّثرْوَةَِ ،وعَلى َمرْضَى اْلمُ ْؤمِنيَ واْلمُ ْؤمِناتِـبِالشّفاءِ وَالصّـ َ

اَحْياءِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِنا تِ بِاللّطْ فِ وَالْ َكرَ مِ َوعَلى َامْوا تِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِنا تِ بِاْل َم ْغفِرَةِ وَالرّحْ َمةِ،
َوعَلى ُغرَباءِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِناتِ بِال ّردّ اِل اَوْطاِن ِهمْ سالِميَ غانِميَ ِب ُمحَمّد وَآِلهِ اَ ْجمَعيَ .

الرّابع عشر  :قال السّيد عليخان ف الكلم الطّيّب :هذه استغاثة بالجّة صاحب العصر صلوات ال عليه ،صلّ أينما كنت ركعتي بالمد وما
شئت من السّور ،ثّ قف مستقبل القبلة تت السماء وقل :

جةِ الِ وَوَلِيّ هِ ف
سَلمُ الِ الْكامِلُ التّامّ الشّامِلُ الْعامّ ،وَ صَلَواُت ُه الدّاِئ َمةُ وََبرَكاتُ هُ الْقاِئ َمةُ التّا ّمةُ عَلى ُح ّ

َارْضِ هِ وَبِلدِ هِ ،وَخَليفَتِ ِه عَلى خَ ْلقِ هِ َوعِبادِ هِ ،وَ سُلَلةِ النّبُوّةِ وََبقِّيةِ اْلعِ ْترَةِ وَال صّفْوَةِ ،صاحِبِ الزّما نِ

جةِ
حّ
َومُ ْظ ِهرِ الْيا نَِ ،ومُ َلقّ نِ اَحْكا مِ اْل ُقرْآ نَِ ،ومُ َط ّهرِ الَْرْ ضِ وَنا ِشرِ اْل َعدْلِ فِي الطّولِ وَاْل َعرْ ضِ ،وَاْل ُ

الْقائِ مِ اْلمَ ْهدِيّ الِْمامِـ اْلمُنْتَ َظرِ اْل َمرْضِيّ ،وَابْنِـ الَِْئ ّمةِ الطّاهِرينَـ الْوَ صِيّ ابْنِـ الَْوْ صِياءِ اْلمَرْضِيّيَ

ضعَفيَ ،ال سّلمُ
الْهادِي اْلمَعْ صُومِ ابْ نِ الَِْئمّةِ اْلهُداةِ اْل َمعْ صُوميَ ،ال سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُم ِعزّ اْلمُ ْؤمِنيَ اْلمُ سْتَ ْ

عَلَيْ كَ يا ُمذِلّ الْكافِري نَ اْلمُتَكَبّري نَ الظّالِميَ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا مَوْل يَ يا صاحِبَ الزّما نِ ،ال سّلمُ
عَلَيْ كَ يَا بْنَ رَسُولِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يَا بْنَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يَا بْنَ فا ِطمَةَ الزّهْراءِ سَّيدَةِ

حجَ جِ اْلمَعْ صُوميَ وَالِْما ِم عَلَى اْلخَلْ قِ اَ ْجمَعيَ ،اَل سّلمُ
نِساءِ الْعالَميَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ الَِْئ ّمةِ اْل ُ
عَلَيْ كَ يا مَوْل يَ سَلمَ مُخْلِص َل كَ فِي الْوِلَيةِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ الِْما مُ اْل َمهْدِىّ قَوْلً وَ ِفعْلً ،وَاَنْ تَ الّذي

خرَجَ كَ وَ َقرّ بَ
َت ْملَُ الَْرْ ضَ قِ سْطا َوعَدْلً َب ْعدَ ما مُلِئَ تْ ظُلْما وَجَوْراَ ،ف َعجّلَ الُ َفرَجَ كَ وَ َسهّلَ َم ْ

ص َدقُ الْقائِليَ «وَنُريدُ َانْ َن ُمنّ عَلَى الّذينَ
زَمانَكَ َوكَّثرَ اَنْصا َركَ وََاعْوانَكَ ،وَاَْنجَزَ َلكَ ما َو َعدَكَ َفهُوَ اَ ْ
جعَ َلهُمُ الْوارِثيَ» يا مَوْليَ يا صاحِبَ الزّمانِ يَا بْنَ رَسُو ِل الِ
جعَ َلهُمْ اَِئ ّمةً وََن ْ
ض ِعفُوا فِي ا َلْرْضِ وََن ْ
اسُْت ْ

حاجَ ت كَذا وَكَذا (وَاذكُر حاجَ تك عوض كل مة كذا وكذا) فَا ْشفَ عْ ل ف نَجاحِ ها َفقَدْ تَوَ ّجهْ تُ اِلَيْ كَ بِحاجَ ت

سرّهِ،
حقّ مَ نِ اخْتَ صّكُمْ بَِا ْمرِ هِ وَارْتَضاكُ مْ لِ ِ
ك عِ ْندَ الِ شَفا َعةً َمقْبُوَلةً َومَقاما َمحْمُودا ،فَِب َ
ِلعِلْمي اَنّ َل َ

جحِ طَلِبَت وَاِجاَبةِ َدعْوَت َو َكشْفِ ُكرْبَت .
وَبِالشّأنِ الّذي لَ ُكمْ عِ ْندَ الِ بَيْنَ ُكمْ وَبَيَْنهُ ،سَلِ الَ تَعال ف ُن ْ
وسل ما تريد فانّه ،يقضى إن شاء ال .
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أقول :الحسن أن يقرأ بعد المد ف الرّكعة الُول من هذه الصّلة سُورة انّا فَتَحنا ،وَف الثانية اِذا جاء نَصر الِ وَالفَتْح .

صلُ الثّامِن :
الفَ ْ
عشَرة لمولنا عليّ بن الحُسين (عليهما
في المناجيات :الخمس َ
السلم).
قال العلمة الجلسي (رحه ال) ف البحار :وجدتا مرويّة عنه (عليه السلم) ف كتب بعض الصحاب رضوا ُن ال َعلَيهم .

المناجاة الُولى  « :مناجاة التّائِبينَ »
اِل ـهي اَلْبَ سَتْنِى اْلخَطا يا َثوْ بَ َمذَلّ ت ،وَجَلّلَنِى التّباعُدُ مِنْ كَ لِبا سَ مَ سْكَنَت ،وَاَما تَ قَلْ ب عَظي مُ
جِنايَتَ ،فاَحْيِهِ بَِتوْبَة مِنْكَ يا َامَلي وَُبغْيَت وَيا سُؤْل َومُنْيَت ،فَ َو ِعزّتِكَ ما اَ ِجدُ ِلذُنوُب سِواكَ غافِرا ،وَل

صعْتُ بِالِْناَبةِ اِلَ ْي كََ ،وعَنَوْ تُ بِالِْ سْتِكاَنةِ َلدَيْ كََ ،فاِ نْ َط َردْتَن مِ نْ
اَرى لِكَ سْري غَ ْيرَ كَ جابِرا ،وَ َقدْ خَ َ
بابِ كَ فَِبمَ نْ اَلُوذُ ،وَاِ نْ َر َددْتَن عَ نْ جَنابِ كَ فَِبمَ نْ َاعُوذُ ،فَوا اَ سَفاهُ مِ نْ َخجْلَت وَافْتِضاحي ،وَوا َلهْفا هُ

مِ نْ سُو ِء َعمَلي وَاجْتِرا حي ،اَ ْساَلُكَ يا غا ِف َر الذّنْ بِ الْكَبيِ ،وَ يا جاِبرَ اْلعَظْ مِ الْكَ سيَِ ،ا نْ َتهَ بَ ل
شهَدِ اْلقِيا َمةِ مِنْ َب ْردِ َعفْوِكََ ،و َغ ْفرِكَ
مُوبِقاتِ اْلجَراِئرِ ،وََتسُْترَ عَلَيّ فاضِحاتِ السّرائِرِ ،وَل ُتخْلِن ف َم ْ
ص ْفحِكَ وَ سَ ْترِكَ ،اِل ـهي ظَلّ ْل عَلى ذُنُو ب غَما مَ رَ ْحمَتِ كَ ،وََارْ سِ ْل عَلى عُيُو ب
وَل ُت ْعرِ ن مِ نْ جَميلِ َ
سَحابَ رَأفَتِ كَ اِل ـهي هَلْ َيرْجِ عُ اْلعَبْدُ الْبِ قُ اِلّ اِل مَوْل هُ ،اَ مْ هَلْ يُجيُ هُ مِ نْ َسخَ ِطهِ اَ َحدٌ سِواهُ،

اِلـهي اِنْ كانَ الّندَ ُم عَلَى الذّنْ بِ تَوَْبةً َفاِنّي َو ِعزّتِكَ مِنَ النّادِميَ ،وَِانْ كانَ الِْسِْتغْفارُ مِنَ اْلخَطيـئَةِ

ب عَلَيّ وَِبحِ ْلمِ كَ
ك عَلَيّ ،تُ ْ
حِ ّطةً َفاِنّي َل كَ مِ نَ اْلمُ سْتَ ْغفِرينَ ،لَ كَ اْلعُتْب حَتّى َترْضى ،اِلـهي ِب ُقدْرَتِ َ

ف عَنّي وَِبعِ ْلمِ كَ ب ،اَرْفِ قْ ب اِلـهي اَنْ تَ الّذي فََتحْ تَ ِلعِبادِ كَ بابا اِل َعفْوِ كَ َسمّيَْتهُ التّوَْبةَ،
عَنّىِ ،اعْ ُ
َفقُلْتَ «تُوبُوا اِلَى الِ تَوَْبةً نَصُوحا» ،فَما ُعذْرُ مَنْ َا ْغفَلَ دُخُولَ الْبابِ َب ْعدَ فَ ْتحِهِ ،اِلـهي اِنْ كانَ قَبُحَ

ت عَلَيْ هِ ،وََت َعرّ ضَ
الذّنْ بُ مِ نْ عَ ْبدِ كَ فَلَْيحْ سُنِ اْل َعفْوُ مِ نْ عِ ْندِ كَ ،اِل ـهي ما اَنَا بِاَوّلِ مَ ْن عَ صاكَ فَتُبْ َ
سرّ ،يا
ت عَلَيْهِ ،يا مُجيبَ اْلمُضْ َطرّ ،يا كاشِفَ ،الضّرّ يا عَظيمَ الِْبرّ ،يا عَليما بِما فِي ال ّ
جدْ َ
ِل َم ْعرُوفِكَ َف ُ

ش َفعْتُ ِبجُودِكَ َو َكرَمِكَ اِلَيْكَ ،وَتَوَسّلْتُ ِبجَناِبكَ وََترَ ّحمِكَ َلدَيْكَ ،فَاسَْتجِبْ دُعائي
جَميلَ السّ ْترِ ،اِسَْت ْ
وَل ُتخَيّبْ فيكَ رَجائي ،وََتقَبّلْ َتوْبَت وَ َك ّفرْ خَطيـئَت ِبمَنّكَ َورَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .

الثّانية  « :مُناجاة الشّاكين »
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ِسـخَطِكَ
ْكـ اَشْك ُو َنفْسـا بِالسـّوءِ َامّارَةً ،وَاِلَى اْلخَطيَئةِ مُبادِرَةً ،وَِبمَعاصـيكَ مُوَل َعةً ،وَل َ
اِلــهي اِلَي َ
جعَلُ ن عِ ْندَ كَ اَ ْهوَ نَ هالِك ،كَثيَةَ اْلعِلَلِ ،طَوي َلةَ ا َلْمَلِِ ،ا نْ
ضةً ،تَ سْ ُلكُ ب مَ ساِلكَ اْلمَهاِل كِ ،وََت ْ
مَُت َعرّ َ

سهْوِ ،تُسْرِ عُ ب
سهَا اْلخَ ْيرُ َتمْنَعُ ،مَيّاَلةً اِلَى ال ّلعِبِ وَالَ ّلهْوِ َممْلُؤةً بِاْل َغفْ َلةِ وَال ّ
جزَعُ ،وَاِنْ مَ ّ
شرّ َت ْ
مَسّهَا ال ّ
ك عَدُوّا ُيضِلّ ن ،وَشَيْطانا ُيغْوي نَ ،قدْ َملَ بِالْوَ سْواسِ
اِلَى اْلحَوَْبةِ وَتُ سَوّفُن بِالتّوَْبةِ ،اِل ـهي اَشْكُو اِلَيْ َ

ضدُ لِيَ اْلهَوى ،وَُيزَيّنُ ل حُبّ الدّنْيا وََيحُولُ بَيْن وَبَيْنَ الطّا َعةِ
سهُ ِبقَلْب ،يُعا ِ
صدْري ،وَاَحاطَتْ هَواجِ ُ
َ

وَالزّلْ فى ،اِل ـهي اِلَ ْي كَ اَشْكُو قَلْبا قا سِيا مَ عَ الْوَ سْواسِ مَُتقَلّبا ،وَبِالرّيْ نِ وَالطّبْ عِ مُتَلَبّ ساَ ،وعَيْنا عَ نِ

حةً ،اِلـهي ل حَوْلَ ل وَل قُوّةَ اِلّ ِب ُقدْرَِتكَ ،وَل نَجاةَ
سرّها طا ِم َ
الْبُكاءِ مِنْ خَوْفِكَ جا ِمدَةً ،وِ اِل ما يَ ٌ
جعَلَن ِلغَ ْيرِ جُ ْودِ كَ
صمَتِكَ ،فَاَ سْأُلكَ بِبَل َغةِ حِ ْكمَتِ كَ وَنَفاذِ َمشِيّتِ كَ ،اَ نْ ل َت ْ
ل مِ نْ مَكا ِر ِه الدّنْيا اِلّ ِبعِ ْ

مَُت َعرّضا ،وَل تُ صَّيرَن لِ ْلفِتَ ِن َغرَضاَ ،وكُ نْ ل عَلَى ا َلْعْداءِ نا صِراَ ،وعَلَى الَْمخازي وَاْلعُيُو بِ ساتِرا،
َو ِمنَ الْبَلءِ واقِياَ ،و َعنِ اْلمَعاصي عاصِما ِبرَأْفَتِكَ َورَ ْحمَتِكَ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .

الثّالِثة  « :مُناجاة الخآئِفينَ »
ص ْفحِكَ
اِل ـهي اَتَرا كَ َبعْدَ الْيا نِ ِب كَ ُت َعذّبُ ن ،اَ مْ َب ْعدَ حُبّي اِيّا كَ تَُب ّعدُ ن ،اَ مْ مَ عَ رَجائي ِلرَ ْحمَتِ كَ وَ َ
ح ِرمُ نَ ،ا مْ مَ عَ ا سْتِجارَت ِب َعفْوِ كَ تُ سْ ِلمُن ،حا شا لِوَ ْج ِه كَ الْكَريِ اَ نْ ُتخَيّبَ ن ،لَيْ تَ ِشعْري اَلِلشّقاءِ
َت ْ

وََلدَتْ ن اُمّي ،اَ مْ لِ ْلعَناءِ رَبّتْ ن ،فَلَيْتَ ها لَ مْ تَ ِلدْ ن وَلَ مْ ُترَبّ ن ،وَلَيْتَ ن عَلِمْ تُ َامِ نْ َاهْلِ ال سّعادَةِ َجعَلْتَ ن
صصْتَن ،فََت ِقرّ بِذلِ كَ عَيْن وَتَ ْطمَِئنّ لَ هُ َنفْسي ،اِلـهي َهلْ تُ سَ ّودُ وُجُوها َخرّ تْ
وَِب ُقرْبِ كَ وَجِوارِ كَ خَ َ

ساجِدةً ِلعَ َظمَتِ كَ ،اَوْ ُتخْرِ سُ اَلْ سَِنةً نَ َطقَ تْ بِالثّنا ِء عَلى َمجْدِ كَ وَجَللَتِ كَ ،اَوْ َتطْبَ ُع عَلى قُلُوب انْطَ َو تْ

عَلى َمحَبّتِ كَ ،اَوْ تُ صِمّ اَ سْماعا تَ َل ّذذَ تْ بِ سَماعِ ذِ ْكرِ كَ ف اِرادَتِ كَ ،اَوْ َتغُلّ اَ ُكفّا رَ َفعَ ْتهَا الْمالُ اِلَيْ كَ
رَجاءَ رَأفَتِ كَ ،اَوْ تُعاقِ بُ اَبْدانا عَمِلَ تْ بِطاعَتِ كَ حَتّى َنحِلَ تْ ف مُجا َهدَتِ كَ ،اَوْ ُتعَذّ بُ َارْ ُجلً َسعَتْ ف

ك عَ نِ النّ َظرِ اِل جَميلِ
حجُ بْ ُمشْتاقي َ
عِبادَتِ كَ ،اِلـهي ل ُتغْلِ ْق عَلى مُوَحّدي كَ اَبْوا بَ رَ ْحمَتِ كَ ،وَل َت ْ

رُؤْيَتِ كَ ،اِل ـهي َنفْ سٌ َا ْعزَزْتَ ها بِتَوْحيدِ كَ كَيْ فَ ُتذِلّ ها ِبمَهاَنةِ ِهجْرانِ كَ ،وَضَميٌ اْن َعقَ َد عَلى مَ َودّتِ كَ
حرِقُ هُ ِبحَرارَةِ نيانِ كَ ،اِلـهي اَ ِجرْن مِ نْ ألي مِ َغضَبِ كَ َوعَظي مِ َسخَطِكَ يا حَنّا نُ يا مَنّا نُ ،يا
كَيْ فَ ُت ْ

حةِ الْعارِِ ،اذَا
رَحيمُ يا رَحْمنُ ،يا جَبّارُ يا َقهّارُ ،يا َغفّارُ يا سَتّارَُ ،نجّن ِبرَ ْحمَتِكَ مَنْ عَذابِ النّارِ وَفَضي َ
امْتازَ الَْخْيارُ مِ نَ الَْشْرارِ ،وَحالَ تِ الَْحْوالُ وَهالَ تِ الَْهْوالُ ،وَ َقرُ بَ الُْمحْ سِنُونَ وََب ُعدَ اْلمُسيـئُونَ،
َووُفّيَتْ كُلّ َنفْس ما َكسَبَتْ َو ُهمْ ل ُيظْ َلمُونَ .
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الرّابِعَة  « :مُناجاة الرّاجِين »
يا مَ نْ اِذا َسأََلهُ عَ ْبدٌ َاعْطا هُ ،وَاِذا َامّلَ ما عِنْدَ هُ بَ ّلغَ هُ مُنا هُ ،وَاِذا اَقْبَلَ عَلَيْ هِ َقرّبَ هُ وََادْنا هُ ،وَاِذا جا َهرَ هُ
بِاْلعِ صْيانِ سََت َر عَلى ذَنْبِ هِ َوغَطّا هُ ،وَاِذا تَوَكّ َل عَلَيْ هِ اَحْ سََبهُ وَكَفا هُ ،اِلـهي مَ نِ الّذي َنزَلَ بِ كَ مُلَْتمِسا

سنُ َا نْ َارْجِ َع عَ نْ بابِ كَ بِاْلخَيَْبةِ
قِرا كَ فَما َقرَيْتَ هَُ ،ومَ نِ الّذي اَنا خَ بِبابِ كَ ُمرَْتجِيا نَدا كَ فَما اَوْلَيْتَ هُ ،اََيحْ ُ

صرُوفا وَلَسْتُ َاعْرِفُ سِواكَ مَوْلً بِالِْحْسانِ مَوْصُوفا ،كَ ْيفَ َارْجُو غَ ْيرَكَ وَاْلخَ ْيرُ كُلّهُ بَِيدِكََ ،وكَيْفَ
مَ ْ

اُ َؤمّلُ سِواكَ وَاْلخَلْقُ وَا َلْ ْمرُ َلكَ ،أَاَ ْقطَعُ رَجائي مِنْكَ وَ َقدْ اَوْلَيْتَن ما لَمْ اَ ْسأَْلهُ مِنْ َفضْلِكَ اَمْ ُت ْف ِقرُن اِل

صدُونَ ،وَلَ مْ َيشْ قَ بِِن ْقمَتِ هِ اْلمُ سَْتغْ ِفرُونَ ،كَيْ فَ
صمُ ِبحَبْ ِل كَ ،يا مَ نْ َس ِعدَ ِبرَحْمَتِ هِ الْقا ِ
مِثْلي وَاَنـا َاعْتَ ِ

اَنْساكَ وَلَ مْ َتزَلْ ذاكِريَ ،وكَيْ فَ اَْلهُو عَنْ كَ وَاَنْ تَ مُراقِب ،اِلـهي ِبذَيْلِ َكرَمِ كَ َاعْ َلقْ تُ يَدي ،وَلِنَيْلِ

صفْوَةِ عَبيدِكَ ،يا مَنْ كُلّ هارِب اِلَيْ هِ
صةِ َتوْحيدِ كَ ،وَا ْجعَلْن مِنْ َ
عَطايا كَ بَسَطْتُ َامَلي ،فَاَخْلِصْن بِخالِ َ

يَلَْتجِئُ ،وَكُلّ طالِب اِيّاهُ َيرْتَجي ،يا خَ ْيرَ َمرْجُوّ وَيا َا ْكرَمَ َمدْعُوّ ،وَيا مَنْ ل َيرُدّ سائِ َلهُ وَل ُيخَيّبُ امِلَهُ،

يا مَ نْ بابُ هُ َمفْتُو حٌ لِداعي هِ ،وَحِجابُ هُ َمرْفُو عٌ لِراجي هِ ،اَ سْاَُلكَ بِ َك َرمِ كَ َا نْ َت ُمنّ عَلَيّ مِ نْ عَطائِ كَ بِما َت ِقرّ

ت الدّنْيا ،وََتجْلُو بِ هِ
بِ هِ عَيْنَ ،ومِ نْ رَجائِ كَ بِما تَ ْطمَِئنّ بِ هِ َنفْسيَ ،ومِ نَ الْيَقيِ بِما ُتهَوّ نُ بِ ِه عَلَيّ مُصيبا ِ
َعنْ بَصيَت َغشَواتِ اْلعَمىِ ،برَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .

الخامِسة  « :مُناجاة الرّاغِبين »
سنَ ظَنّي بِالتّوَكّ ِل عَلَيْ كَ ،وَاِ نْ كا نَ ُجرْ مي َقدْ
اِل ـهي ِا نْ كا نَ قَلّ زادي فِي اْلمَ سيِ اِلَيْ كَ فَ َلقَدْ حَ ُ
اَخافَن مِ ْن ُعقُوبَتِكَ فَِانّ رَجائي َقدْ اَ ْشعَرَن بِا ْلمْنِ مِنْ ِنقْمَتِكَ ،وَاِنْ كانَ ذَنْب َق ْد َعرَضَن ِلعِقاِبكَ َف َقدْ

اذَنَ ن حُ سْنُ ِثقَ ت بِثَواِب كَ ،وَاِ نْ اَنامَتْنِي اْل َغفْ َلةُ عَ نِ الِْ سِْتعْدادِ لِلِقائِ كَ َف َقدْ نَّبهَتْنِى اْل َمعْرِ َفةُ بِ َكرَمِ كَ
شرَى اْل ُغفْرا نِ وَالرّضْوا نِ،
وَآلئِ كَ ،وَاِ نْ اَوْحَ شَ ما بَيْن وَبَيْنَ كَ َفرْط اْلعِ صْيانِ وَال ّطغْيا نِ َف َقدْ انَ سَن ُب ْ

حقّقَ ظَنّي
اَ ْساَلُكَ ِبسُبُحاتِ وَ ْجهِكَ وَِباَنْوارِ ُقدْسِكَ ،وَاَبَْتهِلُ اِلَ ْيكَ ِبعَواطِفِ رَ ْحمَتِكَ وَلَطائِفِ ِبرّكَ اَنْ ُت َ

بِما ُا َؤمّلُ هُ مِ نْ جَزيلِ اِكْرامِ كَ ،وَجَميلِ اِنْعامِ كَ فِي اْل ُقرْب مِنْ كَ وَالزّلْفى َلدَيْ كَ وَالّتمَتُعّ بِالنّ َظرِ اِلَيْ كَ،
َو ها اَن ـا مَُت َعرّ ضٌ لَِنفَحا تِ َروْحِ كَ َوعَ ْطفِ كََ ،ومُنَْتجِ عٌ غَيْ ثَ جُودِ كَ وَلُ ْطفِ كَ ،فارّ مِ نْ َسخَ ِطكَ اِل

رِضاكَ ،هارِبٌ مِنْكَ اِلَيْكَ ،راج اَحْسَنَ ما َلدَيْكَُ ،معَوّلٌ عَلى مَواهِبِكَُ ،مفَْتقِرٌ اِل رِعايَِتكَ ،اِلـهي ما

َبدَاْتَ بِهِ مِنْ َفضْلِكَ فََت ّممْهُ ،وَما وَهَبْتَ ل مِنْ َك َرمِكَ فَل تَسْلُ ْبهُ ،وَما سََترَْتهُ عَلَيّ ِبحِ ْلمِكَ فَل َتهْتِكْهُ،
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جرْتُ بِكَ مِنْكَ ،اَتَيُْتكَ طامِعا ف
ش َفعْتُ بِكَ اِلَيْكَ ،وَاسَْت َ
وَما عَ ِلمْتَهُ مِنْ قَبيحِ ِفعْلي فَاغْ ِفرْهُ ،اِلـهي اِسَْت ْ
اِحْسانِكَ ،راغِبا فِي امْتِناِنكَ ،مُسْتَسقِيا وابِلَ طَوِْلكَ ،مُسَْتمْطِرا غَمامَ َفضْلِكَ ،طالِبا َمرْضاتَكَ ،قاصِدا

جَنابَ كَ ،وارِدا شَري َعةَ رِ ْفدِ كَ ،مُلَْتمِ سا سَنِيّ اْلخَيْرا تِ مِ نْ عِ ْندِ كَ ،وافِدا اِل َحضْرَةِ جَماِل كَ ،مُريدا
وَ ْجهَ كَ ،طارِقا باَب كَ ،مُ سْتَكينا ِل َع َظمَتِ كَ وَجَلِل كَ ،فَا ْفعَلْ ب ما اَنْ تَ اَهْلُ هُ مِ نَ اْل َم ْغفِرَةِ وَالرّحْ َمةِ وَل

َت ْفعَلْ ب ما اَنَا اَهْ ُلهُ ِمنْ اْلعَذابِ وَالّن ْق َمةِ ِبرَحْمَتِكَ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .

السّادِسة  « :مُناجاة الشّاكِرين »
جزَن عَنْ اِحْصاءِ ثَنائِكَ فَيْضُ فَضْ ِلكَ ،وَ َشغَلَن عَنْ
اِلـهي َاذْهَلَن عَنْ اِقا َمةِ شُ ْكرِكَ تَتابُعُ طَوِْلكَ ،وََا ْع َ

شرِ عَوارِ ِف كَ تَوال اَيادي كَ ،وَهذا مَقا مُ مَ نِ اعْتَرَ فَ
ف عَواِئدِ كَ ،وََاعْيا ن عَ نْ َن ْ
ذِ ْكرِ مَحا ِمدِ كَ تَرادُ ُ

بِ سُبُوغِ الّنعْماءِ وَقابَلَها بِالّتقْصيِ ،وَ َشهِ َد عَلى َنفْ سِهِ بِالِْهْمالِ وَالّتضْيي عِ ،وَاَنْ تَ الرّؤو فُ الرّحي مُ الّْبرُ

حطّ رِحالُ الرّاجيَ ،وَِبعَرْ صَِتكَ
الْكَريُ ،الّذي ل ُيخَيّ بُ قا صِديهِ وَل يَ ْط ُردُ عَ نْ فِنائِ هِ امِلي هِ ،بِساحَتِكَ َت ُ

َتقِ فُ امالُ اْلمُ سَْترْفِدينَ ،فَل تُقابِلْ امالَ نا بِالّتخْيي بِ وَالِْيا سِ ،وَل تُلْبِ سْنا ِسرْبالَ اْلقُنُو طِ وَالِْبْل سِ،

اِل ـهي تَ صا َغ َر عِ ْندَ تَعاظُ مِ الِئ كَ شُكْري وَتَضاءَلَ ف جَنْ بِ اِكْرامِ كَ اِيّا يَ ثَنائي وََنشْري ،جَلّلَتْ ن

ت عَلَيّ لَطائِفُ ِبرّكَ مِنَ اْل ِعزّ كِ َللً ،وَقَ ّلدَتْن مِنَنُكَ قَلِئدَ ل ُتحَلّ،
ضرَبَ ْ
ِن َعمُكَ مِنْ اَنْوارِ الْيانِ حُ َللً ،وَ َ

ضعُ فَ لِ سان عَ نْ اِحْ صائِها ،وََنعْما ُؤ كَ كَثيَةٌ قَ صُرَ َفهْ مي عَ نْ
وَطَوّقَتْ ن اَطْواقا ل ُتفَلّ فَآلؤُ كَ َج ّمةٌ َ

ل عَنِ اسِْتقْصائِها ،فَكَيْفَ ل بَِتحْصيلِ الشّكْرِ وَشُكْري اِيّاكَ َيفَْتقِرُ اِل شُكْر ،فَكُلّما قُلْ تُ
ضً
ِادْراكِها فَ ْ

ح ْمدُ ،اِلـهي فَكَما َغذّيْتَنا بِلُ ْط ِفكَ وَرَبّيْتَنا ِبصُ ْنعِكَ فََت ّممْ عَلَيْنا
حمْدُ وَجَبَ لِذلِكَ اَنْ اَقُولَ لَكَ اْل َ
َلكَ اْل َ
سَوابِـغَ الّنعَمِ وَادْفَ ْع عَنّا مَكارِهَ الّنقَمِ ،وَآتِنا مِنْ حُظُوظِ الدّارَيْنِ اَرْ َفعَها وَاَجَلّها عا ِجلً وَآ ِجلً ،وََلكَ

ح ْمدُ عَلى حُ سْنِ بَلئِ كَ وَ سُبُوغِ َنعْماِئ كَ َحمْدا يُوافِ قُ رِضا كَ ،وَيَمَترِى اْلعَظي مَ مِ نْ ِبرّ كَ وَنَدا كَ ،يا
اْل َ
عَظيمُ يا كَريُ ِبرَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .

السّابعة  « :مُناجاة المُطيعين لِ »
اَلّلهُمّ اَْل ِهمْ نا طاعَتَ كَ ،وَجَنّبْ نا َمعْ صِيَتَكَ ،وَيَ سّرْ لَ نا بُلُو غَ ما نََتمَنّى مِ نِ ابْتِغاءِ رِضْواِن كَ ،وَاَحْلِلْ نا
َنـ قُلُوبِنـا َا ْغشَِيةَ اْل ِمرَْيةِ
ِفـ ع ْ
َنـ بَصـاِئرِنا سـَحابَ ا ْلرْتِيابـِ ،وَا ْكش ْ
َعـ ع ْ
ُبحْبُو َحةَ جِنانِكـَ ،وَا ْقش ْ

وَاْلحِجا بِ ،وَاَ ْزهَ قِ الْباطِلَ عَ نْ ضَماِئرِ نا ،وَاَثْبِ تِ اْلحَقّ ف سَراِئرِناَ ،فاِنّ الشّكُو كَ وَالظّنُو نَ لَواقِ حُ
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صفْوِ اْلمَنايِ ـحِ وَاْلمِنَ نِ ،اَلّلهُمّ ا ْحمِلْ نا ف ُس ُفنِ نَجاِت كَ َومَّتعْ نا ِبلَذيذِ مُناجاتِ كَ،
اْلفِتَ نَِ ،ومُكَدّ َرةٌ لِ َ
وََاوْ ِردْنا حِياضَ حُبّكَ ،وََاذِقْنا حَلوَةَ ُودّكَ وَ ُقرْبِكَ ،وَا ْجعَلْ جِهادَنا فيكَ ،و َهمّنا ف طاعَتِكَ ،وَاَخْلِصْ

نِيّاتِنا ف مُعامَلَِتكَ ،فَاِنّا ِبكَ وَلَكَ وَل وَسي َلةَ لَنا اِلَيْكَ اِلّ اَنْتَ ،اِلـهي اِ ْجعَلْن مِنَ اْلمُصْ َطفَيْنَ الَْخْيارِ،

حقْ ن بِال صّالِحيَ الَْبْرارِ ،ال سّابِقيَ اِلَ اْلمَ ْكرُما تِ اْلمُ سارِعيَ اِلَى اْلخَيْرا تِ ،الْعامِليَ لِلْباقِيا تِ
وَاَْل ِ

ال صّالِحاتِ ،ال سّاعيَ اِل رَفي ِع الدّرَجا تِ ،اِنّ كَ عَلى كُلّ شَيْء قَديرٌ ،وَبِالِْجاَبةِ جَديرٌ ِبرَحْمَتِ كَ يا
َارْ َحمَ الرّاحِميَ .

الثّامِنة  « :مُناجاة المُريدين »
حقّ عِ ْندَ مَ نْ َهدَيْتَ هُ سَبي َلهُ ،اِلـهي
ق عَلى مَ نْ لَ مْ تَكُ نْ دَليلَ هُ ،وَما اَوْضَ حَ اْل َ
سُبْحانَكَ ما اَضْيَ قَ الْ ّطرُ َ
ب عَلَيْنَا الْبَعيدَ وَ َسهّلْ
فَا سْلُكْ بِنا سُبُلَ اْلوُ صُولِ اِلَيْ كَ ،وَ سَّيرْنا ف اَ ْقرَ بِ ال ّطرُ قِ لِ ْلوُفُودِ عَلَ ْي كََ ،قرّ ْ

ك عَلَى الدّوامِ َي ْطرُقُونَ،
حقْنا ِبعِبادِكَ الّذينَ هُمْ بِالْبِدارِ اِلَ ْيكَ يُسا ِرعُونَ ،وَبابَ َ
عَلَيْنَا اْلعَسيَ الشّديدَ ،وَاَْل ِ
صفّيْتَ َلهُ مُ اْلمَشا ِر بَ وَبَ ّلغَْتهُ مُ
وَاِيّا كَ فِي اللّيْلِ وَالنّهارِ َيعُْبدُو نََ ،وهُ مْ مِ نْ هَيْبَتِ كَ ُمشْ ِفقُو نَ ،الّذي نَ َ

جحْ تَ َلهُ مُ اْلمَطالِ بَ ،وَ َقضَيْ تَ َلهُ مْ مِ نْ َفضْلِ كَ اْلمَآ ِر بََ ،و َملَْ تَ َلهُ مْ ضَماِئرَهُ مْ مِ نْ
الرّغائِ بَ ،وَاَْن َ

صدِهِمْ حَ صّلُوا،
حُبّ كَ ،وَرَوّيَْتهُ مْ مِ نْ صاف ِشرْبِ كَ ،فَبِ كَ اِل لَذيذِ مُناجاِت كَ وَ صَلُواَ ،ومِنْ كَ اَقْصى مَقا ِ

ف عَلَ ْيهِمْ عاِئدٌ ُمفْضِلٌ ،وَبِالْغافِليَ عَنْ ذِ ْكرِهِ رَحيمٌ رَؤوفٌ
فَيا َمنْ ُه َو عَلَى اْلمُقْبِليَ عَلَ ْيهِ ُمقْبِلٌ ،وَبِاْل َعطْ ِ
جعَلَن مِ نْ اَوْ َفرِهِ مْ مِنْ كَ حَظّا ،وََاعْلهُ ْم عِ ْندَ كَ مَ ْنزِلً،
جذِْبهِ مْ اِل بابِ هِ َودُو ٌد عَطُو فٌ ،اَ سْاَُلكَ اَ نْ َت ْ
وَِب َ

صرَفَتْ َنحْوَ كَ
وَاَ ْجزَِلهِ مْ مِ نْ ُودّ كَ قِ سْما ،وَاَ ْفضَ ِلهِ مْ ف َمعْرِفَتِ كَ نَصيباَ ،ف َقدِ اْنقَ َطعَ تْ اِلَيْ كَ ِهمّت ،وَانْ َ
َرغْبَ تَ ،فاَنْ تَ ل غَ ْيرُ كَ مُرادي ،وَلَ كَ ل لِ سِواكَ َسهَري وَ سُهادي ،وَلِقا ُؤ كَ ُقرّ ُة عَيْ ن ،وَوَ صْ ُلكَ مُ ن

َنفْ سي ،وَاِلَيْ كَ شَوْ قي ،وَ ف َمحَبّتِ كَ وَلَ هي ،وَاِل هَوا كَ صَبابَتَ ،ورِضا كَ ُبغْيَ ت ،وَرُؤْيََت كَ حاجَ ت
وَجِوارُ كَ َطلَب ،وَ ُقرْبُ كَ غاَيةُ سُؤْل ،وَف مُناجاتِ كَ رَوْحي وَراحَتَ ،وعِ ْندَ كَ دَواءُ عِلّت وَشِفا ُء غُلّت،

وََب ْردُ لَ ْوعَ ت ،وَ َكشْ فُ ُكرْبَ ت ،فَكُ نْ اَني سي ف وَ ْحشَ تَ ،ومُقيلَ عَثْرَ ت ،وَغا ِفرَ زَلّ ت ،وَقابِلَ تَوْبَ ت،
صمَتَ ،و ُمغْنِ يَ فاقَت ،وَل َتقْ َطعْن عَنْ كَ ،وَل تُ ْب ِعدْن مِنْ كَ ،يا نَعيمي وَجَنّت،
َومُجي بَ َدعْوَت ،وَوَلِيّ عِ ْ

وَيا دُنْيايَ وَآ ِخرَت ،يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .

التّاسعة  « :مُناجاة الُمحبيّن »
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اِلـهي مَ نْ ذَا الّذي ذا قَ حَلوَةَ َمحَبّتِ كَ فَرا مَ مِنْ كَ َبدَلًَ ،ومَ نْ ذَا الّذي اَنـسَ ِب ُقرْبِ كَ فَابْتَغى عَنْ كَ
ص َطفَيَْتهُ ِل ُقرْبِكَ وَوِليَِتكَ ،وَاَخْلَصْتَهُ لِ ُودّكَ َو َمحَبّتِكَ ،وَشَوّقْتَهُ اِل لِقاِئكَ،
حِوَلً ،اِلـهي فَا ْجعَلْنا ِممّنِ ا ْ

جرِ كَ وَقِل كَ ،وَبَوّأتَ هُ
َورَضّيْتَ هُ ِبقَضاِئ كََ ،ومََنحْتَ هُ بِالنّ َظرِ اِل وَ ْجهِ كَ ،وَحَبَوْتَ هُ ِبرِضا كَ ،وََا َعذْتَ هُ مِ نْ َه ْ

صصَْتهُ ِب َم ْعرِفَتِ كَ ،وََاهّلْتَ هُ ِلعِبادَتِ كَ ،وَهَّيمْ تَ قَلْبَ هُ لِِرادَتِ كَ ،وَاجْتَبَيْتَ هُ
صدْقِ ف جِوارِ كَ ،وَخَ َ
َم ْق َعدَ ال ّ

ِلمُشا َهدَتِ كَ ،وَاَخْلَيْ تَ وَ ْجهَ هُ َل كَ ،وَ َفرّغْ تَ فُؤادَ هُ ِلحُبّ كَ ،وَ َرغّبْتَ هُ في ـما عِ ْندَ كَ ،وَاَْل َهمْتَ هُ ذِ ْكرَ كَ،
ت عَنْ هُ
وََاوْ َزعْتَ هُ شُ ْكرَ كَ ،وَ َشغَلْتَ هُ بِطاعَتِ كَ ،وَ صَّيرَْتهُ مِ نْ صالِحي َبرِيّتِ كَ ،وَاخَْترْتَ هُ ِلمُناجاتِ كَ ،وَقَ َطعْ َ

كُلّ شَيْء َيقْ َطعُ ُه عَنْ كَ ،اَلّلهُمّ ا ْجعَلْ نا ِممّ نْ دَأْبُ ـهـمُ الِْرْتِيا حُ اِلَيْ كَ وَاْلحَنيَُ ،ودَ ْهرُهُ ُم الزّ ْفرَةُ
وَالَْنيُ ،جِبا ُههُ مْ سا ِجدَةٌ ِلعَ َظمَِت كََ ،وعُيُوُنهُ مْ سا ِهرَةٌ ف ِخ ْدمَتِ كََ ،و ُدمُوعُهُ مْ سائِ َلةٌ مِ نْ َخشْيَتِ كَ،
وَقُلُوُبهُ مْ مَُتعَ ّل َقةٌ ِب َمحَبّتِ كَ ،وَاَفِْئدَتُهُ مْ مُ ْنخَ ِلعَةٌ مِ نْ مَهابَِت كَ ،يا مَ نْ اَنْوارُ ُقدْ ِسهِ لَِبْ صارِ ُمحِبّي هِ راِئ َقةٌ،

وَ سُبُحاتُ وَ ْجهِ هِ ِلقُلُو بِ عارِفي هِ شاِئ َقةٌ ،يا مُ ن قُلُو بِ اْلمُشْتاقيَ ،وَ يا غاَيةَ آمالِ الُْمحِبّيَ ،اَ ْساَلُكَ

جعَ َل كَ اَحَبّ اِلَيّ ِممّا سِواكَ ،وََا نْ
حُبّ كَ وَحُبّ مَ نْ ُيحِبّ كَ وَحُبّ كُ ّل َعمَل يُو صِلُن اِل ُقرْبِ كَ ،وََا نْ َت ْ
جعَلَ حُبّي اِيّا كَ قائِدا اِل رِضْواِن كَ ،وَشَوْ قي اِلَ ْي كَ ذائِدا عَ نْ عِ صْياِنكَ  ،وَامْنُ نْ بِالنّ َظرِ اِلَيْ كَ عَلَيّ،
َت ْ
ف عَنّي وَ ْجهَ كَ ،وَا ْجعَلْن مِنْ اَهْلِ الِْسْعادِ وَاْلحَظْوَ ِة عِ ْندَ كَ،
وَاْن ُظرْ ِبعَيْنِ اْل ُودّ وَاْلعَطْ فِ اِلَىّ ،وَل تَصْرِ ْ

يا مُجيبُ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .

شرَة  « :مُناجاة المُت َوسّلين »
العا ِ
اِل ـهي لَيْ سَ ل وَ سي َلةٌ اِلَيْ كَ اِلّ عَواطِ فُ رَأفَِت كَ ،وَل ل ذَري َعةٌ اِلَيْ كَ اِ ّل عَوارِ فُ رَ ْحمَتِ كَ ،وَشَفا َعةُ
ص َلةً ِالَ
نَبِيّكَ نَبِيّ الرّ ْحمَةَِ ،ومُ ْنقِذِ ا ُلْ ّمةِ مِنَ اْل ُغمّةِ ،فَا ْجعَ ْلهُما ل سَبَبا اِل نَيْ ِل ُغفْرانِكَ ،وَصَّيرْهُما ل وُ ْ

حقّقْ فيكَ َامَلي ،وَاخْتِمْ
حرَمِ َك َرمِكَ ،وَ َحطّ َطمَعي ِبفِناءِ جُودِكََ ،ف َ
اْلفَ ْوزِ ِبرِضْوانِكَ ،وَ َقدْ حَلّ رَجائي ِب َ

صفْوَتِكَ الّذي نَ اَحْلَلَْتهُ مْ ُبحْبُو َحةَ جنّتِ كَ ،وَبوّأَْتهُ مْ دارَ كَرامَتِ كَ ،وَاَ ْقرَ ْر تَ
بِاْلخَ ْيرِ َعمَلي ،وَا ْجعَلْن مِ نْ َ

ص ْدقِ ف جِوارِ كَ ،يا مَ نْ ل َيفِدُ الْوا ِفدُو َن عَلى
َاعْيَُنهُ مْ بِالنّ َظرِ اِلَ ْي كَ يَوْ مَ لِقائِ كَ ،وََاوْرَثَْتهُ مْ مَنازِلَ ال ّ

صدُونَ َارْحَ مَ مِنْ هُ ،يا خَ ْيرَ مَ نْ خَل بِ هِ وَحيدٌ ،وَيا َاعْطَ فَ مَ نْ اَوى اِلَيْ هِ طَريدٌ،
َا ْكرَ مَ مِنْ هُ ،وَل َيجِدُ الْقا ِ

حرْما نَ ،وَل تُبْلِ ن بِاْلخَيَْبةِ
اِل َس َع ِة َعفْوِ كَ َم َددْ تُ يَدي ،وَِبذَيْلِ َك َرمِ كَ َاعْ َلقْ تُ كَفّي ،فَل تُولِنِي اْل ِ
خسْرانِ ،يا سَميعَ الدّعاءِ يا َارْ َحمَ الرّحِميَ .
وَاْل ُ
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الحادِية عَشرَة  « :مُناجاة المُفتقرينْ »
اِل ـهي كَ سْري ل َيجُْبرُ هُ اِلّ ُل ْطفُ كَ وَحَناُن كَ ،وَ َفقْري لُيغْني هِ اِ ّل عَ ْطفُ كَ وَاِحْ ساُنكَ ،وَرَ ْوعَ ت ل
يُ سَكّنُهااَمانُكََ ،وذِلّ ت ل ُي ِعزّ ها اِلّ سُلْطاُنكَ ،وَُامْنِيّ ت ل يُبَ ّلغُني ها اِلّ َفضْلُ كَ ،وَخَلّ ت ل يَ سُدّها اِلّ

ضرّي ل يَ ْكشِفُ هُ غَ ْيرُ رَأفَِت كَ،
طَوُْل كَ ،وَحاجَت ل َيقْضيها غَ ْيرُ كَ ،وَ َكرْب ل ُيفَرّجُ هُ سِوى رَ ْحمَتِ كَ ،وَ ُ
َوغُلّت ل يَُبرّدُها اِلّ َوصْ ُلكَ ،وََل ْوعَت ل يُطْفيها اِلّ لِقاؤُكَ ،وَ َشوْقي اِلَ ْيكَ ل يَبُ ّلهُ إلّ النّ َظرُ اِل وَ ْجهِكَ،

وَقَراري ل َي ّقرّ دُو نَ دُنُوّي مِنْ كَ ،وََل ْهفَت ل َي ُردّها اِلّ َروْحُ كَ ،وَ ُسقْمي ل َيشْفي هِ اِلّ طِبّ كََ ،وغَمّي ل
صدْري ل
ص ْفحُكَ ،وَرَيْ نُ قَلْب ل َيجْلُو هُ اِ ّل َعفْوُ كَ ،وَوَ سْواسُ َ
يُزيلُ هُ اِلّ ُقرْبُ كَ ،وَ ُجرْحي ل يُ ْبرِئُ هُ اِلّ َ
يُزيُ هُ اِلّ َا ْمرُ كَ ،فَيا مُنْتَهى َامَلِ ا ْلمِليَ ،وَيا غاَيةَ سُؤْلِ ال سّائِليَ ،وَيا اَقْصى طَلَِبةِ الطّالِبيَ ،وَيا َاعْلى

َرغَْبةِ الرّاغِبيَ ،وَ يا وَلِيّ ال صّالِحيَ ،وَ يا اَما نَ الْخائِفيَ ،وَ يا مُجي بَ َدعْوَةِ اْل ُمضْ َطرّي نَ ،وَ يا ذُ ْخرَ
اْل ُم ْعدِميَ ،وَيا كَ ْنزَ الْبائِسيَ ،وَيا غِيا ثَ اْلمُ سْتَغيثيَ ،وَيا قاضِ يَ حَوائِ جِ اْل ُفقَراءِ وَاْلمَساكيَ ،وَيا اَكرَ مَ
ضرّعي وَابْتِهال ،اَ سْاَُلكَ اَ نْ تُنيلَن مِ نْ
خضّعي وَ سُؤال ،وَاِلَ ْي كَ َت َ
الَْ ْكرَميَ ،وَيا اَرْحَ مَ الرّاحِميََ ،ل كَ َت َ

رَوْ حِ رِضْواِن كَ ،وَتُديَ عَلَيّ ِنعَ مَ امْتِناِن كَ ،وَ ها اَنـا بِبا بِ َك َرمِ كَ واقِ فٌ ،وَلَِنفَحا تِ ِبرّ كَ مَُت َعرّ ضٌ،
صمٌ ،وَِب ُعرْوَتِ كَ اْلوُثْقى مَُتمَ سّكٌ ،اِلـهي اِرْحَ ْم عَبْدَ َك الذّليلَ ذَا الّلِسانِ الْكَليلِ
ك الشّديدِ ُمعْتَ ِ
وَِبحَبْ ِل َ
وَاْل َعمَلِ اْلقَليلِ ،وَامْنُ نْ عَلَيْ هِ بِ َطوْلِ كَ اْلجَزيلِ ،وَاكُْنفْ هُ َتحْ تَ ظِلّ كَ الظّليلِ ،يا كَريُ يا جَميلُ يا اَرْحَ مَ
الرّاحِميَ .

الثّانيَة عَشرة  « :مُناجاة العارفين »
جزَ تِ اْل ُعقُولُ عَ نْ ِادْرا كِ كُنْ هِ
صرَتِ الَْلْ سُ ُن عَ نْ بُلُو غِ ثَنائِ كَ كَ ما يَلي قُ ِبجَللِ كََ ،و َع َ
اِل ـهي قَ ُ
جعَلْ لِ ْلخَلْ قِ طَريقا اِل َم ْعرِفَتِ كَ
جَماِل كَ ،وَاْنحَ سَرَتِ الَْبْصارُ دُو نَ النّ َظرِ اِل سُبُحاتِ وَ ْجهِ كَ ،وَلَ مْ َت ْ

ِقـ
ْكـ فـ حَدائ ِ
ْقـ اِلَي َ
َسـخَتْ اَشْجارُ الشّو ِ
ّذينـ َتر ّ
ِنـ ال َ
َنـ َم ْعرِفَتِكـَ ،اِلــهي فَا ْجعَلْنـا م َ
اِلّ بِاْل َعجْ ِز ع ْ
صدُورِ ِهمْ ،وَاَ َخذَ تْ لَ ْو َعةُ َمحَبّتِ كَ ِبمَجامِ عِ ُقلُوِبهِمَْ ،فهُ مْ اِل اَوْكارِ الَْفْكارِ يَأْوُو نَ ،وَف رِياضِ اْل ُقرْ بِ
ُ

وَاْلمُكا َش َفةِ َيرَْتعُو نََ ،ومِنْ حِياضِ الَْمحَّبةِ بِ َكاْ سِ اْلمُل َطفَةِ يَ ْك َرعُو نَ ،وَشَرايِـعَ اْلمُصافاتِ َي ِردُو نََ ،قدْ
جةُ الشّكّ
ب عَنْ عَقاِئدِهِمْ وَضَماِئرِهِمْ ،وَانَْتفَتْ مُخاَل َ
ُكشِفَ اْلغِطا ُء عَنْ اَبْصارِ ِهمْ ،وَاْنجَلَتْ ظُ ْل َمةُ الرّيْ ِ
صدُو ُر ُهمَْ ،وعَلَ تْ لِ سَبْقِ ال سّعادَةِ فِي الزّهادَةِ
شرَحَ تْ بَِتحْقي قِ اْل َمعْرِ َفةِ ُ
عَ نْ قُلُوِبهِ مْ وَ سَراِئرِهِمْ ،وَاْن َ
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ِه َم ُمهُ مَْ ،و َعذُ بَ ف مَعيِ اْلمُعامَ َلةِ ِشرُْبهُ مْ ،وَطا بَ ف َمجْلِ سِ الُْنْ سِ ِسرّ ُهمْ ،وََامِ نَ ف مَوْطِ نِ الَْمخا َفةِ
سهُمْ ،وَتََيقّنَ تْ بِاْلفَوْزِ وَاْلفَل حِ اَرْوا ُحهُ مْ ،وَ َقرّ تْ
ِسرُْب ُهمْ ،وَا ْطمَأنّ تْ بِالرّجُو عِ اِل رَبّ ا َلْرْبا بِ اَْنفُ ُ

بِالنّ َظرِ اِل َمحْبُوِبهِ مْ َاعْيُُنهُ مْ ،وَا سَْت َقرّ بِإدْرا كِ ال سّؤْلِ وَنَيْلِ اْل َم ْأمُولِ قَرارُهُ مْ ،وَرَِبحَ تْ ف بَيْ ِع الدّنْ يا

بِالْ ِخرَةِ تِجارَُتهُمـْ ،اِلــهي مـا أََلذّ خَوا ِطرَ الِْلْهامِـِبذِ ْكرِكَـ عَلَى اْلقُلُوبـِ ،وَمـا اَحْلَى اْلمَسـيَ اِلَيْكَـ
بِالَْوْها مِ ف مَ ساِلكِ اْلغُيُو بِ ،وَ ما اَطْيَ بَ َطعْ مَ حُبّ كَ ،وَ ما َا ْعذَ بَ ِشرْ بَ ُقرْبِ كََ ،فَاعِذْ نا مِ نْ َط ْردِ كَ
ص عُبّادِكَ ،يا عَظيمُ يا
ص َدقِ طائِعيكَ ،وَاَخْلَ ِ
ح عِبادِكَ ،وَاَ ْ
ص عارِفيكَ ،وَاَصْ َل ِ
وَاِبْعادِكَ ،وَا ْجعَلْنا مِنْ اَخَ ّ

جَليلُ ،يا كَريُ يا مُنيلُِ ،برَ ْحمَتِكَ َومَنّكَ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .

الثّالثَة عَشرة  « :مُناجاة الذّاكرينَ »
اِلـهي لَوْلَ الْواجِ بُ مِ نْ قَبُولِ َا ْمرِ كَ لََنزّهُْت كَ مِ نْ ذِكْري اِيّا َك عَلى اَنّ ذِكْري َل كَ ِب َقدْري ل ِب َقدْرِ كَ،

حلّ لَِتقْدي سِكََ ،ومِ نْ َاعْظَ مِ الّنعَ ِم عَلَيْنا َجرَيا نُ ذِ ْكرِ َك عَلى
وَما عَسى اَ نْ يَبْلُ غَ ِمقْداري حَتّى اُ ْجعَلَ َم َ

َكـ فِي اْلخَلءِ وَاْلمَلءِ
ِكـ وَتَسـْبيحِكَ ،اِلــهي فَاَْل ِهمْنـا ذِ ْكر َ
ِكـ وَتَنْزيه َ
ُكـ لَنـا ِبدُعائ َ
ْسـنَتِنا ،وَِاذْن َ
اَل ِ

خفِيّ ،وَا سَْت ْعمِلْنا بِاْل َعمَلِ
ضرّاءِ ،وَآنِ سْنا بِالذّ ْكرِ اْل َ
سرّاءِ وَال ّ
وَاللّيْلِوَالنّهارِ ،وَا ْلِعْل نِ وَالِْ سْرارِ ،وَفِي ال ّ

سعْيِ اْل َمرْضِيّ ،وَجازِنا بِالْميزانِ الْوَفِيّ ،اِلـهي ِبكَ هامَتِ اْلقُلُوبُ الْواِل َهةَُ ،وعَلى َم ْعرِفَتِكَ
الزّكِيّ ،وَال ّ
ُج ِمعَ تِ اْل ُعقُولُ اْلمُتَبايَِنةُ ،فَل َت ْطمَئِنّ اْلقُلُو بُ اِلّ ِبذِكْرا كَ ،وَل تَ سْ ُكنُ الّنفُو سُ اِ ّل عِ ْندَ رُؤْيا كَ ،اَنْ تَ

ـّبحُ فـ ُكلّ مَكان ،وَاْل َمعْبُودُ فـ كُلّ زَمان ،وَاْلمَوْجُودُ فـ كُلّ اَوان ،وَاْل َمدْعُوّ بِكُلّ لِسـان،
اْلمُس َ
وَاْل ُمعَظّ مُ ف كُلّ جَنان ،وَاَ سَْت ْغ ِفرُكَ مِ نْ كُلّ َلذّة ِبغَ ْيرِ ذِ ْكرِ كََ ،ومِ نْ كُلّ راحَة ِبغَ ْيرِ اُنْ سِكََ ،ومِ نْ كُلّ

حقّ «يا اَّيهَا الّذينَ امَنُوا
ُسرُور ِبغَ ْيرِ ُقرْبِ كََ ،ومِنْ كُلّ ُشغْل ِبغَ ْيرِ طاعَتِ كَ ،اِلـهي اَنْ تَ قُلْتَ وَقَوُْلكَ اْل َ

حقّ «فَاذْ ُكرُون َاذْ ُكرْكُ مْ» َفَا َمرْتَنا
اذْ ُكرُوا الَ ذِكْرا كَثيا وَ سَّبحُوهُ بُ ْكرَةً وَاَصيلً» وَقُلْ تَ وَقَوْلُ كَ اْل َ
ِبذِ ْكرِ كَ ،وَ َو َعدْ تَ نا عَلَيْ هِ اَ نْ َتذْ ُكرَ نا َتشْريفا لَ نا وََتفْخيما وَِاعْظاما ،وَ ها َنحْ نُ ذا ِكرُو كَ كَ ما َا َمرْتَ نا،
َفاَْنجِزْ لَنا ما َو َعدْتَنا ،يا ذا ِك َر الذّاكِرينَ وَيا َارْ َحمَ الرّحِميَ .

عشَرة  « :مُناجات المُعتَصِمين »
الرّابِعَة َ
صمَ الْبائِ سيَ ،وَ يا راحِ مَ
اَلّلهُمّ يا مَلذَ اللّئِذي نَ ،وَ يا مَعاذَ الْعائِذي نَ ،وَ يا مُ ْنجِ يَ الْهالِكيَ ،وَ يا عا ِ

اْلمَ ساكيِ ،وَ يا مُجي بَ اْلمُضْ َطرّي نَ ،وَياكَ ْنزَ اْل ُمفَْتقِري نَ ،وَ يا جاِبرَ اْلمُنْكَ سِرينَ ،وَ يا مَأوَى اْلمُنْقَطِعيَ،
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صنَ اللّجئيَ اِ نْ لَ مْ َا ُعذْ
ضعَفيَ ،وَيا مُجيَ الْخائِفيَ ،وَيا مُغي ثَ اْلمَ ْكرُوبيَ ،وَيا حِ ْ
صرَ اْلمُ سْتَ ْ
وَيا نا ِ
ِب ِعزّتِ كَ فَِبمَ نْ َاعُوذُ ،وَاِ نْ لَ مْ اَُلذْ ِب ُقدْرَتِ كَ فَِبمَ نْ اَلُوذُ ،وَ َقدْ اَْلجَاَتْنِي الذّنُو بُ اِل الّتشَبّ ثِ بَِاذْيا ِل َعفْوِ كَ،
صفْحِكَ َو َدعَتْنِى الِْساءَةُ اِلَى الِْنا َخةِ ِبفِنا ِء ِعزّ كَ ،وَ َحمَلَتْنِى
وَاَحْوَجَتْنِى اْلخَطايا اِلَى ا سِْتفْتاحِ اَبْوا بِ َ

خذَلَ ،وَل يَلي قُ
ك عَلَى الّتمَ سّكِ ِب ُعرْوَ ِة عَ ْطفِ كَ ،وَما َحقّ مَ نِ اعْتَ صَمَ ِبحَبْلِ كَ اَ نْ ُي ْ
الَْمخا َفةُ مِ نْ ِن ْقمَتِ َ

ِبمَ نِ ا سْتَجارَ ِب ِعزّ كَ اَ نْ يُ سْ َلمَ اَوْ ُي ْهمَلَ ،اِلـهي فَل ُتخْلِنا مِ نْ حِمايَتِ كَ وَل ُت ْعرِنا مِ نْ رِعايَِت كََ ،و ُذدْنا

ي مِ نْ
عَ نْ مَوا ِردِ اْلهَلَ َكةَِ ،فاِنّا ِبعَيْنِ كَ وَف كََنفِ كَ وََل كَ ،اَ ْساَلُكَ ِباَهْلِ خا صّتِكَ مِ نْ مَلئِكَتِ كَ وَال صّالِح َ

جعَ َل عَلَيْنا واقَِيةً تُنْجينا مِ نَ اْلهَلَكا تِ ،وَُتجَنّبُنا مِ نَ الْفا تِ ،وَتُكِنّنا مِ نْ دَواهِي اْلمُصيباتِ،
َبرِيّتِ كَ اَ نْ َت ْ
وََا نْ تُ ْنزِلَ عَلَيْنا مِ نْ سَكينَِتكَ ،وََا نْ ُت َغشّ يَ وُجُوهَنا بِاَنْوارِ َمحَبّتِ كَ ،وََا نْ تُؤْوِيَنا اِل شَديدِ رُكِْن كَ ،وَاَ نْ

صمَتِكَِ ،برَأفَتِكَ وَرَ ْحمَتِكَ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .
ف عِ ْ
َتحْوِيَنا ف اَكْنا ِ

عشَرة  « :مُناجاة الزّاهدين »
الخامسَة َ
اِلـهي اَ سْكَنْتَنا دارا َح َفرَ تْ لَنا ُح َفرَ مَ ْكرِهاَ ،وعَ ّلقَتْنا ِباَْيدِي اْلمَنايا ف حَبائِ ِل َغدْرِهاَ ،فاِلَيْ كَ نَلَْتجِيءُ

مِنْ مَكاِئدِ ُخدَعِها ،وَِبكَ َنعْتَصِمُ مِنَ ا ْلغْتِرارِ ِبزَخارِفِ زينَتِهاَ ،فاِّنهَا اْل ُمهْلِكَةُ ُطلَّبهَا ،اْلمُتْ ِل َفةُ ُحلَّلهَا،
شحُونَةُ بِالنّكَبا تِ ،اِل ـهي َفزَ ّهدْ نا في ها ،وَ سَ ّلمْنا مِنْ ها بَِتوْفيقِ كَ َوعِ صْمَتِكَ،
حشُوّةُ بِالْفا تِ ،اْل َم ْ
الَْم ْ

وَاْنزَعْ عَنّا جَلبيبَ مُخاَلفَتِكَ ،وَتَوَلّ ُامُورَنا ِبحُسْنِ كِفايَِتكَ ،وَاَوْ ِفرْ مَزيدَنا مِنْ َس َعةِ رَ ْحمَتِكَ ،وَاَ ْجمِلْ
صِلتِنا مِنْ فَيْ ضِ مَواهِِبكَ ،وََا ْغرِ سْ ف اَفِْئدَتِنا اَشْجارَ َمحَبّتِ كَ ،وَاَْتمِمْ لَنا اَنْوارَ َم ْعرِفَتِ كَ ،وََاذِقْنا حَلوَةَ

َعفْوِ كَ ،وََلذّةَ َم ْغفِرَتِ كَ ،وَاَ ْقرِرْ َاعْيُنَنا يَوْ مَ لِقاِئ كَ ِبرُؤْيَتِ كَ ،وَاَ ْخرِ جْ حُبّ الدّنْيا مِ نْ قُلُوبِنا كَما َفعَلْ تَ
صفْوَتِكَ ،وَالَْبْرارِ ِمنْ خاصّتِكَِ ،برَ ْحمَتِكَ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ وَيا َا ْكرَمَ الَْ ْكرَميَ .
بِالصّالِحيَ ِمنْ َ

علَيه
المُناجاة المَنظُومَة لمير المؤمِنين عليّ بن أبي طالِب َ
الصّلة وَالسّلم نقلً عن الصّحيفة العَلَويّة
جدِ وَاْلعُلى تَبارَكْ تَ ُتعْطي مَ نْ تَشاءُ وََتمْنَ عُ
ح ْمدُ يا ذَا اْلجُودِ وَالَْم ْ
َل كَ اْل َ

اِلـهي وَ َخلّقي وَ ِحرْزي

َومَوْئِلي
سرِ اَ ْفزَعُ
اِلَيْكَ لَدى ا ْلِعْسارِ وَالُْي ْ
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اِلـهي لَِئنْ جَلّتْ وَ َجمّتْ خَطيئَت

َف َعفْوُ َك َعنْ ذَنْب اَجَلّ وَاَوْسَعُ

اِلـهي تَرى حال وَ َفقْري وَفاقَت

سمَعُ
لفِّيةَ َت ْ
وَاَنْتَ مُناجات ا َ

اِلـهي فَل َتقْطَعْ رَجائي وَل ُت ِزغْ

فُؤادي فَلي ف سَيْبِ جُودِكَ مَ ْطمَعٌ

اِلـهي لَِئنْ خَيّبْتَن اَوْ َط َردْتَن

َفمَنْ ذَا اّلذي اَرْجُو َو َمنْ ذا اُ َشفّعُ

اِلـهي اَ ِجرْن ِمنْ عَذابِكَ اِنّن
اِلـهي فَآنِسْن بِتَ ْل ِقيِ ُحجّت

اَسيٌ ذَليلٌ خائِفٌ َلكَ اَ ْخضَعُ
ضجَعٌ
اِذا كانَ ل ف اْلقَ ْبرِ مَثْوَىً َو َم ْ
َفحَبْلُ رَجائي مِنْكَ ل يََتقَطّعُ

اِلـهي َاذِقْن َطعْ َم َعفْوِكَ يَوْمَ ل

بَنُونَ وَل مالٌ هُنا لِكَ يَ ْنفَعُ

اِلـهي لَِئنْ َلمْ َت ْرعَن كُنْتُ ضائِعا

وَِانْ كُنْتَ َترْعان فَ َلسْتُ اُضَيّعُ

حسِن
ف َعنْ غَيْرِ ُم ْ
اِلـهي إذا َلمْ َتعْ ُ

َف َمنْ ِلمُسيء بِالَوى يََتمَتّعُ

اِلـهي لَِئنْ َفرّطْتُ فِي طَلَبِ التّقى

فَها اَنَا اِْثرَ اْل َعفْوِ اَ ْقفُو وَاَتْبَعُ

اِلـهي لَِئنْ اَخْط ْاتُ َجهْلً فَطالَما

جزَعُ
رَجَوْتُكَ حَتّى قيلَ ما ُهوَ َي ْ

اِلـهي ذُنُوب َبذّتِ الطّ ْودَ وَاْعتَلَتْ

ص ْفحُكَ عَنْ ذَنْب اَجَلّ وَاَرْفَعُ
وَ َ

اِلـهي يَُنحّي ذِ ْكرُ طَوِْلكَ لَ ْوعَت

َوذِ ْكرُ اْلخَطايَا اْلعَ ْينَ مِنّي ُيدَمّعُ

اِلـهي اَقِلْن عَ ْثرَت وَا ْمحُ َحوْبَت

ضرّعٌ
فَاِنّي ُم ِقرّ خائِفٌ مَُت َ

اِلـهي اَنِلْن مِنْك رَوْحا وَرا َحةً

فَ َلسْتُ سِوى اَبْوابِ َفضْلِكَ اَ ْق َرعُ
فَما حيلَت يا َربّ اَمْ كَيْفَ اَصْنَعُ
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اِلـهي لَِئنْ َعذّبْتَن اَْلفَ ِحجّة

اِلـهي لَِئنْ اَ ْقصَيْتَن اَوْ اَهَنْتَن
اِلـهي حَليفُ اْلحُبّ ف اللّيْلِ سا ِهرٌ

يُناجي وََي ْدعُو وَاْلمُ َغفّلُ َي ْهجَعُ
ضرّعُ
َومُنْتَبه ف لَيْ َلهِ يََت َ

اِلـهي وَهذَا اْلخَ ْلقُ ما بَ ْينَ نائِم
و ُكّلهُمْ يَرجُو نَواَلكَ راجِيا

ِلرَحْمَتِكَ اْلعُظْمى وَفِي اْلخُ ْلدِ يَ ْطمَعُ
وَقُ ْبحُ خَطيئاتِي عَلَيّ ُيشَنّعُ
ص َرعُ
وَاِلّ فَبِالذّنْبِ اْل ُم َد ّمرِ اُ ْ

اِلـهي ُيمَنّين رَجائِي سَل َمةً

اِلـهي َفاِنْ َت ْعفُو َف َعفْوُكَ مُ ْنقِذي
حمّد
حقّ الْهاشِميّ ُم َ
اِلـهي ِب َ

وَ ُح ْرمَةِ اَطْْهار ُهمُ لَكَ ُخضّعٌ

حقّ اْل ُمصْطَفى وَاْبنِ عَ ّمهِ
اِلـهي ِب َ

وَ ُح ْرمَةِ اَبْرار ُهمُ َلكَ ُخشّعٌ

اِلـهي َفاَْنشِرْن عَلى دينِ اَ ْحمَد

مُنيبا َتقِيّا قانِتا َلكَ اَ ْخضَعُ

وَل َتحْ ِرمْن يا اِلـهي وَسَيّدي

شفّعُ
شَفاعََتهُ الْكُبْرى فَذاكَ اْلمُ َ
وَناجا كَ اَخْيارٌ بِباِب كَ رُكّ عٌ

وَص ّل عَلَ ْي ِهمْ ما دَعاكَ مُوَ ّحدٌ

و قد روي ف ال صّحيفة أيضا ع نه (عل يه ال سلم) مناجاة منظو مة اُخرى أوّل ا يا سامع الدّعاء و قد

أعرضنا عن ذكره لا تتويه من اللّغات الصّعبة الغريبة ولا نبغيه من الختصار :

ثلث كَلمات من مولنا عَليّ (عليه السلم) فِي المُناجاة
ك عَبْدا ،وَكَفى ب َفخْرا اَ نْ تَكُو نَ ل رَبّا ،اَنْ تَ كَما اُحِبّ فَا ْجعَلْن
اِلـهي كَفى ب عِزّا اَ نْ اَكُو نَ َل َ
كَما ُتحِبّ .

البابُ ا ْلثّاني

في أعمال أشهر السّنة العربيّة وَفضل يوم النّيروز وَأعماله
وأعمال الشهر الرّوميّة وفيه عدّة فصُول
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الفَصل ال ّولْ :
في فضلِ شهر رَجَب وأعمالِه
اعلم انّ هذا الشّهر وشهر شعبان وشهر رمضان هي أشهر متناهية الشرف ،والحاديث ف فضلها كثية ،بل روي عن النّب (صلى ال عليه وآله
وسلم) انّه قال  :انّ رجب شهر ال العظيم ل يقاربه شهر من الشّهور حرم ًة وفضلً ،والقتال مع الكفّار فيه حرام أل انّ رجل شهر ال ،وشعبان

شهري ،ورمضان شهر ُامّت ،أل فمن صام من رجب يوما استوجب رضوان ال الكب ،وابتعد عنه غضب ال ،واغلق عنه باب من أبواب النّار،
وعن موسى بن جعفر (عليهما السلم) قال  :من صام يوما من رجب تباعدت عنه النّار مسي سنة ،ومن صام ثلثة أيام وجبت له النّة .

وقال أيضا :رجب نر ف النّة أش ّد بياضا من اللّب ،وأحلى من العسل مَ ْن صام يوما من رجب سقاه ال عزوجل من ذلك النّهر ،وعن الصّادق
صلوات ال و سلمه عل يه قال  :قال ر سول ال ( صلى ال عل يه وآله و سلم) :ر جب ش هر ال ستغفار لمّ ت ،فأكثروا ف يه ال ستغفار فانّه غفورٌ

رحيم ،ويسمّى الرجب الصبّ لن الرّحة على امّت تصب صبّا فيه ،فاستكثروا من قول اَسَْت ْغفِر الَ وَاَ ْسأَُلهُ التّوَْبةَ

وروى ابن بابويه بسند معتب عن سال قال  :دخلت على ال صّادق (عليه السلم) ف رجب وقد بقيت منه أيّام ،فلمّا نظر الّ قال ل :يا سال هل

صمت ف هذا الشّهر شيئا قلت :ل وال ياابن رسول ال ،فقال ل :فقد فاتك من الثّواب ما ل يعلم مبلغه الّا ال عزوجل ،ا ّن هذا شهر قد فضّله

ال وعظّم حرم ته وأو جب ال صّائمي ف يه كرام ته  ،قال  :فقلت له  :ياا بن ر سول ال فان صمت مّا ب قي م نه شيئا هل أنال فوزا بب عض ثواب
الصّائمي فيه ،فقال  :يا سال من صام يوما من آخر هذا الشهر كان ذلك أمانا من شدّة سكرات الوت وأمانا له من هول الطّلع وعذاب القب،

ومن صام يومي من آخر هذا الشّهر كان له بذلك جوازا على ال صّراط ،ومن صام ثلثة أيّام من آخر هذا الشّهر أمن يوم الفزع الكب من
أهواله وشدائده واعطى براءة من النّار

واعلم انّه قد ورد لصوم شهر رجب فضل كثي وروى ا ّن من ل يقدر على ذلك يسبّح ف كلّ يوم مائة مرّة بذا التّسبيح لينال أجر ال صّيام فيه:

سُبْحانَ الِْل هِ اْلجَليلِ ،سُبْحانَ مَ نْ ل يَنْبَغي التّ سْبيحُ إِلّ لَ هُ ،سُبْحانَ ا َلْعَزّ الَْ ْكرَ مِ ،سُبْحانَ مَ نْ لَبِ سَ

اْل ِعزّ وَهُوَ َلهُ َاهْلٌ .

وَأمّا أعماله فقِسمان
القسم الوّل  :العمال العامّة التي تؤدّى في جميع الشّهر ول
تخصّ أيّاما معيّنة منه وهي أمور :
الوّل  :أن يدعو ف كلّ يوم من رجب بذا الدّعاء الذي روى انّ المام زين العابدين صلوات ال وسلمه عليه دعا به ف الجر ف غرّة رجب
:

102

ب عَتيدٌ،
ضرٌ وَجَوا ٌ
يا مَ نْ َيمْ ِل كُ حَوائِ جَ ال سّائِليَ ،وَيعْلَ مُ ضَميَ ال صّامِتيَ ،لِكُلّ مَ سْأَلَة مِنْ كَ َسمْعٌ حا ِ
حمّد
اَللّـهُمّ وَ مَوعيدُ كَ ،ال صّادِ َقةُ ،واَيدي كَ الفاضِ َلةُ ،ورَ ْحمَتُ كَ الوا ِسعَةُ ،فأ سْألُكَ َا نْ تٌ صَلّ َي عَلى مُ َ
ك عَلى كُلّ شَيْيء قَديرٌ .
وَآلِ ُمحَمّد واَنْ َت ْقضِيَ حَوائِجي لِلدّنْيا وَالَْ ِخرَةِ ،اِنّ َ

ب:
الثّان  :أن يدعو بذا الدّعاء الّذي كان يدعو به الصّادق (عليه السلم) ف كلّ يوم من رجَ َ

جعُو نَ
خا بَ الوا ِفدُو نَ عَلى غَ ْيرِ كَ ،وَخَ سِرَ الَُت َعرّضُو نَ إِلّ لَ كَ ،وَضا عَ الُ ّلمُو نَ إِلّ ِب كَ ،وَاَ ْجدَ بَ اْلمُنْتَ ِ
إِلّ مَ نِ انَْتجَ عَ َفضْ َل كَ ،بابُ كَ َمفْتُو حٌ لِلرّاغِبيَ ،وَخَ ْيرُ كَ مَ ْبذُولٌ لِلطّالِبيَ وَفَضْ ُل كَ مُبا حٌ لِل سّائِليَ،

وَنَ ْيلُ كَ مُتا حٌ لِلمِليََ ،ورِزْ ُق كَ مَبْ سُوطٌ ِلمَ نْ عَصاكَ ،وَحِ ْلمُ كَ ُمعْتَرِ ضٌ ِلمَ نْ ناوا كَ ،عادَتُ كَ الِْحْسانُ

اِلَى اْلمُسـيئيَ ،وَسـَبي ُلكَ الِبْقاءُ عَلَى اْل ُمعْتَدينـَُ ،اَللّــُهمّ فَا ْهدِنـ ُهدَى اْل ُمهْتَدينـَ ،وَارْزُقْنـ اجْتِهادَ
جعَلْن ِمنَ الْغافِليَ اْلمُ ْبعَدينَ ،وا ْغ ِفرْ ل يَوْ َم الدّينِ .
الُْمجَْتهِدينَ ،وَل َت ْ

الثالث  :قال الشّيخ ف الصباح  :روى الُعلّى بن خنيس عن الصادق (عليه السلم) انّه قال  :قُل ف رجب :

اَللّـ ُهمّ اِنّي اَساَلُكَ صَ ْبرَ الشّاكِري نَ َل كََ ،و َعمَلَ الْخائِفيَ مِنْك ،وَيَقيَ الْعابِدي نَ لَ كَ ،اَللّـهُمّ اَنْ تَ
اْلعَلِيّ اْلعَظي مُ ،وَاَنَا عَبْدُ كَ الْبائِ سُ اْلفَقيُ ،اَنْ تَ اْلغَنِيّ اْلحَميدُ ،وَاَنَا اْلعَبْ ُد الذّل يل ،اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى

ضعْفي ،يا قَ ِويّ يا عَزيزُ،
ك عَلى َ
ك عَلى َجهْلي ،وَِبقُوِّت َ
حمّد وَآلِ هِ وَْامْنُ نْ ِبغِنا َك عَلى َفقْري ،وَِبحِ ْلمِ َ
ُم َ
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِهِ الْوصياءِ اْلمَرْضِّييَ ،وَا ْكفِن ما اَ َهمّن مِنْ َا ْمرِ الدّنْيا وَال ِخرَةِ يا َارْحَمَ
اَللّـ ُهمّ َ
الرّاحِميَ .

أقول  :هذا دُعاء رواه السّيّد أيضا ف القبال ،ويظهر من تِلك الرّواية انّ هذا الدعاء هو أجع الدّعوات ويصلح لن يدعى به ف كل الوقات .
ب َانْ يدعو بذا الّدعاء ف ك ّل يَوْم :
الرابع  :قالَ الشيخ أيضا :يستح ّ

اَللّـ ُهمّ يا ذَا اْلمِنَ نِ ال سّاِب َغةِ ،وَالْلءِ الْوا ِز َعةِ ،والرّ ْح َمةِ الْوا ِس َعةِ ،وَاْل ُقدْ َرةِ الْجا ِم َعةِ ،وَالّنعَ مِ اْلجَ سْي َمةِ،

وَاْلمَواهِ بِ اْلعَظي َمةِ ،وَالَْيادِي اْلجَمي َلةِ ،واْلعَطايَا اْلجَزي َلةِ ،يا مَ نْ ل يُ ْنعَ تُ بَِتمْث يل ،وَل ُيمَثّلُ بِنَظ ي،
سنَ،
وَل ُيغْلَ بُ ِبظَه ي ،يا مَ نْ خَلَ قَ َفرَزَ قَ وَأَْلهَ مَ َفاَنْطَ قَ ،وَابَْتدَ عَ َفشَرَ عََ ،وعَل فَارَْتفَ عَ ،وَ َقدّرَ فَاَحْ َ

وَ صَوّرَ فَاَْتقَ نَ ،وَاحَْتجّ فَاَبْلَ غَ ،وَاَْنعَ مَ فَاَ سْبَغَ ،وََاعْطى َفاَ ْجزَلََ ،ومَنَ حَ َفاَفْضَلَ ،يا مَ نْ سَما فِي اْل ِعزّ فَفا تَ
نَوا ِظرَ الْبْصارَِ ،ودَنا فِي الّلطْ فِ فَجازَ هَواجِ سَ الَْفْكارِ ،يا مَ نْ تَوَ ّحدَ باِْلمُل كِ فَل ِندّ لَ هُ ف مَلَكُو تِ

ضدّ لَ هُ ف جََبرُو تِ شَانِ هِ ،يا مَ نْ حا َر تْ ف كِ ْبرِياءِ هَيْبَتِ هِ دَقائِ قُ
سُلْطاِنهِ ،وَت َف ّردَ بِالْلء وَالْكِبِياءِ فَل ِ
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سرَتْ دُو نَ ِادْرا ِك عَ َظمَتِ هِ خَطائِ فُ اَبْصارِ الَْنا مِ ،يا مَ نْ عَنَ تِ الْوُجُو هُ ِلهَيْبَتِ هِ،
لَطائِ فِ الَْوْها مِ ،وَاْنحَ َ
ضعَ تِ الرّقا بُ ِلعَ َظمَتِ هِ ،وَوجِلَ تِ اْلقُلُو بُ مِ ْن خيفَتِ هِ ،اَساَُلكَ بِهذِ هِ اْلمِدْ َحةِ الّت ل تَنْبَغي إِلّ َل كَ،
وَ َخ َ

ضمِنْ تَ الِجاَبةَ في ِه عَلى َنفْ سِكَ لِلدّاعيَ ،يا
وَبِما وَأَيْ تَ بِ ِه عَلى َنفْ سِكَ لِداعي كَ مِ نَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،وَبِما َ
حمّ د خاتَ مِ
ص ّل عَلى مُ َ
صرَ النّاظِري نَ ،وَاَ ْس َرعَ الْحا سِبيَ ،يا ذَا اْلقُوّةِ الْمتيَُ ،
اَ ْسمَعَ ال سّامِعيَ ،وَابْ َ

سمْتَ ،وَاحْتِ مْ ل ف قَضائِ كَ خَ ْيرَ ما
سمْ ل ف َش ْهرِ نا هذا خَ ْيرَ ما قَ َ
النّبِيّيََ ،وعَلى اَهْلِ بَيْتِ هِ ،وَاقْ ِ
سرُورا َو َم ْغفُورا ،وَتوَلّ
حََتمْتَ ،وَاخْتِمْ ل بِالسّعادَ ِة فيمَنْ خََتمْتَ ،وَاحْيِن ما اَحْيَيْتَن مَوْفُورا ،وََامِتْن مَ ْ

اَنْ تَ نَجا ت مِ نْ مُ ساءََلةِ الَْبرْزَ خِ ،وَادْرَْأ عَنّي مُنْكَرا وَنَكيا ،وَاَرِ عَيْ ن مَُبشّرا وَبَشيا ،وَا ْجعَلْ ل اِل
حمّد وَآِلهِ كَثيا .
رِضْوانِكَ وَجِناِنكَ مَصياَ ،وعَيْشا قَريراَ ،ومُلْكا كَبيْرا ،وَصَلّ عَلى ُم َ
أقول  :هذا دعاء يدعى به ف مسجد صعصعة أيضا .
الامس  :روى الشّيخ انّه خرج هذا التّوقيع الشّريف من النّاحية القدّسة على يد الشّيخ الكبي أب جعفر ممّد بن عثمان بن سعيد (رضي ال
عنه) :

اُدع ف كلّ يوم من أيّام رجب :

اَللّ ـهُمّ اِنّي اَ ساَُلكَ ِبمَعا ن جَمي عِ ما َيدْعُو كَ بِ هِ وُلةُ َا ْمرِ كَ ،اْلمَ ْامُونُو َن عَلى ِسرّكَ ،اْلمُ سْتَ ْبشِرُونَ
جعَلَْتهُ مْ مَعادِ نَ
صفُونَ ِل ُقدْرَِت كَ اْلمُعلِنُو نَ ِلعَ َظمَتِ كَ ،اَساَُلكَ بِما نَطَ قَ فيهِ مْ مِ نْ َمشِيّتِ كََ ،ف َ
ِبَا ْمرِ كَ ،الْوا ِ
لِكَلِماِت كَ ،وََارْكانا لِتَوْحيدِ كَ ،وَآياِت كَ َومَقاماتِ كَ الّ ت ل َتعْطيلَ لَ ها ف كُلّ مَكانَ ،ي ْعرِفُ كَ بِ ها مَ نْ
َعرَفَكَ ،ل َفرْقَ بَيْنَكَ وَبَيْنَها إِلّ اَّنهُمْ عِبادُكَ وَخَ ْلقُكَ ،فَ ْتقُها وَرَْتقُها بَِيدِكََ ،بدْؤُها مِنْكَ َوعَ ْودُها اِلَيكَ

َاعْضادٌ واَشْهادٌ ومُناةٌ وَاذْوادٌ وَ َحفَ َظةٌ وَرُوّادٌ ،فَبِه مْ َملْ تَ سَمائكَ وََارْضَ كَ حَتّى َظهَرَ اَ نْ ل اِلـهَ إلّ
حمّد وَآلِهِ،
اَنْ تَ ،فَبِذلِ كَ اَساَلُكَ ،وَِبمَواقِ عِ اْل ِعزّ مِنْ رَ ْحمَتِ كَ ،وَِبمَقاماِت كَ َوعَلماِت كَ َا نْ تُصَلّيَ عَلى ُم َ

وَانْ تَزيدَن إيانا وَتَثْبيتا ،يا باطِنا ف ُظهُورِهِ وَظاهرا ف ُبطُونِهِ َومَكْنُونِهِ ،يا ُم َفرّقا بَيْنَ النّورِ وَالدّْيجُورِ،

حدُود ،وَشا ِهدَ كُلّ َمشْهُودَ ،ومُو ِجدَ كُلّ
يـا مَوْصـُوفا ِبغَ ْيرِ كُنْـهَ ،و َم ْعرُوفا ِبغَ ْيرِ شِبْـه ،حادّ ،كُلّ َم ْ

مَوْجُودَ ،ومُحْ صِيَ كُلّ َم ْعدُود ،وَفا ِقدَ ُكلّ َمفْقُود ،لَيْ سَ دُونَ كَ مِ نْ َمعْبُود ،اَ ْهلَ الْكِ ْبرِياءِ وَاْلجُودِ ،يا

مَ نْ ل يُكَيّ فُ بِكَيْف ،وَل يُؤَيّ نُ بِاَيْن ،يا ُمحَْتجِبا عَ نْ ُك ّل عَيْن ،يا دَْيمُو مُ يا قَيّو مُ وَعالِ مَ كُلّ َمعْلُوم،

شرِ كَ الُْمحْتَجِبيََ ،ومَلئِكَتِ كَ اْل ُم َقرّبيَ ،وَالُْبهْ مِ
حمّ د وَآلِ هَِ ،وعَلى عِبادِ كَ اْلمُنْتَجَبيَ ،وََب َ
صَ ّل عَلى ُم َ

حرُمِ ،وَاَسْبِ ْغ عَلَيْنا
الصّا ّفيَ الْحا ّفيَ ،وَبا ِركَ لَنا ف َش ْهرِنا هذَا اْل ُمرَجّبِ اْلمُ َكرّم وَما َب ْعدَهُ مِنَ الَْ ْشهُرِ اْل ُ
104

ضعْتَ هُ
في هِ الّنعَ مَ ،وَاَ ْجزِلْ لَنا في هِ اْلقِ سَمَ ،وَاَْب ِرزْ لَنا في هِ اْلقَ سَمَ بِا ْسمِكَ ا َلْعْظَ مِ الَْجَلّ ا َلْ ْكرَ مِ الّذي وَ َ
صمْنا مِ نَ الذّنُو بِ خَ ْيرَ
عَل يَ النّهارِ َفاَضاءََ ،وعَلى اللّيْلِ فَاَظْلَ مَ ،وَاْغفِرْ لَنا ما َتعْلَ مُ مِنّا وَما ل َنعْلَ مُ ،وَاعْ ِ
سنِ َن َظرِ كَ ،وَل تَكِلْنا اِل غَيْرِ كَ ،وَل َتمَْنعْنا مِ نْ خَيْر كَ
صمِ ،وَا ْكفِنا كَوافِ يَ َقدَ ِر كَ ،واْمنُ ْن عَلْيْنا ِبحُ ْ
اْلعِ َ
سنِ
وَبا ِركَ لَنا فيما كَتَبْتَهُ لَنا مِنْ َاعْمارِنا ،واَصْلحْ لنا خَبيَئةَ اَسْررِنا ،وَاعْطِنا مِنْكَ الَْمانَ ،وَاْسَت ْعمِلْنا ِبحُ ْ

الِْيْمانِ وَبَ ّلغْنا َش ْه َر الصّيامِ وَما َب ْعدَهُ مِنَ الَْيّامِ وَا َلْعْوامِ يا ذَا اْلجَللِ والِكْرامِ .

السّادس  :وروى الشّيخ انّه خرج من النّاحية القدّسة على يد الشّيخ أب القاسم (رضي ال عنه) هذا الدّعاء ف أيّام رجب :

حمّ د بْ ِن عَليّ الثا ن وَابْنِ ِه عَلِيّ بْ نِ ُمحَمّ د اْلمُنَْتجَ بِ،
اَللّ ـهُمّ اِنّي اَ ساَُلكَ بِاْلمَوْلُودَيْ نِ ف رَجَب ُم َ
وَاََت َقرّ بُ ِبهِ ما اِلَ ْي كَ خَ ْيرَ اْل ُقرْ بِ ،يا مَ نْ اِلَيْ هِ اْل َم ْعرُو فُ طُلِ بَ ،وَفي ـما َلدَيْ هِ ُرغِ بَ ،اَ ساَلُكَ سُؤالَ

ُمقَْترِف ُمذْنِب َقدْ َاوَْبقَتْ هُ ذُنُوبُ هُ ،وََاوَْثقَتْ هُ عُيُوبُ هُ ،فَطا َل عَلَى اْلخَطا يا دُؤُوبُ هَُ ،ومِ نَ الرّزا يا خُطُوبُ هُ،
سنَ الَْوَْبةِ والّنزْوعَ عَنِ اْلحَوَْبةَِ ،ومِنَ النّارِ فَكاكَ رَقَبَتِهِ ،وَاْل َعفْ َو َعمّا ف رِْبقَتِهَِ ،فاَنْتَ
يَسْأَُلكَ التّوَْبةَ وَحُ ْ

مَوْل يَ َاعْظَ مُ َامَلِ هِ وَِثقَتِ هِ ،اَللّـهُمّ واَساَلُكَ ِبمَسائِ ِلكَ الشّري َفةِ ،وَوَسائِلَك اْلمُني َفةِ َا نْ تََت َغ ّمدَن ف هذَا

ش ْهرِ ِبرَحْمَة مِ ْن كَ وا ِسعَة ،وَِنعْمَة وازِعَة ،وَنَفْس بِ ما رَزَقْتَ ها قانِعَة ،اِل ُنزُولِ الا ِفرَةِ َومَحلّ الْ ِخرَةِ
ال ّ
وَما هِيَ اِلَ ْيهِ صاِئرَةٌ .

السّابع  :وروى الشّيخ أيضا عن أب القاسم حسي بن روح (رضي ال عنه) النّائب الا صّ للحجّة (عليه السلم) انّه قال زر أيّ الشاهد كنت
بضرتا ف رجب تقول :

ب عَلَيْنا مِ نْ َح ّقهِ مْ ما َقدْ وَجَ بَ ،وَ صَلّى الُ
شهَدَ اَوْلِيائِ هِ ف رَجَب ،وَاَوْجَ َ
ح ْمدُ لِ الّذي اَ ْش َهدَنا َم ْ
اْل َ

جزْ لَنا مَ ْوعِدَهُمْ،
حجُبِ ،اَللّـهُمّ فَكَما اَ ْش َهدْتَنا َمشْ َهدَهُمْ َفاَْن ِ
حمّد اْلمُنَْتجَبَِ ،وعَلى َاوْصِياِئهِ اْل ُ
عَلى ُم َ
ُمـ اِنّي قَص َـدْتُ ُكمْ
َنـ وِرْد فـ دارِ اْلمُقا َمةِ واْلخُ ْلدِ ،وَالسـّل ُم عَلَيْك ْ
وََاوْ ِردْنـا مَوْ ِردَهُمـْ ،غَيْرَ ُمحَلّئيَ ع ْ

وَاعَْت َمدْتُكُ مْ ِبمَ سْأَلَت وَحاجَ ت َوهِ يَ فَكا كُ رَقَبَت مِ نَ النّارِ ،وَاْل َمقَرّ َمعَكُ مْ ف دارِ اْلقَرارِ مَ عَ شيعَتِكُ مُ
الَْبْرارِ ،وَال سّل ُم عَلَيْكُ مْ بِما صََبرُْتمْ فَِنعْ مَ عُقْبَى الدّارِ ،اَنَا سائِلُ ُكمْ وَآمِلُكُ مْ فيـما اِلَيْكُ مُ الّتفْوي ضُ،

سرّ ُكمْ
شفَى اْلمَري ضُ ،وَما َتزْدادُ ا َلْرْحا مُ وَما تَغي ضُ ،اِنّي بِ ِ
َوعَلَيْكُ مْ الّتعْوي ضُ فَبِكُ مْ ُيجَْبرُ اْلمَهي ضُ وَُي ْ

سمٌ ف رَجْ عي ِبحَوائِ جي وَقَضائِ ها وَِامْضائِ ها وَاِنْجاحِ ها
مُ ْؤمِ نٌ ،وَِلقَوْلِكُ مْ مُ سَلّمٌَ ،وعَلَى الِ بِكُ مْ ُمقْ ِ

وَاِبْراحِها ،وَِبشُؤون َلدَيْكُ مْ وَ صَلحِها ،وَال سّل ُم عَلَيْكُ مْ سَلمَ مُ َودّع ،وَلَكُ مْ حَواِئجَ هُ مُودِ عٌ يَ سْأَ ُل الَ

ضرَتِكُ مْ خَ ْيرَ َمرْجِع اِل جَناب ُممْرِع،
اِلَيْكُ مْ اْل َمرْجِ عَ وَ َسعُْيهُ اِلَيْكُ مْ غَيْرُ مُ ْنقَطِع ،وَاَ نْ َيرْ ِجعَ ن مِ نْ َح ْ
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وَ َخفْ ضِ مُوَ سّعَ ،ودَعَة َومَهَل اِل حيِ الَْجَلِ ،وَخَ ْيرِ مَصي َومَحلّ ،ف النّعي مِ الَْزَلِ ،وَاْلعَيْ شِ اْل ُمقْتَبَلِ
َودَوا مِ ا ُلْكُلِ ،وَ ُشرْ بِ الرّحي قِ وَال سّ ْلسَلَِ ،وعَلّ وَنَهَل ،ل سَأمَ مِنْ هُ وَل مَلَلَ ،وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ

شرِ فـ ُز ْمرَتِكُمـَْ ،ورَ ْح َمةُ الِ
حْ
ضرَتِكُمـْ ،واْلفَوزِ فـ َكرّتِكُم ْـ ،وَاْل َ
وََتحِيّاتُه ُـ عَلَيْكُم ْـ حَتّي َـ اْلعَ ْودِ اِل َح ْ

صلَواُتهُ وََتحِيّاُتهَُ ،وهُوَ َحسْبُنا وَِن ْعمَ الْوَكيلُ .
وََبرَكاُت ُه عَلَيْ ُكمْ وَ َ
الثّامن  :روى السيّد ابن طاووس عن ممّد بن ذكوان العروف بال سّجاد لنّه كان يكثر من ال سّجود والبكاء فيه حتّى ذهب بصره قال  :قلت

سمِ الِ الرّحْمنِ الرّحيمِ
للصّادق (عليه السلم)  :جعلت فداك هذا رجب علّمن فيه دعاءا ينفعن ال به ،قال (عليه السلم)  :اكتب ِب ْ

قل ف كلّ يوم من رجب صباحا ومساءا وف أعقاب صلواتك ف يومك وليلتك يا مَ نْ َارْجُو هُ لِ ُكلّ خَيْر ،وَآمَ نَ َسخَ َطهُ عِنْدَ

كُلّ َشرّ ،يا مَ نْ ُيعْطِي الْكَثيَ بِاْلقَليلِ ،يا مَ نْ ُيعْطي مَ نْ َسأََلهُ يا مَ نْ ُيعْطي مَ نْ لَ مْ يَ سْأَْلهُ َومَ نْ لَ مْ َي ْعرِفْ هُ

ف عَنّي ِبمَسْأَلَت
صرِ ْ
َتحَنّنا مِنْهُ وَرَ ْح َمةًَ ،اعْطِن ِبمَسْأَلَت اِيّاكَ جَميعَ خَ ْي ِر الدّنْيا وَجَميعَ خَ ْيرِ الْ ِخرَةِ ،وَا ْ
اِيّاكَ جَميعَ َش ّر الدّنْيا وَ َشرّ الْ ِخرَةِ ،فَاِّن ُه غَ ْيرُ مَ ْنقُوص ما َاعْطَيْتَ ،وَ ِزدْن ِمنْ َفضْلِكَ يا كَريُ .
يا ذَا

قال الراوي  :ثّ م ّد (عل يه ال سلم) يده الي سرى فق بض على لي ته ود عا بذا الدّعاء و هو يلوذ ب سبّابته اليم ن ،ثّ قال ب عد ذلك :

اْلجَللِ وَالِْكْرامِ ،يا ذَا الّنعْماءِ وَاْلجُودِ ،يا ذَا اْلمَنّ وَالطّوْلَِ ،حرّمْ شَيْبَت عَلَى النّارِ .
التّا سِع  :عن النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) انّه قال من قال :ف رجب :اَ سَْت ْغفِرُ الَ ل اِلـهَ إِلّ ُهوَ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ
وَاَتُوبُ اِلَ ْيهِ

مائة مرّة وختمها بالصّدقة ختم ال له بالرّحة والغفرة ،ومن قالا أربعمائة مرّة كتب ال له أجر مائة شهيد .

العاشر  :وعنه (صلى ال عليه وآله وسلم) قال  :من قال ف رجب( :ل اِلـهَ

إلّ الُ) ألف مرّة ،كتب ال له مائة ألف حسنة وبن ال له

مائة مدينة ف النّة .

الادي عشر  :ف الديث  :من استغفر ال ف رجب سبعي مرّة بالغداة وسبعي مرّة بالعشيّ يقول :اَسَْت ْغفِرُ الَ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ،
تام سبعي مرّة رفع يديه وقال :اَللّـهُ ّم ا ْغفِرْ ل وَتُبْ عَلَيّ،

فاذا بلغ

فان مات ف رجب مات مرضيّا عنه ول تسّه النّار ببكة رجب .

الثّا ن ع شر  :أن ي ستغفر ف هذا الش هر ألف مرّة قائلً :اَ سَْت ْغفِرُ الَ ذَا اْلجَللِ وَالِْكْرا مِ مِ نْ جَمي عِ الذّنُو بِ وَالثا مِ،
ليغفر له ال الرّحيم .
ل كثيا لقراءة قل هو ال احد عشرة آلف مرّة أو ألف مرّة أو مائة مرّة ف شهر رجب ،وروى ايضا
الثّالث عشر  :روى ال سّيد ف القبال فض ً
ا ّن من قرأ قُل هو ال أحدٌ مائة مرّة ف يوم المعة من شهر رجب كان له يوم القيامة نور يذبه ال النّة .
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الرّابع عشر  :روى السيّد ا نّ من صام يوما من رجب وصلّى أربع ركعات يقرأ ف الُول آية الكرسي مائة مرّة ،وف الثّانية قل هو ال أحد
مائتي مرّة ،ل يت الّا وقد شاهد مكانه ف النّة أو شوهد له .
الامس عشر  :روى السيّد ايضا عن النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) ا نّ من صلّى يوم المعة من رجب أربع ركعات ما بي صلة الظّهر

وصلة العصر يقرأ ف كلّ ركعة المد مرّة وآية الكرسي سبع مرّات وُقلْ هُ َو الُ أحَدٌ خس مرّات ،ثّ يقول عشرا اَسَْت ْغ ِفرُ الَ الّذي ل

اِلـهَ إِلّ ُهوَ وَاَ ْسأَُلهُ التّوَْبةَ،

كتب ال له من اليوم الذي صلّى فيه هذه الصّلة ال اليوم الذي يوت فيه بكلّ يوم ألف حسنة ،وأعطاه

بك ّل آية تلها مدينة ف النّة من الياقوت الحر ،وبكلّ حرف قصرا ف النّة من الدّ ّر البيض ،وزوّجه حور العي ورضي عنه بغي سخط،
وكتب من العابدين ،وختم له بالسّعادة والغفرة الب.

السّادس عشر  :أن يصوم ثلثة أيّام من هذا الشّهر هي أيّام الميس والمعة والسّبت ،فقد روى ا ّن من صامها ف شهر من الشهر الرم كتب

ال له عبادة تسعمائة عام .

ال سّابع عشر  :يصلّى ف هذا الشهر ستّي ركعة ،يُصلّى منها ف كلّ ليلة ركعتي يقرأ ف كلّ ركعة المد مرّة و (قُل يا أيّها الكا ِفرُو نَ) ثلث

مرّات و(ُقلْ هُ َو الُ أحَدٌ) مرّة واحدة ،فاذا سلم رفع يديه ال ال سّماء وقال  :ل اِلـهَ إلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَهُ ،لَهُ اْلمُ ْل كُ

ح ْمدُُ ،يحْيي وَيُميتُ ،وَهُوَ حَيّ ل َيمُوتُ ،بَِيدِهِ اْلخَ ْيرُ وَهُ َو عَلى ُكلّ شَيْيء قَديرٌ ،وَاِلَيْهِ اْلمَصيُ،
وَلَهُ اْل َ
وَل َحوْلَ وَل قُوّةَ إِلّ بِالِ اْلعَلِيّ اْلعَظيمِ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّد النّبِيّ ا ُلْمّيّ وَآلِهِ،

ويرر يده على وجهه،

وعن النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) انّ من فعل ذلك استجاب ال دعاءه واعطاه أجر ستّي حجّة وعُمرة .
الثّامن عشر  :روى عن النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) انّ من قرأ ف ليلة من ليال رجب مائة مرّة ُقلْ ُه َو الُ أحَدٌ ف ركعتي فكأنّما قد صام
مائة سنة ف سبيل ال ورزقه ال ف النّة مائة قصر كلّ قصر ف جوار نبّ من النبياء (عليهم السلم) .
لمْد وقُل يا أيّها
التّاسع عشر  :وعنه ( صلى ال عليه وآله وسلم) ايضا ا ّن من صلّى ف ليلة من ليال رجب عشر ركعات يقرأ ف كلّ ركعة ا َ
الكا ِفرُونَ مرّة ،والتّوحيد ثلث مرّات غفر ال له ما اقترفه من المم الب.
العشرون  :قال العلّمة الجلسي ف زاد العاد :روي عن أمي الؤمني (عليه السلم) انّه قال  :قال رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم)من قرأ
ف كلّ يوم من أيّام رجب وشعبان ورمضان وف كلّ ليلة منها كلّا من المد وآية الكرسي و(قُل يا أيّها الكا ِفرُو نَ) و ( ُقلْ ُه َو الُ أحَدٌ) و ( ُقلْ

ح ْمدُ لِ وَل اِلـهَ إلّ الُ وَالُ اَكَْبرُ ،وَل
َاعُو ُذ ِب َربّ ال َفلَق) و (ُقلْ َاعُوذُ ِب َربّ النّاسِ) ثلث مرّات ،وقال :سُبْحانَ الِ وَاْل َ
حمّ د وَآلِ ُمحَمّ د ،وثلثا اَللّ ـ ُهمّ ا ْغ ِفرْ
حَوْلَ وَل قُوّةَ إِلّ بِالِ اْلعَلِيّ اْلعَظي مِ ،وثلثا اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

لِ ْلمُؤمِنيَ وَاْلمُؤمِنا تِ ،وأربعمائة مرّة اَ سَْت ْغفِرُ الَ وَاَتُو بُ

اِلَيْ هِ ،غفر ال له ذنوبه وإن كانت عدد قطر المطار وَورق الشجار

وزبد البحارالب.

الادي والعشرون  :وقال العلمة الجلسي (رحه ال) ايضا من الأثور قول ل اِلـهَ إلّ
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الُ ف كلّ ليلة من هذا الشّهر ألف مرّة.

واعلم ا نّ أوّل ليلة من ليال المعة من رجب تسمّى ليلة الرّغائب وفيها عمل مأثور عن النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم)ذو فضل كثي ورواه
ال سّيد ف القبال والعلمة الجلسي رحه ال ف اجازة بن زهرة ،ومن فضله أن يغفر لن صلّاها ذنوب كثية ،وانّه اذا كان أوّل ليلة نزوله ال

قبه بعَث ال اليه ثواب هذه الصّلة ف أحسن صورة بوجه طلق ولسان ذلق ،فيقول :يا حبيب أبشر فقد نوت مِن كلّ شدّة ،فيقول َ :منْ أنت

فما رأيت أحسن وجها منك ،ول سعت كلما أحلى من كلمك ،ول شت رائحة أطيب من رائحتك؟ فيقول  :يا حبيب أنا ثواب تلك الصّلة

الت صلّيتها ليلة كذا ف بلدة كذا ف شهر كذا ف سنة كذا ،جئت اللّيلة لقضي حقّك ،وأنس وحدتك ،وارفع عنك وحشتك ،فاذا نفخ ف
الصّور ظلّلت ف عرصة القيامة على رأسِك ،فافرح فانّك لن تعدم الي أبدا .

صفَة هـذه الصّلة
وَ ِ
أن يصوم أوّل خيس من رجب ثّ يصلّي بي صلت الغرب والعشاء اثنت عشرة ركعة يفصل بي كلّ ركعتي بتسليمة يقرأ ف كلّ ركعة فاتة

ص ّل عَلى
الكتاب مرّة وَ (انّا أَْنزَلْنا هُ) ثلث مرّات و (ُقلْ هُ َو الُ أحَدٌ) اثن ت عشرة مرّة ،فاذا فرغ من صَلته قال سبعي مرّة :اَللّـ ُهمّ َ

حمّد النّبِيّ ا ُلْمّيّ َوعَلى آلِ هِ ،ثّ ي سجد ويقول ف سجوده سبعي مرّة :سُبّوحٌ ُقدّو سٌ رَبّ اْلمَلئِ َكةِ وَالرّو حِ
ُم َ

ثّ

يسأل حاجته فانّها تقضى ان شاء ال ،واعلم ايضا انّ من الندوب ف شهر رجب زيارة المام الرّضا (عليه السلم) ولا ف هذا الشّهر مزيّة كما
ج ف الثّواب وروى ا ّن عل يّ بن السي (عليه السلم) كان قد اعتمر ف رجب فكان
ا نّ للعمرة ايضا ف هذا الشّهر فضل وروي انّها تالية ال ّ

سنِ اْل َعفْوُ مِ ْن عِ ْندِكَ
يُصلّي عند الكعبة ويسجد ليله وناره وكان يسمع منه وهُو ف السّجود  :عَظُ َم الذّنْبُ مِ ْن عَ ْبدِكَ فَلَْيحْ ُ
.

ال ِقسْم الثّاني  :في العمال الخاصّة بليالي أو أيّامِ خاصّة من
رجب :
الليلة الُول :هي ليلة شريفة وقد ورد فيها أعمال :

الوّل  :أن يقول اذا رأى اللل :اَللّــُهمّ اَ ِهلّهُـ عَلَيْنـا بِا َلْمْنِـ وَالْيانِـ وَالسـّل َمةِ وَالِْسـْلمِ رَبّي َورَبّكَـ الُ
َعزّوَجَلّ

وروي عن النّب (صلى ال عليه وآله وسلم)انّه كان اذا رأى هلل رجب قال :

اَللّـ ُهمّ با ِر كْ لَنا ف رَجَب وَ َشعْبا نَ ،وبَ ّلغْنا َشهْرَ َرمَضا نَ ،وَاعِنّا عَلَى ال صّيامِ وَاْلقِيا مِ وَ ِحفْ ظِ اللّسانِ،
جعَلْ حَظّنا مِ ْنهُ اْلجُوعَ وَاْلعَ َطشَ .
صرِ ،وَل َت ْ
َوغَضّ الَْب َ
الثّان  :أن يغتسل ،فمن بعض العلماء عن النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) انّه قال  :من أدرك شهر رجب فاغتسل ف أوّله وأوسطه وآخره
خرج مِن ذنوبه كيوم ولدته ُامّه .
الثّالث  :أن يزور السي (عليه السلم) .
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الرّابع  :أن يُصلّي بعد صلة الغرب عشرين ركعة يقرأ ف كلّ ركعة فاتة الكتاب وقُل هو ال احد مرّة ويسلم بي كلّ ركعتي ليحفظ ف أهله
وماله ووَلده ،ويار مِن عذاب القب ،ويوز على الصّراط كالبق الاطف من غي حساب .
الامس  :أن يصلّي ركعتي بعد العشاء يقرأ ف أوّل ركعة منها فاتة الكتاب وأل نشرح مرّة ،وقل هو ال احدٌ ثلث مرّات ،وف الرّكعة الثّانية
فاتة الكتاب وأل نشرح و ُقلْ هُ َو الُ احدٌ والعوّذتي ،فاذا سلّم قال :ل اِلـ َه إ ّل الُ ثلثي مرّة ،وصلّى على النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم)
ثلثي مرّة ليغفر ال له ذنوبه ويرج منها كيوم ولدته اُمّه .

السّادس  :أن يصلّي ثلثي ركعة يقرأ ف كلّ ركعة فاتة الكتاب و ُق ْل يا أيّها الكا ِفرُونَ مرّة ،وسورة التوحيد ثلث مرّات .
ال سّابع  :أن يأت با ذكره الشّيخ ف الصباح حيث قال  :العمل ف أوّل ليلة من رجب  :روى ابو البختري وهب بن وهب عن ال صّادق (عليه
ال سلم) :عن أبيه ،عن جدّه ،عن عل يّ (عليه ال سلم) قال  :كان يعج به أن يفرغ نف سه أربع ليال ف ال سّنة ،و هي أوّل ليلة من رجب ،وليلة

النّصف من شعبان ،وليلة الفطر ،وليلة النّحر .

وروى عن أب جعفر الثّان (عليه السلم) انّه قال  :يستحبّ أن يدعو بذا الدّعاء أوّل ليلة من رجب بعد العشاء الخرة :

ك عَلى كُلّ شَيْيء ُمقْتَدِرٌ ،وَاَنّكَ ما تَشاءُ مِنْ َأمْر يَكُونُ ،اَللّـ ُهمّ
اَللّـ ُهمّ اِنّي اَساَلُكَ ِباَنّكَ مَلِكٌ ،واَنّ َ
حمّدُ يا رَسُولَ الِ ،اِنّي اَتَوجّهُ ِبكَ
ل عَلَيْهِ وَآِلهِ ،يا ُم َ
اِنّي اَتَوجّهُ اِلَ ْيكَ بِنَبِيّكَ ُمحَمّد نَبِيّ الرّ ْح َمةِ صَلّى ا ُ
اِلَى الِ رَبّ كَ َورَبّي لِيُ ْنجِ حَ ل بِ كَ طَلِبَت ،اَللّـ ُهمّ بِنَبِيّ كَ ُمحَمّد وَالَِْئ ّمةِ مِ نْ َاهْلِ بَيْتِ هِ صَلّى الُ عَلَيْ هِ
َوعَلَ ْي ِهمْ اَْنجِحْ طَلِبَت .

ّث تسأل حاجتك .

وروى عليّ بن حديد قال  :كان موسى بن جعفر (عليه السلم) يقول وهو ساجد بعد فراغه من صلة اللّيل :

حجّةُ أ ْن عَصَيْتُكَ ،ل صُنْعَ ل وَل ِلغَيْري ف اِحْسان إِلّ بِكَ ،ياكائِن
حمِدَةُ أنْ اَ َطعْتُكَ ،وَلَكَ اْل ُ
َلكَ الَْم ْ

ك عَلى ُكلّ شَيْيء قَديرٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي َاعُوذُ ِب كَ
(كائنا) قَ ْبلَ كُلّ شَيْيء  ،وَيا مُكَوّ نَ كُلّ شَيْيء  ،اِنّ َ

مِ نَ اْلعَدي َل ِة عِ ْندَ اْلمَ ْو تَِ ،ومِ نْ َشرّ اْل َمرْجِ عِ فِي اْلقُبُورَِ ،ومِ نَ النّدا َمةِ َيوْ مَ الْزِ َفةَِ ،فاَ سْاَُلكَ اَ نْ تُ صَلّيَ

شةً َنقِّيةً وَميتَت ميَتةً سَوِّيةًَ ،ومُ ْنقَلَب مُ ْنقَلَبا كَريا ،غَ ْيرَ
جعَ َل عَيْشي عَيْ َ
حمّد وَآلِ ُمحَمّد ،واَ نْ َت ْ
عَلى ُم َ
ِنـ
َنابيعـ اْلحِكْ َمةِ وَاُولِى الّن ْع َمةِ َومَعاد ِ
ِهـ الَِْئ ّمةَ ،ي ِ
صـ ّل عَلى ُمحَمّدـ وَآل ِ
مُخ ْز وَل فاض ِح ،اَللّــهُمّ َ

ِبـ
جعَ ْل عَواق َ
ِنـ كُلّ سـُوء ،وَل تَأ ُخذْنـ عَلى غِرّة ،وَل عَلى َغفْلَة ،وَل َت ْ
ِمـ م ْ
ْعصـمْن ِبه ْ
ِصـَمةِ ،وَا ِ
اْلع ْ

ضرّ كَ،
ض عَنّي َفاِنّ َم ْغ ِفرَتَ كَ لِلظّالِميَ ،وَاَنَا مِ نَ الظّالِميَ اَللّـ ُهمّ ا ْغ ِفرْ ل ما ل َي ُ
َاعْمال حَ سْرةً ،وَارْ َ

وَاعْطِنـ مـا ل يَ ْنقُصُـكََ ،فاِنّكَـ الْوسـيعُ رَ ْحمَتُهـُ ،الْبدَيعُـ حِكْمَتُهـُ ،وََاعْطِنـ السّـعَةَ وَال ّد َعةَ ،وا َلْمْنَـ
ص ْدقَ عَلَ ْي كَ َوعَلى
حةَ ،وَالُْبخُو عَ وَاْلقُنُو عَ ،وَالشّ ْكرَ وَاْلمُعافاةَ ،والّتقْوى وَال صّبْرَ ،وَال ّ
صّ
وَال ّ
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اَوْلِياِئ كَ،

سرَ وَالشّكْرَ ،وََا ْعمِ مْ بِذلِ كَ يا رَبّ َاهْلي وَوَلَدي وَاِخْوا ن في كَ َومَ نْ اَحْبَبْ تُ وَاَحَبّ ن ،وَوََلدْ تُ
وَالْيُ ْ
َووََلدَن مِنَ اْل ُمسْلِميَ وَاْلمُ ْؤمِنيَ يا َربّ الْعالَميَ .
قال ابن أشيم :هذا الدّعاء يعقب الثّمان ركعات صلة اللّيل قبل صلة الوتر ،ثّ تصلي الثلث ركعات صلة الوتر فاذا سلّمت قلت وأنت
جالِس :

ح ْمدُ لِ الّذي ل تَ ْن َفدُ خَزائِنُ هُ ،وَل يَخا فُ آمِنُ هُ ،رَبّ اِ نِ ارْتَكَبْ تُ اْلمَعا صِيَ فَذلِ كَ ِث َقةٌ مِنّي بِ َك َرمِ كَ
اَْل َ
اِنّ كَ َتقْبَلُ التّوَْب َة عَ نْ عِبادِ كَ ،وََت ْعفُو عَ نْ سَيّئاِتهِمْ ،وََت ْغفِرُ الزّلَلَ ،وَاِنّ كَ مُجي بٌ لِداعي كَ َومِنْ هُ قَري بٌ،

وَاَنَا تائِ بٌ اِلَيْ كَ مِ نَ اْلخَطايا ،وَراغِ بٌ اِلَ ْي كَ ف تَوْفيِ حَظّي مِ نَ اْلعَطايا ،يا خالِ قَ الْبَرايا ،يا مُ ْنقِذي مِ نْ

ت الُ
سرُورَ ،وَا ْكفِ ن َش ّر عَواقِ بِ ا ْلمُورِ ،فَاَنْ َ
كُلّ شَديدَة ،يا مُجيي مِ نْ ُكلّ َمحْذُور ،وَ ّف ْر عَلَيّ ال ّ
عَلى َنعْمائِكَ وَجَزيلِ عَطاِئكَ َمشْكُورٌ وَلِكُلّ خَيْر َمذْخُورٌ .

واعلم ا ّن لكلّ ليلة من ليال هذا الشّهر الشّريف صلة خاصّة ذكرها علماؤنا ول يسمح لنا القام نقلها .

اليوْم الوّل مِنْ رَجَب
وهو يوم شريف وفيه أعمال :
الوّل  :ال صّيام وقد روي انّ نوحا (عليه السلم)كان قد ركب سفينته ف هذا اليوم فأمر َم نْ مع ُه أن يصوموه ومن صام هذا اليوم تباعدت عنه

النّار مسي سنة .
الثّان  :الغُسل .

الثّالث  :زيارة الُ سي (عل يه ال سلم)  .روى الش يخ عن بش ي الدّهان عن ال صّادق (عل يه ال سلم) قال  :من زار ال سي بن علي (عليه ما
السلم) أوّل يوم من رجب غفر ال له البتّة .
الرّابع  :أن يدعو بالدّعاء الطّويل الروي ف كتاب القبال .
الامس  :أن يبتديء صلة سلمان (رضي ال عنه) ،وهي ثلثون ركعة يصلّي منها ف هذا اليوم عشر ركعات ،يسلّم بعد كلّ ركعتي ،ويقرأ ف
كلّ ركعة فاتة الكتاب مرّة ،وقُل ُه َو الُ َاحَ ٌد ثلث مرّات ،وقُل يا أيّها الكا ِفرُو َن ثلث مرّات ،فاذا سلّم رفع يديه وقال :

حمْدُ ُيحْيي وَيُمي تُ ،وَهُوَ حَيّ ل َيمُو تُ بَِيدِ هِ
ل اِلـهَ إلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ ،لَ هُ اْلمُ ْل كُ وَلَ هُ اْل َ

اْلخَ ْيرُ وَهُ َو عَلى كُلّ شَيْ يء قَديرٌ ،ثّ يقول  :اَللّ ـ ُهمّ ل مانِ عَ لِ ما َاعْطَيْ تَ ،وَل ُمعْطِ يَ لِ ما مََنعْ تَ ،وَل
جدّ مِ ْن كَ اْلجَدّ ،ثّ ي سح بما وج هه وي صلّي عشرا بذه ال صّفة ف يوم النّ صف من ر جب ولكن يقول ب عد (عَلى كُلّ
يَ ْنفَ عُ ذَا اْل َ
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شَيْيء قَديرٌ) وَ صَلّى الُ عَلى ُمحَمّد وَآلِ هِ الطّاهِري نَ وَل حَوْلَ وَل قُوّةَ إِلّ بِالِ

العَلِيّ ْ ْلعَظي مِ ،ثّ يسح

وجهه بيديه ،ويسأل حاجته وهذه صلة ذات فوائد جّة ل ينبغي التّغاضى عنها ،ولسلمان (رحه ال) أيضا صلة اُخرى ف هذا اليوم وهي عشر

ركعات يقرأ ف كلّ ركعة الفاتة مرّة والتّوحيد ثلث مرّات وهي صلة ذات فضل عظيم ،فانّها توجب غفران الذّنوب ،والوقاية مِن فتنة القب
ومن عذاب يوم القيامة ،ويصرف عن من صلّاها الذام والبص وذات النب .

وروى السيّد ف القبال صلة اُخرى لذا اليوم ايضا فراجعه إن شئت ،وف مثل هذا اليوم من سنة سبع وخسي كان على بعض القوال ولدة
المام الباقر (عليه السلم) ،وامّا متاري فيها فهو اليوم الثّالث من شهر صفر .
وف اليوم الثالث من هذا الشّهر على بعض الرّوايات كانت ولدة المام عل يّ النّقي (عليه السلم) وكان وفاته ف الثّالث من هذا الشّهر سنة
مائتي وأربع وخسي ف سرّ من رأى .
اليوم العاشر  :كان فيه على قول ابن عيّاش ولدة المام ممّد التّقي (عليه السلم) .

اللّيْلة الثّالِثة عشرة
اعلم انّه يستحبّ أن يصلّي ف كلّ ليلة من اللّيال البيض من هذه الشهر الثّلثة رجب وشعبان ورمضان اللّيلة الثالثة عشرة منها ركعتي ،يقرء

ف كلّ ركعة فاتة الكتاب مرّة ،وسورة يس وتبارك اللك والتّوحيد ،ويصلّي مثلها أربع ركعات بسلمي ف الليلة الرّابعة عشرة ،ويأت ستّ

ركعات مثل ها ي سلّم ب ي كلّ ركعت ي من ها ف الليلة الام سة عشرة ،ف عن ال صّادق (عل يه ال سلم) انّه من ف عل ذلك حاز ف ضل ه ـذه الش هر
الثّلثة ،وغفر له ك ّل ذنب سوى شرك .

اليَومُ الثّالث عشر
هو أوّل اليّام البيض ،وقد ورد لِلصيام ف هذا اليوم واليومي بعده أجر جزيل ،ومَن أراد أن يدعو بدعاء أمّ داود فليبدأ بصيام هذا اليوم ،وكان

ف هذا اليوم على الشهور ولدة أمي الؤمني صلوات ال وسلمه عليه ف الكعبة بعد ثلثي سنة من عام الفيل .

لَيلة النّصف مِن رجب
وهي ليلة شريفة وردت فيها أعمال :
الوّل  :الغُسل .
الثّان  :احياؤها بالعبـادة كما قال العلّمة الجلسي .
الثّالث  :زيـارة السي (عليه السلم) .
الرّابع  :الصّلة ستّ ركعات التّي قد مرّت عند ذكر الليلة الثّالثة عشرة .
الامس  :ال صّلة ثلثون ركعة ،يقرأ ف كلّ ركعة الفاتة مرّة ،والتّوحيد عشر مرّات ،وقد روى ال سّيد هذه ال صّلة عن النّب ( صلى ال عليه
ل كثيا .
وآله وسلم)وروى لـا فض ً
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ال سّادس  :ال صّلة اثن تا عشرة رك عة ،ت سلم ب ي كلّ ركعت ي ،تقرأ ف كلّ رك عة كلّا من سور الفات ة والتّوح يد والفلق والنّاس وآ ية الكر سي

خذُ مِ ْن دُونِه
وسورة (انّا أنزلناهُ) أربع مرّات ،ثّ تسلّم وتقول بعد الفراغ أربع مرّاتَ :الُ َالُ رَبّي ل اُ ْشرِكُ بِهِ شَيْئا ،وَلَ اَّت ِ

وَلِيّا،

ثّ تدعو با أحببت ،وقد روى ال سّيد هذه ال صّلة عن ال صّادق (عليه السلم)بذه ال صّفة ولكن الشّيخ قال ف الصباح  :روى داوُد بن

سرحان عن ال صّادق (عليه السلم) قال  :تصلّي ليلة النّصف من رجب اثنت عشرة ركعة تقرأ ف كلّ ركعة المد وسورة ،فاذا فرغت من

ح ْمدُ لِ وَل
الصّلة قرأت بعد ذلك المد والعوّذتي وسورة الخلص وآية الكرسي أربع مرّات ،وتقول بعد ذلك  :سُبْحانَ الِ وَاْل َ
اِل ـهَ إ ّل الُ وَالُ اَكَْبرُ أر بع مرّات ،ثّ تقول  :اَلُ اَلُ رَبّي ل اُ ْشرِ كُ بِ هِ شَيْئا ،وَ ما شاءَ الُ ل قُوّةَ إِلّ بِالِ
اْلعَلِيّ اْلعَظيمِ،

وتقول ف ليلة سبع وعشرين مثلها .

يَومُ النّصف مِن رجب
وهو يوم مبارك وفيه أعمال :
الوّل  :الغُسل .
ي ش هر نزور ال سي (عل يه
الثّا ن  :زيارة ال سي (عل يه ال سلم) ف عن ا بن أ ب ن صر انّه قال  :سألت أ با ال سن الرّ ضا (عل يه ال سلم)؟ ف أ ّ
السلم)قال  :ف النّصف من رجب ،والنّصف من شعبان .

الثّالث  :صلة سلمان على نو ما م ّر ف اليوم الوّل .
الرّابع  :أن يصلّي أربع ركعات فاذا سلّم بسط يده وقال :

اَللّـهُمّ يا ُمذِلّ كُلّ جَبّار ،وَيا ُم ِعزّ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَنْ تَ َكهْفي حيَ ُتعْيينِى اْلمَذاهِ بُ ،وَاَنْ تَ بارِئُ خَلْقي

صرِ عَلى
ت عَ نْ َخلْقي غَنِيّا ،وَلَوْل رَ ْحمَتُ كَ لَكُنْ تُ مِ نَ الْهالِكيَ ،وَاَنْ تَ مُؤَيّدي بِالنّ ْ
رَ ْحمَةً ب وَ َقدْ كُنْ َ

صرُكَ اِيّايَ لَكُنْتُ مِنَ اْل َمفْضُوحيَ ،يا ُمرْسِلَ الرّ ْحمَةِ مِنْ مَعادِنِهاَ ،ومُ ْنشِىءَ الَْبرَ َكةِ مِنْ
َاعْدائي وَلَوْل نَ ْ

ضعَتْ َلهُ اْلمُلُوكِ نيَ
سهُ بِالشّمُوخِ وَالرّفْ َعةَِ ،فاَوْلِيا ُؤهُ ِب ِعزّهِ يََت َعزّزُونَ ،وَيا مَنْ وَ َ
ضعِها ،يا َمنْ خَصّ َن ْف َ
مَوا ِ
اْل َمذَّلةِ عَلى َاعْنا ِقهِ مَْ ،فهُ مْ مِ نْ سَطَواِتهِ خاِئفُو نَ ،اَ ساَلُكَ بِكَيْنُونِيِّت كَ الّتِي اشَْت َققْتَ ها مِ نْ كِ ْبرِيائِ كَ،
وَاَساَُلكَ بِكِ ْبرِياِئكَ الّتِى اشَْت َققْتَها مِ ْن ِعزّتِ كَ ،وَاَساَلُكَ ِب ِعزّتِكَ الّتِي اسْتَوَيْتَ بِها عَلى َعرْشِكَ َفخَ َلقْ تَ

حمّد وَاَ ْهلِ بَيِْتهِ .
بِها جَميعَ خَ ْلقِكَ َفهُمْ لَكَ مُ ْذعِنُونَ َانْ ُتصَلّيَ عَلى ُم َ
وف الديث ما دعا بذا الدّعاء مكروب الّا نفّس ال كُربته .
الامس  :دعاء أمّ داوُد وهو اه ّم أعمال هذا اليوم ومن آثاره قضاء الوائج وكشف الكروب ودفع ظُلم الظالي ،وصفته على ما أورده الشّيخ
ف الصباح هي ا ّن من أراد ذلك فليصم اليوم الثّالث عشر والرّابع عشر والامس عشر  :فاذا كان عند الزّوال من اليوم الامس عشر اغتسل،
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فاذا زالت الشّمس صلّى الظّهر والعصر يسن ركوعهما وسجُودها ،وليكن ف موضع خال ل يشغله شاغل ،ول يكلّمه انسان ،فاذا فرغ من
ال صّلة ا ستقبل القبلة وقرأ ال مد مائة مرّة ،والخلص مائة مرّة ،وآ ية الكر سي ع شر مرّات ،ثّ يقرأ ب عد ذلك سُورة النعام ،وب ن ا سرائيل،

والكهف ،ولقمان ،ويس ،والصّافات ،وحم ،السّجدة وحم ،عسق وحم ،الدّخان ،والفتح ،والواقعة ،واللك ،ون ،و (اذا السّماء انشقّت) ،وما
بعدها ال آخر القرآن ،فاذا فرغ من ذلك قال وهو مستقبل القبلة :

ق الُ اْلعَظي مُ الّذي ل اِلـهَ إِلّ هُوَ اْلحَيّ اْلقَيّو مُ ،ذُو اْلجَللِ وَالِْكْرا مِ ،الرّحْم نُ الرّحي مُ ،اْلحَلي مُ
ص َد َ
َ
الْكَريُ ،الّذي لَيْ سَ َكمِثْلِ هِ شَيْءٌ َوهُوَ ال سّميعُ اْلعَلي مُ الْبَ صيُ الْخَبيَُ ،ش ِهدَ الُ اَنّ هُ ل اِل ـهَ إِلّ هُوَ
سطِ ل اِلـهَ إِلّ هُوَ اْلعَزيزُ اْلحَكي مُ ،وََب ّلغَ تْ رُ سُ ُلهُ الْكِرا مُ وَاَنَا عَلى
وَاْلمَلئِ َكةُ وَاُولُو اْلعِلْ مِ قائِما بِاْلقِ ْ

ذلِ كَ مِ نَ الشّاهِدي نَ ،اَللّـهُمّ لَ كَ اْلحَ ْمدُ ،وََل كَ الَْمجْدُ ،وََل كَ اْل ِعزّ ،وََل كَ اْل َفخْرُ ،وََل كَ اْل َق ْهرُ ،وَلَ كَ

الّن ْع َمةُ ،وَلَ كَ اْلعَ َظ َمةُ ،وََل كَ الرّ ْح َمةُ ،وَلَ كَ اْلمَهاَبةُ ،وَلَ كَ ال سّلْطانُ ،وََل كَ الْبَهاءُ ،وََل كَ ا ْلِمْتِنا نُ ،وََل كَ

التّ سْبيحُ ،وََل كَ الّتقْدي سُ ،وَلَ كَ الّتهْليلُ ،وَلَ كَ التّكْبيُ ،وََل كَ ما يُرى ،وََل كَ ما ل يُرى ،وََل كَ ما فَوْ قَ
سفْلى ،وَلَ كَ الْ ِخرَةُ وَالُْول ،وََل كَ ما
ال سّمواتِ اْلعُلى ،وَ َل كَ ما َتحْ تَ الثّرى ،وََل كَ الَْرَضُو نَ ال ّ
ِكـ عَلى وَحْيِكـَ،
صـ ّل عَلى جَ ْبرَئيلَ اَمين َ
ح ْمدِ وَالشّكرِ وَ الّنعْماءِ ،اَللّــُهمّ َ
ِنـ الثّناءِ وَاْل َ
ِهـ م َ
َترْضـى ب ِ

صرِ لَِنْبِيائِ كَ
وَاْلقَوِيّ عَلى َا ْمرِ كَ ،وَاْلمُطا عِ ف سَمواتِكََ ،ومَحالّ كَراماِت كَ اْلمَُتحَمّلِ لِكَلِماِت كَ النّا ِ

اْل ُم َدمّرِ َلِعْدائِ كَ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى ميكائيلَ مَلَ كِ رَ ْحمَتِ كَ ،وَالَْمخْلُو قِ ِلرَأْفَتِ كَ ،وَاْلمُ سَْتغْ ِفرِ اْلمُعيِ
لَِ ْهلِ طاعَتِ كَ ،اَللّ ـهُمّ صَ ّل عَلى اِ سْرافيلَ حامِلِ عَرْشِ كَ ،وَ صاحِبِ ال صّورِ اْلمُنْتَ ِظرِ َلِمْرِ كَ ،الْوَجِلِ
س َفرَةِ الْكِرامِ الَْبرَرَةِ الطّيّبيَ،
شفِقِ مِنْ خيفَتِكَ ،اَللّـهُمّ صَلّ عَلى َحمَ َلةِ اْل َعرْشِ الطّاهِرينََ ،وعَلى ال ّ
اْل ُم ْ

َوعَلى مَلئِكَتِ كَ الْكِرا مِ الْكاتِبيََ ،و عَلى مَلئِكَةِ اْلجِنا نِ ،وَ َخزََنةِ النّيا نَِ ،ومَلَ كِ اْلمَ ْو تِ وَا َلْعْوا نِ ،يا

ص ّل عَلى اَبي نا آدَ مَ بَدي عِ فِ ْطرَِت كَ الّذي َك ّرمْتَ هُ بِ سُجُودِ
ذَا اْلجَللِ وَالِْكْرا مِ ،اَللّ ـ ُهمّ َ

مَلئِكَتِ كَ،

وَاََبحْتَهُ جَنَّتكَ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُامّنا حَوّاءَ اْلمُ َطهّرَةِ مِنَ الرّجْسِ ،اْلمُصَفّاةِ مِ َن الدّنَسِ ،اْل ُمفَضّ َل ِة مِنَ

الِْنْسِ ،اْلمَُترَ ّددَةِ بَيْنَ مَحالّ اْلقُدْسِ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى هابيلَ وَشَيْث وَِادْريسَ وَنُوح وَهُود وَصالِح وَ

اِبْراهي مَ وَاِ سْماعيلَ وَاِ سْحاقَ وََي ْعقُو بَ وَيُو سُفَ وَالَْ سْباطِ وَلُوط وَ ُشعَيْب وَاَيّو بَ َومُو سى وَهارُو نَ

خضْرِ َوذِى اْل َقرْنَيْ نِ وَيُونُ سَ وَاِلْيا سَ وَالْيَ سَعَ َوذِي الْ ِكفْلِ وَطالُو تَ وَدا ُودَ وَ سُلَيْمانَ
وَيُوشَ عَ وَميشا وَاْل ِ
َوزَ َكرِيّا وَ َشعْ يا وََيحْ ي وَتُورَ خَ َومَتّى وَِا ْرمِ يا وَحَ ْيقُو قَ وَدانِيالَ َو ُعزَيْر وَعي سى وَ َشمْعُو نَ وَ ِجرْجي سَ

حمّد ،وَارْحَ مْ ُمحَمّدا
حمّد وَآلِ ُم َ
وَاْلحَوارِّييَ وَالَْتْبا عِ وَخالِد وَحَ ْنظَ َلةَ وَُلقْما نَ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

ت عَلى اِبْرهيمَ وَآلِ اِبْرهيمَ
صلّيْتَ وَرَ ِحمْتَ وَبا َركْ َ
حمّد ،كَما َ
حمّد وَآلِ ُم َ
وَآلَ ُمحَمّد ،وَبارِكْ عَلى ُم َ
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سعَداءِ وَالشّهَداءِ وَاَِئ ّمةِ اْلهُدى ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلَى
اِنّ كَ حَميدٌ مَجيدٌ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلَى الَْوْ صِياءِ وَال ّ
حمّدا
ـصْ ُم َ
لدّ وَالِْجْتِهادِ ،وَاخْص ُ
ـيّاحِ وَاْلعُبّادِ وَالُْمخْلِصـيَ وَالزّهّادِ وَاَهْلِ ا ِ
الَْبْدالِ وَالَْوْتادِ وَالس ّ
ضلً
سدَهُ مِنّي َتحِّيةً وَ سَلما ،وَ ِزدْ هُ َف ْ
وََاهْلَ بَيْتِ هِ ِباَ ْفضَلِ صَلَواتِكَ وَاَ ْجزَلِ كَراماِت كَ ،وَبَلّ غْ رُوحَ هُ وَ جَ َ
شرَ فِ مِ نَ النّبِيّيَ وَاْلمُرْ سَليَ وَالَْفاضِلِ اْل ُم َقرّبيَ،
وَ َشرَفا وَ َكرَما ،حَتّى تُبَ ّلغَ هُ َاعْلى دَرَجا تِ اَهْلِ ال ّ

اَللّـهُمّ وَ صَ ّل عَلى مَ نْ َسمّيْتُ َومَ نْ لَ مْ اُ َسمّ مِ نْ مَلئِكَتِ كَ وَاَنْبِياِئ كَ وَرُسُلِكَ وَاَهْلِ طاعَتِ كَ ،وَاَوْ صِلْ

شفِعُ ِب كَ
صَلَوات اِلَ ْيهِ مْ وَاِل َارْوا ِحهِ مْ ،وَا ْجعَ ْلهُ مْ اِخْوان في كَ وََاعْوان عَلى دُعائِ كَ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ سَْت ْ

اِلَ ْي كَ ،وَبِ َك َرمِ كَ اِل َك َرمِ كَ ،وَِبجُودِ كَ اِل جُودِ كَ ،وَِبرَ ْحمَتِ كَ اِل رَ ْحمَتِ كَ ،وَبِاَ ْهلِ طاعَتِ كَ اِلَ ْي كَ،
وَاَساَلُكَ الّلهُمّ بِكُلّ ما سَأََلكَ بِ هِ اَ َحدٌ مِ ْنهُ مْ مِ نْ مَ سْأَلَة شَريفَة غَ ْيرِ مَ ْردُودَة ،وَبِما دَعَوْ كَ بِ هِ مِ ْن َدعْوَة

مُجابَة غَ ْيرِ ُمخَيّبَة ،ياَالُ يارَحْمنُ يا رَحيمُ يا كَريُ يا عَظيمُ يا جَليلُ يا مُنيلُ يا جَميلُ يا كَفيلُ يا وَكيلُ
يا مُقيلُ يا مُجيُ يا خَبيُ يا مُنيُ يا مُبيُ يا مَنيعُ يا مُديلُ يا مُحيلُ يا كَبيُ يا قَديرُ يا بَصيُ يا شَكُورُ يا َبرّ

يا ُط ْهرُ يا طا ِهرُ يا قا ِهرُ يا ظا ِهرُ يا باطِ نُ يا ساِترُ يا مُحي طُ يا ُمقَْتدِرُ يا حَفي ظُ يا مَُتجَّبرُ يا قَري بُ يا

جمِلُ يا مُ ْنعِ مُ يا ُم ْفضِلُ يا قابِ ضُ يا
َودُودُ يا حَميدُ يا مَجيدُ يا مُ ْبدِئُ يا مُعيدُ يا شَهيدُ يا ُمحْ سِنُ يا ُم ْ

با ِسطُ يا هادي يا ُمرْسِلُ يا ُمرْ ِشدُ يا مُسَ ّددُ يا ُمعْطي يا مانِعُ يا دافِعُ يا رافِعُ يا باقي يا واقي يا َخلّقُ

يا وَهّا بُ يا تَوّا بُ يا فَتّا حُ يا َنفّا حُ يا ُمرْتا حُ يا مَ نْ بَِيدِ هِ كُلّ ِمفْتاح ،يا َنفّا عُ يا رَؤو فُ يا عَطُو فُ يا

كاف يا شاف يا مُعاف يا مُكاف يا وَفِيّ يا ُمهَ ْيمِنُ يا عَزيزُ يا جَبّارُ يا مُتَكَّبرُ يا سَلمُ يا مُ ْؤمِنُ يا اَ َحدُ يا
صرُ يا مُؤنِ سُ يا باعِ ثُ يا وا ِر ثُ يا عالِ مُ يا حاكِ مُ يا
ص َمدُ يا نُورُ يا ُمدَبّرُ يا َفرْدُ يا وِْترُ يا ُقدّو سُ يا نا ِ
َ

بادي يا مُتَعال يا مُصَوّرُ يا مُسَ ّلمُ يا مَُتحّبّ بُ يا قائِ مُ يا دائِمُ يا عَليمُ يا حَكي مُ يا جَوادُ يا بارِىءُ يا بارّ
يا سارّ يا عَدْلُ يا فا صِلُ يا دَيّا نُ يا حَنّا نُ يا مَنّا نُ يا سَميعُ يا بَدي عُ يا خَفيُ يا مُعيُ يا نا ِشرُ يا غا ِفرُ يا

سرُ يا مُميتُ يا ُمحْيي يا نافِعُ يا رازِقُ يا ُمقْتَدِرُ يا مُسَبّبُ يا مُغيثُ يا ُمغْن يا ُمقْن
سهّلُ يا مُيَ ّ
قَديُ يا مُ َ
ضرُ يا جاِبرُ يا حافِ ظُ يا شَديدُ يا غِيا ثُ يا عاِئدُ يا قابِ ضُ ،يا مَ نْ عَل
صدُ يا وا ِحدُ يا حا ِ
يا خالِ قُ يا را ِ

سرّ وَاَخْفى ،يا مَ نْ اِلَيْ هِ الّتدْبيُ
فَا سَْتعْلى فَكا نَ بِاْلمَنْ َظرِ ا َلْعْلى ،يا مَ نْ َقرُ بَ َفدَنا وََب ُعدَ فَنَأىَ ،وعَلِ مَ ال ّ
ي عَلَيْهِ َسهْلٌ يَسيٌ ،يا مَنْ هُ َو عَلى ما يَشاءُ قَديرٌ ،يا ُمرْسِلَ الرّياحِ ،يا فالِقَ
وَلَهُ اْلمَقاديرُ ،وَيا مَنِ اْلعَس ُ

الِْ صْباحِ ،يا باعِ ثَ الَْرْوا حِ ،يا ذَا اْلجُودِ وَال سّماحِ ،يا رادّ ما َقدْ فا تَ ،يا نا ِشرَ ا َلْمْوا تِ ،يا جامِ عَ
الشّتا تِ ،يا رازِ قَ مَ نْ يَشاءُ ِبغَ ْيرِ حِساب ،وَيا فاعِلَ ما يَشاءُ ،كَيْ فَ يَشاءُ وَيا ذَا اْلجَللِ وَالِْكْرا مِ ،يا

حَيّ يا قَيّو مُ ،يا حَيّا حيَ ل حَيّ ،يا حَيّ يا ُمحْيِ يَ اْلمَوْتى يا حَيّ ل اِلـهَ إِلّ اَنْ تَ بَدي عُ ال سّماواتِ
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حمّ د ،وَارْحَ مْ ُمحَمّدا وَآلَ ُمحَمّ د ،وَبارِ ْك عَلى
وَا َلْرْ ضِ ،يا اِل ي وَ سَيّدي صَ ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُم َ
ت عَلى اِبْرهي مَ وَآلِ اِبْرهي مَ اِنّ كَ حَميدٌ مَجيدٌ،
حمّ د ،كَ ما صَلّيْتَ وَبارَكْ تَ َورَ ِحمْ َ
حمّ د وَآلِ مُ َ
ُم َ
ضرّعي
وَارْحَ مْ ذُلّ وَ فاقَت وَ َفقْري وَاْنفِرادي وَوَ ْحدَت وَ ُخضُوعي بَيْ نَ َيدَيْ كَ وَاعْتِـمادي عَلَيْ كَ ،وََت َ

ش ِفقِ الْباِئسِ ،اْلمَهيِ اْلحَقيِ ،الْجائِعِ اْلفَقيِ،
اِلَ ْيكََ ،ا ْدعُوكَ دُعاءَ الْخاضِ ِع الذّليلِ الْخاشِعِ ،الْخائِفِ اْلمُ ْ

الْعاِئذِ اْلمُ سْتَجيِ ،اْل ُم ِقرّ ِبذَنْبِ هِ اْلمُ سْتَ ْغ ِفرِ مِنْ هُ ،اْلمُ سْتَكيِ ِلرَبّ هِ ،دُعاءَ مَ نْ اَ سْ َلمَْتهُ َثقِتُ هُ ،وَرَ َفضَتْ هُ اَحِبَتّ هُ،
َوعَ ُظمَ تْ فَجيعَتُ هُ ،دُعاءَ َحرِق حَز ين ،ضَع يف مَه ي ،بائِس مُ سْتَكي بِ كَ مُ سْتَجي ،اَللّـ ُهمّ وَاَساَلُكَ

ش ْهرِ
ح ْر َمةِ هذَا ال ّ
ك عَلى ما تَشاءُ قَديرٌ ،وَاَ ساَلُكَ ِب ُ
ِباَنّ كَ مَلي كٌ ،وَاَنّ كَ ما تَشاءُ مِ نْ اَمْر يَكُو نُ ،وَاَنّ َ

حمّد عَلَيْهِ
حقّ نَبِيّكَ ُم َ
اْلحَرامِ ،وَالْبَيْتِ اْلحَرامِ ،وَالَْب َلدِ اْلحَرامِ ،وَالرّكْنِ وَاْلمَقامِ ،وَاْلمَشاعِرِ اْلعِظامِ ،وَِب َ
ف عَلى َي ْعقُوبَ،
وَآلِهِ السّلمُ ،يا مَنْ وَهَبَ ِلدَمَ شِيْثا ،وَلِبْراهيمَ اِسْماعيلَ وَاِسْحاقَ ،وَيا مَنْ َردّ يُوسُ َ
ضرِ ف عِلْمِ هِ ،وَيا مَ نْ وَهَ بَ
ضرّ اَيّو بَ ،يا رادّ مُوسى عَلى ُامّ هِ ،وَ زاِئدَ اْلخِ ْ
وَيا مَ نْ َكشَ فَ َب ْعدَ الْبَلءِ ُ

لِدا ُودَ سُلَيْمانَ ،وَِلزَ َكرِيّا َيحْ ي ،وَِلمَرْيَ َم عي سى ،يا حافِ ظَ بِنْ تِ ُشعَيْب ،وَ يا كافِلَ وََلدِ اُمّ مُو سى،
اَساَُلكَ اَ نْ تُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وََا نْ َت ْغ ِفرَ لِي ذُنُوب كُلّها ،وَتُجيَن مِ ْن عَذابِ كَ ،وَتُوجِ بَ

ل رِضْواَن كَ وَاَماَن كَ وَاِحْساَنكَ َو ُغفْرانَ كَ وَجِناَن كَ ،وَاَساَُلكَ اَ نْ َتفُكّ عَنّي كُلّ حَ ْلقَة بَيْن وَبَيْ نَ مَ نْ

س عَنّي كُلّ ناطِق
خرِ َ
صعْب ،وَتُ سَهّلَ ل كُلّ عَ سَي ،وَُت ْ
يُؤْذي ن ،وََتفْتَ حَ ل كُلّ باب ،وَتُلَيّ نَ ل كُلّ َ
ت عَنّي كُ ّل َعدُوّ ل وَحا سِد ،وََتمْنَ عَ مِنّي كُلّ ظالِم ،وَتَ ْكفِيَن كُلّ
شرّ ،وَتَكُفّ عَنّي كُلّ باغ ،وَتَكْبِ َ
ِب َ
عائِق َيحُولُ بَيْ ن وَبَيْ نَ حاجَ ت ،وَيُحاوِلُ اَ نْ ُي َفرّ قَ بَيْ ن وَبَيْ نَ طاعَتِ كَ ،وَيُثَبّطَ ن عَ نْ عِبادَتِ كَ ،يا مَ نْ

اَْلجَمَـ اْلجِنّ اْلمَُتمَرّدينـَ ،وَ َقهَ َر عُتاةَ الشّياطيِ ،وََاذَلّ رِقابَـ اْلمَُتجَبّرينـََ ،و َردّ كَ ْيدَ اْلمُتَسَـلّطي عَنِـ
جعَلَ قَضاءَ حاجَت
ك عَلى ما تَشاءُ ،وَتَسْهيلِكَ لِما تَشاءُ كَيْ فَ تَشاءُ اَ نْ َت ْ
ضعَفيَ ،اَساَُلكَ ِب ُقدْرَتِ َ
اْلمُ سَْت ْ

فيما تَشاءُ .

ّث اسجد على الرض وعفّر خدّيك وقل :

ضرّعيَ ،ومَسْكَنَت وَ َفقْرى اِلَيْكَ
جدْتُ ،وَبِكَ امَنْتُ ،فَارْحَمْ ذُلّي وَفاقَت ،وَاجْتِهادي وََت َ
اَللّـهُمّ لَكَ َس َ
يا َربّ .
واجتهد أن تسح عيناك ولو بقدر رأس الذّبابة دُموعا فا ّن ذلك علمة الجابة .
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اليَومُ الخامس والعشرون
ف هذا اليوم من سنة مائة وثلث وثاني كانت وفاة المام موسى بن جعفر (عليهما السلم) ف بغداد وله من العُمر خس وخسون سنة ،وهو
يوم يتجدّد فيه احزان آل ممّد (عليهم السلم) وشيعتهم .

الليلة السّابعة وَالعِشرون
هي ليلة البعث وهي من اللّيال التبّكة وفيها اعمال :
الوّل  :قال الشّيخ ف الصباح :روى عن أب جعفر الواد (عليه السلم)قال :ا نّ ف رجب ليلة هي خي للنّاس مّا طلعت عليه الشّمس ،وهي

ليلة ال سّابع والعشرين منه بُنّ رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) ف صبيحتها ،وا ّن للعامل فيها من شيعتنا مثل أجر عمل ستّي سنة  .قيل
ي ساعة من ساعات اللّيل كانت قبل منتصفه صلّيت اثنت عشرة
وما العمل فيها ؟ قال  :اذا صلّيت العشاء ثّ أخذت مضجعك ثّ استيقظت أ ّ

ركعة ،تقرأ ف كلّ ركعة المد وسورة خفيفة من الف صّل ،والف صّل سورة ممّد ( صلى ال عليه وآله وسلم) ال آخر القرآن ،وتسلّم بي كلّ
ركعتي ،فاذا فرغت من ال صّلوات جلست بعد ال سّلم وقرأت المد سبعا ،والعوذّتي سبعا ،و ( ُقلْ هُ َو الُ أحَدٌ) و (قُل يا أيّها الكا ِفرُو نَ) كلً

منهما سبعا ،وانّا أنزلناه وآية الكُرسي كلً منهما سبعا ،وتقول بعد ذلك كلّه :

خذْ وَلَدا وَلَ مْ يَكُ نْ لَ هُ شَري كٌ ف اْلمُلْ كِ ،وَلَ مْ يَكُ نْ لَ هُ وَلِيّ مِ نَ الذّلّ َوكَّبرْ هُ
ح ْمدُ لِ الّذي لَ مْ يَّت ِ
اَْل َ

تَكْبيا اَللّـ ُهمّ اِنّي اَساَلُكَ ِبمَعا ِق ِد ِعزّ َك عَلَىَّ ،ارْكا نِ عَرْشِ كََ ،ومُنَْتهَى الرّ ْح َمةِ مِ نْ كِتاِب كَ ،وَبِا ْسمِكَ
ا َلْعْظَ مِ ا َلْعْظَ مِ ا َلْعْظَ مَِ ،وذِ ْكرِ كَ ا َلْعْلَى ا َلْعْلَى ا َلْعْلَى ،وَبِكَلِماِت كَ التّامّا تِ اَ نْ تُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّد
وَآلِ هِ ،وَاَ نْ َت ْفعَلَ ب ما اَنْ تَ َاهْلُ هُ .

ب الغُسل ف هذه اللّيلة وقد مرّت عند ذكر ليلة النّصف من رجب
ثّ ادع با شئت ،ويستح ّ

(ص  )143صلة تصلّى ايضا ف هذه اللّيلة .
الثّان  :زيارة أمي الؤمني (عليه السلم) ،وهي أفضل أعمال هذه اللّيلة ،وله (عليه السلم) ف هذه اللّيلة زيارات ثلث سنشي اليها ف باب
الزيارات ان شاء ال ،واعلم ا ّن أبا عبد ال ممّد بن بطوطة الذي هو من علماء أهل السّنة وقد عاش قبل ستّة قرون قد أتى بذكر الرقد الطّاهر

لول نا ام ي الؤمن ي (عل يه ال سلم) ف رحل ته العرو فة با سه (رحلة ا بن بطُو طة) عند ما ذكر دخوله مدي نة النّجف الشرف ف عود ته من مكّة

الُعظّمة ،فقال :وأهل هذه الدينة ُكلّهم رافضيّة وهذه الرّوضة ظهرت لا كرامات ،منها ا ّن ف ليلة ال سّابع والعشرين من رجب وتسمّى عندهم

ليلة الحي يؤتى ال تلك الرّوضة بكلّ مفعد ،من العراقي وخراسان وبلد فارس والرّوم ،فيجتمع منهم الثّلثون والربعُون ونو ذلك ،فاذا كان

بعد العشاء الخرة جعلوا فوق الضّريح القدّس والنّاس ينتظرون قيامهم وهم ما بي مصلّ وذاكر وتال ومشاهد الرّوضة ،فاذا مضى من اللّيل

نصفه أو ثلثاه أو نو ذلك قام الميع أصحّاء من غي سوء ،وهم يقولون :ل اِلـهَ إلّ الُ ُمحَ ّمدٌ رَ سُولُ الِ عَلَيّ وَلّ

الِ،

وهذا أ مر م ستفيض عند هم سعته من الثّقات ول أح ضر تلك اللّيلة ،لكنّي رأ يت بدر سة الضيّاف ثل ثة من الرّجال ،أحد هم من أرض الرّوم،
والثّان من اصفهان ،والثّالث من خراسان ،وهم مقعدون فاستخبتم عن شأنم فأخبون انّهم ل يدركوا الليلة الحي ،وانّهم منتظرون أوانا من

عام آخر ،وهذه اللّيلة يتمع لا النّاس من البلد خلق كثي ،ويقيمون سوقا عظيمة مدّة عشرة أيّام .
أقول  :ل تستبعد هذا الديث فا ّن ما برز من هذه الرّوضات الشّريفة من الكرامات الثّابتة لنا عن طريق التّواتر تفوق حدّ الحصاء ،وهذا شهر
شوّال من ال سّنة الاض ية سنة ألف وثلثائة وأربع ي قد شا هد الل ف يه معجزة باهرة غ ي قابلة للفكار و من الر قد الطّا هر لمام نا ثامِن الئ مة
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الداة ،وضامن المة العُصاة مولنا أب السن عل ّي بن موسى الرّضا صلوات ال وسلمه عليه ،فثلث نسوة مقعدة مصابة بالفال أو نظائره قد
تو سّلن بذا الرقد الشّريف والطبّاء ودكاترة الطب كانت قد أبدت عجزها عن علجه نّ ،فبان ما رزقن من الشّفاء للمل ناصعا كالشّمس ف
السماء ال صّاحية ،وكمعجزة انفتاح باب مدينة النّجف على أعراب البادية ،وقد تلّت هذه القيقة للجميع فآمن با على ما حكى حت دكاترة

الطّب الواقفي على أماكن مصابة به من السقام ،فأبدوا تصديقهم لا مع شدّة تبيّنهم للمر ورقّتهم فيه ،وقد سجّل بعضهم كتابا يشهد فيه على

ما رزقن من الشّفاء ،ولو ل ملحظة الختصار ومناسبة القام لثبتّ القصة كاملة ولقد أجاد شيخنا الرّ العاملي ف اُرجوزته :
شهَدهِ
وَما بَدا ِمنْ َبرَكاتِ مَ ْ
َوكَشِفَا الْعمى وَا َلرْضى بِهِ

ف ُك ّل يَوْم اَ ْمسُهُ ِم ْثلُ غَدِهِ
اِجابَةُ الدّعا ِء ف َاعْتابِهِ

الثّالث  :قال الكفعمي ف كتاب البلد المي :اُدع ف ليلة البعث بذا الدّعاء :

شهْرِ اْل ُمعَظّ مِ وَاْل ُمرْ سَلِ اْلمُ َكرّ مِ اَ نْ تُ صَلّيَ
اَللّـهُمّ اِنّي اَساَُلكَ بِالّتجَلِي ا َلْعْظَ مِ ف هذِ هِ اللّيْ َلةِ مِ نَ ال ّ
حمّد وَآلِ هِ ،وَاَ نْ َت ْغفِرَ لَنا ما اَنْ تَ بِ هِ مِنّا َاعْلَ مُ ،يا مَ نْ َيعْلَ مُ وَل َنعْلَ مُ ،اَللّـهُمّ بارِ كْ لَنا ف لَ ْيلَتِنا
عَلى ُم َ

شرَ فِ الرّ ساَلةِ َفضّلْتَ ها ،وَبِكَرامَتِ كَ اَجْلَلْتَ ها ،وَبِالَْمحَلّ الشّري فِ اَحْلَلْتَ ها ،اَللّ ـهُمّ فَاِنّا
هذِ هِ الّ ت ِب َ

صرِ اْلعَفي فِ ،اَ نْ تُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّ د وَآلِ هِ ،وَ َا نْ
نَ سْأَلُكَ بِاْلمَ ْبعَ ثِ الشّري فِ ،وَال سّّيدِ اللّطي فِ ،وَاْلعُنْ ُ

جعَلَ َاعْمالَ نا ف هذِ هِ اللّيْ َلةِ وَ ف ساِيرِ اللّيال َمقْبُوَلةًَ ،وذُنُوبَ نا َمغْفُورَةً ،وَحَ سَناتِنا َمشْكُو َرةً ،وَ سَيّئاتِنا
َت ْ

سرُورَةً ،وَاَرْزاقَنا مِ نْ َلدُنْ كَ بِالْيُ سْرِ َمدْرُورَةً ،اَللّـهُمّ اِنّ كَ تَرى وَل
مَ سْتُورَةً ،وَقُلُوبَنا ِبحُ سْنِ اْلقَوْلِ مَ ْ

تُرى ،وَاَنْ تَ بِاْلمَنْ َظرِ ا َلْعْلى ،وَاِنّ اِلَيْ كَ الرّجْ عى وَاْلمُنْتَ هى ،وَاِنّ لَ كَ اْلمَما تَ وَالَْمحْ يا ،وَاِنّ لَ كَ

الْ ِخرَةَ وَالُْول ،اَللّ ـهُمّ اِنّا َنعُوذُ بِ كَ اَ نْ َنذِلّ وََنخْزى ،وَاَ نْ نَأتِ يَ ما عَنْ هُ تَنْ هى اَللّ ـهُمّ اِنّا نَ سْأَلُكَ

اْلجَّنةَ ِبرَحْمَتِكَ ،وَنَسْتَعيذُ ِبكَ مِنَ النّارِ فََا ِعذْنا مِنْها ِب ُقدْرَتِكَ وَنَسْأَلُكَ مِنَ اْلحُورِ الْعيِ فَارْزُقْنا ِب ِعزّتِكَ،
وَا ْجعَلْ َاوْسَعَ اَرْزاقِنا عِ ْندَ كَِبرِ سِنّنا ،وَاَحْسَنَ َاعْمالِنا عِ ْندَ اقْتِرابِ آجالِنا ،وَاَطِلْ ف طاعَِتكَ وَما ُي َقرّبُ

سنْ ف جَمي عِ اَحْوالِنا وَُامُورِنا َمعْرِفَتَنا  ،وَل تَ ِكلْنا اِل
اِلَ ْي كَ وَُيحْظي عِ ْندَ كَ وَُيزْلِ فُ َلدَيْ كَ َاعْمارَنا ،وَاَحْ ِ
اَحَد مِنْ خَ ْل ِقكَ فََي ُمنّ عَلَيْنا ،وََت َفضّ ْل عَلَيْنا بَميعِ حَواِئجِنا لِلدّنْيا وَالْ ِخرَةِ ،وَاْبدَأ بِابائِنا وَاَبْنائِنا وَجَميعِ
سأَلُكَ بِا ْسمِكَ اْلعَظيمِ،
اِخْوانِنَا اْلمُ ْؤمِنيَ ف جَميعِ ما َسأَلْناكَ لَِْنفُسِنا يا َارْحَمَ الرّاحِميَ ،اَللّـهُمّ اِنّا نَ ْ
ّهـ ل َي ْغ ِفرُ
َظيمـ اِن ُ
ْبـ اْلع َ
َنـ َت ْغفِرَ لَنَا الذّن َ
حمّدـ وَآلِ ُمحَمّدـ ،وَا ْ
ُصـلّيَ عَلى ُم َ
َنـ ت َ
ِكـ اْلقَديِ ،ا ْ
َومُلْك َ

حرُ مَِ ،ا ْك َرمْتَنا بِ هِ مِ نْ بَيْ نِ
اْلعَظي مَ اْلعَظي مُ ،اَللّـ ُهمّ وَهذا رَجَ بٌ اْلمُ َكرّ مُ الّذي اَ ْك َرمْتَنا بِ هِ ،اَوّلُ اَ ْش ُهرِ اْل ُ

ا ُلْمَمَِ ،فلَكَ اْلحَ ْمدُ يا ذَا اْلجُودِ وَالْ َكرَمَِ ،فاَ ْسأَلُكَ ِبهِ وَبِا ْسمِكَ ا َلْعْظَمِ ا َلْعْظَمِ ا َلْعْ َظمِ الَْجَلّ ا َلْ ْكرَمِ،

خرُ جُ مِنْ كَ اِل غَ ْيرِ كَ ،اَ نْ تُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّد وَاَهْلِ بَيْتِ هِ الطّاهِري نَ،
الّذي خَ َلقْتَ هُ فَا سَْتقَرّ ف ظِلّ كَ فَل َي ْ
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جعَلَ نا مِ نَ الْعامِليَ في هِ بِطاعَتِ كَ ،وَا ْلمِليَ في هِ ِلشَفاعَتِ كَ ،اَللّ ـهُمّ ا ْهدِ نا اِل سَواءِ ال سّبيلِ،
وََا نْ َت ْ
وَا ْجعَلْ مَقيلَ نا عِ ْندَ كَ خَ ْيرَ مَق يل ،ف ظِلّ ظَل يلَ ،ومُلك جَز يل ،فَاِنّ كَ حَ سْبُنا وَِنعْ مَ الْوَكيلُ ،اَللّ ـهُمّ

اقْلِبْ نا ُمفْلِحيَ مُ ْنجِحيَ غَيْرَ َمغْضُوب عَلَيْ نا وَل ضالّيَِ ،برَ ْحمَتِ كَ يا اَرْحَ مَ الرّاحِميَ ،اَللّ ـهُمّ اِنّي
اَساَُلكَ ِبعَزائِ مِ َم ْغ ِفرَتِ كَ ،وَبِواجِ بِ رَ ْحمَتِ كَ ،ال سّل َمةَ مِ نْ كُلّ اِثْم ،وَاْلغَني َمةَ مِ نْ كُلّ ِبرّ ،وَاْلفَ ْوزَ بِاْلجَّنةِ

ْكـ
َبـ اِلَي َ
َسـأَلْتُكَ وَطَل َ
َسـأََلكَ السـّائِلُونَ و َ
ُونـ َو َدعَوْتُكـَ ،و َ
َعاكـ الدّاع َ
ِنـ النّارِ ،اَللّــهُمّ د َ
وَالنّجاةَ م َ

الطّالِبُو نَ وَطَلَبْ تُ اِلَيْ كَ ،اَللّـهُمّ اَنْ تَ الّث َقةُ وَالرّجاءُ ،وَاِلَيْ كَ مُنْتَهَى ال ّرغَْبةِ فِي الدّعاءِ ،اَللّـ ُهمّ فَ صَلّ

صدْريَ ،وذِ ْكرَ كَ بِاللّيْلِ
حةَ ف َ
حمّ د وَآلِ هِ ،وَا ْجعَلِ الْيَقيَ ف قَلْ ب ،وَالنّورَ ف بَ صَري ،وَالنّ صي َ
عَلى ُم َ
وَالنّها ِر عَلى لِ سان ،وَ ِرزْقا وا سِعا غَ ْيرَ مَمْنُون وَل َمحْظُور فَا ْرزُقْ ن ،وَبارِ كْ ل في ما َرزَقْتَ ن ،وَا ْجعَلْ

ح ْمدُ لِ الّذي هَدانا
غِنا يَ ف َنفْسي ،وَ َرغْبَت فيما عِنْدَ كَ ِبرَ ْحمَتِ كَ يا اَرْحَ مَ الرّاحِميَ ،ثّ اسجد وُق ْل  :اَْل َ
ِل َم ْعرِفَتِ هِ ،وَخَ صّنا بِوِليَتِ هِ ،وَوَ ّفقَنا لِطاعَتِ هِ ،شُكْرا شُكْرا مائة مرّة ،ثّ ار فع رأسك من ال سّجود وقُل  :اَللّـ ُهمّ اِنّي
ت عَلَيْ كَ ِبمَسْأَلَت ،وَتَوَ ّجهْ تُ اِلَيْ كَ بِاَِئمّت وَسادَت ،اَللّـ ُهمّ اْن َفعْنا ِبحُّبهِم،
صدْتُكَ بِحاجَت ،وَاعَْت َمدْ ُ
قَ َ
وََاوْ ِردْنا مَ ْو ِردَ ُهمْ ،وَا ْرزُقْنا مُرا َفقََتهُمْ ،وََادْخِلْنَا اْلجَّنةَ ف ُز ْمرَتِ ِهمِْ ،برَ ْحمَتِكَ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .
وقد ذكر السّيد هذا الدّعاء لِيوم البعث .

اليَومُ السّابع والعشرُون
وهو عيد من العياد العظيمة وفيه كان بعثة النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) وهبوط جبئيل عليه ( صلى ال عليه وآله وسلم) بالرّسالة ،ومن
العمال الواردة فيه :
الوّل  :الغُسل .
الثّان  :الصّيام ،وهذا اليوم أحد اليّام الربعة التّي خصّت بالصّيام بي أيّام السّنة ويعدل صوم هذا اليوم صيام سبعي سنة .
الثّالث  :الكثار من الصّلة على ممّد وآل ممّد .
الرّابع  :زيارة النّب وزيارة أمي الؤمني عليهما وآلما السّلم .
الامس  :قال الشّيخ ف الصباح  :روى الريّان بن ال صّلت  ،قال  :صام الواد(عليه السلم) لا كان ببغداد يوم النّصف من رجب ويوم سبع
وعشرين منه وصام جيع حشمه ،وأمرنا أن نصلّي ال صّلة الّت هي اثنتا عشرة ركعة ،تقرأ ف كلّ ركعة المد وسورة فاذا فرغت قرأت المد

أربعا و (قل هو ال أحد) أربعا والعوّذتي أربعا وقلت أربعا  :ل اِلـهَ إِلّ الُ والُ َاكَْبرُ ،وَ سُبْحانَ الِ وَاْلحَ ْمدُ لِ ،وَل

حَوْلَ وَل قُوّةَ إِلّ بِالِ اْلعَلِيّ اْلعَظيم ،وأربعا  :الُ الُ رَبّي ل اُ ْشرِكُ ِبهِ شَيْئا ،وأربعا  :ل اُ ْشرِكُ ِبرَبّي
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اَحَدا .

ال سّادس  :وروى الشّيخ ايضا عن أب القاسم حسي بن روح (رحه ال)قال  :تصلّى ف هذا اليوم اثنت عشرة ركعة نقراء ف كلّ ركعة فاتة

خذْ وَلَدا ،وَلَ مْ يَكُ نْ لَ هُ
ح ْمدُ لِ الّذي لَ مْ يَّت ِ
الكتاب وما تي سّر من ال سّور ،وتتشهّد وتسلّم وتلس وتقول بي كلّ ركعتي  :اَْل َ

شَريكٌ ف اْلمُ ْلكِ ،وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيّ مِ َن الذّلّ وَكَّبرْهُ تَكْبيا ،يا ُعدّت ف ُمدّت ،يا صاحِب ف ِشدّت ،يا
وَليّي ف ِن ْعمَت ،يا غِياثي ف َرغْبَت ،يا نَجاحي ف حاجَت ،يا حافِظي ف غَيْبَت ،يا كافّ ف وَ ْحدَت ،يا

حمْدُ  ،وَاَنْ تَ اْلمُ ْنعِ شُ
اُنْسي ف وَ ْحشَت ،اَنْ تَ ال سّاِت ُر عَوْرَت فَ َل كَ اْلحَ ْمدُ ،واَنْ تَ اْلمُقي ُل عَ ْثرَت فَلَ كَ اْل َ
حمّ د وَا سُْت ْر عَوْرَ ت ،وَآمِ نْ رَ ْوعَ ت ،وَاَقِلْ ن عَ ْثرَ ت،
حمّ د وَآلِ ُم َ
حمْدُ ،صَ ّل عَلى ُم َ
ص ْرعَت فَلَ كَ اْل َ
َ

صدْقِ الّذي كانُوا ُي َوعَدُونَ .
ح َعنْ ُجرْمي ،وَتَجاوَ ْز َعنْ سَيّئات ف اَصْحابِ اْلجَّنةِ َوعْ َد ال ّ
ص َف ْ
وَا ْ

فاذا فرغت من ال صّلة والدّعاء قرأت المد والخلص والعوّذتي و(قل يا أيّها الكافرون) و (انّا أنزلناه) وآية الكرسي سبع مرّات ،ثّ تقول :

ل اِلـهَ إلّ الُ والُ اَكَْبرُ وَسُبْحانَ الِ وَل حَوْلَ وَل قُوّةَ إِلّ بِالِ سبع مرّات ،ثّ تقول سبع مرّات  :الُ الُ رَبّي
ل اُ ْشرِكُ ِبهِ شَيْئا،

وتدعو با أحببت .

السّابع  :ف القبال وف بعض نسخ الصباح انّه يستحبّ الدّعاء ف هذا اليوم بذا الدّعاء :

ف عَنّي وَتَجاوَزْ يا
سهُ اْل َعفْوَ وَالتّجاوُزَ ،يا مَ ْن عَفا وَتَجا َوزَُ ،اعْ ُ
ضمّ نَ َنفْ َ
يا مَ نْ َا َمرَ بِاْل َعفْوِ وَالتّجاوُزِ ،وَ َ

كَريُ اَللّ ـهُمّ وَ َقدْ اَ ْكدَى الطّلَ بُ ،وََاعْيَ تِ الْحي َلةُ وَاْلمَذْهَ بَُ ،ودَرَ سَتِ الْمالُ ،وَاْنقَطَ عَ الرّجاءُ اِلّ
ش َرعَةً ،وَمناهِلَ الرّجاءِ َلدَيْ كَ
مِنْ كَ وَ ْحدَ كَ ل شَري كَ َل كَ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّي اَ ِجدُ سُبُلَ اْلمَطالِ بِ اِلَيْ كَ ُم ْ

حةً ،وَالِ سْتِعاَنةَ ِلمَ نِ ا سْتَعانَ ِب كَ مُبا َحةً ،وََاعْلَ مُ اَنّ كَ لِداعي كَ
ب الدّعاءِ ِلمَ نْ دَعا كَ مُفّت َ
مُ ْت َرعَةً ،واَبْوا َ
صدِ اِغاثَة ،وَاَنّ فِي ال ّلهْ فِ اِل جُودِ كَ وَالظّما نِ ِبعِدَتِ كَ عِوَضا مِنْ
ِبمَوْضِ عِ اِجابَة ،وَللصّارِخِ اِلَيْ كَ ِبمَرْ َ

حجُُبهُ مُ
ب عَ نْ خَ ْلقِ كَ إِلّ اَ نْ َت ْ
مَنْ عِ الْباخِليََ ،ومَ ْندُو َحةً عَمّا ف اَْيدِى اْلمُ سْتَأثِرينَ ،وَاَنّ كَ ل َتحْتَجِ ُ
ك َعزْ مُ اِرادَة َيخْتارُ كَ بِ ها ،وَ َقدْ ناجا كَ ِب َعزْ مِ
ا َلْعْمالُ دُونَ كَ ،وَ َقدْ عَلِمْ تُ اَنّ اَ ْفضَلَ زادِ الرّاحِلِ اِلَيْ َ

صرْخََتهُ ،اَوْ
الِرادَةِ قَلْ ب ،وَاَ ساَلُكَ بِكُلّ دَعْوَة دَعا كَ بِ ها راج بَ ّلغْتَ هُ َامَلَ هُ ،اَوْ صارِخ اِلَ ْي كَ َاغَثْ تَ َ

ك عَلَيْ هِ ،اَوْ فَق ي
مَ ْلهُوف مَ ْكرُوب َفرّجْ تَ َكرْبَ هُ ،اَوْ ُمذْنِب خاطِئ َغفَرْ تَ لَ هُ اَوْ مُعافً اَْتمَمْ تَ ِن ْعمَتَ َ

حمّ د،
ت عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُم َ
ت غِنا كَ اِلَيْ هِ ،وَلِتِ ْل كَ الّدعْوَةِ عَلَيْ كَ حَقّ َوعِنْدَ كَ مَ ْنزَِلةٌ ،إِلّ صَلّيْ َ
اَ ْهدَيْ َ
ج الدّنْ يا وَالْ ِخرَةِ ،وَه ـذا رَجَ بٌ اْل ُمرَجّ بُ اْلمُ َكرّ مُ الّذي اَ ْك َرمْتَ نا بِ هِ َاوّلُ
وَ َقضَيْ تَ حَوائِ جي حَوائِ َ

اَ ْش ُهرِ اْلحُرُ مِ ،اَ ْك َرمْتَنا بِ هِ مِ نْ بَيْ نِ ا ُلْمَ مِ ،يا ذَا اْلجُودِ وَالْ َكرَ مِ ،فَنَ سْأَلُكَ بِ هِ وَبِا ْسمِكَ ا َلْعْظَ مِ ا َلْعْظَ مِ

خرُ جُ مِ ْن كَ اِل غَ ْيرِ كََ ،ا نْ تُ صَلّيَ عَلى
ا َلْعْظَ مِ الَْجَلّ الَْ ْكرَ مِ ،الّذي َخَ َلقْتَ هُ فَا سَْت َقرّ ف ظِلّ كَ فَل َي ْ
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جعَلَ نا مِ نَ الْعامِليَ في هِ بِطاعَتِ كَ ،وَا ْلمِليَ في هِ ِبشَفاعَتِ كَ ،اَللّ ـ ُهمّ
حمّ د وَاَهْلِ بَيْتِ هِ الطّاهِري نَ ،وََت ْ
ُم َ
وَا ْهدِنا اِل سَواءِ ال سّبيلِ ،وَا ْجعَلْ مَقيلَنا عِنْدَ كَ خَ ْيرَ مَقيل ،ف ظِلّ ظَليلَ ،فاِنّ كَ حَ سْبُنا وَِنعْ مَ الوَكيلُ،

وَال سّلمُ عَلى عِبادِ هِ الُ صْ َطفِ ْينَ ،وَ صَلَواُت ُه عَلَ ْيهِ مْ اَ ْجمَعيَ ،اَللّ ـ ُهمّ وَبا ِر كَ لَ نا ف يَ ْومِ نا َهذَا الّذي
َفضّلْتَ هُ ،وَبِكَرامَتِ كَ جَلّلْتَ هُ ،وَبِاْلمَ ْنزِلِ الْعظي مِ ا َلْعْلى اَْنزَلْتَ هُ ،صَ ّل عَلى مَ نْ في هِ اِل عِبادِ كَ اَرْ َسلَْتهُ،

ص ّل عَلَيْ هِ صَلةً دائِ َمةً تَكُو نُ لَ كَ شُكْرا وَلنا ذُخرا ،وَا ْجعَلْ لَنا مِ نْ
وَبالَْمحَلّ الْكَريِ اَحْلَلْتَ هُ ،اَللّـ ُهمّ َ

َا ْمرِنا يُسرا ،وَاخْتِ مْ لَنا بِال سّعادَةِ اِل مُنْتَهى آجالِنا ،وَ َقدْ قَِبلْ تَ الْيسيَ مِ نْ َاعْمالِنا ،وَبَ ّلغْتَنا ِبرَ ْحمَتِ كَ
ل عَلى ُمحَمّد وَآِلهِ وَسَلّم .
ك عَلى ُكلّ شَيء قَديرٌ ،وَصَلّى ا ُ
اَ ْفضَلَ آمالِنا ،اِنّ َ

أقول  :هذا دعاء المام موسى بن جعفر (عليه السلم) وكان قد دعا به يوم انطلقوا به نو بغداد وهو اليوم ال سّابع والعشرون من رجب وهو
دعاء مذخور من أدعية رجب .

الثّا من  :قال ف القبال قل :اَللّـ ُهمّ اِنّي اَساَلُكَ بِالّنجْلِ ا َلْعْظَ مِ،

الدّعاء و قد مرّ هذا الدّعاء على روا ية الكفع مي ف دعوات

الليلة السّابعة والعشرين .

اليَومُ الخير من الشّهر
ورد فيه الغُسل وصيامه يُوجب غفران الذّنوب ما تقدّم منها وما تأخّر ،ويصلّي فيه صلة سلمان التّي مرّت ف اليوم الوّل .

الفَصل الثّاني :
في فضلِ شهر شعبان والعمال الواردة فيه .
اعلم ا ّن شهر شعبان شهر شريف وهو منسوب ال رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) وكان (صلى ال عليه وآله وسلم) يصوم هذا الشّهر
ويوصل صيامه بشهر رمضان ،وكان ( صلى ال عليه وآله وسلم) يقول  :شعبان شهري من صامَ يوما من شهري وجبت له النّة  ،وروى عن
ال صّادق (عل يه ال سلم) انّه قال  :كان ال سّجاد (عل يه ال سلم) اذا د خل شعبان ج ع أ صحابه وقال (عل يه ال سلم) :يا أ صحاب أتدرون ما هذا
الشّهر ،هذا شهر شعبان وكان النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) يقول  :شعبان شهري ،فصوموا هذا الشّهر حُبّا لنبيّكم وتقرّبا ال ربّكم ،أقسم

بن نفسي بيده لقد سعت أب السي (عليه السلم) يقول  :سعت أمي الؤمني (عليه السلم) يقول  :من صام شعبان حُبّا لرسول ال ( صلى
ال عليه وآله وسلم) وتقرّبا ال ال أحبّه ال وقرّبه ال كرامته يوم القيامة وأوجب له النّة .
وروى الشّيخ عن صفوان المّال قال  :قال ل ال صّادق (عليه السلم) حُ ثّ من ف ناحيتك على صوم شعبان ،فقلت  :جعلت فداك ترى فيه
شيئا  ،فقال  :نعم ا نّ رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) كان اذا رأى هلل شعبان أمر مناديا ينادي ف الدينة  :يا أهل يثرب انّي رسول

رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم)اليكم أل ا ّن شعبان شهري فرحم ال من أعانن على شهري  .ثّ قال انّ أمي الؤمني (عليه السلم) كان
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يقول  :ما فاتن صوم شعبان منذ سعت منادي رسول ال (عليه السلم) ينادي ف شعبان ،ولن يفوتن أيّام حيات صوم شعبان ان شاء ال تعال ،
ّث كان (عليه السلم) يقول  :صوم شهرين متتابعي توبة من ال .
وروى اساعيل بن عبد الالق قال  :كنت عند الصّادق (عليه السلم)فجرى ذكر صوم شعبان فقال الصّادق (عليه السلم) :ا ّن ف فضل صوم
شعبان كذا وكذا حتّى ا ّن الرّجل ليتكب الدّم الرام فيغفر له ،واعلم انّ ما ورد ف هذا الشّهر الشّريف من العمال نوعان  :أعمال عامّة تؤتى
ف جيع الشّهر ،وأعمال خاصّة تصّ أيّاما أو ليال خاصّة منه ،والعمال العامّة هي ما يلي :

الوّل  :أن يقول ف كلّ يوم سبعي مرّة :اَسَْت ْغفِر الَ وَاَ ْسأَُلهُ التّوَْبةَ

.

الثّان  :أن يستغفر كلّ يوم سبعي مرّة قائلً :اَسَْت ْغفِر الَ الّذي ل اِلـهَ اِلّ هُوَ الرّحْمنُ الرّحيمُ اْلحَيّ اْلقَيّومُ وَاَتُوبُ
اِلَيْهِ

ووردت كلمة (الي القيّوم) ف بعض الرّوايات قبل كلمة (ال ّرحْم ُن الرّحيمُ) وبأ يّ الروايتي عمل فقد أحسن الستغفار ،كما يستفاد من

الرّوايات أفضل الدعية والذكار ف هذا الشّهر ،ومن استغفر ف كلّ يوم من هذا الشّهر سبعي مرّة كان كمن استغفر ال سبعي ألف مرّة ف
سائر الشّهور .
الثّالث  :أن يتصدّق ف هذا الشّهر ولو بنصف ترة ليحرم ال تعال جسده على النّار ،وعن ال صّادق (عليه السلم) انّه سئل عن صوم رجب ،
فقال  :أين أنتم عن صوم شعبان  ،فقال له الراوي  :ياابن رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) ما ثواب من صام يوما من شعبان ؟ فقال :
النّة وال  ،فقال الراوي  :ما أفضل ما يفعل فيه  ،قال :ال صّدقة والستغفار ،ومن تصدّق بصدقة ف شعبان رباها ال تعال كما يرب أحدكم
فصيله حتّى يواف يوم القيامة وقد صار مثل أُحد .

شرِكُو نَ
الرّا بع  :أن يقول ف شعبان ألف مرّة :ل اِلـهَ إلّ الُ وَل َنعُْبدُ إِلّ اِيّا هُ مُخلِصيَ لَ ُه الدّي نَ وَلَوْ َكرِ هَ اْلمُ ْ
ولذا العمل الشّريف أجر عظيم ،ويكتب لن أتى به عبادة ألف سنة .
الامس  :أن يصلّي ف كلّ خيس من شعبان ركعتي يقرء ف كلّ ركعة فاتة الكتاب مرّة وقل هو ال احد مائة مرّة فاذا سلّم صلّى على النّب
ب صيامه ايضا ف في الد يث تتزيّن ال سّماوات ف كلّ خيس من شعبان
وآله مائة مرّة ،ليقضي ال له كلّ حاجة من أمور دي نه ودنياه ،ويستح ّ

فتقول اللئكة  :النا اغفر لصائمه وأجب دعاءه  .وف النبوي  :من صام يوم الثني والميس من شعبان قضى ال له عشرين حاجة من حوائج
الدّنيا وعشرين حاجة من حوائج الخرة .
السّادس  :الكثار ف هذا الشّهر من الصّلة على ممّد وآله .
السّابع  :أن يصلّي عند كلّ زوال من ايّام شعبان وف ليلة النّصف منه بذه الصّلوات الرويّة عن السّجاد (عليه السلم) :

جرَةِ النّبُوّةَِ ،ومَوْضِ عِ الرّساَلةَِ ،ومُخْتَلَ فِ اْلمَلئِ َكةَِ ،و َم ْعدِ نِ
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّدَ ،ش َ
اَللّـ ُهمّ َ
اْلعِلْ مِ ،وَاَهْلِ بَيْ تِ الْوَحْىِ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد اْلفُلْ كِ الْجارَِيةِ فِي الّلجَ جِ الْغامِرَةِ،

لزِ مُ َلهُ مْ لحِ قٌ،
َي ْأمَ نُ مَ نْ رَكِبَها ،وََي ْغرَ قُ مَ نْ َترَ َكهَا ،اْلمُتَ َقدّ مُ َلهُ مْ مارِ قٌ ،وَاْلمُتَاَ ّخرُ عَنْهُ مْ زاهِ قٌ ،وَال ّ

ُسـتَكيَِ ،ومَ ْلجَأِ
ِياثـ اْلمُضْ َطرّ اْلم ْ
ْفـ اْلحَصـيَِ ،وغ ِ
حمّدـ ،الْ َكه ِ
صـ ّل عَلى ُمحَمّدـ وَآلِ ُم َ
اَللّــهُمّ َ
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حمّد صَلةً كَثيَةً ،تَكُو نُ َلهُ مْ رِضا
الْهارِبيََ ،وعِ صْ َمةِ اْل ُمعْتَ صِميَ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
ص ّل عَلى ُمحَمّد
حمّد اَداءً وَقَضاءًِ ،بحَوْل مِنْ كَ وَقُوّة يا َربّ الْعالَميَ ،اَللّـهُمّ َ
حمّد وَآلِ ُم َ
حقّ ُم َ
وَِل َ

وَآلِ ُمحَمّد ،الطّيّبيَ الَْبْرارِ الَْخْيارِ ،الّذي نَ َاوْجَبْ تَ ُحقُو َقهُ مْ ،وَ َفرَضْ تَ طاعَتَهُ مْ َووِليََتهُ مْ ،اَللّـ ُهمّ

خزِن ِب َمعْصِيَتِكَ ،وَارْزُقْن مُواساةَ مَنْ قَّترْتَ
حمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وَا ْعمُرْ قَلْب بِطاعَتِكَ ،وَل ُت ْ
ص ّل عَلى مُ َ
َ

ت عَلَيّ مِ ْن عَدْلِ كَ ،وَاَحْيَيْتَن َتحْ تَ ظِلّ كَ ،وَهذا
شرْ َ
عَلَيْهِ مِنْ رِزْ ِق كَ بِما وَ ّسعْتَ عَلَيّ مِ نْ َفضْلِ كَ ،وََن َ

َش ْهرُ نَبِيّ كَ سَّيدِ رُ سُ ِلكََ ،شعْبا نُ الّذي َح َففْتَ هُ مِنْ كَ بِالرّحْ َمةِ وَالرّضْوا نِ ،الّذي كا نَ رَ سُولُ الِ صلى

ال عليه وآله وسلم َيدْاَ بُ ف صِيامِه وَقِيامِه ف لَيالي هِ وَاَيّامِه ُبخُوعا لَ كَ ف اِكْرامِه وَِاعْظامِه اِل َمحَلّ
شفّعا
حِمامِهِ ،اَللّـ ُهمّ َفَاعِنّا عَلَى الْسْتِنانِ بِسُنّتِه فيهِ ،وَنَيْلِ الشّفا َعةِ َلدَيْهِ ،اَللّـ ُهمّ وَا ْجعَلْهُ ل شَفيعا ُم َ

وَطَريقا اِلَ ْي كَ مَهيعا ،وَا ْجعَلْ ن لَ هُ مُتّبِعا حَتّى اَلْقا كَ َيوْ مَ اْلقِيا َمةِ عَنّي راضِياَ ،و عَ نْ ذُنُو ب غاضِياَ ،قدْ

اَوْجَبْتَ ل مِنْكَ الرّ ْح َمةَ وَالرّضْوانَ ،وَاَْنزَلْتَن دارَ اْلقَرارِ َو َمحَلّ الَْخْيارِ .
الثّامن  :أن يقرأ هذه الناجاة الت رواها ابن خالويه وقال انّها مناجاة أمي الؤمني والئمة من ولده (عليهم السلم) كانوا يدعون با ف شهر
شعبان :

ص ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُمحَمّ د ،وَا ْسمَعْ دُعائي اِذا َدعَوْتُ كَ ،وَاْ سَعْ نِدائي اِذا نادَيْتُ كَ ،وَاَقْبِلْ
اَللّ ـ ُهمّ َ
عَليّ اِذا ناجَيْتُ كََ ،ف َقدْ َهرَبْ تُ اِلَ ْي كَ ،وَوَ َقفْ تُ بَيْ نَ َيدَي كَ مُ سْتَكيناَ ،ل كَ مُتَضرّعا اِلَيْ كَ ،راجِيا لِ ما

َلدَيْ كَ ثَوا ب ،وََتعْلَ مُ ما ف َنفْ سي ،وََتخُْبرُ حاجَ ت ،وََت ْعرِ فُ ضَميي ،وَل َيخْ فى عَلَ ْي كَ َا ْمرُ مُ ْنقَلَ ب

َومَثْوايَ ،وَما اُريدُ اَنْ اُْبدِيَ بِهِ مِنْ مَنْطِقي ،واََتفَوّهُ بِهِ مِنْ طَلِبَت ،وََارْجُوهُ لِعاقِبَت ،وَ َقدْ َجرَتْ مَقاديرُكَ

عَليّ يا سَيّدي في ما يَكُو نُ مِنّي اِل آ ِخ ِر ُعمْري مِ نْ سَريرَت َوعَلنِيَ ت ،وَبَِيدِ كَ ل بَِي ِد غَ ْيرِ كَ زِيادَ ت

صرُن،
وََنقْصي وََنفْعي وَضرّي ،اِلـهي اِنْ َح َرمْتَن َفمَنْ ذَا الّذي َي ْرزُقُن ،وَِانْ َخذَلْتَن َفمَنْ ذَا الّذي يَنْ ُ

ت غَ ْيرَ مُ سْتاْهِل ِلرَ ْحمَتِ كَ َفاَنْ تَ اَهْلٌ
اِلـهي َاعُوذُ ِب كَ مِ َن َغضَبِ كَ وَحُلُولِ َسخَ ِطكَ ،اِلـهي اِ نْ كُنْ ُ

سنُ َتوَكّلي عَلَيْ كَ،
َا نْ َتجُو َد عَليّ ِب َفضْلِ َسعَِتكَ ،اِلـهي َكأَنّي بَِنفْسي وا ِق َفةٌ بَيْ نَ َيدَيْ كَ وَ َقدْ اَظَلّها حُ ْ
َفقُلْتَ ما اَنْتَ َاهْ ُلهُ وََت َغمّدْتَن ِب َعفْوِكَ ،اِلـهي ِا ْن َعفَوْتَ َف َمنْ اَوْل مِنْكَ بِذلِكَ ،وَاِنْ كانَ َقدْ دَنا اَجَلي

ت عَلى َنفْ سي ف
ك َعمَلي َف َقدْ َجعَلْ تُ الِقْرارَ بِالذّنْ بِ اِلَيْ كَ وَ سيلَت ،اِل ـهي َقدْ ُجرْ ُ
وَلَ مْ ُيدْنِ ن مِنْ َ

النّ َظرِ لَها ،فَلَها اْلوَيْلُ اِ نْ لَ مْ َت ْغ ِفرْ لَ ها ،اِلـهي لَ مْ َيزَلْ ِبرّ َك عَلَيّ اَيّا مَ حَيات فَل َتقْطَ عْ ِبرّ َك عَنّي ف
سنِ نَ َظرِ كَ ل َب ْعدَ مَما ت ،وَاَنْ تَ لَ مْ تُوَلّ ن إلّ اْلجَميلَ ف حَيا ت،
مَما ت ،اِل ـهي كَ ْي فَ آيَ سُ مِ نْ حُ ْ
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اِل ـهي َتوَلّ مِ نْ َامْري ما اَنْ تَ اَهْلُ هَُ ،و ُعدْ عَلَيّ ِب َفضْلِ كَ عَلى ُمذْنِب َقدْ َغ َمرَ هُ َجهْلُ هُ ،اِل ـهي َقدْ
ت عَلَيّ ذُنُوبا ف الدّنْ يا وَاَنَا اَحْوَ جُ اِل سَ ْترِها عَلَيّ مِنْ كَ ف الُْخْرىِ ،اذْ لَ مْ ُت ْظ ِهرْ ها لَِحَد مِ نْ
سََترْ َ

سطَ َامَلي ،وَعفْوُ كَ
عِبادِ كَ ال صّالِحيَ ،فَلَت ْفضَحْن يَوْ مَ اْلقِيا َم ِة عَلى رُؤُو سِ الَْشْهادِ ،اِلـهي جُودُ كَ بَ َ
ك اعْتِذارُ مَنْ
سرّن بِلِقاِئكَ يَوْمَ َتقْضي فيهِ بَ ْينَ عِبادِكَ ،اِلـهىِ اعْتِذاري اِلَيْ َ
اَ ْفضَلُ مِ ْن َعمَلي ،اِلـهي َف ُ

لَ مْ يَ سَْتغْ ِن عَ نْ قَبُو ِل ُعذْرِ هِ ،فَاقَْب ْل عُذْري يا اَ ْكرَ مَ مَ ِن اعْتَذَرَ اِلَيْ هِ اْلمُسيئُونَ ،اِلـهي ل ََترُدّ حاجَت،

وَل ُتخَيّ بْ َطمَ عي ،وَل َتقْطَ عْ مِنْ كَ رَجائي وََامَلي ،اِل ـهي لَوْ َا َردْ تَ هَوا ن لَ مْ َت ْهدِ ن ،وَلَوْ َا َردْ تَ

ت ُعمْري ف طَلَبَها مِنْ كَ ،اِلـهي فَلَ كَ
فَضيحَت لَ مْ تُعافِن ،اِلـهي ما اَظُنّ كَ َت ُردّن ف حاجَة َقدْ اَفْنَيْ ُ
جرْمي اَ َخذْتُ كَ
ح ْمدُ اَبَدا اَبَدا دائِما َسرْمَدا ،يَزيدُ وَل يَبيدُ كَما ُتحِبّ وََترْضى ،اِلـهي اِ نْ اَ َخذْتَن ِب ُ
اْل َ

ِب َعفْوِ كَ ،وَاِ نْ اَ َخذْتَن ِبذُنُوب اَ َخذْتُ كَ ِب َم ْغفِرَتِ كَ ،وَاِ نْ َادْخَلْتَن النّارَ َاعْ َلمْ تُ اَهْلَها اَنّي اُحِبّ كَ ،اِلـهي
ك َعمَلي َفقَدْ كَُبرَ ف جَنْبِ رَجائِكَ َامَلي ،اِلـهي كيف اَْنقَلِبُ مِ ْن عِ ْندِكَ
ص ُغرَ ف جَنْبِ طاعَتِ َ
ِانْ كانَ َ

ت ُعمْري
سنُ ظَنّي ِبجُودِ كَ اَ نْ َتقْلِبَن بِالنّجاةِ َمرْحُوما ،اِلـهي وَ َقدْ اَفْنَيْ ُ
بِاَلخْيَبةِ َمحْروما ،وَ َقدْ كا نَ حُ ْ
سهْ ِو عَنْ كَ ،وَاَبْلَيْ تُ شَباب ف سَ ْكرَةِ التّبا ُعدِ مِنْ كَ ،اِلـهي فلَ مْ اَ سْتَ ْي ِقظْ اَيّا َم اغْتِراري بِ كَ
ف ِشرّةِ ال ّ

َورُكُون اِل سَبيلِ َسخَطِكَ ،اِلـهي وَاَنَا عَ ْبدُ كَ وَابْ نُ عَبْدِ كَ قائِ مٌ بَيْ نَ َيدَيْ كَ ،مُتَوَ سّلٌ بِ َك َرمِ كَ اِلَيْ كَ،
اِلـهي اَنَا عَ ْبدٌ اَتَنَ صّلُ اِلَ ْي كَِ ،ممّا كُنْ تُ اُوا ِجهُ كَ بِ هِ مِ نْ ِق ّلةِ ا سِْتحْيائي مِ نْ نَ َظرِ كَ ،وَاَطْلُ بُ اْل َعفْ َو مِ ْن كَ

ِاذِ اْل َعفْوُ َنعْتٌـ لِ َكرَمِكـَ ،اِلــهي لَم ْـ يَكُن ْـ ل حَوْلٌ فَانَْتقِلَ بِه ِـ عَن ْـ َمعْص ِـيَتِكَ إِلّ فـ وَقْت اَْيقَظْتَنـ

لَِمحَبّتِكَ ،وَكَما َا َردْتَ اَنْ اَكُونَ كُنْتَُ ،فشَ َكرْتُكَ ِبِادْخال ف َك َرمِكَ ،وَلِتَطْهيِ قَلْب ِمنْ َاوْساخِ اْل َغفْ َلةِ

عَنْ كَ ،اِلـهي اُنْ ُظرْ اِلَيّ نَ َظرَ مَ نْ نادَيْتَ هُ َفاَجاَب كَ ،وَاْسَت ْعمَلُتهُ ِبمَعونَتِ كَ َفاَطاعَ كَ ،يا قَريبا ل يَ ْب ُعدُ عَ نِ
ا ُلغَْترّ بِهِ ،وَيا جَوادا ليَ ْبخَ ُل َعمّنْ رَجا ثَوابَهُ ،اِلـهي هَبْ ل قَلْبا ُيدْنيهِ مِ ْنكَ شَوْقُهُ وَلِسانا ُيرْفَعُ اِلَ ْيكَ

ك غَ ْيرُ َمخْذُول،
جهُول َومَ نْ لذَ ِب َ
صدْ ُقهُ ،وَنَظَرا ُي َقرّبُ هُ مِ ْن كَ َحقّ هُ ،اِلـهي إنّ مَ نْ َت َعرّ فَ ِب كَ غَيْرُ َم ْ
ِ

ت عَلَيْهِ غَيْرُ َممْلُول ،اِلـهي ِانّ مَن انَْتهَجَ بِ كَ َلمُسْتَنيٌ وِاِنّ مَ ِن اعْتَصَمَ بِ كَ َلمُسْتَجيٌ ،وَ َقدْ
َومَنْ اَقْبَلْ َ

حجُبْن عَ نْ رَأفَتِ كَ ،اِلـهي اَ ِقمْ ن ف َاهْلِ
ُلذْ تُ ِب كَ يا اِل ـهي فَل ُتخَيّ بْ ظَنّي مِ نْ رَ ْحمَتِ كَ ،وَل َت ْ

وِليَِت كَ مُقا مَ مَ نْ رَجَا الزّيادَةَ مِ نْ َمحَبّتِ كَ ،اِلـهي وَاَْلهِمْن وَلَها ِبذِ ْكرِ كَ اِل ذِ ْكرِ كَ وَ َهمّت ف رَوْ حِ

حقْتَن ِب َمحَلّ اَهْلِ طاعَتِ كَ وَاْلمَثْوىَ ال صّاِلحِ
ك عَلَيْ كَ إلّ اَْل َ
نَجا حِ اَ سْمائِكَ َو َمحَلّ ُقدْ سِكَ ،اِلـهي بِ َ
مِ نْ َمرْضاتِ كَ ،فَاِنّي ل اَ ْقدِرُ لَِنفْ سي دَفْعا ،وَل َامْ ِل كُ لَ ها َنفْعا ،اِل ـهي اَنَا عَ ْبدُ َك الضّعي فُ اْل ُمذْنِ بُ،

ت عَنْهُ وَ ْج َهكَ ،وَ َحجَبَهُ َسهْوُ ُه عَنْ َعفْوِكَ ،اِلـهي هَبْ ل
صرَف َ
جعَلْن ِممّنْ َ
َو َممْلُو ُككَ اْلمُنيبُ ،فَل َت ْ
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خرِقَ اَبْصارُ اْلقُلُوبِ ُحجُبَ النّورِ
كَمالَ الْنقِطاعِ اِلَ ْيكَ ،وَاَِنرْ اَبْصارَ قُلُوبِنا ِبضِياءِ نَ َظرِها اِلَيْكَ ،حَتّى َت ْ
فَتَ صِلَ اِل َم ْعدِ نِ اْلعَ َظ َمةِ ،وَتَ صيَ َارْواحُ نا ُمعَ ّل َقةً ِب ِعزّ ُقدْ سِكَ ،اِل ـهي وَاْ َجعَلْ ن ِممّ نْ نادَيْتَ هُ َفاَجابَ كَ،
سنِ ظَنّي قُنُو طَ
ط عَلى حُ ْ
ص ِعقَ ِلجَللِ كَ ،فَناجَيْتَ هُ ِسرّا َو َعمِلَ لَ كَ َجهْرا ،اِلـهي لَ مْ اُ سَ ّل ْ
وَل َحظْتَ هُ فَ َ

ص َفحْ
الِْيا سِ ،وَلَ اْنقَطَ عَ رَجائي مِ نْ جَميلِ َك َرمِ كَ ،اِلـهي اِ نْ كانَ تِ اْلخَطايا َقدْ اَ ْسقَطَتْن َلدَيْ كَ ،فَا ْ

عَنّي ِبحُ سْنِ تَوَكّلي عَلَيْ كَ ،اِلـهي اِ نْ حَطّتْن الذّنو بُ مِ نْ مَكارِ مِ لُ ْط ِف كََ ،ف َقدْ نَّبهَن الْيَقيُ اِل َكرَ مِ
عَ ْطفِكَ ،اِلـهي ِانْ اَنَامَتْنِى اْل َغفْ َل ُة عَنِ السْ ْتعِدادِ لِلِقائِكََ ،ف َقدْ نَّبهَن ،اْل َمعْرِ َفةُ بِ َكرَمِ آلِئكَ ،اِلـهي ِانْ

دَعا ن اِل النّا ِر عَظيْ مُ عِقاِب كََ ،ف َقدْ دَعا ن اِلَى اْلجَّنةِ جَزيلُ ثَوابِ كَ اِل ـهي فَلَ كَ اَ سْأَلُ وَاِلَ ْي كَ اَبَْتهِلُ
جعَلَ ن مِمّ نْ يُديُ ذِ َكرَ كَ ،وَل يَ ْنقُ ضُ
حمّ د ،وَاَ نْ َت ْ
حمّ د وَآلِ ُم َ
وََا ْرغَ بُ ،وَاَ ساَُلكَ اَ نْ تُ صَلّيَ عَلى ُم َ

حقْن بِنُو ِر ِعزّ كَ الَْْبهَ جِ ،فَاَكُو نَ لَ كَ
َع ْهدَ كَ ،وَلَيغْفُ ُل عَ نْ شُ ْكرِ كَ ،وَل يَ سَْتخِفّ ِبَا ْمرِ كَ ،اِلـهي وَاَْل ِ

َصـلّى الُ عَلى ُمحَمّدـ
ْكـ خائِفا مُراقِبا ،يـا ذَاْلجَللِ وَا ِلكْرامـِ ،و َ
َنـ سـِواكَ مُ ْنحَرِفاَ ،ومِن َ
عارِفاَ ،وع ْ
رَسُوِلهِ وَآِلهِ الطّاهِرينَ وَسَ ّلمَ َتسْليما كَثيا .

وهذه مناجاة جليلة القدر مَنسُوبة ال أئمتنا (عليهم السلم) مشتملة على مضامي عالية ويسن أن يدعى با عند حضور القلب مت ما كان .

اعمال شَعْبـان الخاصّة
اللّيلة الُولى
قد وردت فيها صَلوات كثية مذكورة ف القبال ومن تلك ال صّلوات اثنتا عشرة ركعة يقرأ ف كلّ ركعة المد مرّة والتّوحيد احدى عشرة
مرّة .

اليَو ُم الوّل
ل كثيا وقد روى عن ال صّادق (عليه السلم) ا ّن من صام اوّل يوم من شعبان وجبت له النّة البتّة ،وقد روى ال سّيد ابن
ويفضل صيامه فض ً
طاووس عن النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) اجرا جزيلً لن صام ثلثة أيّام من هذا الشّهر يصلّي ف لياليها ركعتي يقرأ ف كلّ ركعة المد

مرّة وسورة التّوحيد احدى عشرة مرّة ،واعلم انّه قد ورد ف تفسي المام (عليه السلم) رواية ف فضل شعبان وفضل اليوم الوّل منه تشتمل

على فوائد جّة ،وشيخ نا ثقة السلم النّوري نوّر ال مرقده قد أورد ترجتها ف ناية كتا به الفارسي (كل مه طيّ به) والرّواية مبسوطة ل يسعها

القام ،وملخّصها ا نّ امي الؤمني (عليه السلم) قد م ّر على قوم من أخلط السلمي وهُم قعود ف بعض الساجد ف أوّل يوم من شعبان ،وهُم

يوضون ف أمر القدر وغيه ،قد ارتفعت أصواتم واشت ّد فيه مكمهم وجدالم ،فوقف عليهم وسلّم فردّوا عليه وأوسعوا له وقاموا اليه يسألونه

القعود عليهم ،فلم يفل بم ثّ قال لم وناداهم  :يا معاشر التكلّمي فيما ل يعنيهم ول يردّ عليهم ،أل تعلموا ا ّن ل عبادا قد أسكتهم خشية من
غ ي ع ّي ول ب كم ،ولكنّ هم اذا ذكروا عظ مة ال انك سرت أل سنتهم وانقط عت أفئدت م وطا شت عقول م ،وحا مت حلوم هم اعزازا ل واعظاما

واجللً ،فاذا أفاقوا من ذلك استبقوا ال ال بالعمال الزّاكية ،يعدّون أنفسهم مع الظّالي والاطئي وانّهم براء من القصّرين ومن الفرطي ،أل
124

انّ هم ل يرضُون ل بالقل يل ،ول ي ستكثرون ل الكث ي ،ف هم يدأبون له ف العمال ،ف هم اذا رأيت هم قائمون للعبادة مروعون خائفون مشفقون
وجلون ،فأ ين أن تم من هم يا مع شر البتدع ي ،أ ما علمت هم ا ّن أعلم النّاس بالقدر أ سكتهم ع نه ،وا نّ أجهل هم به اكثر هم كلما ف يه ،يا مع شر

البتدعي هذا يوم غرّة شعبان الكري سّاه ربّنا شعبان لتشعّب اليات فيه ،قد فتح ربّكم فيه أبواب جنانه ،وعرض عليكم قصورها وخياتا
بأر خص الثان ،وأ سهل المور  ،فاشترو ها ،وعرض ل كم ابل يس اللّع ي ش عب شروره وبلياه ،فأن تم دائبا تتيهون ف الغ يّ والطّغيان ،ت سكون

بشعب ابليس وتيدون عن شعب الي الفتوح لكم أبوابه ،هذه غرّة شعبان وشعب خياته ال صّلة والزّكاة والمر بالعروف والنّهي عن النكر
وبرّ الوالدين والقرابات واليان واصلح ذات البي والصّدقة على الفقراء والساكي ،تتكلّفون ما قد ُوضِ َع عنكم (أي أمر القدر) وما قد نيتم
عن الوض فيه من كشف سراير ال الت من فتش عنها كان من الالكي ،أما انّكم لو وقفتم على ما قد أعدّ ربّنا عزّوجل للمطيعي من عباده ف

هذا اليوم لقصّرت عمّا أنتم فيه ،وشرعتم فيما أمرت به.
قالوا  :يا أمي الؤمني وما الذي أعدّه ال ف هذا اليوم للمطيعي له ؟ فروى (عليه السلم) ما كان من أمر اليش الذي بعثه رسول ال ( صلى
ال عليه وآله وسلم) ال الكفّار فوثب الكفّار عليه ليلً وكانت ليلة ظلماء دامسة والسلمون نيام ول يك فيهم يقظان سوى زيد بن حارثة وعبد
ال بن رواحة وقتادة بن نعمان وقيس بن عاصم النقري وكلّ منهم يقظان ف جانب من جوانب العسكر يصلّي ال صّلة أو يتلو القرآن ،وكاد

السلمون أن يهلكوا لنّهم ف الظّلم ل يبصرون أعداءهم ليتّقوهم ،واذا بأضواء تسطع من أفواه هؤلء النّفر الربعة تضيء معسكر السلمي

فتورثهم القوّة والشّجاعة فوضعوا ال سّيوف على الكفّار فصاروا بي قتيل أو جريح أو أسي ،فلمّا رجعوا ق صّوا على النّب ( صلى ال عليه وآله
وسلم) ما كان  ،فقال ( صلى ال عليه وآله وسلم)  :ا ّن هذه النوار قد كانت لا عمله اخوانكم هؤلء من العمال ف غرّة شعبان ،ثّ حدّثهم

بتلك العمال واحدا فواحدا ال أن قال  :ا ّن ابل يس اذا كان اوّل يوم من شعبان ي بث جنودُه ف أقطار الرض وآفاق ها يقول ل م اجتهدوا ف
اجتذاب ب عض عباد ال الي كم ف هذا اليوم ،وا نّ ال عزو جل ي بث ملئك ته ف أقطار الرض وآفاق ها  ،يقول ل م  :سدّدوا عبادي وارشدو هم
وكلّهم يسعد الّا من أب وطغى فانّه يصي ف حزب ابليس وجنوده ،وا ّن ال عزوجل اذا كان اوّل يوم من شعبان يأمر باب النّة فتفتح ،ويأمر

شجرة طوب فتدن أغصانا من هذه الدّنيا ،فتعلّقوا با لترفعكم ال النّة ،وهذه أغصان شجرة الزّقوم فأيّاكم وايّاها ل تؤديكم ال الحيم.
قال  :فو الذي بعثن بال ّق نبيّا ا ّن من تعاطى بابا من الي ف هذا اليوم فقد تعلّق بغصن من أغصان شجرة طوب فهو مؤدّيه ال النّة ،وا ّن من
تعا طى بابا من الش ّر ف هذا اليوم ف قد تعلّق بغ صن من أغ صان شجرة الزّقّوم  ،ف هو مؤديّه ال النّار  ،ثّ قال ر سول ال ( صلى ال عل يه وآله
وسلم) :فمن تطوّع ل بصلة ف هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن ،ومن صام ف هذا اليوم تعلّق منه بغصن ،ومن أصلح بي الرء وزوجه ،والوالد

ب والجنبّ ،فقد تعلّق بغصن منه ،ومن خفّف عن معسر من دَينه ،أو ح طّ عنه فقد تعلّق منه
وولده ،والقريب وقريبه ،والار وجاره ،والجن ّ

بغصن ،ومن نظر ف حسابه فرأى دَينا عتيقا قد أيس منه صاحبه فأدّاه فقد تعلّق منه بغصن ،ومن كفل يتيما فقد تعلّق منه بغصن ،ومن ك فّ

سقيما عن عِرض مؤمن فقد تعلّق منه بغصن ،ومن تل القُرآن أو شيئا منه فقد تعلّق منه بغصن ،ومن قعد يذكر ال ونعماءه ليشكره فقد تعلّق

منه بغصن ،ومن عاد مريضا فقد تعلّق منه بغصن ،ومن برّ فيه والديه أو أحدها ف هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن ،ومن كان أسخطهما قبل هذا
اليوم فأرضاها ف هذا اليوم فقد تعلّق منه بغُصن ،وكذلك من فعل شيئا من سائر أبواب الي ف هذا اليوم فقد تعلّق منه بغصن  ،ثّ قال رسول

ال ( صلى ال عليه وآله وسلم)والذي بعثن بال ّق نبيّا وا ّن من تعاطى بابا من الشرّ والعصيان ف هذا اليوم فقد تعلّق بغصن من أغصان الزّقوم
فهو مؤدّيه ال النّار .
ثّ قال رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) والّذي بعثن بال ّق نبيّا فمن ق صّر ف الصّلة الفروضة وضيّعها فقد تعلّق بغصن منه ومن جاءه ف
هذا اليوم فقي ضعيف يعرف سوء حاله فهو يقدر على تغيي حاله من غي ضرر يلحقه وليس هناك من ينوب عنه ويقوم مقا مه ،فتركه يضيع
ويعطب ،ول يأخذ بيده فقد تعلّق بغصن منه ،ومن اعتذر اليه مسيء فلم يعذره ثّ ل يقتصر به على قدر عقوبة اساءته بل زاد عليه فقد تعلّق

بغصن منه ،ومن ضرب بي الرء وزوجه ،أو الوالد وولده ،أو الخ وأخيه ،أو القريب وقريبه ،أو بي جارين ،أو خليطي ،أو اُختي فقد تعلّق

بغصن منه ،ومن شدّد على معسر وهو يعلم اعسـاره فزاد غيظا وبلءا فقد تعلّق بغصن منه ،ومن كان عليه دَين فأنكره على صاحبه وتعدّى
عليه حتّى أبطل دينه فقد تعلّق بغصن منه ،ومن جفا يتيما وآذاه وهزم ماله فقد تعلّق بغصن منه ،ومن وقع ف عِرض أخيه الؤمن وحل النّاس
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على ذلك فقد تعلّق بغ صن م نه ،و من تغ ن بغناء يب عث فيه على العا صي فقد تعلّق بغ صن م نه ،و من قعد يعدّد قبائح أفعاله ف الروب وأنواع
ظُلمه لعباد ال فيفتخر با فقد تعلّق بغصن منه ،ومن كان جاره مريضا فترك عيادته استخفافا بقّه فقد تعلّق بغصن منه ،ومَن مات جاره فترك
تشييع جنازته تاونا فقد تعلّق بغصن منه ،ومن ع ّق والديه أو احدها فقد تعلّق بغصن منه ،ومن كان قبل ذلك عاقا لما فلم يرضهما ف هذا

اليوم يقدر على ذلك فقد تعلّق بغصن منه ،وكذا من فعل شيئا من سائر أبواب الشرّ فقد تعلّق بغصن منه ،والذي بعثن بال ّق نبيّا ا نّ التعلّقي

بأغ صان شجرة طو ب ترفع هم تلك الغ صان ال النّة ،ثّ ر فع ر سول ال ( صلى ال عل يه وآله و سلم) طر فه ال ال سّماء مليّا وج عل يض حك
ويستبشر ،ثّ خفض طرفه ال الرض فجعل يقطب ويعبس ،ثّ أقبل على أصحابه فقال  :والذي بعث ممّدا بال ّق نبيّا لقد رأيت شجرة طوب

ترفع أغصانا وترفع التعلّقي با ال النّة ،ورأيت منهم من تعلّق منها بغصن ومنهم من تعلّق بغصني أو بأغصان على حسب اشتمالم على
الطّاعات ،وانّي لرى زيد بن حارثة فقد تعلّق بعامة أغصانا فهي ترفعه ال أعلى اعلها فبذلك ضحكت واستبشرت ثّ نظرت ال الرض فو

الذي بعثن بال قّ نبيّا لقد رأيت شجرة الزقّوم تنخفض أغصانا وتفض التعلّقي با ال الحيم ،ورأيت منهم من تعلّق بغصن ومنهم من تعلّق
بغصني أو بأغصان على حسب اشتمالم على القبائح ،وانّي لرى بعض النافقي قد تعلّق بعامة أغصانا وهي تفضه ال أسفل دركاتا ،فلذلك
عبست وقطبت .

اليَومُ الثّالث
هو يوم مبارك  ،قال الشّيخ ف الصباح  :ف هذا اليوم ولد السي بن علي (عليه السلم)وخرج ال أب القاسم بن علء المدان وكيل المام

العسكري انّ مولنا السي (عليه السلم) ولد يوم الميس لثلث خلون من شعبان فصُمه وادع فيه بذا الدّعاء :

اَللّ ـ ُهمّ اِنّي اَ ساَلُكَ ِبحَقّ اْلمَوْلُودِ ف هذَا الْيَ ْو مِ ،اْلمَ ْوعُودِ ِبشَهادَتِ هِ قَبْلَ اْ سِتهْلِلهِ َووِلدَتِ هِ .بَكَتْ هُ

صرَةِ
السّماءُ َومَنْ فيها ،وَالَْرْضُ َومَنْ عَلَيْها ،وََلمّا َيطَأْ لبَتَيْها قَتيل اْلعَ ْبرَةِ ،وَسَّيدِ الُْ ْسرَةِ ،اْل َم ْمدُودِ بِالنّ ْ

يَوْ مَ الْ َكرّةِ ،اْلمُعَوّ ضِ مِ نْ قَتْلِ هِ اَنّ الَِْئمّةَ مِ نْ نَ سْ ِلهِ ،وَالشّفاءَ ف ُترْبَتِ هِ ،واْلفَوْزَ َمعَ هُ ف اَوْبَتِ هِ ،والَْ صِياءِ

ِهـ حَت ّى ُيدْ ِركُوا الَْوْتارَ ،وَيَثَْأرُوا الثّارَ ،وَُيرْضُوا اْلجَبّارَ ،وَيَكُونُوا خَ ْيرَ
ِمـ َوغَيْبَت ِ
ِهـ َب ْعدَ قاِئمِه ْ
ِنـ عِتْرَت ِ
م ْ

ح ّقهِ مْ اِلَيْ كَ اَتَوَ سّلُ وَاَ سْأَلُ سُؤالَ
اَنْ صار ،صَلّى الُ عَلَ ْيهِ مْ مَ عَ اْختِل فِ اللّيلِ وَالنّهارِ ،اَللّ ـ ُهمّ فَِب َ

سأَلُكَ اْلعِ صْ َمةَ اِل َمحَلّ َرمْ سِهِ ،اَللّـهُمّ
سهِِ ،ممّا َفرّ طَ ف يَ ْومِ هِ وََامْ سِهِ يَ ْ
ُمقْتَرف ُمعْتَرف مُسيئ اِل َنفْ ِ
شرْنا ف ُز ْمرَتِهِ ،وَبَوّئْنا َمعَهُ دارَ الْكَرا َمةَِ ،و َمحَلّ الِقا َمةِ ،اَللّـهُمّ َوكَما
حمّد َوعِ ْترَتِهِ ،وَا ْح ُ
فَصَ ّل عَلى ُم َ

َا ْكرَمْتَنا ِبمَ ْعرِفَتِ هِ َفاَ ْك ِرمْنا ِبزُْلفَتِ هِ ،وَارْزُقْنا مُرافَقَتَ هُ وَساِبقََتهُ ،وَا ْجعَلْنا ِممّ نْ يُ سَ ّلمُ َلْمْرِ هِ وَيُكِْثرُ ال صّلةَ

شرَ ،الّنجُو مِ
صفِياِئهِ اْل َممْدُوديِ نَ مِنْ كَ بِاْل َع َددِ ،الَْثْنَىْ عَ َ
عَلَيْ ِه عِ ْندَ ذِ ْكرِ هَِ ،وعَلى جَمي عِ اَ ْو صِياِئهِ وَاَ ْهلِ اَ ْ
شرِ ،اَللّـهُمّ وَهَ بْ لَنا ف هذَا الْيَوْ مِ خَ ْيرَ مَوْهِبَة ،وَاَْنجِ حْ لَنا في هِ كُلّ
حجَ جِ عَلى جَمي عِ الَْب َ
الزّهرِ ،وَاْل ُ

شهَدُ
طَلِبَته كَما وَهَبْ تَ اْلحُ سَيْنِ لُِمحَمّد َجدّ هِ وَعاذَ فُ ْطرُ سُ ِب َمهْدِ هِ ،فََنحْ نُ عاِئذُو نَ ِبقَ ْبرِ هِ مِ نْ َب ْعدِ هَِ ،ن ْ

ُترْبََتهُ ،وَن ْنظُر َاوْبََتهُ ،آميَ َربّ الْعالَميَ .

ثّ تدعو بعد ذلك بدعاء السي (عليه السلم)وهو آخر دعائه (عليه السلم) يوم كثرت عليه أعداؤه وهو يوم عاشوراء :
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اَللّـ ُهمّ اَنْ تَ مُتَعالِي اْلمَكا نِ ،عَظي مُ اْلجََبرُو تِ ،شَديدُ الِمحالِ ،غَنِيّ َع نِ اْلخَليِ قِ ،عَري ضُ الْكِ ْبرِياءِ،
قادِ ٌر عَلى مـا تَشاءُ ،قَريبُـ الرّحْ َمةِ ،صـا ِدقُ الْ َو ْعدِ ،سـابِغُ الّن ْع َمةِ ،حَسَـنُ الْبَلءِ ،قَريبٌـ إذا دُعيتـَ،
مُحي طٌ بِما خَ َلقْ تَ ،قابِلُ التّوَبةِ َلمَ نْ تا بَ اِلَيْ كَ ،قادِ ٌر عَلى ما َا َردْ تََ ،و ُمدْ ِر كُ ما طَلَبْ تَ ،وَشَكُورٌ اِذا
شُ ِكرْ تََ ،وذَكُورٌ اِذا ذُ ِكرْ تََ ،ا ْدعُو كَ ُمحْتاجا ،وََا ْرغَ بُ اِلَيْ كَ فَقيا ،وَاَ ْفزَ عُ اِلَ ْي كَ خائِفا ،واَبْكي اِلَ ْي كَ

مَ ْكرُوبا ،وَاَ سْتَعيُ بِ كَ ضَعيفا ،وَاَتوَكّ ُل عَلَيْ كَ كافِيا ،اُحْكُ مْ بَيْنَنا وَبَيْ نَ قَ ْومِنا فَاِّنهُ مْ َغرّو نا وَ َخ َدعُو نا
َو َغدَروا بِ نا وَقَتَلُو نا ،وَنحْ نُ عِ ْترَةُ نَبِيّ كَ ،وَوََلدُ حَبيِبكَ ُمحَ ّمدِ بْ ِن عَبْدِالِ ،الّذي ا ص َطفَيَْتهُ بِالرّ ساَلةِ،

وَائَْتمَنَْت ُه عَلى وَحْيِكَ ،فَا ْجعَلْ لَنا ِمنْ َا ْمرِنا َفرَجا َو َمخْرجا ِبرَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .

قال ابن عيّاش  :سعت السي بن علي بن سفيان البزوفري يقول  :سعت ال صّادق (عليه السلم) يدعو به ف هذا اليوم وقال هو من أدعية

اليوم الثّالث من شعبان وهو ميلد السي (عليه السلم) .

اللّيلة الثّالِثة عشرة
وهي أوّل اللّيال البيض وقد مرّ ما يصلّى ف هذه اللّيلة واللّيلتي بعدها ف أعمال شهر رجب

ليلة النّصف من شعبان
وهي ليلة بالغة الشّرف وقد روى عن ال صّادق (عليه السلم) قال  :سُئل الباقر (عليه السلم) عن فضل ليلة النّصف من شعبان  ،فقال (عليه
ال سلم)  :هي أف ضل اللّيال ب عد ليلة القدر ،في ها ي نح ال العباد فضله ويغ فر ل م بنّه ،فاجتهدوا ف القر بة ال ال تعال في ها فانّ ها ليلة آل ال

عزوجل على نفسه أن ل يردّ سائلً فيها ما ل يسأل ال العصية ،وانّها اللّيلة الت جعلها ال لنا أهل البيت بازاء ما جعل ليلة القدر لنبيّنا (عليه
السلم) ،فاجتهدوا ف دعاء ال تعال والثّناء عليه ،الب ومن عظيم بركات هذه اللّيلة الباركة انّها ميلد سلطان العصر وامام الزّمان أرواحنا له

ل وقد ورد فيها أعمال :
الفداء ،ولد عند السّحر سنة خس وخسي ومائتي ف سرّ مَن رأى ،وهذا ما يزيد هذه اللّيلة شرفا وفض ً
أوّلا  :الغسل  ،فانّه يوجب تفيف الذّنوب .

الثّان  :احياؤها بالصّلة والدّعاء والستغفار كما كان يصنع المام زين العابدين (عليه السلم) ،وف الديث من أحيا هذه اللّيلة ل يت قلبه يوم
توت فيه القلوب .
الثّالث  :زيارة السي (عليه السلم) وهي أفضل أعمال هذه اللّيلة ،وتوجب غفران الذّنوب ،ومن أراد أن يصافحه أرواح مائة وأربعة وعشرين
ألف نبّ فليزره (عليه السلم) ف هذه اللّيلة ،وأق ّل ما يزار به (عليه السلم) أن يصعد الزائر سطحا مرتفعا فينظر ينة ويسرة ثّ يرفع رأسه ال
السّماء فيزوره (عليه السلم) بذه الكلمات :

اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا اَبا عَبْدِ الِ ،السّلمُ عَلَيْكَ َورَ ْحمَةُ الِ

وََبرَكاُتهُ  ،ويرجى لن زار السي (عليه السلم)حيثما كان بذه

الزيارة أن يكتب له أجر حجّة وعمرة ،ونن سنذكر ف باب الزّيارات ما يتصّ بذه اللّيلة منها ان شاء ال تعال.
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الرّابع  :أن يدعو بذا الدّعاء الذي رواه الشّيخ والسّيد وهو بثابة زيارة للمام الغائب صلوات ال عليه :

ضلً فََتمّ تْ كَ ِلمَتُ كَ
اَللّ ـهُمّ ِبحَقّ لَيْلَتِ نا َومَوْلُودِ ها ،وَ ُحجّتِ كَ َومَ ْوعُودِ ها ،الّ ت َقرَنْ تَ اِل َفضْلِ هاَ ،ف ْ

شرِ قُ ،وَاْلعَلَ مُ النّورُ
صدْقا َوعَدْلً ل مَُبدّلَ لِكَلِماتِ كَ ،وَل ُم َعقّ بَ لِياِت كَ ،نُورُ كَ اْلمُتَاَلّ قُ ،وَضِياؤُ كَ اْل ُم ْ
ِ

ـُورَُ ،جلّ مَوِْلدُهُـ وَكَرمَـ َمحِْتدُهـُ ،وَاْلمَلئِ َكةُ ُش ّهدُهـُ ،وَالُ ناصِـرُهُ
فـ َطخْيا ِء الدّْيجُورِ ،الْغائِبُـ اْلمَس ْت

َومُؤَّيدُهُ ،اِذا آن ميعادُهُ ،وَاْلمَلئِ َكةُ َامْدادُهُ ،سَيْفُ ال الّذي ل يَنْبُو ،وَنُو ُرهُ الّذي ل َيخْبُوَ ،وذُو اْلحِلْمِ

صرِ ،وَوُلةُ ا َلْمْرِ ،وَاْلمُنَزّ ُل عَلَ ْيهِ مْ ما يَتََنزّلُ ف لَيْ َلةِ اْل َقدْرِ،
الّذي ل يَ صْبُو ،مَدارُ الّد ْهرِ ،وَنَوامي سُ اْلعَ ْ
شرِ ،تَرا ِج َمةَ وَحْيِ هِ ،وَوُلةُ َا ْمرِ هِ وََنهْيِ هِ ،اَللّ ـ ُهمّ فَ صَ ّل عَلى خاِتمِ هم وَقاِئ ِمهِ مْ
حشْرِ وَالّن ْ
وَاَ صْحابُ اْل َ

اْلمَسْتُورِ عَواِلمِهِمْ ،اَللّـهُمّ وََادْ ِركَ بِنا أَيّامَهُ وَ ُظهُورَهُ وَقِيامَهُ ،وَا ْجعَلْنا مِنْ اَنْصارِهِ ،وَا ْقرِنْ ثارَنا بِثارِهِ،
حقّ هِ قائِميََ ،ومِ نَ ال سّوءِ
صحْبَِتهِ غانِميَ وَِب َ
وَاكْتُبْنا ف َاعْوانِ هِ وَخُلَصاِئهِ ،وَاَحْيِنا ف دَوْلَتِ هِ ناعِميَ ،وَبِ ُ

سالِميَ ،يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ ،وَاْلحَ ْمدُ لِ رَبّ الْعالَميَ وَ صَلَواُت ُه عَلى سَّيدِنا ُمحَمّ د خاتَ مِ النّبِيّيَ

وَاْل ُمرْ سَليََ ،وعَلى اَهْلِ بَيْتِهِ الصّادِقيَ َوعِ ْترَتِهَ النّاطِقيَ ،وَاْلعَنْ جَميعَ الظّالِميَ ،واحْكُمْ بَيْنَنا وَبَيَْنهُمْ يا
اَحْ َكمَ الْحاكِميَ .
الامس  :روى الشّيخ عن اساعيل بن فضل الاشي قال  :علّمن الصّادق (عليه السلم)هذا الدّعاء لدعو به ليلة النّصف من شعبان :

اَللّ ـ ُهمّ اَنْ تَ اْلحَيّ اْلقَيّو مُ ،اْلعَلِيّ اْلعَظي مُ ،الْخالِ قُ الرّازِ قُ ،الُْمحْيِي اْلمُمي تُ ،الْبَديءُ الْبَدي عُ ،لَ كَ

اْلجَللُ ،وَلَكَـ اْل َفضْلُ ،وَلكَـ اْلحَ ْمدُ ،وَلَكَـ اْلمَنّ ،وَلَكَـ اْلجُودُ ،وَلَكَـ الْ َكرَمـُ ،وَلَكَـ ا َلْ ْمرُ ،وَلَكَـ

صمَدُ ،يا مَ نْ لَ مْ يَ ِلدْ وَلَ مْ يُوَلدْ وَلَ مْ
جدُ ،وَلَ كَ اْلشّ ْكرُ ،وَ ْحدَ كَ ل شَري كَ لَ كَ ،يا وا ِحدُ يا اَ َحدُ ،يا َ
الَم ْ

حمّ د ،وَاْغ ِفرْ ل وَارْ َحمْ ن ،وَا ْكفِ ن ما اَ َهمّ ن ،وَاقْ ضِ
ص ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ مُ َ
يَكُ نْ لَ هُ ُكفُوا اَ َحدٌَ ،

دَيْن ،وَوَ سّ ْع عَليّ ف رِزْقيَ ،فاِنّ كَ ف هذِ هِ اللّيْ َلةِ كُلّ َامْر حَكيم َت ْفرُ قَُ ،ومَ نْ تَشاءُ مِ نْ خ ْلقِ كَ َترْزُ قُ،
فَا ْرزُقْ ن وَاَنْ تَ خَ ْيرُ الرّازِقيَ ،فَاِنّ كَ قُلْ تَ وَاَنْ تَ خَ ْيرُ الْقائِليَ النّاطِقيَ وا سْأَلُو الَ مِ نْ َفضْلِ هَِ ،فمِ نْ

ك اعَْتمَدْتُ ،وَلَكَ رَجَ ْوتُ ،فَارْ َحمْن يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .
صدْتُ ،واْبنَ نَبِيّ َ
َفضْلِكَ أ ْسأَلُ ،وَاِيّاكَ َق َ
السّادس  :اُدع بذا الدّعاء الذي كان يدعو به النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) ف هذه الليلة :

سمْ مِ نْ َخشْيَتِ كَ ما َيحُولُ بَيْنَنا وَبَيْ نَ َمعْ صِيَتِكََ ،ومِ نْ طْاعَتِ كَ ما تُبَ ّلغُنا بِ هِ رِضْوانَ كََ ،ومِ نَ
اَللّـهُمّ اقْ ِ

ت الدّنْيا ،اَللّـهُمّ َامِْتعْنا ِباَ سْماعِنا وَاَبْصارِنا وَقُوّتِنا ما اَحْيَيْتَنا ،وَا ْجعَلْ هُ
الْيَقيِ ما َيهُو نُ عَلَيْنا بِ هِ مُصيبا ُ
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جعَلْ مُصيبَتَنا ف دينِنا ،وَل
الْوارِ ثَ مِنّا ،وا ْجعَلْ ثأرَنا عَلى مَ نْ ظَ َلمَنا ،وَانْ صُرنا عَلى مَ نْ عادانا ،وَل َت ْ
جعَ ِل الدّنْيا اَكَْبرَ َهمّنا ،وَل مَبْلَ َغ عِ ْلمِنا ،وَل تُسَ ّلطْ عَلَيْنا مَنْ ل َيرْ َحمُناِ ،برَحْمَتِكَ يا َارْحَمَ الرّاحِميَ
َت ْ
.

وهذه من الدّعوات الامعات الكاملت ويغتنم الدّعاء به ف سائر الوقات ،وف كتاب عوال اللئال ا ّن النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) كان
يدعو بذا الدّعاء ف كافّة الوقات .

السّابع  :أن يقرأ الصّلوات الت يدعى با عند الزّوال ف كلّ يوم .
الثّامن  :أن يدعو بدعاء كميل الذي اثبتناه ف الباب الوّل من الكتاب ،وهو وارد ف هذه الليلة .

حمْدُ لِ وَل اِلـهَ إلّ الُ والُ َاكَْبرُ
التّاسع  :أن يذكر ال بكلّ من هذه الذكار مائة مرّة ،سُبْحانَ الِ وَاْل َ

ليغفر ال له ما

سلف من معاصيه ،ويقضي له حوائج الدّنيا والخرة .
العاشر  :روى الشّيخ ف الصباح عن أب يي ف حديث ف فضل ليلة النّصف من شعبان انّه قال  :قلت لولي الصّادق (عليه السلم)  :ما هو

أفضل الدعية ف هذه اللّيلة ،فقال  :اذا صلّيت العشاء فصلّ ركعتي تقرأ ف الُول المد وسورة الحد وهي سورة «قل يا أيّها الكافرون»،

حمْ ُد لِ» ثلثا
و ف الثّان ية ال مد و سورة التّوح يد و هي سورة « ُقلْ ُهوَ الُ أحَدٌ» ،فاذا سلّمت قلت « :سُبْحا َن الِ» ثلثا وثلث ي مرّة ،و«اْل َ

ل َاكَْبرُ» أربعا وثلثي مرّة ،ثّ قل :
وثلثي مرّة ،و «ا ُ

ج ْهرِ وَاْلخَفِيّاتِ ،يا مَنْ
يا مَنْ اِلَيْ ِه مَ ْلجَأُ اْلعِبادِ ف اْل ُم ِهمّاتِ ،وَاِلَيْهَ َي ْفزَعُ اْلخَلْقُ فِ اْلمُ ِلمّاتِ ،يا عالِمَ اْل َ

صرّفُ اْلخَطَرا تِ ،يا َربّ اْلخَليِ قِ وَالَْبرِيّا تِ ،يا مَ نْ بَِيدِ هِ مَلَكُو تُ
ل َتخْفى عَلَيْ هِ خَوا ِطرُ الَْوْها مِ وَتَ َ

ا َلْرَضيَ وَال سّماواتِ ،اَنْ تَ الُ ل اِلـهَ إِلّ اَنْ تََ ،امُتّ اِلَيْ كَ بِل اِلـهَ إِلّ اَنْ تَ ،فَيا ل اِلـهَ اِلّ اَنْ تَ

ا ْجعَلْ ن ف ِهذِ هِ اللّيْ َلةِ ِممّ نْ َن َظرْ تَ اِلَيْ هِ َفرَحِمْتَ هُ وَ َس ِمعْتَ دُعاءَ هُ فَاَجَبْتَ هَُ ،وعَ ِلمْ تَ ا سْتِقالََتهُ فَاَقَلْتَ هُ،
جرْتُ ِب كَ مِ نْ ذُنُوب ،وََلجَأ تُ اِلَيْ كَ ف سَ ْترِ
ت عَ نْ سالِفِ خَطيئَتِ هِ َوعَظي مِ جَريرَتِ هَِ ،ف َقدِ ا سَْت َ
وَتَجاوَ ْز َ

عُيُو ب ،اَللّ ـهُمّ َفجُ ْد عَلَيّ بِ َك َرمِ كَ وَ َفضْلِ كَ ،وَا ْحطُ طْ خَطايا يَ ِبحِ ْلمِ كَ َو َعفْوِ كَ ،وََت َغمّدْ ن ف هذِ هِ
اللّ ْي َلةِ بِ سابِغِ كَرامَتِ كَ ،وَا ْجعَلْ ن في ها مِ نْ اَوْلِيائِ كَ الّذي نَ اجْتَبَيَْتهُ مْ لِطاعَتِ كَ ،واخَْترَْتهُ مْ ِلعِبادَتِ كَ،
صفْوََتكَ ،اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْن ِممّ نْ َس َعدَ َجدّ هُ ،وَتَوَ ّفرَ مِ نَ اْلخَيْرا تِ َحظّ هُ ،وَا ْجعَلْن
وَ َجعَلَْتهُ مْ خالِ صَتَكَ وَ ِ

صمْن مِ نَ الْزدِيادِ ف َمعْ صِيَتِكَ ،وَحَبّ بْ اِلَيّ
ِممّ نْ سَ ِلمَ فََنعِ مَ ،وَفازَ َفغَنِ مَ ،وَا ْكفِن َشرّ ما اَ سْ َلفْتُ ،وَاعْ ِ

جأُ الْها ِر بَُ ،ومِنْ كَ يَلَْتمِ سُ الطّالِ بَُ ،وعَلى
طاعَتَ كَ وَما ُي َقرّبُن مِنْ كَ وَُيزِْلفُن عِنْدَ كَ ،سَيّدي اِلَيْ كَ يَ ْل َ

َكرَمِ كَ ُيعَوّلُ اْلمُ سَْتقْيِلُ التّائِ بَُ ،ادّبْ تَ عِبادَ كَ بالتّ َكرّ مِ ،وَاَنْ تَ اَ ْكرَ مُ الَْ ْكرَميَ ،وََا َمرْ تَ بِاْل َعفْ ِو عِبادَ كَ

ح ِرمْن ما رَجَوْ تُ مِ نْ َك َرمِ كَ ،وَل تُؤْيِ سْن مِ نْ سابِغِ ِنعَمِ كَ ،وَل
وَاَنْ تَ اْل َغفُورُ الّرحي مُ ،اَللّـ ُهمّ فَلَت ْ
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ُتخَيّبْن مِ نْ جَزيلِ قِسْمِكَ ف هذِ هِ اللّيْ َلةِ لَِهْلِ طاعَتِ كَ ،وَا ْجعَلْن ف جُنّة مِ نْ شِرارِ َبرِيّتِ كَ ،رَبّ اِ نْ لَ مْ
َاكُ نْ مِ نْ اَهْلِ ذلِ كَ فَاَنْ تَ اَهْلُ الْ َكرَ مِ وَاْل َعفْوِ وَاْلمَ ْغ ِفرَةِ ،وَ ُج ْد عَلَيّ بِما اَنْ تَ اَهْلُ هُ ل بِما اَ سَْتحِ ّقهَُ ،ف َقدْ

حقّقَ رَجائي لَكََ ،وعَ ِلقَتْ َنفْسي بِ َك َرمِكََ ،فاَنْتَ َارْحَمُ الرّاحِميَ وََا ْكرَمُ الَْ ْكرَميَ،
َحسُنَ ظَنّي ِبكَ ،وََت َ

سمِكَ ،وََاعُوذُ ِب َعفْوِ كَ مِ ْن ُعقُوبَتِ كَ ،وَا ْغفِر لِ يَ الّذنْ بَ الّذي
صصْن مِ نْ كَرمِ كَ ِبجَزيلِ قِ ْ
اَللّـهُمّ واخْ ُ

س عَلَيّ اْلخُلُ قَ ،وَُيضَيّ ُق عَليّ الرّزْ قَ ،حَت اَقُو مَ بِصاِلحِ رِضا كَ ،وَاَْنعَ مَ ِبجَزي ِل عَطائِ كَ ،وَاَ ْسعَدَ
َيحْبِ ُ
ك مِنْ
ح َرمِكَ ،وََت َعرّضْتُ لِ َك َرمِكَ ،واَسَْتعَذْتُ ِب َعفْوِكَ مِنْ ُعقُوبَتِكَ ،وَِبحِ ْلمِ َ
بِسابِغِ َنعْمائِكََ ،ف َقدْ ُلذْتُ ِب َ
جدْ بِما َسأَلْتُكَ وَاَنِلْ مَا الَْتمَسْتُ مِنْكَ ،اَساَلُكَ بِكَ ل ِبشَيء ُهوَ َاعْ َظمُ مِ ْنكَ .
َغضَبِكََ ،ف ُ

ثّ ت سجد وتقول  « :يا رَبّ» عشر ين مرّة « ،يا اَلُ» سبع مرّات« ،ل حَوْلَ وَل قُوّةَ إِلّ بِالِ» سبع مرّات « ،مآ شاءَ

الُ» ع شر مرّات« ،ل قُ ّوةَ إِلّ بِالِ»

ع شر مرّات ،ثّ ت صلّي على النّب ( صلى ال عل يه وآله و سلم) وآله وت سأل حاج تك فو ال لو

سألت با بعدد القطر لبلّغك ال عزوجل ايّاها بكرمه وفضله .
الادي عشر  :قال الطّوسي والكفعمي :يقال ف هذه اللّيلة :

صدُونَ ،وََامّلَ َفضْلَكَ َو َم ْعرُوفَ كَ الطّالِبُو نَ،
اِلـهي َت َعرّضَ لَكَ ف هذَ اللّيْلِ اْلمُتَ َعرّضُونَ ،وَقَصَدَكَ الْقا ِ

وََل كَ ف هذَا اللّيْلِ َنفَحا تٌ وَجَواِئزُ َوعَطايا َومَواهِ بُ َت ُمنّ بِها عَلى مَ نْ تَشاءُ مِ ْن عِبادِ كَ ،وََتمَْنعُها مَ نْ

لَ مْ تَ سِْبقْ لَ هُ اْلعِناَيةُ مِنْ كَ ،وَ ها اَنَا ذا عُبَيْدُ كَ اْلفَقيُ اِلَيْ كَ ،اْلمُ َؤمّلُ َفضْلَ كَ َو َم ْعرُوفَ كَ ،فَاِ نْ كُنْ تَ يا

مَول يَ َتفَضّلْ تَ ف هذِ هِ اللّيْ َل ِة عَلى اَحَد مِ نْ خَ ْلقِ كََ ،وعُدْ تَ عَلَيْ هِ بِعاِئدَة مِ ْن عَ ْطفِ كَ ،فَ صَ ّل عَلى

حمّ د الطّيّ بيَ الطّاهِري نَ ،اْلخَيّري نَ الْفاضِليَ ،وَ ُجدْ عَلَيّ ِبطَولِ كَ َو َمعْرُو ِف كَ يا رَبّ
حمّ د وَآلِ مُ َ
ُم َ
حمّ د خاتَ مِ النّ بّييَ وَآلِ هِ الطّاهِري نَ وَ سَ ّلمَ تَ سْليما ،اِنّ الَ حَميدٌ مَجيدٌ،
صلّى الُ عَلى ُم َ
الْعالَميَ ،وَ َ

اَللّـ ُهمّ اِنّي َا ْدعُوكَ كَما َا َمرْتَ فَاسَْتجِبْ ل كَما َو َعدْتَ اِنّكَ ل ُتخْلِف الْميعادَ .
وهذا دعاء يدعى به ف السحار عقيب صلة الشّفع .
الثّان عشر  :أن يدعو بعد كلّ ركعتي من صلة اللّيل وبعد الشّفع والوتر با رواه الشّيخ والسّيد .
الثّالث عشر :أن يسجد ال سّجدات ويدعو بالدّعوات الأثورة عن النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم)منها رواه الشّيخ ،عن حاد بن عيسى ،عن
أبان بن تغلب قال  :قال ال صّادق صلوات ال و سلمه عل يه  :كان ليلة النّ صف من شعبان وكان ر سول ال ( صلى ال عل يه وآله و سلم)ع ند
عايشة ،فلمّا انتصف اللّيل قام رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) عن فراشه ،فلمّا انتبهت وجدت رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم)قد

قام عن فراشها فداخلها ما يدخل النّساء أي الغية ،وظنّت انّه قد قام ال بعض نسائه ،فقامت وتلفّفت بشملتها واي ال ما كانت قزّا ول كتانا
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ول قطنا ولكن سداه شعرا ولمته أوبار البل ،فقا مت تطلب رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) ف حجر نسائه حجرة حجرة فبينا هي
كذلك اذ نظرت ال رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) ساجدا كثوب متلبّد بوجه الرض فدنت منه قريبا فسمعته يقول ف سجوده :

َسجَدَ َل كَ سَوادي وَخَيال ،وَآمَ نَ بِ كَ فؤادي ،هذِ هِ يَدا يَ وَماجَنَيْتُ ُه عَلى َنفْسي ،يا عَظي مُ ُترْجى لِ ُكلّ
عَظيمِ ،ا ْغ ِفرْ لِيَ اْلعَظيمَ َفاِنّهُ لَي ْغفِ ُر الذّنْبَ اْلعَظيمَ إِلّ الرّبّ اْلعَظيم .

ثّ رفع رأسه وأهوى ثانيا ال السّجود وسعته

عايشة يقول :

ص َلحَ عَلْيْهِ اَمرُ
شفَتْ لَهُ الظّلُماتُ ،وَ َ
َاعُوذُ بُنُورِ وَ ْجهِكَ الّذي اَضا َءتْ لَهُ السّماواتُ وَا َلْرَضُونَ ،وانْ َك َ
الَْوّليَ وَالْخِري نَ ،مِ نْ ُفجْأَةِ ِن ْقمَتِ كََ ،ومِ نْ َتحْويلِ عافِيَتِ كََ ،ومِ نْ زَوالِ ِن ْعمَتِ كَ ،اَللّـ ُهمّ ارْزُقْن َقلْبا

شرْ كِ بَريا ل كافِرا وَل َشقِيا .
َتقِيّا َنقِيّاَ ،ومِ نَ ال ّ
جدَ لَ كَ،
وَ ُحقّ ل اَ نْ اَ ْس ُ

ثّ عفّر خدّ يه

ف التّراب وقال َ :عفّرْ تُ وَجْ هي فِي التُرا بِ

فلمّا ه مّ رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) بالنصراف هرولت ال فراشها وأتى النب ( صلى ال عليه

وآله وسلم) ال الفراش وسعها تتنفّس أنفاسا عالية ،فقال لا رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) :ما هذا النّفس العال تعلمي أي ليلة هذه،
ليلة النّصف من شعبان ،فيها تقسم الرزاق ،وفيها تكتب الجال ،وفيها يكتب وفد الاج ،وا ّن ال تعال ليغفر ف هذه اللّيلة من خلقه اكثر من

شعر معزي قبيلة كلب ،وينل ال ملئكة من السّماء ال الرض بكّة .
الرّابع عشر  :أن يصلّي صلة جعفر كما رواه الشّيخ عن الرّضا صلوات ال عليه .
الامس عشر  :أن يأت با ورد ف هذه اللّيلة من ال صّلوات وهي كثية منها ما رواها أبو يي ال صّنعان عن الباقر وال صّادق (عليهما السلم)
ورواها عنهما ايضا ثلثون نفر مّن يوثق بم ويعتمد عليهم قالوا  :قال (عليهما السلم)  :اذا كانت ليلة النّصف من شعبان فصلّ أربع ركعات

ل أحَدٌ مرّة فاذا فرغت فقُل :
تقرأ ف كلّ ركعة المد و ُقلْ ُهوَ ا ُ

اَللّ ـهُمّ اِنّي اِلَ ْي كَ فَقيٌَ ،ومِ ْن عَذاِب كَ خائِ فٌ مُ سْتَجيٌ ،اَللّ ـ ُهمّ ل تَُبدّلِ ا سي ،وَل ُتغَّيرْ جِ سْمي،
ج َهدْ بَلئي ،وَلُتشْمِتْ ب َاعْدائيَ ،اعُوذُ ِب َعفْوِكَ مِ ْن عِقابِكَ ،وََاعُوذُ ِبرَ ْحمَتِكَ مِنْ عَذابِكَ ،وََاعُوذُ
وَلَت ْ

ت عَلى َنفْ سِكَ وَفَوْ قَ ماَيقُولُ
ِبرِضا كَ مِ نْ َسخَ ِطكَ ،وَاعُوذُ ِب كَ مِنْ كََ ،جلّ ثَنا ُؤ كَ ،اَنْ تَ كَ ما اَثْنَيْ َ
الْقاِئلُونَ .
واعلم انّه قد ورد ف الديث فضل كثي لصلة مائة ركعة ف هذه اللّيلة تقرأ ف كلّ ركعة المد مرّة والتّوحيد عشر مرّات وقد مرّ ف أعمال
شهر رجب صفة الصّلة ستّ ركعات ف هذه اللّيلة يقرأ فيها سورة المد ويس وتبارك والتّوحيد .

يوم النّصف من شعبان
وهو ع يد اليلد قد ولد فيه المام الثّان عشر امام نا الهد يّ الجّة بن ال سن صاحب الزّمان صلوات ال عليه وعلى آبائه ويستحبّ زيارته
(عليه السلم) ف كلّ زمان ومكان والدّعاء بتعجيلِ الفرَج عند زيارته وتتأكّد زيارته ف السّرداب بسرّ من رأى وهو التي ّقنُ ظهوره وت ّلكُ هُ وانّه

يل الرض قسطا وعد ًل كما ملئت ظلما وجورا .
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أعمال ما بقي من هذا الشّهر
عن الرّضا صلوات ال وسلمه عليه قال  :من صام ثلثة أيّام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب ال تعال له صيام شهرين متتابعي،
وعن أب الصّلت الروي قال  :دخلت على المام الرّضا (عليه السلم)ف آخر جعة من شعبان فقال ل :يا أبا الصّلت ا ّن شعبان قد مضى اكثره

وهذا آخر جعة فيه فتدارك فيما بقى تقصيك فيما مضى منه وعليك بالقبال على ما يعنيك ،واكثر من الدّعاء والستغفار وتلوة القرآن وتب

ال ال من ذنو بك ليق بل ش هر رمضان ال يك وأ نت ملص ل عزّو جل ،ول تدع نّ اما نة ف عن قك الّا أدّيت ها ول ف قل بك حقدا على مؤ من الّا

نزعته ،ول ذنبا انت مرتكبه إلّ أقلعت عنه ،واتقّ ال وتوكّل عليه ف سرائرك وعلنيتك( َومَنْ يَتَوكّ ْل عَلَى الِ َفهُوَ حَسُْبهُ ِانّ الَ

بالِ غُ َا ْمرِ هِ َقدْ َجعَلَ الُ لِكُلّ شَىء َقدْرا) واكثر من أن تقول ف ما بقى من هذا الشّهر  :اَللّـ ُهمّ ِانْ لَمْ تَكُ ْن َغ َفرْ تَ

لَنا فيما مَضى مِنْ َشعْبانَ فَا ْغ ِفرْ لَنا فيما َبقِيَ مِنْهُ،

فا ّن ال تبارك وتعال يعتق ف هذا الشّهر رقابا من النّار لرمة هذا الشّهر،

وروى الشّيخ عن حارث بن مغية النّضري قال  :كان الصّادق صلوات ال وسلمه عليه يدعو ف آخر ليلة من شعبان وأوّل ليلة من رمضان :

ِنـ اْلهُدى
ّناتـ م َ
ّاسـ وَبَي ِ
ُرآنـ وَ ُجعِلَ هُدىً لِلن ِ
فيهـ اْلق ُ
َكـ الّذي اُْنزِلَ ِ
شهْرَ اْلمُبار َ
اَللّــهُمّ اِنّ هذَا ال ّ
وَاْل ُفرْقانِ َقدْ َحضَرَ فَسَلّمْنا فيهِ وَسَ ّل ْمهُ لَنا وَتَسَ ّل ْمهُ مِنّا ف يُسْر مِنْكَ وعافِيَة ،يا مَنْ اَ َخذَ اْلقَليلَ ،وَشَ َكرَ

جعَلَ ل اِل كُلّ خَيْر سَبيلًَ ،ومِ نْ كُلّ ما ل ُتحِبّ
الْكَثيَ ،اِقْبَل مِنّى الْيَسيَ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَساَلُكَ َا نْ َت ْ

مانِعا ،يا اَرْحَ مَ الرّاحِميَ ،يا مَ نْ عَفا عَنّي َو َعمّا خَلَ ْو تُ بِ هِ مِ نَ ال سّيّئاتِ ،يا مَ نْ لَ مْ يُؤا ِخذْن بِارْتِكا بِ
اْلمَعاصيَ ،عفْوَكَ عَفْوَ َك َعفْوَكَ ياكَريُ ،اِلـهي َوعَظتَن فَ َلمْ اَّتعِظَْ ،وزَ َجرْتَن عَنْ مَحا ِرمِكَ فلَمْ اَْنزَ ِجرْ،

ف عَنّي يا كَريَُ ،عفْوَ كَ عَفْوَ كَ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَساَُلكَ الرّا َحةَ عًنْدَ اْلمَوْ تِ ،وَاْل َعفْ َو عِ ْندَ
فَما ُعذْري ،فَاعْ ُ

سنِ التّجاوُزُ مِ ْن عِ ْندِ كَ ،يا اَهْلَ الّتقْوى وَ يا َاهْلَ اْل َم ْغفِرَةِ،
اْلحِ سابِ ،عَظُ َم الذّنْ بُ مِ ْن عَبدِ كَ فَلَْيحْ ُ
َعفْوَ َك َعفْوَ كَ ،اَللّـهُمّ اِنّي عَبْدُ كَ ابْ ُن عَ ْبدِ كَ واب نُ َامَتِ كَ ،ضَعيْ فٌ فَقيٌ اِل رَ ْحمَتِ كَ وَاَنْ تَ مُ ْنزِلُ اْلغِن

ْسـنَُتهُمْ
ُمـ ُمخْتَلِ َفةً اَل ِ
َسـمْتَ اَرْزا َقهُمـْ ،وَ َجعَلَْته ْ
ُمـ ،وَق َ
ْصـيْتَ اَعماَله ْ
والَْبرَ َك ِة عَلَى اْلعِبادِ قا ِهرٌ ُمقْتَدِرٌ اَح َ
وَاَلْواُنهُ مْ خَلْقا مِ نْ َب ْعدِ خَلْق ،وَلَيعْلَ مُ اْلعِبا ُد عِ ْلمَ كَ ،وَل َي ْقدِرُ اْلعِبادُ َقدْرَ كَ ،وَكُلّنا فَقيٌ اِل رَ ْحمَتِ كَ،

صرِفْ عَنّي وَ ْجهَ كَ ،وا ْجعَلْن مِ نْ صاِلحِي خَ ْلقِ كَ اْل َعمَلِ وَا ْلمَلِ وَاْلقَضاءِ وَاْل َقدَرِ ،اَللّـهُمّ اَْبقِن
فَل تَ ْ
ْكـ
ِكـ َومُعادةِ َاعْدائِكـَ ،وال ّرغَْبةِ اِلَيْكـَ ،والرّهَْب ِة مِن َ
خَ ْيرَ الْبَقاءِ ،وَاَفِننـ خَ ْيرَ اْلفَنا ِء عَلى مُوالةِ اَوْلِيائ َ
خشُوعِ وَالْوَفاء وَالتّسْليمِ َلكَ وَالتّصْديقِ بِكِتاِبكَ وَاتّباعِ سُّنةِ رَسُوِلكَ ،اَللّـهُمّ ما كانَ ف قَلْب مِنْ
وَاْل ُ

َشكّ اَوْ رَيْبَة اَوْ ُجحُود َاوْ قُنُوط َاوْ َفرَح اَوْ َبذَخ اَوْ بَطَر اَوْ خُيَلءِ َاوْ رِياء اَوْ ُس ْمعَة اَوْ شِقاق اَوْ نِفاق

اَوْ كُفْر اَوْ فُ سُوق َا ْو عِ صْيان اَوْ عَظَمَة اَوْ شَ يء ل ُتحِبّ فَاَ سْأَُلكَ يا رَبّ أ نْ تَُبدّلَ ن مَكانَ هُ ايانا

بِ َو ْعدِ كَ ،وَوَفاءً ِب َع ْهدِ كََ ،ورِضا ِبقَضاِئ كَ ،وَزُهْدا فِي الدّنْياَ ،و َرغَْبةً فيما عِنْدَ كَ ،وَاََثرَةً وَ ُطمَأنيَنةً وَتَوَْبةً
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نَ صُوحا اَساَلُكَ ذلِ كَ يا َربّ الْعالَميَ ،اِلـهي اَنْ تَ مِ نْ حِ ْل ِم كَ ُتعْصىَ ،ومِ نْ َك َرمِ كَ وَجُودِ كَ تُطا عُ،
ض كَ ،فَكُ ْن عَلَيْنابِاْلفَضْلِ جَوادا ،وَبِاْلخَ ْيرِ عَوّادا يا
فَكَانّ كَ لَ مْ ُتعْ صَ وَاَنَا َومَ نْ لَ مْ َيعْ صِكَ سُكّانُ اَرْ ِ

َارْحَمَ الرّاحِميَ ،وَصَلّى الُ عَلى ُمحَمّد وَآلِهِ صَلةً داِئ َمةً ل ُتحْصى وَل ُت َعدّ وَل َي ْقدِرُ َقدْرَها غَيْرُكَ يا
َارْ َحمَ الرّاحِميَ .

ث:
الفَصل الثّالِ ْ
في فض ِل شهر رَمضان وأعمالِه .
روى ال صّدوق بسند مُعتب عن الرّضا (عليه السلم) ،عن آبائه ،عن أمي الؤمني عليه وعلى أولده السّلم قال  :إنّ رسول ال ( صلى ال عليه

وآله وسلم) خطبنا ذات يوم فقال  :أيّها النّاس أنّه قد أقبل إليكم شهر ال بالبكة والرّحة والغفرة ،شهر هو عند ال أفضل الشّهور ،وأيّامه

أفضل اليّام ،ولياليه أفضل اللّيال ،وساعاته أفضل ال سّاعات ،هو شهر دعيتم فيه ال ضيافة ال ،وجعلتم فيه من أهل كرامة ال ،أنفاسكم فيه
تسبيح ،ونومكم فيه عبادة ،وعملكم فيه مقبول ،ودعاؤكم فيه مستجاب ،فسلوا ال ربّكم بنيّات صادقة ،وقلُوب طاهرة أن يوفّقكم لصيامه،

وتلوة كتابه ،فإ نّ الشّقي من حرم غفران ال ف هذا الشّهر العظيم ،واذكروا بوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه ،وتصدّقوا على

فقرائكم ومساكينكم ،ووقرّوا كباركم ،وارحوا صغاركم ،وصلوا أرحامكم ،واحفظوا ألسنتكم ،وغضّوا عمّا ل يلّ النّظر إليه أبصاركم ،وعمّا

ل يلّ ال ستماع إل يه ا ساعكم و تننوا على أيتام الناس يتحنّن على أيتام كم وتوبوا إل يه من ذنوب كم ،وارفعوا إل يه أيدي كم بالدّعاء ف أوقات
صلواتكم فانّها أفضل السّاعات ينظر ال عزوجل فيها بالرّحة ال عباده ييبهم إذا ناجوه ،ويلبّيهم إذا نادوه ،ويستجيب لم اذا دعوه .

أيّها الناس إ ّن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكّوها باستغفاركم ،وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخفّفوا عنها بطول سجودكم ،واعلموا أنّ ال تعال

ذكره أقسمَ بعزّته أن ل يعذّب الصلّي والسّاجدين ،وأن ل يروعهم بالنّار يوم يقوم النّاس لربّ العالي  ،أيّها النّاس من فطّر منكم صائما مؤمنا
ف هذا الشّهر كان له بذلك عند ال عتق رقبة ،ومغفرة لا مضى من ذنوبه  ،قيل  :يا رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) وليس كّلنا يقدر

على ذلك  ،فقال (صلى ال عليه وآله وسلم)  :اتّقوا النّار ولو بش ّق ترة اتقّوا النّار ولو بشربة من ماء ،فإنّ ال تعال يهب ذلك الجر لن عمل
هذا اليسي إذا ل يقدر على أكثر منه  ،يا أيّها النّاس من ح سّن منكم ف هذا الشّهر خُلقه كان له جواز على ال صّراط يوم تزلّ فيه القدام ،ومن
خفّف ف هذا الشّهر عمّا ملكت ينيه خفّف ال عليه حسابه ،ومن ك فّ فيه شرّه ك فّ ال عنه غضبه يوم يلقاه ،ومن أكرم فيه يتيما أكرمه ال

يوم يلقاه ،ومن وصل فيه رحه وصله ال برحته يوم يلقاه ،ومن قطع فيه رحه قطع ال عنه رحته يوم يلقاه ،ومن تطوّع فيه بصلة كتب ال له
براءة من النّار ،ومن أدّى فيه فرضا كان له ثواب مَن أدّى سبعي فريضة فيما سواه من الشّهور ،من أكثر فيه من الصّلة عليّ ثقل ال ميزانه يوم

ت فّ الوازين ،ومن تل فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن ف غيه من الشّهور  ،أيّها النّاس إ نّ أبواب النان ف هذا الشّهر

مفتحة فسلوا ربّكم أن ل يغلقها عليكم ،وأبواب النّيان مغلقة فسلوا ربّكم أن ل يفتحها عليكم ،والشّياطي مغلولة فسلوا ربّكم أن ل يسلّطها

عليكم  ،إل .
ك كلّ أسي وأعطى ك ّل سائل .
وروى الصّدوق (رحه ال) إنّ النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) كان إذا دخل شهر رمضان ف ّ
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أقول  :شهر رمضان هو شهر ال ربّ العالي وهو أشرف الشّهور شهر يفتح فيه أبواب السّماء وأبواب النان وأبواب الرّحة ويغلق فيه أبواب
جهنّم ،وف هذا الشّهر ليلة تكون عبادة ال فيها خيا من عبادته ف ألف شهر فانتبه فيه لنفسك وتب صّر كيف تقضى فيه ليلك ونارك وكيف
تصون جوارحك وأعضائك عن معاصي ربّك ،وايّاك وأن تكون ف ليلتك من النّائمي وف نارك من الغافلي عن ذكر ربّك ،ففي الديث ا ّن ال

عزوجلّ يعتق ف آخر كلّ يوم من أيّام شهر رمضان عند الفطار ألف ألف رقبة من النّار فاذا كانت ليلة المعة ونارها اعتق ال من النّار ف كلّ
ساعة ألف ألف رق بة مّن قد ا ستوجب العذاب ويع تق ف اللّيلة ا لخية من الشّ هر ونار ها بعدد ج يع من أع تق ف الشّ هر كلّه ،فايّاك يا أيّها

العز يز وأن ينق ضي ع نك ش هر رمضان و قد ب قى عل يك ذ نب من الذّنوب وايّاك أن ت عد من الُذ نبي الحروم ي من ال ستغفار والدّعاء  ،فَ َع نِ
ال صّادق (عليه السلم) انّه  « :مَ ْن لَم يُغفَر لَه ف شَهر َرمَضان لَم يُغفَر َل هُ ال قابِل ِا ّل أن يَشهَدَ َعرَ َفةَ » وصن نفسك مّا قد حرّمه ال ومن أن
تفطر بحرّم عليك ،واعمل با أوصى به مولنا ال صّادق صلوات ال وسلمه عليه  ،فقال  :اذا أصبحت صائما فليصم سعك وبصرك وشعرك

وجلدك وج يع جوار حك  ،أي عن الحرّمات بل الكروهات أيضا ،وقال (عل يه ال سلم)  :ل ي كن يوم صومك كيوم افطارك  ،وقال (عل يه
السلم)  :انّ الصّيام ليس من الطّعام والشّراب وحدها فاذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ،وغضّوا أبصاركم عمّا حرّم ال ،ول تنازعوا

ول تاسدوا ول تغتابوا ول تارُوا ول تالفوا (كذبا بل ول صدقا) ول تسابوا ول تشاتوا ول تظلموا ول تسافهوا ول تضاجروا ول تغفلوا عن
ذكر ال وعن ال صّلة وألزموا ال صّمت وال سّكوت وال صّب والصدّق ومانبة أهل الشّر ،واجتنبوا قول الزّور والكذب والفرى والصومة وظ نّ
ال سّوء والغيبة والنّميمة وكونوا مشرفي على الخرة منتظرين ليّامكم (ظهور القائم (عليه السلم) من آل ممّد ( صلى ال عليه وآله وسلم))

منتظرين لا وعدكم ال متزوّدين للقاء ال ،وعليكم ال سّكينة والوقار والشوع والضوع وذ ّل العبيد اليّف من مولها خائفي راجي ،ولتكن

أنت أيّها ال صّائم قد طهر قلبك من العيوب وتقدّست سريرتك من البث ونظف جسمك من القاذورات وتبّأت ال ال مّن عداه وأخلصت
الولية له وصمتّ مّا قد ناك ال عنه ف السّر والعلنية وخشيت ال حقّ خشيته ف سرّك وعلنيك ،ووهبت نفسك ال ف أيّام صومك وفرغت

قلبك له ونصبت نفسك له فيما أمرك ودعاك اليه  ،فاذا فعلت ذلك كلّه فأنت صائم ل بقيقة صومه صانع له ما أمرك ،وكلّمأ انقصت منها

شيئا فيما بيّنت لك فقد نقص من صومك بقدار ذلك ،وا ّن أب (عليه السلم) قال  :سع رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم)امرأة تساب
جارية لا وهي صائمة فدعا رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) بطعام فقال لا  :كُلي  ،فقالت  :أنا صائمة يا رسول ال (صلى ال عليه وآله

وسلم)  ،فقال  :ك يف تكون ي صائمة و قد سببت جاري تك ا نّ ال صّوم ل يس من الطّعام والشّراب وانّ ما ج عل ال ذلك حجابا عن سواها من

الفواحش من الفعل والقول ،ما أقلّ ال صّوم وأكثر الّوع ،وقال أمي الؤمني صلوات ال وسلمه عليه  :كم من صائم ليس له من صيامه الّا

الظّماء ،وكم من قائم ليس له من قيامه الّا العناء ،حبّذا نوم الكياس وافطارهم ،وعن جابر بن يزيد عن الباقر (عليه السلم)قال  :قال النّب

( صلى ال عليه وآله وسلم) لابر بن عبد ال  :يا جابر هذا شهر رمضان مَن صام ناره وقام وردا من ليلته وصان بطنه وفرجه وحفظ لسانه

لرج من الذّنوب كما يرج من الشّهر  ،قال جابر  :يا رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) ما أحسنه من حديث  ،فقال رسول ال ( صلى
ال عليه وآله وسلم)  :وما أصعبها من شروط .

وأمّا أعمال هذا الشّهر فسنعرضها ف مطلبي وخاتة :

المطلب الوّل في أعمالِ هذا الشّهر العامّة
و ِهيَ أربعة أقسام

القِس ُم الوّل  :ما يعمّ اللّيالي واليّام :
روى السّيد ابن طاووس (رحه ال) عن الصّادق والكاظم (عليهما السلم) قال  :تقول ف شهر رمضان من أوّله ال آخره بعد كلّ فريضة:
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اَللّـهُمّ ا ْرزُقْن َحجّ بَيِْت كَ اْلحَرا مِ فِي عامي هذا وَف كُلّ عام ما اَْبقَيْتَن ف يُ سْر مِ ْن كَ وَعافِيَة ،وَ َس َعةِ
ك عَلَيْ هِ
رِزْق ،وَل ُتخْلِ ن مِ نْ تِلْ كَ الْمواقِ فِ الْكَر َيةِ ،وَاْلمَشا ِهدِ الشّري َفةَِ ،وزِيارَةِ قَ ْبرِ نَبِيّ كَ صَلَواُت َ
وَآلِ هِ ،وَف جَمي عِ حَوائِ جِ الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ فَكُ نْ ل ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَساَُلكَ فيـما َتقْضي وَُت َقدّرُ مِ نَ ا َل ْمرِ

الَْمحْتُو مِ ف لَيْ َلةِ اْل َقدْرِ ،مِ نَ اْلقَضاءِ الّذي ل ُي َردّ وَل يَُبدّلُ ،اَ نْ تَكْتُبَ ن مِ نْ ُحجّا جِ بَيِْت كَ اْلحَرا مِ،

جهُ مْ ،اْل َمشْكُورِ َسعْيُ ُهمْ ،اْل َم ْغفُورِ ذُنُوُبهُ مْ ،اْلمُ َكفّ ِر عَ ْنهُ مْ سَيّئاُتهُمْ ،وا ْجعَلْ في ـما َتقْ ضي
اْلمَ ْبرُورِ َح ّ
وَُت َقدّرُ ،اَنْ تُطي َل ُعمْري ،وَتُوَسّ َع عَلَيّ ِرزْقي ،وَتُؤدّى عَنّي اَمانَت َودَيْن آميَ رَبّ الْعالَمي.
وتَ ْدعُو عقيب كلّ فريضة فتقول :

يا عَلِيّ يا عَظيمُ ،يا َغفُورُ يا رَحيمُ ،اَنْ تَ الرّبّ اْلعَظيمُ الّذي لَيْسَ َكمِثْلِهِ شَيءٌ َوهُوَ السّميعُ الْبَصيُ،
شهُورِ ،وَهُوَ الشّ ْهرُ الّذي َفرَضْ تَ صِيا َم ُه عَلَيّ،
وَهذا َش ْه ٌر عَ ّظمْتَ هُ وَ َك ّرمْتَ هْ ،وَ َشرّفْتَ هُ وَفَضّلْتَ هُ عَلَى ال ّ

َوهُوَ َش ْهرُ َرمَضا نَ ،الّذي اَْنزَلْ تَ في هِ اْلقُرْآ نَ ،هُدىً لِلنّا سِ وَبَيّنات مِ نَ اْلهُدى وَاْل ُفرْقا نَ ،وَ َجعَلْ تَ في هِ

لَيْ َلةَ اْل َقدْرِ ،وَ َجعَلْتَها خَيْرا مِنْ اَلْفِ َشهْر ،فَيا ذَا اْل َمنّ وَل ُي َمنّ عَلَيْكَُ ،منّ عَلَيّ ِبفَكاكِ رَقَبَت مِنَ النّارِ
في َمنْ َت ُم ّن عَلَ ْيهِ ،وََادْخِلْنِى اْلجَّنةَ ِبرَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .

وروى الكفعمي ف الصباح وف البلد المي كما روى الشّيخ الشّهيد ف مموعته عن النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) انّه قال  :من دعا بذا
الدّعاء ف رمضان بعد كلّ فريضة غفر ال له ذنوبه ال يوم القيامة :

سرُورَ اَللّ ـ ُهمّ َاغْ نِ كُلّ فَق ي ،اَللّ ـهُمّ اَشْبِ عْ كُلّ جائِع ،اَللّ ـ ُهمّ
اَللّ ـ ُهمّ َادْخِ ْل عَلى اَ ْهلِ اْلقُبُورِ ال ّ

ج عَ نْ كُلّ مَ ْكرُوب ،اَللّ ـ ُهمّ ُردّ كُلّ
اكْ سُ كُلّ عُرْيان ،اَللّ ـهُمّ اقْ ضِ دَيْ نَ كُلّ مَد ين ،اَللّ ـ ُهمّ َفرّ ْ
غَر يب ،اَللّ ـهُمّ فُكّ ُكلّ اَ سي ،اَللّ ـ ُهمّ اَ صْ ِلحْ كُلّ فا سِد مِ نْ ُامُورِ اْلمُ سْلِميَ ،اَللّ ـهُمّ اشْ فِ كُلّ

سنِ حالِكَ ،اَللّـهُمّ اقْضِ عَنّا الدّيْنَ وََاغْنِنا
مَريض ،ال ّل ُهمّ ُسدّ َف ْقرَنا ِبغِناكَ ،اَللّـ ُه ّم غَيّر سُوءَ حالِنا ِبحُ ْ

ك عَلى كُلّ شَيء قَديرٌ .
ِمنَ اْل َفقْرِ ،اِنّ َ
وروى الكلين ف الكاف عن أب بصي قال  :كان الصّادق (عليه السلم) يدعو بذا الدّعاء ف شهر رمضان :

اَللّـ ُهمّ اِنّي ِب كَ َومِنْ كَ اَطْلُ بُ حاجَتَ ،ومَ نْ طَلَ بَ حا َجةً اِلَ النّا سِ َفاِنّي ل اَطْلُ بُ حاجَت إ ّل مِ ْن كَ
جعَلَ ل
وَ ْحدَ كَ ل شَري كَ لَ كَ ،وَاَساَُلكَ ِب َفضْلِ كَ َورِضْوانِ كَ اَ نْ تُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّد وأهْلِ بَيْتِ هِ ،وَاَ نْ َت ْ
صةً ،لَ كَ َتقَرّ بِها عَيْن ،وََترْفَ عُ بِها
جةً مَ ْبرُورَةً مُتَقبّ َلةً زاكَِيةً خالِ َ
ف عامي هذ اِل بَيِْت كَ اْلحَرا مِ سَبيلً ِح ّ
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دَرَجَ ت ،وََترْزُقَ ن اَ نْ َاغُضّ بَ صَري ،وَاَ نْ اَ ْحفَ ظَ فرْ جي ،وََا نْ َاكُفّ بِ ها عَ نْ جَمي عِ مَحا ِرمَ كَ ،حَتّى
ليَكُونَ شَيءٌ آَث َر عِنْدي مِنْ طاعَتِكَ وَ َخشْيَتِكَ ،وَاْل َعمَلِ بِما اَحْبَبْتَ ،وَالّترْكِ لِما َكرِهْتَ وََنهَيْتَ عَنْهُ،
جعَلَ وَفا ت قَ ْتلً ف سَبي ِلكَ،
وَا ْجعَلْ ذِل كَ ف يُ سْر وي سار عافِيَة وَ ما اَْنعَمْ تَ بِ ِه عَلَيّ ،وَاَ ساَلُكَ َا نْ َت ْ

َتحْ تَ راَيةِ نَبِيّ كَ مَ عَ اَوْلِياِئ كَ ،وَاَ سْاَُلكَ اَ نْ َتقْتُلَ ب َاعْداءَ كَ وََاعْداءَ رَ سُولِكَ ،وَاَ سْاَُلكَ اَ نْ تُ ْك ِرمَ ن

ِبهَوا نِ مَ نْ شِئْ تَ مِ نْ خَ ْل ِق كَ ،وَل ُتهِنّي بِكَرا َمةِ اَحَد مِ نْ َاوْلِيا ِء كَ اَللّـهُمّ ا ْجعَلْ ل مَ عَ الرّ سُولِ سَبيلً،
َحسْبِ َي الُ ما شاءَ الُ .
أقول  :هذا الدّعاء يسمّى دعاء الجّ وقد رواه السّيد ف القبال عن الصّادق (عليه السلم) لليال شهر رمضان بعد الغرب ،وقال الكفعمي ف
البلد المي :يستحبّ الدّعاء به ف كلّ يوم من رمضان وف أوّل ليلة منه ،وأورده الفيد ف القنعة ف خصوص اللّيلة الُول بعد صلة الغرب.
واعلم ا نّ أفضل العمال ف ليال شهر رمضان وأيّامه هو تلوة القرآن الكري وينبغي الكثار من تلوته ف هذا الشّهر ففيه كان نزول القرآن
ب ف سائر اليّام ختم القرآن ختمة واحدة ف كلّ شهر وأق ّل ما روى
وف الديث ا ّن لكلّ شيء ربيعا وربيع القرآن هو شهر رمضان ،ويستح ّ

ف ذلك هو خت مة ف ك ّل ستّة أيّام ،وامّا ش هر رمضان فال سنون ف يه خت مه ف ك ّل ثل ثة أيّام ،وي سن إن تي سّر له أن يت مه خت مة ف كلّ يوم،

وروى العلمة الجلسي (رحه ال) ا ّن بعض الئمة الطهار (عليهم السلم) كانوا يتمون القرآن ف هذا الشّهر أربعي ختمة واكثر من ذلك،

ص كلّ من هم بتمة ،ويظهر من ب عض الرّوايات ا ّن أجر مهديها أن
ويضاعف ثواب التمات ان أهد يت ال أرواح الع صومي الربعة ع شر ي ّ
يكون معهم ف يوم القيا مة ،وليكثر الرء ف هذا الشّهر من الدّعاء وال صّلة والستغفار ومن قول ل اِلـه إ ّل الُ وقد روي ا نّ زين العابدين

(عليـه السـلم) كان اذا دخـل شهـر رمضان ل يتكلّم إلّ بالدّعاء والتّسـبيح والسـتغفار والتّكـبي ،وليهتـم اهتماما بالغا بالأثور مـن ا لعبادات
ونوافل اللّيال واليّام .

القِسمُ الثّاني  :ما يستحبّ إيتانه في ليالي شهر رمضان
ب تأخيه عن صلة العشاء الّا اذا غلب عليه الضّعف أو كان له قوم ينتظرونه .
وهي اُمور  :الوّل  :الفطار ويستح ّ
الثّا ن  :أن يف طر باللل الال من الشّبهات سيّما التّ مر ليضا عف أ جر صلته أربعمائة ض عف وي سن الفطار أيضا بأ يّ من التّ مر والرّ طب

واللواء والنّبات ـ النّبات كلمة فارسيّة تعن بلّورات خاصة من السّكر ـ والاء الار .

ِكـ اَفْ َطرْتـُ،
صـمْتَُ ،وعَلى ِرزْق َ
َكـ ُ
الثّالث  :أن يدعـو عنـد الفطار بدعوات الفطار الأثورة ،منهـا أن يقول :اَللّــُهمّ ل َ
َوعَلَ ْي كَ تَ َوكّلْ تُ ،ليهـب ال له مثـل أجـر كلّ مـن صـام ذلك اليوم ولدعاء اَللّ ـ ُهمّ رَبّ النّورِ اْلعَظ يم

الذي رواه السـّيد

صمْنا َوعَلى
والكفعمي فضل كبي ،وروي ا ّن امي الؤمن ي (عليه ال سلم) كان اذا أراد أن يفطر يقول  :بِ سْمِ الِ اَللّـهُمّ َل كَ ُ

رِزْ ِقكَ اَفْ َطرْنا فََتقَبّلْ مِنّا اِنّكَ اَنْتَ السّميعُ اْلعَليمُ
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سمِ الِ الرّحْمـنِ الرّحَيـمِ ،يا وا سِعَ اْل َمغْ ِفرَةُ ِا ْغ ِفرْ ل ،لِيَغ ِفرَ الُ ل هُ
الرّابع  :أن يقول ع ند أوّل لق مة يأخذ ها :بِ ْ
وف الديث ا ّن ال تعال يعتق ف آخر ساعة من نار كلّ يوم من شهر رمضان ألف ألف رقبة فسل ال تعال أن يعلك منهم .
الامس  :أن يتلو سورة القدر عند الفطار .
السّادس  :أن يتصدّق عند الفطار ويفطّر الصّائمي ولو بعدد من التّمر أو بشربة من الاء  ،وعن النّب (صلى ال عليه وآله وسلم)  :انّ من فطّر

صائما فله أجر مثله من دون أن ينقص من أجره شيء وكان له مثل أجر ما عمله من الي بقوّة ذلك الطّعام .

وروى آية ال العلّمة اللّي ف الرّسالة ال سّعديّة عن ال صّادق (عليه السلم)  :ا نّ أيّما مؤمن أطعم مؤمنا لقمة ف شهر رمضان كتب ال له أجر
من أعتق ثلثي رقبة مؤمنة وكان له عند ال تعال دعوة مستجابة .

السّابع  :من الأثور تلوة سورة القدر ف كلّ ليلة ألف مرّة .
الثّامن  :أن يتلو سورة حم الدخّان ف كلّ ليلة مائة مرّة إن تيسّرت .
التّاسع  :روى السّيد انّ من قال هذا الدّعاء ف كلّ ليلة من شهر رمضان غفرت له ذنوب أربعي سنة :

ص ّل عَلى
اَللّ ـ ُهمّ رَبّ َش ْهرِ َرمَضا نَ الّذي اَْنزَلْ تَ في هِ اْل ُقرْآ نَ ،وَافَْترَضْ تَ على عِبادِ كَ في هِ ال صّيامََ ،
ك الذّنُو بَ
حمّد ،وَا ْرزُقْن َحجّ بَيِْت كَ اْلحَرا مِ ف عامي هذا وَف كُلّ عام ،وَا ْغفِرْ ل ِتلْ َ
حمّد وَآلِ مُ َ
ُم َ
اْلعِظامََ ،فاِّنهُ ل َي ْغفِرُها غَ ْيرُكَ يا رَحْمنُ يا عَلّمُ .

العاشر  :أن يدعو بعد الغرب بدعاء الجّ الّذي مرّ ف القسم الوّل من أعمال الشّهر .

دعاء الفتتاح
الادي عشر  :أن يدعو ف كلّ ليلة من رمضان بذا الدّعاء :

ح ْمدِكَ ،وَاَنْتَ مُسَ ّددٌ لِلصّوابِ ِبمّنِكَ ،وَاَْيقَنْتُ اَنّكَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرّاحِميَ ف
اَللّـهُمّ اِنّي اَفْتَتِحُ الثّناءَ ِب َ

مَوْضِعِـ اْل َعفْوِ وَالرّحْ َمةِ ،وَاَ َشدّ اْلمُعاقِبيَ فـ مَوْضِعِـ النّكالِ وَالّن ِقمَةِ ،وََاعْظَمُـ اْلمُتَجَّبرِينَـ فـ مَوْضِعِـ
الْكِبْرياءِ وَاْلعَ َظ َمةِ ،اَللّـ ُهمّ َاذِنْ تَ ل ف دُعاِئ كَ َومَ سْأَلَِتكَ فَا ْسمَعْ يا سَميعُ ِمدْحَت ،وَاَجِ بْ يا رَحي مُ

شفْتَهاَ ،وعَ ْثرَة َقدْ اَقَلْتَها،
َدعْوَت ،وَاَقِلْ يا غَفُو ُر عَثْرَت ،فَكَمْ يا اِلي مِنْ ُكرْبَة َقدْ َفرّجْتَها وَ ُهمُوم َقدْ َك َ
حمْدُ لِ الّذي لَ مْ يَّتخِذْ صاحَِبةً وَل وَلَدا ،وَلَ مْ يَكُ نْ لَ هُ
شرْتَها ،وَحَ ْل َقةِ بَلء َقدْ فَكَكْتَها ،اَْل َ
َورَ ْحمَة َقدْ َن َ

ح ْمدُ لِ ِبجَمي عِ مَحا ِمدِ هِ كُ ّلهَا ،عَلى
شَري كٌ ف اْلمُ ْل كِ ،وَلَ مْ يَكُ نْ لَ هُ وَلِىّ مِ نَ الذّلّ َوكَّبرْ هُ تَكْبيا ،اَْل َ

ح ْمدُ لِ الّذي ل مُضادّ لَ هُ ف مُلْكِ هِ ،وَل مُنازِ عَ لَ هُ ف َا ْمرِ هِ ،اَْلحَ ْمدُ لِ الّذي ل
جَمي عِ ِن َعمِ هِ ُكلّها اَْل َ
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حمْدُ لِ الْفاشي ف اْلخَلْقِ َا ْمرُهُ وَ َح ْمدُهُ ،الظّا ِهرِ بِالْ َكرَمِ
شَريكَ لَهُ ف خَ ْلقِهِ ،وَل شَبيهَ لَهُ ف عَ َظمَتِهِ ،اَْل َ
جدُهُ ،الْبا ِسطِ بِاْلجُودِ َيدَهُ ،الّذي ل تَ ْنقُصُ خَزائِنُهُ ،وَل تَزيدُهُ كَ ْثرَةُ اْلعَطاءِ إلّ جُودا وَ َكرَما ،اِنّهُ هُوَ
َم ْ
اْلعَزيزُ اْلوَهّا بُ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ قَليلً مِ نْ كَثي ،مَ عَ حاجَة ب اِلَيْ ِه عَظيمَة َوغِنا َك عَنْ هُ قَديٌ ،وَ ُهوَ

َنـ خَطيــئَت،
َكـ ع ْ
َنـ ذَنْب ،وَتَجا ُوز َ
َكـ ع ْ
سـهْلٌ يَسـيٌ ،اَللّــُهمّ اِنّ َعفْو َ
ْكـ َ
عِنْدي كَثيٌ ،وَهُوَ عَلَي َ
ح عَمَلي ،وَحِ ْلمَ كَ عَ نْ كَثيِ ُجرْ مي ،عِ ْندَ ما كا نَ مِ نْ خَطئي
ك عَ نْ ظُلْ مي وَ سِ ْترَ َك عَ نْ قَبي ِ
ص ْفحَ َ
وَ َ

َو َعمْدي ،اَ ْط َمعَن ف اَنْ اَ ْسأَلَكَ ما ل اَسْتَوْجُِبهُ مِنْكَ ،الّذي َرزَقْتَن مِنْ رَ ْحمَتِكَ ،وََارَيْتَن مَنْ ُقدْرَتِكَ،

ـَأنِسا ،ل خائِفا وَل وَ ِجلًُ ،مدِ ّل عَلَيْكَـ
ـلُكَ مُس ْت
َو َعرّفْتَنـ مِن ْـاِجابَتِكـَ ،فَصِـرْتُ َا ْدعُوكَـ آمِنا ،وَاَس ْاَ

فيــما قَصَـدْتُ فيهِـ اِلَيْكـََ ،فاِن ْـاَبْطَأ عَنّي عَتَبْتُـِبجَهْلي عَلَيْكـَ ،وََلعَلّ الّذي اَبْطَأ عَنّي هُوَ خَ ْيرٌ ل

ك عَلَيّ يا َربّ ،اِنّ كَ َت ْدعُون فَاُوَلّي
ِلعِ ْلمِ كَ بِعاقَِبةِ ا ُلْمُورِ ،فَلَ مْ َارَ مَوْلً كَريا اَ صَْب َر عَلى عَبْد لَئيم مِنْ َ

عَنْ كَ ،وَتََتحَبّ بُ اِلَيّ َفاَتََبغّ ضُ اِلَ ْي كَ ،وَتَتَ َو ّددُ اِلَىّ فَل اَقْبَلُ مِنْ كََ ،كاَنّ لِ يَ التّطَوّ َل عَلَيْ كَ ،فَلَ مْ َيمَْنعْ كَ

ذلِ كَ مِ نَ الرّ ْحمَةِ ل ،وَالِْحْ سانِ اِلَىّ ،وَالّت َفضّ ِل عَلَيّ ِبجُودِ كَ وَ َك َرمِ كَ ،فَارْحَ ْم عَ ْبدَ كَ الْجاهِلَ وَ ُجدْ

خرِ الرّيا حِ ،فالِ قِ
جرِي اْلفُلْ كِ ،مُ سَ ّ
عَلَيْ هِ ِب َفضْلِ اِحْسانِكَ اِنّ كَ جَوادٌ كَريٌ ،اَْلحَ ْمدُ لِ مالِ كِ اْلمُ ْل كُِ ،م ْ

ح ْمدُ لِ عَلى َعفْوِ هِ َب ْعدَ
ح ْمدُ لِ عَلى حِ ْلمِ هِ َب ْع َد عِلمِ هِ ،وَاْل َ
الِْ صْباحِ ،دَيّا ِن الدّي نِ ،رَبّ اْلعَالَميَ ،اَْل َ

ح ْمدُ لِ خالِ قِ اْلخَلْ قِ ،با ِسطِ
ُقدْرَتِ هِ ،وَاْلحَ ْمدُ لِ عَلى طُولِ اَناتِ هِ ف غَضَبِ هِ ،وَ ُهوَ قادِ ٌر عَلى ما يُريدُ ،اَْل َ

الرّزْقـِ ،فاِلقِـاَلِْصـْباحِ ذِي اْلجَللِ وَالِْكْرامِـ وَاْلفَضْلِ وَالِْنْعامـِ ،الّذي َب ُعدَ فَل يُرى ،وَ َقرُبَـ َفشَ ِهدَ
ضدُ هُ
ح ْمدُ لِ الّذي لَيْ سَ لَ هُ مُنازِ عٌ يُعادِلُ هُ ،وَل شَبيهٌ يُشا ِكلُ هُ ،وَل ظَهيٌ يُعا ِ
الّنجْوى تَبارَ كَ وَتَعال ،اَْل َ
َق َهرَ ِب ِعزّتِ هِ ا َلْ ِعزّاءَ ،وَتَواضَ عَ ِلعَ َظمَتِ هِ اْلعُظَماءُ ،فَبَلَ غَ ِب ُقدْرَتِ هِ ما يَشاءُ ،اَْلحَ ْمدُ لِ الّذي يُجيبُ ن حيَ

اُنادي هِ ،وَيَ سُْترُ عَلَيّ ُك ّل عَورَة وَاَنَا َاعْصيهِ ،وَُيعَظّ مُ الّْن ْعمَ َة عَلَىّ فَل اُجازي هِ ،فَكَ مْ مِ نْ مَوْهِبَة هَنيئَة َقدْ

َاعْطا نَ ،وعَظيمَة َمخُوفَة َقدْ كَفا ن ،وََبهْجَة مُونِقَة َقدْ اَرا ن ،فَاُثْ ن عَلَيْ هِ حامِدا ،وََاذْ ُكرُ هُ مُ سَبّحا،
ح ْمدُ لِ الّذي ل ُيهْتَ كُ حِجابُ هُ ،وَل ُيغْلَ قُ بابُ هُ ،وَل ُي َردّ سائِ ُلهُ ،وَل ُيخَيّ بُ آمِلُ هُ ،اَْلحَ ْمدُ لِ الّذي
اَْل َ

ضعَفيَ ،وََيضَعُ اْلمُسْتَكْبِرينَُ،يهْلِكُ مُلُوكا وَيَسَْتخْلِفُ
يُ ْؤمِنُ الْخائِفيَ ،وَيَُنجّى الصّالِحيَ ،وََيرْفَعُ اْلمُسْتَ ْ
ِكـ الْهارِبي َ ،نَكالِ الظّالِمي َ صـَريخِ
حمْدُ ل ِ قاِصـمِ الّبارينـَ ،م ُبيِ الظّالِمي َُ ،مدْر ِ
آخَرينـِ ،وَاْل َ

ح ْمدُ لِ الّذي مِ نْ َخشْيَتِ هِ َترْ َعدُ ال سّماءُ
صرِخيَ ،مَوْضِ عِ حاجا تِ الطّالِبيَُ ،معَْتمَدِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَْل َ
اْلمُ سَْت ْ
حمْدُ لِ الّذي هَدانا
وَ سُكّانُها ،وََترْجُ فُ الَْرْ ضُ َو ُعمّارُها ،وََتمُو جُ الْبِحارُ َومَ نْ يَ سَْبحُ ف َغمَراتِها ،اَْل َ

لِهذا وَ ما كُنّا لَِنهَْتدِ يَ لَوْل اَ نْ هَدانَا اللّ هُ ،اَْلحَ ْمدُ لِ الّذي َيخْلُ قُ ،وَلَ مْ ُيخْلَ قْ وََيرْزُ قُ ،وَل ُيرْزَ قُ
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وَُي ْطعِمُ ،وَل ُي ْطعَمُ وَيُميتُ الَْحياءَ وَُيحْيِي اْلمَوْتى َوهُوَ حَيّ ل َيمُوتُ ،بَِيدِهِ اْلخَ ْيرُ وَهُ َو عَلى كُلّ شَيْء
صفِيّكَ ،وَحَبيِبكَ ،وَخَِيرَتِكَ َمنْ خَ ْل ِقكَ،
حمّد عَ ْبدِكَ وَرَسُولِكَ ،وَاَمينِكََ ،و َ
قَديرٌ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

سنَ ،وَاَ ْجمَلَ وَاَ ْكمَلَ ،وَاَزْ كى وَاَنْ مى ،وَاَطْيَ بَ وَاَ ْط َهرَ،
وَحافِ ظِ ِسرّكََ ،ومُبَلّ غِ رِ سالتِكَ ،اَ ْفضَلَ وَاَحْ َ
صلّيْتَ وَبارَكْ تَ وََترَحّمْ تَ ،وََتحَنّنْ تَ وَ سَ ّلمْتَ عَلى اَحَد مِن عِبادِ كَ وَاَنْبِيائِ كَ
وَاَ سْن وَاَكَْثرَ ما َ
ص ّل عَلى عَليّ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،وَوَصِيّ
صفْوَِتكَ وَاَهْلِ الْكَرا َم ِة عَلَيْكَ مِن خَ ْلقِكَ ،اَللّـ ُهمّ وَ َ
َورُسُ ِلكَ ،وَ ِ

ك عَلى خَ ْلقِ كَ ،وَآيَتِ كَ الْكُبْرى ،وَالنّبأِ
رَ سُولِ رَبّ الْعالَميَ ،عَبْدِ كَ وَوَليّ كَ ،وَاَخي رَ سُوِلكَ ،وَ ُحجِّت َ

صدّيقَةِ الطّا ِهرَةِ فا ِطمَةَ سَّيدَةِ نِساءِ الْعالَميَ ،وَ صَ ّل عَلى سِ ْبطَيِ الرّحْ َمةِ وَاِمامَ يِ
اْلعَظي مِ ،وَ صَلّ عَلَى ال ّ

ص ّل عَلى اَِئ ّمةِ اْلمُ سْلِميَ ،عَلِيّ بْ نِ اْلحُ سَيْنِ،
سنِ وَاْلحُ سَ ْينِ سَّيدَيْ شَبا بِ اَهْلِ اْلجَّنةِ ،وَ َ
اْلهُدى ،اْلحَ َ
ح ّمدِ بْ ِن عَلِيَّ ،وعَلِيّ
حمّدَ ،ومُو سَى بْ نِ َج ْعفَرَ ،وعَلِيّ بْ نِ مُوسىَ ،ومُ َ
حمّدِ ابْ ِن عَلِيّ ،وَ َج ْع َفرِ بْ نِ ُم َ
َو ُم َ

ك عَلى عِبادِ كَ ،وَُامَناِئ كَ ف بِلدِ كَ
بْ نِ ُمحَمّد ،وَاْلحَ سَنِ بْ ِن عَلِىّ ،وَاْلخَلَ فِ الْهادي اْل َمهْدِيُّ ،حجَجِ َ
صَلَاةً كَثيَةً داِئ َمةً اَللّـ ُهمّ وَ صَلّ عَلى وَلِىّ َا ْمرِ كَ الْقائِ مِ اْلمُ َؤمّلِ ،وَاْل َعدْلِ اْلمُنْتَ َظرِ ،وَ ُحفّ هُ ِبمَلئِكَتِ كَ

اْل ُم َقرّبيَ ،وَاَّيدْ هُ ِبرُو حِ اْل ُقدُ سِ يا رَبّ الْعالَميَ ،اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْ ُه الدّاعِ يَ اِل كِتابِ كَ ،وَالْقائِ مَ بِدينِ كَ،

اِ سَْتخْ ِل ْفهُ ف ا َلْرْ ضِ كَما ا سَْتخْ َلفْتَ الّذي نَ مِ نْ قَبْلِ هِ ،مَكّ نْ لَ هُ دينَ هُ الّذي ارَْتضَيْتَ هُ لَ هُ ،اَْبدِلْ هُ مِ نْ َب ْعدِ

صرْ بِ هِ ،وَانْ صُرْهُ نَ صْرا
صرْهُ وَانْتَ ِ
شرِ كُ ِب كَ شَيْئا ،اَللّ ـهُمّ َا ِعزّ هُ وََا ْعزِزْ بِ هِ ،وَانْ ُ
خَوْفِ هِ َامْنا َيعْبُدُ كَ ل ُي ْ

عَزيزا ،وَاْفتَ حْ لَ هُ فَتْحا يَ سيا ،وَا ْجعَلْ لَ هُ مِ نْ َلدُنْ كَ سُلْطانا نَ صيا ،اَللّ ـهُمّ اَ ْظ ِهرْ بِ هِ دينَ كَ ،وَ سُّنةَ

خفِيَ ِبشَىْء مِ نَ اْلحَقّ ،مَخا َفةَ اَحَد مِ نَ اْلخَلْ قِ اَللّـهُمّ اِنّا َن ْرغَ بُ اِلَيْ كَ ف دَوْلَة
نَبِيّ كَ ،حَتّى ل يَ سَْت ْ

جعَلُنا فيها مِ نَ الدّعاةِ اِل طاعَتِ كَ ،وَالْقادَةِ
كَريَة ُت ِعزّ ِبهَا الِْ سْلمَ وَاَهْلَ هُ ،وَُتذِلّ ِبهَا النّفا قَ وََاهْلَ هُ ،وََت ْ

صرْنا عَنْهُ
حمّلْناهُ ،وَما قَ ُ
اِل سَبيلِكَ ،وََترْزُقُنا بِها كَرا َمةَ الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ ،اَللّـ ُهمّ ما َعرّفْتَنا مِن اْلحَقّ َف َ
ص ْدعَنا ،وَارْتُ قْ بِ هِ فَ ْتقَناَ ،وكَّثرْبِ هِ قِلّتَنا ،وََاعْزِزْ بِ هِ ذِلّتَنا،
فَبَ ّلغْنا هُ ،اَللّـ ُهمّ اْلمُ مْ بِ هِ َشعَثَنا ،وَا ْشعَ بْ بِ هِ َ
سرَنا ،وَبَيّ ضْ بِ هِ
سرْ بِ هِ عُ ْ
وََاغْ نِ بِ هِ عائِلَنا ،وَاَقْ ضِ بِ هِ عَ نْ َم ْغ َرمِنا ،وَاجُْبرْبِ هِ َف ْقرَنا ،وَ ُسدّ بِ هِ َخلّتَنا ،وَيَ ّ

جزْ بِ هِ مَواعيدَ نا ،وَا سَْتجِبْ بِ هِ َدعْوَتَ نا ،وََاعْطِ نا بِ هِ
وُجُوهَ نا ،وَفُكّ بِ هِ اَ ْسرَنا ،وَاَْنجِ حْ بِ هِ َطلِبَتَ نا ،وَاَْن ِ
سُؤْلَنا ،وَبَ ّلغْ نا بِ هِ مِ نَ الدّنْ يا وَالْ ِخرَةِ آمالَ نا ،وََاعْطِ نا بِ هِ فَوْ قَ َرغْبَتِ نا ،يا خَ ْيرَ اْلمَ سْؤوليَ وَاَوْ سَعَ

صدُورَنا ،وََاذْهِبْ بِهِ غَيْظَ ُقلُوبِنا ،وَا ْهدِنا بِهِ ِلمَا اخُْتلِفَ فيهِ مِنَ اْلحَقّ بِِاذْنِكَ ،اِنّكَ
اْل ُمعْطيَ ،اِشْفِ بِهِ ُ
حقّ آميَ ،اَللّـ ُهمّ اِنّا
صرْنا بِ ِه عَلى عَدُوّ كَ َوعَدُوّنا اِلـهَ اْل َ
َتهْدي مَ نْ تَشاءُ اِل صِراط مُ سْتَقيم ،وَانْ ُ

ك عَلَيْ هِ وَآلِ هَِ ،وغَيْبَةَ وَلِيّنا ،وَكَ ْثرَ َة َعدُوّنا ،وَقِ ّل َة َع َددِنا ،وَ ِشدّةَ اْلفِتَ نِ بِنا،
َنشْكُو اِلَيْ كَ َف ْقدَ نَبِيّنا صَلَواُت َ
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شفُ هُ،
ضرّ تَ ْك ِ
حمّ د وَآلِ هِ ،وََاعِنّا عَلى ذلِ كَ ِبفَتْح مِنْ كَ ُت َعجّلُ هُ ،وَِب ُ
وَتَظا ُه َر الزّما نِ عَلَيْ نا ،فَ صَ ّل عَلى ُم َ
وَنَ صْر ُت ِعزّ هُ وَ سُلْطانِ َحقّ تُ ْظ ِهرُ هَُ ،ورَ ْحمَة مِ ْن كَ َتجَلّلُناها وَعافِيَة مِنْ كَ تُلْبِ سُناهاِ ،برَ ْحمَتِ كَ يا اَرْحَ مَ

الرّاحِميَ .

الثّان عشر  :أن يقول ف كلّ ليلة :

اَللّ ـهُمّ ِبرَحْمَتِ كَ فِي ال صّالِحيَ فََادْخِلْ نا ،وَ ف عِلّيّيَ فَارْ َفعْ نا ،وِبَكَأس مِ نْ مَع ي مِ نْ عَيْن سَ ْلسَبيل
فا ْسقِناَ ،ومِ نَ اْلحُورِ الْعيِ ِبرَ ْحمَتِ كَ َفزَوّجْ ناَ ،ومِ نَ الْوِلْدا نِ الُْمخَلّدي نَ َكاَّنهُ مْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُو نٌ فَاَ ْخ ِدمْ نا،
َومِ نْ ثِمارِ اْلجَنّةِ وَُلحُو مِ الطّ ْيرِ فَاَ ْط ِعمْناِ ،ومِ نْ ثِيا بِ ال سّ ْندُسِ وَاْلحَريرِ وَالِ سْتَ ْب َرقِ َفاَلْبِ سْنا ،وَلَيْ َلةَ اْل َقدْرِ
وَ َحجّ بَيِْت كَ الْحرا مِ ،وَقَ ْتلً ف سَبيلِكَ فَوفّ قْ لَنا ،وَصاِلحَ الدّعاءِ وَاْلمَ سْأَلةِ فا سَْتجِبْ لَنا ،وَاِذا َج َمعْ تَ

الَوّليَ وَالخِري نَ َيوْ مَ اْلقِيا َمةِ فاَرْ َحمْنا وَبَراءَةً مِ نَ النّارِ فَاكْتُ بْ لَنا ،وَف َجهَنّ مَ فَل َتغُلّنا ،وَف عَذابِ كَ
جعَلْنَا ،وَفِي النّا ِر عَلى
َوهَوانِ كَ فَل تَبْتَلِ ناَ ،ومِ نَ الزّقّو مِ وَالضّري عِ فَل تُ ْط ِعمْ ناَ ،ومَ عَ الشّياطيِ فَل َت ْ

وُجُوهِ نا فَل تَكْبُبْ ناَ ،ومِ نْ ثِيا بِ النّارِ وَ سَرابيلِ اْلقَطِرا نِ فَل تُلْبِ سْناَ ،ومِ نْ كُلّ سُوء يا ل اَله إلّ اَنْ تَ
حقّ ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ فََنجّنا .
ِب َ
الثّالث عشر  :عن الصّادق (عليه السلم) قال  :تقول ف كلّ ليلة من شهر رمضان :

جعَلَ فيـما َتقْضي وَُت َقدّرُ مِ نَ ا َل ْمرِ الَْمحْتُو مِ فِى ا َل ْمرِ اْلحَكي مِ ،مِ نَ اْلقَضاءِ
اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ اَ نْ َت ْ

الّذي ل ُي َردّ وَل يَُبدّلُ اَ نْ تَكْتُبَنـ مِن ْـ ُحجّا جِ بَيْتِ كَ اْلحَرامـِ ،اْلمَ ْبرُورِ َحجّهُمـْ ،اْل َمشْكُورِ َسعُْيهُمْ ،
جعَلَ في ـما َتقْ ضي وَُت َقدّرَُ ،ا نْ تُطي َل ُعمْري ف خَيْر
اْل َم ْغفُورِ ذُنُوُبهُ مْ ،اَْلمُكَ ّف ِر عَ نْ سَيّئاِت ِهمْ ،وَأ نْ َت ْ
جعَلَن ِممّنْ تَنْتصِرُ ِبهِ لِدينِكَ وَل َتسْتَ ْبدِلْ ب غَيْري .
وَعافِيَة ،وَتُوَسّعَ ف ِرزْقيَ ،وََت ْ

ل:
الرّابع عشر  :ف كتاب أنيس الصّالي اُدع ف كلّ ليلة من ليال شهر رمضان قائ ً

جرُ مِ نْ لَيْلَت هذِ هِ ،وََل كَ قِبَلي
َاعُوذُ ِبجَللِ وَ ْجهِ كَ الْكَريِ اَ نْ يَ ْنقَضِ يَ عَنّي َشهْرُ َرمَضا نَ ،اَوْ يَ ْطلُ عَ اْل َف ْ
تَِب َعةٌ اَوْ ذَنْبٌ ُت َعذّبُن عَلَ ْيهِ .
ب ف كلّ ليلة من ليال شهر رمضان صلة ركعتي
الامس عشر  :روى الكفعمي ف هامش كتابه البلد المي عن السّيد ابن باقي قال  :يستح ّ

تقرأ ف كلّ ركعة المد والتّوحيد ثلث مرّات فاذا سلّمت تقول  :سُبْحانَ مَنْ هُوَ حَفيظٌ ل َي ْغفُل ،سُبحانَ مَنْ ُهوَ رَحيمٌ
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سهُو ،سُبْحانَ مَنْ هُوَ دائِمٌ ل َي ْلهُو،
ل َي ْعجَلُ ،سُبْحانَ مَنْ هُوَ قا ئِمٌ ل يَ ْ
تقول  :سُبْحانَكَ سُبْحانَكَ سُبْحاَنكَ ،يا عَظي ُم ا ْغفِرْ لِ َي الذّنْبَ اْلعَظيمَ .

ثّ تسبّح بالتّسبيحات الربع سبع مرّات ثّ
ثّ تصلّي على النّب وآله عشر مرّات .

من صلّى هذه الصّلة غفر ال له سبعي ألف سيّئة  ...ال .
السّادس عشر  :ف الديث ا ّن من قرأ ف كلّ ليلة من شهر رمضان سورة انّا فتَحنا ف صلة مسنونة كان مصُونا ف ذلك العام  ،واعلم ا ّن من

أعمال ليال ش هر رمضان ال صّلة ألف رك عة و قد أشار الي ها الشا يخ والعا ظم ف كتب هم ف الف قه و ف العبادة ،وأمّا كيفيّة هذه ال صّلة ف قد
اختلفت فيها الرّوايات وهي على ما رواها ابن أب قرة عن الواد (عليه السلم)واختارها الفيد ف كتاب الغرية والشراف بل واختارها الشهور
هي أن يصلّي منها ف كلّ ليلة من ليال العشر الُول والثّانية عشرين ركعة يسلّم بي كلّ ركعتي ،فيصلّي منها ثان ركعات بعد صلة الغرب

والباقية وهي اثنتا عشرة ركعة تؤخّر عن صلة العشاء وف العشرة ،الخية يصلّي منها كلّ ليلة ثلثي ركعة يؤت ثان منها بعد صلة الغرب

أيضا ويؤخّر الباق ية عن العشاء ،فالجموع يكون سبعمائة رك عة و هي تن قص عن اللف رك عة ثلثائة رك عة ،و هي تؤدّى ف ليال القدر و هي
اللّيلة التّا سعة عشرة والاد ية والعشرون والثّال ثة ،والعشرون فيخ صّ ك ّل من هذه اللّيال بائة رك عة من ها ،فتت ّم اللف رك عة و قد وزّع هذه
الصّلة على الشّهر بنحو آخر وتفصيل ذلك ف مقام اخر ول يسعنا هنا بسط الكلم .

روي انّك تقول بعد كلّ ركعتي من نوافل شهر رمضان :

اَللّ ـ ُهمّ ا ْجعَلْ في ـما َتقْ ضي وَُتقَدّرُ مِ نَ ال ْمرِ الَْمحْتُو مِ ،وَفي ـما َت ْفرُ قُ مِ نَ ا َل ْمرِ اْلحَكي مِ ،ف لَيْ َلةِ
جهُ مُ اْل َمشْكُورِ َسعُْيهُمْ ،اْل َم ْغفُورِ ذُنُوُبهُ مُ،
اْل َقدْرِ ،اَ نْ َتجْعَلَ ن مِ نْ ُحجّا جِ بَيِْت كَ اْلحَرا مِ ،اْلمَ ْبرُورِ َح ّ
وَاَ ْساَلُكَ َانْ تُطي َل عُمْري ف طاعَتِكَ ،وَتُوَسّعَ ل ف ِرزْقي ،يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .

القِسمُ الثّالثُ  :في أعمال أسحار شهر رمضان المبارك
سحُور ولو على حشفة تر أو جرعة من الاء ،وأفضل ال سّحور ال سّويق والتّمر وف الديث ا ّن ال
وهي عديدة  :الوّل  :أن يتسحّر فل يدع ال ّ
وملئكته يصلّون على الستغفرين والستسحرين بالسحار .

الثّان  :أن يقرأ عند السّحور سورة انّا أنزلناه ،ففي الديث ما من مؤمن صام فقرأ «انّا أْنزَلناهُ ف ليلة القدر» عند سحوره وعند افطاره الّا كان

فيما بينهما كالتشحّط بدمه ف سبيل ال .

الثّالث  :أن يدعو بذا الدّعاء العظيم الشّأن الذي روي عن الرّضا صلوات ال وسلمه عليه انّه قال  :هو دعاء الباقر (عليه السلم) ف أسحار

شهر رمضان :

اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ مِ نْ بَهاِئ كَ بِاَبْها هُ وَ ُكلّ بَهائِ كَ َبهِىّ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ بِبَهاِئ كَ كُلّ هِ ،اَللّـ ُهمّ

اِنّي اَ ْساَلُكَ مِ نْ جَمالِ كَ ِباَ ْجمَلِ هِ وَكُلّ جَماِل كَ جَميلٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ ِبجَمالِ كَ كُلّ هِ ،اَللّـهُمّ
اِنّي اَ ْساَلُكَ مِ نْ جَللِ كَ ِباَجَلّ هِ وَكُلّ جَلِل كَ جَليلٌ ،اَللّ ـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ ِبجَللِ كَ كُلّ هِ ،اَللّ ـهُمّ
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ك عَظَي َمةٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَسْاَُلكَ ِبعَ َظمَتِكَ كُلّها ،اَللّـهُمّ
اِنّي اَ ْساَلُكَ ِمنْ عَ َظمَتِكَ بَِاعْ َظمِها وَكُلّ عَ َظمَتِ َ
اِنّي اَ َسأَلُكَ مِ نْ نُو ِر كَ بِاَْنوَرِ هِ وَكُلّ نُورِ كَ نَّيرٌ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ بِنُورِ كَ كُلّ هِ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ

مِنْ رَ ْحمَتِ كَ ِباَوْ َسعِها وَ ُكلّ رَ ْحمَتِ كَ وا ِس َعةٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ ِبرَ ْحمَتِ كَ كُلّها ،اَللّـهُمّ اِنّي اَسْاَُلكَ
مِ نْ َكلِماتِ كَ بِاََتمّها وَ ُكلّ كَلِماِت كَ تا ّمةٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَسْاَُلكَ بِكَلِماتِ كَ ُك ّلهَا ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ مِنْ

ك مِ نْ
كَمالِ كَ ِباَ ْكمَلِ هِ وَ ُكلّ كَماِل كَ كا ِملٌ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ بِكَمالِ كَ كُلّ هِ ،اَللّ ـهُمّ اِنّي اَ ْساَلُ َ

ك مِ نْ
يةٌ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ ِباَ سْماِئكَ ُكلّها ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُ َ
اَسائِكَ بِاَكَْبرِها وَكُلّ اَ سْمائِكَ كَب َ
ك عَزيزَةٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ ِبعِزّتِكَ ُكلّها ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ مِنْ َمشِيّتِكَ
ِعزّتِكَ بَا َعزّها وَكُلّ عِزّتِ َ

ِبَامْضاها َوكُلّ َمشِيّتِ كَ ماضَِيةٌ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ ِب َمشِيّتِ كَ ُكلّها ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ مِ نْ ُقدْرَِت كَ
بِاْل ُقدْرَةِ الّت ا سْتَطَلْتَ بِها عَلى كُلّ شَيْء َوكُلّ ُقدْرَِت كَ مُ سْتَطي َلةٌ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ ِب ُقدْرَِت كَ كُلّها،
اَللّـهُمّ اِنّي اَسْاَُلكَ مِ ْن عِ ْلمِكَ ِباَْن َفذِهِ َوكُ ّل عِ ْلمِكَ نا ِفذٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَسْاَُلكَ ِبعِ ْلمِكَ كُلّهِ ،اَللّـ ُهمّ

اِنّي اَ ْساَلُكَ مِ نْ قَوْلِ كَ بَِارْضا هُ وَكُلّ قَوْلِ كَ رَضِيّ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ ِبقَوْلِ كَ ُكلّ هِ ،اَللّ ـهُمّ اِنّي
اَ سْاَُلكَ مِ نْ مَسائِ ِلكَ بِاَحَبّها اِلَ ْي كَ وَكُلّ مَسائِلِكَ اِلَيْ كَ حَبيَبةٌ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ ِبمَسائِلِكَ كُلّها،
شرَفِ كَ كُلّ هِ،
اَللّ ـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ مِ نْ َشرَفِ كَ ِباَ ْشرَفِ هِ َوكُلّ َشرَفِ كَ شَري فٌ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ ِب َ

اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ مِ نْ سُلْطانِكَ ِبَادْ َومِ هِ وَكُلّ سُلطاِنكَ دائِ مٌ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ بِ سُلْطانِكَ كُلّ هِ،

خرِهِ وَكُلّ مُلْكِكَ فا ِخرٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَسْاَُلكَ ِبمُلْكِكَ كُلّهِ ،اَللّـ ُهمّ
اَللّـهُمّ اِنّي اَسْاَُلكَ مِنْ مُلْكِكَ بِاَ ْف َ

اِنّي اَ ْساَلُكَ مِنْ عُلُوّكَ ِبَاعْلهُ وَ ُك ّل عُلُوّكَ عال ،اَللّـهُمّ اِنّي اَسْاَُلكَ ِبعُلُوّكَ ُكلّهِ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَسْاَُلكَ

مِ نْ مَنّ كَ ِباَ ْقدَمِ هِ وَكُلّ مَنّ كَ قَديٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ سْاَلُكَ ِبمَنّ كَ كُلّ هِ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ مِ نْ اياتِ كَ

ِباَ ْك َرمِها وَ ُكلّ آياتِ كَ كَر َيةٌ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ بِآياِت كَ كُلّها ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ بِما اَنْ تَ في هِ مِ نَ

الشّأ نِ وَاْلجَبَرُو تِ ،وَاَ ْساَلُكَ بِكُلّ شَأْن وَ ْحدَ هُ جََبرُوت وَ ْحدَ ها ،اَللّ ـهُمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ بِ ما تُجيبُ ن بِ هِ
حيَ اَسْاَُلكَ فَاَجِبْن يا َالُ .
ّث سل حاجتك فانّها تقضى البتّة .

دعاء أبي حمزة الثّمالي:
الرّابع  :ف الصباح عن أب حزة الثّمال (رحه ال) قال  :كان زين العابدين (عليه السلم) يصلّي عامّة اللّيل ف شهر رمضان فاذا كان ف السّحر

دعا بذا الدّعاء :
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اِلي ل تُ َؤدّبْن ِب ُعقُوبَتِ كَ ،وَل َتمْ ُكرْ ب ف حيلَتِ كَ ،مِ نْ اَيْ نَ لِ يَ اْلخَ ْيرُ يا َربّ وَل يُو َجدُ إلّ مِ نْ عِ ْندِ كَ،
سنَ ا سَْتغْن عَ ْن عَوْنِ كَ وَرَ ْحمَتِ كَ ،وَلَ الّذي
َومِ نْ اَيْ نَ لِ يَ النّجاةُ وَل تُ سْتَطاعُ إلّ بِ كَ ،لَ الّذي اَحْ َ

اَساءَ وَاجَْترََأ عَلَيْكَ وََلمْ ُيرْضِكَ َخرَجَ َعنْ ُقدْرَتِكَ ،يا رَبّ يا رَبّ يا َربّ حتّى ينقطع النّفس.

ك َعرَفْتُ كَ وَاَنْ تَ دَلَلْتَن عَلَيْ كَ َو َدعَوْتَن اِلَ ْي كَ ،وَلَوْل اَنْ تَ لَ مْ َادْرِ ما اَنْ تَ ،اَْلحَ ْمدُ لِ الّذي َادْعوُ هُ
ِب َ

حمْدُ لِ الّذي اَ ْسأَُلهُ فَُيعْطي ن وَِا نْ كُنْ تُ بَخيلً حيَ
فَيُجيبُ ن وَاِ نْ كُنْ تَ بَطي ـئا حيَ َيدْعوُ ن ،وَاَْل َ

سرّي ِبغَ ْيرِ شَفيع
ح ْمدُ لِ الّذي اُنادي هِ كُلّما شِئْ تُ لِحاجَت ،وَاَخْلُو بِ هِ حَيْ ثُ شِئْ تُ ،لِ ِ
يَ سَْتقْرِضُن ،وَاْل َ

حمْ ُد لِ
ت غَ ْيرَهُ َلمْ َيسَْتجِبْ ل دُعائي ،وَاْل َ
ح ْمدُ لِ الّذي ل َا ْدعُو غَ ْيرَهُ وَلَوْ َدعَوْ ُ
فََيقْضى ل حاجَت ،اَْل َ

حمْدُ لِ الّذي وَكَلَ ن اِلَيْ هِ فََا ْكرَمَ ن وَلَ مْ
ت غَ ْيرَ هُ لَخْ َل فَ رَجائي ،وَاْل َ
الّذي ل َارْجُو غَيْرَ هُ وَلَوْ رَجَ ْو ُ

ح ْمدُ لِ الّذي َتحَبّ بَ اِلَىّ وَ ُه َو غَنِيّ عَنّي ،وَاْلحَ ْمدُ لِ الّذي َيحْلُ ُم عَنّي
يَكِلْن اِلَى النّا سِ فَيُهينُون ،وَاْل َ
حمْدي ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ ِجدُ سُبُلَ اْلمَطالِ بِ
حَتّى َكاَنّي ل ذَنْ بَ لَ ،فرَبّي اَ ْح َمدُ شَيْيء عِنْدي ،وَاَ َحقّ ِب َ

اِلَ ْي كَ ُمشْ َر َعةًَ ،ومَنا ِهلَ الرّجاءِ اِلَ ْي كَ مُ ْترَ َعةً ،وَالِْ سْتِعاَنةَ ِب َفضْلِ كَ ِلمَ نْ َامّلَ كَ مُبا َحةً ،وَاَبْوا بَ الدّعاءِ
اِلَ ْي كَ لِل صّارِخيَ َمفْتُو َحةً ،وََاعْلَ مُ اَنّ كَ لِلرّا جي ِبمَوْضِ عِ اِجابَة ،وَلِ ْلمَ ْلهُوفيَ ِبمَرْ صَدِ اِغاثَة ،وَاَنّ فِي

ك عِوَضا مِنْ مَنْعِ اْلباِخليََ ،ومَ ْندُوحَ ًة َعمّا ف اَيْدي اْلمُسْتَأثِرينَ ،وَاَنّ
ال ّلهْفِ اِل جُودِكَ وَالرّضا ِبقَضاِئ َ

حجُبَهُ مُ الَْعمالُ دُوَن كَ ،وَ َقدْ
الِراحِلَ اِلَ ْي كَ قَري بُ اْلمَ سا َفةِ ،وَاَنّ كَ ل َتحَْتجِ بُ عَ نْ خَ ْلقِ كَ إلّ َا نْ َت ْ

صدْتُ اِلَيْكَ بِطَلِبَت،
َق َ

وََتوَ ّجهْتُ اِلَ ْيكَ بِحاجَت ،وَ َجعَلْتُ ِبكَ اسْتِغاثَت ،وَِبدُعائِكَ تَوَسّلي مِنْ غَ ْيرِ اِسِْتحْقاق لِسْتِماعِكَ مِنّي،

ْيانـ
صـ ْدقِ َو ْعدِكـَ ،وََلجَائي اِلَى ال ِ
َسـكُون اِل ِ
ِكـ عَنّي ،بَلْ لِِثقَتـ بِ َك َرمِكـَ ،و ُ
وَلَ اسـْتيجاب ِل َعفْو َ
بِتَوْحيدِ كَ ،وَيَقي ن ِب َم ْعرِفَتِ كَ مِنّي اَ نْ ل رَبّ ل غَ ْيرُ كَ ،وَل اِل ـهَ إلّ اَنْ تَ وَ ْحدَ كَ ل شَري كَ َل كَ،
ص ْدقٌ (وَا ْسأَلوُ الَ مِ نْ َفضْلِ هِ ِا نَ الَ كا نَ بِكُ مْ رَحيما)،
اَللّـهُمّ اَنْ تَ الْقائِلُ وَقَوُْل كَ َحقّ ،وَ َو ْعدُ كَ ِ

ت عَلى اَهْلِ
وَلَيْ سَ مِ نْ صِفاتِكَ يا سَيّدي ِا نْ تَأ ُمرَ بِال سّؤالِ وََتمْنَ عَ اْلعَطِّيةَ ،وَاَنْ تَ اْلمَنّا نُ بِاْلعَطِيّا ِ

َممْلَكَتِ كَ ،وَالْعاِئ ُد عَلَ ْيهِ مْ بَِتحَنّ نِ رَأفَتِ كَ ،اِل ي رَبّيْتَ ن ف ِنعَمِ كَ وَاِحْ سانِكَ صَغيا ،وَنَوّهْ تَ ِباِ سْمي
كَبيا ،فَيا مَنْ رَبّان فِي الدّنْيا بِاِحْساِنهِ وََتفَضّلِهِ وَِن َعمِهِ ،وَاَشارَ ل فِي الْ ِخرَةِ اِل َعفْوِهِ وَ َك َرمِهَِ ،معْرِفَت

يا مَوْل يَ دَليلي عَلَيْ كَ ،وَحُبّي َل كَ شَفيعي اِلَ ْي كَ ،وَاَنَا واثِ قٌ مِ نْ دَليلي ِبدَللَتِ كَ ،وَسا ِكنٌ مِ نْ شَفيعي

اِل شَفاعَتِكََ ،ا ْدعُوكَ يا سَيّدي بِلِسان َقدْ اَ ْخرَسَهُ ذَنْبُهُ ،رَبّ اُناجيكَ ِبقَلْب َقدْ اَوَْبقَهُ ُجرْمُهَُ ،ادْعوُكَ يا
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رَبّ راهِبا راعِبا ،راجِيا خائِفا ،اِذا رَاَيْ تُ مَوْل يَ ذُنُو ب َف ِزعْ تُ ،وَاِذا رَاَيْ تُ َك َرمَ كَ َط ِمعْ تُ ،فَِا نْ
َعفَوْتَ َفخَ ْيرُ راحِم ،وَِا ْن َعذّبْتَ َفغَ ْيرُ ظالِمُ ،حجّت يا َالُ ف ُجرْأَت عَلى مَسْأَلَتِكَ ،مَعَ اِتْيان ما تَ ْكرَهُ،

جُودُكَ وَ َك َرمُكََ ،وعُدّت ف ِشدّت مَعَ قِ ّلةِ حَيائي رَأفَتُكَ َورَ ْحمَتُكَ ،وَ َقدْ رَجَوْتُ اَنْ ل تَخيبَ بَيْنَ ذَيْنِ
َوذَيْ نِ مُنْيَ تَ ،فحَقّ قْ رَجائي ،وَاَ ْسمِعْ دُعائي يا خَ ْيرَ مَ نْ دَعا هُ داع ،وَاَ ْفضَلَ مَ نْ رَجا هُ راج ،عَظُ مَ يا

سَيّدي َامَلي ،وَسا َء َعمَليَ ،فَاعْطِن مِ ْن َعفْوِ كَ ِب ِمقْدارِ َامَلي ،وَل تُؤا ِخذْن ِبأَ سْوَ ِء َعمَليَ ،فاِنّ َك َرمَ كَ

َيجِ ّل عَنْ مُجازاةِ اْل ُمذْنِبيَ ،وَحِ ْلمَكَ يَكُْبرُ عَنْ مُكافاةِ اْل ُمقَصّرينَ ،وَاَنَا يا سَيّدي عاِئذٌ ِب َفضْلِكَ ،ها ِربٌ
ح عَمّ نْ اَحْ سَنَ بِ كَ ظَنّا ،وَما اَنَا يا رَبّ وَما خَطَري ،هَبْن
مِنْ كَ اِلَيْ كَ ،مُتََنجّزٌ ما َو َعدْ تَ مِ نَ ال صّ ْف ِ

ف عَ نْ تَوْبيخي بِ َكرَ مِ وَ ْجهِ كَ ،فَلَوِ اطّلَ عَ
ق عَلَيّ ِب َعفْوِ كَ اَ يْ رَبّ َجلّلْن بِ سَتْرِكَ ،وَاعْ ُ
ِب َفضْلِ كَ ،وَتَ صَ ّد ْ

الْيَوْ مَ عَلى ذَنْب غَ ْيرُ كَ ما َفعَلْتُ هُ ،وََلوْ ِخفْ تُ َتعْجيلَ اْل ُعقُوَبةِ لَجْتَنَبْتُ هُ ،ل لَِنّ كَ اَهْوَ نُ النّاظِري نَ وَاَخَفّ

اْلمُطّلِعيَ ،بَلْ لَِنّ كَ يا رَبّ خَ ْيرُ ال سّاتِرينَ ،وَاَحْكَمُ الْحاكِميَ ،وََا ْكرَ مُ الَْ ْكرَميَ ،سَتّارُ اْلعُيُو بَِ ،غفّارُ

الذّنُوبَِ ،علّمُ اْلغُيُوبِ ،تَسُْت ُر الذّنْبِ بِ َك َرمِكَ ،وَتُؤَ ّخرُ اْل ُعقُوَبةَ ِبحِ ْلمِكَ ،فَلَكَ اْلحَ ْمدُ عَلى ِح ْلمِكَ َب ْعدَ
حمِلُن وَُيجَرّئُن عَلى َمعْ صِيَتِكَ حِ ْلمُ كَ عَنّي ،وََيدْعُون اِل قِ ّلةِ
عِ ْلمِ كََ ،وعَلى عَفْوِ كَ َبعْدَ ُقدْرَِت كَ ،وََي ْ
س َعةِ رَ ْحمَتِ كََ ،وعَظي مِ َعفْوِ كَ ،يا
ب عَلى مَحا ِر ِم كَ َم ْعرِفَت بِ ِ
اْلحَياءِ سِ ْترُ َك عَلَيّ ،وَيُ سْ ِرعُن اِلَى التّوَثّ ِ

حَلي مُ يا كَريُ ،يا حَيّ يا قَيّو مُ ،يا غا ِف َر الذّنْ بِ ،يا قابِلَ التّوْ بِ ،يا عَظي مَ اْل َمنّ ،يا قَديَ الِْحسانِ ،اَيْ نَ
سَِ ْترُكَ اْلجَميلُ ،اَيْ َن َعفْوُ كَ اْلجَليلُ ،اَيْ نَ َفرَجُ كَ اْلقَري بُ ،اَيْ نَ غِياُث كَ ال سّريعُ ،اَيْ نَ رَ ْحمَتِ كَ الْوا ِس َعةِ،

اَيْ َن عَطايا كَ الْفاضِ َلةُ ،اَيْ نَ مَواهِبُ كَ اْلهَنيَئةُ ،اَيْ نَ صَناِئعُكَ ال سّنِّيةُ ،اَيْ نَ َفضْلُ كَ اْلعَظي مُ ،اَيْ نَ مَنّ كَ
اْلجَسيمُ ،اَيْنَ اِحْسانُكَ اْلقَديُ ،اَيْنَ َك َرمُ كَ يا كَريُ ،بِ هِ فَا سْتَ ْن ِقذْن ،وَِبرَ ْحمَتِ كَ َفخَلّ صْن ،يا ُمحْسِنُ يا

ك عَلَيْنا ،لَِنّ كَ
ك عَلى َاعْمالِناَ ،بلْ ِب َفضْلِ َ
جمِلُ ،يا مُ ْنعِ مُ يا ُمفْضِلُ ،لَ سْتُ اَتّكِلُ فِي النّجاةِ مِ نْ عِقاِب َ
ُم ْ

ْبـ َكرَما ،فَمـا َندْري مـا َنشْكُرُ،
َنـ الذّن ِ
اَ ْهلَ الّتقْوى وََاهْلَ اْل َم ْغفِرَةِ تُ ْبدِئُ بِالِْحْسـانِ ِنعَما ،وََتعْفُو ع ِ
اَجَميلَ ما تَ ْنشُرُ ،اَ مْ قَبيحَ ما تَ سُْترُ ،اَ ْم عَظي مَ ما اَبْلَيْ تَ وَاَوْلَيْ تَ ،اَ مْ كَثيَ ما مِنْ هُ َنجّيْ تَ وَعافَيْ تَ ،يا

حَبيبَ مَ نْ َتحَبّ بَ اِلَ ْي كَ ،وَ يا ُقرّ َة عَيْ نِ مَ نْ لذَ بِ كَ وَاْنقَطَ عَ اِلَيْ كَ ،اَنْ تَ الُْمحْ سِنُ وََنحْ نُ اْلمُ سيؤنَ
س ُعهُ جُودُ كَ ،اَوْ َايّ زَمان
فَتَجا َوزْ يا رَبّ عَ نْ قَبيحِ ما عِ ْندَنا ِبجَميلِ ما عِنْدَ كَ ،وََايّ َجهْل يا رَبّ ل يَ َ

اَطْوَلُ ِمنْ اَناتِكَ ،وَما َقدْرُ َاعْمالِنا ف جَنْبِ ِن َعمِكَ ،وَكَ ْيفَ َنسْتَكِْثرُ َاعْمالً نُقاِبلُ بِها َك َرمَكَ ،بَلْ كَيْفَ
يَضي ُق عَلَى اْلمُذْنِبيَ ما وَ ِس َعهُمْ مِنْ رَ ْحمَتِكَ ،يا واسِعَ اْل َم ْغفِرَةِ ،يا با ِسطَ الَْيدَيْنِ بِالرّ ْحمَةِ ،فَوَ عِزّتِكَ يا

سَيّدي ،لَوْ َن َهرْتَن ما َبرِحْ تُ مِ نْ بابِ كَ ،وَل َك َففْ تُ عَ نْ َتمَ ّلقِ كَِ ،لمَا انْتَهى اِلَىّ مِ نَ اْل َم ْعرِ َفةِ ِبجُودِ كَ
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َو َك ِرمَك ،وَاَنْ تَ الْفاعِلُ لِما تَشاءُ ُت َعذّ بُ مَ نْ تَشاءُ بِما تَشاءُ كَيْ فَ تَشاءُ ،وََترْحَ مُ مَ نْ تَشاءُ بِما تَشاءُ
كَيْ فَ تَشاءُ ،ل تُ سْأَ ُل عَ نْ ِفعْ ِل كَ ،وَل تُنازِ عُ ف مُلْكِ كَ ،وَل تُشارَ كُ ف َا ْمرِ كَ ،وَل تُضادّ ف حُ ْكمِ كَ،
ض عَلَيْ كَ اَ َحدٌ ف َتدْبيِ كََ ،ل كَ اْلخَلْ قُ وَا َلْ ْمرُ ،تَبا َر كَ الُ َربّ الْعالَميَ ،يا َربّ هذا مَقا ُم مَ نْ
وَل َيعَْترِ ُ

لذَ بِ كَ ،وَا سْتَجارَ بِ َك َرمِ كَ ،وَاَِل فَ اِحْسانَكَ وَِن َعمَ كَ وَاَنْ تَ اْلجَوادُ الّذي ل يَضي ُق َعفُْو كَ ،وَل يَ ْنقُ صُ

صفْحِ اْلقَديِ ،وَاْل َفضْلِ اْلعَظي مِ ،وَالرّ ْح َمةِ الْوا ِس َعةِ،
َفضْلُ كَ ،وَل َتقِلّ رَ ْحمَتُ كَ ،وَ َقدْ تَوَّثقْ نا مِنْ كَ بِال ّ

اَفَتَرا كَ يا رَبّ ُتخْلِ فُ ظُنُونَ نا ،اَوْ ُتخَيّ بْ آمالَ ناَ ،كلّ يا كَريُ ،فَلَيْ سَ هذا ظَنّ نا بِ كَ ،وَل هذا في كَ
َط َمعُنا يا َربّ اِنّ لَنا فيكَ َا َملً طَويلً كَثيا ،اِنّ لَنا فيكَ رَجا ًء عَظيما ،عَصَيْناكَ وََنحْنُ َنرْجُو اَنْ تَسُْترَ

حقّقْ رَجاءَنا مَوْلناَ ،ف َق ْد عَ ِلمْنا ما َنسْتَوْجِبُ ِبَاعْمالِنا،
عَلَيْناَ ،ودَعَوْناكَ وََنحْنُ َنرْجُو اَنْ تَسْتَجيبَ لَناَ ،ف َ
صرِفُنا عَنْ كَ وَاِ نْ كُنّا غَ ْيرَ مُ سْتَوْجِبيَ ِلرَ ْحمَتِ كَ ،فَاَنْ تَ اَهْلٌ اَ نْ
وَلكِ نْ عِ ْلمُ كَ في نا َوعِ ْلمُ نا بِاَنّ كَ ل تَ ْ

َتجُو َد عَلَيْنا َوعَلَى اْل ُمذْنِبيَ ِب َفضْلِ َسعَتِكَ ،فَامْنُ نْ عَلَيْنا بِما اَنْ تَ اَهْلُ هُ ،وَ ُجدْ عَلَيْنا فَاِنّا ُمحْتاجُو نَ اِل

نَيْ ِل كَ ،يا َغفّارُ بِنُو ِر كَ اهَْتدَيْ نا ،وَِبفَضْ ِل كَ ا سَْتغْنَيْنا ،وَبِِنعْمَتِ كَ اَ صَْبحْنا وََامْ سَيْنا ،ذُنُوبَ نا بَيْ نَ َيدَيْ كَ

نَسَْتغْ ِفرُكَ الّل ُهمّ مِنْها وَنَتُو بُ اِلَ ْيكَ ،تََتحَبّ بُ اِلَيْنا بِالّنعَمِ وَنُعا ِرضُكَ بِالذّنُوبِ ،خَ ْيرُكَ اِلَيْنا نازِلٌ ،وَشّرنا

ك عَنّا ِب َعمَل قَبيح ،فَل َيمَْنعُ كَ ذلِ كَ مِ نْ اَ نْ َتحُوطَنا
اِلَ ْي كَ صا ِعدٌ ،وَلَ مْ َيزَلْ وَل يَزالُ مَ َل كٌ كَريٌ يَأتي َ

بِِن َعمِ كَ ،وَتََتفَضّ َل عَلَيْ نا بِآلئِ كَ ،فَ سُبْحانَكَ ما اَحْ َلمَ كَ وََاعْ َظمَ كَ وَاَ ْك َرمَ كَ مُ ْبدِئا َومُعيداَ ،ت َقدّ سَتْ

ضلً ،وََاعْظَ مُ ِحلْما مِ نْ اَ نْ تُقايِ سَن
اَ سْماؤكَ وَجَلّ ثَناؤُ كَ ،وَ َكرُ مَ صَناِئعُكَ وَفِعالُ كَ ،اَنْ تَ اِلي اَوْ سَعُ فَ ْ

ِب ِفعْلي وَخَطي ـئَت ،فَاْل َعفْوَ اْل َعفْوَ اْل َعفْوَ ،سَيّدي سَيّدي سَيّدي ،اَللّ ـهُمّ ا ْشغَلْ نا ِبذِ ْكرِ كَ ،وََا ِعذْ نا مِ نْ

َسخَطِكَ ،وَاَ ِجرْ نا مِ نْ عَذابِ كَ ،وَارْزُقْ نا مِ نْ مَواهِِب كَ ،وَاَْنعِ ْم عَلَيْ نا مِ نْ َفضْلِ كَ ،وَارْزُقْ نا حَجّ بَيِْت كَ،

َوزِيارَةَ قَ ْبرِ نَبِيّ كَ صَلَواُتكَ َورَ ْحمَتُ كَ َو َم ْغ ِفرَتُ كَ وَرِضْواُن كَ عَلَيْ هِ َوعَلى اَهْلِ بَيْتِ هِ اِنّ كَ قَري بٌ مُجي بٌ،
وَارْزُقْنـا َعمَلً بِطاعَتِكـَ ،وَتَوَفّنـا عَلى مِلّتِكـَ ،وَسُـّنةِ نَبِيّكَـ صَـلّى الُ عَلَيْه ِـ وَآلِهـِ ،اَللّــُهمّ ا ْغ ِفرْ ل

ت ُغفْرانا ،اَللّـ ُهمّ ا ْغ ِفرْ
وَلِواِلدَيّ وَارْ َح ْمهُما كَما رَبّيان صَغيا ،اِ ْجزِها بِالِْحسانِ اِحْسانا وَبِال سّيّئا ِ

لِ ْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِنا تِ الَْحياءِ مِ ْنهُ مْ وَالَْمواِت ،وَتابِ عْ بَيْنَ نا وَبَيَْنهُ مْ بِاْلخَيْرا تِ اَللّ ـهُ ّم ا ْغفِرْ ِلحَيّ نا

َومَيّتِنا ،وَشا ِهدِنا وَغائِبِنا ،ذَ َكرِنا وَاُنْثانا ،صَغيِنا وَكَبيِناُ ،حرّنا َو َممْلُوكِناَ ،كذَبَ الْعادِلُونَ بِالِ وَضَلّوا
حمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وَاخْتِمْ ل ِبخَيْر ،وَا ْكفِن
سرُوا خُسْرانا مُبينا ،اَللّـهُمّ صَلّ عَلى ُم َ
ضَللً بَعيدا ،وَخَ ِ
ما اَ َهمّن مِ نْ َا ْمرِ دُنْيا يَ وَآ ِخرَت وَل تُ سَ ّلطْ عَلَيّ مَ نْ ل َيرْحَمُن ،وَا ْجعَ ْل عَلَيّ مِنْ كَ واقَِيةً باقَِيةً ،وَل

تَ سْلُبْن صاِلحَ ما اَْن َعمْ تَ بِ ِه عَلَيّ ،وَارْزُقْ ن مِ نْ َفضْ ِل كَ ِرزْقا وا سِعا حَللً طَيّبا ،اَللّ ـ ُهمّ ا ْحرُ سْن
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حفْ ِظ كَ ،وَا ْكلَن بِكِلئَتِ كَ ،وَارْزُقْن َحجّ بَيْتِ كَ اْلحَرا مِ ف عامِنا هذا وَف كُلّ
ِبحَرا سَتِكَ ،وَا ْحفَظْن ِب ِ
ْكـ اْلمَشا ِهدِ الشّري َفةِ،
ِنـ تِل َ
ّكـ وَالَِْئمّةِ عليهـم السـلم ،وَل ُتخْلِنـ يـا رَب ّ م ْ
عامَ ،وزِيارَةَ قَ ْبرِ نَبِي َ

ب عَلَيّ حَتّى ل َاعْ صِيَكَ ،وَاَْل ِهمْنِ يَ اْلخَ ْيرَ وَاْل َعمَلَ بِ هِ ،وَ َخشْيَتَ كَ بِاللّيْلِ
وَاْلمَواقِ فِ الْكَر َيةِ ،اَللّـهُمّ تُ ْ
وَالنّهارِ ما اَْبقَيْتَ ن يا رَبّ الْعالَميَ ،اَللّ ـهُمّ اِنّي كُلّ ما قُلْ تُ َقدْ َتهَيّأ تُ وََتعَبّأ تُ وَ ُقمْ تُ لِل صّلةِ بَيْ نَ

َيدَيْ كَ وَناجَيُْت كَ اَْلقَيْ تَ عَلَيّ نُعاسا اِذا اَنَا صَلّيْتُ ،وَ سَلَبْتَن مُناجاتِ كَ اِذا اَنَا ناجَيْ تُ ،مال كُلّما قُلْ تُ

ص َلحَتْ سَريرَت ،وَ َقرُبَ مِنْ مَجالِسِ التّوّابيَ َمجْلِسي ،عَرَضَتْ ل بَلِّيةٌ اَزالَتْ َقدَمي ،وَحالَتْ بَيْن
َقدْ َ

وَبَيْنَ ِخدْمَتِكَ سَيّدي َلعَلّ كَ عَنْ بابِكَ َط َردْتَنَ ،وعَنْ ِخ ْدمَتِ كَ َنحّيْتَن اَوْ َلعَلّكَ رَاَيْتَن مُسَْتخِفّا ِبحَقّكَ

َفاَقْ صَيْتَن ،اَوْ َلعَلّ كَ رَاَيْتَ ن ُم ْعرِضا عَنْ كَ َفقَلَيْتَ ن ،اَوْ َلعَلّ كَ وَ َجدْتَ ن ف مَقا مِ الْكاذِبيَ َفرَ َفضْتَ ن ،اَوْ

خذَلْتَن ،اَوْ َلعَلّ كَ
َلعَلّ كَ رَاَيْتَن غَ ْيرَ شاكِر لَِنعْمائِ كَ َفحَ َرمْتَن ،اَوْ َلعَلّ كَ َفقَدْتَن مِ نْ مَجالِ سِ اْلعُلَماءِ َف َ
رَاَيْتَن فِى الْغافِليَ َفمِنْ رَ ْحمَتِكَ آيَسْتَن ،اَوْ َلعَلّكَ رَاَيْتَن آلفَ مَجالِسِ الَْبطّاليَ فَبَيْن وَبَيَْنهُمْ خَلّيْتَن،

جرْ مي وَجَريرَ ت كافَيْتَ ن ،اَوْ َلعَلّ كَ ِبقِ ّلةِ
اَوْ َلعَلّ كَ لَ مْ ُتحِبّ اَ نْ تَ سْمَعَ دُعائي فَبا َعدْتَ ن ،اَوْ َلعَلّ كَ ِب ُ
حَيائي مِنْ كَ جازَيْتَنَ ،فاِ ْن َعفَوْ تَ يا َربّ فَطالا َعفَوْ تَ عَ نِ اْل ُمذْنِبيَ قَبْليَ ،لِنّ َك َرمَ كَ َا يْ َربّ َيجِلّ

ح عَمّ نْ
جزٌ ما َو َعدْ تَ مِ نَ ال صّ ْف ِ
عَ نْ مُكافا تِ اْل ُمقَ صّرينَ ،وَاَنَا عاِئذٌ ِب َفضْلِ كَ ،ها ِر بٌ مِنْ كَ اِلَيْ كَ ،مُتَنَ ّ
ضلً ،وََاعْظَمُ حِلْما مِنْ اَنْ تُقايِسَن ِب َعمَلي َاوْ اَنْ تَسَْتزِلّن ِبخَطيئَت،
اَحْسَنَ بِكَ ظَنّا ،اِلي اَنْتَ اَوْسَعُ َف ْ

ص ّدقْ عَلَيّ ِب َعفْوِ كَ ،وَجَلّلْن بِ سَ ْترِكَ ،وَاعْ فُ
وَما اَنَا يا سَيّدي وَما خَطَري ،هَبْن ِبفَضْ ِل كَ سَيّدي ،وَتَ َ

َعنْ َتوْبيخي بِ َكرَمِ وَ ْجهِكَ ،سَيّدي اَنَا الصّغيُ الّذي رَبّيَْتهُ ،وَاَنَا الْجا ِهلُ الّذي عَ ّلمْتَهُ ،وَاَنَا الضّالّ الّذي
َهدَيْتَ هُ ،وَاَنَا الْوَضي عُ الّذي رَ َفعْتَ هُ ،وَاَنَا الْخاِئ فُ الّذي آمَنْتَ هُ ،وَالْجايِ عُ الّذي اَشَْبعْتَ هُ ،وَاْلعَطْشا نُ الّذي

َارْوَيْتَ هُ ،وَالْعاري الّذي كَ سَوَْتهُ ،وَاْلفَقيُ الّذي َاغْنَيْتَ هُ ،وَالضّعي فُ الّذي قَوّيْتَ هُ ،وَالذّليلُ الّذي َا ْعزَزْتَ هُ،

وَال سّقيمُ الّذي َشفَيْتَ هُ ،وَال سّائِلُ الّذي َاعْطَيْتَ هُ ،وَاْل ُمذْنِ بُ الّذي سََترَْتهُ ،وَالْخاطِئُ الّذي اَقَلْتَ هُ ،وَاَنَا

َمـ
َصـرَْتهُ ،وَاَنَا الطّريدُ الّذي آوَيْتَهـُ ،اَنَا يـا رَبّ الّذي ل ْ
ضعَفُ الّذي ن َ
ُسـتَ ْ
اْلقَليلُ الّذي كَّثرْتَهـُ ،وَاْلم ْ

ب الدّواهِي اْلعُظْ مى ،اَنَا الّذي عَلى سَّيدِهِ
اَ سَْتحْيِكَ فِى اْلخَلءِ ،وَلَ مْ اُراقِبْ كَ فِى اْلمَلءِ ،اَنَا صاحِ ُ

ت عَلى مَعا صِى اْلجَليلِ الرّشا ،اَنَا الّذي حيَ
اجْتَرى ،اَنَا الّذي عَ صَيْتُ جَبّارَ ال سّماءِ ،اَنَا الّذي َاعْطَيْ ُ

ت عَلَيّ َفمَا اسَْتحْيَيْتَُ ،و َعمِلْتُ
شرْتُ بِها َخرَجْتُ اِلَيْها اَسْعى ،اَنَا الّذي َا ْمهَلْتَن فَما ا ْرعَوَيْتُ ،وَسََترْ َ
ُب ّ
بِاْلمَعاصي فََت َعدّيْ تُ ،وَاَ ْسقَطْتَن مِ ْن عَيْنِ كَ فَما بالَيْ تُ ،فَِبحِ ْلمِ كَ َا ْمهَلْتَن وَبِ سِتْرِكَ سََترْتَن حَتّى َكاَنّ كَ

َا ْغفَلْتَنَ ،ومِ نْ ُعقُوبا تِ اْلمَعاصي جَنّبْتَن حَتّى َكاَنّ كَ ا سَْتحْيَيْتَن ،اِلي لَ مْ َاعْ صِكَ حيَ عَ صَيْتُكَ وَاَنَا
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ِبرُبُوبِيِّت كَ جا ِحدٌ ،وَل بَِا ْمرِ كَ مُ سَْتخِفّ ،وَل ِل ُعقُوبَِت كَ مَُت َعرّضّ ،وَل لِوَعيدِ كَ مُتَهاوِ نٌ ،لكِ نْ خَطيَئةٌ
َعرَضَ تْ وَ سَوّلَتْ ل َنفْسيَ ،وغَلَبَن هَوا يَ ،وَاَعانَن عَلَيْها ِشقْوَتَ ،و َغرّن سِ ْترُكَ اْلمُرْخى عَلَىَّ ،ف َقدْ

جهْدي ،فَالْنَ مِ ْن عَذابِ كَ مَنْ يَسْتَ ْنقِذُنَ ،ومِنْ اَيْدي اْلخُصَما ِء غَدا مِنْ ُيخَلّصُن،
عَصَيْتُكَ وَخاَلفْتُكَ ِب َ
ك عَنّي ،فَوا سَوْاَتا عَلى ما اَحْصى كِتاُب كَ مِ نْ عَمَلِ يَ الّذي لَوْل
وَِبحَبْلِ مَ نْ اَتّ صِلُ اِ نْ اَنْ تَ َق َطعْ تَ حَبْلَ َ
ي عَنِ اْلقُنُوطِ َلقَنَطْتُ عِنْدَما اََتذَ ّكرُها ،يا خَ ْيرَ مَ ْن دَعاهُ
ما َارْجُو مِنْ َك َرمِكَ وَ َس َعةِ رَ ْحمَتِكَ وََنهْيِكَ اِيّا َ

حرْ َمةِ اْل ُقرْآنِـَاعَْت ِمدُ اِلَيْكـَ،
داع ،وَاَ ْفضَلَ مَن ْـ رَجاهُـ راج ،اَللّــُهمّ ِبذِ ّمةِ الِْسـْلمِ اَتَوَسّـلُ اِلَيْكـَ ،وَِب ُ

وَِبحُبّ يَ النّبِيّ ا ُلْمّيّ اْل ُقرَشِيّ الْها ِشمِيّ اْل َعرَبِيّ التّهامِيّ اْلمَكّيّ اْل َمدَنِيّ َارْجُو الزّْل َفةَ َلدَيْ كَ ،فَل تُوحِ شِ
حقِنُوا بِ هِ دِماءَهُ مْ
جعَلْ ثَواب ثَوا بَ مَ نْ عََبدَ سِواكَ ،فَِانّ قَوْما آمَنُوا ِباَلْ سِنَِت ِهمْ لَِي ْ
ا سْتيناسَ ايان ،وَل َت ْ
َفَادْرَكُوا ما َامّلُواَ ،وَإنّا َآمّ نا بِ كَ بِاَلْ سِنَتِنا وَقُلُوبِ نا لَِت ْعفُوَ عَنّا ،فََادْرِكْ نا ما َامّلْ نا ،وَثَبّ تْ رَجاءَ كَ ف

صدُورِنا ،وَل ُتزِ غْ قُلُوبَنا َب ْعدَ ِاذْ َهدَيْتَناَ ،وهَ بْ لَنا مِ نْ َلدُنْ كَ رَ ْح َمةً اِنّ كَ اَنْ تَ الْوَهّا بُ ،فَ َو ِعزّتِ كَ َلوِ
ُ

انَْت َهرْتَ ن ما َبرِحْ تُ مِ نْ باِب كَ ،وَل َك َففْ تُ عَ نْ َتمَّلقِ كَ لِ ما اُْلهِ مَ َقلْ ب مِ نَ اْل َمعْرِ َفةِ بِ َكرَمِ كَ وَ َس َعةِ
رَ ْحمَتِ كَ ،اِل مَ نْ َيذْهَ بُ اْلعَ ْبدُ إلّ اِل مَوْل هُ ،وَاِل مَ نْ يَلَْتجِئُ الَْمخْلُو قُ إلّ اِل خاِلقِ هِ ،اِلي َلوْ َقرَنْتَن

بِالَْ صْفادَِ ،ومََنعْتَن سَيَْبكَ مِنْ بَيْ نِ الَْشْهادَِ ،ودَلَلْ تَ عَلى فَضايِحي عُيُو نَ اْلعِبادِ ،وََا َمرْ تَ ب اِلَى النّارِ،

صرَفْتُ تَأميلي لِ ْل َعفْ ِو عَنْكَ ،وَل َخرَجَ حُبّكَ مِنْ
وَحُلْتَ بَيْن وَبَيْنَ الَْبْرارِ ،ما قَ َطعْتُ رَجائي مِنْكَ وَما َ

ك عِنْدي ،وَ سِ ْترَكَ عَلَيّ ف دارِ الدّنْ يا ،سَيّدي اَ ْخرِ جْ حُبّ الدّنْ يا مِ نْ قَلْ ب،
قَلْ ب ،اَنَا ل اَنْ سى اَيادِيَ َ

صلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ،
وَا ْجمَ عْ بَيْ ن وَبَيْ نَ اْلمُ صْطَفى وَآلِ هِ خَِيرَتِ كَ مِ نْ خَ ْلقِ كَ وَخاتَ مِ النّبِيّيَ ُمحَمّ د َ

وَاْنقُلْن اِل دَرَ َجةِ الّتوَْبةِ اِلَيْكَ ،وََاعِنّي بِالْبُكاءِ عَلى َنفْسيَ ،ف َقدْ اَفْنَيْتُ بِالتّسْويفِ وَالْما ِل عُمْري ،وَ َقدْ

ت عَلى مِثْلِ حال اِل قَبْري ،لَمْ
َنزَلْتُ مَ ْنزَِلةَ الْيِسيَ مِنْ خَيْريَ ،فمَنْ يَكُونُ اَسْوَأ حالً مِنّي إنْ اَنَا ُنقِلْ ُ

جعَت ،وَمال ل اَبْكي وَل َادْري اِل ما يَكُو نُ مَصيي،
ُا َم ّهدْ هُ ِلرَ ْقدَت ،وَلَ مْ اَ ْفرُشْ هُ بِاْل َعمَلِ ال صّاِلحِ ِلضَ ْ
وَاَرى َنفْسي تُخادِعُن ،وَاَيّامي تُخاتِلُن ،وَ َقدْ َخ َفقَتْ عِ ْندَ رَأسي اَجِْنحَةُ اْلمَوْتِ ،فَمال ل اَبْكي اَبْكي،

ِلخُُرو جِ َنفْ سي ،اَبْ كي لِظُ ْل َمةِ قَبْري ،اَبْ كي لِضي قِ َلحَدي ،اَبْ كي لِ سُؤالِ مُنْكَر وَنَك ي اِيّا يَ ،اَبْ كي

خرُوجي مِ نْ قَبْري ُعرْيانا ذَليلً حا ِملً ِثقْلي عَلى َظهْري ،اَْن ُظرُ َمرّ ًة عَ نْ يَمين وَاُخْرى عَ نْ شِمالِ ،اذِ
ِل ُ

اْلخَلئِقِـ فـ شَأن غَ ْيرِ شَأنـ (لِكُلّ ا ْمرِئ مِ ْنهُم ْـ يَ ْومَئِذ شَأنٌـُيغْنيهِـ * وُجوُهٌـ يَ ْومَئِذ مُس ْـِفرَةٌ * ضاحِ َكةٌ

مُ سْتَ ْبشِرَةٌ * وَوُجوُ هٌ يَ ْومَئِذ عَلَيْها غََبرَةٌ * َترْ َهقُها قََترَةٌ) َوذِّلةٌ ،سَيّدي عَلَيْ كَ ُمعَوّل َو ُمعَْتمَدي وَرَجائي
ح ْمدُ عَلى
وََتوَكّلي ،وَِبرَحْمَتِكَ َتعَلّقي ،تُصيبُ ِبرَحْمَتِكَ مَنْ تَشاءُ وََتهْدي بِكَرامَتِكَ مَنْ ُتحِبّ ،فَ َلكَ اْل َ
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شرْ كِ قَلْ ب ،وََل كَ اْلحَ ْم ُد عَلى بَ سْطِ لِ سان ،اَفَبِلِ سان هذَا الْكالّ اَشْ ُكرُ كَ ،اَ مْ بِغاَيةِ
ما َنقّيْ تَ مِ نَ ال ّ
ُجهْدي ف َعمَلي اُرْضي كَ ،وَما َقدْرُ لِسان يا رَبّ ف جَنْ بِ شُ ْكرِ كَ ،وَما َقدْ ُر عَمَلي ف جَنْ بِ ِن َعمِ كَ

سطَ َامَلي ،وَشُ ْكرَ كَ قَبِ َل َعمَلي ،سَيّدي اِلَيْ كَ َرغْبَ ت ،وَاِلَيْ كَ َرهْبَ ت،
وَاِحْ سانِكَ ،اِل ي اِنّ جُودَ كَ بَ َ
وَاِلَ ْي كَ تَأميلي ،وَ َقدْ ساقَن اِلَيْ كَ َامَليَ ،وعَلَيْ كَ يا واحِدي عَ َكفَ تْ ِهمّ ت ،وَفي ـما عِ ْندَ كَ انْبَ سَطَتْ

َرغْبَت ،وََلكَ خالِصُ رَجائي وَخَوْف ،وَبِكَ أَنِسَتْ َمحَبّت ،وَاِلَ ْيكَ اَْلقَيْتُ بِيَدي ،وَِبحَبْلِ طاعَتِكَ َم َددْتُ
ف عَنّي ،فَيا مَوْل يَ وَيا مُ َؤمّلي وَيا
رَهْبَت ،يا مَوْل يَ ِبذِ ْكرِ َك عا شَ قَلْب ،وَِبمُناجاتِ كَ َب ّردْ تُ اَلَ مَ اْلخَوْ ِ

مُنْتَ هى سُؤْل َفرّ قْ بَيْ ن وَبَيْ نَ ذَنْبِ يَ الْمانِ عِ ل مِ نْ ُلزُو مِ طاعَتِ كََ ،فاِنّ ما اَ سْاَُلكَ ِلقَديِ الرّجاءِ في كَ،
َوعَظيمِ ال ّطمَعِ مِنْكَ ،الّذي َاوْجَبْتَ ُه عَلى َنفْسِكَ مِنَ الرّأ َفةِ وَالرّ ْحمَةِ ،فَا َلْ ْمرُ َلكَ ،وَ ْحدَكَ ل شَريكَ َلكَ
وَاْلخَلْقُ كُ ّلهُ ْم عِيالُكَ وَف قَبْضَتِكَ ،وَ ُكلّ شَيْي خاضِعٌ َلكَ تَبارَكْتَ يا رَبّ الْعالَميَ ،اِلي ارْ َحمْن ِاذَا

ش عِ ْندَ سُؤاِلكَ اِيّا يَ لُبّي ،فَيا عَظي مَ رَجائي ل ُتخَيّبْن
اْنقَ َطعَ تْ ُحجّت وَكَ ّل عَ نْ جَواِب كَ لِسان ،وَطا َ

ضعْفـي،
جهْلي ،وَل َتمَْنعْنـِلقِ ّلةِ صَـبْريَ ،اعْطِنـ ِل َفقْري وَارْ َحمْنـِل َ
ِاذَا اشَْتدّت ْـ فاقَتـ ،وَل َت ُردّنـِل َ
سَيّدي عَلَ ْي كَ ُمعْتَمَدي َو ُمعَوّل َورَجائي وَتَوَكّلي ،وَِبرَحْمَتِ كَ َتعَلّقي ،وَِبفَناِئ كَ اَ ُحطّ رَحْلي ،وَِبجُودِ كَ

صدُ طَلِبَت ،وَبِ َك َرمِكَ اَيْ رَبّ اسَْتفْتِحُ دُعائي ،وََلدَيْكَ اَرْجُو فاقَت ،وَِبغِناكَ اَجُْبرُ عَيْلَت ،وََتحْتَ ظِلّ
اَقْ ِ

حرِقْن بِالنّارِ وَاَنْ تَ
َعفْوِ كَ قِيامي ،وَاِل جُودِ كَ وَ َك َرمِ كَ َارْفَ عُ بَ صَري ،وَاِل َم ْعرُوفِ كَ اُديُ َنظَري ،فَل ُت ْ
مَوْضِ عُ َامَلي ،وَل تُ سْكِنّىِ الْهاوَِيةَ فَاِنّ كَ ُقرّ ُة عَيْ ن ،يا سَيّدي ل تُ َكذّ بْ ظَنّي بِاِحْ سانِكَ َو َمعْرُوفِ كَ
ح ِرمْ ن ثَواَب كَ َفاِنّ كَ الْعارِ فُ ِب َفقْري ،اِل ي ِا نْ كا نَ َقدْ دَ نا اَجَلي وَلَ مْ ُي َقرّبْ ن مِنْ كَ
َفاِنّ كَ ِثقَ ت ،وَل َت ْ

َعمَلي َفقَدْ َجعَلْ تُ ا ْلعْتِرا فَ اِلَ ْي كَ ِبذَنْب وَسائِ َل عِلَلي ،اِلي ِا ْن َعفَوْ تَ َفمَ نْ اَوْل مِنْ كَ بِاْل َعفْوِ ،وَاِ نْ
َعذّبْ تَ َفمَ نْ َاعْدَلُ مِنْ كَ فِي اْلحُكْ مِ ،ارْحَ مْ ف هذِ ِه الدّنْ يا ُغرْبَ تَ ،وعِ ْندَ اْلمَ ْو تِ ُكرْبَ ت ،وَفِي اْلقَ ْبرِ
شرْ تُ لِ ْلحِسابِ بَيْ نَ َيدَيْ كَ ذُلّ مَوْقِفي ،وَا ْغفِرْ ل ما َخفِ يَ عَلَى
حدِ وَ ْحشَت ،وَاِذا ُن ِ
وَ ْحدَت ،وَفِي ال ّل ْ

ا ْل َدمِّييَ مِ ْن عَمَلي ،وََادِمْ ل ما بِهِ سََترْتَن ،وَارْ َحمْن صَريعا عَلَى اْلفِراشِ ُتقَلّبُن اَيْدي اَحِبّت ،وََتفَضّلْ

عَلَيّ َممْدُودا عَلَى اْلمُغْتَ سَلِ ُيقَلّبُ ن صاِلحُ جيَ ت ،وََتحَنّ نْ عَلَيّ َمحْموُلً َقدْ تَناوَلَ الَْ ْقرِباءُ اَطْرا فَ
جَِنازَ ت ،وَ ُج ْد عَلَيّ مَ ْنقُولً َقدْ َنزَلْ تُ بِ كَ وَحيدا ف ُح ْفرَ ت ،وَارْحَ مْ ف ذلِ كَ الْبَيْ تِ اْلجَديدِ ُغرْبَ ت،
حَتّى ل اَ سَْتاِْنسَ ِبغَيْرِ كَ ،يا سَيّدي اِ نْ َوكَلْتَن اِل َنفْسي هَلَكْ تُ ،سَيّدي فَِبمَ نْ اَ سْتَغيثُ اِ نْ لَ مْ ُتقِلْن

جعَت ،وَاِل مَنْ اَلَْتجِئُ اِنْ لَمْ تَُنفّسْ ُكرْبَت سَيّدي مَنْ ل
ضْ
ت عِنايَتَكَ ف َ
عََثرْت ،فَاِل مَنْ اَ ْفزَعُ ِانْ َف َقدْ ُ
َومَ نْ َيرْ َحمُ ن اِ نْ لَ مْ َترْ َحمْ ن ،وَ َفضْلَ مَ نْ اُ َؤمّلُ اِ ْن َع ِدمْ تُ فَضْ َل كَ يَ ْو مَ فاقَ ت ،وَاِل مَ نِ اْلفِرا ُر مِ نَ

148

الذّنُو بِ ِاذَا اْنقَضى اَجَلي ،سَيّدي ل ُت َعذّبْن وَاَنَا َارْجُو كَ ،اِلي َحقّ قْ رَجائي ،وَآمِ نْ خَوْفَ ،فاِنّ كَ ْثرَةَ
ذُنُو ب ل َارْجُو في ها إ ّل َعفْوُ كَ ،سَيّدي اَنَا اَ ْساَلُكَ ما ل اَ سَْتحِقّ وَاَنْ تَ اَهْلُ الّتقْوى وَاَهْلُ اْلمَ ْغ ِفرَةِ،
فَاغْ ِفرْ ل وَاَلْبِ سْن مِ نْ َن َظرِ كَ ثَوْبا ُيغَطّي عَلَيّ التّبِعا تِ ،وََت ْغ ِفرُها ل وَل اُطالَ بُ بِها ،اِنّ كَ ذُو َمنّ قَدي،

صفْح عَظ يم ،وَتَجاوُز كَر ي ،اِل ي اَنْ تَ الّذي تُفي ضُ سَيْبَكَ عَلى مَ نْ ل يَ سْأَُلكَ َوعَلَى الْجاحِدي نَ
وَ َ

ِبرُبُوبِيِّت كَ ،فَكَيْ فَ سَيّدي ِبمَ نْ سَأََلكَ وَاَْيقَ نَ َانّ اْلخَلْ قَ َل كَ ،وَا َلْ ْمرَ اِلَيْ كَ ،تَبارَكْ تَ وَتَعالَيْ تَ يا رَبّ

صةُ بَيْ نَ َيدَيْ كَ َي ْقرَ عُ با بَ اِحْسانِكَ ِبدُعائِ هِ ،فَل ُت ْعرِ ضْ
الْعالَميَ ،سَيّدي عَ ْبدُ كَ بِبابِ كَ أقامَتْ هُ اْلخَصا َ

بِوَ ْجهِكَ الْكَر ِي عَنّي ،وَاَقَْبلْ مِنّي ما اَقُولَُ ،ف َقدْ َدعَوْتُ بِهذَا الدّعاءِ وَاَنا َارْجُو َانْ ل َت ُردّنَ ،م ْعرِفَةً مِنّي
ِبرَأفَتِ كَ َورَ ْحمَتِ كَ ،اِل ي اَنْ تَ الّذي ل ُيحْفي كَ سائِلٌ ،وَل يَ ْنقُ صُكَ نائِلٌ ،اَنْ تَ كَ ما َتقُولُ وَفَوْ قَ ما
َنقُولُ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ صَبْرا جَميلً ،وَ َفرَجا قَريبا ،وَقَولً صادِقا ،وَاَجْرا عَظيما ،اَ سْاَُلكَ يا َربّ
مِنَ اْلخَيْرِ ُكلّهِ ما عَ ِلمْتُ مِنْهُ وَما لَمْ َاعْلَمْ ،اَ ْساَلُكَ ال ّل ُهمّ مِنْ خَ ْيرِ ما َسأَلَكَ مِنْ ُه عِبادُكَ الصّاِلحُونَ ،يا

ـلَ ،وَاَجْ َودَ مَن ْـَاعْطـىَ ،اعْطِنـ سُـؤْل فـَنفْسـي وَاَهْلي وَوالِديّ وَوَلَدي وَاَهْلِ حُزانَتـ
خَ ْيرَ مَن ْـ سُِئ

ت ُعمْرَ هُ،
وَاِخْوا ن في كَ ،وَاَ ْر ِغ ْد عَيْ شي ،وَاَ ْظهِرْ ُمرُوّ ت ،وَاَ صْ ِلحْ جَمي عَ اَحْوال ،وَا ْجعَلْ ن ِممّ نْ اَطَلْ َ
سرُورِ ،وَاَ سْبَغِ
وَحَ سّنْتَ َعمَلَ هُ ،وَاَْتمَمْ تَ عَلَيْ هِ ِنعْمَتَ كَ ،وَرَضي تَ عَنْ هُ وَاَحْيَيْتَ هُ حَياةً طَيَّبةً ف َادْوَ مِ ال ّ
صةِ
الْكَرا َمةِ ،وَاَتَمّ اْلعَيْ شِ ،اِنّ كَ َت ْفعَلُ ما تَشاءُ وَل َت ْفعَلُ ما يَشا ُء غَ ْيرُ كَ ،اَللّ ـ ُهمّ خُ صّن مِ ْن كَ بِخا ّ

جعَلْ شَيْئا مِمّا اََت َقرّ بُ بِهِـ ف آناءِ اللّيْلِ وَاَطْرا فِ النّهارِ رِياءً وَل سُـْم َعةً وَل اَشَرا وَل
ذِ ْكرِ كَ ،وَل َت ْ

س َعةَ فِي الرّزْ قِ ،وَا َلْمْ نَ فِي الْوَطَ نِ ،وَ ُقرّةَ اْلعَيْ نِ
َبطَرا ،وَا ْجعَلْن َل كَ مِ نَ الْخاشِعيَ ،اَللّـ ُهمّ أعْطِنِى ال ّ

ِسـمِ ،وَاْلقُوّةَ فِي الَْبدَنـِ،
حةَ فِى اْلج ْ
َالصـ ّ
ِكـ عِنْدي ،و ّ
ُقامـ فـ ِنعَم َ
فِي الَْ ْهلِ وَالْمالِ وَالْوََلدِ ،وَاْلم َ
ِهـ اَبَدا مَا
َاسـَت ْعمِلْن بِطاعَتِك َـ وَطاعَةِ رَسـُوِلكَ ُمحَمّدـ ص َـلّى الُ عَلَيْه ِـ وَآل ِ
وَالسـّل َمةَ فِى الدّينـِ ،و ْ

ا سَْتعْ َمرَتْن ،وَا ْجعَلْن مِ نْ اَوْ َف ِر عِبادِ َك عِنْدَ كَ نَصيبا ف كُلّ خَيْر اَْنزَلْتَ هُ وَتُ ْنزِلُ هُ ف َشهْرِ َرمَضا نَ ف لَيْ َلةِ
شرُ ها ،وَعافِيَة تُلْبِ سُها ،وََبلِيّ ة َتدْفَعُ ها ،وَحَ سَنات
اْل َقدْرِ ،وَ ما اَنْ تَ مُ ْنزِلُ هُ ف كُلّ سَنَة مِ نْ رَحْمَة تَ ْن ُ

تََتقَبّلُها ،وَ سَيّئات تَتَجا َو ُز عَنْها ،وَا ْرزُقْن َحجّ بَيِْت كَ اْلحَرا مِ ف عامِنا هذا وَف كُلّ عام ،وَارْزُقْن رِزْقا
ض عَنّ َي الدّيْ نَ وَالظّلما تِ ،حَتّى ل
ف عَنّي يا سَيّدي الَْ سْواءَ ،وَاقْ ِ
صرِ ْ
وا سِعا مِ نْ َفضْلِ كَ الْوا سِعِ ،وَا ْ

اََتَاذّى ِبشَي مِنْ هُ ،وَ ُخذْ عَنّي ِباَ سْماعِ وَاَبْصارِ َاعْدائي وَحُ سّادي وَالْباغيَ عَلَيّ ،وَانْ صُرْن عَلَ ْيهِ مْ ،وَاَ ِقرّ
عَيْ ن وَ َفرّ حْ قَلْ ب ،وَا ْجعَلْ ل مِ نْ هَمّي وَ َكرْ ب َفرَجا َو َمخْرَجا ،وَا ْجعَلْ مَ نْ اَرادَ ن بِ سُوء مِ نْ جَمي عِ
ت َعمَلي ،وَ َط ّهرْ ن مِ َن الذّنُو بِ
خَ ْل ِق كَ َتحْ تَ َق َدمَيّ ،وَا ْكفِ ن َشرّ الشّيْطا نِ ،وَ َشرّ ال سّلْطانِ ،وَ سَيّئا ِ
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ِنـ اْلحُورِ الْعيِ ِب َفضْلِكـَ،
ِنـ النّارِ ِب َعفْوِكـَ ،وََادْخِلْنِى اْلجَّنةَ ِبرَ ْحمَتِكـَ ،وَزَوّجْنـ م َ
كُلّهـا ،وَاَ ِجرْنـ م َ
ك عَلَ ْيهِ مْ َوعَلى
حمّ د وَآلِ هِ الَْبْرارِ الطّيّ بيَ الطّاهِري نَ الَْخْيارِ صَلَواُت َ
حقْ ن ِباَوْلِياِئ كَ ال صّالِحيَ ُم َ
وَاَْل ِ

اَجْسادِ ِهمْ وََارْوا ِحهِمْ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاُتهُ.

اِلي وَ سَيّدي َو ِعزّتِ كَ وَجَللِ كَ لَئِ نْ طالَبَتْن ِبذُنُوب لَُطالِبَنّ كَ ِب َعفْوِ كَ ،وَلَئِ نْ طالَبَتْن بِلُؤْمي لَُطالِبَنّ كَ

ْتـ ل َت ْغفِرُ إلّ
ِنـ كُن َ
َسـيّدي ا ْ
ِنـ َادْخَلْتَنِى النّارَ لَُخِْبرَنّ َاهْلَ النّارِ ِبحُبّي لَكـَ ،اِليـ و َ
بِ َك َرمِكـَ ،وَلَئ ْ
لَِوْلِيائِك َـ وَاَهْلِ طاعَتِك َـ فَاِل مَن ْـ َي ْفزَع ُـ اْل ُمذْنِبُونـَ ،وَاِن ْـ كُنْت َـ ل تُ ْكرِم ُـ إلّ اَهْلَ الْوَفاءِ بِك َـ فَِبمَن ْـ

يَ سْتَغيثُ اْلمُ سْيؤُنَ اِل ي اِ نْ َادْخَلْتَنِى النّارَ فَ في ذلِ كَ ُسرُو ُر َعدُوّ كَ ،وَاِ نْ َادْخَلْتَنِى اْلجَّنةَ فَ في ذلِ كَ
ُسرُورُ نَبِيّ كَ ،وَاَنَا وَالِ َاعْلَ مُ اَنّ ُسرُورَ نَبِيّ كَ اَحَبّ اِلَ ْي كَ مِ نْ ُسرُو ِر َعدُوّ كَ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ َا نْ

َت ْملَ قَلْ ب حُبّا لَ كَ ،وَ َخشَْيةً مِنْ كَ ،وَتَ صْديقا بِكِتابِ كَ ،وَايانا بِ كَ ،وَ َفرَقا مِنْ كَ ،وَشَوْقا اِلَيْ كَ ،يا ذَا
اْلجَللِ وَالِْكْرا مِ حَبّ بْ اِلَىّ لِقاءِكَـ وَاَحْبِ بْ لِقائي ،وَا ْجعَلْ ل ف لِقائِ كَ الرّا َحةَ وَاْل َفرَجَـ وَالْكَرا َمةَ،

حقْن بِصاِلحِ مِنْ مَضى ،وَا ْجعَلْن مِنْ صاِلحِ مَنْ بَقي وَ ُخذْ ب سَبيلَ الصّالِحيَ ،وََاعِنّي عَلى
اَللّـهُمّ اَْل ِ

َنفْسي بِما تُعيُ بِ هِ ال صّالِحيَ عَلى اَْنفُ سِ ِهمْ ،وَاخْتِ مْ َعمَلي بِاَحْ سَِنهِ ،وَا ْجعَلْ ثَواب مِنْ هُ اْلجَّنةَ ِبرَحْمَتِ كَ،

وََاعِنّي عَلى صاِلحِ ما َاعْطَيْتَ ن ،وَثَبّتْ ن يا رَبّ ،وَل َت ُردّ ن ف سُوء ا سْتَ ْنقَذْتَن مِنْ هُ يا رَبّ الْعالَميَ،

اَللّ ـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ ايانا ل اَجَلَ لَ هُ دُو نَ لِقاِئ كَ ،اَحْيِ ن ما اَحْيَيْتَ ن عَلَيْ هِ وَتَوَفّ ن اِذا تَوَفّيْتَ ن عَلَيْ هِ،

سمْ َعةِ ف دينِ كَ ،حَتّى يَكُو َن َعمَلي خالِصا
وَاْبعَثْن اِذا َبعَثْتَن عَلَيْ هِ وَاَْبرِىءْ قَلْب مِ نَ الرّياءِ وَالشّكّ وَال ّ

َل كَ ،اَللّـ ُهمّ َاعْطِن بَصيَةً ف دينِ كَ ،وَ َفهْما ف حُ ْكمِ كَ ،وَ ِفقْها ف عِ ْلمِ كََ ،و ِكفْلَيْ نِ مِ نْ رَ ْحمَتِ كَ،

جزُن عَنْ مَعاصيكَ ،وَبَيّضْ وَجْهي بِنُورِكَ ،وَا ْجعَلْ َرغْبَت فيـما عِنْدَكَ ،وَتَوَفّن ف سَبيلِكَ،
حُ
َووَرَعا َي ْ
صلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،اَللّـهُمّ اِنّي َاعُوذُ بِ كَ مِ نَ الْكَ سَلِ وَاْل َفشَلِ وَاْل َهمّ وَاْلجُبْ نِ
َوعَلى مِ ّلةَ رَ سُولِكَ َ
وَالُْبخْلِ وَاْل َغفْ َلةِ وَاْلقَ سْوَةِ وَاْلمَ سْكََنةِ وَاْل َف ْقرِ وَالْفا َقةِ وَكُلّ َبلِيّ ة ،وَاْلفَواحِ شِ ما َظ َهرَ مِنْ ها وَ ما بَطَ نَ،

وََاعُوذُ بِ كَ مِ نْ نَفْس ل َتقْنَ عُ ،وَبَطْن ل َيشْبَ عُ ،وَقَلْب ل َيخْشَ عَُ ،ودُعاء ل يُ سْمَعُ َوعَمَل ل يَ ْنفَ عُ،

وََاعُوذُ بِ كَ يا رَبّ عَلى َنفْ سي وَدي ن وَمال َوعَلى جَمي عِ ما رَزَقْتَ ن مِ نَ الشّيْطا نِ الرّجي مَ اِنّ كَ اَنْ تَ
جعَلْ َنفْسي ف شَي
السّميعُ اْلعَليمُ ،اَللّـ ُهمّ اِنّهُ ل يُجيُن مِنْكَ اَ َحدٌ وَل اَ ِجدُ مِنْ دُوِنكَ مُلَْتحَدا ،فَل َت ْ

مِنْ عَذابِكَ ،وَل َت ُردّن ِبهَلَكَة وَل َت ُردّن ِبعَذاب اَليم ،اَللّـ ُهمّ َتقَبّلْ مِنّي وََاعْلِ ذِكْري ،وَارْفَعْ دَرَجَت،
وَحُطّ وِزْري ،وَل َتذْ ُكرْ ن ِبخَطيئَ ت ،وَا ْجعَلْ ثَوا بَ َمجْلِ سي وَثَوا بَ مَنْطِ قي وَثَوا بَ دُعائي رِضا كَ
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وَاْلجَّنةَ ،وََاعْطِ ن يا رَبّ جَمي عَ ما سَاَلُْتكَ ،وَ ِزدْ ن مِ نْ َفضْلِ كَ ،اِنّي اِلَ ْي كَ راغِ بٌ يا رَبّ الْعالَميَ،
ف عَنّا فَاِنّ كَ اَوْل بِذلِ كَ
اَللّـهُمّ اِنّ كَ اَْنزَلْ تَ ف كِتاِب كَ َا نْ َن ْعفُ َو َعمّ نْ ظَ َلمْنا ،وَ َقدْ ظَ َلمَنا اَْنفُ سَنا فَاعْ ُ

مِنّا ،وََا َمرْتَ نا َا نْ ل َن ُردّ ساِئلً عَ نْ اَبْوابِ نا وَ َقدْ جِئُْت كَ ساِئلً فَل َت ُردّ ن إلّ ِبقَضاءِ حاجَ ت ،وََامَرْتَ نا

بِالِْحْسانِ اِل ما مَلَكَتْ اَيْمانُنا وََنحْنُ َارِقّاؤكَ فََاعْتِقْ رِقابَنا مِنَ النّارِ ،يا َمفْزَعي عِ ْندَ ُكرْبَت ،وَيا غَوْثي
عِ ْندَ ِشدّ ت ،اِلَيْ كَ َف ِزعْ تُ وَبِ كَ ا سَْتغَثْتُ وَُلذْ تُ ،ل اَلُوذُ بِ سِواكَ وَل اَطْلُ بُ اْل َفرَ جَ إلّ مِ ْن كََ ،فَاغِثْ ن
ج عَنّ يك يا مَ نْ َيفُكّ الَْ سيَ ،وََيعْفُو عَ نِ الْكَثيِ اِقْبَلْ مِنّ ى الْيَ سيَ وَاعْ فُ عَنّ ى الْكَثيَ اِنّ كَ اَنْ تَ
وَ َفرّ ْ

الرّحي مُ اْل َغفُورُ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ ايانا تُبا ِشرُ بِ هِ قَلْب وَيَقينا حَتّى َاعْلَ مُ اَنّ هُ لَ نْ يُصيبَن ما كَتَبْ تَ ل
سمْتَ ل يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .
َورَضّن ِمنَ اْلعَ ْيشِ بِما َق َ

دعاء السحر:
الامس  :قال الشّيخ أيضا تدعو ف السّحر بذا الدّعاء :

يا ُعدّت ف ُكرْبَت ،وَيا صاحِب ف ِشدّت ،وَيا وَلِيّي ف ِن ْعمَت ،وَيا غايَت ف َرغْبَتـي ،اَنْ تَ ال سّاِترُ

عَوْرَت ،وَاْلمُ ْؤمِ نُ رَ ْوعَت ،وَاْلمُقي ُل عَ ْثرَت ،فَا ْغ ِفرْ ل خَطيئَت ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ ُخشُو عَ اليا نِ قَبْلَ
صمَدُ يا مَنْ لَمْ يَ ِلدْ وَلَمْ يُوَلدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفوا اَ َحدٌ ،يا مَنْ
ع الذّلّ فِي النّارِ ،يا وا ِحدُ يا اَ َحدُ يا َ
ُخشُو ِ

ضلً مِنْ هُ وَ َكرَما ،بِ َك َرمِ كَ الّدائِ مِ
ُيعْ طي مَ نْ َسأََلهُ َتحَنّنا مِنْ هُ َورَ ْح َمةً ،وَيَبَْتدِئُ بِاْلخَ ْيرِ مَ نْ لَ مْ يَ سْأَْلهُ َتفَ ّ

حمّ د وَآلِ ُمحَمّ د ،وَهَ بْ ل رَ ْح َمةً وا ِس َعةً جا ِم َعةً اَبْلُ غُ بِ ها خَ ْيرَ الدّنْ يا وَالَْ ِخرَةِ ،اَللّ ـ ُهمّ
ص ّل عَلى مُ َ
َ

اِنّي اَسَْت ْغ ِفرُكَ لِما تُبْتُ اِلَ ْيكَ مِنْهُ ُثمّ ُعدْتُ فيهِ ،وَاَسَْت ْغ ِفرُكَ لِكُلّ خَيْر َا َردْتُ بِهِ وَ ْجهَكَ فَخاَلطَن فيهِ ما

ف عَنْ ظُلْمي وَ ُجرْمي ِبحِ ْلمِكَ وَجُودِكَ يا كَريُ،
حمّد وَاعْ ُ
حمّد وَآلِ ُم َ
لَيْسَ لَكَ ،اَللّـ ُهمّ صَلّ عَلى ُم َ
يا مَ نْ ل يَخي بُ ساِئ ُلهُ ،وَل يَ ْن َفدُ نائِلُ هُ ،يا مَ ْن عَل فَل شَيْءَ فَوْقَ هَُ ،ودَ نا فَل شَيءَ دُونَ هُ ،صَلّ عَلى

حرِ ِلمُو سى ،اللّي َلةَ اللّ ْي َلةَ اللّيْ َلةَ ،ال سّا َعةَ ال سّا َعةَ ال سّاعَةَ،
حمّ د وَارْ َحمْ ن ،يا فالِ قَ الَْب ْ
حمّ د وآلِ مُ َ
ُم َ

اَللّـ ُهمّ َط ّهرْ قَلْب مِنَ النّفاقَِ ،وعَمَلي مِنَ الرّياءِ ،وَلِسان مِنَ الْ َكذِ بَِ ،وعَيْن مِنَ اْلخِياَنةَِ ،فاِنّ كَ َتعْلَمُ

ك مِ نَ
خفِي ال صّدورِ يا رَبّ هذا مَقا مُ الْعاِئذِ بِ كَ مِ نَ النّارِ ،هذا مَقا مُ اْلمُ سْتَجيِ بِ َ
خائَِنةَ ا َلْعْيُ نِ وَما ُت ْ

النّارِ ،هذا مَقا مُ اْلمُ سْتَغيثِ بِ كَ مِ نَ النّارِ ،هذا مَقا مُ الْها ِر بِ اِلَيْ كَ مِ نَ النّارِ ،هذا مَقا مُ مَ نْ يَبُوءُ لَ كَ

ِبخَطيئَتِ هِ وََيعَْترِ فُ ِبذَنْبِ هِ وَيَتُو بُ اِل رَبّ هِ ،هذا مَقا مُ الْبائِ سِ اْلفَقيِ ،هذا مَقا مُ الْخاِئ فِ اْلمُ سْتَجيِ ،هذا

َقامـ
َريبـ اْلغَريقـِ ،هذا م ُ
َقامـ اْلغ ِ
ُومـ اْل َمهْمُومـِ ،هذا م ُ
َقامـ اْلمَ ْغم ِ
ُونـ اْلمَ ْكرُوبـِ ،هذا م ُ
حز ِ
َقامـ الَْم ْ
م ُ
151

ض ْعفِ هِ ُمقَوّيا اِلّا اَنْ تَ ،وَل ِل َهمّ هِ
اْلمُ سْتَوْ ِحشِ اْل َفرِ قِ ،هذا مَقا مُ مَ نْ ل َيجِدُ ِلذَنْبِ هِ غافِرا غَيْرَ كَ ،وَل ِل َ
حرِقْ وَجْهي بِالنّارِ َبعْدَ ُسجُودي َلكَ وََتعْفيي ِبغَ ْيرِ مَنّ مِنّي عَلَيْكَ،
ُم َفرّجا سِواكَ ،يا الُ يا كَريُ ،ل ُت ْ

ضعْفي وَقِ ّلةَ حيلَت َورِ ّقةَ
حمْدُ وَاْل َمنّ وَالّت َفضّلُ عَليّ ارْحَمْ اَ يْ َربّ َا يْ رَبّ (حتّى ينقطع النفس) َ
بَلْ لَ كَ اْل َ
جِلْدي وَتََبدّدَ اَوْ صال وَتَناُثرَ َلحْ مي وَجِ سْمي وَجَ سَدي ،وَوَ ْحدَ ت وَوَ ْحشَ ت ف قَبْري ،وَ َجزَ عي مِ نْ
سرَةِ وَالنّدا َمةِ ،بَيّ ضْ وَجْهِي يا رَبّ يَوْ مَ
صَغيِ الْبَلءِ ،اَ سْاَلُكَ يا رَبّ ُقرّةَ اْلعَيْ نِ ،وَا ِلغْتِبا طَ يَو مَ اْلحَ ْ

تَ سْ َودّ اْلوُجُو هُ ،آمِنّي مِ نَ اْلفَزَ عِ ا َلْكَْبرِ ،اَ ْساَلُكَ الُْبشْرى يَوْ مَ ُتقَلّ بُ اْلقُلُو بُ وَالَْبْصارُ ،وَالُْبشْرى عِ ْندَ

ح ْمدُ لِ الّذي َارْجُو ُه عَوْنا ف حَيات ،وَُا ِعدّ هُ ذُخْرا لِيَوْ مِ فاقَت ،اَْلحَ ْمدُ ل الّذي َادْعُو هُ
فِرا قِ الدّنْيا ،اَْل َ
ح ْمدُ لِ الّذي اَرْجُو هُ وَل اَرْجُو غَ ْيرَ هُ وََلوْ رَجَ ْو تُ
ت غَ ْيرَ هُ َلخَيّ بَ دُعائي ،اَْل َ
وَل َا ْدعُو غَيْرَ هُ وَلوْ َدعَوْ ُ

جمِلِ اْل ُمفْضِلِ ذِي اْلجَللِ والِكْرا مِ وَلِيّ كُلّ
غَ ْيرَ هُ لَخْ َل فَ رَجائي ،اَْلحَ ْمدُ لِ اْلمُ ْنعِ مِ الُْمحْ سِنِ الُم ْ
حمّ د وَآلِ
ِنعْمَة ،وَ صاحِبُ كُلّ حَ سَنَةَ ،ومُنْتَ هى كُلّ َرغْبَة ،وَقا ضي كُلّ حاجَة ،اَللّ ـهُمّ صَ ّل عَلى ُم َ
حمّد وَارْزُقْن الْيَقيَ وُحسْنَ ال ّظنّ بِكَ ،وَاَثْبِتْ رَجاءِكَ ف قَلْب ،وَاقْطَعْ رَجائي َعمّنْ سِواكَ ،حَتّى ل
ُم َ

َارْجُو غَ ْيرَ كَ وَل اَثِ قَ اِلّ بِ كَ يا لَطيفا لِما تَشاءُ اُْلطُ فْ ل ف جَمي عِ اَحْوال بِما ُتحِبّ وََترْضى ،يا رَبّ
اِنّي ضَعيفٌـ عَلَى النّارِ فَل ُت َعذّبْنـ بالنّارِ ،يـا رَبّ ارْحَم ْـ دُعائي وَتَضرّعـي وَ َخوْفـ َوذُلّي َومْسـكَنَت

ب الدّنْيا وَاَنْ تَ وا سِعٌ كَريٌ ،اَ سْأَُلكُ يا رَبّ ِبقُوّتِ كَ
وََتعْويذي وَتَلْويِذي ،يا َربّ اِنّي ضَعي فٌ عَ نْ طَلَ ِ

ك عَلَيْ هِ َوغِنا كَ عَنْ هُ وَحاجَت اِلَيْ هِ َا نْ َترْزُقَن ف عامي هذا وَ َشهْري هذا وَيَوْمي هذا
عَلى ذلِ كَ وَ ُقدْرَتِ َ

وَساعَت هذِ هِ رِزْقا ُتغْنين بِ هِ عَ نْ تَكَلّ فُ ما ف اَيْدي النّا سِ مِ نْ رِزْقِ كَ اْلحَللِ الطّيّ بِ ،اَ يْ رَبّ مِ ْن كَ

اَطْلُبُ وَاِلَيْكَ َا ْرغَبُ وِايّاكَ َارْجُو وَاَنْتَ اَهْل ذِلكَ ،ل اَرْجُو غَ ْيرَكَ وَل اَثِقُ إلّ بِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِميَ،

َا يْ رَبّ ظَ َلمْ تُ َنفْ سي َفاْغ ِفرْ ل وَارْ َحمْ ن وَعافِ ن ،يا سامِعَ كُلّ صَوْت ،وَ يا جامِ عَ كُلّ فَوْت ،وَ يا

شغَلُهُ شَي ٌء عَنْ
با ِرئَ الّنفُوسِ َب ْعدَ اْلمَوْتِ ،يا مَنْ ل َتغْشاهُ الظّلُماتُ ،وَل َتشْتَبِهُ عَلَيْهِ الَْصْواتُ ،وَل َي ْ

حمّدا صَلّى الُ عَلَيْ هِ وآلِ هِ اَ ْفضَلَ ما سَأََلكَ وَاَ ْفضَلَ ما سُئِلْتَ لَ هُ ،وَاَ ْفضَلَ ما اَنْ تَ
شَ يءَ ،اعْ طِ ُم َ

ضرّنِ
مَ سْؤُولٌ لَ هُ اِل َيوْ مِ اْلقِيا َمةِ ،وَهَ بْ لِ يَ الْعافَِيةَ حَتّى ُتهَنّئَ ن اْلمَعيشَةَ ،وَاخْتِ مْ ل ِبخَيْر حَتّى ل َت ُ
حمّ د وَآلِ
سمْتَ ل حَتّى ل اَ سْأَلَ اَحَدا شَيْئا ،اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ
الذّنُو بُ ،اَللّ ـهُمّ رَضّ ن بِ ما قَ َ

حمّد وَافْتَ حْ ل خَزائِ نَ رَ ْحمَتِ كَ ،وَارْ َحمْن رَ ْحمَةً ل ُت َعذّبُن َب ْعدَها اَبَدا فِي الدّنْيا وَال ِخرَةِ ،وَا ْرزُقْن
ُم َ
مِ نْ َفضْلِ كَ الْوا سِعِ رِزْقا حَللً طَيّبا ل ُت ْف ِقرُن اِل اَحَد َبعْدَ هُ سِواكَ ،تَزيدُن بِذلِ كَ شُكْرا وَاِلَيْ كَ فا َقةً

سنُ يا ُمجْمِلُ ،يا مُ ْنعِ مُ يا ُم ْفضِلُ ،يا مَلي كُ يا ُمقَْتدِرُ صَلّ
ك عَمّ نْ سِوا َك غِنا وَتَعفّفا ،يا مُحْ ِ
وَ َفقْرا ،وَِب َ
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حمّد وَا ْكفِن اْل ُم ِهمّ كُلّ هُ ،وَاقْ ضِ ل بِاْلحُ سْن ،وَبارِ كْ ل ف جَمي عِ ُامُوري ،وَاقْ ضِ
حمّد وَآلِ ُم َ
عَلى ُم َ
سرْ ل ما اَخافُ َتعْسيَهُ ،فَاِنّ تَيْسيَ ما اَخافُ َتعْسيَ ُه عَلَيْكَ َسهْلٌ يَسيٌ،
ل جَميعَ حَوائِجي ،اَللّـ ُهمّ َي ّ

صرِفْ عَنّي
وَ َسهّلْ ل ما اَخا فُ حُزونَتَ هُ ،وََنفّ سْ عَنّي ما اَخا فُ ضيقَ هُ ،وَ ُكفّ عَنّي ما اَخا فُ َهمّ هُ ،وَا ْ
ما اَخا فُ بَلِيّتَ هُ ،يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ ،اَللّـ ُهمّ ا ْملَ قَلْب حُبّا لَ كَ ،و َخشَْيةً مِنْ كَ ،وَتَ صْديقا َل كَ ،وَايانا

صدّقْ بِ ها عَلَيّ،
ِب كَ ،و َفرَقا مِنْ كَ ،وَ َشوْقا اِلَ ْي كَ يا ذَا اْلجَللِ وَالِكْرا مِ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّ لَ كَ ُحقُوقا فَتَ َ

وَلِلنّا سِ قِبَلي تَبِعا تٌ فَتَحمّلْها عَنّي ،وَ َقدْ اَوْجَبْ تَ لِكُلّ ضَيْف قِرىً ،وَاَنَا ضَ ْي ُف كََ ،فاْجعَلْ قِرا يَ اللّيْ َلةَ

اْلجَّنةَ ،يا وَهّابَ اْلجَّنةِ يا وَهّابَ اْل َم ْغفِرَةِ ،وَل حَوْلَ وَل قُوّةَ إلّ بِكَ .

السّادس  :تدعو بدعاء ادريس الذي رواه الشّيخ والسّيد فليطلب من كتاب الصباح أو كتاب القبال .
السّابع  :أن تدعو بذا الدعاء الذي هو أخصر أدعية السحّر وهو مروي ف القبال :

يا َم ْفزَعي عِنْدَ ُكرْبَت ،وَيا غَوْثي عِ ْندَ ِشدّت اِلَ ْي كَ َف ِزعْ تُ ،وَِب كَ ا سَْتغَثْتُ ،وَِب كَ ُل ْذ تُ ل اَلُوذُ بِ سِواكَ

وَل اَ ْطلُ بُ اْل َفرَ جَ إلّ مِ ْن كَ ،فََاغِثْ ن وَ َفرّ جْ عَنّي ،يا مَ نْ َيقْبَلُ الْيَ سيَ ،وََيعْفُو عَ نِ الْكَثيِ ،اِقْبَلْ مِنّ ي
ف عَنّي الْكَثيَ ،اِنّ كَ اَنْ تَ اْل َغفُورُ الرّحي مُ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ ايانا تُبا ِشرُبِ هِ قَلْب ،وَيَقينا
الْيَسيَ وَاعْ ُ

سمْتَ ل يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ ،يا
حَتّى َاعْلَ مَ اَنّ هُ لَ نْ يُصيَبن إلّ ما كَتَبْ تَ لَ ،ورَضّن مِ نَ اْلعَيْ شِ بِما قَ َ
ُعدّت ف ُكرْبَت ،وَيا صاحِب ف ِشدّت ،وَيا وَليّي ف ِن ْعمَت ،وَيا غايَت ف َرغْبَت ،اَنْ تَ ال سّاِت ُر عَ ْورَت،
وَا ْل ِمنُ رَ ْوعَت ،وَاْلمُقي ُل عَ ْثرَت ،فَا ْغ ِفرْ ل خَطيئَت يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .

الثّامن  :وتسبّح أيضا بذه التّسبيحات الرويّة ف القبال :

سُبْحـانَ َمنْ َيعْ َلمُ جَوارِحَ اْلقُلُوبِ ،سُبْحـانَ َمنْ ُيحْصي َعدَ َد الذّنُوبِ ،سُبْحـانَ َمنْ ل َيخْفى عَلَ ْيهِ
خافَِيةٌ فِي ال سّماواتِ وَا َلْرَضيَ ،سُبْحـانَ الرّبّ الْ َودُودِ ،سُبْحـانَ اْلفَ ْردِ الْوِْترِ ،سُبْحـانَ اْلعَظي مِ

ا َلْعْظَمـِ ،سُـبْحـانَ مَن ْـ ل َيعْتَدي عَلى اَهْلِ مَمْلَكَتِهـِ ،سُـبْحـانَ مَن ْـ ل يُؤا ِخذُ اَ ْهلَ الَْرْضِـ ِباَلْوانِـ
اْلعَذا بِ ،سُبْحـانَ اْلحَنّا نِ اْلمَنّا نِ ،سُبْحـانَ الرّؤُو فِ الرّحي مِ ،سُبْحـانَ اْلجَبّارِ اْلجَوادِ ،سُبْحـانَ

الْكَريِ اْلحَلي مِ ،سُبْحـانَ الْبَصيِ اْلعَلي مِ ،سُبْحـانَ الْبَصيِ الْوا سِعِ ،سُبْحـانَ الِ عَلى اِقْبالِ النّهارِ،
جدُ
حمْدُ وَالَْم ْ
َهـ اْل َ
سـبْحـانَ الِ عَلى ِادْبارِ اللّيْلِ واِقْبالِ النّهارِ ،وَل ُ
سـبْحـانَ الِ عَلى ِادْبارِ النّهارُِ ،
ُ
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وَاْلعَظَمةُ وَالْكِبِياءُ مَ عَ كُلّ نَفَس ،وَ ُكلّ َطرْ َفةِ عَيْنَ ،وكُلّ لَْمحَة سََبقَ ف عِ ْلمِ هِ سُبْحانَكَِ ،ملَ ما
اَحْصى كِتابُكَ ،سُبْحانَكَ زَِن َة عَرْشِكَ ،سُبْحانَكَ سُبْحانَكَ سُبْحاَنكَ .
واعلم ا نّ نيّة ال صّوم على ما ذكره العلماء يسن أن تكون عقيب ما تسحر ،ومن الائز أن ينوي ال صّوم ف أي وقت كان من اللّيل ويكفي ف
النيّة انّه يعلم ويقصد أن يصوم نار الغد ل تعال ،وأن يسك فيه عن الفطّرات وينبغي أن ل يدع صلة اللّيل ف السحار وأن ل يترك التهجّد

فيها .

القِسمُ الرّابعُ  :في أعمال أيّام شهر رمضان
وهي اُمور  :أوّلا  :أن يدعو كلّ يوم بذا الدّعاء الذي رواه الشّيخ  ،كما رواه السّيد :

اَللّ ـهُمّ هذا َشهْرُ َرمَضا نَ الّذي اَْنزَلْ تَ في هِ اْلقُرآ نَ هُدىً لِلنّا سِ وَبَيّنات مِ نَ اْلهُدى وَاْلفْرقا نِ ،وهذا
َش ْهرُ الصـّيامِ ،وَهذا َش ْهرُ اْلقِيامـِ ،وَهذا َشهْرُ الِناَبةِ ،وَهذا َش ْهرُ التّوَْبةِ ،وَهذا َشهْرُ اْل َم ْغفِرَةِ وَالرّحْ َمةِ،
وَهذا َش ْهرُ اْلعِتْ قِ مِ نَ النّارِ وَاْلفَوْزِ بِاْلجَّنةِ ،وَهذا َش ْهرٌ في هِ لَيْ َلةُ اْل َقدْرِ الّ ت هِ يَ خَ ْيرٌ مِ نْ اَلْ فِ شَهْر،

اَللّ ـهُمّ فَ صَ ّل عَلى ُمحَمّ د وآلِ ُمحَمّ د ،وََاعّ ن عَلى صِيا ِمهِ وَقِيامِ هِ ،وَ س ّل ْمهُ ل وَ َس ّلمْن في هِ ،وََاعِنّي

عَلَيْ هِ بِاَ ْفضَ ِل عَوْنِ كَ ،وَوَ ّفقْ ن في هِ لِطاعَِت كَ وَطا َعةِ رَ سُوِلكَ واَوْليائِ كَ صَلّى الُ عَلَ ْيهِ مْ ،وَ َف ّرغْ ن في هِ

صحّ في هِ َبدَ ن،
سنْ ل في هِ الْعافَِيةَ ،وَاَ ِ
ِلعِبادَِت كَ َودُعائِ كَ وَتِلوَةِ كِتابِ كَ ،وََاعْظِ مْ ل في هِ الَْبرَ َكةَ ،وَاَحْ ِ
ص ّل عَلى
وََاوْ سِعْ ل في هِ ِرزْقي ،وَا ْكفِن في هِ ما أ َهمّي وَا سَْتجِبْ في هِ دُعائي ،وَبَ ّلغْن رَجائي ،اَللّـ ُهمّ َ

ب عَنّي في هِ النّعا سَ وَالْكَ سَلَ وَال سّا َمةَ وَاْلفَ ْترَةَ وَاْلقَ سْوَةَ وَاْل َغفْ َلةَ وَاْل ِغرّةَ،
حمّ د ،وَاذْهِ ْ
حمّ د وَآلِ ُم َ
ُم َ
صرِفْ
وَجَنّبْن في هِ اْلعِلَلَ وَالَ سْقامَ وَاْل ُهمُو مَ وَالَحْزا نَ وَا َلعْرا ضَ وَا َلمْرا ضَ وَاْلخَطايا وَالذّنُو بَ ،وَا ْ

ص ّل عَلى
ج ْهدَ وَالْبَلء وَالّتعَ بَ وَاْلعِناءَ اِنّ كَ سَمي ُع الدّعاءِ ،اَللّ ـهُمّ َ
عَنّي في هِ ال سّوءَ وَاْلفَحشاءَ وَاْل َ

حمّد ،وََاعِذْن في هِ مِ نَ الشّيْطا نِ الرّجي مِ وَ َه ْمزِ هِ وََل ْمزِ هِ وَُنفْثِ هِ وَُن ْفخِ هِ وَوَ سْوَسَِتهِ وَتَثْبي ِطهِ
حمّد وَآلِ ُم َ
ُم َ
وََبطْشِه وَكَ ْيدِ هِ َومَ ْكرِ هِ وَحبائِلِ هِ وَ ُخدَعِ هِ وَاَمانِيّ هِ َو ُغرُورِ هِ وَفِتْنَتِ هِ وَ َشرَكِ هِ وَاَ ْحزَابِ هِ وَاَتْباعِ هِ واَشْياعِ هِ

حمّ د ،وَا ْرزُقْ نا قِيامَ هُ وَ صِيا َمهُ
حمّ د وَآلِ ُم َ
وََاوْلِيائِ هِ وَ ُشرَكائِ هِ وَجَمي عِ مَكاِئدِ هِ ،اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ
ك عَنّي صَبْرا وَاْحتِسابا وَايانا وَيَقيناُ ،ثمّ َتقَبّ ْل ذلِ كَ
وَُبلُو غَ ا َلمَلِ فيهِ وَف قِيامِهِ ،وَاسْتِكْمالَ ما ُيرْضي َ

حمّ د وَآلِ ُمحَمّ د
ص ّل عَلى مُ َ
مِنّي بِالَضْعا فِ الْكَثيَةِ ،والَ ْجرِ اْلعَظي مِ يا رَبّ الْعالَميَ ،اَللّ ـ ُهمّ َ
ّشاطـ والِناَبةَ والتّوَْبةَ ولِلتوفيْق واْل ُقرَْبةَ واْلخَ ْيرَ
وَارْزُقْنـ اْلحَجّ وَاْل ُعمْرَةَ والدّ وَالجْتِهادَ وَاْلقُوّةَ والن َ

َصـ ْدقَ اللّسـانِ ،وَالْوَجَلَ
ُوعـ وَالرّ ّقةَ ،والنّّي َة الصـّادِ َقهَ ،و ِ
خش َ
ّعـ واْل ُ
ضر َ
اْل َمقْبُولَ وَال ّرغْبَةَ والرّهَْبةَ وَالّت َ
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ع عَ نْ مَحا ِر ِم كَ ،مَ عَ صاِلحِ اْلقَوْلَِ ،و َمقْبُولِ
مِنْ كَ ،وَالرّجاءَ لَ كَ ،وَالتّوَكّلَ عَلَيْ كَ ،وَالّث َقةَ بِ كَ ،وَالْ َورَ َ
ب ال ّدعْوَةِ ،وَل َتحُلْ بَيْ ن وَبَيْ نَ ش يء مِ نْ ذلِ كَ َب َعرَض وَل َمرَض
سعْيَ ،و َمرْفُو عِ اْلعَمَلَِ ،ومُ سْتَجا ِ
ال ّ
حقّ كَ،
حفّ ظِ َل كَ وَفي كَ ،وَالرّعاَيةِ ِل َ
وَل هَمّ وَل غَمّ وَل ُسقْم وَل َغفْلَة وَلنِ سْيانَ ،بلْ بِالتّعا ُهدِ والّت َ

سمْ ل
حمّد وَاقْ ِ
حمّد وَآلِ ُم َ
وَاْلوَفاءِ َب َع ْهدِكَ وَ َو ْعدِكَ ِبرَحْمَتِكَ يا َارْحَمَ الرّاحِميَ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى ُم َ

في هِ اَفْضَلَ ما َتقْ سِ ُمهُ لِعبادِ كَ ال صّالِحيَ ،وََاعْطِن في هِ اَ ْفضَلَ ما ُت ْع طي اَوْلِياءَ كَ اْل ُمقَرّبيَ ،مِ نَ الرّ ْح َمةِ

ِنـ النّارِ ،وَاْلفَوْزِ
ْقـ م َ
ّنـ وَالِجاَبةِ وَاْل َعفْوِ وَاْل َمغْ ِفرَ ِة الدّاِئمَةِ ،وَالْعافَِيةِ وَاْلمُعافاةِ ،وَاْلعِت ِ
وَاْل َم ْغ ِفرَةِ والّتحَن ِ

صلً،
حمّد ،وَا ْجعَلْ دُعائي فيهِ اِلَ ْيكَ وا ِ
حمّد وَآلِ ُم َ
بِاْلجَّنةِ ،وَخَ ْيرِ الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

َورَ ْحمَتَ كَ وَخَ ْيرَ كَ اِلَىّ ف يه نازِلًَ ،و َعمَلي في هِ َمقْبُولً ،وَ َسعْيي في هِ َمشْكُوراَ ،وذَنْب في هِ َمغْفُورا ،حَتّى

حمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وَوَ ّفقْن في هِ ِللَيْ َلةِ
يَكُو نَ نَصيب في هِ الَكَْثرَ ،وَحَظّي في هِ الَوْ َفرَ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى ُم َ
اْل َقدْ ِر عَلى اَ ْفضَلِ حال ُتحِبّ اَنْ يَكُونَ عَلَيْها اَ َحدٌ مِنْ اَوْلِياِئكَ ،وََارْضاها لَكَُ ،ثمّ ا ْجعَلْها ل خَيْرا مِنْ

اَلْ فِ شَهْر ،وَا ْرزُقْ ن في ها اَفْضَلَ ما رَزَقْ تَ اَحَدا ِممّ نْ بَ ّلغْتَ هُ اِيّا ها وَاَ ْك َرمْتَ هُ بِ ها ،وَاْجعَلْ ن في ها مِ نْ
عُتَقاِئ كَ مِ نْ َجهَنّ مَ ،وطُلَقاِئ كَ مِ نَ النّارِ ،وَ ُسعَداءِ خَ ْلقِ كَ ِب َم ْغفِرَتِ كَ وَرِضْواِن كَ يا اَرْحَ مَ الرّاحِميَ،

جدّ وَالجْتِهادَ ،واْلقُوّةَ وَالنّشا طَ ،وَما
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وَارْزُقْنا ف َشهْرِنا هذَا اْل ِ
اَللّـ ُهمّ َ
جرِ وَلَيال َعشْر ،وَالشّفْعِ وَالْوَْترِ ،وَربّ َش ْهرِ َرمَضانَ ،وَما اَْنزَلْتَ فيهِ
ُتحِبّ وََترْضى ،اَللّـهُمّ َربّ اْل َف ْ

مِ نَ اْلقُرآ نَِ ،ورَبّ جَ ْبرَئيلَ وَميكائيلَ واِ سْرافيلَ َوعِزْرائيلَ وَجَمي عِ اْلمَلئِكَةِ اْل ُم َقرّبيَ ،وَربّ اِبْراهي مَ
وَاِ سْماعيلَ وَاِ سْحـاقَ وََي ْعقُو بَ ،وَربّ مُوسى وَعيسىوَجيعِ النّبِّييَ وَاْل ُمرْ سَليَ ،وَربّ ُمحَمّد خاتَ مِ

حقّ كَ اْلعَظي مِ َلمّا
ح ّقهِ مْ عَلَيْ كَ ،وَِب َ
ك عَلَ ْيهِ مْ وَِب َ
حقّ َ
ك عَلَيْ هِ َوعَلَ ْيهِ مْ اَ ْجمَعيَ ،وَاَ سْاَُلكَ ِب َ
النّبِّييَ صَلَواُت َ
خطَ عَلَيّ
ت عَلَيْ هِ وَآلِ هِ َوعَلَ ْيهِ مْ اَ ْجمَعيَ ،وََن َظرْ تَ اِلَيّ َن ْظرَةً رَحي َمةً َترْضى بِها عَنّي رِضىً ل َس َ
صَلّيْ َ

صرَفْتَ عَنّي ما اَ ْكرَ هُ وَاَ ْحذَرُ وَاَخا فُ
َب ْعدَ هُ اَبَدا ،وََاعْطَيْتَ ن جَمي عَ سُؤْل َو َرغْبَت وَُامْنِيّ ت وَاِرادَ تَ ،و َ

عَلى َنفْسي وَما ل اَخا فَُ ،وعَ نْ َاهْلي وَمال وَاِخْوان َو ُذرّيّت ،اَللّـهُمّ اِلَيْ كَ َفرَرْنا مِ نْ ذُنُوبِنا فَـاوِنا

خذُلْنا
ب عَلَيْنا مُسَْت ْغفِرينَ ،وَا ْغفِرْ لَنا مُتَعوّذينَ ،وََا ِعذْنا مُسْتَجيينَ ،وَاَ ِجرْنا مُسْتَسْلِميَ ،وَل َت ْ
تائِبيَ وَتُ ْ
راهِبيَ ،وآمِنّا راغِبيَ ،وَ َش ّفعْنا سائِليَ ،وََاعْطِنا اِنّ كَ سَميعُ الدّعاءِ قَري بٌ مُجي بٌ ،اَللّـ ُهمّ اَنْ تَ رَبّي

وَاَنَا عَ ْبدُكَـ وَاَحَقّ من ْـ سَـأَلَ اْلعَ ْبدُ رَبّهُـ وَلَم ْـ يَس ْـأَلِ اْلعْبادُ مِثْلَكَـ َكرَما وَجُودا ،يـا مَوْضِعَـ شَكْويَـ

ال سّائِليَ ،وَيا مُنْتَهى حا َجةِ الرّاغِبيَ ،وَيا غِيا ثَ اْلمُ سْتَغيثيَ ،وَيا مُجي بَ دَعْوَةِ اْلمُضْ َطرّي نَ ،وَيا مَ ْلجَاَ
ضعَفيَ ،وَيا كاشِ فَ َكرْ بِ اْلمَ ْكرُوبيَ ،وَيا فارِ جَ
الْهارِبيَ ،وَيا صَريخَ اْلمُ سَْتصْرِخيَ ،وَيا َربّ اْلمُ سْتَ ْ
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هَمّ اْل َمهْمُوميَ ،وَ يا كاشِ فَ الْ َكرْ بِ اْلعَظي مِ يا اَلُ يا رَحْم نُ يا رَحي مُ يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ (وَ يا اَلُ
حمّدـ وَآلِ ُمحَمّ د ،وَا ْغفِرْ ل ذُنُو ب َوعُيُو ب
الَكْنُون مِ نْ ُك ّل عَيْ نِ ،اْل ُمرْتَدي بِالْكِ ْبرِياءِ) صَلّ عَلى ُم َ

وَاِساءَت وَظُلْمي وَ ُجرْمي وَاِ سْراف عَلى َنفْسي ،وَا ْرزُقْن مِ نْ َفضْلِ كَ وَرَ ْحمَتِ كَ فَاِنّ هُ ل َيمْلِكُها غَ ْيرُ كَ،
صمْن فيـما َبقِ يَ مِ ْن ُعمْري ،وَا سُْت ْر عَلَيّ َوعَلى
ف عَنّي وَا ْغ ِفرْ ل كُلّ ما سَلَفَ مِ نْ ذُنُوب ،وَاعْ ِ
وَاعْ ُ

ت ف الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ
والِديّ وَوَلَدي وَقرابَت وَاَهْلِ حُزانَت َو َمنْ كانَ مِنّي ِبسَبيْل مِنَ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِنا ِ
َفاِنّ ذلِ كَ كُلّ هُ بَِيدِ كَ وَاَنْ تَ وا سِعُ اْل َم ْغ ِفرَةِ ،فَل ُتخَيّبْن يا سَيّدي ،وَل َت ُردّ دُعائي وَل يَدي اِل َنحْري
حَتّى َت ْفعَلَ ذلِ كَ ب ،وَتَ سْتَجيبَ ل جَمي عَ ما سَأَلُْتكَ ،وَتَزيدَن مِ نْ َفضْلِ كَ فَاِنّ كَ عَلى كُلّ شَيء قَديرٌ،
وََنحْ نُ اِلَيْ كَ راغِبُو نَ ،اَللّ ـ ُهمّ لَ كَ الَ سْماءُ اْلحُ سْن ،وَا َلمْثالُ اْلعُلْ يا ،وَالْكِ ْبرِياءُ وَاللءُ ،اَ ْساَلُكَ

سمِ ال الرّحْمـنِ الرّحي مِ اِ نْ كُنْ تَ َقضَيْ تَ ف هذِ هِ اللّيْ َلةِ تََنزّلَ اْلمَلئِ َكةِ وَالرّو حِ فيها َا نْ
بِا ْسمِكَ بِ ْ

سعَداءَِ ،ورُوحي مَ عَ الشّهَداءِ ،وَاِحْسان ف
جعَلَ ا سْمي فِي ال ّ
حمّد ،وََا نْ َت ْ
تُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ

سمْتَ
عِلّّييَ ،وَاِساءَت َم ْغفُورَةً وَاَ نْ َتهَ بَ ل يَقينا تُبا ِشرُ بِ هِ َقلْب ،وَايانا ل َيشُوبُ هُ َشكّ ،وَرِضىً بِما قَ َ
ل ،وَآتِ ن ف الدّنْ يا حَ سََنةً وَفِى حَ سََنةً وَقِ ن عَذا بَ النّارِ ،وَاِ نْ لَ مْ تَكُ نْ َقضَيْ تَ ف هذِ هِ اللّيْ َلةِ تََنزّلَ

اْلمَلـائِ َكةِ وَالرّو حِ فيها فَاَ ّخرْن اِل ذلِ كَ ،وَارْزُقْن فيها ذِ ْكرَ كَ وَشُ ْكرَ كَ وَطاعَتَ كَ وَحُ سْ َن عِبادَتِ كَ

ص َمدٌ ،يا رَبّ ُمحَمّد،
حمّدبِاَ ْفضَلِ صَلَواتِكَ يا اَرْحَ مَ الرّاحِميَ يا اَ َحدٌ يا َ
حمّ د وَآلِ ُم َ
و صَ ّل عَلى ُم َ

َعـ عَلى َظهْرِ
ْصـهِ ْم َعدَدا ،وَل َتد ْ
ُمـ َبدَدا ،وَاَح ِ
ِهـ واقْتُلْ َاعْداءَه ْ
حمّدـ وَلَِبْرا ِر عِتْرَت ِ
ْمـ لُِم َ
َبـ الْيَو َ
ا ْغض ِ

صحْبَةِ يا خَلي َفةَ النّبِّييَ اَنْتَ َارْحَمُ الرّاحِميَ الْبَديءُ
ا َلرْضِ مِ ْنهُمْ اَحَدا ،وَل َت ْغفِرْ َلهُمْ اَبَدا ،يا حَسَنَ ال ّ
الْبَدي عُ الّذي لَيْ سَ َكمِثْلِ كَ شَيءٌ ،وَالدّائِ مُ غَيْرُ الْغافِلِ ،وَاْلحَيّ الّذي ل َيمُو تُ ،اَنْ تَ كُلّ يَوْم ف شَأن،
حمّد ،وَخَلي َفةَ ُمحَمّد،
صرَ وَ صِيّ ُم َ
حمّدَ ،و ُم َفضّلُ ُمحَمّد ،اَ سْاَُلكَ اَ نْ تَنْ ُ
صرُ ُم َ
اَنْ تَ خَلي َفةَُ ،محَمّد ،وَنا ِ

صرَكَ يا ل اِلـهَ إلّ اَنْ تَ،
ف عَلَ ْيهِ مْ نَ ْ
ك عَلَيْ هِ َوعَلَ ْيهِ مِْ ،اعْطِ ْ
حمّد صَلَواُت َ
وَالْقائِ مَ بِاْلقِ سْطِ مِ نْ أَوْ صِيا ِء ُم َ

حقّ ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ ،صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وَا ْجعَلْن َمعَهُمْ ف الدّنْيا وَال ِخرَةِ ،وَا ْجعَلْ عاقَِبةَ
ِب َ
َامْري اِل غُفْرانِكَ َورَ ْحمَتِكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِميََ ،وكَذلِكَ نَسَبْتَ َنفْسَكَ يا سَيّدي بِاللّطيفِ ،بَلى اِنّكَ

حمّد،
حمّد وَاْلطُ فْ ب لِما تَشاءُ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
لَطي فٌ ،فَ صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
وَارْزُقْنِى اْلحَجّ وَاْل ُع ْمرَةَ فـ عامِ نا هذا ،وََتطَوّ ْل عَلَيّ ِبجَميعِـ حَوائِ جي ِللْ ِخرَةِ وَالدّنْ يا

(ثُمّ َتقُول ثلثا)

اَسَْت ْغفِرُ الَ رَبّي وَاَتُوبُ اِلَيْهِ ِانّ رَبّي قَريبٌ مُجيبٌ ،اَسَْت ْغ ِفرُ الَ رَبّي وَاَتُوبُ اِلَيْهِ اِنّ رَبّي رَحيمٌ َودُودٌ،

اَ سَْت ْغ ِفرُ الَ رَبّي وَاَتُو بُ اِلَيْ هِ اِنّ هُ كا َن َغفّارا اَللّـ ُهمّ ا ْغ ِفرْ ل اِنّ كَ اَرْحَ مُ الرّاحِميَ ،رَبّ اِنّي َعمِلْ تُ
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سُوءا وَظَ َلمْ تُ َنفْسي فَاغْ ِفرْ ل اِنّ هُ ل َي ْغفِ ُر الذّنُو بَ إلّ اَنْ تَ ،اَ سَْت ْغ ِفرُ الَ الّذي ل اِلـهَ إلّ هُوَ اْلحَيّ،
اْلقَيّومُ اْلحَليمُ اْلعَظيمُ الْكَريُ ،اْل َغفّارُ لِلذّنْبِ اْلعَظيمِ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ ،اَسَْت ْغفِرُ الَ اِنّ الَ كا َن َغفُورا رَحيما
جعَلَ فيـما َتقْضي وَُتقَدّرُ مِنَ
حمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وَاَ نْ َت ْ
(ثُم تقو ُل  ):اَللّـ ُهمّ إنّي اَسْألُكَ َانْ تُصَلّ َي عَلى مُ َ

ا َل ْمرِ اْلعَظي مِ الَْمحْتُو مِ ف لَيْ َلةِ اْل َقدْرِ مِ نَ اْلقَضاءِ الّذي ل ُي َردّ وَل يَُبدّلُ ،اَ نْ تَكْتُبَن مِ نْ ُحجّا جِ بَيْتِ كَ

جعَلَ
جهُ مْ ،اْلمَشْكُورِ َسعْيُ ُهمْ ،اْل َم ْغفُورِ ذُنُوُبهُ مْ ،اْلمُ َك ّفرِ عَنْهُ مْ سَيّئاُت ُهمْ ،وَاَ نْ َت ْ
اْلحَرا مِ ،اْلمَ ْبرُورِ َح ّ
فيـما َتقْضي وَُت َقدّرُ َا نْ ،تُطي َل ُعمْري وَتُوَ سّعَ ِرزْقي ،وَتُ َؤدّي عَنّي اَمانَت َودَيْن ،آميَ رَبّ الْعالَميَ،

خرَجا ،وَا ْرزُقْ ن مِ نْ حَيْ ثُ اَحْتَ سِبُ َومِ نْ حَيْ ثُ ل اَحْتَ سِبُ،
اَللّ ـ ُهمّ ا ْجعَلْ ل مِ نْ َامْري َفرَجا َومَ ْ
حمّد وَآلِ ُمحَمّد وَسَ ّلمْ كَثيا .
وَا ْحرُسْن مِنْ حَيْثُ اَحَْترِسَُ ،ومِنْ حَيْثُ ل اَحَْترِسُ وَصَلّ عَلى ُم َ
الثّان  :وقال أيضا تسبّح كلّ يوم من شهر رمضان ال آخره بذه التّسبيحات وهي عشرة أجزاء كلّ جزء يتوي على عشرة تسبيحات :

سمِ ،سُبْحـانَ الِ الُ صَوّرِ ،سُبْحـانَ الِ خالِقِ ا َلزْوا جِ كُلّها ،سُبْحـانَ
( )1سُبْحـانَ الِ با ِرئِ النّ َ

الِ جاعِلِ الظّلُما تِ وَالنّورِ ،سُبْحـانَ الِ فالِ قِ اْلحَبّ وَالنّوى ،سُبْحـانَ الِ خالِ قِ ُكلّ شَ يء،
سُبْحـا َن الِ خالِ قِ ما يُرى ،وَ ما ل يُرى سُبْحـانَ الِ مِدادَ كَلِماتِ هِ ،سُبْحـانَ الِ رَبّ الْعالَميَ،
ق َعرْشِ هِ ما َتحْ تَ سَبْعِ َارَضيَ،
سُبْحـانَ الِ ال سّميعِ الّذي لَيْ سَ شَيءٌ اَ ْسمَعَ مِنْ هُ ،يَ سْمَعُ مِ نْ فَوْ ِ

سمَعُ وَسا ِوسَ
سرّ وَاَخْفى ،وَيَ ْ
سمَعُ ال ّ
سمَعُ الَنيَ وَالشّكْوى وَيَ ْ
حرِ ،وَيَ ْ
سمَعُ ما ف ُظلُما تِ الَْبرّ وَالَْب ْ
وَيَ ْ

صمّ َسمْ َعهُ صَ ْوتٌ ( )2سُبْحـانَ الِ بارِئِ
خفِي ال صّدُورِ) وَل يُ ِ
صدُورِ (وََيعْلَ مُ خائَِنةَ ا َلعْيُ نِ وَما ُت ْ
ال ّ
سمِ ،سُبْحـانَ الِ الُم صَوّرِ ،سُبْحـانَ الِ خالِ قِ ا َلزْوا جِ كُلّ ها ،سُبْحـانَ الِ جاعِلِ الظّلُما تِ
النّ َ

وَالنّورِ ،سُبْحـانَ الِ فالِقِ اْلحَبّ وَالنّوى ،سُبْحـانَ الِ خالِقِ ُكلّ شَيء ،سُبْحـانَ الِ خالِقِ ما يُرى
وَما ل يُرى ،سُبْحـانَ الِ مِدادَ كَلِماِتهِ ،سُبْحـانَ الِ رَبّ الْعالَميَ ،سُبْحـانَ الِ الْبَصيِ الّذي لَ ْيسَ

صرُ ما ف ُظلُما تِ الَْبرّ وَالَْبحْر ،ل
ق َعرْشِ هِ ما َتحْ تَ سَبْعِ اَرَضيَ ،وَيُبْ ِ
صرُ مِ نْ فَوْ ِ
شَيءٌ اَبْ صَرَ مِنْ هُ ،يُبْ ِ
صرَهُ الظّ ْلمَةُ ،وَل يُ سْتََترُ مِنْ هِ
ُتدْ ِركُ هُ البْ صارُ وَ ُهوَ ُيدْرِ كُ الَبْ صارَ وَهُوَ اللّطي فُ الْخَبيُ ،ل َتغْشَى بَ َ

حرٌ ،وَل يَ ُكنّ مِنْ هُ جَبَلٌ ما ف اَ صْ ِلهِ ،وَل قَلْ بٌ ما
ب عَنْ هُ َبرّ وَل َب ْ
بِ سِتْر ،وَل يُواري مِنْ هُ جِدارٌ ،وَل يَغي ُ
ص َغرِهِ ،وَل َيخْفى
فيهِ ،وَل جَنْبٌ ما ف قَلْبِهِ ،وَل يَسْتَِترُ مِنْهُ صَغيٌ وَل كَبيٌ ،وَل يَسَْتخْفي مِنْهُ صَغيٌ لِ ِ

عَلَيْ هِ شَيءٌ فِي الَرْ ضِ وَل فِي ال سّماءِ ،هُوَ الّذي يُ صَوّرُ ُكمْ فِي الَرْحا مِ كَيْ فَ يَشاءُ ،ل اِلـهَ إلّ هُوَ
سمِ ،سُبْحـانَ الِ الُم صَوّرِ ،سُبْحـانَ الِ خالِ قِ ا َلزْوا جِ
اْلعَزيزُ اْلحَكي مُ ( )3سُبْحـانَ الِ بارِئِ النّ َ
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كُلّها ،سُبْحـانَ الِ جاعِلِ الظّلُما تِ وَالنّورِ ،سُبْحـانَ الِ فالِ قِ اْلحَبّ وَالنّوى ،سُبْحـانَ الِ خالِ قِ
كُلّ شَيء ،سُبْحـانَ الِ خالِ قِ ما يُرى ،وَما ل يُرى سُبْحـانَ الِ مِدادَ كَلِماتِ هِ ،سُبْحـانَ الِ َربّ
حمْدِ هِ ،وَاْلمَلئِ َكةُ مِ نْ خِيفَتِ هِ،
الْعالَميَ ،سُبْحـانَ الِ الّذي يُ ْنشِئُ ال سّحابَ الثّقالَ ،وَيُ سَّبحُ ال ّرعْدُ ِب َ
وَُيرْ سِلُ ال صّوا ِعقَ فَيُ صيبُ بِ ها مَ نْ يَشاءُ ،وَُيرْ سِلُ الرّيا حَ ُبشْرا بَيْ نَ َيدَي رَ ْحمَتِ هِ ،وَيَُنزّلُ الْما َء مِ نَ

ب عَنْهُ مِثْقالُ
س ُقطُ الْوَرَقُ ِبعِ ْلمِهِ ،سُبْحـانَ الِ الّذي ل َي ْعزُ ُ
السّماءِ بِكَ ِلمَتِهِ وَيُنْبِتُ النّباتَ ِب ُقدْرَتِهِ ،وَيَ ْ

ص َغرُ مِ نْ ذلِ كَ وَل اَكَْبرُ إلّ ف كِتاب مُبي ( )4سُبْحـا َن الِ
ذَرّة فِي الَرْ ضِ وَل فِي ال سّماءِ ،وَل اَ ْ
ـْحـانَ الِ جاعِلِ
ـْحـانَ الِ خالِقِـ ا َلزْواجِـ كُلّهـا ،سُب
ـْحـانَ الِ الُمصَـوّرِ ،سُب
با ِرئِ النّسَـمِ ،سُب

الظّلُما تِ وَالنّورِ ،سُبْحـانَ الِ فالِ قِ اْلحَبّ وَالنّوى ،سُبْحـانَ الِ خالِ قِ كُلّ شَيء ،سُبْحـا َن الِ

خالِ قِ ما يُرى ،وَ ما ل يُرى سُبْحـانَ الِ مِدادَ كَلِماتِ هِ ،سُبْحـانَ الِ رَبّ الْعالَميَ ،سُبْحـا َن الِ
حمِلُ ُكلّ اُنْ ثى وَ ما تَغيْ ضُ الَرْحا مُ وَما َتزْدادُ وَ ُكلّ شَيْء عِ ْندَ هُ ِبمِقْدار ،عالِ مُ اْلغَيْ بِ
الّذي َيعْلَ مُ ما َت ْ

وَالشّهادَةِ الْكَب ْيرُ اْلمُتَعالِ ،سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ اَ َسرّ اْلقَوْلَ َومَنْ َج َهرَ بِهَِ ،ومَنْ هُوَ مُسْتَخْف بِاللّيْلِ وَسا ِربٌ

حفَظُونَ هُ مِ نَ َا ْمرِ الِ ،سُبْحانَ الِ الّذي يُمي تُ الَحْياءَ،
بِالنّهارِ ،لَ هُ ُم َعقّبا تٌ مِ نْ بَيْ نِ َيدَيْ هِ َومِ نْ خَ ْلفِ هِ َي ْ

وَُيحْيِى اْلمَوْ تى ،وََيعْلَ مُ ما تَ ْنقُ صُ الَرْ ضُ مِ ْنهُ مْ ،وَُي ِقرّ فِي الَرْحا مِ ما يَشاءُ اِل اَجَل مُ سَمّىً ()5
سُبْحـانَ الِ با ِرئِ النّسَمِ ،سُبْحـانَ الِ الُمصَوّرِ ،سُبْحـانَ الِ خالِقِ الَزْوا جِ كُلّها ،سُبْحـا َن الِ

جاعِلِ الظّلُما تِ وَالنّورِ ،سُبْحـانَ الِ فالِقِ اْلحَبّ وَالنّوى ،سُبْحـانَ الِ خالِقِ ُكلّ شَيء ،سُبْحـانَ
الِ خالِقِ ما يُرى وَما ل يُرى ،سُبْحـانَ الِ مِدادَ َكلِماتِهِ ،سُبْحـانَ الِ رَبّ الْعالَميَ ،سُبْحـا َن الِ

ماِلكِ اْلمُلْكِ تُؤْتِى اْلمُلْكَ مَنْ تَشاءُ ،وَتَ ْنزِعُ اْلمُلْكَ ِممّنْ تَشاءُ ،وَُت ِعزّ مَنْ تَشاءُ ،وَُتذِلّ مَنْ تَشاءُ ،بَِيدِكَ

خرِ جُ اْلحَ ّى مِ نَ
ك عَلى كُلّ شَ يء قَديرٌ ،تُولِ جُ اللّ ْيلَ فِي النّهارِ ،وَتُولِ جُ النّهارَ فِي اللّيْلُِ ،ت ْ
اْلخَ ْيرُ اِنّ َ

سمِ،
خرِ جُ اْلمَيّ تَ مِ نَ اْلحَيّ ،وََترْزُ قُ مَ نْ تَشاءُ ِبغَ ْيرِ حِ سابِ ( )6سُبْحـانَ الِ بارِئِ النّ َ
اْلمَيّ تِ ،وَُت ْ
سُبْحـانَ الِ الُم صَوّرِ ،سُبْحـانَ الِ خالِ قِ ا َلزْوا جِ كُلّ ها ،سُبْحـانَ الِ جاعِلِ الظّلُما تِ وَالنّورِ،

سُبْحـانَ الِ فالِقِ اْلحَبّ وَالنّوى ،سُبْحـانَ الِ خالِقِ كُلّ شَيء ،سُبْحـانَ الِ خالِقِ ما يُرى وَما ل
يُرى ،سُبْحـانَ الِ مِدادَ كَلِماتِهِ ،سُبْحـانَ الِ َربّ الْعالَميَ ،سُبْحـانَ الِ الّذي عِ ْندَهُ مُفاتِحُ اْلغَيْبِ
س ُقطُ مِ نْ َورَقَة إلّ َيعْ َلمُ ها ،وَل حَبّ ة ف ظُلُما تِ
حرِ ،وَ ما تَ ْ
ل َيعْ َلمُ ها إلّ ُهوَ وََيعْلَ مُ ما فِي الَْبرّ وَالَْب ْ

سـبْحـانَ الِ
ّسـمُِ ،
سـبْحـانَ الِ با ِرئِ الن َ
ْضـ وَل رَطْب وَل يابِس إلّ فـ كِتاب مُبي (ُ )7
ا َلر ِ
الُم صَوّرِ ،سُبْحـانَ الِ خالِ قِ ا َلزْوا جِ كُلّ ها ،سُبْحـانَ الِ جاعِلِ الظّلُما تِ وَالنّورِ ،سُبْحـا َن الِ
158

فالِقِـ اْلحَبّ وَالنّوى ،سُـبْحـانَ الِ خالِقِـ كُلّ شَيـء ،سُـبْحـانَ الِ خالِقِـ مـا يُرى وَمـا ل يُرى،
سُبْحـانَ الِ مِدادَ كَلِماتِ هِ ،سُبْحـانَ الِ رَبّ الْعالَميَ ،سُبْحـانَ الِ الّذي ل ُيحْ صي مِدْحَتَ هُ

الْقاِئلُو نَ ،وَل َيجْزي بِـآلِئهِ الشّا ِكرُو نَ الْعاِبدُو نََ ،وهُوَ كَما قالَ وَفَوْ قَ ما َنقُولُ ،وَالُ سُبْحاَنهُ كَما
سهِ وَل يُحيطو نَ ِبشَئ مِ ْن عِ ْلمِ هِ اِلّا بِما شاءَوَ سِعَ ُكرْ سِّيهُ ال سّماواتِ وَا َلرْ ضَ وَل يَ ُؤدُ هُ
اَثْن عَلى َنفْ ِ

سمِ ،سُبْحـانَ الِ الُم صَوّرِ ،سُبْحـانَ الِ
ِحفْ ُظهُ ما وَ ُهوَ اْلعَلِيّ اْلعَظي مُ ( )8سُبْحـانَ الِ بارِئِ النّ َ

خالِ قِ ا َلزْوا جِ ُكلّ ها ،سُبْحـانَ الِ جاعِلِ الظّلُما تِ وَالنّورِ ،سُبْحـانَ الِ فالِ قِ اْلحَبّ وَالنّوى،

سُبْحـا َن الِ خالِ قِ كُلّ شَيء ،سُبْحـانَ الِ خالِ قِ ما يُرى وَما ل يُرى ،سُبْحـانَ الِ مِدادَ كَلِماتِ هِ،

خرُجُ مِنْها وَما يَ ْنزِ ُل مِنَ
سُبْحـانَ الِ رَبّ الْعالَميَ ،سُبْحـانَ الِ الّذي َيعْ َلمُ ما َيلِجُ فِى ا َلرْضِ وَما َي ْ

خرُجُ مِنْها َعمّا يَ ْنزِلُ مِنَ السّماءِ وَما َي ْعرُجُ
شغَلُهُ ما يَلِجُ فِى ا َلرْضِ وَماَي ْ
السّماءِ وَما َي ْعرُجُ فيها ،وَل َي ْ

شغَلُهُ
خرُ جُ مِنْها ،وَل َي ْ
فيها ،وَل َيشْغَلُهُ ما يَ ْنزِلُ مِنَ السّماءِ وَما َي ْعرُ جُ فيها عَمّا يَلِجُ فِى الَرْضِ وَما َي ْ

شغَلُ هُ خَلْ قُ شَىْء عَ نْ َخلْ قِ شَيْء ،وَل ِحفْ ظُ شَيْء ،عَ نْ ِحفْ ظِ شَيْء وَل
عِلْ مُ شَىْء عَ ْن عِلْ مِ شَىْء وَل َي ْ
سمِ،
يُساويهِ شَيْءٌ وَل َي ْعدِلُ هُ شَيْءٌ لَيْ سَ َكمِثْلِ هِ شَيْءٌ وَ ُهوَ ال سّميعُ الْبَصيُ ( )9سُبْحـانَ الِ بارِئِ النّ َ
سُبْحـانَ الِ الُم صَوّرِ ،سُبْحـانَ الِ خالِ قِ ا َلزْوا جِ كُلّ ها ،سُبْحـانَ الِ جاعِلِ الظّلُما تِ وَالنّورِ،

سُبْحـانَ الِ فالِقِ اْلحَبّ وَالنّوى ،سُبْحـانَ الِ خالِقِ كُلّ شَيء ،سُبْحـانَ الِ خالِقِ ما يُرى وَما ل

يُرى ،سُـبْحـانَ الِ مِدادَ كَلِماتِهـِ ،سُـبْحـانَ الِ رَبّ الْعالَميَ ،سُـبْحـانَ الِ فا ِطرِ السـّماواتِ

وَا َلرْ ضِ ،جاعِلِ اْلمَلئِ َكةِ رُ ُسلً اُول اَجْنِحَة ،مَثْ ن وَثُل ثَ وَرُبا عَ ،يَزيدُ فِى اْلخَلْ قِ ما يَشاءُ اِنّ الَ

عَلى كُلّ شَيْء قَديرٌ ،ما َيفْتَحِ الُ لِلنّاسِ مِنْ رَ ْحمَة فَل ُممْسِكَ لَها ،وَما ُيمْسِكُ فَل ُمرْسِلَ لَهُ مِنْ َب ْعدِهِ
سمِ ،سُبْحـانَ الِ الُم صَوّرِ ،سُبْحـانَ الِ خالِ قِ
َوهُوَ اْلعَزيزُ اْلحَكي مُ ( )10سُبْحـانَ الِ بارِىءِ النّ َ

ا َلزْوا جِ ُكلّها ،سُبْحـانَ الِ جاعِلِ الظّلُما تِ وَالنّورِ ،سُبْحـانَ الِ فالِ قِ اْلحَبّ وَالنّوى ،سُبْحـانَ
الِ خالِ قِ ُكلّ شَيء ،سُبْحـانَ الِ خالِ قِ ما يُرى وَما ل يُرى ،سُبْحـانَ الِ مِدادَ كَلِماتِ هِ ،سُبْحـانَ
الِ رَبّ الْعالَميَ ،سُبْحـانَ الِ الّذي َيعْلَ مُ ما فِى ال سّماواتِ وَما فِى الَرْ ضِ ،ما يَكُو نُ مِ نْ َنجْوى

ثَلثَة إلّ هوَ راِب ُعهُ مْ ،وَل َخمْ سَة اِلّا ُهوَ سادِسُ ُهمْ ،وَل َادْ ن مِ نْ ذلِ كَ وَل اَكَْثرَ إلّ هُوَ َمعَهُ مْ اَيْنَ ما
كانُواُ ،ثمّ يُنَبُّئ ُهمْ بِما َعمِلُوا يَوْمَ اْلقِيا َمةِ اِنّ الَ بِ ُكلّ شَيْء عَليمٌ .
الثّالث  :وقال أيضا :تصلّي ف كلّ يوم من رمضان على النّب تقول :
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اِنّ الَ َومَلئِكَتَةُ يُ صَلّو َن عَلَى النّبِيّ يا اَيّهَا الّذي نَ آمَنُوا صَلّوا عَلَيْ هِ وَ سَ ّلمُوا تَ سْليما ،لَبّ ْي كَ يا رَبّ
حمّ د ،كَ ما
حمّ د وَآلِ ُم َ
وَ َس ْعدَيْكَ وَ سُبْحانَكَ ،اَللّ ـهُمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُمحَمّ د ،وَبارِ كَ عَلى ُم َ
حمّد كَما
حمّدا وَآلِ ُم َ
ت عَلى اِبْراهيمَ وَآلِ اِبْراهيمَ اِنّكَ حَميدٌ مَجيدٌ ،اَللّـهُمّ ارْحَمْ ُم َ
صَلّيْتَ وَبارَكْ َ

حمّد كَما سَ ّلمْتَ
حمّد وَآلِ ُم َ
رَ ِحمْ تَ اِبْراهي مَ وآلَ اِبْراهي مَ اِنّ كَ حَميدٌ مَجيدٌ ،اَللّـ ُهمّ َس ّلمْ عَلى ُم َ

ت عَلى مُو سى وَهارُو نَ،
حمّ د كَ ما مَنَنْ َ
عَلى نُوح فِى الْعالَميَ ،اَللّ ـ ُهمّ امْنُ ْن عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُم َ

حمّد وَآلِ ُمحَمّد كَما َهدَيْتَنا
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد كَما َشرّفْتَنا بِ هِ اَل ّلهُمّ صَ ّل عَلى ُم َ
اَللّـ ُهمّ َ

حمُودا َيغْبِطُ هُ بِ هِ الَوّلُو نَ وَال ِخرُو نَ ،عَلى
حمّ د وَاْبعَثْ هُ مَقاما َم ْ
بِ هِ ،اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُم َ
حمّ د وَآلِ هِ ال سّلمُ كُلّما طَ َلعَ تْ َشمْ سٌ اَ ْو َغرَبَ تْ ،عَلى ُمحَمّ د وآلِ هِ ال سّلمُ كُلّ ما َطرَفَ تْ عَيْ نٌ اَوْ
ُم َ

حمّد وَآلِهِ السّلمُ كُلّما سَّبحَ الَ مَ َلكٌ اَوْ
حمّد وَآلِهِ السّلمُ كُلّما ذُ ِكرَ السّلمُ ،عَلى ُم َ
َبرَقَتْ ،عَلى ُم َ

حمّد وَآلِ هِ فِى الَوّليَ ،وال سّل ُم عَلى ُمحَمّد وَآلِ هِ فِى ال ِخرِي نَ ،وَال سّل ُم عَلى
َقدّ سَهُ ،ال سّلمُ عَلى ُم َ

حمّدـ وَآلِهِـ فِي الدّنْيـا وَال ِخرَةِ ،اَللّــُهمّ رَبّ الَْب َلدِ الْحرامِـ وَرَبّ الرّكْنِـ وَاْلمَقامـِ ،وَرَبّ اْلحِلّ
ُم َ
سرُورِ وَالْكَرا َمةِ
ضرَةِ وَال ّ
حمّدا مِنَ الْبَهاءِ وَالّن ْ
ك عَنّا السّلمَ ،اَللّـهُمّ َاعْطِ ُم َ
حمّدا نَبيّ َ
وَاْلحَرامِ ،اَبْلِغْ مُ َ

شرَ فِ وَالرّ ْف َعةِ وَالشّفا َع ِة عِنْدَ كَ َيوْ مَ اْلقِيا َمةِ اَ ْفضَلَ ما ُتعْ طي
وَاْلغِبْ َطةِ وَالْوَ سي َلةِ وَاْلمَ ْنزِلَةِ وَاْلمَقا مِ وَال ّ

حمّدا فَوْ قَ ما ُتعْطِي اْلخَلئِ قَ مِ نَ اْلخَ ْيرِ اَضْعافا كَثيَةً ل ُيحْصيها غَ ْيرُ كَ،
اَحَدا مِ نْ خَ ْلقِ كَ ،وََاعْ طِ ُم َ
ت عَلى اَحَد مِ نَ
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد اَطْيَ بَ وَاَ ْط َهرَ وَأزْكى وَاَنْمى وَاَ ْفضَلَ ما صَلّيْ َ
اَللّـ ُهمّ َ

الَوّليَ وَالخِري نََ ،وعَلى اَحَد مِ نْ خَ ْلقِ كَ يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى عَليّ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ

ب عَلى مَ نْ َشرِ كَ ف َدمِ هِ ،اَللّـهُمّ صَلّ عَلى فا ِط َمةَ
وَوالِ مَ نْ وال هُ وَعادِ مَ نْ عادا هُ وَضاعِ فِ اْلعَذا َ

بِنْتِ نَبيّكَ ُمحَمّد عَلَيْهِ وَآلِهِ السّلمُ وَاْلعَنْ مَنْ آذى نَبِيّكَ فيهاوَوال مَنْ والها وعاد مَنْ عاداها وضا

عِ فِ العَذاب عَلى مَن َظ َلمَها واَلعَ نْ مَ نْ اذى نَبيّك فيْها اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلَى اْلحَ سَنِ وَاْلحُ سَ ْينِ اِمامَىِ
ب عَلى مَنْ َشرِكَ ف دِماِئهِما ،اَللّـ ُهمّ
اْلمُسْلِميَ ،وَوالِ مَنْ والهُماوَعادِ مَنْ عاداهُما ،وَضاعِفِ اْلعَذا َ
ب عَلى مَنْ
صَ ّل عَلى عَلِيّ بْنِ اْلحُسَيْنِ اِمامِ اْلمُسْلِميَ وَوالِ مَنْ والهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ اْلعَذا َ

حمّد ب ِن عَلِيّ اِما مِ اْلمُ سْلِميَ وَوالِ مَ نْ وال هُ وَعادِ مَ نْ عادا هُ وَضاعِ فِ
ص ّل عَلى مُ َ
ظَ َلمَ هُ ،اَللّـ ُهمّ َ

ب عَلى مَ نْ َظ َلمَ هُ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى َج ْع َفرِ بْ نِ ُمحَمّد اِما مِ اْلمُ سْلِميَ وَوالِ مَ نْ وال هُ وَعا ِد مَ نْ
اْلعَذا َ
ب عَلى مَ نْ َظ َلمَ هُ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى مُو سَى بْ نِ َج ْعفَر اِما مِ اْلمُ سْلِميَ وَوالِ مَ نْ
عادا هُ وَضاعِ فِ اْلعَذا َ
ص ّل عَلى عَلِيّ بْنِ مُوسى اِمامِ
ب عَلى مَنْ َشرِكَ ف َدمِهِ ،اَللّـ ُهمّ َ
والهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ اْلعَذا َ
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ص ّل عَلى
ب عَلى مَنْ َشرِكَ ف َدمِهِ ،اَللّـهُمّ َ
اْلمُسْلِميَ وَوالِ مَنْ والهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَضاعِفِ اْلعَذا َ
ب عَلى مَ نْ ظَ َلمَ هُ،
حمّ د بْ نِ عَلِيّ اِما مِ اْلمُ سْلِميَ وَوالِ مَ نْ وال هُ وَعادِ مَ نْ عادا هُ وَضاعِ فِ اْلعَذا َ
ُم َ

حمّد اِما مِ اْلمُ سْلِميَ وَوالِ مَ نْ وال هُ وَعادِ مَ نْ عادا هُ وَضاعِ فِ اْلعَذا بَ
ص ّل عَلى عَلِي بْ نِ ُم َ
اَللّـ ُهمّ َ
سنِ بْ نِ عَلِيّ اِما مِ اْلمُ سْلِميَ وَوالِ مَ نْ وال هُ وَعادِ مَ نْ عادا هُ
عَلى مَ نْ ظَ َلمَ هُ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلَى اْلحَ َ
ص ّل عَلَى اْلخَلَ فِ مِ نْ َب ْعدِ هِ اِما مِ اْلمُ سْلِميَ وَوالِ مَ نْ وال هُ
ب عَلى مَ نْ ظَ َلمَ هُ ،اَللّـ ُهمّ َ
وَضاعِ فِ اْلعَذا َ

وَعادِ مَ نْ عادا هُ َو َعجّلْ َفرَجَ هُ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلَى الْقا ِسمِ وَالطّا ِهرِ اِبْنَي نَبِيّ كَ ،اَللّـهُمّ صَلّ عَلَى رُقَّيةَ

بِنْ تِ نَبِيّ كَ وَاْلعَ نْ مَ نْ آذى نَبِيّ كَ فيها ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلَى اُمّ كُلْثُو مَ بِنْ تِ نَبِيّ كَ وَاْلعَ نْ مَ نْ آذى نَبِيّ كَ

ص ّل عَلَى ذُرّّيةِ نَبِيّكَ ،اَللّـهُمّ اخْلُفْ نَبِيّكَ ف َاهْلِ بَيْتِهِ ،اَللّـ ُهمّ مَكّنْ َلهُمْ فِى الَرْضِ،
فيها ،اَللّـهُمّ َ

سرّ وَاْلعَلنََيةِ ،اَللّ ـ ُهمّ اطْلُ بْ
اَللّ ـ ُهمّ ا ْجعَلْ نا مِ نْ َع َددِهِ مْ َو َم َددِهِ مْ وَاَنْ صارِ ِهمْ عَلَى اْلحَقّ فِى ال ّ
ِبذِحْ ِلهِ مْ َووِْترِهِ مْ َودِماِئهِ مْ وَكُفّ عَنّا َوعَ ْنهُ مْ َوعَ نْ كُلّ مُ ْؤمِن َومُ ْؤمِنَة بَأ سَ كُلّ باغ وَطاغ وَكُلّ دابّة
اَنْتَ آ ِخذٌ بِناصِيَتِها اِنّكَ اَ َشدّ بَأسا وَاَ َشدّ تَنْكيلً.

وقال ال سّيّد ابن طاووس وتقول  :يا ُعدّت ف ُكرْبَت ،وَيا صاحِب ف ِشدّت ،وَيا وَلِيّي ف ِن ْعمَت ،وَيا غايَت ف

َرغْبَ ت ،اَنْ تَ ال سّاِترُ عَ ْورَ ت ،وَاْلمُ ْؤمِ نُ رَ ْوعَ ت ،وَاْلمُقي ُل عَ ْثرَ ت ،فَاغْ ِفرْ ل خَطيئَ ت يا اَرْحَ مَ الرّاحِميَ
ش ُفهُ إلّ اَنْتَ،
وتقول  :اَللّـهُمّ اِنّي َا ْدعُوكَ ِل َهمّ ل ُي َفرّ ُجهُ غَيْرُكَ ،وَِلرَحْمَة ل تُنالُ إلّ بِكَ ،وَلِ َكرْب ل يَ ْك ِ
وَِل َرغْبَة ل تُبْلَغُ إلّ بِكَ ،وَلِحاجَة ل َيقْضيها إلّ اَنْتَ ،اَللّـهُمّ فَكَما كانَ مِنْ شَأنِكَ ما َاذِنْتَ ل بِهِ مِنْ

مَ سْأَلَتِكَ َورَ ِحمْتَ ن بِ هِ مِ نْ ذِ ْكرِ كَ ،فَلْيَكُ نْ مِ نْ شَأنِ كَ سَيّدي الِجاَبةُ ل في ـما َدعْوَتُ كََ ،وعَواِئدُ
الِفْضالِ في ـما رَجَوُْت كَ ،وَالنّجا هُ مِمّا َف ِزعْ تُ اِلَ ْي كَ في هَِ ،فاِ نْ لَ مْ اَكُ نْ اَ ْهلً اَ نْ اَْبلُ غَ رَ ْحمَتَ كَ َفاِنّ

سعَن ،وَاِ نْ لَ مْ اَكُ نْ ِللِْجاَبةِ اَ ْهلً فَاَنْ تَ اَ ْهلُ اْل َفضْلَِ ،ورَ ْحمَتُ كَ وَ ِسعَتْ كُلّ
رَ ْحمَتَ كَ اَهْلٌ َا نْ تَبْ ُلغَن وَتَ َ
سعْن رَ ْحمَتُكَ ،يا اِلـهي يا كَريُ اَسْاَُلكَ بِوَ ْجهِكَ الْكَريِ اَنْ تُصَلّ َي عَلى ُمحَمّد وَاَهْلِ بَيْتِهِ،
شَيْء ،فَلْتَ َ

وََا نْ ُت َفرّ جَ َهمّي ،وَتَ ْكشِ فَ َكرْب َو َغمّي ،وَترْ َحمَن ِبرَ ْحمَتِ كَ ،وََترْزُقَن مِ نْ َفضْلِ كَ اِنّ كَ سَميعُ الدّعاءِ

قَريبٌ مُجيبٌ .

الرّابع  :وقال الشّيخ والسّيد أيضا  :قل ف كلّ يوم :

ضلٌ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ ِب َفضْلِ كَ كُلّه،
اَللّ ـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ مِ نْ َفضْلِ كَ بِاَ ْفضَلِ هِ َوكُلّ َفضْلِ كَ فا ِ
اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ مِ نْ ِرزْقِ كَ ِبَا َعمّ هِ َوكُلّ ِرزْقِ كَ عامّ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ ِبرِزْ ِق كَ كُلّ هِ ،اَللّـ ُهمّ
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اِنّي اَ ْساَلُكَ مِ ْن عَطاِئ كَ بَِأهْنَئِ هِ وَكُ ّل عَطائ كَ هَنءٌ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ ِبعَطائِ كَ كُلّه ،اَللّـ ُهمّ اِنّي
اَ سْاَُلكَ مِ نْ خَ ْيرِ كَ ِبَا ْعجَلِ هِ وَكُلّ خَ ْيرِ كَ عاجِلٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ سْاَلُكَ ِبخَيْرِ كَ كُلّ هِ اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ

مِنْ اِحْسانِكَ ِباَحْسَِنهِ وَ ُكلّ اِحْساِنكَ حَسَنٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَسْاَُلكَ بِاِحْسانِكَ كُلّهِ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَسْاَُلكَ

حمّد عَ ْبدِ كَ اْل ُمرْتَضى ،وَر سُولِكَ
حمّد وآلِ مُ َ
بِما تُجيبُن بِ هِ حيَ اَ سْاَُلكَ فَاَجِبْن يا َالُ ،وَ صَ ّل عَلى ُم َ

اْلمُصْطَفى ،وَاَميِنكَ وََنجِيّكَ دُونَ خَ ْل ِقكَ وَنَجيِبكَ مِ ْن عِبادِكَ ،وَنَبِيّكَ بِالصّ ْدقِ ،وَحَبيِبكَ ،وَصَلّ عَلى

رَسُوِلكَ وَخَِيرَتِكَ مِنَ الْعالَميَ ،الْبَشيِ الّنذيرِ السّراجِ اْلمُنيِ ،وَعلى اَهْلِ بَيْتِهِ الَبْرارِ الطّاهِرينََ ،وعَلى
مَلئِكَتِ كَ الّذي نَ ا سَْتخْ َلصْتَ ُهمْ لَِنفْ سِكَ ،وَ َحجَبْتَهُ مْ عَ نْ خَ ْلقِ كََ ،وعَلى اَنْبِيائِ كَ الّذي نَ يُنبِئُو َن عَنْ كَ

صصَْتهُمْ بِوَحْيِ كَ ،وَفَضّلَْتهُ ْم عَلَى الْعالَميَ ِبرِسالتِكََ ،وعَلى عِبادِ كَ
صدْقَِ ،وعَلى رُ ُسلِكَ الّذي نَ خَ َ
بِال ّ

الصـّالِحيَ الّذين َـ َادْخَلَْتهُم ْـ فـ رَ ْحمَتِكـَ ،الَِئ ّمةِ اْل ُمهْتَدين َـ الرّاشِدينـَ ،وَاَوْلِيائِك َـ اْلمُ َطهّرينـََ ،وعَلى
جَ ْبرَئيلَ وَميكائيلَ وَاِ سْرافيلَ َومَ َل كِ اْلمَوْ تَِ ،وعَلى رِضْوا نَ خازِ نِ اْلجِنا نَِ ،وعَلى مالِك خا ِز نِ النّارِ،
َورُو حِ اْل ُقدُ سِ وَالرّو حِ الَميِ ،وَ َحمَ َل ِة َعرْشِ كَ اْل ُم َقرّبيََ ،وعَلى اْلمَلَكَيْ نِ الْحافِظَيْ نِ عَلَيّ بِال صّلةِ الّت

ُتحِبّ اَن ْـيُصَـلّيَ بِهـا عَلَ ْيهِم ْـاَهْلُ السـّماواتِ وَاَهْلُ الَرَضيَ صـَلةً طَيَّبةً كَثيةً مُبارَ َكةً زاكَِيةً نامَِيةً

حمّدا الْوَ سي َلةَ
ظا ِهرَةً باطَِنةً شَري َفةً فاظِ َلةً ،تُبَيّ نُ بِ ها َفضْ َلهُ ْم عَلَى الَوّليَ وَال ِخرِي نَ ،اَللّ ـهُمّ اعْ طِ ُم َ
شرَ فَ وَاْلفَضي َلةَ وا ْجزِ هِ خَ ْيرَ ما َجزَيْ تَ نَبِيّا عَ نْ ُامّتِ هِ ،اَللّـ ُهمّ وََاعْ طِ ُمحَمّدا صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ
وَال ّ

مَ عَ ُكلّ زُلْفَة زُْل َفةًَ ،ومَ عَ كُلّ وَ سيلَة وَ سي َلةًَ ،ومَ عَ كُلّ فَضيلَة فَضي َلةًَ ،ومَ عَ ُكلّ َشرَف َشرَفَا ُت ْع طي
اَللّـ ُهمّ أعْطِ ُمحَمّدا وَآلَهُ يَوْمَ اْلقِيا َمةِ اَ ْفضَلَ ما َاعْطَيْتَ اَحَدا مِنَ الَوّليَ وال ِخرِينَ ،اَللّـ ُهمّ وَا ْجعَلْ
ح ُهمْ فِى اْلجَّن ِة عِ ْندَ كَ مَ ْنزِلً ،وَاَ ْقرَبَهُمْ
حمّدا صَلّى الُ عَلَيْهِ وآلِهِ َادْنَى اْلمُرْسَليَ مِنْ كَ َمجْلِسا ،وَأفْسَ َ
ُم َ

حمُودَ
اِلَ ْي كَ وَ سي َلةً ،وَاْ ْجعَلْ هُ اَوّلَ شافِع ،وََاوّلَ ُمشَفّ ع ،وََاوّلَ قائِل ،وَاَْنجَ حَ سائِل ،وَاْبعَثْ هُ اْلمَقا مَ الَْم ْ

الّذي َيغْبِ ُطهُ بِهِ الَوّلُونَ وال ِخرُونَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ ،وَاَسْاَُلكَ اَنْ تُصَلّ َي عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد وَاَنْ

ص َفحَ عَ نْ ظُلْ مي ،وَتُ ْنجِ حَ طَلِبَ ت ،وََتقْضِ يَ
سمَعَ صَوْت وَتُجي بَ َدعْوَ ت ،وَتَجاوَ َز عَ نْ خَطيئَ ت ،وَتَ ْ
تَ ْ

جزَ ل ما َو َعدْتَن ،وَتُقيلَ عَثْرَت ،وََت ْغ ِفرَ ذُنُوب ،وََت ْعفُوَ عَ نْ ُجرْمي ،وَُتقْبِ َل عَلَيّ وَلُت ْعرِ ضَ
حاجَت ،وَتُ ْن ِ
ح ِرمْن يا َربّ
عَنّي ،وََترْ َحمَن وَل ُتعَذّبَن وَتُعافِيَن وَل تَبْتَلِيَن ،وَتْرزُقَن مِنَ الرّزْقِ اَطْيَبَهُ وَاَوْ َس َعهُ وَل َت ْ
حمّلْ ن ما ل طا َقةَ ل بِ هِ ،يامَوْل يَ َادْخِلْ ن ف كُلّ خَيْر
ض عَنّي دَيْ ن ،وَضَ ْع عَنّي وِزْري ،وَل ُت َ
وَاقْ ِ

صلَواتُكَ
حمّدَ ،
حمّدا وَآلَ ُم َ
َادْخَلْ تَ في هِ ُمحَمّدا وآلَ ُمحَمّد ،وَاَ ْخرِجْن مِ نْ كُلّ سُوء اَ ْخرَجْ تَ مِنْ هُ ُم َ
عَلَ ْيهِ َوعَلَ ْي ِهمْ ،وَالسّلمُ عَلَ ْيهِ َوعَلَ ْي ِهمْ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
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ثّ قل ثلثا  :اَللّـهُمّ اِنّي َا ْدعُوكَ كَما َا َمرْتَن فَاسَْتجِبْ ل كَما َو َعدْتَن (ثّ قل) اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ قَليلً
مِنْ كَثي مَعَ حاجَة ب اِلَيْهِ عَظيمَةَ ،وغِنا َك عَنْهُ قَديٌ ،وَهُوَ عِنْدي كَثيٌَ ،وهُ َو عَلَيْكَ َسهْلٌ يَسيٌ ،فَامْنُنْ

عَلَيّ ِبهِ اِنّكَ عَلى كُلّ شَيء قَدْيرٌ ،آميَ َربّ الْعالَميَ .

الامس  :أن يدعو بذا الدّعاء اَللّـ ُهمّ اِنّي َا ْدعُوكَ كَما َا َمرْتَن فَاسَْتجِبْ ل كَما َو َعدْتَن

وقد تركناه لطوله فليطلب من

كتاب القبال أو من زاد العاد .
ب أن تكثر ف شهر رمضان ف
ال سّادس  :روى الفيد ف القنعة عن الثّقة الليل عل ّي بن مهزيار عن المام ممّد التّقي (عليه السلم) انّه يستح ّ
ليله وناره من أوّله ال آخره :

يا ذَا الّذي كانَ قَبْلَ كُلّ شَيءُ ،ثمّ َخلَقَ كُلّ شَيءُ ،ثمّ يَبْقى وََيفْن كُلّ شَيء ،يا ذَا الّذي لَيْسَ َكمِثْلِهِ

سفْلى ،وَل فَو َقهُنّ وَل َتحْتَ ُهنّ ،وَل
شيءٌ ،وَيا ذَا الّذي لَيْسَ فِي السّماواتِ اْلعُلى ،وَل فِى الَرَضيَ ال ُ
حمْدُ َحمْدا ل َيقْوى عَلى اِحْ صاِئهِ إلّ اَنْتـَ ،فَ صَ ّل عَلى ُمحَمّدـ وَآلِ
بَيَْنهُنّ اِلــهٌ ُيعَْبدُ غَ ْيرُ هُ لَ كَ اْل َ
حمّد صَلةً ل َيقْوى عَلى اِحْصائِها إلّ اَنْتَ .
ُم َ

السّابع  :روى الكفعمي ف البلد المي وف الصباح عن كتاب اختيار السّيد ابن باقي انّ من قرأ هذا الدّعاء ف كلّ يوم من رمضان غفر ال له

ت عَلى عِبادِ كَ في هِ ال صّيامَ،
ذنوب أربعي سنة اَللّـ ُهمّ رَبّ َش ْهرِ َرمَضا نَ الّذي اَْنزَلْ تَ في هِ اْل ُقرْآ نَ ،وَافَْترَضْ َ

ارْزُقْن َحجّ بَيْتِكَ اْلحَرامِ ف هذَا الْعامِ وَف كُلّ عام ،وَا ْغفِرْ لِ َي الذّنُوبَ اْلعِظامَ َفاِنّهُ ل َي ْغفِرُها غَيْرُكَ يا
ذَا اْلجَللِ وَالِْكْرامِ .

الثّامـن  :أن يذكـر ال تعال فـ كلّ يوم مائة مرّة بذه الذكار التـ أوردهـا الحدّث الفيـض فـ كتاب خلصـة الذكار

حمْدِهِ ،سُبْحاَنهُ وَتَعال
النّافِعِ ،سُبْحانَ الْقاضي باْلحَقّ ،سُبْحانَ اْلعَلِ ّي العْلى ،سُبْحاَنهُ وَِب َ

سُبْحا َن الضّارّ
.

التّاسع  :قال الفيد ف القنعة :ا ّن من سُنن شهر رمضان ال صّلة على النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) ف كلّ يوم مائة مرّة ،والفضل أن يزيد

عليها .

المطلب الثّاني في أعمالِ شهر رَمضان الخاصّة
اللّيلة الُولى
وفيها أعمال :
الوّل  :الستهلل وقد أوجبه بعض العلماء .
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الثّان  :اذا رأيت هلل شهر رمضان فل تشر اليه ولكن استقبل القبلة وارفع يديك ال السّماء وخاطب اللل تقول :

رَبّي وَرَبّكَ الُ َربّ الْعالَميَ ،اَللّـ ُهمّ اَ ِهلّهُ عَلَيْنا بِا َلْمْنِ وَالِيانِ ،وَالسّل َمةِ وَالِسْلمِ ،وَاْلمُسا َر َعةِ اِل
ضرّ هُ وَ َشرّ هُ
ف عَنّا ُ
صرِ ْ
ما ُتحِبّ وََترْضى ،اَللّـ ُهمّ بارِ كْ لَنا ف َش ْهرِنا هذا ،وَارْزُقْنا خَ ْيرَ هُ َوعَوْنَ هُ ،وَا ْ

وَبلءَهُ وَفِتْنََتهُ .
وروي انّ رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) كان اذا استهلّ هلل شهر رمضان استقبل القبلة بوجهه وقال :

اَللّـهُمّ اَهِلّ هُ عَلَيْنا بِا َلْمْ نِ والِيا نِ ،وَال سّل َمةِ وَالِ سْلمِ ،وَالْعافَِيةِ الُْمجَلّ َلةِ َودِفا عِ الَ سْقامِ ،وَاْلعَ ْو نِ َ
ش ْهرِ َرمَضا نَ وَتَ سَ ّل ْمهُ مّنا ،وَ سَ ّلمْنا في هِ
عَلَى ال صّلةِ وَال صّيامِ وَاْلقِيا مِ وَتِل َوةِ اْلقُرآ نِ ،اَللّـ ُهمّ سَ ّلمْنا ِل َ
ت عَنّا َو َغ َفرْتَ لَنا وَرَ ِحمْتَنا .
حَتّى يَ ْن َقضِيَ عَنّا َش ْهرُ َرمَضانَ وَ َق ْد َعفَوْ َ
وعن الصّادق (عليه السلم) قال  :اذا رأيت اللل فقل :

ت عَلَيْنا صِيا َمهُ ،وَاَْنزَلْ تَ فيهِ اْلقُرآ نَ هُدىً لِلنّا سِ وَبَيّنات
ضرَ َشهْرُ َرمَضا نَ ،وَ َقدِ افَْترَضْ َ
اَللّـهُمّ َقدْ َح َ
مِنَ اْلهُدى وَاْل ُفرْقانِ ،اَللّـ ُهمّ َاعِنّا عَلى صِيا ِمهِ وََتقَبّلْهُ مِنّا ،وَسَ ّلمْنا فيهِ ،وَسَ ّلمْنا مِنْهُ وَ َس ْلّمُهَ لَنا ف يُسْر

ك عَلى كُلّ شَيْء قَديرٌ ،يا رَحْمنُ يا رَحيمُ .
مِنَكَ وَعافِيَة اِنّ َ
الثّالث  :أن يدعو اذا شاهد اللل بالدّعاء الثّالث والربعي من دعوات الصحيفة الكاملة  ،روى السيّد ابن طاووس ا ّن عل يّ بن السي (عليه
السلم) م ّر ف طريقه يوما فنظر ال هلل شهر رمضان فوقف فقال :

صرّفُ ف فَلَكِ الّتدْبيِ ،آمَنْتُ ِبمَنْ
اَّيهَا اْلخَلْقُ اْلمُطي ُع الدّائِبُ السّريعُ ،اْلمَُت َردّ ُد ف مَنازِلِ الّتقْديرِ ،اْلمَُت َ
نَوّرَ ِب كَ الظّلَ مَ ،وََاوْضَ حَ بِ كَ الُْبهَ مَ ،و َجعَلَ كَ آَيةً مِ نْ آيا تِ مُلْكِ هَِ ،وعَلمَةً مِ نْ عَلما تِ سُلْطاِنهَِ ،فحَدّ

ك الزّمانَ ،وامَْتهَنَكَ بِالْكَمالِ وَالّنقْصانِ ،وَالطّلُوعِ والُفُولِ ،وَالِنارَةِ والْكُسُوفِ ،ف كُلّ ذِلكَ اَنْتَ
ِب َ
لَهُ مُطيعٌ ،وَاِلَى اِرادَتِهِ سَريعٌ ،سُبْحاَنهُ ما َا ْعجَبَ ما دَّبرَ مِنْ َا ْمرِكَ ،وَاَْلطَفَ ما صَنَعَ ف شَأنِكََ ،جعَلَك
ِمفْتا حَ شَهْر حادِث لَمْر حادِثَ ،فاَ سأَلُ الَ رَبّ ي وَرَبّ كَ ،وَخالِ قي وَخاِلقَ كََ ،و ُم َقدّري َو ُم َقدّرَ كَ،

حقُها الَيا مُ،
جعَاَلك هِللَ َبرَكة ل َت ْم َ
حمّد وآلِ ُمحَمّد ،وَاَ نْ َي ْ
َومُ صَوّري َومُ صَوّرَكَ َا نْ يُ صَلّ َي عَلى مُ َ

وَطَهارَة ل ُتدَنّسُهَا الثامُ ،هِللَ َامْن مِنَ الفاتِ ،وَسَلمَة مِنَ السّيّئاتِ ،هِللَ َسعْد ل َنحْسَ فيهِ ُيمْن
ل نَ َكدَ َمعَ هُ ،وَيُ سْر ل يُمازِجُ هُ عُ سْرٌ ،وَخَيْر ل َيشُوبُ هُ َشرّ ،هِللَ َامْن وَايان وَِن ْعمَة وَاِحْسان وَ سَلمَة

حمّد ،وَا ْجعَلْنا مِ نْ َارْضى مَ نْ طَلَ َع عَلَيْ هِ ،وَاَزْكى مَ نْ َن َظرَ
وَاِ سْلم ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
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اِلَيْ هِ ،وَاَ ْسعَدَ مَ نْ َتعَّبدَ َل كَ في هَِ ،ووَ ّفقْنَا اَللّـهُمّ في هِ لِلطّا َعةِ وَالتّوَْبةِ ،وَاعْ صِمْنا في هِ مِ نَ الثا مِ وَاْلحَوَبةِ،
وََاوْ ِزعْ نا في هِ شُ ْكرَ الّن ْعمَةِ ،واَلْبِ سْنا في هِ جُنَ نَ الْعافَِيةِ ،وَاَْتمِ مْ عَلَيْ نا بِا سْتِكْمالِ طاعَتِ كَ في هِ اْلمِنّةَ ،اِنّ كَ

حمّد وآِلهِ الطَيّبيَ ،وَا ْجعَلْ لَنا في ِه عَونا مِنْكَ عَلى ما َندَبْتَنا اِلَ ْيهِ
اَنْتَ اْلمَنّانُ اْلحَميدُ ،وَصَلّى الُ عَلى ُم َ
مِ نْ ُمفَْترَ ضِ طاعَتِ كَ ،وََتقَبّلْها اِنّ كَ الَ ْكرَ مُ مِ نْ كُلّ كَر ي ،وَالَرْحَ مُ مِ نْ كُلّ رَح يم ،آميَ آميَ رَبّ
الْعالَميَ .

ب أن يأت أهله وهذا مّا خصّ به هذا الشّهر ويكره ذلك ف أوائل سائر الشّهور .
الرّابع  :يستح ّ
الامس  :الغُسل  ،ففي الديث انّ من اغتسل اوّل ليلة منه ل يصبه الكّة ال شهر رمضان القابل .
السّادس  :أن يغتسل ف نر جار ويصبّ على رأسه ثلثي كفّا من الاء ليكون على طهر معنوي ال شهر رمضان القابل .
السّابع  :أن يزور قب السي (عليه السلم) لتذهب عنه ذنوبه ويكون له ثواب الجّاج والعتمرين ف تلك السّنة .
الثّامن  :أن يبدأ ف الصّلة ألف ركعة الواردة ف هذا الشّهر الت مرّت ف أواخر القسم الثّان من أعمال هذا الشّهر .
التّاسع  :أن يصلّي ركعتي ف هذه اللّيلة يقرأ ف كلّ ركعة المد وسورة النعام ويسأل ال تعال أن يكفيه ويقيه الخاوف والسقام .

شهْرَ اْلمُبا َركَ
العاشر  :أن يدعُو بدعاء اَللّـ ُهمّ ِانّ هذَا ال ّ

الذي ذكرناه ف آخر ليلة من شعبان .

الادي عشر  :أن يرفع يديه اذا فرغ من صلة الغرب ويدعو بذا الدّعاء الرويّ ف القبال عن المام الواد (عليه السلم) :

صدُورِ
خفِي ال ّ
اَللّـ ُهمّ يا مَ نْ َيمْ ِل كُ الّتدْبيَ وَهُ َو عَلى ُكلّ شَيء قَديرٌ ،يا مَ نْ َيعْلَ مُ خائَِنةَ ا َلعْيُ نِ وَما ُت ْ

جعَلْنا ِممّ نْ َشقِ يَ فَكَ سِلَ،
جنّ الضّميُ وَهُوَ اللّطي فُ اْلخَبيُ ،اَللّـهُمّ ا ْجعَلْنا ِممّ نْ نَوى َفعَمِلَ ،وَل َت ْ
وَُت ِ
ت عَلَيْنا مِنَ
صحّحْ اَبْدانَنا مِنَ اْلعِلَلِ ،وََاعِنّا عَلى ما افَْترَضْ َ
وَل ِممّنْ هُ َو عَلى غَ ْيرِ َعمَل يَتّكِلُ ،اَللّـ ُهمّ َ

اْل َعمَلِ ،حَتّى يَ ْن َقضِيَ عَنّا َش ْهرُكَ هذا وَ َقدْ َادّيْنا َم ْفرُوضَكَ في ِه عَلَيْنا ،اَللّـهُمّ َاعِنّا عَلى صِيا ِمهِ ،وَوَ ّفقْنا
ِلقِيامِ هِ ،وََنشّطْنا في هِ لِل صّلةِ ،وَل َتحْجُبْنا مِ نَ اْلقِراءَةِ ،وَ َسهّلْ لَنا في هِ ايتاءَ الزّكاةِ ،اَللّـهُمّ ل تُ سَ ّلطْ

عَلَيْنا وَ صَبا وَل َتعَبا وَل َسقَما وَل عَطَبا ،اَللّـ ُهمّ ا ْرزُقْنا الِفْطارَ مِ نْ ِرزْقِ كَ الْحللِ ،اَللّـ ُهمّ َسهّلْ

سرْ ما َقدّرْتَهُ مِنْ َا ْمرِ كَ ،وَا ْجعَلْهُ حَللً طَيّبا َنقِيّا مِنَ الثا مِ خالِصا مِنَ
سمَْتهُ مِنْ ِرزْقِ كَ ،وَيَ ّ
لَنا فيهِ ما قَ َ

الصارِ وَالَجْرامِ ،اَللّـ ُهمّ ل تُ ْط ِعمْنا اِلّ طَيّبا غَ ْيرَ خَبيث وَل حَرام ،وَا ْجعَلْ ِرزْقَكَ لَنا حَللً ل َيشُوُبهُ

ضلً عَلى عِبادِهِ بِالِحْسانِ ،يا مَنْ هُ َو عَلى
سرّ َكعِ ْلمِهِ باِ ِلعْلنِ ،يا مَُتفَ ّ
دَنَسٌ وَل اَسْقامٌ يا مَنْ عِ ْلمُهُ بِال ّ

سرَكَ ،وَاَ ْهدِنا لِلرّشادِ،
سرَكَ ،وَاَِنلْنا يُ ْ
كُلّ شَيء قَديرٌ وَبِكُلّ شَيء عَلي مٌ خَبيٌ اَْلهِمْنا ذِ ْكرَ كَ وَجَنّبْنا عُ ْ
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ب غَ ْيرُهُ،
صمْنا مِنَ الْبَليا ،وَصُنّا مِنَ الَوْزارِ وَاْلخَطايا ،يا مَنْ ل َي ْغ ِف ُر عَظيمَ الذّنُو ِ
َووَ ّفقْنا لِلسّدادِ ،وَاعْ ِ
حمّد وَاَ ْهلِ بَيْتِهِ الطّيّبيَ،
وَل يَ ْكشِفُ السّوءَ إلّ هُوَ ،يا َارْحَمَ الرّاحِميَ ،وَاَ ْكرَمَ الَ ْكرَميَ ،صَ ّل عَلى ُم َ

سـعْيَنا َمشْكُورا وَقِيامَنـا مَ ْبرُورا،
ِكـ فَا ْجعَلْ َ
وَا ْجعَلْ صـِيامَنا َمقْبُولً ،وَبِالِْبرّ وَالّتقْوى مَوْصـُولًَ ،وكَذل َ
وَ ُقرْآنَ نا َمرْفُوعاَ ،ودُعاءَ نا مَ سْمُوعا ،وَا ْهدِ نا لِ ْلحُ سْن ،وَجَنّبْنَا اْلعُ سْرى ،وَيَ سّرْنا لِلْيُ سْرى ،وََاعِلْ لَنَا

الدّرَجا تِ ،وَضاعِ فْ لَ نا اْلحَ سَناتِ ،وَاقْبَلْ مِنّ ا ال صّوْمَ وَال صّلةَ ،وا ْسمَعْ مِنّ ا الدّعَوا تِ ،وَاغْ ِفرْ لَنَا
ب عَلَ ْيهِ مْ
اْلخَطيئا تِ ،وَتَجا َو ْز عَنّا ال سّيّئاتِ ،وَا ْجعَلْنا مِ نَ الْعامِليَ الْفائِزي نَ ،وَل َتجْعَلْنا مِ نَ اْل َم ْغضُو ِ
وَ َل الضّالّيَ ،حَتّى يَ ْنقَضِ يَ َش ْهرُ َرمَضا َن عَنّا وَ َقدْ قَبِلْ تَ في هِ صِيامَنا وَقِيامَ ناَ ،وزَكّيْ تَ في هِ َاعْمالَ نا،
َو َغ َفرْتَ فيهِ ذُنوبَنا ،وَاَ ْجزَلْتَ فيهِ مِنْ كُلّ خَيْر نَصيبَنا ،فَاِنّكَ الِْلـهُ الُْمجيبُ ،وَالرّبّ اْلقَريبُ ،وَاَنْتَ

بِكُلّ شَيْء مُحيطٌ .

الثّان عشر  :أن يدعو بذا الدّعاء الأثور عن الصّادق (عليه السلم) الروي ف كتاب القبال :

اَللّ ـ ُهمّ رَبّ َش ْهرِ َرمَضا نَ ،مَُنزّلَ اْل ُقرْآ نِ ،هذا َش ْهرُ َرمَضا نَ الّذي اَْنزَلْ تَ في هِ اْل ُقرْآ نَ ،وَاَْنزَلْ تَ في هِ
آيات بَيّنات مِنَ اْلهُدى وَاْل ُفرْقا نِ ،اَللّـ ُهمّ ا ْرزُقْنا صِيا َمهُ ،وََاعِنّا عَلى قِيامِهِ ،اَللّـهُمّ َس ّلمْهُ لَنا وَسَ ّلمْنا
في هِ وَتَ سَ ّل ْمهُ مِنّا ف يُ سْر مِنَ كَ َومُعافاة ،وَا ْجعَلْ فيـما َتقْضي وَُتقَدّرُ مِ نَ ا َل ْمرِ الَْمحْتُو مِ وَفيـما َت ْفرُ قُ

ِمنَ ا َلمْرِ اْلحَكيمِ ف لَيْ َلةِ اْل َقدْرِ ِمنَ اْلقَضاءِ الّذي ل ُي َردّ وَل يَُبدّلُ ،اَنْ تَكْتُبَن ِمنْ ُحجّاجِ بَيْتِكَ اْلحَرامِ
جهُ مُ ،اْل َمشْكُورِ َسعْيُ ُهمُ ،اْل َم ْغفُورِ ذُنُوُبهُ مُ ،اْلمُ َكفّ ِر عَ ْنهُ مْ سَيّئاُتهُمْ ،وَا ْجعَلْ في ـما َتقْ ضي
اْلمَ ْبرُورِ َح ّ
وَُت َقدّرُ َانْ تُطيلَ عُمْري وَتُوَسّ َع عَليّ ِمنَ الرّ ْزقِ اْلحَللِ .
الثّالث عشر  :أن يدعو بالدّعاء الرابع والربعي من أدعية الصّحيفة الكاملة .

الرّابع عشر  :أن يدعو بالدّعاء الطّويل اَللّـ ُهمّ اِنّه قَد دَخَلَ َش ْهرُ َرمَضانَ

 ...ال  ،الذي رواه السيّد ف القبال .

الامس عشر  :يقول  :اَللّـهُمّ اِنّ هذا َش ْهرُ َرمَضا نَ اَللّـ ُهمّ َربّ َش ْهرِ َرمَضا نَ ،الّذي اَنزَلْ تَ في هِ اْل ُقرْآ نَ،
وَ َجعَلْتَ هُ بَيّنات مِ نَ اْلهُدى وَاْل ُفرْقا نِ ،اَللّـ ُهمّ فَبا ِر كْ لَنا ف َش ْهرِ َرمَضا نَ ،وََاعِنّا عَلى صِيا ِمهِ وَ صَلَواِتهِ

وََتقَبّ ْلهُ مِنّا،

ففي الديث انّ النّب (صلى ال عليه وآله وسلم)كان اذا دخل شهر رمضان دعا بذا الدّعاء .

السّادس عشر  :عن النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) ايضا انّه كان يدعو ف أوّل ليلة من شهر رمضان فيقول :
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حمْد لِ الّذي َا ْكرَمَنا بِ كَ اَّيهَا الشّهرُ اْلمُبا َر كُ ،اَللّـ ُهمّ َفقَوّنا عَلى صِيامِنا وَقِيامِنا ،وَثبّ تْ اَقْدامَنا
اَْل َ
صمَدُ فل شِبْ هَ َل كَ ،واَنْ تَ
صرْنا عَلَى اْلقَوْ مِ الْكافِري نَ ،اَللّـ ُهمّ اَنْ تَ الْوا ِحدُ فَل وََلدَ لَ كَ ،واَنْ تَ ال ّ
وَانْ ُ

اْلعَزيزُ فَل ُي ِعزّ كَ شَيْءٌ ،وَاَنْ تَ اْلغَنِيّ وَاَنَا اْلفَقي ،وَاَنْ تَ اْلمَوْل وَاَنا اْلعَبْدُ ،واَنْ تَ اْلغُفورُ وَاَنا اْلمُذْنِ بُ،
ت الرّحيمُ وَاَنَا الُْمخْطِئُ ،وَاَنْتَ الْخالِقُ وَاَنَا الَْمخْلُوقُ ،وَاَنْتَ اْلحَيّ وَاَنَا اْلمَيّتُ ،اَسْاَُلكَ ِبرَ ْحمَتِكَ
وَاَنْ َ

ك عَلى كُلّ شَيْء قَديرٌ .
َانْ َت ْغفِرَ ل وََترْحَمَن ،وَتَجا َو َز عَنّي اِنّ َ

السّابع عشر  :قد م ّر ف الباب الوّل من الكتاب استحباب أن يدعو بدعاء الوشن الكبي ف أوّل ليلة من رمضان .
الثّامن عشر  :أن يدعو بدعاء الجّ الذي مرّ ف أوّل الشّهر .
التّاسع عشر  :ينبغي الكثار من تلوة القرآن اذا دخل شهر رمضان ،وروي ا ّن الصّادق (عليه السلم) كان يقول قبلما يتلو القرآن :

حمّدِ بْ نِ عَبْدِالِ صَلّى الُ عَلَيْ هِ
اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْش َهدُ اَنّ هذا كِتابُ كَ اْلمُنْزَلُ مِ نْ عِ ْندِ َك عَلى رَ سُوِلكَ ُم َ
صلً فيـما بَيَْن كَ
وآلِ هِ ،وَكَلمُ كَ النّاطِ قُ عَلى لِسانِ نَبِيّ كََ ،جعَلْتَ هُ هادِيا مِنْ كَ اِل خَ ْلقِ كَ ،وَحَ ْبلً مُتّ ِ

ت َعهْدَ كَ َوكِتاَب كَ ،اَللّ ـ ُهمّ فَا ْجعَلْ نَظَري في ِه عِبادَةً ،وَقِراءَ ت في هِ
شرْ ُ
وَبَيْ َن عِبادِ كَ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّي َن َ

فِكْرا ،وَفِكْري في ِه اعْتِبارا ،وَا ْجعَلْن ِممّنْ اّتعَظَ بِبَيانِ مَواعِ ِظكَ فيهِ ،وَاجْتَنَبَ مَعاصيكَ ،وَل َتطْبَ ْع عِنْدَ

جعَلْ قِراءَت قِراءَةً ل َتدَبّرَ فيها ،بَلِ ا ْجعَلْن
جعَ ْل عَلى بَ صَري غِشاوَةً ،وَل َت ْ
قِراءَت عَلى َسمْعي ،وَل َت ْ

جعَلْ نَظَري في ِه َغفْلَةً ،وَل قِراءَ ت َهذَرا ،اِنّ كَ اَنْ تَ
اََتدَّبرُ آياتِ هِ وَاَحْكامَ هُ ،آخِذا ِبشَرايِ عِ دينِ كَ ،وَل َت ْ
ف الرّحيمُ .
الرّؤو ُ

ويقول بعدما فرغ من تلوته :

اَللّـ ُهمّ اِنّي َقدْ َقرَأ تُ ما َقضَيْ تَ مِ نْ كِتاِب كَ الّذي اَْنزَلْتَ ُه عَلى نَبِيّ كَ ال صّا ِدقِ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ،
حرّ مُ حَرامَ هُ ،وَيُ ْؤمِ نُ ِبمُحْ َكمِ هِ َومُتَشابِهِه،
ح ْمدُ رَبّ نا ،اَللّ ـهُمّ ا ْجعَلْ ن ِممّ نْ ُيحِلّ حَللَ هُ ،وَُي َ
فَ َل كَ اْل َ

وَا ْجعَ ْلهُ ل اُنْسا ف قَبْري ،وَاُنْسا ف َحشْري ،وَا ْجعَلْن مِ ّمنْ ُترْقيهِ بِكُلّ آيَة َقرَأها دَرَ َجةً ف َاعْل عِلّّييَ،

آميَ رَبّ الْعالَميَ .

ال َيوْ ُم الوّل
وفيه أعمال :
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الوّل  :أن يغتسل ف ماء جار ويصبّ على رأسه ثلثي كفّا من الاء ،فا ّن ذلك يورث المن من جيع اللم والسقام ف تلك السّنة .
الثّان  :أن يغسل وجهه بكفّ من ماء الورد لينجو من الذلّة والفقر وأن يصب شيئا منه على رأسه ليأمن من السِرسام .
الثّالث  :أن يؤدي ركعت صلة اوّل الشّهور والصّدقة بعدها .
الرّابع  :أن يصلّي ركعتي يقرأ ف الُول المد وسورة انّا فتحنا ،وف الثّانية المد وما شاء من ال سّور ليدرأ ال عنه ك ّل سوء ويكون ف حفظ
ال ال العام القادم .

الامس  :أن يقول اذا طلع الفجر :

ت عَلَيْنا صِيا َمهُ ،وَاَْنزَلْ تَ فيهِ اْلقُرآ نَ هُدىً لِلنّا سِ وَبَيّنات
ضرَ َشهْرُ َرمَضا نَ ،وَ َقدِ افَْترَضْ َ
اَللّـهُمّ َقدْ َح َ
مِنَ اْلهُدى وَاْل ُفرْقانِ ،اَللّـهُمّ َاعِنّا عَلى صِيا ِمهِ ،وََتقَبّلْهُ مِنّا وََتسَ ّلمْهُ مِنّا وَسَ ّلمْهُ لَنا ف يُسْر مِنَكَ وَعافِيَة

ك عَلى كُلّ شَيْء قَديرٌ .
اِنّ َ

ل.
السّادس  :أن يدعو بالدّعاء الرّابع والربعي من أدهية الصّحيفة الكاملة إن ل يدع به لي ً
السّابع  :قال العلّمة الجلسي ف كتاب زاد العاد  :روى الكلين والطّوسي وغيها بسند صحيح عن المام موسى الكاظم (عليه السلم) قال
 :ادع بذا الدّعاء ف شهر رمضان ف اوّل السّنة ،أي اليوم الوّل من الشّهر على ما فهمه العلماء وقال (عليه السلم)  :من دعا ال تعال خلوا
من شوائب الغراض الفاسدة والرّياء ل تصبه ف ذلك العام فتنة ول ضللة ول آفة يضرّ دينه أو بدنه ،وصانه ال تعال من شرّ ما يدث ف ذلك

العام من البليا ،وهو هذا الدّعاء :

اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ بِإ ْسمِكَ الّذي دا نَ لَ هُ كُلّ شَيْء ،وَِبرَ ْحمَتِ كَ الّت وَ ِسعَتْ كُلّ شَيْء ،وَِبعَ َظمَتِ كَ
الّ ت تَواضَ عَ لَ ها كُلّ شَيْء ،وَِب ِعزّتِ كَ الّ ت َق َهرَ تْ كُلّ شَيْء ،وَِبقُوِّت كَ الّ ت َخضَ عَ لَ ها كُلّ شَيْء،
وَِبجََبرُوتِكَ الّت غَلَبَتْ كُلّ شَىْء ،وَِبعِ ْلمِ كَ الّذي اَحا طَ بِكُلّ شَيْء ،يا نُورُ يا ُقدّو سُ ،يا اَوّلَ قبْلَ كُلّ

حمّد ،وَا ْغ ِفرْ لِ َي الذّنُوبَ الّت
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ مُ َ
شَيْء ،وَيا باقِيا َبعْدَ ُكلّ شَيْء ،يا َالُ يا رَحْمنَُ ،

ُتغَّيرُ الّنعَ مَ ،وَا ْغ ِفرْ لِ َي الذّنُو بَ الّ ت تُ ْنزِلُ الّنقَ مَ ،وَاغْ ِفرْ لِ َي الذّنُو بَ الّ ت َتقْطَ عُ الرّجاءَ ،وَا ْغ ِفرْ ل يَ ِ

لذّنُو بَ الّت تُديلُ ا َلعْداءَ ،وَا ْغ ِفرْ لِ َي الذّنُو بَ الّت َت ُر ّد الدّعاءَ ،وَا ْغ ِفرْ لِ َي الذّنُو بَ الّت يُ سَْتحَقّ بِها

ُنزُولُ الْبَلءِ وَا ْغ ِفرْ لِ َي الذّنُو بَ الّ ت َتحْبِ سُ غَيْ ثَ ال سّماءِ ،وَا ْغ ِفرْ لِ َي الذّنُو بَ الّ ت تَ ْكشِ فُ اْلغِطاءَ،

وَا ْغ ِفرْ لِ َي الذّنُو بَ الّ ت ُت َعجّلُ اْلفَناءَ ،وَا ْغ ِفرْ لِ َي الذّنُو بَ الّ ت تُورِ ثُ الّندَ مَ ،وَا ْغفِرْ لِ يَ الذّنُو بَ الّ ت

صمَ ،وَاَلْبِ سْن دِ ْرعَ كَ اْلحَ صيَنةَ الّ ت ل تُرا مُ ،وَعافِ ن مِ نْ َشرّ ما اُحاذِرُ بِاللّيْلِ وَالنّهارِ ف
َتهْتِ كُ اْلعِ َ

مُ سَْتقْبِلِ سَنَت هذِ هِ ،اَللّ ـ ُهمّ رَبّ ال سّماواتِ ال سّبْعَِ ،ورَبّ ا َلرَضيَ ال سّبْعِ وَ ما فيهِنّ وَ ما بَيَْنهُنّ،
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َورَبّ اْل َعرْ شِ اْلعَظي مَِ ،ورَبّ ال سْبْعِ اْلمَثا ن ،وَاْل ُقرْآ نِ اْلعَظي مَِ ،ورَبّ اِ سْرافيلَ وَميكائيلَ وَجَبْرائيلَ،
صلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَّيدِ اْل ُمرْسَليَ وَخاتَمِ النّبِّييَ ،اَسْاَُلكَ بكَ وَبِما َسمّيْتَ بهِ َنفْسَكَ يا
حمّد َ
َورَبّ مُ َ

عَظيمُ ،اَنْتَ الّذي َت ُمنّ بِاْلعَظيمِ ،وََتدْفَعُ ُكلّ َمحْذُور ،وَُتعْطي كُلّ َجزِيل ،وَتُضاعِفُ اْلحَسَناتِ بِاْلقَليلِ
حمّد وَاَهْلِ بَيْتِ هِ ،وَاَلْبِ سْن ف مُ سَْتقْبَلِ
وَبِالْكَثيِ ،وََت ْفعَلُ ما تَشاءُ يا قَديرُ يا َالُ يا رَحْمن ،صَ ّل عَلى ُم َ

ضرْ وَجْ هي بِنُورِ كَ ،وَاَحِبّ ن ِبمَحبّتِ كَ ،وَبَ ّلغْ ن رِضْواَن كَ ،وَشَري فَ كَرامَتِ كَ،
سَنَت ه ِذ هِ سِ ْترَكَ ،وََن ّ

وَجَسي َم عَطِيّتِ كَ ،وََاعْطِن مِ نْ خَ ْيرِ ما عِ ْندَ كَ َومِ نْ خَ ْيرِ ما اَنْ تَ ُمعْطي هِ اَحَدا مِ نْ خَ ْلقِ كَ ،وَاَلْبِ سْن مَ عَ

ذلِكَ عافِيََتكَ يا مَوْضِعَ ُكلّ شَكْوى ،وَيا شا ِهدَ كُلّ َنجْوى ،وَيا عالِمَ كُلّ َخفِيّة ،وَيا دافِعَ ما تَشا ُء مِنْ
صلّى الُ
حمّد َ
سنَ التّجاوُزِ ،تَوَفّن عَلى مِ ّلةِ اِبْراهي مَ وَفِ ْطرَتِ هَِ ،وعَلى دي نِ مُ َ
بَلِيّة ،يا كَريَ اْل َعفْوِ ،يا حَ َ

عَلَيْ هِ وآلِ هِ وَ سُنِّتهَِ ،وعَلى خَ ْيرِ اْلوَفاةِ ،فَتَوَفّن مُوالِيا لَِولِيائِ كََ ،ومُعادِيا َلِعْدائِ كَ ،اَللّـ ُهمّ وَجَنّبْن ف
هذِ هِ ال سَّنةِ ُك ّل عَمَل اَوْ قَوْل َاوْ فِعْل يُباعِدُ ن مِنْ كَ ،وَاَجْلِبْ ن اِلَى كُلّ عَمَل اَوْ قَوْل اَوْ فِعْل ُي َقرّبُ ن

ضرَرَ
مِنْ كَ ف ه ِذهِ السَّنةِ يا اَرْحَمَ الرّاحِميَ ،وَامَْنعْن مِنْ كُ ّل َعمَل اَوْ قَوْل اَوْ ِفعْل يَكُو نُ مِنّي اَخافُ َ

ي عَلَ ْيهِ حِذارَ اَنْ َتصْرِفَ وَ ْجهَكَ الْكَر َي عَنّي فَاَستَوجِبَ ِبهِ َنقْصا ِمنْ َحظّ ل
عاقِبَتهِ ،وَاَخافُ َمقْتَكَ اِيّا َ

عِ ْندَ كَ يا رَؤوفُ يا رَحيمُ ،اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْن ف مُسْتَقْبَلِ سَنَت ه ِذهِ ف ِحفْظِكَ َوف جِوارِكَ وَف كََنفِ كَ،
وَجَلّلْ ن سِ ْترَ عافِيَِت كََ ،وهَ بْ ل كَرامَتَ كَ ،عَزّ جارُ كَ وَجَلّ ثَناؤُ كَ وَل اِل ـ َه غَ ْيرُ كَ ،اَللّ ـهُمّ ا ْجعَل ن

ص ْدقِ عَلَ ْي كَ مِ ْنهُ مْ،
حقْن ِبهِ مْ وَاَ ْجعَلْن مُ سْلِما ِلمَ نْ قالَ بِال ّ
تابِعا لِصالِحي مَ نْ مَضى مِ نْ اَوْلِيائِ كَ ،وَاَْل ِ
وََاعُوذُ بِ كَ اَللّ ـ ُهمّ اَ نْ تُحي طَ ب خَطيئَ ت وَظُلْ مي وَاِ سْراف عَلى َنفْ سي ،وَاتّبا عي ِلهَوا يَ ،واشْتِغال

شهَواتـ ،فََيحُولُ ذلِكَـبَيْنـ وَبَيْنَـ رَ ْحمَتِكَـ َورِضْوانِكَـ فَاَكُونُـ مَنْسِـيّا عِ ْندَكـَ ،مَُت َعرّضا لِسَـخَطِكَ
ِب َ

وَِن ْقمَتِ كَ ،اَللّـهُمّ وَ ّفقْن لِ ُك ّل عَمَل صالِح َترْضى بِ هِ عَنّي ،وَ َقرّبْن اِلَ ْي كَ زُلْفى ،اَللّـ ُهمّ كَما َكفَيْ تَ

صدَقَْتهَُ ،و ْعدَ كَ،
ت غَمّ هُ ،وَ َ
شفْ َ
صلّى الُ عَلَيْ هِ وآلِ هِ هَوْ َل َعدُوّ هِ ،وَ َفرّجْ تَ َهمّ هُ ،وَ َك َ
نَبيّكَ ُمحَمّدا َ

وَْا َنزْ تَ لَ ُه َعهْدَ كَ ،اَللّ ـ ُهمّ فَبِذلِ كَ فَا ْكفِ ن َهوْلَ هذ هِ ال سَّنةِ وَآفاتِ ها وَاَ سقامَها وَفِتْنَتَ ها وَ ُشرُورَ ها
وَاَحزانَ ها وَضي قَ اْلمَعا شِ في ها ،وَبَ ّلغْ ن ِبرَ ْحمَتِ كَ كَمالَ الْعافَِيةِ بِتَما مِ دَوا مِ الّن ْعمَ ِة عِنْدي اِل مُنْتَ هى

اَجَلَي ،اَ ْساَلُكَ سُؤالَ مَ نْ اَساءَ وَظَلَ مَ وَا سْتَكانَ وَاعَْترَ فَ ،وَاَ سْأَلفكَ اَ نْ َت ْغفِرَ ل ما مَضى مِ نَ الذّنُو بِ

صمَن يا اِلـهي مِ َن الذّنُو بِ فيـما
ك عَلَيّ ،وَاَ نْ َتعْ ِ
صرَتَها َحفَظَُت كَ وَاَحْ صَتْها كِرا مُ مَلئِكَتِ َ
الّت حَ ْ

حمّد ،وَآتِن
َبقِيَ مِنْ عمْري اِل مُنْتَهى اَجَلي ،يا َالُ يا رَحْمنُ يا رَحيمُ ،صَ ّل عَلَى مُحمّد وَاَهْلِ بَيْتِ مُ َ
ك فيهِ ،فَاِنكَ َا َمرْتَن بِالدّعاءِ وَتَ َكفّلْتَ ل بِالِجاَبةِ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .
كُلّ ما َساَلْتُكَ وَ َرغِبْتُ اِلَيْ َ
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أقول  :قد أورد السّيد هذا الدّعاء ف اللّيلة الُول من هذا الشّهر .

اليَومُ السّادس
ف مثل هذا اليوم من سنة مائتي وواحدة بويع المام الرّضا (عليه السلم) ،وذكر ال سّيد انّه يصلّي فيها شكرا ركعتي يقرأ ف كلّ ركعة بعد

المد سورة الخلص خسا وعشرين مرّة .

اللّيلة الثّالثة عشر
هي أول اللّيال البيض وفيها ثلثة أعمال :
الوّل  :الغسل .
الثّان  :الصّلة أربع ركعات ف كلّ ركعة المد مرّة والتّوحيد خسا وعشرين مرّة .
الثّالث  :صلة ركعتي قد مرّ مثلها ف اللّيلة الثّالثة عشرة من شهري رجب وشعبان تقرأ ف كلّ ركعة منها بعد الفاتة سورة يس وتبارك اللك
والتّوحيد .

اللّيلة الرّابعة عشرة
وف اللّيلة الرّابعة عشرة تصلّي مثل ذلك أربع ركعات بسلمي وقد قدّمنا عند ذكر دعاء الجي ا نّ
من دعا به ف اليّام البيض من شهر رمضان غفر له ذنوبه وإن كانت عدد قطر الطر وورق الشّجر

ورمل البّ .

اللّيلة الخامِسة عشرة
ليلة مباركة وفيها أعمال :
الوّل  :الغُسل .
الثّان  :زيارة السي (عليه السلم) .
الثّالث  :الصّلة ستّ ركعات بالفاتة ويس وتبارك والتّوحيد .
الرّابع  :الصّلة مائة ركعة يقرأ ف كلّ ركعة بعد الفاتة التّوحيد عشر مرّات .
روى الشّ يخ الف يد ف القن عة عن أمي الؤمن ي (عل يه ال سلم)  :ا ّن من أ تى با أرسل ال تعال ال يه عشرة املك يدفعون ع نه اعداءه من ال نّ
والنس ،ويرسل اليه ثلثي ملكا عند الوت يؤمّنونه من النّار .
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خ بخّ من
الامس  :عن الصّادق (عليه السلم) انّه قيل له :ما ترى لن حضر قب السي (عليه السلم) ليلة النّصف من شهر رمضان ؟ فقال  :ب ّ
صلّى عند قبه ليلة النّصف من شهر رمضان عشر ركعات من بعد العشاء من غي صلة اللّيل يقرأ ف كلّ ركعة فاتة الكتاب و ُقلْ هُ َو الُ َاحَدٌ

عشر مرّات واستجار بال من النّار كتبه ال عتيقا من النّار ول يت حتّى يرى ف منامه ملئكة يبشّرونه بالنّة وملئكة يؤمّنونه من النّار .

يومُ النّصف من شهر رمضان
فيه كانت ف ال سّنة الثّانية من الجرة ولدة المام السن الجتب (عليه السلم) وقال الفيد فيه أيضا ف سنة مائة وخس وتسعي كانت ولدة
ي حال فانّ هذا اليوم يوم شريف جدّا وللصّدقة والبّ فيه فضل كثي .
المام ممّد التّقي (عليه السلم) ،ولكن الشهور خلف ذلك وعلى أ ّ

اللّيلة السّا ِبعَة عشرة
ليلة مباركة جدّا وفيها تقابل اليشان ف بدر  ،جيش رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) وجيش كفّار قريش ،وف يومها كانت غزوة بدر

ونصر ال جيش رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) على الشركي وكان ذلك أعظم فتوح السلم ولذلك قال علماؤنا يستحبّ الكثار من
الصّدقة والشّكر ف هذا اليوم وللغسل والعبادة ف ليله أيضا فضل عظيم .

أقول  :ف روايات عديدة ا نّ النّب ( صلى ال عل يه وآله و سلم) قال ل صحابه ليلة بدر من من كم ي ضي ف هذه اللّيلة ال البئر في ستقي ل نا؟
فصمتوا ول يقدم منهم أحد على ذلك ،فأخذ امي الؤمني (عليه السلم) قربة وانطلق يبغي الاء ،وكانت ليلة ظلمآء باردة ذات رياح حتّى ورد
البئر وكان عميقا مظلما ،فلم يد دلوا يستقي به فنل ف البئر ومل القربة ،فارتقى وأخذ ف الرّجوع ،فعصفت عليه عاصفة جلس على الرض

لشدّتا حتّى سكنت ،فنهض واستأنف السي واذا بعاصفة كالول تعترض طريقه فتجلسه على الرض ،فلمّا هدأت العاصفة قام يواصل مسيه

واذا بعاصفة ثالثة تعصف عليه فجلس على الرض ،فلمّا زالت عنه قام وسلك طريقه حتّى بلغ النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) فسأله النّب
(صلى ال عليه وآله وسلم) فقال  :يا أبا السن لاذا أبطأت ؟ فقال  :عصفت عليّ عواصف ثلث زعزعتن فمكثت لكي تزول  ،فقال ( صلى

ال عل يه وآله و سلم)  :و هل عل مت ما هي تلك العوا صف يا علي ؟ فقال (عل يه ال سلم)  :ل  ،فقال ( صلى ال عل يه وآله و سلم)  :كا نت
العاصفة الول جبئيل ومعه ألف ملك سلّم عليك وسلّموا ،والثّانية كانت ميكائيل ومعه ألف ملك سلّم عليك وسلّموا ،والثّالثة قد كانت
اسرافيل ومعه ألف ملك سلّم عليك وسلّموا ،وكلّهم قد هبطوا مددا لنا .
أقول  :ال هذا قد أشار من قال انّها كانت لمي الؤمني (عليه السلم) ثلثة آلف منقبة ف ليلة واحدة ويشي اليه السّيد الميي ف مدحه له
(عليه السلم) ف الشّعر :

سمُ بِالِ وَآلِئهِ
اُق ِ

وَاْل َمرْءُ عَمّا قالَ َمسْؤُولُ

ِا ّن عَلِ ّى بنَ اَب طالِب

عَلَى التّقى وَالِْبرّ َمجْبُولُ

كانَ ِاذَا اْلحَربُ َمرَْتهَا اْلقَنا

ت عَنْهَا البَهاليلُ
وَاَ َحجَمَ ْ

َيمْشي اِلَى اْل ِقرْنِ وَف َك ّفهِ

اَبْيَضُ ماضِي اْلحَدّ َمصْقُولٌ
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َمشْيَ اْل َعفَرْنا بَ ْينَ اَشْباِلهِ

اَْب َرزَهُ لِ ْلقَنَصِ الْغيلُ

ذاكَ الّذي سَ ّلمَ ف لَيْلَة

عَلَ ْيهِ ميكالٌ وَجِبْريلُ

ميكالُ ف اَلْف وَجِبْريلُ ف
لَيْ َلةَ َبدْر مَدَدا اُْنزِلُوا

اَلْفِ وَيَ ْتلُو ُهمْ سَرافيلُ

كَاَّن ُهمْ طَ ْيرٌ اَبابيلُ

سعَة عَشرة
اللّيلة التّا ِ
وهي اوّل ليلة من ليال القدر ،وليلة القدر هي ليلة ل يضاهيها ف الفضل سواها من اللّيال والعمل فيها خي من عمل ألف شهر ،وفيها يقدّر
شؤون ال سّنة وفيها تنّل اللئكة والرّوح العظم باذن ال ،فتمضي ال امام العصر (عليه السلم)وتتشرّف بالضور لديه ،فتعرض عليه ما قدر

ص به من
لك ّل احد من القدّرات ،وأعمال ليال القدر نوعان  :فقسم منها عام يؤدّى ف كلّ ليلة من اللّيال الثلثة ،وقسم خاص يؤتى فيما خ ّ
هذه اللّيال  ،والقسم الوّل عدّة أعمال :
الوّل  :الغُسل  ،قال العلمة الجلسي (رحه ال)  :الفضل أن يغتسل عند غروب الشّمس ليكون على غسل لصلة العشاء .

الثّان  :ال صّلة ركعتان يقرأ ف كلّ ركعة بعد المد التّوحيد سبع مرّات ويقول بعد الفراغ سبعي مرّة اَ سَْت ْغفِرُ الَ واَتُو بُ اِلَيْ هِ

وف

النّبوي  :من فعل ذلك ل يقوم من مقامه حتّى يغفر ال له ولبويه الب
الثّالث  :تأخذ الصحف فتنشره وتضعه بي يديك وتقول :

اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ بِكِتابِ كَ وَما في هِ وَفي هِ ا ْسمُكَ الَكَْبرُ وَاَ سْماؤُكَ اْلحُ سْن ،وَما يُخا فُ وَُيرْجى اَ نْ
جعَلَن مِ ْن عُتَقائِكَ مِنَ النّارِ
َت ْ

وتدعو با بدالك من حاجة .

الرّابع  :خذ الُصحف فدعه على رأسك وقُل :

ك عَلَ ْيهِ مْ ،فَل
حقّ َ
حقّ كُلّ مُ ْؤمِن َمدَحْتَ هُ في هِ ،وَِب َ
حقّ مَ نْ َارْ سَلَْتهُ بِ هِ ،وَِب َ
حقّ هذَا اْلقُرْآ نِ ،وَِب َ
اَللّـ ُهمّ ِب َ

حمّد وعَ شر مرّات ِبعَليّ وعَ شر مرّات بِفا ِطمَةَ
حقّ كَ مِنْ كَ ثّ قُل عَ شر مرّات بِ كَ ياَالُ وعَ شر مرّات ِبمُ َ
اَ َحدَ َا ْعرَ فُ ِب َ
سنِ وعَ شر مرّات بِاْلحُ سَ ْينِ وعَ شر مرّات ِبعَلِي بْ نِ اْلحُ سَ ْينِ وعَ شر مرّات ُب َمحَ ّمدِ بْ ِن عَلِيّ
وعَ شر مرّات بِاْلحَ َ

وعَ شر

ح ّمدِ بْ نِ
حمّ د وعَ شر مرّات ِبمُو سَى بْ نِ َجعْفَر وعَ شر مرّات ِبعَلِيّ بْ نِ مُو سى وعَ شر مرّات ِبمُ َ
ج ْع َفرِ بْ نِ مُ َ
مرّات ِب َ

حجّةِ
سنِ ْب ِن عَلِيّ وعَشر مرّات بِاْل ُ
حَ
حمّد وعَشر مرّات بِاْل َ
عَلِيّ وعَشر مرّات ِبعَلِيّ ْبنِ مُ َ
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وتسأل حاجتك .

الامس  :زيارة السي (عليه السلم) ف الديث انّه اذا كان ليلة القدر نادى مناد من السّماء السّابعة من بطنان العرش انّ ال قد غفر لن زار
قب السي (عليه السلم) .
ال سّادس  :احياء هذه اللّيال الثّل ثة ف في الد يث َ :م ْن اح يا ليلة القدر غفرت له ذنو به ولو كا نت ذنو به عدد نوم ال سّماء ومثاق يل البال
ومكائيل البحار .
السّابع  :الصّلة مائة ركعة فانّها ذات فضل كثي ،والفضل أن يقرأ ف كلّ ركعة بعد المد التّوحيد عشر مرّات .
الثّامن  :تقول :

ف عَنْها سُوءا ،اَ ْش َهدُ
صرِ ُ
ضرّا ،وَل اَ ْ
ك عَبْدا داخِرا ل َامْلِ كُ لَِنفْسي َنفْعا وَل َ
اَللّـهُمّ اِنّي َامْ سَيْتُ َل َ
جزْ ل
حمّد ،وَاَْن ِ
ضعْفِ قُوّت ،وَقِ ّلةِ حيلَت ،فَصَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
ك عَلى َنفْسي ،وََاعَْترِفُ لَكَ ِب َ
بِذلِ َ
ما َو َعدْتَن وَجَمي عَ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِنا تِ مِ نَ اْل َم ْغفِرَةِ ف هذِ هِ اللّيْ َلةِ ،وَاَْتمِ ْم عَلَيّ ما آتَيْتَن فَاِنّي عَ ْبدُ كَ

جعَلْ ن نا سِيا ِلذِ ْكرِ كَ في ـما اَوْلَيْتَ ن ،وَل
اْلمِ سْكيُ اْلمُ سْتَكيُ الضّعي فُ اْلفَقيُ اْلمَهيُ ،اَللّ ـ ُهمّ ل َت ْ
ضرّاءَ ،اَوْ ِشدّة اَوْ
ت عَنّي ،ف َسرّاءَ اَوْ َ
لِحْساِنكَ فيـما َاعْطَيْتَن ،وَل آيِسا مِ نْ اِجابَِت كَ وَِا نْ اَبْ َطأَ َ

رَخاء ،اَوْ عافِيَة اَوْ بَلء ،اَوْ بُؤْس َاوْ َنعْماءَ اِنّكَ سَمي ُع الدّعاءِ .
وقد روى الكفعمي هذا الدّعاء عن المام زين العابدين (عليه السلم) كان يدعو به ف هذه اللّيال قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ،وقال العلّمة
الجل سي (رح ه ال)  :ا ّن أف ضل العمال ف هذه اللّيال هو ال ستغفار والدّعاء لطالب الدّن يا والخرة للّن فس وللوالد ين والقارب وللخوان
الؤمني الحياء منهم والموات والذّكر وال صّلة على ممّد وآل ممّد ما تي سّر ،وقد ورد ف بعض الحاديث استحباب قراءة دعاء الوشن
الكبي ف هذه اللّيال الثّلث .
أقول  :قد أوردنا الدّعاء فيما مضى وقد روي انّ النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) قيل له  :ماذا أسأل ال تعال اذا أدركت ليلة القدر ؟ قال :
العافية .
ص كلّ ليلة من ليال القدر فهو كما يلي :
أما القسم الثّان أي ماي ّ

أعمال اللّيلة التّاسِعة عشرة
الوّل  :أن يقول مائة مرّة اَسَْت ْغ ِفرُ الَ واَتُوبُ اِلَ ْيهِ

.

الثّان  :مائة مرّة اَللّـهُمّ اْل َعنْ قَتَ َلةَ اَميِ اْلمُؤمِنيَ
الثّالث  :دعاء يا ذَا الّذي كانَ
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.

وقد مضى الدّعاء ف القسم الرّابع من الكتاب.

الرّابع  :يقول :

اَللّـ ُهمّ اْ ْجعَلْ فيـما َتقْضي وَُتقَدّرُ مِنَ ا َل ْمرِ الَْمحْتُومِ ،وَفيـما َت ْف ُرقُ مِنَ ا َل ْمرِ الَكيمِ ف لَيْ َلةِ اْل َقدْرِ،

وَفِي اْلقَضاءِ الّذي ل ُي َردّ وَل يَُبدّلْ ،اَ نْ تَكْتُبَن مِ نْ ُحجّا جِ بَيْتِ كَ اْلحَرا مِ ،اْلمَ ْبرُورِ َحجّهُ مُ ،اْل َمشْكُورِ
َسعُْي ُهمُ ،اْلمَ ْغفُورِ ذُنُوُبهُ مُ اْلمُ َكفّ ِر عَ ْنهُ مْ سَيّئاُت ُهمْ وَا ْجعَلْ فيـما َتقْضي وَُت َقدّرُ اَ نْ تُطي َل ُعمْري وَتُوَ سّعَ

عَلَيّ ف ِرزْقي ،وََت ْفعَلَ ب كَذا وَكَذا

ويسأل حاجته عوض هذه الكلمة .

اللّيلة الواحدة والعِشرون
وفضلها أعظم من اللّيلة التّاسعة عشرة وينب غي أن يؤدّى فيها العمال العامّة لليال القدر من الغسل والحياء والزّيارة وال صّلة ذات التّوح يد
سبع مرّات ووضع الصحف على الرّأس ودعاء الوشن الكبي وغي ذلك وقد أكّدت الحاديث استحباب الغُسل والحياء وال ّد ف العبادة ف

هذه اللّيلة واللّيلة الثّالثة والعشرين وا ّن ليلة القدر هي احدها  ،وقد سُئل العصوم (عليه السلم) ف عدّة أحاديث عن ليلة القدر أي اللّيلتي هي
ب » أو قال  « :ما عَليْ كَ اَ ْن تَف َع َل خيا ف لَيلَتَيْ نِ » ونو ذلك ،وقال شيخنا ال صّدوق فيما
؟ فلم يعيّن  ،بل قال  « :ما أي سَر ليلتي فيما تطل ُ

أملى على الشا يخ ف ملس وا حد من مذ هب الماميّة :و من أح ي هات ي اللّيلت ي بذاكرة العلم ف هو أف ضل ،وليبدأ من هذه اللّيلة ف دعوات
العشر الواخر من الشّهر ،منها هذا الدّعاء وقد رواه الكلين ف الكاف عن ال صّادق (عليه السلم) قال  :تقول ف العشر الواخر من شهر

رمضان كلّ ليلة :

َاعُوذُ ِبجَللِ وَ ْجهِ كَ الْكَريِ أ نْ يَ ْنقِض يَ عَنّي َشهْرُ َرمَضا نَ َاوْ يَطْلُ عَ اْل َفجْرُ مِ نْ لَيْلَت ه ِذ هِ وََل كَ قِبَلي
ذَنْبٌ اَوْ تَِب َعةٌ ُت َعذّبُن عَلَ ْيهِ .
وروى الكفعمي ف هامش كتاب البلد المي ا ّن الصّادق (عليه السلم) كان يقول ف كلّ ليلة من العشر الواخر بعد الفرائض والنّوافل :

اَللّ ـ ُهمّ َا ّد عَنّا حَقّ ما مَ ضى مِ نْ َش ْهرِ َرمَضا نَ ،وَا ْغفِرْ لَ نا َتقْ صيَنا في هِ ،وَتَ سَ ّل ْمهُ مِنّا َمقْبُولً وَل

حرُوميَ .
جعَلْنا ِمنَ الَْم ْ
تُؤا ِخذْنا بِاِسْرافِنا عَلى اَْن ُفسِنا ،وَا ْجعَلْنا ِمنَ اْلمَرْحُوميَ وَل َت ْ
وقال  :من قاله غفر ال له ما صدر عنه فيما سلف من هذا الشّهر وعصمه من العاصي فيما بقى منه .

ومنها ما رواه السّيد ابن طاووس ف القبال عن ابن أب عمي ،عن مرازم قال  :كان الصّادق (عليه السلم) يقول ف كلّ ليلة من العشر الواخر
:

اَللّـهُمّ اِنّ كَ قُلْ تَ ف كِتابِ كَ اْلمُ ْنزَلَِ (:شهْرُ َرمَضا نَ الّذي اُْنزِلَ في هِ اْل ُقرْآ نُ هُدىً لِلنّا سِ وَبَيّنات مِ نَ
اْلهُدى وَاْل ُفرْقانـِ) فَع ّظمْتَـ ُح ْر َمةَ َشهْرِ َرمَضانَـ باـاَْنزَلْتَـ فيهِـ مِنَـ اْلقُرآنـِ ،وَخَصَـصَْتهُ بِلَيْ َلةِ اْل َقدْرِ

صرّمَتْ ،وَ َقدْ
وَ َجعَلْتَها خَيْرا مِ نْ اَْل فِ َشهْر ،اَللّـ ُهمّ وَهذِ هِ اَيّا مُ َش ْهرِ َرمَضا نَ َقدِ اْنقَضَ تْ ،وَلَيالي هِ َقدْ تَ َ
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صرْتُ يا اِلـهي مِنْهُ اِل ما اَنْ تَ َاعْلَمُ بِهِ مِنّي وَاَحْصى ِل َعدَدِهِ مِنَ اْلخَلْقِ اَ ْجمَعيَ ،فَاَسْأَُلكَ بِما سَأَلكَ
ِ
بِ هِ مَلئِكَتُ كَ اْل ُم َقرّبُو نَ وَاَنْبِياؤُ كَ اْل ُمرْ سَلُونََ ،وعِبادُ كَ ال صّاِلحُونَ ،اَ نْ تُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد

وَأ نَ َت ُفكّ رَقَبَت مِ نَ النّارِ ،وَُتدْخِلَنِى اْلجَّنةَ ِبرَ ْحمَتِ كَ ،وََا نْ تََت َفضّ َل عَليّ ِب َعفْوِ كَ وَ َك َرمُ كَ و تَتَقبّل َتقَرب
وَ تَ سْتَجيْبَ دُعائي وَتمُنّ عَل يّ بال من يوم الوف مِ نْ ُكلّ هَوْل َا ْع َددْتَ هُ لِيَو مِ اْلقِيا َمةِ ،اِل ـهي وََاعُوذُ

بِوَ ْجهِ كَ الْكَريِ ،وَِبجَللِ كَ اْلعَظي مِ اَ نْ يَ ْن َقضِ يَ اَيّا مُ ش ْهرِ َرمَضا نَ وَلَيالي هِ وَل كَ قِبَلي تَِب َعةٌ اَ ْو ذَنْ بٌ

صهَا مِنّي لَ مْ ََت ْغفِرْها ل سَيّدي سَيّدي سَيّدي أسألُك يا ل اِلـهَ إلّ
تُؤا ِخذُن بِ هِ اَوْ خَطيَئةٌ تُريدُ اَ نْ َتقْتَ ّ
ش ْهرِ َفاْز َد ْد عَنّي رِضا ،وَِا نْ لَ مْ تَكُن رَضَيْ تَ
ت عَن ف هذَا ال ّ
اَنْ تَ ِاذْ ل اِلـهَ إلّ اَنْ تَ اِ نْ كُنْ تَ رَضَيْ َ

ص َمدُ يا مَنْ لَمْ يَ ِلدْ وَلْ يُوَلدْ وَلَمْ يَكُنْ
ض عَنّي يا َارْحَمَ الرّاحِميَ ،يا َالُ يا اَ َحدُ يا َ
عنّي َفمِنَ النَ فَارْ َ

ف الضَرّ وال ُكرَ بِ العِظام عَن
لَ هُ ُكفُوا اَ َحدٌ (وأك ثر من قول ) يا مُلَيّ نَ اْلحَديدِ لِدا ُودَ عليه السلم يا كا ِش َ
ص ّل عَلى
س َغمّ يُوسُفَ عليه السلم َ
ايّوب (عليه السلم) اَي ُم َفرّجَ َهمّ َي ْعقُوبَ عليه السلمَ ،ايْ مَُنفّ َ

حمّد كَما اَنْ تَ أَهْلهُ اَ نْ تُصَلّيَ عَلَ ْيهِمْ اَ ْجمَعيَ وَا ْفعَلْ ب ما اَنْتَ اَهْلُهُ وَل َت ْفعَلْ ب ما اَنَا
حمّد وَآلِ مُ َ
ُم َ
اَ ْه ُلهُ .
ومنها ما رواه ف الكاف مسندا وف القنعة والصباح مرسلً ،تقول أوّل ليلة منه أي ف اللّيلة الادية والعشرين :

ت مِ نْ
خرِ جَ اْلحَيّ مِ نَ اْلمَيّ تَِ ،و ُمخْرِ جَ اْلمَيّ ِ
يا مُولِ جَ اللّيْلِ فِي النّهارَِ ،ومُولِ جَ النّهارِ فِي اللّ ْيلَِ ،و ُم ْ

اْلحَيّ ،يا رازِ قَ مَ نْ يَشاءُ ِبغَ ْيرِ حِساب ،يا َالُ يا رَحْمـنُ ،يا َالُ يا رَحي مُ ،يا َالُ يا َالُ يا َالُ لَ كَ
حمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وَاَنْ
الَسْماءُ اْلحُسْن ،وَا َلمْثالُ اْلعُلْيا ،وَالْكِ ْبرِياءُ وَاللءُ ،اَ ْساَلُكَ َانْ تُصَلّيَ عَلى ُم َ

شهَداءِ ،وَاِحْسان ف عِلّّييَ ،وَاِساءَت َم ْغفُورَةً،
سعَداءِ ،وَرُوحي مَ عَ ال ّ
جعَلَ ا سْمي ف ه ِذ هِ اللّيْ َلةِ فِي ال ّ
َت ْ

وََانْ َتهَبَ ل يَقينَا تُبا ِشرُ بِهِ قَلْب ،وَاِيانا ُيذْهِبُ الشّكّ عَنّي ،وَُترْضِيَن بِما قَسَمْتَ ل ،وَآتِنا فِي الدّنْيا

حَ سََنةً وَفِي ال ِخرَةِ حَ سََنةً ،وَقِ نا عَذا بَ النّارِ اْلحَري قِ ،وَا ْرزُقْن في ها ذِ ْكرَ كَ وَشُ ْكرَ كَ ،وَال ّرغْبَةَ اِلَيْ كَ
وَالِناَبهَ وَالتّوْفيقَ لِما وَ ّفقْتَ َلهُ ُمحَمّدا وآلَ ُمحَمّدا عَلَ ْيهِ وَعليهم السلم .

دُعاء اللّيلة الثّانية وَالْ ِعشْرينَ
شمْ سِ ِلمُ سْتَ َقرّها بَِتقْديرِ كَ ،يا عَزيزُ يا عَلي مُ،
جرِي ال ّ
يا ساِلخَ النّهارِ مِ نَ اللّيْلِ فَاِذا َنحْ نُ مُظْلِموُ نَ َو ُم ْ
َو ُم َقدّرَ اْل َق َمرِ مَنازِلَ حَتّى عادَ كَاْل ُعرْجُو نِ اْلقَديِ ،يا نُورَ كُلّ نُورَ ،ومُنْتَهى كُلّ َرغْبَةَ ،ووَلِيّ ُكلّ ِن ْعمَة،
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يا َالُ يا رَحْمـنُ ،يا َالُ يا ُقدّوسُ ،يا اَ َحدُ يا وا ِحدُ ،يا َف ْردُ يا َالُ يا َالُ يا َالَُ ،لكَ الَسْماءُ اْلحُسْن،
جعَلَ اسْمي ف ه ِذهِ
وَا َلمْثالُ اْلعُلْيا ،وَالْكِ ْبرِياءُ وَاللءِ ،اَسْأَلكَ اَنْ ُتصَلّ َي عَلى ُمحَمّد وَاَهْلِ بَيِْتهِ ،وَاَنْ َت ْ
سعَداءَِ ،ورُو حي مَ عَ الشّهَداءِ ،وَاِحْ سان ف عِلّيّيَ ،وَاِ ساءَت َمغْفُو َرةً ،وََا نْ َتهَ بَ ل يَقينا
اللّ ْي َلةِ فِي ال ّ

تُبا ِشرُ بِ هِ قَلْ ب ،وَايانا ُيذْهِ بُ الشّكّ عَنّي ،وَُترْضِيَ ن بِ ما قَ سَمْتَ ل ،وَآتِ نا فِي الدّنْ يا حَ سَنةً وَفِى

ال ِخرَةِ حَسََنةً وَقِنا عَذابَ النّارِ اْلحَريقِ ،وَا ْرزُقْن فيها ذِ ْكرَكَ وَشُ ْكرَكَ وَال ّرغََبةَ اِلَيْكَ وَالِناَبةَ وَالتّوفيقَ

حمّد عليهم السلم .
حمّدا وآلَ ُم َ
لِما وَ ّفقْتَ َلهُ ُم َ

دُعاء اللّيلة الثّالِثة وَالْ ِعشْرينَ
يـا رَبّ لَيْ َلةِ اْل َقدْر وَجاعِلَهـا خَيْرا مِن ْـ اَلْف ِـ شَهْرَ ،ورَبّ اللّيْلِ والنّهارِ ،وَاْلجِبالِ والْبِحارِ ،والظّلَم ِـ
والَْنْوارِ ،وَالَْرْ ضِ وَال سّماءِ ،يا با ِرئُ يا مُ صَوّرُ ،يا حَنّا نُ يا مَنّا نُ ،يا َالُ يا رَحْم نُ ،يا َالُ يا بَدي عُ ،يا

اَلُ يا اَلُ يا اَلُ ،لَ كَ الَْ سْماءُ اْلحُ سْن ،وَا َلْمْثالُ اْلعُلْ يا ،وَالْكِ ْبرِياءُ وَاللءُ ،اَ ْساَلُكَ َا نْ تُ صَلّيَ عَلى
شهَداءِ وَاِحْسان ف
سعَداءِ ،وَرُوحي مَ عَ ال ّ
جعَلَ ا سْمي ف هذِ هِ اللّيْ َلةِ فِى ال ّ
حمّد ،وَاَ نْ َت ْ
حمّد وَآلِ مُ َ
ُم َ

عِلّيّيَ ،وَاِ ساءَت َم ْغفُورَةً ،وَاَ نْ َتهَ بَ ل يَقينا تُبا ِشرُ بِ هِ قَلْ ب وَايانا يُذهِ بُ الشّكّ عَنّي ،وَُترْضِيَ ن بِ ما
سمْتَ ل ،وَآتِنا فِي الدّنْيا حَسَنَةً وَفِي ال ِخرَةِ حَسََنةً ،وَقِنا عَذابَ النّارِ اْلحَريقِ ،وَارْزُقْن فيها ذِ ْكرَكَ
قَ َ
حمّد عليهم السلم .
حمّدا وَآلَ ُم َ
وَشُ ْكرَكَ وَالرّغَْبةَ اِلَيْكَ وَالناَبةَ والتّوَبةَ والتّوْفيقَ لِما وَ ّفقْتَ َلهُ ُم َ

وروى ممّد بن عيسى بسنده عن ال صّالي (عليهم السلم) قالوا  :كرّر ف اللّيلة الثّالثة والعشرين من شهر رمضان هذا الدّعاء ساجدا وقائما

وقاعدا وعلى ك ّل حال وف الشّهر كلّه وكيف أمكنك ومت حضرك من دهرك تقول بعد تجيده تعال وال صّلة على نبيّه ( صلى ال عليه وآله
وسلم) :

ك عَلَيْ هِ َوعَلى آبائِه ف
جةِ بْ نِ اْلحَ سَنِ صَلَواتُ َ
حّ
اَللّ ـ ُهمّ كُ نْ لِوَلِيّ كَ فلن بن فلن وتقول عوض فلن بن فلن اْل ُ
هذِ هِ ال سّاعَةِ وَ ف ُكلّ ساعَة وَلِيّا وَحافِظا وَقائِدا وَنا صِرا َودَليلً َوعَيْ نا حَتّى تُ سْكِنَهُ َارْضَ كَ طَوْعا
وَُتمَّتعَ هُ في ها طَويلً

(وتقول أيضا)

جرِ يَ الُْبحُورِ ،يا مُلَيّ نَ
يا مُدَّبرَ ا ُلمُورِ ،يا باعِ ثَ مَ نْ فِى اْلقُبُورِ ،يا ُم ْ

حمّد وَآل ُمحَمد وا ْفعَلْ ب كَذ وَكَذا (وتسْأل حأجتك) اللّ ْي َلةَ اللّيْ َلةَ .
اْلحَديدِ لِدا ُودَ صَ ّل عَلى ُم َ
وارفع يديك ال السّماء أي عند قولك يا ُمدَبّرَ ا ُلمُورِ
اللّيلة الخية ايضا .
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ال آخر الدّعاء وادع بذا الدّعاء راكعا وساجدا وقائما وقاعدا وكرّره وادع به ف

دُعاءُ اللّيَلةِ الرّابعةِ وَالْ ِعشْرين
شمْس ِـ وَاْل َق َمرِ حُسـْبانا ،يـا عَزيزُ يـا عَليمـُ ،يـا ذَا الَنّ
يـا فالِق َـ الِْصـْباحِ ،وَجاعِلَ اللّيْلِ س َـكَنا ،وَال ّ
وَالطّوْلِ ،وَاْلقُوّةِ وَاْلحَوْلِ ،وَاْل َفضْلِ والِْنْعا مِ ،وَاْلجَللِ وَالِْكْرا مِ ،يا َالُ يا رَحْمـنُ ،يا َالُ يا َف ْردُ يا

وِْترُ ،يا اَلُ يا ظا ِهرُ يا باطِ نُ ،يا حَيّ ل اِل ـهَ إلّ اَنْ تََ ،ل كَ الَْ سْماءُ اْلحُ سْن ،وَا َلْمْثالُ اْلعُلْ يا،

حمّ د وَآلِ ُمحَمّ د ،وَاَ نْ َتجْعَلَ ا سْمي ف هذِ هِ اللّيْ َلةِ فِي
وَالْكِ ْبرِياءُ وَاللءُ ،اَ ْساَلُكَ َا نْ تُ صَلّيَ عَلى ُم َ

شهَداءِ ،وَاِحْ سان ف عِلّيّيَ ،وَاِ ساءَت َم ْغفُو َرةً ،وََا نْ َتهَ بَ ل يَقينا تُبا ِشرُ بِ هِ
سعَداءِ ،وَرُو حي مَ عَ ال ّ
ال ّ
سمْتَ ل ،وَآتِنا فِي الدّنْيا حَ سََنةً وَفِي ال ِخرَةِ حَ سََنهً،
قَلْب ،وَايانا َيذْهَ بُ بِالشّكّ عَنّيَ ،ورِضىً بِما قَ َ

وَقِنا عَذا بَ النّارِ اْلحَري قِ ،وَا ْرزُقْن فيها ذِ ْكرَ كَ وَشُ ْكرَ كَ وَال ّرغَْبةَ اِلَيْ كَ ،وَالناَبةَ وَالتّوْبَ هَ وَالتّوْفي قَ لِما
ك عَلَ ْيهِ َوعَلَ ْيهِمْ .
حمّد صَلَواُت َ
وَ ّفقْتَ َلهُ ُمحَمّدا وَآلَ ُم َ

دُعاء اللّيَْلةِ الخا ِمسَةِ وَالْ ِعشْرينَ
يا جاعِلَ اللّيْلِ لِباسا ،وَالنّهارِ مَعاشا ،وَا َلْرْ ضِ مِهادا ،وَاْلجِبالِ اَوْتادا ،يا َالُ يا قا ِهرُ ،يا َالُ يا جَبّارُ،
يا َالُ يا سَميعُ ،يا َالُ يا قَريبُ ،يا َالُ يا مُجيبُ ،يا َالُ يا َالُ يا َالَُ ،لكَ الَْسْماءُ اْلحُسْن ،وَا َلْمْثالُ

جعَلَ ا سْمي ف هذِ هِ اللّيْ َلةِ
حمّد ،وَاَ نْ َت ْ
حمّد وَآلِ ُم َ
اْلعُلْيا ،وَالْكِ ْبرِياءُ وَاللءُ ،اَ ْساَلُكَ َا نْ تُ صَلّيَ عَلى ُم َ
شهَداءِ ،وَاِحْسان ف عِلّّييَ ،وَاِساءَت َم ْغفُورةً ،وََانْ َتهَبَ ل يَقينا تُبا ِشرُ بِهِ
سعَداءِ ،وَرُوحي مَعَ ال ّ
فِي ال ّ
سمْتَ ل ،وَآتِنا فِي الدّنْيا حَ سََنةً وَفِي ال ِخرَةِ ،حَ سََنةً
قَلْب ،وَايانا ُيذْهِ بُ الشّكّ عَنّي ،وَرِضىً بِما قَ َ
وَقِنا عَذا بَ النّارِ اْلحَري قِ ،وَارْزُقْن فيها ذِ ْكرَ كَ وَشُ ْكرَ كَ وَال ّرغْبَةَ اِلَ ْي كَ وَالِْناَبةَ وَالتّوَْبةَ والتّوْفي قَ لِما
حمّد عليهم السلم .
وَ ّفقْتَ َلهُ َمحَمّدا وَآلَ ُم َ

دُعاءِ اللّيلة السّا ِدسَة وَالْ ِعشْرينَ
ْهـ
ضلً مِن ُ
ْصـرَةً لِتَبَْتغُوا َف ْ
َنـ مَحـا آَيةَ اللّيْلِ وَ َجعَلَ آَيةَ النّهارِ مُب ِ
يـا جاعِلَ اللّ ْيلِ وَالنّهارِ آيتَيْنـِ ،يـا م ْ
َورِضْوانا ،يا ُمفَ صّلَ كُلّ شَيْء َتفْصيلً ،يا ما ِجدُ يا وَهّا بُ ،يا َالُ يا جَوادُ ،يا َالُ يا َالُ يا َالُ ،لَ كَ

حمّد وَآلِ ُمحَمد ،وَاَنْ
الَْسْماءُ اْلحُسْن ،وَا َلْمْثالُ اْلعُلْيا ،وَالْكِ ْبرِياءُ وَاللءُ ،اَ ْساَلُكَ َانْ تُصَلّيَ عَلى ُم َ

سعَدآءَِ ،ورُوحي مَ عَ الشّهَداءِ وَاِحْسان ف عِلّّييَ ،وَاِساءَت َم ْغفُورَةً،
جعَلَ ا سْمي ف ه ِذ هِ اللّيْ َلةِ فِي ال ّ
َت ْ
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وََانْ َتهَبَ ل يَقينا تُبا ِشرُ بِهِ قَلْب ،وَايانا ُيذْهبُ الشّكّ عَنّي ،وَتُرضِيَن بِما قَسَمْتَ ل ،وَآتِنا فِي الدّنْيا
حَ سََنةً وَفِي ال ِخرَةِ حَ سَنةً ،وَقِ نا عَذا بَ النّارِ اْلحَري قِ ،وَارْزُقْن في ها ذِ ْكرَ كَ وَشُ ْكرَ كَ وَالرّغَْبةَ اِلَيْ كَ
ل عَلَ ْيهِ َوعَلَ ْيهِمْ .
وَالِْناَبةَ وَالتّوَْبةَ وَالتّوْفيقَ لِما وَ ّفقْتَ َلهُ ُمحَمّدا وَآلَ ُمحَمّد صَلّى ا ُ

دعاء اللّيْلَةِ السّابِعَة وَالْ ِعشْرينَ
شمْ سَ عَلَيْ هِ دَليلً ُثمّ قََبضْتَ هُ اِليْ كَ قَبْضا يَسيا ،يا
جعَلْتَ هُ ساكِنا ،وَ َجعَلْ تَ ال ّ
يا مادّ الظّلّ وَلَوْ شِئْ تَ َل َ

ذَاْلجُودِ وَالطّوْلِ وَالْكِ ْبرِياءِ وَاللءِ ،ل اِل ـهَ إلّ اَنْ تَ عالِ مُ اْلغَيْ بِ وَالشّهادَةِ الرّحْم نُ الرّحي مُ ،ل إل هَ
إلّ اَنْتَ يا ُقدّوسُ يا سَلمُ يا مُ ْؤمِنُ يا ُمهَ ْيمِنُ يا عَزيزُ ياجَبّارُ يا مُتَكّبرُ يا َالُ يا خالِقُ يا با ِرئُ يا مُصَوّرُ،
يا َالُ يا َالُ يا َالَُ ،ل كَ الَْ سْماءُ اْلحُ سْن ،وَا َلْمْثالُ اْلعُلْيا ،وَالْكِ ْبرِياءُ وَاللءُ ،اَ سْاَُلكَ اَ نْ تُ صَلّ َي عَلى

شهَداءِ ،وَاِحْسان ف
سعَداءِ ،وَرُوحي مَ عَ ال ّ
جعَلَ ا سْمي ف هذِ هِ اللّيْ َلةِ فِي ال ّ
حمّد ،وَاَ نْ َت ْ
حمّد وَآلِ ُم َ
ُم َ

عِلّّييَ ،وَاِساءَت َم ْغفُورةً ،وَاَ نْ َتهَ بَ ل يَقينا تُبا ِشرُ بِ هِ قَلْب ،وَايانا ُيذْهِ بُ الشّكّ عَنّي ،وَُترِْضيَن بِما
قَ سَمْتَ ل ،وَآتِنا فِي الدّنْيا حَ سََنةً وَفِي ال ِخرَةِ حَ سََنةً وَقِنا عَذا بَ النّارِ اْلحَري قِ ،وَا ْرزُقْن فيها ذِ ْكرَ كَ
حمّ د صَلّى الُ عَلَيْ هِ
حمّدا وَآلَ ُم َ
وَشُ ْكرَ كَ وَالرّغَْبةَ اِلَيْ كَ وَالِْناَبةَ وَالتّوَْبةَ والتّوْفي قَ لِ ما وَ ّفقْ تَ لَ هُ َم َ

َوعَلَ ْي ِهمْ .

دُعاء اللّيْلَةِ الثّامِنة وَالْ ِعشْرينَ
يا خا ِز نَ اللّ ْيلِ فِى اْلهَواءِ ،وَخازِ نَ النّورِ فِى ال سّماءِ ،وَمانِ عَ ال سّماءِ أَ نْ َتقَ َع عَلَى الَْرْ ضِ إلّ ِبِاذْنِ هِ
سهُما اَ نْ َتزُول ،يا عَلي مُ يا عَظي مُ ،يا َغفُورُ يا دائِ مُ ،يا َالُ يا وا ِر ثُ ،يا باعِ ثَ مَ نْ فِي اْلقُبُورِ ،يا
وَحابِ َ

اَلُ يا اَلُ يا اَلُ ،لَ كَ الَْ سْماءُ اْلحُ سْن ،وَا َلْمْثالُ اْلعُلْ يا ،وَالْكِ ْبرِياءُ وَاللءُ ،اَ ْساَلُكَ َا نْ تُ صَلّيَ عَلى
شهَداءِ ،وَاِحْسان ف
سعَداءِ ،وَرُوحي مَ عَ ال ّ
جعَلَ ا سْمي ف هذِ هِ اللّيْ َلةِ فِي ال ّ
حمّد ،وَاَ نْ َت ْ
حمّد وَآلِ ُم َ
ُم َ

عِلّيّيَ ،وَاِ ساءَت َم ْغفُورةً ،وَاَ نْ َتهَ بَ ل يَقينا تُبا ِشرُ بِ هِ قَلْ ب وَايانا ُيذْهِ بُ الشّكّ عَنّي ،وَُترِْضيَ ن بِ ما
قَ سَمْتَ ل ،وَآتِنا فِي الدّنْيا حَ سََنةً وَفِي ال ِخرَةِ حَ سََنةً وَقِنا عَذا بَ النّارِ اْلحَري قِ ،وَا ْرزُقْن فيها ذِ ْكرَ كَ
حمّ د صَلّى الُ عَلَيْ هِ
حمّدا وَآلَ ُم َ
وَشُ ْكرَ كَ وَالرّغَْبةَ اِلَيْ كَ وَالِْناَبةَ وَالتّوَْبةَ والتّوْفي قَ لِ ما وَ ّفقْ تَ لَ هُ َم َ

َوعَلَ ْي ِهمْ .
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دُعاء اللّيلةِ التّاسِعَة وَالْ ِعشْرينَ
َسـّيدَ
ْبابـ و َ
َكيمـ يـا رَبّ الَر ِ
َليمـ يـا ح ُ
يـا مُكَوّرَ اللّيْ ِل عَلَى النّهارَِ ،ومُكَوّرَ النّها ِر عَلَى اللّيْلِ ،يـا ع ُ
الساداتِ ،ل اِل هَ إلّ اَنْ تَ يا اَ ْقرَ بَ اِلَيّ مِ نْ حَبْلِ اْلوَريدِ ،يا َالُ يا َالُ يا َالُ ،لَ كَ الَْ سْماءُ اْلحُ سْن،

حمّ د وَآلِ ُمحَمّ د ،وَاَ نْ َتجْعَلَ ا سْمي ف
وَا َلْمْثالُ اْلعُلْ يا ،وَالْكِ ْبرِياءُ وَاللءُ اَ ْساَلُكَ َا نْ تُ صَلّيَ عَلى ُم َ

شهَداءِ ،وَاِحْ سان ف عِلّيّيَ ،وَاِ ساءَت َم ْغفُورةً ،وََا نْ َتهَ بَ ل
سعَداءِ ،وَرُو حي مَ عَ ال ّ
هذِ هِ اللّيْ َلةِ فِي ال ّ

سمْتَ ل ،وَآتِنا فِي الدّنْيا حَ سََنةً وَفِي
يَقينا تُبا ِشرُ بِ هِ قَلْب ،وَايانا ُيذْهِ بُ الشّكّ عَنّي ،وَُترِْضيَن بِما قَ َ

ال ِخرَةِ حَ سََنةً ،وَقِنا عَذا بَ النّارِ اْلحَري قِ ،وَارْزُقْن فيها ذِ ْكرَ كَ وَشُ ْكرَ كَ وَال ّرغْبَةَ اِلَيْ كَ وَالِْناَبةَ وَالتّوَْبةَ
ل عَلَ ْيهِ َوعَلَ ْيهِمْ .
حمّد صَلّى ا ُ
حمّدا وَآلَ ُم َ
والتّوْفيقَ لِما وَ ّفقْتَ َلهُ َم َ

دُعاء اللّيلةِ الثّلثينَ
حمْدُ لِ كَما يَنْبَغي لِ َكرَمِ وَ ْجهِهِ َوعِزّ جَللِهِ وَكَما ُهوَ اَهْلُهُ ،يا ُقدّوسُ يا نُورُ
ح ْمدُ لِ ل شَريكَ لَهُ ،اْل َ
اْل َ
يا نُورَ اْل ُقدْسِ ،يا سُبّوحُ يا مُنْتَهى التّسْبيحِ ،يا رَحْمـنُ يا فاعِلَ الرّحْ َمةِ ،يا الُ يا عَليمُ يا كَبيُ ،يا َالُ

يا لَطيفُ يا جَليلُ ،يا َالُ يا سَميعُ يا بَصيُ ،يا َالُ يا َالُ يا َالَُ ،لكَ الَْسْماءُ اْلحُسْن ،وَا َلْمْثالُ اْلعُلْيا،

جعَلَ ا سْمي ف ه ِذ هِ
حمّ د وَآلِ ُمحَمّ د وَاَهْلِ بَيْتِ هِ ،وَاَ نْ َت ْ
وَالْكِ ْبرِياءُ وَاللءُ ،اَ ْساَلُكَ َا نْ تُ صَلّيَ عَلى ُم َ
شهَداءِ ،وَاِحْ سان ف عِلّيّيَ ،وَاِ ساءَت َمغْفُورةً ،وَاَ نْ َتهَ بَ ل يَقينا
سعَداءَِ ،ورُو حي مَ عَ ال ّ
اللّ ْي َلةِ فِي ال ّ

تُبا ِشرُ بِ هِ قَلْ ب ،وَايانا ُيذْهِ بُ الشّكّ عَنّي ،وَُترِْضيَ ن بِ ما قَ سَمْتَ ل ،وَآتِ نا فِي الدّنْ يا حَ سََنةً وَفِى

ال ِخرَةِ حَ سََنةً ،وَقِنا عَذا بَ النّارِ اْلحَري قِ ،وَارْزُقْن فيها ذِ ْكرَ كَ وَشُ ْكرَ كَ وَال ّرغْبَةَ اِلَيْ كَ وَالِْناَبةَ وَالتّوَْبةَ
ل عَلَ ْيهِ َوعَلَ ْيهِمْ .
حمّد صَلّى ا ُ
حمّدا وَآلَ ُم َ
والتّوْفيقَ لِما وَ ّفقْتَ َلهُ َم َ

تتمّة أعمال اللّيلة الحادِيةَ وَالْ ِعشْرينَ
روى الكفعمي عن السّيّد ابن باقي  :تقول ف اللّيلةِ الادية والعشرين :

س ّد عَنّي با بَ اْلجَهْلِ ،وَهُدىً َت ُمنّ بِ ِه عَلَيّ
ص ّل عَلى ُمحَمّد ،وَآلِ ُمحَمّد وَاقْ سِمْ ل ِحلْما يَ ُ
اَللّـهُمّ َ
ضعْفَ ،و ِعزّا تُ ْكرِمُن بِ ِه عَنْ
سدّ بِ ِه عَنّي بابَ ُكلّ َفقْر ،وَقُوّةً َت ُردّ بِها عَنّي ُكلّ َ
مِنْ كُلّ ضَللَةَ ،وغِنً تَ ُ

ضعَة ،وََامْنا َت ُردّ بِ ِه عَنّي كُلّ خَوْف ،وَعافَِيةً تَ سُْترُن بِها عَ نْ كُلّ
كُلّ ذُلَّ ،ورِ ْف َعةً َترْ َفعُن بِها عَ نْ كُلّ َ
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سطُ ل بِهِ الِجاَبةَ ف هذِهِ
بَلءَ ،وعِلْما َتفْتَحُ ل بِهِ كُلّ يَقي ،وَيَقينا ُتذْهِبُ بِ ِه عَنّي ُكلّ شَكَّ ،ودُعاءً تَبْ ُ
صمَةً
شرُ ل بِ هِ كُلّ رَحْمَةَ ،وعِ ْ
اللّ ْي َلةِ ،وَ ف هذِ هِ ال سّا َعةِ ،ال سّا َعةَ ال سّا َعةَ ال سّاعَةَ يا كَريُ ،وَخَوْفا تَ ْن ُ

ي عِ ْندَكَِ ،برَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .
َتحُولُ بِها بَيْن وَبَ ْي َن الذّنُوبِ ،حَتّى اُفْ ِلحَ بِها عِ ْندَ اْل َم ْعصُومُ َ

وروي عن حاد بن عثمان قال  :دخلت على الصّادق (عليه السلم) ليلة احدى وعشرين من شهر رمضان فقال ل  :يا حاد اغتسلت  ،فقلت :

نعم جعلت فداك ،فدعا بصي ثّ قال  :الّ لزقي فص ّل فلم يزل يصلّي وأنا اُصلّي ال لزقه حتّى فرغنا من جيع صلواتنا ،ثّ أخذ يدعو وأنا اُءَمّن

على دعائه ال أن اعترض الفجر ،فأذّن وأقام ودعا ب عض غلما نه فقمنا خل فه ،فتقدّم ف صلّى ب نا الغداة ،فقرأ بفات ة الكتا بِ وَاِنّا اَْنزَلنا ُه ف لَيلَةِ

اْلقَدْ ِر ف الُول ،وف الرّكعة الثّانية بفاتة الكتاب وقُل هُ َو الُ َاحَدٌ ،فلمّا فرغنا من التّسبيح والتّحميد والتّقديس والثّناء على ال تعال وال صّلة

على رسول ال ( صلى ال عل يه وآله وسلم) والدّعاء لم يع الؤمن ي والؤمنات وال سلمي والسلمات خرّ ساجدا ل أسع منه الّا النّ فس ساعة

طويلةّ ،ث سعته يقول ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ ُمقَلّبَ اْلقُلُوبِ وَالَبْصارِ،

ال آخر الدّعاء الروي ف القبال.

وروى الكلين انّه كان الباقر (عليه السلم)اذا كانت ليلة احدى وعشرين وثلث وعشرين أخذ ف الدّعاء حتّى يزول اللّيل (ينتصف) فاذا زال

ب العتكاف ف هذا العشر وله فضل
اللّيل صلّى  .وروى انّ النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) كان يغتسل ف كلّ ليلة من هذا العشر ،ويستح ّ
كثي وهو أفضل الوقات للعتكاف ،وروي انّه يعدل حجّتي وعمرتي ،وكان رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) اذا كان العشر الواخر

ضرِبت له قُبّة من شعر وشّر الئزَر وطَوى فِراشه واعلم ا نّ هذه ليلة تتجدّد فيها أحزان آل ممّد وأشياعهم ففيها ف سنة
اعتكف ف السجد و ُ
أربعي من الجرة كانت شهادة مولنا أمي الؤمني صلوات ال عليه .

وروى انّه ما رفع حجر عن حجر ف تلك اللّيلة الّا وكان تته دما عبيطا كما كان ليلة شهادة السي (عليه السلم)  ،وقال الفيد (رحه ال):
ينبغي الكثار ف هذه اللّيلة من ال صّلة على ممّد وآل ممّد وال ّد ف اللّعن على ظالي آل ممّد (عليهم السلم)واللّعن على قاتل امي الؤمني
(عليه السلم) .

الْيَومُ الحادي وَالعِشرون
يوم شهادة أمي الؤمني (عليه السلم) ومن الناسب أن يزار (عليه السلم) ف هذا اليوم ،والكلمات الت نطق با خضر (عليه السلم) ف هذا
اليوم وهي كزيارة له (عليه السلم) فيه قد أودعناها كتابنا هديّة الزّائر .

اللّيلة الثّالِثة وَالعِشرُون
و هي أفضل من اللّيلت ي ال سّابقتي وي ستفاد من أحاد يث كثية انّها هي ليلة القدر وفيها يقدّر ك ّل أمر حك يم ،ولذه اللّيلة عدّة أعمال خا صّة
سوى العمال العامّة الت تشارك فيها اللّيلتي الاضيتي .

الوّل  :قراءة سورت العنكبوت والرّوم ،وقال الصّادق (عليه السلم)  :ا ّن من قرأ هاتي السّورتي ف هذه اللّيلة كان من أهل النّة .
الثّان  :قراءة سورة حم ُدخّان .
الثّالث  :قراءة سورة القدر ألف مرّة .
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الرّابع  :أن يكرّر ف هذه اللّيلة بل ف جيع الوقات هذا الدّعاء اَللّـهُمّ كُ نْ لِوَلِيّ كَ

ال  ،وقد ذكرناه ف خلل أدعية العشر الواخر

بعد دعاء اللّيلة الثّالثة والعشرين.
الامس  :يقول :

ت مِ نَ
صحّ ل جِ سْمي ،وَبَ ّلغْ ن َامَلي ،وَاِ نْ كُنْ ُ
اَللّ ـ ُهمّ ا ْم ُددْ ل ف عُمْري ،وَاَوْ سِعْ ل ف رِزْ قي ،وَاَ ِ

سعَداءِ ،فَاِنّكَ قُلْتَ ف كِتاِبكَ اْلمُ ْنزَلِ عَلى نَبِيّكَ اْل ُمرْسَلِ
الَْ ْشقِياءِ فَ ْامُحن ِمنَ الَْ ْشقِياءِ ،وَاْكتُبْن مِنَ ال ّ
ك عَلَ ْيهِ وَآِلهَِ(:ي ْمحُو الُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ َوعِ ْندَهُ اُمّ الْكِتابِ).
صَلَوتُ َ
السّادس  :يقول :

اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْ فيـما َتقْضي وَفيـما ُت َقدّرُ مِ نَ ا َلْمْرِ الَْمحْتُو مِ ،وَفيـما َت ْفرُ قُ مِ نَ ا َلْمْرِ اْلحَكي مِ ف

لَيْ َلةِ اْل َقدْرِ ،مِنَـ اْلقَضاءِ الّذي ل يُردّ وَل يَُبدّلُ اَن ْـ تَكْتُبَنـ مِن ْـ ُحجّاجِـ بَيْتِكَـ اْلحَرامِـ فـ عامـي هذا

جهُ مْ اْل َمشْكُورِ َسعُْي ُهمُ ،اْل َمغْفُورِ ذُنُوُبهُ مُ ،اْلمُكَ ّف ِر عَ ْنهُ مْ سَيّئاُت ُهمْ ،وَا ْجعَلْ في ـما َتقْ ضي
اْلمَ ْبرُورِ َح ّ
وَُت َقدّرُ َانْ تُطيلَ عُمْري وَتُوَسّعَ ل ف ِرزْقي .
السّابع  :يدعو بذا الدّعاء الروي ف القبال :

يا باطِنا ف ُظهُورِ هِ ،وَيا ظاهِرا ف بُطُونِ هِ وَيا باطِنا لَيْ سَ َيخْفى ،وَيا ظاهِرا لَيْ سَ يُرى ،يا مَوْ صُوفا ل
َبـ
حدُودٌ ،وَيـا غائِبا غَ ْيرَ َم ْفقُود ،وَيـا شاهِدا غَ ْيرَ َمشْهُودُ ،يطْل ُ
ُغـ بِكَيْنُونَِيةِ مَوْصـُوفٌ وَل َحدّ مَ ْ
يَبْل ُ
فَيُصابُ ،وَلَ مْ َيخْلُ مِنْ هُ ال سّماواتُ وَالَْرْ ضِ وَمابَيَْنهُما َطرْ َفةَ عَيْن ،ل ُيدْ ِر كُ بِكَيْف وَل يُؤَيّ نُ ِباَيْن وَل

ِبحَيْث ،اَنْ تَ نُورُ النّورِ َورَبّ الَْرْبا بِ ،اَحَطْ تَ ِبجَمي عِ ا ُلمُورِ ،سُبْحانَ مَ نْ لَيْ سَ َكمِثْلِ هِ شَيْءٌ وَهُوَ
السّميعُ الْبَصيُ سُبْحانَ َمنْ ُهوَ هكَذا وَل هكَذا غَيْرُهُ .

ثّ تدعو با تشاء .

الثّامن  :أن يأت غسلً آخر ف آخر اللّيل سوى ما يغتسله ف أوّله واعلم ا ّن للغسل ف هذه اللّيلة واحياؤها وزيارة السي (عليه السلم) فيها

والصّلة مائة ركعة فضل كثي وقد أكّدتا الحاديث .

روى الشّيخ ف التهذيب عن أب بصي قال  :قال ل ال صّادق (عليه السلم)  :ص ّل ف اللّيلة الت يرجى أن تكون ليلة القدر مائة ركعة تقرأ ف

كلّ رك عة قُل هُ َو الُ َاحَ ٌد ع شر مرّات قال  :قلت  :جعلت فداك فإن ل أ قو علي ها قائما قال  :صلّها جال سا  ،قلت  :فإن ل أ قو  ،قال  :ادّ ها
وأنت مستلق ف فراشك .

و عن كتاب دعائم ال سلم ا نّ ر سول ال ( صلى ال عل يه وآله و سلم) كان يطوي فرا شه ويش ّد مئزره للعبادة ف الع شر الوا خر من ش هر
رمضان ،وكان يو قظ أهله ليلة ثلث وعشر ين ،وكان ير شّ وجوه النّيام بالاء ف تلك اللّيلة وكا نت فاط مة صلوات ال علي ها ل تدع أهل ها
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ينامون ف تلك اللّيلة وتعالهم بقلّة الطّعام وتتأهّب لا من النّهار ،أي كانت تأمرهم بالنّوم نارا لئلّ يغلب عليهم النّعاس ليلً ،وتقول :مروم من
حرم خيها .
وروي انّ الصّادق (عليه السلم) كان مدنفا فأمر فأخرج ال السجد فكان فيه حتّى أصبح ليلة ثلث وعشرين من شهر رمضان .
قال العل مة الجل سي (رح ه ال) :عل يك ف هذه اللّيلة أن تقرأ من القرآن ما تي سّر لك ،وأن تد عو بدعوات ال صّحيفة الكاملة ل سيّما دعاء

مكارم الخلق ودعاء التّوبة ،وينبغي أن يراعى حرمة أيّام ليال القدر والشتغال فيها بالعبادة وتلوة القرآن الجيد والدّعاء ،فقد روي باسناد

معتبة انّ يوم القدر مثل ليلته .

اللّيلة السّا ِبعَة وَالعِشرُون
ورد فيها الغسل وروي انّ المام زين العابدين (عليه السلم) كان يقول فيها من اوّل اللّيلة ال آخرها :اَللّـ ُهمّ ارْزُقْن التّجافِ َي عَنْ
دارِ الغُرُورِ ،وَالِناَبةَ اِل دارِ اْلخُلُودِ ،وَالسِْتعْدادَ لِ ْلمَوْتِ قَبْلَ حُلُولِ اْلفَوْتِ.
آخر ليلة من الشّهر هي ليلة كثية البكات وفيها أعمال :
الوّل  :الغُسل .
الثّان  :زيارة السي (عليه السلم) .

الثّالث  :قراءة سور النعام والكهف ويس ومائة مرّة اَسَْت ْغفِرُ الَ واَتُوبُ اِلَ ْيهِ

.

الرّابع  :أن يدعو بذا الدّعاء الذي رواه الكلين عن الصّادق (عليه السلم) :

صرّمَ وََاعُوذُ بِوَ ْجهِ كَ الْكَريِ يا رَبّ أ نْ
اَللّ ـ ُهمّ هذا َش ْهرُ َرمَضا نَ الّذي اَْنزَلْ تَ في هِ اْل ُقرْآ نَ ،وَ َقدْ تَ َ

صرّمَ َش ْهرُ َرمَضا نَ وََل كَ قِبَلي تَِب َعةٌ اَوْ ذَنْ بٌ تُريدُ اَ نْ ُتعَذّبَن بِ هِ يَوْ مَ
َيطْلُ عَ اْل َفجْرُ مِ نْ لَ ْيلَت ه ِذ هِ ،اَوْ يَتَ َ
اَلْقاكَ .
الامس  :أن يدعو بالدّعاء يا ُمدَبّرَ ا ُلمُورِ

ال الذي مضى ف أعمال اللّيلة الثّالثة والعشرين.

السّادس  :أن يودّع شهر رمضان بدعوات الوداع الت رواها الكلين وال صّدوق والفيد والطّوسي والسّيد ابن طاووس رضوان ال عليهم ولعلّ

اح سنها هو الدّعاء الا مس والربعون من ال صّحيفة الكاملة  ،وروى ال سّيد ا بن طاووس عن ال صّادق (عل يه ال سلم) قال  :مَن ودّع ش هر

جعَلْ هُ آخرَ اْل َعهْدِ مِ نْ صِيامي ِلشَ ْهرِ َرمَضا نَ وََاعُوذُ ِب كَ اَ نْ َيطْلُ عَ
رمضان ،ف آخر ليلة منه وقال  :اَللّـهُمّ ل َت ْ

فَجرُ هذِ هِ اللّيْ َلةِ إلّ وَقَد َغ َفرْ تَ ل

غفر ال تعال له قبل أن يصبح ورزقه النابة اليه وروى ال سّيد والشّيخ ال صّدوق عن جابر بن

عبد ال النصاري قال  :دخلت على رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) ف آخر جعة من شهر رمضان فلمّا أبصر ب قال ل  :يا جابر هذا
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جعَلْ هُ اخرَ اْل َع ْهدِ مِ نْ صِيامِنا اِيّا هُ فَاِ نْ َجعَلْتَ هُ فَا ْجعَلْ ن
آخـر جُمعـة مـن شهـر رمضان فودّعـه وقـل  :اَللّ ـهُمّ ل َت ْ
جعَلن
َمرْحُوما وَل َت ْ

َمحْرُوما ،فانّه من قال ذلك ظفر باحدى السنيي امّا ببلوغ شهر رمضان من قابل ،وأمّا بغفران ال ورحته .

وروى السّيد ابن طاووس والكفعمي عن النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) قال  :من صلّى آخر ليلة من شهر رمضان عشر ركعات يقرأ ف كلّ

ح ْمدُ لِ وَل
رك عة فات ة الكتاب مرّة واحدة وُقلْ هُ َو الُ َاحَدٌ ع شر مرّات ويقول ف ركو عه و سجوده ع شر مرّات سُبْحانَ الِ وَاْل َ

اِلـهَ اِلّ الُ وَالُ اَكَْبرُ،

ويتشهّد ف كلّ ركعتي ثّ يسلّم فاذا فرغ من آخر عشر ركعات وسلّم استغفر ال ألف مرّة ،فاذا فرغ من

ْمنـ الدّنْيـا وَال ِخرَةِ
السـتغفار سـجد ويقول فـ سـجوده  :يـا حِيّ يـا قَيّومـُ ،يـا ذَا اْلجَللِ وَا ِلكْرام ،يـا رِح َ

َورَحي َمهُما ،يا َارْحَمَ الرّاحِميَ ،يا اِلـهَ الَوّليَ وَالخِرينَِ ،ا ْغ ِفرْ لَنا ذُنُوبَنا ،وََتقَبّلْ مِنّا صَلتَنا َوصِيامَنا
وَقِيامَنا .
قال النّب ( صلى ال عل يه وآله و سلم)  :والذي بعث ن بال قّ نبيّا ا ّن جبئ يل أ خبن عن ا سرافيل عن ربّه تبارك وتعال انّه ل ير فع رأ سه من

ال سّجود حتّى يغفر ال له ويتقبّل منه شهر رمضان ويتجاوز عن ذنوبه الب ،وقد روّيت هذه ال صّلة ف ليلة عيد الفطر أيضا ولكن ف تلك

الرّواية انّه يسبّح بالتسبيحات الربع ف الرّكوع والسّجود .

وورد ف دعاء السّجود بعد الصّلة عوض ِا ْغفِرْ لَنا ذُنُوبَنا ال آخر الدّعاء ِا ْغفِرْ ل ذُنُوب وََتقَبّلْ صَوْمي وَصَلت وَقِيامي
.

ال َيوْمُ الثّلثُون
روى ال سّيد لليوم الخي من الشّهر دعاءا أوّله اَللّـهُمّ اِنّ كَ َارْحَ مَ ،الرّاحِميَ

ويتم القرآن غالبا ف هذا اليوم ،فينبغي أن يدعى

عند التم بالدّعاء الثّان والربعي من ال صّحيفة الكاملة ولن شاء أن يدعو بذا الدّعاء الوجيز الذي رواه الشّيخ عن أمي الؤمني صلوات ال

صدْري وَا سَْت ْعمِلْ بِاْلقُرآ نِ َبدَ ن ،وَنَوّرْ بِاْلقُرآ نِ بَ صَري ،وَاَطْلِ قْ
و سلمه عل يه :اَللّ ـ ُهمّ ا ْشرَ حْ بِاْل ُقرْآ نِ َ

بِاْلقُرآ نِ لِسان ،وََاعَنّي عَلَيْ هِ ما اَْبقَيْتَن ،فَاِنّ هُ ل حَوْلَ وَل قُوّةَ إلّ ِب كَ،

ويد عو أيضا بذا الدّعاء الروي عن أم ي

الؤمني (عليه السلم) :

اَللّـهُمّ اِنّي اَسْاَُلكَ اِخْباتَ الُْمخْبِتيَ ،وَاِخْلصَ اْلمُوقِنيََ ،ومُرافَ َقةَ الَْبْرارِ ،وَاسِْتحْقاقَ حَقائِقِ الِيانِ،
وَاْلغَني َمةَ مِ نْ كُلّ ِبرّ ،وَال سّلمَةَ مِ نْ ُكلّ اِثْم ،وَوُجُو بَ رَ ْحمَتِ كََ ،وعَزآئِ مَ َم ْغ ِفرَتِ كَ ،وَاْلفَوْزَ بِاْلجَّنةِ
وَالنّجاةَ ِمنَ

النّارِ .

خاتة ف صلوات اللّيال ودعوات اليّام الشهورة ،وقد ذكرها العلّمة الجلسي (رحه ال) ف كتاب زاد العاد ف الفصل الخي من أعمال شهر
رمضان ،وانّن اقتصر هُنا على ما ذكر هُناك  ،قال :
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صلة اللّيلة الُول اربع ركعات ف كلّ ركعة بعد المد التّوحيد خس عشرة مرّة .
اللّيلة الثّانية أربع ركعات ف كلّ ركعة بعد المد عشرون مرّة انّا اَْنزَلنا ُه .

الثّالثة عشر ركعات ف كلّ ركعة المد والتّوحيد خسون مرّة.
الرّابعة ثان ركعات ف كلّ ركعة المد وانّا اَْنزَلناهُ عشرون مرّة.

ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد .
الامسة ركعتان ف كلّ منهما المد والتّوحيد خسون مرّة ويقول بعد الفراغ مائة مرّة اَللّـ ُهمّ َ
السّادسة أربع ركعات ف كلّ منها المد وسورة تَبارَكَ الّذي بِيَدِهِ اُل ْل ُك .
السّابعة أربع ركعات ف كلّ منها المد وثلث عشرة مرّة انّا اَْنزَلناهُ.

الثّامنة ركعتان ف كلّ منهما المد والتّوحيد عشر مرّات ويقول بعد السّلم ألف مرّة سُبْحانَ الِ .
ص ّل عَلى
التّاسِعة ستّ ركعات بي الغرب والعشاء ف كلّ منها المد وآية الكرسي سبع مرّات ويقول بعد الفراغ خسي مرّة اَللّـهُمّ َ
حمّد .
حمّد وَآلِ مُ َ
ُم َ
العاشرة عشرون ركعة ف كلّ ركعة المد والتّوحيد ثلثون مرّة.

الادية عشرة ركعتان ف كلّ منهما المد وعشرون مرّة اِنّا َا ْعطَيْناكَ اْلكَوَثرَ .
الثّانية عشرة ثان ركعات ف كلّ منها المد وثلثون مرّة انّا اَْنزَلنا ُه .
الثّالثة عشرة أربع ركعات ف كلّ منها المد والتّوحيد خسا وعشرون مرّة .
الرّابعة عشرة ستّ ركعات ف كلّ ركعة المد وثلثون مرّة سورة اِذا زُلزِلَت .
الامسة عشرة أربع ركعات ف الوّليي يقرأ بعد المد التّوحيد مائة مرّة ،وف الخريي يقرؤها خسون مرّة.
السّادسة عشرة اثنتا عشرة ركعة ف كلّ ركعة المد واثنتا عشرة مرّة سورة اَلْهيكُمُ التّكاُثرُ .
ال سّابعة عشرة ركعتان ف الول يقرأ ب عد ال مد ما شاء من ال سّور و ف الثّان ية يقرأ بعد ها التّوح يد مائة مرّة .ويقول ب عد ال سّلم مائة مرّة ل

اِلـهَ إ ّل الُ
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الثّامنة عشرة أربع ركعات ف كلّ ركعة المد وخس وعشرون مرّة سورة اِنّا َا ْعطَيْناكَ اْلكَوَثرَ .
التّاسعة عشرة خسون ركعة بالمد وخسي مرّة سورة اِذا زُْلزِلَت والظاهر ا نّ الراد أن تقرأ ال سّورة ف كلّ ركعة مرّة واحدة فا ّن من ال صّعب

أن يقرأ سورة اذا زلزلت ف ليلة واحدة الفي وخسمائة مرّة .

صلة اللّيلة العشرين والادية والعشرين والثّانية والعشرين والثّالثة والعشرين والرّابعة والعشرين ف كلّ من هذه اللّيال يصلّي ثان ركعات با

تيسّر من السّور.

الامسة والعشرين ثان ركعات ف كلّ منها المد والتّوحيد عشر مرّات.
السّادسة والعشرين ثان ركعات ف كلّ منها المد والتّوحيد مائة مرّة.
السّابعة والعشرين أربع ركعات ف كلّ منها المد وسورة تَبارَكَ الّذي بِيَدِ ِه ا ُل ْلكُ فان ل يتمكّن قرأ التّوحيد خسا وعشرين مرّة.
الثّامنة والعشرين ستّ ركعات ف كلّ منها المد وآية الكرسي مائة مرّة ،والتّوحيد مائة مرّة ،وسورة الكوثر مائة مرّة ،وبعد الصّلة يصلّي على
النّب وآله مائة مرّة .
أقول  :صلة اللّيلة الثّامنة والعشرين على ما وجدتا ف الحاديث ستّ ركعات بفاتة الكتاب وآية الكرسي عشر مرّات والكوثر عشرا و ُقلْ
هُ َو الُ َاحَدٌ عشرا ويُصلّي على النّب وآله مائة مرّة.
التّاسعة والعشرين ركعتان ف كلّ منهما المد والتّوحيد عشرون مرّة.
الثّلثي اثنتا عشرة ركعة ف كلّ ركعة المد والتّوحيد عشرون مرّة ويصلّي بعد الفراغ على ممّد وآل ممّد مائة مرّة وهذه ال صّلوات كلّها

يفصل بي كلّ ركعتي منها بالسّلم كما ذكر .

وأمّا دَعَواتِ اليّام
ل كثيا لصيام كلّ يوم من شهر رمضان وذكر لكلّ يوم منه دعاءا ي صّه ذا
فقد روي عن ابن عبّاس عن النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) فض ً
فضل كثي وأجر جزيل ونن نقتصر على ايراد الدّعوات .

دعاء اليوم الوّل  :اَللّـهُمّ ا ْجعَلْ صِيامي في هِ صِيامَ ال صّائِميَ ،وَقِيا مي في هِ قيا مَ الْقائِميَ ،وَنَّبهْن في ِه عَ نْ

ف عَنّي يا عافِيا عَنْ الُْمجْرِميَ .
نَ ْو َمةِ الْغافِليَ ،وَهَبْ ل ُجرْمي فيهِ يا اِلـهَ الْعالَميَ ،وَاعْ ُ

اليوم الثّا ن  :اَللّ ـ ُهمّ َقرّبْ ن في هِ اِل َمرْضاتِ كَ ،وَجَنّبْ ن في هِ مِ نْ َسخَ ِطكَ وََنقِماتِ كَ ،وَوَ ّفقْ ن في هِ ِلقِرآ َءةِ
ايـاِتكَ ِبرَ ْحمَتِكَ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .
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اليوم الثّالث  :اَللّـ ُهمّ ارْزُقْن في ِه الذّهْنَ وَالتّنْبيهَ ،وَبا ِعدْن فيهِ مِنَ السّفا َهةِ وَالّتمْويهِ ،وَا ْجعَلْ ل نَصيبا مِنْ
كُلّ خَيْر تُ ْنزِلُ فيهِِ ،بجُودِكَ يا اَجْ َودَ الَْجْوَدينَ .
اليوم الرّا بع  :اَللّـهُمّ قَوّن في ِه عَلى اِقا َمةِ َا ْمرِ كَ ،وََاذِقْن في هِ حَلوَةَ ذِ ْكرِ كَ ،وَاَوْ ِزعْن في هِ لَِداءِ شُ ْكرِ كَ
صرَ النّاظِرينَ .
حفْ ِظكَ وَسَ ْترِكَ ،يا اَْب َ
بِ َك َرمِكَ ،وَا ْحفَظْن فيهِ ِب ِ
اليوم الامس  :اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْن فيهِ مِ نْ اْلمُسَْتغْفِرينَ ،وَا ْجعَلْن في هِ مِنْ عِبادِ كَ ال صّالِحيَ اْلقانِتيَ ،وَا ْجعَلن
فيهِ ِمنْ َاوْلِياِئكَ اْل ُمقَرّبيَِ ،برَأْفَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .
ضرِبْن بِ سِياطِ َن ِقمَتِ كَ ،وَزَ ْحزِحْن في هِ مِ نْ
خذُلْن في هِ لَِت َعرّ ضِ َمعْ صِيَتِكَ ،وَلَت ْ
اليوم ال سّادس  :اَللّـهُمّ ل َت ْ
مُوجِباتِ َسخَ ِطكَِ ،بمَنّكَ وَاَياديكَ يا مُنْتَهى َرغَْبةِ الرّاغِبيَ .
اليوم ال سّابع  :اَللّـ ُهمّ َاعِنّي فِي ِه عَلى صِيا ِمهِ وَقِيامِ هِ ،وَجَنّبْن في هِ مِ نْ َهفَواتِ هِ وَآثامِ هِ ،وَارْزُقْن في هِ ذِ ْكرَ كَ
ِبدَوا ِمهِ ،بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ اْل ُمضِلّيَ .
صحَْبةَ الْكِرامِِ ،بطَولِكَ
اليوم الثّامن  :اَللّـهُمّ ا ْرزُقْن فيهِ رَ ْح َمةَ الَْيْتامِ ،وَاِطْعامَ اَلطّعامِ ،وَاِفْشاءَ السّلمِ ،وَ ُ
يا مَ ْلجَاَ ا ْلمِليَ .
اليوم التّا سع  :اَللّ ـهُمّ ا ْجعَلْ ل في هِ نَ صيبا مِ نْ رَ ْحمَتِ كَ الْوا ِسعَةِ ،وَا ْهدِ ن في هِ لِبَراهينِ كَ ال سّا ِط َعةِ ،وَ ُخذْ
بِناصِيَت اِل َمرْضاِتكَ الْجا ِم َعةِِ ،بمَحَبّتِكَ يا َامَلَ اْل ُمشْتاقيَ .
اليوم العاشر  :اَللّـهُمّ ا ْجعَلْن فيهِ مِنَ اْلمُتَوَكّليَ عَلَيْكَ ،وَا ْجعَلْن فيهِ مِنَ الْفائِزينَ َلدَيْكَ ،وَا ْجعَلْن فيهِ مِنَ
اْل ُم َقرّبيَ اِلَ ْيكَِ ،باِحْسانِكَ يا غاَيةَ الطّالِبيَ .
اليوم الادي ع شر  :اَللّـهُمّ حَبّ بْ اِلَيّ في هِ الِْحْسانَ ،وَ َكرّ هْ اِلَيّ في هِ اْلفُ سُوقَ وَاْلعِ صْيانَ ،وَ َحرّ ْم عَلَيّ في هِ
خطَ وَالنّيانَ ِبعَوِْنكَ يا غِياثَ اْل ُمسْتَغيثيَ .
سَ
ال ّ
اليوم الثّان عشر  :اَللّـ ُهمّ زَيّنّي في هِ بِال سّ ْترِ وَاْلعَفا فِ ،وَا سُْترْن في هِ بِلِبا سِ اْلقُنُو عِ وَالْكَفا فِ ،وَا ْحمِلْن في هِ
صمَةَ الْخائِفيَ .
صمَتِكَ يا عِ ْ
عَلَى اْل َعدْلِ وَالِْنْصافِ ،وَآمِنّي فيهِ ِمنْ كُلّ ما اَخافُِ ،ب ِع ْ
186

اليوم الثّالث عشر  :اَللّـ ُهمّ َط ّهرْن فيهِ مِ َن الدّنَسِ وَالَْقْذارِ ،وَصَّبرْن فيهِ عَلى كائِناتِ الَْقْدارِ ،وَوَ ّفقْن فيهِ
صحَْبةِ الَْبْرارِِ ،بعَوْنِكَ يا ُقرّ َة عَ ْينِ اْلمَساكيَ .
لِلتّقى وَ ُ
جعَلْن في هِ
اليوم الرّابع عشر  :اَللّـ ُهمّ ل تُؤا ِخذْن في هِ بِاْلعَثَرا تِ ،وَاَقِلْن في هِ مِ نَ اْلخَطايا وَاْل َهفَوا تِ ،وَل َت ْ
َغرَضا لِلْبَليا وَالْفاتِِ ،ب ِعزّتِكَ يا ِعزّ اْل ُمسْلِميَ .
صدْري ِباِناَبةِ الُْمخْبِتيَ ،بِاَماِن كَ يا
اليوم الا مس ع شر  :اَللّـ ُهمّ ارْزُقْن في هِ طا َعةَ الْخاشِعيَ ،وَا ْشرَ حْ في هِ َ
اَمانَ الْخائِفيَ .
اليوم ال سّادس عشر  :اَللّـهُمّ وَ ّفقْن في هِ ِلمُوا َف َقةِ الَْبْرارِ ،وَجَنّبْن في هِ مُرا َف َقةَ الَْشْرارِ ،وَآوِن في هِ ِبرَحْمَتِ كَ
اِل دارِ اْلقَـرارِ ،بِِالِيِّتكَ يا اِلـهَ الْعالَميَ .
اليوم ال سّابع عشر  :اَللّـهُمّ ا ْهدِن في هِ لِصاِلحِ ا َلْعْمالِ ،وَاقْ ضِ ل في هِ اْلحَوائِ جَ وَالْمالَ ،يا مَ نْ ل َيحْتا جُ
حمّد وَآِلهِ الطّاهِرينَ .
صدُورِ الْعالَميَ ،صَ ّل عَلى ُم َ
اِلَى الّتفْسيِ وَالسّؤالِ ،يا عالِما بِما ف ُ
اليوم الثّا من ع شر  :اَللّـ ُهمّ نَّبهْن في هِ لَِبرَكا تِ اَ سْحا ِرهِ ،وََنوّرْ في هِ قَلْب بِضياءِ اَنْوارِ هِ ،وَ ُخذْ بِكُلّ َاعْضائي
اِلَى اتّباعِ آثارِهِ ،بِنُو ِركَ يا مُنَوّرَ قُلُوبِ الْعارِفيَ .
ح ِرمْ ن قَبُولَ
اليوم التّاسـع عشـر  :اَللّ ـهُمّ وَ ّفرْ في هِ حَظّي مِ نْ َبرَكاتِ هِ ،وَ َسهّلْ سَبيلي اِل خَيْراتِ هِ ،وَل َت ْ
حقّ اْلمُبيِ .
َحسَناِتهِ ،يا هادِيا اِلَى اْل َ
اليوم العشر ين  :اَللّـ ُهمّ افْتَ حْ ل في هِ اَبْوا بَ اْلجِنا نِ ،وََاغْلِ ْق عَنّي في هِ اَبْوا بَ النّيا نِ ،وَوَ ّفقْن في هِ لِتِلوَةِ
اْل ُقرْآنِ ،يا مُ ْنزِلَ السّكيَنةِ ف قُلُوبِ اْلمُ ْؤمِنيَ .
جعَلْ لِلشّيْطا نِ في هِ عَلَيّ سَبيلً،
اليوم الادي والعشريـن  :اَللّ ـ ُهمّ ا ْجعَلْ ل في هِ اِل مَرْضاتِ كَ دَليلً ،وَل َت ْ
وَا ْجعَلِ اْلجَّنةَ ل مَ ْنزِلً َومَقيلً ،يا قاضِيَ حَواِئجِ الطّالِبيَ .
اليوم الثّان والعشرين  :اَللّـهُمّ افْتَ حْ ل فيهِ اَبْوا بَ َفضْلِ كَ ،وَاَْنزِ ْل عَلَيّ فيهِ َبرَكاِت كَ ،وَوَ ّفقْن فيهِ ِلمُوجِبا تِ
َمرْضاِتكَ ،وَاَسْكِنّي فيهِ ُبحْبُوحاتِ جَنّاِتكَ ،يا مُجيبَ دَعْوَةِ اْل ُمضْ َطرّينَ .
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اليوم الثّالث والعشرين  :اَللّـهُ ّم اغْسِلْن فيهِ مِنَ الذّنُوبِ ،وَ َط ّهرْن فيهِ مِنَ اْلعُيُوبِ ،وَامَْتحِنْ قَلْب فيهِ بَِتقْوَى
اْلقُلُوبِ ،يا مُقي َل عَثَراتِ اْلمُذْنِبيَ .
ك فيهِ ما ُيرْضيكَ ،وََاعُوذُبِكَ ِممّا يُؤْذيكَ ،وَاَ ْسأَلُكَ التّوْفيقَ فيهِ لَِنْ
اليوم الرّابع والعشرين  :اَللّـهُمّ اِنّي اَسْأَُل َ
اُطيعَكَ وَل َاعْصيْكَ ،يا جَوادَ السّائِليَ .
اليوم الامس والعشرين  :اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْن فيهِ ُمحِبّا لَِوْلِياِئكََ ،ومُعادِيا َلِعْدائِكَ ،مُسْتَنّا بِسُّنةِ خاتَمِ اَنْبِياِئكَ،
صمَ قُلُوبِ النّبِّييَ .
يا عا ِ
اليوم ال سّادس والعشر ين  :اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْ َسعْيي في هِ َمشْكُوراَ ،وذَنْب في هِ َمغْفُورا َوعَمَلي في هِ َمقْبُولًَ ،وعَيْب
فيهِ َمسْتُورا ،يا اَ ْسمَعَ السّامِعيَ .
سرِ ،وَاقْبَلْ
سرِ اِلَى الْيُ ْ
اليوم السّابع والعشرين  :اَللّـهُمّ ا ْرزُقْن فيهِ َفضْلَ لَيْ َلةِ اْل َقدْرِ ،وَصَّيرْ ُامُوري فيهِ مِنَ اْلعُ ْ
مَعاذيري ،وَ ُحطّ عَنّ ِي الذّنْبَ وَالْوِ ْزرَ ،يا رَؤوفا ِبعِبادِ ِه الصّالِحيَ .
اليوم الثّامـن والعشريـن  :اَللّ ـهُمّ وَ ّفرْ حَظّي في هِ مِ نَ النّوا ِفلِ ،وََا ْك ِرمْ ن في هِ بِاِحْضارِ اْلمَ سائِلِ ،وَ َقرّ بْ في هِ
حيَ .
وَسيلَت اِلَ ْيكَ ِمنْ بَ ْينِ الْوَسائِلِ ،يا َمنْ ل َيشْغَ ُلهُ اِلْحـاحُ اْلمُ ِل ّ
اليوم التّاسع والعشرين  :اَللّـ ُهمّ َغشّن فيهِ بِالرّحْ َمةِ ،وَارْزُقْن فيهِ التّوْفيقَ وَاْلعِصْ َمةَ ،وَ َط ّهرْ َقلْب مِ ْن غَياهِبِ
الّت ْه َمةِ ،يا رَحيما ِبعِبادِهِ اْلمُ ْؤمِنيَ .
اليوم الثّلثيـ  :اَللّــهُمّ ا ْجعَلْ صـِيامى فيهِـبِالشّكْرِ وَاْلقَبُو ِل عَلى مـا َترْضاهُـ وََيرْضاهُـ الرّسـُولُُ ،محْ َكمَةً
حمْدُ لِ َربّ الْعالَميَ .
حمّد وَآِلهِ الطّاهِرينَ ،وَاْل َ
ُفرُو ُعهُ بِالُْصُولِِ ،بحَقّ سَّيدِنا ُم َ
أقول  :اختلفت كتب الدّعوات ف تقدي بعض الدّعوات والعبادات على بعض ،والرّواية ف ذلك غي معتبة عندي لذلك ل أتعرّض لشيء منه،
و قد ذ كر الكفع مي دعاء اليوم ال سّابع والعشر ين لليوم التّا سع والعشر ين ول يب عد أن يكون الن سب على مذ هب الشّي عة الدّعاء به ف اليوم
الثّالث والعشرين  ،انتهى .

الفَصل الرّابِعُ :
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شوّال
في أعما ِل شهرِ َ
اللّيلة الولى
هي من اللّيال الشّريفة وقد وردت ف فضل العبادة فيها واحيائها احاديث كثية  ،وروي انّها ل تقل عن ليلة القدر ولا عدّة أعمال :
الوّل  :الغُسل اذا غربت الشّمس .
الثّان  :احياؤها بالصّلة والدّعاء والستغفار والبيتوتة ف السجد .

الثّالث  :أن يقول ف أعقاب صلوات الغرب والعشاء وعقيب صلة العيد الُ اَكَْبرُ الُ اَكَْبرُ ل اِلـهَ إلّ الُ وَالُ اَكَْبرُ ،الُ

ح ْمدُ ،اْلحَ ْمدُ لِ عَلى ما هَدانا وََلهُ الشّ ْكرُ على ما
َاكَْبرُ َولِ اْل َ

اَوْلنا .

الرّابع  :أن يرفع يديه ال ال سّماء اذا فرغ من فريضة الغرب ونافلته ويقول  :يا ذَا اْلمَنّ وَالطّوْلِ ا يا ذَا اْلجُودِ ،يا مُ صْ َطفِيَ

حمّ د وَآل ُمحَمّ د ،وَاغْ ِفرْ ل كُلّ ذَنْب اَحْ صَيْتَهُ ا وَهُ َو عِ ْندَ كَ ف كِتاب
صرَهُ ،صَ ّل عَلى ُم َ
حمّ د وَنا ِ
ُم َ
مُبي ثّ يسجد ويقول ف سجوده مائة مرّة اَتُوبُ

اِلَى الِ .

ل عظيما وسيأت ف باب الزّيارات ما يصّ هذه اللّيلة من الزّيارة .
الامس  :زيارة السي (عليه السلم) فانّ لا فض ً
ضلِ الذي مضى ف أعمال ليلة المعة .
السّادس  :أن يدعو عشر مرّات بالدّعاء يا دائِمَ الْفَ ْ
السّابع  :أن يصلّي عشر ركعات الت مضت ف أعمال اللّيلة الخية من شهر رمضان (ص . )232

الثّامن  :يصلّي ركعتي يقرأ ف الُول بعد المد التّوحيد ألف مرّة ويقرأها ف الثّانية مرّة واحدة ويسجد بعد السّلم فيقول  :اَتُوبُ اِلَى الِ

حمّد وَآلِ هِ وَا ْفعَلْ ب
صلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،صَ ّل عَلى ُم َ
(ثّ يقول) يا ذَا اْلمَنّ وَالطّوْلِ ،يا مُ صْ َطفِيَ ُمحَمّد َ
كَذا

وكَذا ويسأل حاجته .
َ

وروي ا ّن ام ي الؤمن ي (عل يه ال سلم) كان ي صلّيها ك ما ذ كر فاذا ر فع رأ سه يقول :والذي نفسي بيده ل يفعلها احد ي سأل ال تعال شيئا الّا
أعطاه ولو أتاه من الذّنوب عدد رمل الصّحراء غفر ال له  ،ووردت التّوحيد ف رواية اخرى مائة مرّة عوض اللف مرّة ولكن على هذه الرّواية

يصلّي هذه الصّلة بعد فريضة الغرب ونافلته .

وقد روى الشّيخ والسّيد بعد هذه الصّلة هذا الدّعاء :

يا َالُ يا َالُ يا َالُ ،يا رَحْمنُ يا َالُ ،يا رَحيمُ يا َالُ ،يا مَلِكُ يا َالُ ،يا ُقدّوسُ يا َالُ ،يا سَلمُ يا َالُ ،يا
م ْؤمِنُ يا َالُ يا ُمهَيْمِنُ يا َالُ ،يا عَزيزُ يا َالُ ،يا جَبّارُ يا َالُ ،يا مُتَكَّبرُ يا َالُ ،يا خالِقُ يا َالُ ،يا با ِرئُ يا
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َالُ ،يا مُصَوّرُ يا َالُ ،يا عالِمُ يا َالُ ،يا عَظيمُ يا َالُ ،يا عَليمُ يا َالُ ،يا كَريُ يا َالُ ،يا حَليمُ يا َالُ ،يا
حَكي مُ يا َالُ ،يا سَميعُ يا َالُ ،يا بَصيُ يا َالُ ،يا قَري بُ يا َالُ ،يا مُجي بُ يا َالُ ،يا جَوادُ يا َالُ ،يا

ما ِجدُ يا َالُ ،يا مِليّ يا َالُ ،يا وَفِيّ يا َالُ ،يا مَوْل يا َالُ ،يا قاضي يا َالُ ،يا سَريعُ يا َالُ ،يا شَديدُ يا

َالُ ،يا رَؤو فُ يا اَلُ ،يا رَقي بُ يا َالُ ،يا مَجيدُ يا اَلُ ،يا حَفي ظُ يا اَلُ ،يا مُحي طُ يا َالُ ،يا سَّيدَ

السّاداتِ يا َالُ ،يا اَوّلُ يا َالُ ،يا ا ِخرُ يا َالُ يا ظا ِهرُ يا َالُ ،يا باطِنُ يا َالُ ،يا فا ِخرُ يا َالُ ،يا قا ِهرُ يا

َالُ ،يا رَبّاهُ يا َالُ يا رَبّاهُ يا َالُ يا رَبّاهُ يا َالُ ،يا َودُودُ يا َالُ ،يا نُورُ يا َالُ ،يا رافِعُ يا َالُ ،يا مانِعُ يا
َالُ ،يا دافِعُ يا َالُ ،يا فاتِحُ يا َالُ ،يا َنفّا حُ يا َالُ ،يا جَليلُ يا َالُ ،يا جَميلُ يا َالُ ،يا شَهيدُ يا َالُ ،يا
شا ِهدُ يا َالُ ،يا مُغيثُ يا َالُ ،يا حَبيبُ يا َالُ ،يا فا ِطرُ يا َالُ ،يا مُ َط ّهرُ يا َالُ ،يا مَ ِلكُ يا َالُ ،يا ُمقَْتدِرُ
يا َالُ ،يا قابِ ضُ يا َالُ ،يا با ِسطُ يا َالُ ،يا مِحيي يا َالُ ،يا مُمي تُ يا َالُ يا باعِ ثُ يا َالُ ،يا وارِ ثُ يا

َالُ ،يا مُعطي يا َالُ ،يا ُم ْفضِلُ يا َالُ ،يا مُ ْنعِ مُ يا َالُ ،يا َحقّ يا َالُ ،يا مُبيُ يا َالُ ،يا طَيّ بُ يا َالُ ،يا

جمِلُ يا َالُ ،يا مُ ْبدِئُ يا َالُ ،يا مُعيدُ يا َالُ ،يا بارِئُ يا َالُ ،يا بَديعُ يا َالُ ،يا هادي
ُمحْسِنُ يا َالُ ،يا ُم ْ
يا َالُ ،يا كاف يا َالُ ،يا شاف يا َالُ ،يا عَلِىّ يا َالُ ،يا عَظيمُ يا َالُ ،يا حَنّانُ يا َالُ ،يا مَنّانُ يا َالُ ،يا

صدُوقُ يا
ذَا الْطّوْلِ يا َالُ ،يا مُتَعال يا َالُ ،يا َعدْلُ يا َالُ ،يا ذَا اْلمَعارِ جِ يا َالُ ،يا صا ِدقُ يا َالُ ،يا َ
َالُ ،يا دَيّانُ يا َالُ ،يا باقي يا َالُ ،يا واقي يا َالُ ،يا ذَا اْلجَللِ يا َالُ ،يا ذَا الِكْرامِ يا َالُ ،يا َمحْمُودُ
يا َالُ ،يا َمعْبُودُ يا َالُ ،يا صانِعُ يا َالُ ،يا مُعيُ يا َالُ ،يا مُكَوّنُ يا َالُ ،يا َفعّالُ يا َالُ ،يا لَطيفُ يا َالُ،

يا َغفُورُ يا َالُ ،يا شَكُورُ يا َالُ ،يا نُورُ يا َالُ ،يا قَديرُ يا َالُ ،يا رَبّاهُ يا َالُ يا رَبّاهُ يا َالُ يا رَبّاهُ يا َالُ
يا رَبّا هُ يا َالُ يا رَبّا هُ يا َالُ يا رَبّا هُ يا َالُ يا رَبّا هُ يا َالُ يا رَبّا هُ يا َالُ يا رَبّا هُ يا َالُ يا رَبّا هُ اَ سْاَُلكَ اَ نْ

حمّ د ،وََتمُنّ عَلَيّ ِبرِضا كَ ،وََت ْعفُوَ عَنّي ِبحِ ْلمِ كَ ،وَتُوَ سّ َع عَلَيّ مِ نْ رِزْ ِق كَ
تُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُم َ

اْلحَللِ الطّيّ بَِ ،ومِ نْ حَيْ ثُ اَحْتَ سِبُ َومِ نْ حَيْ ثُ ل اَحْتَ سِبُ ،فَاِنّي عَ ْبدُ كَ لَيْ سَ ل اَ َحدٌ سِواكَ ،وَل

اَ َحدٌ اَسْأَُل ُه غَ ْيرُكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِميَ ،ما شاءَ الُ ل قُوّةَ إلّ بِالِ اْلعَلِيّ اْلعَظيمِ (ث تسجد وتقول) يا َالُ يا َالُ
خزُو نِ اْلغَيْ بِ
يا َالُ ،يا َربّ َربّ رَبّ يا مُ ْنزِلَ الَْبرَكا تِ بِ كَ تُ ْنزَلُ ُكلّ حاجَة ،اَ ْساَلُكَ بِ ُكلّ ا سْم ف َم ْ

حمّدـ وَآلِ
ق َعرْشِكـَ ،اَن ْـتُصَـلّيَ عَلى ُم َ
شهُورةِ عِنْدَكـَ ،اْلمَكْتُوَبةِ عَلى سـُرادِ ِ
عِ ْندَكـَ ،وَالَْسـْماءِ اْلمَ ْ
ص َفحَ ل عَ ِن الذّنُو بِ
حمّد ،وََانْ َتقْبَلَ مِنّي َش ْهرَ َرمَضا نَ ،وَتَكْتُبَن مِنَ الْوافِدينَ اِل بَيْتِ كَ اْلحَرا مِ ،وَتَ ْ
ُم َ
خرِجَ ل يا َربّ كُنُوزَكَ يا رَحْمـنُ .
اْلعِظامِ ،وََتسْتَ ْ
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التّاسع  :يصلّي أربع عشرة ركعة يقرأ ف كلّ ركعة المد وآية الكرسي وثلث مرّات سورة قُل هو الُ احدٌ ليكون له بكلّ ركعة عبادة أربعي
سنة وعبادة كلّ من صام وصلّى ف هذا الشّهر .
العاشر  :قال الشّيخ ف الصباح :اغتسل ف آخر اللّيل واجلس ف مصلّك ال طلوع الفجر .

اعمال يوم عيد الفطر
اليَوم الوّل
يوم عيد الفطر وأعماله عديدة :
الوّل  :أن تكبّر بعد صلة الصّبح وبعد صلة العيد با مرّ من التكبيات ف ليلة العيد بعد الفريضة .

حمّد
الثّان  :أن تدعو بعد فريضة الصّبح با رواه السّيد (رحه ال) من دعاء اَللّـهُمّ اِنّي تَوَ ّجهْتُ اِلَيْكَ ِب ُم َ

اَمامي ال وقد أورد

الشّيخ هذا الدّعاء بعد صلة العيد .
الثّالث  :اخراج زكاة الفطرة صاعا عن ك ّل نسمة قبل صلة العيد على التّفصيل البي ف الكتب الفقهيّة ،واعلم ا نّ زكاة الفطر من الواجبات

الؤكّدة ،وهي شرط ف قبول صوم شهر رمضان ،وهي أمان عن الوت ال ال سّنة القابلة ،وقد قدّم ال تعال ذكرها على ال صّلة ف الية الكرية

« َقدْ اَفْ َلحَ

».

الرّابع  :الغسل والحسن أن يغتسل من النّهر اذا تكّن ووقت الغسل من الفجر ال حي أداء صلة العيد ،كما قال الشّيخ ،وف الديث ليكن

غ سلك ت ت الظّلل أو ت ت حائط فاذا ه مت بذلك ف قل :اَللّ ـهُمّ اِيانا ِب كَ وَتَ صْديقا بِكِتاِب كَ ،وَاتّبا عَ سُّنةِ نَبيّكَ

حمّد صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،ثّ س ّم بِ سم الِ واغت سل ،فاذا فر غت من الغ سل ف قل  :اَللّـهُمّ ا ْجعَلْ هُ َكفّارَةً ِلذُنُوب
ُم َ
وَ َط ّه ْر دين ،اَللّـ ُهمّ َاذْهِبْ عَنّي

الدَّنسَ .

الامس  :تسي الثّياب واستعمال الطّيب والصحار ف غي مكّة للصّلة تت السّماء .
ال سّادس  :الفطار اوّل النّهار قبل صلة العيد ،والفضل أن يفطر على التّمر أو على شيء من اللوى وقال الشّيخ الفيد :يستحبّ أن يبتلع
شيئا من تُربة السي (عليه السلم) فانّها شفاء من كلّ داء .

ال سّابع  :أن ل ترج لصلة العيد الّا بعد طلوع الشّمس ،وأن تدعو با رواه ال سّيد ف القبال من الدّعوات ،منها ما رواه عن أب حزة الثّمال،
عن الباقر (عليه السلم) قال  :ادع ف العيدين والمعة اذا تيّأت للخروج بذا الدّعاء :

اَللّـهُمّ مَ نْ َتهَيّأَ ف هذَا الْيَ ْو مِ اَوْ َتعَبّأَ اَوْ َا َعدّ وَا سَْت َعدّ لِوِفادَة اِل َمخْلُوق رَجاءَ رِ ْفدِ هِ وَنَوافِلِهِ وَفَواضِلِ هِ

َوعَطايا هُ ،فَاِنّ اِلَ ْي كَ يا سَيّدي َتهْيِئَت وََتعْبِئَت وَِاعْدادي وَا سِْتعْدادي رَجاءَ رِ ْفدِ كَ وَجَواِئزِ كَ وَنَوافِ ِل كَ
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وَفَواضِلِ كَ وَفَضائِ ِل كَ َوعَطايا كَ ،وَ َقدْ غَدَوْ تُ اِل ع يد مِ نْ َاعْيادِ ُا ّمةِ نَبيّكَ ُمحَمّ د صَلَواتُ الِ عَلَيْ هِ
َوعَلى آلِ هِ ،وَلَ مْ اَ ِفدْ اِلَ ْي كَ الْيَوْ مَ ِب َعمَل صالِح اَثِ قُ بِ هِ َق ّدمْتُ هُ ،وَل تَوَ ّجهْ تُ ِبمَخْلُوق َامّلْتُ هُ ،وَلكِ نْ اَتَيُْت كَ

خاضِعا ُم ِقرّا ِبذُنُوب وَاِساءَت اِل َنفْسي ،فَيا عَظيمُ يا عَظيمُ يا عَظيمُ ِا ْغ ِفرْ لِيَ اْلعَظيمَ مِنْ ذُنُوبَ ،فاِنّهُ ل
َي ْغ ِفرُ الذّنُوبَ اْلعِظامَ إلّ اَنْتَ يا ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ ،يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .
الثّامن  :صلة العيد وهي ركعتان يقرأ ف الُول المد وسورة العلى ،ويكبّر بعد القراءة خس تكبيات وتقنت بعد كلّ تكبية فتقول :

اَللّـــهُمّ اَهْلَ الْكِ ْبرِياءِ وَاْلعَ َظ َمةِ ،وَاَهْلَ اْلجُودِ وَاْلجََبرُوتــِ ،وَاَهْلَ اْل َعفْوِ وَالرّ ْح َمةِ ،وَاَهْلَ الّتقْوى

صلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ ِه ذُخْرا
حمّد َ
ي عيدا ،وَلُِم َ
وَاْل َم ْغ ِفرَةِ ،اَ ْساَلُكَ ِبحَقّ هذَا الْيَو مِ الّذي َجعَلْتَ هُ لِ ْلمُ سْلِم َ

حمّدا وَآلَ
حمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وَاَنْ ُتدْخِلَن ف ُكلّ خَيْر َادْخَلْتَ فيهِ مُ َ
وَ َشرَفا َومَزيْدا ،اَنْ تُصَلّ َي عَلى ُم َ

ك عَلَيْهِ َوعَلَ ْيهِمْ ،اَللّـهُمّ
حمّد صَلَواُت َ
حمّدا وَآلَ ُم َ
خرِجَن مِنْ كُلّ سُوء اَ ْخرَجْ تَ مِنْهُ ُم َ
حمّد ،وَاَنْ ُت ْ
ُم َ
اِنّي اَ ْساَلُكَ خَ ْيرَ ما سَأَلَكَ مِ ْنهُ عِبادُكَ الصّاِلحُونَ ،وََاعُوذُ بِكَ مِمّا اسْتعاذَ مِ ْنهُ عِبادُكَ اْلصّاِلحُونَ .
ثّ تكبّر السّادسة وتركع وتسجد ،ثّ تنهض للركعة الثّانية ،فتقرأ فيها بعد المد سورة والشّمس ،ثّ تكبّ أربع تكبيات تقنت بعد كلّ تكبية
وتقرأ ف القنوت ما مرّ ،فاذا فرغت كبّرت الامسة فركعت وأتمت ال صّلة وسبّحت بعد ال صّلة تسبيح الزّهراء (عليها السلم) ،وقد وردت

ب أن يبز ف صلة الع يد ت ت
دعوات كثية ب عد صلة الع يد ولع ّل أح سنها هو الدّعاء ال سّادس والربعون من ال صّحيفة الكاملة ،وي ستح ّ
ال سّماء ،وأن يصلّي على الرض من دون بساط ول بارية ،وأن يرجع عن الصلّى من غي الطّريق الذي ذهب منه ،وأن يدعو لخوانه الؤمني

بقبول أعمالم .

التّاسع  :أن يزور السي (عليه السلم) .

العا شر  :قراءة دعاء النّد بة ،و سيأت إن شاء ال تعال ،وقال ال سّيد ا بن طاووس (رح ه ال) :ا سجد اذا فر غت من الدّعاء فقُل َ :اعُوذُ ِب كَ
مِ نْ نار َحرّها ل َيطْفى ،وَجَديدُها ل يَبْلىَ ،وعَطْشانُها ل ُيرْوى( ،ثّ ضع خدّك الين على الرض وقل ) اِلي ل

ُتقَلّ بْ وَجْهي ف النّارِ َب ْعدَ ُسجُودي وََتعْفيي لَ كَ ِبغَ ْيرِ َمنّ مِنّي عَلَ ْي كَ بَلْ َل كَ اْلمَنّ عَلَيّ

(ثّ ضع خدّك

اليسر على الرض وقل) اِرْحَمْ مَنْ اَساءَ وَاقَْترَفَ وَاسْتَكانَ وَاعَْترَفَ (ثّ عد ال السّجود وقل) ِانْ كُنْتُ بِئْسَ اْلعَ ْبدُ
سنِ اْل َعفْوُ مِ نْ عِ ْندِ كَ يا كَريُ (ثّ قل) اْل َعفْوَ
َفاَنْ تَ ِنعْ مَ الرّبّ ،عَظُ مَ الذّنْ بُ مِ نْ عَ ْبدِ كَ فَلَْيحْ ُ

ا ْل َعفْوَ مائة مرّة ثّ

قال ال سّيد  :ول تق طع يو مك هذا باللّ عب والهال وأ نت ل تعلم َامَردودٌ أم مقبول العمال ،فاِن رجوت القبول فقا بل ذلك بالشّ كر الم يل

واِن خفت ال ّردّ فكُن أسي الزن الطويل.

اليوم الامس والعشرون فيه على بعض القوال توفّي المام جعفر بن ممّد الصّادق (عليه السلم) ف سنة مائة وثان وأربعي وقد ارتأى البعض

س له ف العِنب ،وروي انّه (عليه السلم)حينما حضرته الوفاة فتح عينيه وقال :
انّ وفاته كانت ف النّصف من رجب ،وكان سبب وفاته سّا د ّ
اجعوا ل القارب ،فلمّا اجتمعوا كلّهم نظر اليهم وقال  :ل يبلغ شفاعتنا من استخفّ بصلته ول يهتمّ با .
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الفَصل الخامِسُ :
في أعمالِ شهرِ ذِي القعدة .
اعلم انّ هذا الشّهر هو اوّل الشهر الرم الت ذكرها ال ف كتابه الجيد ،وروى السّيد ابن طاووس
ف حديث ا نّ شهر ذي القعدة موقع اجابة الدّعاء عند الشّدة ،وروي عن رسول ال ( صلى ال عليه

وآله وسلم) صلة ف اليوم الحّد من هذا الشّهر ذات فضل كثي ،وفضلها مُلخّصا ا نّ من صلّاها

قبلت توب ته ،وغفرت ذنو به ،ور ضى ع نه خ صماؤه يوم القيا مة ومات على اليان و ما سلب م نه

الدّين ،ويفسح ف قبه ،وينوّر فيه ،ويرضى عنه أبواهُ ،ويغفر لبويهِ ولذرّيّته ،ويوسّع ف رزقه ،ويرفق
به ملك الوت عند موته ،ويرج الرّوح من جسده بُسي وسهولة ،وصفتها أن يغتسل ف اليوم الحّد

ويتوضّأ وي صلّي أر بع ركعات يقرأ ف ك ّل من ها ال مد مرّة و ُقلْ هُوَ الُ اَ َحدٌ ثلث مرّات والعوّذت ي
مرّة ثّ يستغفر سبعي مرّة ثّ يتم بكلمة ل حَوْلَ وَل قُوّةَ إلّ بِالِ اْلعَليّ اْلعَظي مِ ثّ يقول  :يا عَزيزُ يا
َغفّا ُر ا ْغفِرْ ل ذُنُوب َوذُنُوبَ جَميعِ الؤمِنيَ وَاْلمُؤمِناتِ َفاِّنهُ ل َي ْغفِ ُر الذّنُوبَ إلّ اَنْتَ .

أقول  :الظّا هر ا نّ هذا ال ستغفار والدّعاء الّذي ورد بعده يؤدّى ب عد ال صّلة ،واعلم ا ّن ف الد يث ا ّن من صام من ش هر حرام ثل ثة ايّام ;

الم يس والُم عة وال سّبت ك تب له عِبادة ت سعمائة سنة ،وقال الشّ يخ الجلّ عل يّ بن ابراه يم القمّي :ا نّ ال سيّئات تضا عف ف الش هر الرم
وكذلك السنات .
اليوم الادي عشر  :كان فيه ف سنة مائة وثان وأربعي ولدة المام الرّضا (عليه السلم) .

اللّيلة الامسة عشرة  :ليلة مُباركة ينظر ال تعال فيها ال عباده الؤمني بالرّحة وأجر العامل فيها بطاعة ال أجر مائة سائح (أي ال صّائم الُلزم

للمسجد) ل يعص ال طرفة عي كما ف النّبوي ،فاغتن مّ هذه اللّيلة واشتغل فيها بالعبادة والطّاعة وال صّلة وطلب الاجات من ال تعال  ،فقد
روي انّه من سأل ال تعال فيها حاجة اعطاه ما سأل .
ث والعِشرون  :من سنة مائتي توفّي فيه المام الرّضا صلوات ال وسلمه عليه على بعض القوال ومن السنون فيه زيارة الرّضا (عليه
اليوم الثّالِ ُ
السلم) من قرب أو بعد .
قال ال سّيد بن طاووس (رحه ال) ف القبال  :ورأيت ف بعض تصانيف أصحابنا العجم رضوان ال عليهم انّه يستحبّ أن يزار مولنا الرّضا
(عليه السلم) يوم ثالث وعشرين من ذي القعدة من قرب أو بعد ببعض زياراته العروفة أو با يكون كالزّيارة من الرّواية بذلك .
اللّيلة الام سة والعشرون  :ليلة د حو الرض (انب ساط الرض من ت ت الكع بة على الاء)  ،و هي ليلة شري فة تنل في ها رح ة ال تعال ،وللقيام
بالعبادة فيها أجر جزيل ،وروي عن السن بن عليّ الوشّاء قال  :كنت مع أب وأنا غلم فتعشّينا عند الرّضا (عليه السلم) ليلة خسة وعشرين
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من ذي القعدة  ،فقال له :ليلة خس وعشرين من ذي القعدة ولد فيها ابراهيم (عليه السلم) ،وولد فيها عيسى بن مري (عليه السلم) ،وفيها
دحيت الرض من تت الكعبة ،فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام ستّي شهرا ،وقال على رواية اخرى :أل ا ّن فيه يقوم القائم (عليه السلم)
.

اليوم الامس والعشرون  :يوم دحو الرض  ،وهو أحد اليّام الربعة الت خ صّت بال صّيام بي أيّام ال سّنة  ،وروي ا ّن صيامه يعدل صيام سبعي
سنة ،وهو كفّارة لذنوب سبعي سنة على رواية أخرى ،ومن صام هذا اليوم وقام ليل ته فله عبادة مائة سنة ،ويستغفر ل ن صامه ك ّل شيء ب ي
ال سّماء والرض ،وهو يوم انتشرت فيه رحة ال تعال ،وللعبادة والجتماع لذكر ال تعال فيه أجر جزيل  .وقد ورد لذا اليوم سوى ال صّيام
والعبادة وذكر ال تعال والغُسل عملن :

الوّل  :صلة مرويّة ف كتب الشّي عة القمّي ي ،وهي ركعتان ت صلّى ع ند الضحى بال مد مرّة والشّمس خ س مرّات ويقول بعد التّسليم  :ل

ب ال ّدعَوا تِ
حَوْلَ وَل قُوّةَ إلّ بِالِ اْلعَلىّ اْلعَظي مِ ثّ يد عو ويقول  :يا مُقيلَ العَثَرا تِ اَقِلْ ن عَ ْثرَ ت ،يا مُجي َ
اَجِ بْ َدعْوَت ،يا سامِعَ الَْ صْواتِ اِ ْسمَعْ صَوْت وَارْ َحمْن وَتَجاوَ ْز عَ نْ سَيّئات وَما عِنْدي يا ذَا اْلجَللِ
وَالكْرامِ .

الثّان  :هذا الدّعاء الذي قال الشّيخ ف الصباح انّه يستحبّ الدّعاء به :

اَللّـ ُهمّ داحِ يَ الْ َكعَْبةِ ،وَفالِ قَ اْلحَّبةِ ،وَصارِفَ ال ّلزَْبةِ ،وَكا ِش فَ كُلّ ُكرْبَة ،اَ سْاَُلكَ ف هذَا الْيَوْ ِم مِ نْ
اَيّامِ كَ الّت َاعْ َظمْ تَ َحقّها ،وَاَ ْق َدمْ تَ سَ ْبقَها ،وَ َجعَلْتَها عِ ْندَ اْلمُ ْؤمِنيَ وَديعَةً ،وَاِلَيْ كَ ذَري َعةً ،وَِبرَحْمَتِ كَ

حمّد عَبْدِكَ اْلمُنَْتجَ بِ فِى الْميثاقِ اْلقَريبِ يَوْ مَ التّلقِ ،فاتِقِ كُلّ رَتْق ،وَداع
الْوَسي َعةِ َانْ تُصَلّ َي عَلى مُ َ

ِمـ اْلجَبّارِ ،وَوُلةِ اْلجَّنةِ وَالنّارِ ،وََاعْطِنـا فـ
ِهـ الَْطْهارِ اْلهُداةِ اْلمَنارِ دَعائ ِ
اِل كُلّ حَقَّ ،وعَلى اَهْلِ بَيْت ِ

سنَ الَْوَْبةِ ،يا خَ ْيرَ
جمَ عُ لَنا بِ هِ التّوَْبةَ وَحُ ْ
يَ ْومِنا هذا مِ ْن عَطائِ كَ الَْمخْزوُ ِن غَ ْيرَ َمقْطوُع وَل َممْنوُعَ ،ت ْ

َم ْدعُوّ ،وَاَ ْكرَ مُ َمرْجُوّ ،يا َكفِيّ يا وَفِيّ يا مَ نْ لُ ْطفُ هُ َخفِيّ اُلْطُ فْ ل بِلُ ْط ِف كَ ،وَاَ ْس ِعدْن ِب َعفْوِ كَ ،وَاَّيدْن

ب الدّ ْهرِ اِل يَوْ مِ
بِنَ صْرِكَ ،وَل تُنْ سِن كَريَ ذِ ْكرِ كَ بِوُلةِ َا ْمرِ كَ ،وَ َحفَ َظةِ ِسرّكَ ،وَا ْحفَظْ ن مِ نْ شَوائِ ِ

ِطاعـ َعمَلي ،وَاْنقِضاءِ
ُوجـ َنفْسـي ،وَحُلُولِ َرمْسـي ،وَاْنق ِ
ِكـ عِ ْندَ ُخر ِ
شرِ وَالّنشْرِ ،وَاَ ْشهِدْنـ اَوْلِياء َ
حْ
اْل َ

اَجَلي ،اَللّـهُمّ وَاذْ ُكرْن عَلى طُولِ الْبِلى اِذا حَلَلْ تُ بَيْ نَ اَطْبا قِ الثّرى ،وَنَ سِيَنِى النّا سُونَ مِ نَ الْوَرى،

ـ
ـ وَاَهْلِ اجْتِبائِك َ
ـ مُرافِقـي اَوْلِيائِك َ
وَاحْ ِللْنـ دارَ اْلمُقا َمةِ ،وَبَوّئْنـ مَ ْنزِلَ الْكَرا َمةِ ،وَا ْجعَلْنـ مِن ْ

سنَ اْل َعمَلِ قَبْلَ ُحلُولِ الَْجَلِ ،بَريئا مِ نَ الزّلَلِ وَ س ُوءِ
صطَفاِئكَ ،وَبار كْ ل ف لِقاِئ كَ ،وَارْزُقْ ن حُ ْ
وَا ْ
حمّد صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،وَا ْسقِن مِنْ هُ َمشْرَبا رَوِيّا سائِغا
اْلخَطَلِ ،اَللّـ ُهمّ وَاَوْ ِردْن حَوْ ضَ نَبِيّ كَ ُم َ
هَنيئا ل اَ ْظمَأُ َب ْعدَهُ وَل اُ َحلُّ وِ ْردَهُ وَل عَنْهُ اُذادُ ،وَا ْجعَلْهُ ل خَ ْيرَ زاد ،وََاوْف ميعاد يَوْمَ َيقُو مُ الَْشْهادُ،
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صمْ دَعاِئ َمهُ مْ
حقُو قِ اَوْلِياِئ كَ اْلمُ سْتَأِثرِينَ اَللّ ـهُمّ وَاقْ ِ
اَللّ ـ ُهمّ وَاْلعَ نْ جَباِبرَةَ ا َلْوّليَ وَالْخِري نَ ،وَِب ُ
وََاهْلِ كْ اَشْيا َعهُ مْ وَعامِ َلهُ مَْ ،و َعجّلْ مَهالِ َكهُ مْ ،وَا سْلُ ْب ُهمْ مَمالِ َكهُ مَْ ،وضَيّ ْق عَلَ ْيهِ مْ مَ سالِ َكهُمْ ،وَاْلعَ نْ

مُسا ِه َم ُهمْ َومُشارِ َكهُمْ ،اَللّـهُمّ َو َعجّلْ َفرَجَ اَوْلِياِئكَ ،وَا ْر ُددْ عَلَيْهِمْ مَظاِل َمهُمْ ،وَاَ ْظ ِهرْ بِاْلحَقّ قاِئ َمهُمْ،
صرِ وَبِما اَْلقَيْ تَ اِلَيْ هِ
وَا ْجعَلْ هُ لِدينِ كَ مُنْتَ صِرا ،وَبَِا ْمرِ كَ ف َاعْدائِ كَ مُؤَْتمِرا اَللّـهُمّ ا ْح ُففْ هُ ِبمَلئِ َكةِ النّ ْ

مِ نَ ا َلْمْرِ ف لَيْ َلةِ اْل َقدْرِ ،مُنَْتقِما َل كَ حَتّى َترْضى وَيَع ُودَ دينُ كَ بِ هِ َوعَلى َيدَيْ هِ جَديدا َغضّا ،وََيمْحَ ضَ

صحِْبهِ
ص ّل عَلَيْ هِ َوعَلى جَمي عِ آبائِ هِ ،وَا ْجعَلْ نا مِ نْ َ
اْلحَقّ َمحْضا ،وََيرْفُ ضَ الْباطِلَ رَفْضا ،اَللّ ـهُمّ َ
وَاُ ْسرَِتهِ ،وَاْبعَثْنا ف َكرّتِ هِ حَتّى نَكُو نَ ف زَمانِ هِ مِ نْ َاعْوانِ هِ ،اَللّـهُمّ َادْ ِر كْ بِنا قِيامَ هُ ،وَاَ ْش ِهدْنا اَيّامَ هُ،
ص ّل عَلَ ْيهِ وَا ْر ُددْ اِلَيْنا سَل َمهُ ،وَالسّل ُم عَلَ ْيهِ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
وَ َ
اعلم ا نّ ال سّيد الدّاماد (رحه ال) قال ف رسالته السمّاة الربعة ايّام ف خلل أعمال يوم دحوّ الرض ا نّ زيارة الرّضا (عليه السلم) ف هذا
اليوم هي أكد آدابه السنونة كذلك ،ويتأكّد استحباب زيارته (عليه السلم) ف اليوم الوّل من شهر رجب الفرد ،وقد حثّ عليها حثّا بالغا .
اليوم الخي من الشّهر  :ف هذا اليوم من سنة مائتي وعشرين على الشهور استشهد المام ممّد بن عليّ التّقي (عليهما السلم) ف بغداد ،وقد
ج َبعْدَ الأمُون
سّه العت صم بال العبّا سي ،وكان شهاد ته ب عد سنتي ون صف من وفاة الأمون ،ك ما كان المام نف سه يتنبّأ بذلك فيقول  « :ال َفرَ َ

ِبثَلثيَ شَهرا » تشعر هذه الكلمة با كان يعانيه من الذى والحن من سوء معاشرة الأمون له حتّى اعتب الوت فرجه الذي يترقّبه كما عان من

ال حن ما عاناه أبوه العظ يم المام الرّ ضا (عل يه ال سلم)حينما ولّي العهد ،وكان كلّما ر جع من الا مع يوم الم عة ر فع يد يه ال ال سّماء و هو

جلْ وَفات لِساعَت » ،وكان دائم الكآبة والغ ّم حتّى قضى نبه ،وقد توفّى المام ممّد بن
عرقان مغبا فقال  « :اِلي اِ نْ كا نَ َفرَجي ف مَوت فَ َع ّ

عل يّ التّق ّي (عليهما السلم)وله من العمر خسا وعشرون سنة وبضعة أشهر ،ويقع قبه الشّريف خلف قب جدّه العظيم المام موسى الكاظم
(عليه السلم)ف الكاظميّة .

الفَصل السّادِسُ :
في أعمالِ شهرِ ذِي الحُجّة .
وهو شهر شريف وكان صلحاء ال صّحابة والتّابعي يهتمّون بالعبادة فيه اهتماما بالغا ،والعشر الوائل من ايّامه هي اليّام العلومات الذكورة ف

ب ال ال عزّوجلّ من
القرآن الكري وهي أيّام فاضلة غاية الفضل ،وقد روي عن النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) ما من أيّام العمل فيها أح ّ
أيّام هذه العشر ولذه العشر ،أعمال :
الوّل  :صيام اليّام التسّعة الوُل منها فانّه يعدل صيام العمر كلّه .
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الثّان  :أن يصلّي بي فريضت الغرب والعشاء ف كلّ ليلة من لياليها ركعتي يقرأ ف كلّ ركعة فاتة الكتاب والتّوحيد مرّة واحدة ،وهذه الية

وَواعَدْ نا مُو سى ثَلثيَ لَيْ َلةً وَاَْت َممْنا ها ِبعَشْر فَتَمّ ميقا تُ رَبّ هِ اَرْبَعيَ لَيْ َلةً وَقالَ مُو سى لَِخي هِ هارُو نَ

اخْلُفن ف قَوْمى وَاَصْ ِلحْ وَل تَتّبِعْ سَبيلَ

ا ْلمُ ْفسِدينَ ليشارك الاج ف ثوابم .

الثّالث  :أن يدعو بذا الدّعاء من أوّل يوم من عشر ذي الجّة ال عشيّة عرفة ف دبر صلة الصّبح وقبل الغرب ،وقد رواه الشّيخ والسّيد عن
الصّادق (عليه السلم) :

اَللّ ـ ُهمّ هذِ هِ الَْيّا مُ الّ ت َفضّلْتَ ها عَلَى الَْيّا مِ وَ َشرّفْتَ ها َقدْ بَ ّلغْتَني ها ِبمَنّ كَ وَرَ ْحمَتِ كَ ،فَاَْنزِ ْل عَلَيْ نا مِ نْ

َبرَكاتِ كَ ،وََاوْ سِ ْع عَلَيْنا فيها مِنْ َنعْمآئِ كَ ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَسْاَُلكَ اَ نْ تُ صَلّ َى عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد وَاَ نْ
َت ْهدِيَ نا في ها لِ سَبيلِ اْلهُدى وَاْلعِفا فِ وِاْلغِ ن وَاْل َعمَلِ في ها بِ ما ُتحِبّ وََترْ ضى ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ يا

مَوْضِ عَ كُلّ شَكْوى ،وَ يا سامِعَ ُكلّ َنجْوى ،وَ يا شا ِهدَ كُلّ َملَء ،وَ يا عالِ مَ ُكلّ َخفِّيةً َا نْ تُ صَلّ َى عَلى
ف عَنّا فيهَا الْبَلءَ ،وَتَ سْتَجيبَ لَ نا فيهَا الدّعآءَ ،وَُتقَوّيَ نا في ها وَتُعينَ نا
حمّ د ،وَاَ نْ تَ ْكشِ َ
حمّ د وَآلِ ُم َ
ُم َ
وَُتوَ ّفقَ نا في ها لِ ما ُتحِبّ رَبّ نا وََترْ ضى َوعَلى مَا افَْترَضْ تَ عَلَيْ نا مِ نْ طاعَتِ كَ وَطا َعةِ رَ سوُِلكَ وَاَ ْهلِ

وَليَِتكَ ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ يا اَرْحَمَ الرّاحِميَ اَنْ تُصَلّ َى عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وَاَنْ َتهَبَ لَنا فيهَا

ح ِرمْنا خَ ْيرَ ما تُ ْنزِلُ فيها مِ نَ ال سّمآءِ ،وَ َط ّهرْنا مِ نَ الذّنوُ بِ يا عَلّ مَ
الرّضا اِنّ كَ سَمي ُع الدّعآءِ ،وَل َت ْ

حمّد ،وَل تَ ْترُكْ لَنا فيها ذَنْبا اِلّ
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ مُ َ
اْلغُي ُوبِ ،وَاَوْجِبْ لَنا فيها دارَ اْلخُل ُودِ ،اَللّهمّ َ

ِجـ الدّنْيـا
ِنـ حَوائ ِ
َغ َفرْتَهـُ ،وَل َهمّا اِلّ َفرّجْتَهـُ ،وَل دَيْنا اِلّ َقضَيْتَهـُ ،وَل غائِبا اِلّ َادّيْتَهـُ ،وَل حا َجةً م ْ
خفِيّاتِ ،يا راحِمَ اْلعَبَراتِ،
ك عَلى كُلّ شَىْء قَديرٌ ،اَللّـ ُهمّ يا عالِمَ اْل َ
سرْتَها اِنّ َ
وَالْ ِخرَةِ اِلّ َسهّلْتَها وَيَ ّ
يا مُجيبَ ال ّدعَواتِ ،يا رَبّ الَْرَضيَ وَالسّماواتِ ،يا مَنْ ل تَتَشابَ ُه عَلَيْهِ الَْصْواتِ ،صَ ّل عَلى ُمحَمّد

وَآلِ ُمحَمّد ،وَا ْجعَلْنا فيها مِ نْ عُتَقآئِ كَ وَطُلَقآئِ كَ مِ نَ النّارِ ،وَالْفائِزي نَ ِبجَنّتِ كَ وَالنّاجيَ ِبرَ ْحمَتِ كَ يا

ل عَلَ ْيهِ سَّيدِنا ُمحَمّد وَآِلهِ اَ ْجمَعيَ .
َارْ َحمَ الرّاحِميَ ،وَصَلّى ا ُ

الرّابع  :أن يدعو ف كلّ يوم من أيّام العشر بذه الدّعوات المس وقد جاء با جبئيل ال عيسى بن مري هديّة من ال تعال ليدعو با ف أيّام
العشر ،وهذه هي الدّعوات المس :

حمْدُ ،بَِيدِ هِ اْلخَ ْيرُ وَهُ َو عَلى ُكلّ
( )1اَ ْش َهدُ اَ نْ ل اِلـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ ،لَ هُ اْلمُلْ كُ وَلَ هُ اْل َ

صمَدا لَ مْ يَّتخِذْ صاحَِبةً وَل وَلَدا
شَىْء قَديرٌ ( )2اَ ْش َهدُ اَ نْ ل اِلـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ ،اَحَدا َ
صمَدا لَ مْ يَ ِلدْ وَلَ مْ يُوَلدْ وَلَ مْ يَكُ نْ لَ هُ ُكفُوا
( )3اَ ْش َهدُ اَ نْ ل اِل ـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ اَحَدا َ
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حمْدُ ُيحْي وَيُمي تُ وَهُوَ حَىّ
اَ َحدٌ ( )4اَ ْشهَدُ اَ نْ ل اِلـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ ،لَ هُ اْلمُلْ كُ وَلَ هُ اْل َ
ل َيمُوتُ ،بَِيدِهِ اْلخَ ْيرُ وَهُ َو عَلى ُكلّ شَىْء قَديرٌ ( )5حَسْبِىَ الُ وَكَفى َسمِعَ الُ ِلمَنْ دَعا ،لَيْسَ وَرآءَ

الِ مُنْتَهى ،اَ ْش َهدُ لِ بِما دَعا وَاَّنهُ بَرىءٌ مِ ّمنْ تََبرَأَ وَاَنّ لِ ّلهِ الْ ِخرَةَ وَالُْول .

ثّ ذكر عيسى (عليه السلم) اجرا جزيلً للدّعاء بكلّ من هذه الدّعوات المس مائة مرّة ،ول يبعد أن يكون الدّاعى ل بكلّ من هذه الدّعوات

ف كلّ يوم عشر مرّات متثلً لا ورد ف الديث ،كما احتمله العلّمة الجلسي (رحه ال) والفضل أن يدعى ب ُكلّ منها ف كلّ يوم مائة مرّة .

الامس  :أن يهلّل ف كلّ يوم من العشر بذا التّهليل الروي عن أمي الؤمني (عليه السلم) بأجره الزيل ،والفضل التهليل به ف كلّ يوم عشر
مرّات :

ل اِلـهَ اِلّ الُ عَ َددَ الّلَيال وَالدّهُورِ ،ل اِلـهَ اِلّ الُ َع َددَ َامْوا جِ الُْبحُورِ ،ل اِلـهَ اِلّ الُ و رَ ْحمَتُ هُ

شعْرِ وَالْوََبرِ ،ل اِلـهَ
شجَرِ ،ل اِلـهَ اِلّ الُ عَ َددَ ال ّ
جمَعُو نَ ،ل اِلـهَ اِلّ الُ َع َددَ الشّ ْو كِ ال ّ
خَ ْيرٌ مِما َي ْ

س َعسَ
جرِ وَاْل َمدَرِ ،ل اِلـهَ اِلّ الُ عَ َددَ َلمْ حِ اْلعُيُو نِ ،ل اِلـهَ اِلّ الُ فِى الّلَيْلِ اِذا عَ ْ
اِ ّل الُ عَ َددَ اْلحَ َ
صخُورِ ،ل اِلـهَ اِلّ الُ مِ نَ الْيَوْ مِ اِل
وَال صّ ْبحِ اِذا تََنفّ سَ ،ل اِلـهَ اِلّ الُ عَ َددَ الرّيا حِ فِى الْبَرارى وَال ّ

يَوْمِ يُ ْن َفخُ فِى الصّورِ .

اليوم الوّل
يوم شريف جدّا وقد ورد فيه عدّة أعمال :
الوّل  :الصّيام فانّه يعدَل صوم ثاني شهرا .
الثّان  :صلة فاطمة (عليها السلم)  ،قال الشّيخ  :روي انّها أربع ركعات بسلمي وهي كصلة أمي الؤمني (عليه السلم)يقرأ ف كلّ ركعة
المد مرّة والتّوحيد خسي مرّة ويسبّح بعد السّلم تسبيحها (عليها السلم) ويقول :

سُبْحانَ ذِى اْل ِعزّ الشّامِ خِ اْلمُني فِ ،سُبْحانَ ذِى اْلجَللِ الْباذِ خِ اْلعَظي مِ ،سُبْحانَ ذِى اْلمُل كِ الْفا ِخرِ
اْلقَديِ ،سُبْحانَ مَنْ يَرى اََثرَ الّنمْ َلةِ فِى الصّفا ،سُبْحانَ مَنْ يَرى وَقْعَ الطّ ْيرِ فِى اْلهَوآءِ ،سُبْحانَ مَنْ هُوَ
هَكَذا وَل هُكَذا غَ ْيرُهُ .

الثّالث  :الصّلة ركعتان قبل الزّوال بنِصف ساعة ،يقرأ ف كلّ ركعة المد مرّة وكلً من التّوحيد وآية الكرسي والقدر عشر مرّات .

الرّابع  :من خاف ظالا فقال ف هذا اليوم  :حَ سْب حَ سْب حَ سْب مِ نْ سُؤال عِ ْلمُ كَ

بِحال كفاه ال شرّه ،واعلم ا نّ ف هذا

اليوم ولد ابراهيم الليل (عليه السلم) وعلى رواية الشّيخي كان فيه أيضا تزويج فاطمة من أمي الؤمني (عليهما السلم) .
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اليوم السّابع
يوم حُزن الشّيعة كان فيه ف سنة مائة وأربع عشرة وفاة المام ممّد بن عليّ الباقر (عليه السلم) ف الدينة .

اليوم الثّامن
يوم التّروية وللصّيام فيه فضل كثي وروي انّه كفّارة لذنوب ستّي سنة وقال الشّيخ الشّهيد (رحه ال)  :انّه يستحبّ فيه الغسل .

اللّيلة التّاسعة
ليلة مباركة وهي ليلة مناجاة قاضي الاجات ،والتّوبة فيها مقبولة ،والدّعاء فيها مستجاب ،وللعامل فيها بطاعة ال أجر سبعي ومائة سنة ،وفيها
عدّة أعمال :
الوّل  :أن يدعو بذا الدّعاء الذي روى انّ من دعا به ف ليلة عرفة أو ليال الُمع غفر ال له :

اَللّـهُمّ يا شا ِهدَ كُلّ َنجْوىَ ،ومَوْضِ عَ كُلّ شَكْوى ،وَعالِ مَ كُلّ َخفِيّ ةَ ،ومُنْتَ هى ُكلّ حاجَة ،يا مُبَْتدِئا

حرٌ
سنَ التّجاوُزِ ،يا جَوادُ يا مَ نْ ل يُواري مِنْ هُ لَيْلٌ داج ،وَل َب ْ
بِالّنعَ ِم عَلَى اْلعِبادِ ،يا كَريَ اْل َعفْوِ ،يا حَ َ

َعجّاجٌ ،وَل سَمآءٌ ذاتُ اَبْراج ،وَل ظُلَمٌ ذاتُ ارْتِتاج ،يا مَنِ الظّ ْل َمةُ عِ ْندَهُ ضِيآءٌ ،اَسْاَُلكَ بِن ُورِ وَ ْجهِكَ

صعِقا ،وَِباِ ْسمِكَ الّذى رَ َفعْ تَ بِ هِ ال سّماواتِ
جعَلْتَ هُ دَكّا وَ َخرّ موُسى َ
الْكَريِ الّذى َتجَلّيْ تَ بِ هِ لِ ْلجَبَلِ َف َ

بِل َعمَد ،وَ َس َطحْتَ بِ هِ ا َلْرْ ضَ عَلى وَجْ هِ ماء َجمَد ،وَبِاِ ْسمِكَ الَْمخْزوُ نِ اْلمَكْنوُ نِ اْلمَكْتوُ بِ الطّا ِهرِ

الّذى اِذا دُعي تَ بِهِ اَجَبْ تَ ،وَاِذا سُئِلْتَ بِهِ اعَطْيَ تْ ،وَِباِ ْسمِكَ السّبوُحِ اْل ُقدّو سِ الُْبرْها نِ الّذى هُوَ ن ُورٌ

شقّ تْ ،وَاِذا بَلَ غَ ال سّماواتِ فُِتحَ تْ،
عَلى ُكلّ نُور وَنوُرٌ مِ نْ نوُر يُضيُ مِنْ هُ كُلّ نوُر ،اِذا بَلَ غَ ا َلْرْ ضَ اْن َ
حقّ جَ ْبرَئيلَ وَميكائيلَ
وَاِذا بَلَ غَ اْل َعرْ شَ اهَْتزّ ،وَبِاِ ْسمِكَ الّذى َترَْتعِدُ مِنْ هُ فَرائِ صُ مَلئِكَتِ كَ ،وَاَ سْاَُلكَ ِب َ
حمّ د اْلمُ صْطَفى صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ َوعَلى جَمي عِ الَْنْبِيآءِ وَجَمي عِ اْلمَلئِ َكةِ،
وَاِ سْرافيلَ ،وَِبحَقّ ُم َ

خضْ ُر عَلى قُلَلِ الْمآءِ كَمـا مَشـى بِهِـ عَلى َجدَدِ الَْرْضـِ ،وَبِاِس ْـمِكَ الّذى
وَبِالِْس ْـمِ الّذى مَشـى بِهِـ اْل ِ
حرَ لِموُسى ،وََاغْرَقْ تَ ِف ْرعَوْ نَ وَقَ ْومَ هُ وَاَْنجَيْ تَ بِ هِ موُ سَى بْ َن ِعمْرا نَ َومَ نْ َمعَ هُ ،وَبِاِ ْسمِكَ
فَ َلقْ تَ بِ هِ الَْب ْ

الّذى دَعا كَ بِ هِ موُ سَى بْ ُن ِعمْران مِ نْ جانِ بِ الطّورِ الَْْيمَ نِ فَا سَْتجَبْتَ لَ هُ وَاَْلقَيْ تَ عَلَيْ هِ َمحَبّةً مِنْ كَ،
وَِباِ ْسمِكَ الّذى بِ هِ اَحْ ي عي سَى بْ نُ َمرْيَ مَ اْلمَوْ تى ،وَتَكَلّ مَ فِى اْلمَ ْهدِ صَبِيّا وَاَْبرَأَ الَْ ْكمَ هَ وَالَْْبرَ صَ

ِبِاذْنِ كَ ،وَبِاِ ْسمِكَ الّذى دَعا كَ بِ هِ َحمَلَ ُة َعرْشِ كَ وَجَ ْبرَئيلُ وَميكآئيلُ وَاِ سْرافيلُ وَحَبيِبكَ ُمحَ ّمدٌ صَلّى

الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ َومَلئِكَتِ كَ اْل ُم َقرّبوُ نَ وَاَنْبِيآؤُ كَ اْل ُمرْ سَلوُنَ َوعِبادُ كَ ال صّالِحوُنَ مِ نْ َاهْلِ ال سّماواتِ
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وَا َلْرَضيَ ،وَبِاِ ْسمِكَ الّذى دَعا كَ بِ هِ ذوُ النّو نِ ِاذْ ذَهَ بَ مُغاضِبا َفظَنّ اَ نْ لَ نْ َن ْقدِ َر عَلَيْ هِ فَنادى فِى
الظّلُماتِ اَنْ ل اِلـهَ اِلّ اَنْتَ سُبْحانَك اِنّى كُنْتُ مِنَ الظّالِميَ فَاسَْتجَبْتَ لَهُ وََنجّيْتَهُ مِنَ اْل َغمّ وَكَذِلكَ

نُ ْنجِى اْلمُ ْؤمِنيَ ،وَبِاِ ْسمِكَ اْلعَظي مِ الّذى دَعا كَ بِ هِ دا ُودُ وَ َخرّ َل كَ ساجِدا َف َغفَرْ تَ لَ هُ ذَنْبَ هُ ،وَبِاِ ْسمِكَ

الّذى َدعَتْ كَ بِ هِ آ سَِيةُ ا ْمرَأَةُ ِف ْرعَوْ نَ ِاذْ قالَ تْ رَبّ ابْ نِ ل عِنْدَ كَ بَيْتا فِى اْلجَّنةِ وََنجّ ن مِ نْ ِفرْعَوْ نَ
َو َعمَلِ هِ ،وََنجّن مِ نَ اْلقَوْ مِ الظّالِميَ ،فَا سَْتجَبْتَ لَها دُعآءَها وَبِاِ ْسمِكَ الّذى دَعا كَ بِ هِ اَيّو بُ ِاذْ حَلّ بِ هِ

الْبَلءُ فَعافَيْتَ هُ وَآتَيْتَ هُ اَهْلَ هُ َومِثْ َلهُ مْ َم َعهُ مْ رَ ْحمَةً مِ نْ عِنْدَ كَ َوذِكْرى لِلْعابِدي نَ ،وَبِاِ ْسمِكَ الّذى دَعا كَ بِ هِ

ت عَلَيْ هِ بَ صَرَهُ وَ ُقرّ َة عَيْنِ هِ يوُ ُسفَ وَ َج َمعْ تَ َشمْلَ هُ ،وَِباِ ْسمِكَ الّذى دَعا كَ بِ هِ سُلَيْمانُ
َيعْقوُ بُ َفرَ َددْ َ

فَوَهَبْ تَ لَ هُ مُلْكا ل يَنْبَ غى لَِحَد مِ نْ َب ْعدِ هِ اِنّ كَ اَنْ تَ الْ َوهّا بُ ،وَبِاِ ْسمِكَ الّذى َسخّرْتَ بِ هِ الْبُرا قَ

جدِ الْحرا مِ
سِ
حمّد صلى ال عليه وآله وسلم ِاذْ قالَ تَعال :سُبْحانَ الّذى اَ سْرى ِبعَبْدِ هِ لَ ْيلً مِ نَ اْلمَ ْ
لُِم َ
خرَ لَنا هذا وَما كُنّا لَ هُ ُم ْقرِنيَ وَاِنّا اِل رَبّنا َلمُ ْنقَلِبوُ نَ،
سجِدِ الَْقْصى ،وَقَوْلُ هُ :سُبْحانَ الّذى َس ّ
اِلَى اْلمَ ْ

وَِباِ ْسمِكَ الّذى تََنزّلَ بِ هِ جَ ْبرَئي ُل عَلى ُمحَمّ د صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،وَِباِ ْسمِكَ الّذى دَعا كَ بِ هِ آدَ مُ
حقّ ُمحَمّد خاتِ مَ النّبِّييَ ،وَِبحَقّ
َف َغ َفرْ تَ لَ هُ ذَنْبَ هُ وَاَ سْكَنَْتهُ جَنَّت كَ ،وَاَ ْساَلُكَ ِبحَقّ اْل ُقرْآ نِ اْلعَظي مِ ،وَِب َ

حقّ اْلقَلَ مِ
شرَ تْ ،وَِب َ
صحُفِ اِذا ُن ِ
اِبْرهي مَ ،وَِبحَقّ فَ صْلِكَ َيوْ مَ اْلقَضآءِ ،وَِبحَقّ اْلمَوازي نَ اِذا نُ صِبَتْ ،وَال ّ

وَ ما جَرى ،وَاللّوْ حِ وَ ما اَحْ صى ،وَِبحَقّ الِْ ْسمِ الّذى كَتَبْتَ ُه عَلى سُرادِقِ اْل َعرْ شِ قَبْلَ خَ ْلقِ كَ اْلخَلْ قَ

حمّدا عَ ْبدُهُ
شمْسَ وَاْل َق َمرَ ِباَْلفَىْ عام ،وَاَ ْش َهدُ اَنْ ل اِلـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَهُ ل شَريكَ لَهُ ،وَاَنّ مُ َ
وَالدّنْيا وَال ّ
خزُو نِ ف خَزآئِنِ كَ الّذى ا سْتَأَثرْتَ بِ هِ ف عِلْ مِ اْلغَيْ بِ عِنْدَ كَ لَ مْ يَ ْظ َهرْ
َورَسوُُلهُ ،وَاَ ْساَلُكَ ِباِ ْسمِكَ الَْم ْ

عَلَيْهِ اَ َحدٌ مِنْ خَ ْلقِكَ ل مَلَكٌ ُم َقرّبٌ وَل نَبِىّ ُمرْسَلٌ وَل عَ ْبدٌ مُصْطَفىً ،وَاَسْاَلُكَ بِاِ ْسمِكَ الّذى َش َققْتَ
بِ هِ الْبِحارَ ،وَقامَ تْ بِ هِ اْلجِبالُ ،وَاخْتَ َل فَ بِ هِ اللّيْلُ وَالنّهارُ ،وَِبحَقّ ال سّبْعِ اْلمَثا ن ،وَاْل ُقرْآ نِ اْلعَظي مِ،

وَِبحَقّ الْكِرا مَ الْكاتِبيَ ،وَِبحَقّ طه وَ يس وَكهي عص وَحع سق ،وَِبحَقّ تَوْراةِ موُ سى وَاِنْجي ِل عي سى

حمّ د صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ َوعَلى جَمي عِ الرّ سُلِ وَِباهِيّا شَراهِيّا ،اَللّ ـهُمّ اِنّى
َوزَب ُورِ دا ُودَ وَ ُفرْقا نِ ُم َ

حقّ تِلْ كَ اْلمُناجاةِ الّت كانَ تْ بَيَْن كَ وَبَيْ نَ موُ سَى بْ نِ َعمْرا نَ فَوْ قَ جََبلِ طوُرِ سَيْنآءَ ،وَاَ سْاَُلكَ
اَ ْساَلُكَ ِب َ

ب عَلى وَرَ قِ الزّيْتوُ نِ
ِباِ ْسمِكَ الّذى عَ ّلمْتَ هُ مَ َل كَ اْلمَوْ تِ ِلقَبْ ضِ ا َلْرْوا حِ ،وَاَ سْاَُلكَ بِاِ ْسمِكَ الّذى كُتِ َ
ضعَ تِ النّيا نُ لِتِلْ كَ اْلوَرَ َقةِ َفقُلْ تُ يا نارُ كوُ ن َبرْدا وَ سَلما ،وَاَ ْساَلُكَ بِاِ ْسمِكَ الّذى كَتَبْتَ هُ عَلى
خ َ
َف َ
ص ُه نآئِلٌ ،يا مَ نْ بِ هِ يُ سْتَغاثُ ،وَاِلَيْ هِ يُ ْلجَأُ،
سُرا ِدقِ الَْمجْدِ وَالْكَرا َمةِ يا مَ نْ ل ُيحْفي هِ سآئِلٌ ،وَل يَ ْنقُ ُ

ّكـ ا َلْعْلى
َمـ وَ َجد َ
ِسـمِكَ ا َلْعْظ ِ
ِنـ كِتابِكـَ ،وَبِا ْ
ِكـ َومُنْتَهَى الرّ ْح َمةِ م ْ
ِنـ َعرْش َ
َسـاَُلكَ ِبمَعا ِقدِ اْل ِعزّ م ْ
ا ْ
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َوكَلِماتِ كَ التّآمّا تِ اْلعُلى ،اَللّـ ُهمّ رَبّ الرّيا حِ وَما ذَرَ تْ ،وَال سّمآءِ وَما اَظَلّ تْ ،وَا َلْرْ ضِ وَما اَقَلّ تْ،
حقّ اْلمَلئِ َكةِ اْل ُمقَرّبيَ
حقّ ُكلّ َحقّ هُ َو عَلَ ْيكَ َحقّ ،وَِب َ
وَالشّياطيِ وَما اَضَلّتْ ،وَالْبِحارِ وَما َجرَتْ ،وَِب َ

حقّ كُلّ
حقّ اِبْرهيمَ خَلي ِلكَ ،وَِب َ
وَالرّوحانِّييَ وَالْكَروُبِّييَ وَاْلمُسَبّحيَ لَكَ بِاللّ ْيلِ وَالنّهارِ ل َيفْتَروُنَ ،وَِب َ
وَلِىّ يُنادي كَ بَيْ نَ ال صّفا وَاْل َمرْوَةِ وَتَ سْتَجيبُ لَ هُ دُعآءَ هُ يا مُجي بُ اَ سْاَُلكَ ِبحَقّ هذِ هِ الَْ سْماءِ وَبِهذِ هِ

ال ّدعَواتِ َانْ َت ْغفِرَ لَنا ما َق ّدمْنا وَما اَ ّخرْنا وَما اَ ْس َررْنا وَما َاعْلَنّا وَما اَْبدَيْنا وَما اَ ْخفَيْنا وَما اَنْتَ َاعْلَمُ بِهِ
ك عَلى ُكلّ شَىْء قَديرٌ ِبرَ ْحمَتِ كَ يا اَرْحَمَ الرّاحِميَ ،يا حافِظَ ُك ّل غَريب ،يا موُنِسَ كُلّ وَحيد،
مِنّا اِنّ َ
صرَ كُلّ مَظْلوُم يا رازِ قَ كُلّ مَحْروُم ،يا موُنِ سَ كُلّ مُ سْتَوْحِش ،يا صاحِبَ
يا قُوّةَ ُكلّ ضَعيف ،يا نا ِ

ُسـتَغيثيَ ،يـا صـَريخَ
ِياثـ اْلم ْ
كُلّ مُسـافِر ،يـا عِمادَ ُكلّ حاضِر ،يـا غا ِفرَ ُكلّ ذَن ْب وَخَطيئَة ،يـا غ َ
صرِخيَ ،يا كاشِ فَ ُك َر بِ اْلمَكْروُبيَ ،يا فارِ جَ َهمّ اْل َمهْموُميَ ،يا بَدي عَ ال سّماواتِ وَا َلْرَضيَ،
اْلمُ سَْت ْ
يا مُنْتَهى غاَيةَ الطّالِبيَ ،يا مُجي بَ َدعْوَةِ اْل ُمضْ َطرّينَ ،يا َارْحَمَ الرّاحِميَ ،يا رَبّ الْعالَمي ،يا دَيّا نِ يَوْ مِ

الدّي نِ ،يا اَ ْج َودَ الَْجْوَدي نَ ،يا اَ ْكرَ مَ الَْ ْك َرمِيَ ،يا اَ ْسمَعَ ال سّامِعيَ ،يا اَبْ صَرَ النّاظِري نَ ،يا اَ ْقدَرَ
الْقادِري نَِ ،اغْ ِفرْ لِ َى الذّنوُ بَ الّت ُتغَّيرُ الّنعَ مَ ،وَا ْغفِرْ لِ َى الذّنوُ بَ الّت ت ُورِ ثُ الّندَ مَ ،وَا ْغفِرْ لِ َى الذّنوُ بَ

صمَ ،وَا ْغفِرْ لِ َى الذّنوُ بَ الّت َت ُر ّد الدّعآءَ ،وَا ْغ ِفرْ
سقَمَ ،وَاغْ ِفرْ لِ َى الذّنوُ بَ الّت َتهْتِ كُ اْلعِ َ
الّت توُ َر ثُ ال ّ
لِ َى الذّن ُو بَ الّ ت َتحْبِ سُ قَ ْطرَ ال سّمآءِ ،وَاغْ ِفرْ لِ َى الذّنوُ بَ الّ ت ُت َعجّلُ اْلفَنآءَ ،وَا ْغفِرْ لِ َى الذّنوُ بَ الّ ت

َتجْلِ بُ الشّقآءَ ،وَا ْغفِرْ لِ َى الذّنوُ بَ الّت ُتظْلِ مُ اْلهَوآءَ ،وَا ْغ ِفرْ لِىَ الذّنوُ بَ الّت تَ ْكشِ فُ اْلغِطآءَ ،وَا ْغ ِفرْ
لِ َى الذّن ُوبَ الّت ل َي ْغفِرُها غَ ْيرُ كَ يا َالُ ،وَا ْحمِ ْل عَنّى كُلّ تَِبعَة لَِحَد مِنْ خَ ْل ِقكَ ،وَا ْجعَلْ ل مِنْ َامْرى

صدْرىَ ،ورَجآءَ كَ ف قَلْ ب حَتّى ل اَرْجُ َو غَ ْيرَ كَ ،اَللّ ـ ُهمّ
خرَجا وَيُ سْرا ،وَاَْنزِلْ يَقينَ كَ ف َ
َفرَجا َومَ ْ

صحَبْن ف لَيْلى وَنَهارى َومِ نْ بَيْ نِ َيدَىّ َومِ نْ َخلْ فى َوعَ نْ يَمي ن َوعَ نْ
ا ْحفَظْ ن وَعافِ ن ف مَقا مى وَا ْ

خذُلْن فِى اْلعَسيِ ،وَا ْهدِن
سرْ لِىَ السّبيلَ ،وَاَحْسِنْ لِىَ التّيْسِيَ ،وَل َت ْ
شِمال َومِنْ فَوْقى َومِنْ َتحْت ،وَيَ ّ
يا خَ ْيرَ دَليل ،وَل تَكِلْن اِل َنفْسى فِى الُْموُرِ ،وََلقّن كُلّ سُروُر ،وَاقْلِبْن اِل اَهْلى بِاْلفَل حِ وَالنّجا حِ

ك عَلى كُلّ شَىْء قَديرٌ ،وَارْزُقْن مِ نْ فَضْ ِل كَ ،وَاَوْ سِ ْع عَلَىّ مِ نْ طَيّبا تِ
َمحْبوُرا فِى الْعا ِجلِ وَالَْجَلِ اِنّ َ
رِزْ ِق كَ ،وَا سَْت ْعمِلْن ف طاعَتِ كَ ،وَاَ ِجرْن مِ ْن عَذابِ كَ وَنارِ كَ ،وَاقْلِبْن اِذا تَوَفّيْتَن اِل جَنّتِ كَ ِبرَحْمَتِ كَ،

اَللّــهُمّ اِنّى اَع ُوذُ بِكَـ مِن ْـ زَوالِ ِن ْعمَتِكـََ ،ومِن ْـَتحْويلِ عافِيَتِكـََ ،ومِن ْـ حُلوُلِ َن ِقمَتِكَـ َومِن ْـنُزوُلِ

عَذابِكَ ،وَاَع ُوذُ بِكَ مِنْ َجهْدِ الْبَلءَِ ،و َدرَكِ الشّقآءَِ ،ومِنْ سُوءِ اْلقَضآءِ ،وَشَماَتةِ ا َلْعْدآءَِ ،ومِنْ َشرّ ما

جعَلْن مِ نَ الَْشْرارِ ،وَل مِ نْ اَ صْحابِ
يَ ْنزِلُ مِ نَ ال سّمآءَِ ،ومِ نْ َشرّ ما فِى الْكِتا بِ اْلمُنْزَلِ ،اَللّـ ُهمّ ل َت ْ
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حقْنـ بِالَبْرارِ ،وَارْزُقْنـ
صـحَْبةَ الَْخْيارِ ،وَاَحْيِنـ حَياةً طَيَّبةً وَتَوَفّنـ وَفاةً طَيَّبةً تُ ْل ِ
ح ِرمْنـ ُ
النّارِ ،وَل َت ْ
حمْ ُد عَلى حُ سْنِ بَلئِ كَ وَ صُ ْنعِكَ،
صدْق عِ ْندَ مَل يك ُمقَْتدِر ،اَللّ ـ ُهمّ َل كَ اْل َ
مُرا َف َقةِ الَنْبِيآءِ ف َمقْ َعدِ ِ

حمْ ُد عَلَى الِْ سْلمِ وَاتّبا عِ ال سَّنةِ يا رَبّ كَما َهدَيَْتهُ مْ لِدينِ كَ َوعَ ّلمْتَهُ مْ كِتاَب كَ فَا ْهدِنا َوعَ ّلمْنا،
وََل كَ اْل َ
ـتَ خَلْقـىَ ،وعَ ّلمْتَنـ
ك عِنْدى خآصّـةً كَمـا خَ َلقْتَنـ فَاَحْسَنْ
ـعِ َ
وَلَكَـ اْلحَ ْمدُ عَلى حُس ْـنِ بَلئِكَـ وَصُ ْن

ك عَلَىّ قَديا وَحَديثا ،فَكَ مْ مِ نْ
َفاَحْ سَنْتَ َتعْليمى ،وَ َهدَيْتَن فَاَحْ سَنْتَ هِدايَت ،فَلَ كَ اْلحَ ْمدُ عَلى اِنْعامِ َ

َكرْب يا سَيّدى َقدْ َفرّجْتَ هُ ،وَكَ مْ مِ نْ َغمّ يا سَيّدى َقدْ َنفّ سَْتهُ ،وَ كَ مْ مِ نْ هَ مّ يا سيّدى قَد َكشَفتَه،
حمْ ُد عَلى كُلّ حال ف
َوكَم مَنْ بَلء يا سيّدى قَد صَرفَتَه وَكَمْ مِنْ عَيْب يا سَيّدى َقدْ سََترَْتهُ ،فَ َلكَ اْل َ

ِكـ
ِنـ اَفْضَ ِل عِباد َ
ِهـ الْحالِ وَكُلّ حال اَللّــُهمّ ا ْجعَلْنـ م ْ
كُلّ مَثْوىً وَزَمان َومُ ْنقَلَب َومَقامَ ،وعَلى هذ ِ

شفُ هُ اَوْ سُوء تَ صْرِ ُفهُ اَوْ بَلء َتدْ َفعُ هُ اَوْ خَيْر تَسوُ ُقهُ اَوْ
ضرّ تَ ْك ِ
نَصيبا ف هذَا الْيَوْ مِ مِ نْ خَيْر َتقْ سِ ُمهُ اَوْ ُ

رَ ْحمَة تَ ْنشُرُها اَوْ عافِيَة تُلْبِسُها ،فَاِنّكَ عَلى كُلّ شَىْء قَديرٌ وَبَِيدِكَ خَزآئِنُ السّماواتِ وَالَْرْضِ ،وَاَنْتَ
ص نآئِلُ هُ ،وَل يَ ْن َفدُ ما عِ ْندَ هُ َبلْ
الْوا ِحدُ الْكَريُ اْلمُعْطِى الّذى ل ُي َردّ سآئِ ُلهُ ،وَل ُيخَيّ بُ آ ِملُ هُ ،وَل يَ ْنقُ ُ

َيزْدادُ كَ ْثرَةً وَطَيّبا َوعَطآءً وَجوُدا ،وَا ْرزُقْ ن مِ نْ خَزآئِنِ كَ الّ ت ل َتفْ نَ ،ومِ نْ رَ ْحمَتِ كَ الْوا ِس َعةِ اِنّ
ت عَلى كُلّ شَىْء قَديرٌ ِبرَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .
عَطآءَكَ َلمْ يَ ُكنْ مَحْظوُرا ،وَاَنْ َ
الثّان  :أن يسبّح ألف مرّة بالتّسبيحات العشر الّت رواها السّيد وستأت ف أعمال يوم عرفة .

الثّالث  :أن يقرأ الدّعاء اَللّـ ُهمّ َمنْ َتعَبّأَ

وََتهَيّأَ السنون قراءته ف يوم عرفة وليلة المعة ونارها ،وقد م ّر ف خلل أعمال ليلة المعة.

الرّابع  :أن يزور السي (عليه السلم) وأرض كربلء ويقيم با حتّى يعيّد ،ليقيه ال شرّ سنته .

اليوم التّاسع
هو يوم عرفة وهو عيد من العياد العظيمة وإن ل يس ّم عيدا ،وهو يوم دعا ال عباده فيه ال طاعته وعبادته وبسط لم موائد احسانه وجوده،
والشّيطان فيه ذليل حقي طريد غضبان أكثر من أ يّ وقت سواه  ،وروي ا نّ المام زين العابدين صلوات ال وسلمه عليه سع ف يوم عرفة

سائلً يسأل النّاس فقال له  :ويلك أتسأل غي ال ف هذا اليوم وهو يوم يرجى فيه للجنّة ف الرحام أن تعمّها ف ضل ال تعال فتسعد ،ولذا

اليوم عدّة أعمال :
الوّل  :الغُسل .
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الثّا ن  :زيارة ال سي صلوات ال عل يه ،فانّ ها تعدل ألف حجّة وألف عمرة وألف جهاد بل تفوق ها ،والحاد يث ف كثرة ف ضل زيار ته (عل يه
ض َر عَرفات  ،بل يفوقه
السلم) ف هذا اليوم متواترة ،ومن وفّق فيه لزيارته (عليه السلم) والضور تت قبّته القدّسة فهو ل يق ّل أجرا عمّن ح َ
وستأت صفة زيارته (عليه السلم) ف هذا اليوم ف باب الزّيارات ان شاء ال تعال .

الثّالث  :أن يصلّي بعد فريضة العصر قبل أن يبدأ ف دعوات عرفة ركعتي تت ال سّماء ويقرّ ل تعال بذنوبه ليفوز بثواب عرفات ويغفر ذنُوبه

ثّ يشرع ف أعمال عرفة ودعواته الأثورة عن الجج الطّاهرة صلوات ال عليهم ،وهي اكثر من أن تذكر ف هذه الوجيزة ونن نقتصر منها با
يسعه الكتاب .
ب صوم يوم عرفة لن ل يضعف عن الدّعاء والغتسال قبل الزّوال وزيارة الُسي صلوات ال عليه فيه وف
قال الكفعمي ف الصباح  :يستح ّ
ليلته ،فاذا زالت الشّمس فأبرز تت السّماء وصلّ الظّهرين تسن ركوعهما وسجودها ،فاذا فرغت فصلّ ركعتي ف الول بعد المد التّوحيد
وف الثّانية بعد المد سورة ُقلْ يا أيّها الْكا ِفرُونَ ّث صلّ أربعا اخرى ف كلّ ركعة المد والتّوحيد خسون مرّة .

أقول  :هذه ال صّلة هي صلة أم ي الؤمن ي (عليه ال سلم) ال ت م ضت ف أعمال يوم الُم عة  ،ثّ قل :ما ذكره ابن طاووس ف كتاب القبال
مرويّا عن النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) وهو :

سُبْحانَ الّذى فِى ال سّمآ ِء َعرْشُ هُ ،سُبْحانَ الّذى فِى ا َلْرْ ضِ حُ ْكمُ هُ ،سُبْحانَ الّذى فِى اْلقُبوُرِ قَضآؤُ هُ،

ـْحانَ الّذى فِى اْلجَّنةِ رَ ْحمَتُ هُ،
حرِ سَبي ُلهُ ،سُبْحانَ الّذى فِى النّارِ سُلْطاُنهُ ،سُب
سُبْحانَ الّذى فِى الَْب ْ

سُبْحانَ الّذى فِى اْلقِيا َم ِة َعدْلُهُ ،سُبْحانَ الّذى رَفَعَ السّمآءِ ،سُبْحانَ الّذى بَسَطَ ا َلرْضَ ،سُبْحانَ الّذى

ح ْمدُ لِ وَل اِلـهَ اِلّ الُ وَالُ اَكَْبرُ
ل مَ ْلجَاَ وَل مَنْجا مِنْ هُ اِلّ اِلَيْ هِ  .ثّم قل  :سُبْحانَ الِ وَاْل َ

مائة مرّة  ،واقرأ

التّوحيد مائة مرّة وآية الكرسي مائة مرّة وصلّ على ممد وآله مائة مرّة وقل  :ل اِلـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَهُ لَهُ اْلمُلْ كُ
ح ْمدُ ُيحْ ي وَيُمي تُ وَيُمي تُ وَُيحْ ي وَهُوَ حَىّ ل يَموُ تُ بَِيدِ هِ اْلخَ ْيرُ وَهُ َو عَلى كُلّ شَىْء قَديرٌ
وَلَ هُ اْل َ

(عشرا) اَ سَْت ْغفِرُ الَ الّذى ل اِلـهَ اِلّ هُوَ اْلحَىّ اْلقَيّو مُ وَاَتوُ بُ اِلَيْ هِ (عشرا) يا َالُ (عشرا) يا رَحْم نُ (عشرا) يا
رَحيمُ (عشرا) يا بَديعُ السّماواتِ وَا َلْرْضِ يا ذَا اْلجَللِ وَالِكْرامِ (عشرا) يا حَىّ يا قَيّومُ (عشرا) يا حَنّانُ يا
مَنّا نُ (عشرا) يا ل اِلـهَ اِلّ اَنْ تَ (عشرا) آميَ (عشرا) ثّ قل  :اَللّـهُمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ يا مَ نْ هُوَ اَ ْقرَ بُ اِلَ ّى مِ نْ
حَبْلِ الْوَريدِ ،يا مَ نْ يَحوُلُ بَيْ نَ اْل َمرْءِ وَقَلْبِ هِ ،يا مَ نْ هُوَ بِاْلمَنْ َظرِ ا َلْعْلى وَبِالُْفُ قِ الْمُبيِ ،يا مَ نْ هُوَ

الرّحْم نُ عَلَى اْل َعرْ شِ ا سْتَوى ،يا مَ نْ لَيْ سَ َكمِثْلِ هِ شَىْءٌ َوهُوَ ال سّميعُ الْبَصيُ ،اَ سْاَُلكَ اَ نْ تُ صَلّ َى عَلى
حمّد .
حمّد وَآلِ مُ َ
ُم َ

وسل حاجتك تُقضى ان شاء ال تعال .

ّث ادع بذه الصّلوات الت روى عن الّصادق (عليه السلم)  :ا ّن من أراد أن يس ّر ممّدا وآل ممّد (عليهم السلم) فليقل ف صلته عليهم :
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اَللّـهُمّ يا اَجْ َودَ مَنْ َاعْطى ،وَيا خَ ْيرَ مَنْ سُئِلَ ،وَيا َارْحَمَ مَنِ اسُْترْ ِحمَ اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِهِ
حمّد وَآلِ هِ فِى اْل َملَءِ ا َلْعْلى ،وَ صَلّ
فِى الَْوّليَ ،وَ صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ هِ فِى الْخِري نَ ،وَ صَ ّل عَلى ُم َ

شرَفَـ وَالرّ ْف َعةَ
حمّدا وَآلَ هِ الْوَسـي َلةَ وَاْلفَضي َلةَ وَال ّ
حمّدـ وَآلِهِـ فِى اْلمُرْ سَليَ ،اَللّــُهمّ َاعْ طِ ُم َ
عَلى ُم َ
حرِمْ ن فِى اْلقِيا َمةِ
حمّ د صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ وَلَ مْ َارَ هُ فَل َت ْ
يةَ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّى آمَنْ تُ ِب ُم َ
وَالدّرَ َجةَ الْكَب َ

شرَبا رَوِيّا سآئِغا هَنيئا ل اَ ْظمَأُ َب ْعدَ هُ
صحْبََتهُ وَتَوَفّن عَلى مِلّتِ هِ ،وَا ْسقِن مِ نْ حَوْضِ هِ َم ْ
رُؤْيَتَ هُ ،وَارْزُقْن ُ
ك عَلى كُلّ شَىْء قَديرٌ ،اَللّـهُمّ اِنّى آمَنْ تُ ِب ُمحَمّد صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ وَلَ مْ اَ َر هُ َف َعرَّفْن فِى
اَبَدا اِنّ َ
ل عَلَ ْيهِ وَآِلهِ مِنّى َتحِّيةً كَثيَةً وَسَلما .
حمّدا صَلّى ا ُ
اْلجِنانِ وَ ْج َههُ ،اَللّـهُمّ بَلّغْ ُم َ

ّث ادعُ بدعاء اُمّ داوُد وقد م ّر ذكره ف أعمال رجب ّث سبّح بذا التّسبيح وثوابه ل يصى كثرة تركناه اختصارا وهو :

سُبْحانَ الَ قَبْلَ ُكلّ اَحَد ،وَ سُبْحانَ الِ َب ْعدَ كُلّ اَحَد ،وَ سُبْحانَ الَ مَ عَ ُكلّ اَحَد ،وَ سُبْحانَ الَ يَبْقى
ضلً كَثيا قَبْلَ كُلّ اَحَد،
رَبّ نا وَيفْ ن ُكلّ وأحَد ،وَ سُبْحانَ الِ تَ سْبيحا َيفْضُلُ تَ سْبيحَ اْلمُ سَبّحيَ فَ ْ

وَ سُبْحا َن الِ تَسْبيحا َي ْفضُلُ تَسْبيحَ اْلمُسَبّحيَ َفضْلً كَثيا َب ْعدَ كُلّ اَحَد ،وَسُبْحانَ الِ تَسْبيحا َي ْفضُلُ

ضلً كَثيا مَ عَ كُلّ اَحَد ،وَ سُبْحانَ الِ تَ سْبيحا َيفْضُلُ تَ سْبيحَ اْلمُ سَبّحيَ َفضْلً
تَ سْبيحَ اْلمُ سَبّحيَ َف ْ

كَثيا ِلرَبّنَا الْباقى وََيفْن ُكلّ اَحَد ،وَ سُبْحانَ الِ تَ سْبيحا ل ُيحْصى وَل ُيدْرى وَل يُنْسى وَل يَبْلى وَل

َيفْ ن وَلَيْ سَ لَ هُ مُنْتَ هى ،وَ سُبْحانَ الِ تَ سْبيحا يَدوُ مُ ِبدَوامِ هِ وَيَبْ قى بِبَقآئِ هِ ف سِنِى الْعالَميَ وَشُه ُورِ

الدّه ُورِ وَاَيّا ِم الدّنْ يا وَ ساعاتِ اللّيْلِ وَالنّهارِ ،وَ سُبْحانَ الِ اََبدَ الََْبدِ َومَ عَ الََْبدِ مِمّا ل ُيحْ صيهِ اْل َع َددُ
حمْدُ لِ قَبْلَ ُكلّ اَحَد
وَل ُيفْنيهِـ ا َلْ َمدُ وَل َيقْ َطعُهُـ الََْبدُ ،وَتَبارَكَـ الُ اَحْسَـنُ الْخالِقيَ  .ث ّ قـل  :وَاْل َ

ح ْمدُ لِ َب ْعدَ كُلّ اَحَد .
وَاْل َ

حمْدُ لِ) ،فاذا انتهيت ال اَحْسَنُ الْخالِقيَ تعود فتقول  :ل
ال آخر ما م ّر ف التّسبيح غي انّك تقول عوض (سُبْحانَ الَ) (اْل َ

اِلـهَ اِ ّل الُ قَبْلَ كُلّ اَحَد ال آخره تستبدل بـ ( سُبْحانَ الَ) كلمة (ل اِلـهَ اِلّ الُ) ثّ تقول  :وَالُ اَكَْبرُ قَبْلَ
كُلّ اَحَد ال آخره ت ستبدل ب ـ ( سُبْحانَ الَ) (الُ اَكَْبرُ) ثّ تد عو بالدّعاء اَللّـ ُهمّ مَ نْ َتعَبّأَ

وََتهَيّأَ و قد م ّر ف أعمال ليلة

المعة ّث ادع با ذكره الشّيخ .
أقول  :هذا دعاء يدعى به ف الوقف ف عرفات وهو دعاء طويل وقد أعرضنا عن ذكره ،وادعُ ايضا ف هذا اليوم وأنت خاشِع بالدّعاء السّابع

والربعي من الصّحيفة الكاملة وهو يتوي على جيع مطالب الدّنيا والخرة صلوات ال على منشئها ،ومن دعوات هذا اليوم الشهورات دعاء
سيّد الشّهداء (عليه السلم) .
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روى بشر وبشي ابنا غالب السدي قال  :كنّا مع السي بن علي (عليهما السلم) عشيّة عرفة ،فخرج (عليه السلم) من فُسطاطه متذّللً
خاشا فج عل ي شي هونا هونا حتّى و قف هو وجا عة من أ هل بي ته وولده وموال يه ف مي سرة ال بل م ستقبل الب يت ،ثّ ر فع يد يه تلقاء وج هه
كاستطعام السكيّ ،ث قال :

ح ْمدُ لِ الّذى لَيْ سَ ِلقَضآئِ هِ دافِ عٌ ،وَل ِلعَطائِ هِ مانِ عٌ ،وَل كَ صُ ْن ِعهِ صُنْعُ صانِع ،وَهُوَ اْلجَوادُ الْوا سِعُ،
اَْل َ

فَ َطرَ اَجْناسَ الْبَدائِعِ ،واَْتقَنَ ِبحِ ْكمَتِهِ الصّنائِعَ ،ل َتخْفى عَلَيْهِ الطّلئِعُ ،وَل تَضيعُ عِ ْندَهُ اْلوَدائِعُ ،جازى

كُلّ صانِع ،وَرائِ شُ كُلّ قانع ،وَراحِ مُ كُلّ ضارِعَ ،ومُنْزِلُ اْلمَنافِ عِ وَالْكِتا بِ الْجامِ عِ ،بِالنّورِ ال سّاطِعِ،
َوهُوَ لِل ّدعَوا تِ سامِعٌ ،وَلِلْ ُكرُبا تِ دافِ عٌ ،وَلِلدّرَجا تِ رافِ عٌ ،وَلِ ْلجَباِبرَةِ قامِ عٌ ،فَل اِل َه غَ ْيرُ هُ ،وَل شَىءَ

َي ْعدِلُ هُ ،وَلَيْ سَ َكمِثْلِ هِ شَىءٌَ ،وهُوَ ال سّميعُ الْبَ صيُ ،اللّطي فُ الْخَبيُ ،وَهُ َو عَلى ُكلّ شَىء قَديرٌ ،اَل ّلهُمّ
اِنّى َا ْرغَ بُ إِلَ ْيكَ ،وَاَ ْشهَدُ بِالرّبُوبِّيةِ َلكَُ ،م ِقرّا ِباَنّ كَ رَبّى ،اِلَ ْيكَ َم َردّى ،اِبَْتدَأتَن بِِن ْعمَتِ كَ قَ ْبلَ اَ نْ َاكُو نَ

ف الدّهُورِ
شَيْئامَذكورا ،وَخَ َلقْتَ ن مِ نَ التّرا بِ ،ثُمّ اَ سْكَنْتَنِى الَْ صْلبَ ،آمِنا ِلرَيْ بِ اْلمَنُو نِ ،وَاخْتِل ِ
وال سّنيَ ،فَلَ مْ َازَلْ ظاعِنا مِ نْ صُلْب اِل رَحِم ،ف تَقادُم مِ نَ الَْيّا مِ الْماضَِيةِ ،وَاْلقُرُو نِ الْخالَِيةِ ،لَ مْ

خرِجْن ِلرَأفَتِ كَ ب ،وَُل ْطفِ كَ ل ،وَاِحْ ساِنكَ اِلَىّ ،ف دَوَْلةِ اَِئ ّمةِ الْ ُك ْفرِ الّذي نَ َن َقضُوا عَ ْهدَ كَ ،وَ َكذّبُوا
ُت ْ

سرْتَن ،وَفي هِ اَْنشَأْتَنَ ،ومِ نْ قَبْلِ رَؤُفْ تَ
رُ سُلَكَ ،لكِنّ كَ اَ ْخرَجْتَن للّذى سََبقَ ل مِ نَ اْلهُدى ،الّذى لَ هُ يَ ّ
ب ِبجَميلِ صُ ْن ِعكَ ،وَ سَوابِغِ ِن َعمِ كَ ،فابَْت َدعْ تَ خَلْقى مِ نْ مَنِىّ ُيمْن ،وَاَ سْكَنْتَن ف ظُلُمات ثَلث ،بَيْ نَ

جعَلْ اِلَىّ شَيْئا مِ نْ َامْرىُ ،ثمّ اَ ْخرَجْتَن لِلّذى سََبقَ ل مِ نَ
شهِدْن خَلْقى ،وَلَ مْ َت ْ
َلحْم َودَم وَجِلْد ،لَ مْ ُت ْ

اْلهُدى اِلَى الدّنْيا تآمّا سَوِيّا ،وَ َحفِظْتَن فِى اْل َم ْهدِ ِط ْفلً صَبِيّاَ ،ورَزَقْتَن مِ نَ اْلغِذآءِ لَبَنا َمرِيّاَ ،وعَ َطفْ تَ

عَلَىّ قُلُوبَ اْلحَواضِنِ ،وَ َكفّلْتَنِى ا ُلْمّهاتِ الرّواحِمََ ،و َكلْتَن مِنْ طَوارِقِ الْجآنّ ،وَسَ ّلمْتَن مِنَ الزّيادَةِ
ت عَلَىّ سَوابِغَ النْعامِ،
وَالّنقْصانِ ،فَتَعالَيْتَ يا رَحيمُ يا رَحْمنُ ،حتّى ِاذَا اسَْتهْلَلْتُ ناطِقا بِالْكَلمِ ،اَْت َممْ َ

ت عَلَىّ ُحجَتّ كَِ ،باَ نْ
َورَبّيْتَ ن آيِدا ف كُلّ عام ،حَتّى إذَا اكَْتمَلَ تْ فِ ْطرَ تى ،وَاعْتَدَلَ تْ ِمرّ تى ،اَوْجَبْ َ
ض كَ مِ نْ بَدائِ عِ
اَْل َهمْتَن َمعْرِفَتَ كَ ،وَرَ ّوعْتَن ِبعَجايِ بِ حِكْمَتِ كَ ،وَاَْيقَظْتَن لِما ذَرَأ تَ ف سَمآئِكَ وَاَرْ ِ

ت عَلَىّ طاعََت كَ َوعِبادََت كَ ،وَ َفهّمْتَن ما جاءَ تْ بِ هِ رُ سُ ُلكَ،
خَ ْل ِق كَ ،وَنَّبهْتَن ِلشُكْرِ كََ ،وذِ ْكرِ كَ ،وَاَوجَبْ َ
سرْتَ ل َتقَبّلَ َمرْضاِت كََ ،ومَنَنْ تَ عَلَىّ ف جَمي عِ ذلِ كَ ِبعَوِن كَ وَلُ ْطفِ كَ ،ثُمّ ِاذْ خَ َلقْتَ ن مِ نْ خَ ْيرِ
وَيَ ّ

الثّرى ،لَ مْ َترْ ضَ ل يا اِل ى ِن ْعمَةً دُو نَ اُخرىَ ،ورَزَقْتَ ن مِ نْ اَنوا عِ اْلمَعا شِ ،وَ صُنُوفِ الرّيا شِ ِبمَنّ كَ

ت عَنّى كُلّ
صرَفْ َ
ت عَلَىّ جَمي عَ الّنعَ مِ ،وَ َ
اْلعَظي مِ ا َلْعْظَ مِ عَلَىّ ،وَاِحْساِنكَ اْلقَديِ اِلَىّ ،حَتّى اِذا اَْتمَمْ َ

الّنقَمِ ،لَمْ َيمَْنعْكَ َجهْلى وَ ُجرْأَتى عَلَ ْيكَ َانْ دَلَلْتَن اِل ما ُي َقرّبُن اِلَيْكَ ،وَو ّفقْتَن لِما ُيزِْلفُن َلدَيْكَ ،فَِانْ
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َدعْوَتُ كَ اَجَبْتَن ،وَاِ نْ سَأَلُْتكَ َاعْطَيْتَن ،وَاِ نْ اَ َطعْتُ كَ شَ َكرْتَن ،وَاِ نْ شَ َكرْتُ كَ ِزدْتَن ،كُلّ ذلِ كَ اِكْمالٌ
ك عَلَىّ ،وَاِحْسانِكَ اِلَىّ ،فَ سُبْحاَنكَ سُبْحاَنكَ ،مِ نْ مُبْدِئ مُعيد ،حَميد ميدَ ،ت َقدّ سَتْ اَ سْمآؤُكَ،
لَِْن ُعمِ َ

ى عَطايا كَ أَقُو مُ بِ ها شُكْرا ،وَهِىَ يا
َوعَ ُظمَ تْ آلؤُ كََ ،فأَىّ ِن َعمِ كَ يا اِل ى اُحْ صى َعدَدا َوذِكْرا ،أَ مْ اَ ّ

ت عَنّى اَل ّل ُهمّ ِمنَ
صرَفْتَ َودَرَْأ َ
حصَِيهَا الْعآدّوُنَ ،أَوْ يَبْلُ َغ عِلْما ِبهَا الْحافِظُونَُ ،ثمّ ما َ
رَبّ َاكْثرُ مِنْ اَنْ ُي ْ

َالسـرّآءِ ،وَاَنَا اَ ْشهَدُ يـا اِلىـ ِبحَقي َقةِ ايانـَ ،و َعقْدِ
ِنـ الْعافَِيةِ و ّ
ضرّ وَالضّرّآءِ ،أَكَْثرَ مِمّا َظ َهرَ ل م َ
ال ُ
ِقـ مَجارى نُورِ بَصـَرى،
ُونـ ضَميىَ ،وعَلئ ِ
ِنـ مَكْن ِ
ِصـ صـَريحِ تَوْحيدى ،وَباط ِ
َماتـ يَقينـ ،وَخال ِ
َعز ِ
حةِ جَبين ،وَ ُخرْ قِ مَسا ِربِ َنفْسى ،وَخَذاري فِ مارِ ِن ِعرْنَينَ ،ومَسارِبِ سِماخِ َسمْعى،
ص ْف َ
وَاَساريرِ َ

ِتـ
َكـ فَمـى وَفَكّىَ ،ومَناب ِ
َفظـ لِسـانَ ،و َم ْغرَزِ حَن ِ
ِكاتـ ل ِ
ْهـ َشفَتاىَ ،وَحر ِ
َتـ عَلَي ِ
ّتـ وَاَطَبق ْ
ضم ْ
وَمـا ُ

اَضْراسىَ ،ومَساغِ مَ ْطعَمى َو َمشْرَب ،وَحِماَلةِ اُمّ رَأْسى ،وَبُلُو غِ فارِ غِ حباِئ ِل عُنُقىَ ،ومَا اشَْتمَ َل عَليْ هِ

تامُورُ صَدرى ،وَحائِلِ حَبْلِ وَتين ،وَنِيا طِ حِجا بِ قَلْب ،وَأَفْلذِ حَواشى كَبِدى ،وَما حَوَتْ هُ شَراسيفُ

َطرافـ اَنامِلى وََلحْمـى َودَمـى ،وَ َشعْرى وََبشَرى،
ُ
َبضـ عَوامِلى ،وَا
ِقاقـ مَفاصـِلى ،وَق ُ
اَضْلعـى ،وَح ُ

ج عَلى ذلِ كَ اَيّا مَ رَِضاعى،
سَ
َوعَ صَب وَقَ صَبَ ،وعِظامى َو ُمخّى َو ُعرُوقى ،وَجَمي عُ جَوارِحىَ ،ومَا انْتَ َ

وَ ما اَقلّ تِ الَْرْ ضُ مِنّى ،وََنوْ مى وَيقَظَ ت وَ سُكُون وَحرَكا تِ رُكُو عى وَ ُسجُودىَ ،ا نْ لَوْ حاوَلْ تُ
ت ذلِ كَ
وَاجَْت َهدْ تُ َمدَى الَْعصارِ وَالَْحْقا بِ لَ ْو ُعمّرْتُها اَ نْ أُ َؤدّىَ شُ ْكرَ وا ِحدَة مِ نْ أَْن ُعمِ كَ مَا ا سْتَ َطعْ ُ

اِلّ ِبمَنّ كَ اْلمُوجَ بِ عَلَىّ بِ هِ شُ ْكرَ كَ اَبَدا جَديدا ،وَثَنآءً طارِفا عَتيدا ،اَجَلْ وَلوْ َحرَ صْتُ اَنَا وَالْعآدّو نَ
مِ نْ اَنامِ كَ ،أَ نْ ُنحْ صِىَ مَدى اِنْعامِ كَ ،ساِل ِفهِ وَآِنفِ هِ ما حَ صَرْنا ُه عَدَدا ،وَل اَحْ صَيناهُ َامَدا ،هَيْها تَ أنّى

ص َدقَ كِتابُكَ
ذلِكَ وَاَنْتَ الُْمخِْبرُ ف كِتابِكَ النّاطِقِ ،وَالنَّبأِ الصّا ِدقِ ،وَِانْ َت ُعدّوا ِن ْع َمةَ الِ ل ُتحْصُوهاَ ،
اَل ّل ُهمّ وَاِنْبآؤُكَ ،وَبَ ّلغَتْ اَنْبِيآؤُكَ وَرُسُ ُلكَ ،ما اَْنزَلْتَ عَلَيْهِمْ مِنْ وَحِْيكَ ،وَ َش َرعْتَ َلهُمْ وَِبهِمْ مِنْ دينِكَ،

ح ْمدُ لِ الّذى
جَهْدى وَ ِجدّىَ ،ومَبْلَ غِ طاعَ ت وَوُ سْعى ،وَأَقُولُ مُ ْؤمِنا مُوقِنا ،اَْل َ
غَ ْيرَ أَنّى يا اِل ى اَ ْش َهدُ ِب ُ

خذْ وَلَدا فَيَكُونَُ مَوْرُوثا ،وَلَ مْ يَكُ نْ لَ هُ شَري كٌ ف مُلْكِ هِ فَيُضآدَّ هُ فيَما ابَْتدَ عَ ،وَل وَلِىّ مِ نَ الذّلّ
لَ مْ يَّت ِ

فَُيرْ ِفدَ هُ فيما صَنَعَ ،فَ سُبْحاَنهُ سُبْحاَنهَُ ،لوْ كا نَ فيهِما آِل َهةٌ اِلّ ال َلفَ سَدَتا وََتفَ ّطرَتا ،سُبْحانَ الِ الْوا ِحدِ

ح ْمدُ لِ َحمْدا يُعادِلُ َحمْدَ مَلئِكَتِ هِ
صمَدِ الّذى لَ مْ يَ ِلدْ وَلَ مْ يُوَلدْ ،وَلَ مْ يَكُ نْ لَ هُ ُكفُوا اَ َحدٌ ،اَْل َ
الَْ َحدِ ال ّ
حمّ د خاتَ مِ النّبِيّيَ ،وَآلِ هِ الطّيِبيَ الطّاهِري نَ
اْل ُم َقرّبيَ ،وَاَنْبِيآئِ هِ اْل ُمرْ سَليَ ،وَ صَلّى الُ عَلى خَِيرَتِ هِ ُم َ
الُْمخلَصيَ وَسَ ّلمَ .
ثّ اندفع ف السألة واجتهد ف الدّعاء  ،وقال وعيناه سالتا دموعا :
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شقِ ن ِبمَعْ صِيَتِكَ ،وَ ِخرْل ف قَضآئِ كَ،
اَل ّلهُمّ ا ْجعَلْ ن اَخْشا كَ كَاُنّى اَرا كَ ،وَاَ ْس ِعدْن بِتَقواي كَ ،وَل ُت ْ
وَبا ِر كْ ل ف َقدَرِ كَ ،حَتّى ل أُحِبّ َتعْجيلَ ما اَ ّخرْ تَ وَل تَأخيَ ما َعجّلْ تَ ،اَل ّلهُمّ ا ْجعَ ْل غِناىَ ف

َنفْسـى ،وَالْيَقيَ فـ قَلْبـ ،وَالِْخْلص َـ فـ َعمَلى ،وَالنّورَ فـ بَصـَرى ،وَالْبَصـيَةَ فـ دينـَ ،ومَّتعْنـ
صرْن عَلى مَ نْ ظَ َلمَن ،وَاَرِن في هِ ثَاْرى َومَآرِب،
ِبجَوارِحى ،وَا ْجعَلْ َسمْعى وَبَ صَرىَ الْوارِثَيْ نِ مِنّى ،وَانْ ُ

ك عَيْ ن ،اَل ّلهُمّ ا ْكشِ فْ ُكرْبَ ت ،وَا سُْت ْر عَوْرَ تى ،وَا ْغ ِفرْ ل خَطيئَ ت ،وَاخْ سَأْ شَيْطا ن ،وَفُكّ
وَاَ ِقرّ بِذلِ َ
جعَلْتَن
ح ْمدُ كَ ما خَ َلقْتَن َف َ
رِها ن ،وَاْ َجعْلْ ل يا اِلى الدّرَ َجةَ اْلعُلْيا فِى الْ ِخرَةِ وَالُْوْل ،اَل ّل ُهمّ َل كَ اْل َ
ت عَ نْ خَلْقى غَنِيّا،
ح ْمدُ كَما خَ َلقْتَن َفجَعَلْتَن خَلْقا سَوِيّا رَ ْحمَةً ب ،وَ َقدْ كُنْ َ
سَميعا بَصيا ،وََل كَ اْل َ

شأْتَن َفاَحْسَنْتَ صُورَتىَ ،ربّ بِما اَحْسَنْتَ اِلَىّ وَف َنفْسى
رَبّ بِما َبرَأْتَنْى َف َعدّلْتَ فِ ْطرَتىَ ،ربّ بِما اََن َ

عافَيْتَ ن ،رَبّ بِ ما َكلَتَ ن وَوَ ّفقْتَ ن ،رَبّ بِ ما اََن ْعمَ تَ عَلَىّ َف َهدَيْتَ ن ،رَبّ بِ ما اَوْلَيْتَ ن َومِ نْ كُلّ خَيْر

َاعْطَيْتَنَ ،ربّ بِما اَ ْط َعمْتَن وَ َسقَيْتَن ،رَبّ بِما َاغْنَيْتَن وَاَقْنَيْتَن ،رَبّ بِما َاعَنْتَن وََا ْعزَزْتَن ،رَبّ بِما

حمّد ،وََاعِنّى عَلى
اَلْبَسْتَن مِنْ سِ ْترِكَ الصّاف ،وَيَسّرْتَ ل مِنْ صُ ْن ِعكَ الْكاف ،صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
صرُوفِ اللّيال وَالَْيّا مِ ،وََنجّ ن مِ نْ اَهْوا ِل الدّنْ يا َو ُكرُبا تِ الْ ِخرَةِ ،وَا ْكفِ ن َشرّ ما
بَوائِ قِ الدّهُورِ ،وَ ُ

َي ْعمَلُ الظّاِلمُونَ فِى الَْ ْرضِ ،اَل ّلهُمّ ما اَخافُ فَا ْكفِن ،وَما اَ ْحذَرُ َفقِن ،وَف َنفْسى وَدين فَا ْحرُسْن ،وَف
َسفَرى فَا ْحفَظْن ،وَف اَهْلى وَمال فَاخْ ُلفْن ،وَف ما َرزَقْتَن فَبارِ كْ ل ،وَف َنفْسى فَذلّلْن ،وَف َاعْيُ نِ

خزِن ،وَِب َعمَلى
جنّ وَالِْنْسِ فَسَ ّلمْن ،وَِبذُنُوب فَل َت ْفضَحْن وَبِسَريرَتى فَل ُت ْ
النّاسِ َفعَ ّظمْنَ ،ومِنْ َشرّ اْل ِ
فَل تَبْتَِلْن ،وَِن َعمَ كَ فَل تَ سْلُبْن ،وَاِل غَ ْيرِ كَ فَل تَكِلْن ،اِلى اِل مَ نْ تَكِلُن اِل قَريب فَيَق َطعُن ،اَ مْ اِل

ك ُغرْبَت وَُب ْعدَ دارى،
ضعَفيَ ل ،وَاَنْ تَ رَبّى َومَلي كُ َامْرى ،اَشْكُو اِلَيْ َ
ج ّهمُن ،اَ مْ اِلَى اْلمُ سْتَ ْ
بَعيد فَيََت َ

َوهَوانـ عَلى مَن ْـ مَلّكْتَهُـَامْرى ،اِلىـ فَل ُتحْلِ ْل عَلَ ّى َغضَبَكـَ ،فَاِن ْـلَم ْـ تَكُن ْـ َغضِبْت َـ عَلَىّ فَل اُبال

ْضـ
َهـ الَْر ُ
َتـ ل ُ
ِكـ الّذى اَ ْشرَق ْ
َسـأَلُكَ يـا رَبّ بِنُورِ وَ ْجه َ
ْسـعُ لَ ،فأ ْ
َكـ اَو َ
ك غَ ْيرَ اَنّ عافِيَت َ
سـبْحانَ َ
ُ
شفَتْ بِهِ الظّلُماتُ ،وَصَ ُلحَ بِهِ َا ْمرُ ا َلْوّليَ وَالْ ِخرِينَ ،اَنْ ل تُميتَن عَلى غَضَبِكَ ،وَل
وَالسّماواتَُ ،و ُك ِ

تُ ْنزِلْ ب َسخَ َطكََ ،ل كَ اْلعُتْب لَ كَ اْلعُتْب حَتّى َترْ ضى قَبْلَ ذلِك ،ل اِل هَ اِلّ اَنْ تَ ،رَبّ الْبَ َلدِ اْلحَرا مِ

ش َعرِ اْلحَرا مِ ،وَالْبَيْ تِ اْلعَتي قِ الّذى اَحْ َللْتَ هُ الَْبرَ َكةَ ،وَ َجعَلْتَ هُ لِلنّا سِ َامْنَا ،يا مَ ْن عَ فا عَ نْ عَظي مِ
وَاْل َم ْ

الذّنُو بِ ِبحِ ْلمِ هِ ،يا مَ نْ اَ سْبَغَ الّنعْمآءَ ِب َفضْلِ هِ ،يا مَ نْ َاعْطَى اْلجَزيلَ بِ َك َرمِ هِ ،يا عُدّ تى ف ِشدّ تى ،يا

صاحِب ف وَ ْحدَ تى ،يا غِيا ثى ف ُكرْبَ ت ،يا وَلِيّى ف ِن ْعمَ ت ،يا اِل ى وَاِل هَ آبائى اِبْراهي مَ وَاِ سْماعيلَ

وَاِ سْحاقَ وََي ْعقُو بََ ،ورَبّ جَ ْبرَئيلَ وَميكائيلَ وَاِ سْرافيلَ ،وَربّ ُمحَمّد خاتَ مِ النّبِيّييَ وَآلِ هِ اْلمُنَْتجَبيَ،
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مُ ْنزِلَ التّوراةِ وَالِْنْجيلَ ،وَالزّبُورِ وَاْل ُفرْقانـَِ ،ومُنَزّلَ كهيعـص ،وَطـه وَيـس ،وَاْلقُرآنِـ اْلحَكيمـِ ،اَنْتَـ
ت مِ نَ
َكهْ فى حيَ تُعيينِى اْلمَذاهِ بُ ف َسعَتِها ،وَتَضي قُ بِىَ الَْرْ ضُ ِبرُحْبِ ها ،وَلَوْل رَ ْحمَتُ كَ لَكُنْ ُ
ص ِر عَلى
الْهالِكيَ ،وَاَنْ تَ مُقيلُ عَثْرَتى ،وَلَوْل سَ ْترُكَ اِيّاىَ لَكُنْ تُ مِ نَ اْل َمفْضُو ِحيَ ،وَاَنْ تَ مُؤَيّدى بِالنّ ْ

سمُوّ وَالرّ ْفعَةَِ ،فاَوْلِيآؤ هُ ِب ِعزّ هِ
صرُكَ اِيّاىَ لَكُنْ تُ مِ نَ اْل َمغْلُوبيَ ،يا مَ نْ خَ صّ َنفْ سَهُ بِالْ ّ
َاعْدآئى ،وَلَوْل نَ ْ
َيعَْتزّو نَ ،يا مَ نْ َجعَلَ تْ لَ هُ اْلمُلُو كُ نَيَ اْل َمذَّلةِ عَلى َاعْنا ِقهِ مَْ ،فهُ مْ مِ نْ سَطَواِتهِ خاِئفُو نََ ،يعْلَ مُ خائَِنةَ

صدُورَُ ،وغَيْبَ ما تَأتِى بِهِ ا َلْ ْزمَِنةُ وَالدّهُورُ ،يا مَنْ ل َيعْلَمُ كَيْفَ هُوَ اِلّ هُوَ ،يا مَنْ
خفِى ال ّ
ا َلْعْيُنِ وَما ُت ْ
ل َيعْلَ مُ ما هُوَ اِلّ هُوَ ،يا مَ نْ ل َيعْلَم َيعْ َلمُ هُ ،اِلّ هُوَ يا مَ نْ كَبَ سَ ا َلْرْ ضَ عَلَى الْمآءِ ،وَ َسدّ اْلهَوآءَ

بِالسّمآءِ ،يا مَنْ لَهُ اَ ْكرَمُ الَْسْمآءِ ،يا ذَا اْل َمعْرُوفِ الّذى ل يَ ْنقَطِعُ اَبَدا ،يا ُمقَيّضَ الرّكْبِ لِيُوسُفَ فِى

خرِجَ هُ مِ نَ اْلجُبّ وَجاعِلَ هُ َب ْعدَ اْلعُبودِّيةِ مَلِكا ،يا رآدّ ُه عَلى َي ْعقُو بَ َب ْعدَ َا نِ ابَْيضّ تْ
الْبَ َلدِ اْل َق ْفرَِ ،و ُم ْ

حزْنِ َفهُوَ كَظيمٌ ،يا كاشِفَ الضّرّ وَالْبَلْوى عَنْ اَيّوبََ ،ومُمْسِكَ َيدَىْ اِبْرهي َم عَنْ ذَبْحِ ابْنِهِ
عَيْناهُ مِنَ اْل ُ

َب ْعدَ كَِبرِ سِّنهِ ،وَفَنآ ِء ُعمُرِ هِ ،يا مَ نِ ا سْتَجابَ ِلزَ َكرِيّا فَوَهَ بَ لَ هُ َيحْي ،وَلَ مْ َيدَعْ هُ َفرْدا وَحيدا ،يا مَ نْ
حرَ لِبَن اِ سْرآئيلَ فَاَنْجاهُ مْ ،وَ َجعَلَ ِف ْرعَوْ نَ وَجُنُودَ هُ مِ نَ
اَ ْخرَ جَ يُونُ سَ مِ نْ بَطْ نِ اْلحُو تِ ،يا مَ نْ فَلَ قَ الَْب ْ

اْل ُم ْغرَقيَ ،يا مَنْ َارْسَلَ الرّياحَ مَُبشّرات بَيْنَ َيدَىْ رَ ْحمَتِهِ ،يا مَنْ لَمْ َي ْعجَ ْل عَلى مَنْ عَصاهُ مِنْ خَ ْلقِهِ ،يا

حرَةَ مِ نْ َب ْعدِ طُولِ اْلجُحُودِ ،وَ َق ْد َغدَوْا ف ِن ْعمَتِ هِ يَأكُلُو نَ ِرزْقَ هُ ،وََيعُْبدُو َن غَ ْيرَ هُ ،وَ َقدْ
مَ نِ ا سْتَ ْنقَذَ ال سّ َ

حادّو هُ وَنادّو هُ وَ َكذّبُوا رُ سُ َلهُ ،يا َالُ يا َالُ ،يا بَدىُ يا بَدي عُ ،ل ِندّلَ كَ ،يا دآئِما ل َنفَادَ لَ كَ ،يا حَيّا
حيَ ل حَىّ ،يا ُمحْيِىَ اْلمَوْتى ،يا مَ نْ ُه َو قآئِ مٌ عَلى كُلّ َنفْس بِما كَ سَبَتْ ،يا مَ نْ قَلّ لَ هُ شُكْرى فَلَ مْ

ش َهرْ ن ،يا مَ نْ َحفِظَ ن ف
ح ِرمْ نَ ،وعَ ُظمَ تْ خَطيئَ ت فَلَ مْ َي ْفضَحْ ن ،وَرَآ ن عَلَى اْلمَعا صى فَلَ مْ َي ْ
َي ْ
صغَرى ،يا مَ نْ َرزَقَ ن ف كِبَرى ،يا مَ نْ اَيادي هِ عِنْدى ل ُتحْ صى ،وَِن َعمُ هُ ل تُجازى ،يا مَ ْن عارَضَ ن
ِ

بِاْلخَ ْيرِ والِْحْ سانِ ،وَعارَضْتُ هُ بِالِْ ساءَةِ وَاْلعِ صْيانِ ،يا مَ نْ هَدا ن ِللْيا نِ مِ نْ قَبْلِ َا نْ َا ْعرِ فَ شُ ْكرَ

ا ْلِمْتِنا نِ ،يا مَ نْ َدعَوْتُ هُ مَريضا َفشَفانَ ،و ُعرْيانا فَكَسان ،وَجائِعا َفاَشَْبعَنَ ،وعَطْشانا فََارْوانَ ،وذَليلً

َفَاعَزّن ،وَجا ِهلً َف َعرّفَن ،وَوَحيدا فَكَّثرَن ،وَغائِبا َف َردّنَ ،و ُمقِلّ فََاغْنانَ ،ومُنْتَ صِرا فَنَصَرَنَ ،وغَنِيّا فَلَمْ

حمْدُ وَالشّ ْكرُ ،يا مَنْ اَقا َل عَ ْثرَتى ،وََنفّسَ ُكرْبَت،
ت عَنْ جَميعِ ذلِكَ فَابَْتدَاَن ،فَلَكَ اْل َ
يَسْلُبْن ،وََامْسَكْ ُ

صرَن عَلى عَدُوّى ،وَاِ نْ َا ُعدّ ِن َعمَ كَ
وَاَجا بَ َدعْوَ تى ،وَ سََت َر عَوْرَ تىَ ،و َغ َفرَ ذُنُو ب ،وَبَ ّلغَ ن طَلِبَ ت ،وَنَ َ
َومِنََن كَ َوكَرائِ مَ مَِنحِ كَ ل اُحْ صيها ،يا مَوْلىَ اَنْ تَ الّذى مَنْنْ تَ ،اَنْ تَ الّذى اَْن َعمْ تَ ،اَنْ تَ الّذى

اَحْسَنْتَ ،اَنْتَ الّذى اَ ْجمَلْتَ ،اَنْتَ الّذى اَ ْفضَلْتَ ،اَنْتَ الّذى اَ ْكمَلْتَ ،اَنْتَ الّذى رَزَقْتَ ،اَنْتَ الّذى
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وَ ّفقْ تَ ،اَنْ تَ الّذى َاعْطَيْ تَ ،اَنْ تَ الّذى َاغْنَيْ تَ ،اَنْ تَ الّذى اَقْنَيْ تَ ،اَنْ تَ الّذى آوَيْ تَ ،اَنْ تَ الّذى
َكفَيْ تَ ،اَنْ تَ الّذى َهدَيْ تَ ،اَنْ تَ الّذى عَ صَمْتَ ،اَنْ تَ الّذى سََترْتَ ،اَنْ تَ الّذى َغفَرْ تَ ،اَنْ تَ الّذى

اَقَلْ تَ ،اَنْ تَ الّذى مَكّنْ تَ ،اَنْ تَ الّذى َا ْعزَزْ تَ ،اَنْ تَ الّذى َاعَنْ تَ ،اَنْ تَ الّذى َعضَدْ تَ ،اَنْ تَ الّذى
صرْتَ ،اَنْ تَ الّذى َشفَيْ تَ ،اَنْ تَ الّذى عافَيْ تَ ،اَنْ تَ الّذى اَ ْك َرمْ تَ ،تَبارَكْ تَ
اَّيدْ تَ ،اَنْ تَ الّذى نَ َ
وَتَعالَيْتَ ،فَ َلكَ اْلحَ ْمدُ دآئِما ،وََلكَ الشّ ْكرُ واصِبا اَبَداُ ،ثمّ اَنَا يا ِالَى اْل ُمعََترِفُ ِبذُنُوب فَا ْغفِرْها ل ،اَنَا

الّذى اَ سَأتُ ،اَنَا الّذى اَخْطَأ تُ ،اَنَا الّذى َه َممْ تُ ،اَنَا الّذى َجهِلْ تُ ،اَنَا الّذى غَفِلْ تُ ،اَنَا الّذى
َسهَوْتُ ،اَنَا اّلذِى اعْتَ َمدْتُ ،اَنَا الّذى َت َع ّمدْتُ ،اَنَا الّذى َو َعدْتُ ،وَاَنَا الّذى اَ ْخ َلفْتُ ،اَنَا الّذى نَكَثْتُ،
اَنَا الّذى اَ ْقرَرْ تُ ،اَنَا اّلذِى اعَْترَفْ تُ بِِن ْعمَتِ كَ عَلَىّ َوعِنْدى ،وَاَبُوءُ ِبذُنُوب فَا ْغ ِفرْها ل ،يا مَ نْ ل َتضُرّ هُ

ح ْمدُ
ب عِبادِهِ ،وهُوَ اَلغَنِ ّى عَنْ طاعَِتهِمْ ،وَاْلمُوَفّقُ مَ ْن عَمِلَ صالِحا مِ ْنهُمْ ِب َمعُونَتِهِ َورَ ْحمَتِه ،فَ َلكَ اْل َ
ذُنُو ُ

اِلى وَسيّدى ،اِلى َا َمرْتَن َفعَصَيْتُكَ ،وََنهَيْتَن فَارْتَكَبْتُ َنهْيَكَ ،فَاَصَْبحْتُ ل ذا بَرآءَة ل فََاعَْتذِرُ ،وَلذا

سمْعى اَ مْ بِبَ صَرىَ ،اْم بِلِ سان ،اَ مْ بِيَدى اَ مْ ِبرِجْلى،
قُوّة فَاَنْتَ صِرَُ ،فَِبأَىّ شَىء اَ سَْتقْبِلُكَ يا مَوْلىَ ،اَبِ َ

جةُ وَال سّبي ُل عَلىّ ،يا مَ نْ سََترَن مِ نَ
حّ
ك عِندى ،وَبِكُلّها عَ صَيْتُكَ يا مَوْلىَ ،فَلَ كَ اْل ُ
اَلَيْ سَ ُكلّها ِن َعمَ َ

الْباءِ وَا ُلْمّها تِ اَ نْ يَز ُجرُونَ ،ومِ نَ اْلعَشاِئرِ وَالِْخْوا نِ َا نْ ُيعَّيرُونَ ،ومِ نَ ال سّلطيِ اَ نْ يُعاقِبُون ،وََلوِ
ت عَلَيْهِ مِنّى اِذا ما اَنْ َظرُون ،وََلرَفَضُون وَقَ َطعُون ،فَها اَنَا ذا يا اِلى بَيْنَ
ى عَلى مَا اطّ َلعْ َ
اطّ َلعُوا يا مَوْل َ

َصـرَُ ،وَل ُحجّةـ
ِعـ ذَليلٌ ،حَصـيٌ حَقيٌ ،ل ذُو بَرآءَة َفَاعْتَذِرَ ،وَل ذُو قُوّة فَاَنْت ِ
سـيّدى خاض ٌ
ْكـ يـا َ
َيدَي َ
حدْتُ يا مَوْلىَ يَ ْن َفعُن،
جحُودُ وَلَوْ َج َ
َفاَحَْتجّ ،بِها ،وَل قائِلٌ لَمْ اَجَْترِحْ ،وَلَمْ َاعْمَلْ سُوا ،وَما عَسَى اْل ُ

كَيْ فَ وَاَنّى ذلِ كَ وَجَوارِ حى كُلّ ها شا ِهدَ ٌة عَلَىّ بِ ما َقدْ عَمِلْ تَُ ،وعَ ِلمْ تُ يَقينا غَ ْيرَ ذى شَكّ اَنّ كَ

سآئِلى مِ نْ عَظائِ مِ ا ُلْمُورِ ،وَاَنّ كَ اْلحَكَ مُ اْل َعدْلُ الّذى ل َتجُورَُ ،وعَدْلُ كَ ُمهْلِ كىَ ،ومِ نْ كُ ّل َعدْلِ كَ

ف عَنّى فَِبحِ ْلمِ كَ وَجُودِ كَ وَ َك َرمِ كَ ،ل
ك عَلَىّ ،وَاِ نْ َتعْ ُ
َم ْهرَب ،فَِا نْ ُت َعذّبْن يا اِلى فَِبذُنُوب َبعْدَ ُحجّتِ َ
اِل هَ اِلّ اَنْ تَ سُبْحاَنكَ اِنّى كُنْ تُ مِ نَ الظّالِميَ ،ل اِل هَ اِلّ اَنْ تَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْ تُ مِ نَ اْلمُ سَْتغْفِرينَ ،ل

اِلهَ اِلّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ اْلمُوَحّدينَ ،ل اِلهَ اِلّ اَنْتَ سُبْحاَنكَ اِنّى كُنْتُ ِمنَ الْخائِفيَ ،ل اِلهَ
اِلّ اَنْ تَ سُبْحاَنكَ اِنّى كُنْ تُ مِ نَ الْوَجِليَ ،ل اِل هَ اِلّ اَنْ تَ سُبْحاَنكَ اِنّى كُنْ تُ مِ نَ الّراجيَ ،ل اِل هَ اِلّ

اَنْتَ سُبْحاَنكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ الرّاغِبيَ ،ل اِلهَ اِلّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ اْل ُمهَلّليَ ،ل اِلهَ اِلّ اَنْتَ
سُبْحانَكَ اِنّى كُنْ تُ مِ نَ ال سّائِليَ ،ل اِل هَ اِلّ اَنْ تَ سُبْحاَنكَ اِنّى كُنْ تُ مِ نَ اْلمُ سَبّحيَ ،ل اِل هَ اِلّ اَنْ تَ

سُبْحانَكَ اِنّى كُنْتُ مِنَ اْلمُكَبّرينَ ،ل اِلهَ اِلّ اَنْتَ سُبْحاَنكَ رَبّى َورَبّ آبائِىَ الَْوّليَ ،اَل ّلهُمّ هذا ثَنائى
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عَلَيْ كَ مُ َمجّدا ،وَاِخْلصى ِبذِ ْكرِ كَ مُوَحّدا ،وَاِقْرارى بِآلئ كَ َم َعدّدا ،وَِا نْ كُنْ تُ ُم ِقرّا اَنّى لَ مْ اُحْ صِها
لِكَ ْثرَتِها وَسُبوغِها ،وَتَظا ُهرِها وَتَقا ُدمِها اِل حادِث ،ما لَمْ َتزَلْ تََت َعهّدُن بِهِ َمعَها مُ ْنذُ خَ َلقْتَن وََبرَأتَن مِنْ

سرِ ،وَتَفري جِ الْ َك ْر بِ،
سرَِ ،ودَفْ عِ اْلعُ ْ
ضرّ ،وَتَ سْبِيبِ الْيُ ْ
ف ال ّ
اَوّلِ اْل ُع ْمرِ ،مِ نَ ا ْلِغْنآءِ مِ نَ اْل َف ْقرِ ،وَ َكشْ ِ
وَالْعافَِيةِ فِى الَْبدَ نِ ،وَال سّل َمةِ فِى الدّي نِ ،وَلَوْ رَ َفدَن عَلى َقدْرِ ذِ ْكرِ ِن ْعمَتِ كَ جَمي عُ الْعالَميَ مِ نَ الَْوّليَ

وَالْخِري نَ ،،ما َقدَرْ تُ وَلهُ مْ عَلى ذلِ كََ ،ت َقدّ سْتَ وَتَعالَيْ تَ مِ نْ َربّ كَري ،عَظيم رَحيم ،ل ُتحْصى
حمّ د ،وَاَْتمِ ْم عَلَيْ نا ِن َعمَ كَ،
حمّ د وَآلِ ُم َ
آلؤُ كَ ،وَل يُبْلَ غُ ثَنآؤُ كَ ،وَل تُكا ف َنعْمآؤُ كَ ،فَ صَ ّل عَلى ُم َ

وَاَ ْس ِعدْنا بِطاعَتِ كَ ،سُبْحانَكَ ل اِل هَ اِلّ اَنْ تَ ،اَل ّلهُمّ اِنّ كَ تُجي بُ اْلمُضْ َطرّ ،وَتَ ْكشِ فُ ال سّوءَ ،وَتُغي ثُ

اْلمَ ْكرُو بَ ،وََتشْفِى ال سّقيمَ ،وَُتغْنِى اْلفَقيَ ،وََتجُْبرُ الْكَ سيَ ،وََترْحَ مُ ال صّغيَ ،وَتُعيُ الْكَبيَ ،وَلَيْ سَ

دُوَن كَ ظَهيٌ ،وَل فَوْ َق كَ قَديرٌ ،وَانْ تَ اْلعَلِىّ الْكَبيُ ،يا مُطْلِ قَ اْلمُكَبّلِ الَْسيِ ،يا رازِ قَ ال ّطفْلِ ال صّغيِ،
ص َمةَ الْخآئِفِ اْلمُسْتَجيِ ،يا مَنْ ل شَريكَ لَهُ وَل وَزيرَ ،صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وََاعْطِن ف
يا عِ ْ

هذِ هِ اْل َعشِّيةِ ،اَ ْفضَلَ ما َاعْطَيْ تَ وَاَنَلْ تَ اَحَدا مِ ْن عِبادِ كَ ،مِ نْ ِنعْمَة تُولي ها ،وَآلء ُتجَ ّددُ ها ،وََبلِيّ ة
س َمعُها ،وَحَ سَنَة تََتقَبّلُ ها ،وَ سَيّئَة تََت َغمّدُ ها ،اِنّ كَ لَطي فٌ بِ ما تَشاءُ
شفُ هاَ ،و َدعْوَة تَ ْ
صرِفُها ،وَ ُكرْبَة تَ ْك ِ
تَ ْ
خَبيٌَ ،وعَلى كُل

ومِن خطبة أمير المؤمنين (عليه السلم) في يَوم الغَدير
و من فطّر مؤمنا ف ليل ته فكأنّ ما فطّر فئاما وفئاما يعد ها بيده عشرا ،فن هض ناهِض فقال  :يا أم ي الؤمن ي و ما الفئام ؟ قال  :مائ تا ألف نبّ
وصدّيق وشهيد ،فكيف بن يكفل عددا من الؤمني والؤمنات فأنا ضمينه على ال تعال المان من الكفر والفقر ال .

واللصة  :ا نّ فضل هذا اليوم الشريف اكثر من أن يذكر ،وهو يوم قبول أعمال الشّيعة ،ويوم كشف غمُومهم ،وهو اليوم الذي انتصر فيه

موسى على السّحرة ،وجعل ال تعال النّار فيه على ابراهيم الليل بردا وسلما ،ونصب فيه موسى (عليه السلم) وصيّه يوشع بن نون ،وجعل

فيه عيسى (عليه السلم) شعون الصّفا وَصيّا له ،واشهد في ِه سليمان (عليه السلم) قومه على استخلف آصف بن برخيا ،وآخى فيه رسول ال

(صلى ال عليه وآله وسلم) بي أصحابه ،ولذلك ينبغي فيه أن يواخي الؤمن أخاه وهي على ما رواه شيخنا ف مستدرك الوسائل عن كتاب زاد
الفردوس بأن يضع يده اليمن على اليد اليمن لخيه الؤمِن ويقول :

وَآخَيْتُ كَ فِى الِ ،وَ صافَيُْتكَ فِى الِ ،وَ صا َفحْتُكَ فِى الِ ،وَعا َهدْ تُ الَ َومَلئِكَتَ هُ َوكُتُبَ هُ َورُ سُ َلهُ
وَاَنْبِيآءَ هُ وَالَِْئمّةَ اْل َمعْ صُوميَ عليهم السلم عَلى اَنّى ِا نْ كُنْ تُ مِ نْ اَهْلِ اْلجَّنةِ وَالشّفا َعةِ وَُاذِ نَ ل ِباَ نْ

َادْخُلَ اْلجَّنةَ ل َادْخُلُها اِلّ وَاَنْتَ مَعى .
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ل الشّفا َعةَ وَالدّعآءَ
ُوقـ الُخُوّةِ مـا َخ َ
َميعـ ُحق ِ
ْكـ ج َ
ت عَن َ
َسـقَطْ ُ
ْتـ (ث ّ يقُول)  :ا ْ
أخوهـ الؤمـن  :قَبِل ُ
ُ
ث ّ يقول
وَالزّيارَةَ،

والحدّث الفيض ايضا قد أورد اياب عقد الواخاة ف كتاب خلصة الذكار با يقرب مّا ذكرناه ثّ قال  :ثّ يقبل الطرف الخر

لنفسه أو لوكّله باللّفظ الدّال على القبول  ،ثّ يسقط كلّ منهما عن صاحبه جيع حقوق الخوّة ما سوى الدّعاء والزّيارة .

اليوم الرّابع والعِشرون
هُو يوم الباهلة على الشهر ،باهل فيه رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) نصارى نران وقد اكتسى بعبائه ،وأدخل معه تت الكساء عليّا
ب من النبياء أهل بيت هم أخ صّ اللق اليه ،الله مّ وهؤلءِ أهل
وفاطمة والسن والسي (عليهم السلم) وقال  « :الله مّ انّه قد كان لكلّ ن ّ

بيت فأذهب عنهم الرّجس وَطهّرهم تطهيا » فهبط جبئيل بآية التّطهي ف شأنم ،ثّ خرج النّبّ (صلى ال عليه وآله وسلم)بم (عليهم السلم)
للمباهلة ،فلمّا ب صر ب م النّ صارى ورأوا من هم ال صّدق وشاهدوا امارات العذاب ،ل يرؤا على الباهلة ،فطلبوا ال صالة وقبلوا الز ية علي هم،

وف هذا اليوم أيضا تصدّق أمي الؤمني (عليه السلم) باته على الفقي وهو راكع ،فنل فيه الية انّما وَليّ ُكمُ الُ

وَرَسُوُلهُ .

واللصة  :انّ هذا اليوم يوم شريف وفيه عدّة أعمال .
الوّل  :الغُسل .
الثّان  :الصّيام .

الثّالث  :الصّلة ركعتان كصلة عيد الغدير وقتا وصفة وأجرا ،ولكن فيها تقرأ آية الكرسي ال ُهمْ فيها خاِلدُونَ

.

الرّابع  :أن يدعو بدعاء الباهِلة وهو يشابه دعاء أسحار شهر رمضان وف هذا الدّعاء يتلف نسخة الشّيخ عن نسخة السّيد اختلفا كثيا وانّي
أختار منهما رواية الشّيخ ف الصباح  ،قال  :دعاء يوم الباهلة مرويّا عن الصّادق صلوات ال وسلمه عليه با له من الفضل ،تقول :

اَللّـهُمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ مِ نْ بَهآئِ كَ ِباَبْها هُ وَ ُكلّ بَهآئِ كَ َبهِىّ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ بِبَهآئِ كَ كُلّ هِ ،اَللّـهُمّ
اِنّى اَ ْساَلُكَ مِ نْ جَللِ كَ بِاَ َجلّ هِ وَ ُكلّ جَللِ كَ جَليلٌ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ ِبجَللِ كَ كُلّ هِ ،اَللّـ ُهمّ اِنّى
اَ ْساَلُكَ مِ نْ جَمالِ كَ ِباَ ْجمَلِ هِ وَكُلّ جَماِل كَ جَميلٌ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ ِبجَماِل كَ كُلّ هِ ،اَللّ ـهُمّ اِنّى
َا ْدعُو كَ كَ ما َا َمرْتَ ن فَا سَْتجِبْ ل كَ ما َو َعدْتَ ن ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ مِ ْن عَ َظمَتِ كَ ِبَاعْ َظمِ ها وَكُلّ

ك عَظَي َمةٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ ِبعَ َظمَِتكَ كُلّها ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ َسأَلُكَ ِمنْ نُورِكَ بِاَْنوَرِهِ َوكُلّ نُورِكَ
عَ َظمَتِ َ

نَّيرٌ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَسْاَُلكَ بِنُورِكَ كُلّهِ ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ مِنْ رَ ْحمَتِكَ ِباَوْ َسعِها وَكُلّ رَ ْحمَتِكَ وا ِس َعةٌ،
اَللّ ـ ُهمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ ِبرَ ْحمَتِ كَ كُلّ ها ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّى َادْعُو كَ كَ ما َا َمرْتَ ن فَا سَْتجِبْ ل كَ ما َوعَدْتَ ن،
اَللّ ـهُمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ مِ نْ كَماِل كَ ِباَ ْكمَلِ هِ وَكُلّ كَمالِ كَ كامِلٌ اَللّ ـ ُهمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ بِكَمالِ كَ كُلّ هِ،

اَللّ ـ ُهمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ مِ نْ كَلِماِت كَ ِباََتمّ ها وَكُلّ كَلِماِت كَ تآ ّمةٌ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ بِ َكلِماتِ كَ كُلّهَا،
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اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ مِ نْ اَسآئِكَ بَِاكَْبرِها َوكُلّ اَ سْمآئِكَ كَبيَةٌ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ ِباَ سْمآئِكَ كُلّها،
اَللّـ ُهمّ اِنّى َا ْدعُو كَ كَما َا َمرْتَن فَا سَْتجِبْ ل كَما َو َعدْتَن ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ مِ نْ ِعزّتِ كَ بَاعَزّها

ك عَزيزَةٌ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَسْاَُلكَ ِب ِعزّتِكَ ُكلّها ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ مِنْ َمشِيّتِكَ ِبَامْضاها َوكُلّ
َوكُ ّل ِعزّتِ َ

َمشِيّتِ كَ ماضَِيةٌ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ ِب َمشِيّتِ كَ كُلّها ،اَللّـهُمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ ِب ُقدْرَتِ كَ الّت ا سْتَطَلْتَ بِها

عَلى ُكلّ شَىْء وَ ُكلّ ُقدْرَتِ كَ مُ سْتَطي َلةٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ ِب ُقدْرَتِ كَ كُلّها ،اَللّـ ُهمّ اِنّى َادْعُو كَ كَما
َا َمرْتَن فَا سَْتجِبْ ل كَما َوعَدْتَن ،اَللّـهُمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ مِ نْ عِلْمِ كَ بِاَْن َفذِ هِ وَ ُك ّل عِ ْلمِ كَ نا ِفذٌ ،اَللّـ ُهمّ

اِنّى اَ ْساَلُكَ ِبعِ ْلمِ كَ ُكلّ هِ ،اَللّ ـهُمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ مِ نْ قَوِْل كَ ِباَرْضا هُ وَ ُكلّ قَوْلِ كَ َرضِىّ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّى
اَسْاَُلكَ ِبقَوْلِكَ كُلّهِ ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَسْاَُلكَ مِنْ مَسآئِلِكَ ِباَحَبّهآ َوكُلّها اِلَيْكَ حَبيبةٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ

ِبمَسآئِ ِلكَ كُلّها ،اَللّـهُمّ اِنّى َا ْدعُو كَ كَما َا َمرْتَن فَا سَْتجِبْ ل كَما َو َعدْتَن ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ سْاَلُكَ مِ نْ
ك مِ نْ
شرَفِ كَ كُلّ هِ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّى اَ سْاَُل َ
َشرَفِ كَ ِباَ ْشرَفِ هِ َوكُلّ َشرَفِ كَ شَري فٌ ،اَللّ ـهُمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ ِب َ

ك مِ نْ
سُلْطانِكَ ِبَادْ َومِ هِ وَ ُكلّ سُلطاِنكَ دآئِ مٌ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ بِ سُلْطاِنكَ كُلّ هِ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَ سْاَُل َ

مُلْ ِككَ ِباَ ْفخَرِهِ وَ ُكلّ مُلْكِكَ فا ِخرٌ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَسْاَُلكَ ِبمُلْكِكَ كُلّهِ ،اَللّـهُمّ اِنّى َا ْدعُوكَ كَما َا َمرْتَن

فَا سَْتجِبْ ل كَ ما َو َعدْتَ ن ،اَللّ ـهُمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ مِ نْ عَلئِ كَ ِبَاعْل هُ وَكُ ّل عَلئِ كَ عال ،اَللّ ـهُمّ اِنّى
ك عَجيبَةٌ ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ
اَ ْساَلُكَ ِبعَلئِكَ كُلّهِ ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ مِنْ آياتِكَ ِبَا ْعجَبِها وَكُلّ آياِت َ

بِاياِت كَ كُلّها ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ مِ نْ مَنّ كَ بِاَ ْق َدمِ هِ وَ ُكلّ مَنّ كَ قَديٌ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ ِبمَنّ كَ كُلّ هِ،
اَللّ ـ ُهمّ اِنّى َا ْدعُو كَ كَ ما َا َمرْتَ ن فَا سَْتجِبْ ل كَ ما َو َعدْتَ ن ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ بِ ما اَنْ تَ في هِ مِ نَ

الشّؤُ نِ وَاْلجََبرُو تِ ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ بِ ُكلّ شَأْن وَكُلّ جََبرُوت ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ سْاَلُكَ بِما تُجيبُن بِ هِ
حيَ اَ سْاَُلكَ ،يا َالُ يا ل اِلـهَ اِلّ اَنْ تَ ،اَ ْساَلُكَ بِبَهآءِ ل اِلـهَ اِلّ اَنْ تَ ،يا ل اِلـهَ اِلّ اَنْ تَ اَ ْساَلُكَ

ِبجَللِ ل اِل ـهَ اِلّ اَنْ تَ ،يا ل اِل ـهَ اِلّ اَنْ تَ اَ سْاَُلكَ بِل اِل ـهَ اِلّ اَنْ تَ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّى َادْعُو كَ كَ ما
َا َمرْتَن فَاسَْتجِبْ ل كَما َو َعدْتَن ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَسْاَُلكَ مِنْ ِرزْقِكَ بَا َعمّهِ وَ ُكلّ ِرزْقِكَ عآمّ ،اَللّـ ُهمّ اِنّى

اَ ْساَلُكَ ِبرِزْ ِق كَ ُكلّ هِ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ مِ نْ عَطآئِ كَ بِاَهَْنإِ هِ َوكُ ّل عَطآئِ كَ هَنيئٌ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ

ِبعَطآئِكَ كُلّهِ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَسْاَُلكَ مِنْ خَ ْيرِ كَ بَا ْعجَلِهِ وَ ُكلّ خَ ْيرِ كَ عا ِجلُ ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَسْاَُلكَ ِبخَ ْيرِ كَ

كُلّ هِ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ مِ نْ َفضْلِ كَ بِاَ ْفضَلِهِ وَكُلّ َفضْلِ كَ فاضِلُ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَسْاَُلكَ ِب َفضْلِ كَ كُلّهِ،

حمّد،
حمّد وَآلِ ُم َ
اَللّـ ُهمّ اِنّى َا ْدعُو كَ كَما َا َمرْتَن فَا سَْتجِبْ ل كَما َو َعدْتَن ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

وَاْبعَثْن عَلَى الِْيانِ ِبكَ ،وَالتّصْديقِ ِبرَسُولِكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ السّلمُ ،وَالْوِلَيةِ ِلعَلِىّ بْنِ اَبيطالِب ،وَالْبَرآءَةِ
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مِنْ عَدُوّهِ وَالْيتِمامِ بِالَِْئ ّمةِ مِنْ آلِ ُمحَمّد عليهم السلم فَإِنّى َقدْ رَضيتُ بِذلِكَ يا َربّ ،اَللّـهُمّ صَلّ
حمّد فِى اْل َملِ
ص ّل عَلى ُمحَمّد فِى الَْ ِخرِينَ ،وَصَلّ عَلى ُم َ
حمّد عَبْدِكَ وَرَسُوِلكَ فِى الَْوّليَ ،وَ َ
عَلى ُم َ
شرَ فَ وَاْلفَضي َلةَ وَالدّرَ َجةَ
ح ّمدًا الْوَسي َلةَ وَال ّ
حمّد فِى اْل ُمرْ سَليَ ،اَللّـ ُهمّ َاعْ طِ مُ َ
ا َلْعْلىَ ،و صَ ّل عَلى ُم َ
الْكَبيَةَ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد وَقَّنعْن بِما َرزَقْتَن ،وَبارِ كْ ل فيـما آتَيْتَن ،وَا ْحفَظْن

ْيانـ بِكـَ،
حمّدـ وَاْبعَثْنـ عَلَى الِ ِ
حمّدـ وَآلِ ُم َ
صـ ّل عَلى ُم َ
فـ غَيْبَتـ وَكُلّ غائِب هُوَ ل ،اَللّــهُمّ َ
حمّ د وَاَ سْاَُلكَ خَ ْيرَ اْلخَ ْيرِ رِضْواَن كَ وَاْلجَّنةَ،
حمّ د وَآلِ ُم َ
وَالتّ صْديقِ ِبرَ سُولِكَ ،اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

حمّ د وَا ْحفَظْ ن مِ نْ كُلّ
شرّ َسخَ ِطكَ وَالنّارِ ،اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُم َ
وََاعُوذُ بِ كَ مِ نْ َشرّ ال َ

مُصـيبَةَ ،ومِن ْـ كُلّ بَلِيّةـَ ،ومِن ْـ ُك ّل ُعقُوبَةَ ،ومِن ْـ ُكلّ فِتْنَة َومِن ْـ كُلّ بَلءَ ،ومِن ْـ كُلّ َشرَّ ،ومِن ْـ كُلّ

مَ ْكرُوهَ ،ومِ نْ كُلّ مُصيبَةَ ،ومِ نْ كُلّ آفَةَ ،نزَلَ تْ َاوْ تَ ْنزِلُ مِ نَ ال سّمآءِ اِلَى الَْرْ ضِ ف هذِ هِ ال سّا َعةِ ،وَف

حمّد
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
هذِ هِ اللّيْ َلةِ ،وَف هذَا الْيَو مِ ،وَف هذَا الشّ ْهرِ ،وَف هذِ هِ ال سَّنةِ ،اَللّـ ُهمّ َ
سمْ ل مِ نْ كُلّ ُسرُورَ ،ومِ نْ كُلّ َب ْهجَةَ ،ومِ نْ كُلّ ا سْتِقامَةَ ،ومِ نْ ُكلّ َفرَجَ ،ومِ نْ كُلّ عافِيَةَ ،ومِ نْ
وَاقْ ِ

كُلّ سَلمَةَ ،ومِ نْ ُكلّ كَرامَةَ ،ومِ نْ كُلّ رِزْق وا سِع حَلل طَيّبَ ،ومِ نْ كُلّ ِن ْعمَة ِومَ نْ كُلّ َسعَة َنزَلَ تُ

ش ْهرِ وَف
اَوْ تَ ْنزِلُ مِ نَ ال سّمآءِ اِلَى الَْرْ ضِ ف هذِ هِ ال سّا َعةِ وَف هذِ هِ اللّيْ َلةِ وَف هذَا الْيَوْ مِ وَف هذَا ال ّ

هذِ هِ ال سَّنةِ ،اَللّـ ُهمّ ِا نْ كانَ تْ ذُنُوب َقدْ اَخْ َلقَ تْ وَجْهى عِ ْندَ كَ ،وَحالَ تْ بَيْن وَبَيْنَ كََ ،وغَّيرَ تْ حال

ك عَلِىّ
عِ ْندَ كَ فَاِنّى اَ ْساَلُكَ بِنُورِ وَ ْج ِه كَ الّذى ل يُ ْط َفأْ وَبِوَجْ هِ ُمحَمّد حَبيبِكَ اْلمُ صْطَفى ،وَبِوَجْ هِ وَلِيّ َ
اْل ُمرْتَضى ،وَِبحَقّ اَوْلِيآئِ كَ الّذي نَ انَْتجَبَْتهُ مْ اَ نْ تُ صَلّ َى عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وََا نْ َت ْغفِرَ ل ما مَضى

مِ نْ ذُنُوب ،وََا نْ َتعْ صِمَن فيـما َبقِىَ مِ نْ ُعمْرى ،وََاعُوذُ بِ كَ اَللّـ ُهمّ اَ نْ َاعُودَ ف شَىْء مِ نْ مَعاصيكَ
ت عَنّى راض ،وََانْ َتخْتِمَ ل عَمَلى ِباَحْسَنِهِ ،وََتجْعَلَ ل
اَبَدا ما اَْبقَيْتَن حَتّى تَتَوَفّان ،وَاَنَا لَكَ مُطيعٌ وَاَنْ َ

حمّد
ثَوابَهُ اْلجَّنةَ ،وََانْ َت ْفعَلَ ب ما اَنْتَ اَهْلُهُ يا اَهْلَ الّتقْوى وَيا َاهْلَ اْل َم ْغفِرَةِ ،صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
وَارْ ِحمْن ِبرَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .
الامس  :أن يدعو با رواه الشّيخ والسّيد بعد الصّلة ركعتي والستغفار سبعي مرّة ومفتتح الدّعاء اَْلحَ ْمدُ لِ رَبّ الْعالَميَ،

وينبغي

التّصدّق ف هذا اليوم على الفقراء تأ سّيا بول كلّ مؤمن ومؤمنة أمي الؤمني (عليه السلم) وينبغي أيضا زيارته (عليه السلم) والنسب قراءة

الزّيارة الامِعة .

اليوم الخامس والعشرون
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يوم شر يف و هو اليوم الذي نزل ف يه سُورة هَل اَ تى ف شأن أ هل الب يت (علي هم ال سلم) لنّ هم كانوا قد صامُوا ثل ثة أيّام واعطوا فطور هم
مِسكينا ويتيما وأسيا وأفطروا على الاء وينبغي على شيعة أهل البيت (عليهم السلم) ف هذه اليّام ول سيّما ف اللّيلة الامسة والعشرين أن

يتأ سّوا بول هم ف التّ صدّق على ال ساكي واليتام وأن يتهدوا ف اطعام هم وأن ي صوموا هذا اليوم وع ند ب عض العلماء ا نّ هذا اليوم هو يوم
الباهلة فمن الناسب أن يقرأ فيه أيضا زيارة الامعة ودعاء الباهلة .

اليوم الخير مِن ذي الحجّة
يوم التام لل سّنة العربيّة  .ذكر ال سّيد ف القبال طِبقا لبعض الرّوايات انّه يُصلّي فيه ركعتان بفاتة الكتاب وعشر مرّات سورة ُقلْ ُه َو الُ َاحَدٌ
وعشر مرّات آية الكرسي ّث يدعى بعد الصّلة بذا الدّعاء :

سهُ
اَللّ ـ ُهمّ ما اَللّ ـهُمّ ما َعمِلْ تُ ف هذِ هِ ال سَّنةِ مِ نْ عَمَل َنهَيْتَ ن عَنْ هُ وَلَ مْ َترْضَ هُ وَنَ سيَتهُ وَلَ مْ تَنْ َ
َو َدعَوْتَ ن اِلَى التّوَْبةِ َب ْعدَ اجْتِرائى عَلَيْ كَ اَللّ ـ ُهمّ َفاِنّى اَ سَْت ْغ ِفرُكَ مِنْ هُ فَاغْفِر ل وَ ما عَمِلْ تُ مِ نْ عَمَل

ُي َقرّبُن اِلَ ْيكَ فَاقْبَ ْلهُ مِنّى وَل َتقْطَعْ رَجآئى مِنْكَ يا كَريُ .

فاذا قلت هذا قال الشّيطان يا ويلي ما تعبت فيه هذه السّنة هدمه أجع بذه الكلمات وشهدت له السّنة الاضية انّه قد ختمها بيْر .

الفَصل السّابِعُ :
حرّمْ
في أعما ِل شهرِ مُ َ
اعلم ا نّ هذا الشّهر هو شهر حُزن أهل البيت (عليهم السلم) وشيعتهم وعن الرّضا (عليه السلم) قال  :كان أب صلوات ال عليه اذ دخل
شهر الحرّم ل ير ضاحكا وكانت كابته تغلب عليه حتّى يضي منه عشرة أيّام فاذا كان اليوم العاشِر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحُزنه وبكائه
ويقول هذا اليوم الذي قتل فيه السي (عليه السلم) .

اللّيلة الولى
روى لا السّيد ف القبال عدّة صلوات :
الول  :مائة ركعة يقرأ ف كلّ ركعة المد والتّوحيد .
الثّانية  :ركعتان ف الول منها المد وسورة النعام وف الثّانية المد وسورة يس .
ل َاحَدٌ .
الثّالث  :ركعتان ف كلّ منهما المد واحدى عشرة مرّة ُقلْ هُ َو ا ُ
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ف الديث عن النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) قال  :من أدّى هذه ال صّلة ف هذه اللّيلة وصام صبيحتها وهو أوّل يوم من ال سّنة فهو كمن
يدوم على الي سنة ول يزال مفوظا من السّنة ال قابل فاِن ماتَ قبل ذلك صار ال النّة وأورد السيّد أيضا دعاء مبسُوطا يدعى به عند رؤية

اللل ف هذه اللّيلة .

اليوم الوّل
اعلم ا ّن غرّة مرّم هو اوّل السّنة وفيه عملن :
الوّل  :الصّيام  ،وف رواية ريّان بن شبيب عن الرّضا صلوات ال وسلمه عليه انّه قال  :من صام هذا اليوم ودعا ال استجاب ال دعاءه كما
استجاب لزكريّا .
الثّان  :عن الرّضا (عليه السلم) انّه كان النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) يصلّي اوّل يوم من مرّم ركعتي فاذا فرغ رفع يديه ودعا بذا الدّعاء
ثلث مرّات :

صمَةَ مِ نَ الشّيْطا نِ وَاْلقُوّ َة عَلى هذِ هِ
اَللّ ـ ُهمّ اَنْ تَ الِْل هُ اْلقَديُ وَهذِ هِ سََنةُ جَديدَةُ فَاَ سْئَ ُلكَ فيهَا اْلعِ ْ
الّنفْسِ ا َلْمّا َرةِ بِالسّوءِ وَالِْشْتِغالَ بِما ُي َقرّبُن اِلَ ْيكَ يا كَريُ يا ذَا اْلجَللِ وَالِْكْرامِ يا عِمادَ مَنْ ل عِمادَ

لَ هُ يا ذَخيَةَ مَ نْ ل ذَخيَةَ لَ هُ يا ِحرْزَ مَ نْ ل ِحرْزَ لَ هُ يا غِيا ثَ مَ نْ ل غِيا ثَ لَ هُ يا سََندَ مَ نْ ل سََندَ لَ هُ يا

ضعَفآءِ يا مُ ْن ِقذَ اْل َغرْقى يا مُ ْنجِىَ اْلهَلْكى يا
كَ ْنزَ مَ نْ ل كَ ْنزَ لَ هُ يا حَ سَنَ الْبَلءِ يا عَظي مِ الرّجاءِ يا عِ ّز ال ّ
سنُ اَنْتَ الّذى َسجَدَ َلكَ سَوادُ اللّيْلِ وَنُورُ النّهارِ وَضَ ْوءُ اْل َقمَرِ وَشُعاعُ
جمِلُ يا ُمفْضِلُ يا ُمحْ ِ
مُ ْنعِمُ يا ُم ْ
جرِ يا َالُ ل شَريكَ لَكَ اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْنا خَيْرا ِممّا يَظُنّونَ وَا ْغ ِفرْ لَنا
شَ
شمْسِ َودَوِىّ الْمآءِ وَحَفيفُ ال ّ
ال ّ

ما ل َي ْعمَلُو نَ وَل تُؤا ِخذْ نا بِ ما َيقُولُو نَ حِ سْبِىَ الُ ل اِل ـهَ اِلّ هُ َو عَلَيْ هِ تَوَكّلْ تُ َوهُوَ رَبّ اْل َعرْ شِ

اْلعَظيمِ آمَنّا بِهِ كلّ مِ ْن عِ ْندِ رَبّنا وَما َيذّ ّكرُ اِلّ اُولُوا الَْلْبابِ رَبّنا ل ُتزِغْ قُلُوبَنا َب ْعدَ ِاذْ َهدَيْتَنا َوهَبْ لَنا

ِمنْ َلدُنْكَ رَ ْح َمةً اِنّكَ اَنْتَ اْلوَهّابُ .

قال الشّيخ الطّوسي  :يستحبّ صيام اليّام التسعة من اوّل مرّم وف اليوم العاشر يسك عن الطّعام والشّراب ال بعد العصر ثّ يفطر من تربة

السي (عليه السلم) وروى السّيد فضلً لصوم شهر الحرّم كلّه وانّه يعصم سائمه من كلّ سيّئة .

اليوم الثّالث
فيه كان خلص يُوسف (عليه السلم) من ال سّجن فمن صامه ي سّر ال له ال صّعب وفرّج عنه الكرب وف الديث النبوي ( صلى ال عليه وآله
وسلم)انّه استجيب دعوته .

اليوم التّاسع
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يوم التّا سوعاء  .عن ال صّادق (عليه ال سلم) قال  :تا سُوعا يوم حُوصر ف يه ال سي (عل يه ال سلم) وأ صحابه بكربلء واجتمع عل يه خ يل أ هل
الشّام وأناخوا عليه وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر اليل وكثرتا واستضعفوا في هِ السي (عليه السلم) وأصحابه وأيقَنوا انّه ل يأت

السي (عليه السلم) ناصر ول يدّه أهل العراق ثّ قال بأب الستضعف الغريب .

اللّيلة العاشرة
ليلة العاشُوراء  ،وقد أورد ال سّيد ف القبال لذه اللّيلة أدعية وصلوات كثية با لا من وافر الفضل منها ال صّلة مائة ركعة كلّ ركعة بالمد
و ُقلْ هُ َو الُ َاحَدٌ ثلث مرّات ويقول ب عد الفراغ من الم يع

حَوْلَ وَل قُوّةَ اِلّ بِالِ اْلعَلىّ اْلعَظي مِ

حمْدُ لِ وَل اِل ـهَ اِلّ الُ وَالُ اَكَْبرُ وَل
سُبْحانَ الِ وَاْل َ

سبعي مرّة وقد ورد الستغفار ايضا بعد كلمة (الْعَلىّ الْعَظي مِ) ف رواية أخرى ومنها ال صّلة

أربع ركعات ف آخر اللّيل يقرأ ف كلّ ركعة بعد المد كلً من آية الكرسي والتّوحيد والفلق والنّاس عشر مرّات ويقرأ التّوحيد بعد ال سّلم
مائة مرّة ومنها ال صّلة أربع ركعات يقرأ ف كلّ ركعة المد والتّوحيد خسي مرّة وهذه ال صّلة تطابق صلة أمي الؤمني صلوات ال وسلمه

عليه ذات الفضل العظيم .

وقال ال سّيد بعد ذكر هذه ال صّلة  :فاذا سلّمت من الرّابعة فأكثر ذكر ال تعال وال صّلة على رسوله واللّعن على اعدائهم ما استطعت وروي
ف فضل احياء هذه اللّيلة ا ّن من أحياها فكأنّما عبد ال عبادة جيع اللئكة وأجر العامل فيها يعدل سبعي سنة ومن وفّق ف هذه اللّيلة لزيارة

الُسي (عليه السلم) بكربلء والبيت عنده حت يصبح حشره ال يوم القيامة ملطّخا بدم السي (عليه السلم) ف جلة الشّهداء معه (عليه
السلم) .

<hالبابُ الثّالثُ

في الزّيارات وَتحتوي عَلى مُقدّمة َوفُصول وَخاتمة
القدّمة ف آداب ال سّفر  :اذا أردت الروج ال ال سّفر فينبغي لك أن تصوم الربعاء والميس والمعة وأن تتار من أيّام السبوع يوم ال سّبت
أو يوم الثّلثاء أو يوم الميس واجتنب ال سّفر ف يوم الثني والربعاء وقبل الظّهر من يوم الُمعة واجتنب ال سّفر ف اليوم الثّالث من الشّهر
والا مس م نه والثّالث ع شر وال سّادس ع شر والادي والعشر ين والرّا بع والعشر ين ،والا مس والعِشر ين و قد نظ مت هذه اليّام ف بيت ي
بالفارسيّة :
هفت روزى نس باشد در مهى
سه وپنج وسيزده با شانزده

زان حذر كن تا نياب هيچ رنج
بيست ويك با بيست وچار وبيست وپنج

ول تسافر ف ماق الشّهر ول اذا كان القمر ف برج العقرب وإن دعت ضرُورة ال الروج ف هذه الحوال والوقات فليدع الُسافر بدعوات
ل من أصحاب الباقر (عليه السلم) أراد ال سّفر فأتاه ليودّعه فقال له  :ا ّن أب عل يّ بن السي
ال سّفر ويتصدّق ويرج مت شاء ،وروي ا نّ رج ً

(عليهما السلم) كان اذا أراد الروج ال بعض أمواله اشترى السّلمة من ال عزوجل با تي سّر أي بال صّدقة با تيسّر له ويكون ذلك اذا وضع

رجله ف الرّكاب ،واذا سلّمه ال وعاد مِن سفره ح د ال وشكره أيضا ب ا تي سّر له ،فودّ عه الرّ جل وم ضى ول يع مل ب ا و صّاه البا قر (عل يه

السلم) فهلك ف الطّريق ،فأتى الب الباقر (عليه السلم) فقال  :قد نُصح الرّجل لو كان قَِبلَ ،وينبغي أن تغتسل قبل التوجّه ثّ تمع أهلك بي
يديك وتصلّي ركعتي وتسأل ال الية وتقرأ آية الكرسي وتمد ال وتثن عليه وتصلّي على النّب وآله صلوات ال عليهم وتقول :
215

اَللّـ ُهمّ اِنّي اَسْتَ ْو ِدعُكَ الَْيوْمَ َنفْسِيوَاَهْلي وَمال وَوُلْدي َومَنْ كانَ مِنّي بِسَبيل ،الشّا ِهدَ مِ ْنهُمْ وَالْغائِبَ،
ظ عَلَيْنا ،اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْنا ف رَ ْحمَتِكَ وَل تَسْلُبْنا َفضْ َلكَ اِنّا اِلَ ْيكَ
حفْظِ الِْيْمانِ وَا ْحفَ ْ
اَللّـهُمّ ا ْحفَظْنا ِب ِ

س َفرِ ،وَكاَبةِ اْلمُ ْنقَلَ بِ ،وَ سُوءِ اْلمَنْ َظرِ فِي الَْ ْهلِ وَالْمالِ
راغِبُو نَ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّا َنعُوذُ ِب كَ مِ نْ َوعْثاءِ ال ّ
وَاْلوََلدِ فِي الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَتَوَ ّجهُ اِلَ ْيكَ هذَا التّوَ ّجهَ طَلَبا ِل َمرْضاِتكَ وََت َقرّبا اِلَ ْيكَ ،اَللّـ ُهمّ

فَبَ ّلغْن ما اُ َؤمّ ُلهُ وََارْجُوهُ فيكَ وَف اَوْلِيائِكَ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .

ثّ ودّع أهلك وانض وَقف بالباب فسبّح ال بتسبيح الزّهراء (عليها السلم) واقرأ سورة المد أمامك وعن يينك وعن شالك وكذلك آية

الكرسي وقُل :

اَللّـ ُهمّ اِلَ ْي كَ وَ ّجهْ تُ وَجْهيَ ،وعَلَيْ كَ َخ ّلفْ تُ اَهْلي وَمال وَما خَوّلْتَن ،وَ َقدْ وَِثقْ تُ ِب كَ فَل ُتخَيّبْن يا

حمّد وَآلِ هِ وَا ْحفَظْن فيـما غِبْ تُ
مَ نْ ل ُيخَيّ بُ مَ نْ اَرادَ هُ ،وَل ُيضَيّ عُ مَ نْ َحفِظَ هُ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

عَ ْنهُ ،وَل تَكِلْن اِل َنفْسي يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ

 ...الدّعاء .

ثّ اقرأ سورة ُقلْ هُ َو الُ احدى عشرة مرّة وسورة اِنّا اَنزَلْناهُ وآية الكرسي وسورة ُقلْ اَعوذُ ِب َربّ النّاسِ و ُقلْ اَعو ُذ ِب َربّ الْ َفلَ ِق ثّ أمرر بيدك على
جيع جسدك وتصدّق با تيسّر وقُل :

صدَقَةِ سَلمَت وَسَل َمةَ َس َفرِي وَما مَعي ،اَللّـ ُهمّ ا ْحفَظْن وَا ْحفَظْ ما َمعِيَ
اَللّـهُمّ اِنّي اشَْترَيْتُ بِهذِهِ ال ّ
سنِ اْلجَميلِ .
حَ
وَسَ ّلمْن وَسَ ّلمْ ما َمعِيَ ،وََب ّلغْن وَبَلّغْ ما َمعِيَ بِبَلغِكَ اْل َ
وتأخذ معك عصى مِن شجر اللّوز الرّ فقد رُوي عن النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) انّه قال  :من خرج ال ال سّفر ومعه عصى لوز مرّ وتل

قوله تعال (وََلمّا تَوَجّ هَ تِلْقاءَ َمدْيَ نَ اِل وَالُ عَلى ما َنقُولُ

وَكيلٌ) وهو ف سورة القصص أمّنه ال تعال مِن كلّ سبع ضار،

ص عاد ،ومن ك ّل ذات حة حتّى يرجع ال منله وكان (معه سَبع وسبعون من العقّبات اللئكة) يستغفرون له حتّى يرجع ويضعها،
ومن كلّ لُ ّ
ويستحبّ أن يرج معتما متحنّكا لكي ل يصيبه السّرق ول الغرق ول الرق ،وتأخذ معك شيئا من تربة السي (عليه السلم) وقُل اذا أخذتا
:

خذْتُها ِحرْزا لِما اَخافُ وَما ل اَخافُ
اَللّـهُمّ هذِهِ طيَنةُ قَ ْبرِ اْلحُسَ ْينِ عليه السلم وَلِيّكَ وَابْنِ وَلِيّكَ اّت َ

وخذ معك خات العقيق والفيوزج ،والحسن أن يكون العقيق أصفر منقوشا على أحد وجهيه ما شاءَ الُ ل قُوّةَ إلّ بِالِ اَ سَْت ْغفِرُ

الَ وعلى الوجه الثّان ممّد

وعليّ .

روى ال سّيد ا بن طاووس ف أمان الخطار عن أ ب مُحمّد قا سم بن علء عن ال صّاف خادم المام عل يّ الّن قي (عل يه ال سلم)قال  :ا ستأذنته ف

الزّيارة ال طوس فقال ل  :يكون معك خات ف صّه عقيق اصفَر عليه ما شاءَ الُ ل قُوّةَ إلّ بِالِ اَ سَْت ْغفِرُ
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الَ ،وعلى الانب الخر

ممّد

وعل يّ ،فانّه أما ٌن من القطع ،وأتّ للسّلمة ،وأصون لدينك  ،قال  :فخرجت وأخذت خاتا على ال صّفة الت أمرن با ،ثّ رجعت اليه

لوداعه فودّعته وانصرفت ،فلمّا بعدت أمر بردّي فرجعت اليه فقال  :يا صاف  ،قلت  :لّبيْكَ يا سَيّدي قال  :ليكن معك خات آخر من فيوزج
ح عن الطّريق ،ثّ قال
فانّه يلقاك ف طريقك أسد بي طوس ونيشابور فيمنع القافلة من السي ،فتقدّم اليه وأره الات وقل له :مَولي يقول لك تن ّ

 :ليكن نقشه (َالُ الَل كُ) وعلى الانب الخر (اَْلمُلْ كُ لِ الْوا ِحدِ اْل َقهّارِ) فانّه خات امي الؤمني (عليه السلم) كان عليه َالُ

الَل كُ فلمّا ولّى الل فة ن قش على خات ه اَْلمُلْ كُ لِ الْوا ِحدِ اْل َقهّارِ،

وكان ف صّه فيُوزج ،و هو أمان من ال سّباع خا صّة وظ فر ف

الرب .
قال الادم  :فخرجت ف سفري ذلك فلقين وال السّبع ففعلت ما أمرت به فلمّا رجعت حدّثته  ،فقال ل  :بقيت عليك خصلة ل تدّثن با إن
شئت حدّثتك با ،فقلت :ياسيّدي اذكر علىّ لعلّي نسيتها  ،فقال  :نعم  ،بتّ ليلة بطوس عند القب فصار ال القب قوم من الن لزيارته فنظروا

ال الفص ف يدك وقرأوا نقشه فأخذوه عن يدك وصاروا به ال عليل لم وغسلوا الات بالاء وسقوه ذلك الاء فبأ ،وردّوا الات اليك وكان ف

يدك اليمن فصيّروه ف يدك اليسرى ،فكثر تعجّبك من ذلك ول تعرف السّبب فيه ،ووجدت عند رأسك حجرا ياقوتا فأخذته وهو معك ،فاحله

ال ال سّوق فانّك ستبيعه بثمان ي دينارا و هو هديّة القوم ال يك ،فحمل ته ال ال سّوق فبع ته بثمان ي دينارا ك ما قال سيّدي (عل يه ال سلم) ،و عن

ال صّادق (عليه السلم) قال  :من قرأ آ ية الكرسي ف ال سّفر ف كلّ ليلة سلم وسلم ما مع هُ ويقول  :اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْ مَسيي عِبَرا
صمْت َتفَكّرا َوكَلمي
وَ َ

ذِكْرا وعن المام زين العابدين (عليه السلم) قال  :ل اُبال اذا قلت هذه الكلمات ان لو اجتمع عليّ النّ

والنس :

بِ سْ ِم الِ وَبِالِ َومِ نَ الِ وَاِلَى الِ وَف سَبِيلِ الِ ،اَللّـهُمّ اِلَ ْي كَ اَ سْ َلمْتُ َنفْ سِيوَاِلَيْكَ وَ ّجهْ تُ وَجْهي،
حفْ ظِ الِْيْما نِ مِ نْ بَيْ نِ َيدَىّ َومِ نْ خَلْفيَ ،وعَ نْ يَمين َوعَ نْ شِمالِي،
وَاِلَ ْي كَ فَوّضْ تُ َا ْمرِى ،فَا ْحفَظْن ِب ِ
َو ِمنْ فَوْقي َو ِمنْ َتحْت وَادْفَ ْع عَنّي ِبحَوِْلكَ وَقُوِّتكَ ل حَوْلَ وَل قُوّةَ إلّ بِالَ اْلعَلِيّ اْلعَظيمِ .

أقول  :دَعواتُ السّفر وآدابُه كثية ونن هنا نقتصر بذكر عدّة آداب :
الوّل  :ينبغي للمرء أن ل يترك التسمية عند الرّكوب .
الثّان  :أن يفظ نفقته ف موضِع مصُون  ،فقد روي انّ من فقه الُسافر حفظ نفقته .
الثّالث  :أن يُساعد اصحابه ف السّفر ول يجم عن السّعي ف حوائجهم كي ينفس ال عنه ثلثا وسبعي كربة  ،وييه ف الدّنيا من ال ّم والغم،
وينفس كربه العظيم يوم القيامة  ،وروي ا ّن المام زين العابدين (عليه السلم) كان ل يسافر الّا مع رفقة ل يَعرفُونه ليخدمهم ف الطّريق فانّهم

لو عرفوه منعُوه عن ذلك ،ومن الخلق الكرية للنّب ( صلى ال عليه وآله وسلم)انّه كان مع صحابته ف بعض السفار فارادوا ذبح شاة تاتون
ب ا  ،فقال أحد هم  :عل يّ ذب ها  ،وقال آ خر  :عل ّي سلخ جلد ها  ،وقال ال خر  :عل يّ طبخ ها  ،فقال ( صلى ال عل يه وآله و سلم)  :عل يّ
الحتطاب  ،فقالوا  :يا رسول ال نن نعمل ذلك فل تتكلّفه أنت ،فأجاب أنا أعلم انّكم تعملونه ولكن ل يسرّن أن أمتاز عنكم فا ّن ال يكره

أن يرى عبده قد فضّل نفسه على أصحابه  ،واعلم ا نّ أثقل اللق على الصحاب ف ال سّفر من تكاسل ف العمال وهو ف سلمة من اعضائه
وجوارحه فهو ل يؤدّي شيئا من وظائفه  ،مرتقبا رفقته يقضُون له حوائجه .
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الرّابع  :أن يصاحِب الرجل من ياثله ف النفاق .
الامس  :أن ل يشرب من ماء أي منل يرده الّا ب عد أن يزجه باء النل الذي سبقه ،ومن اللّزم أن يتزوّد الُ سافر من تربة بلده وطينته الّت
ربّي عليها ،وكلّما ورد منلً طرح ف الناء الّذي يشرب منه الاء شيئا من الطّي الّذي تزوّده من بلده ويشرب الاء والطّي ف النية بالتّحريك

ويؤخّر شربه حتّى يصفو .
السّادس  :أن يسن أخلقه ويتزيّن باللم ،وسيأت ف آداب زيارة السي (عليه السلم) ما يناسب القام .
ال سّابع  :أن يتزوّد لسفره ،ومن شرف الرء أن يطيّب زاده ل سيّما ف طريق مكّة  ،نعم ل يستحسن ف سفر زيارة السي (عليه السلم) أن

يتّخذ زادا لذيذا كاللّحم الشوي واللويّات وغي ذلك كما سيأت ف آداب زيارته (عليه السلم) ،وقال ابن العسم :

تَطييُبهُ الزّادَ مَعَ الَْكْثارِ

ِمنْ َشرَفِ الِْنْسانِ فِي الَْسْفارِ
س َفرْ
سنِ الِْنْسانُ فِي حالِ ال ّ
حِ
وَلُْي ْ
ع عِنْدَ الْوَضْعِ ِل ْلخِوانِ
وَلَْي ْد ُ
صحْبِ اِذا
وَلْيُكِْثرِ اْل َمزْحَ مَعَ ال ّ
ف عَلى
َمنْ جاءَ بَ ْلدَةً فَذا ضَ ْي ٌ
يَُبرّ لَيْلَتَ ْينِ ُثمّ لْيَأ ُكلِ

ضرْ
اَخْل َقهُ زِيادَ ًة عَلَى اْلحَ َ

َمنْ كانَ حاضِرا مِنَ الِْخْوانِ
خطِ الَ وََلمْ َيجْلِبْ اَذى
سِ
َلمْ ُي ْ
اِخْواِنهِ فيها اِل اَنْ َيرْحَل

ِمنْ اَكْلِ اَهْلِ الْبَيْتِ ف اْل ُمسْتَقْبِلِ

الثّامن  :من أه ّم الشياء ف ال سّفر الحافظة على الفرائض بشرائطها وحدودها واداؤها ف بدء أوقاتا ،فما أكثر ما يشاهد الجّاج والزّوار ف

السفار يضيعون الفرائض بتأخيها عن أوقاتا أو بأدائها راكبي أو ف الحامل أو متيمّمي بل وضوء أو مع ناسة البدن أو الثّياب وغيها من
اشباهها ،فهذه كلّها تنشأ عن استخفافهم بشأن ال صّلة وعدم مُبالتم ،با هذا وقد روي ف الديث عن ال صّادق (عليه السلم)قال  :صلة

الفري ضة أف ضل من عشر ين حجّة ،وحجّة واحدة أف ضل من دار ملئت ذهبا يت صدّق به حتّى تفرغ ،ول تدع ب عد ال صّلة الق صُورة أن تقول

حمْدُ لِ وَل اِلـهَ اِلّ الُ وَالُ اَكَْبرُ
ثلثي مرّة سُبْحانَ الِ وَاْل َ

فهو من السُنن الؤكّدة .

الفَص ُل الوّلْ :
في آدابِ الزّيارَة
وهي عديدة نقتصر منها على امور :
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الوّل  :الغُسل قبل الروج لسفر الزّيارة .
الثّان  :أن يتجنّب ف الطّريق التكلّم باللّغو والصام والدال .
الثّالث  :أن يغتسل لزيارة الئمة (عليهم السلم) وأن يدعو بالأثورة من دعواته ،وستذكر ف أوّل زيارة الوارث .
الرّابع  :الطّهارة من الدث الكب والصغر .
الامس  :أن يلبس ثيابا طاهرة نظيفة جديدة ويسن أن تكون بيضاء .
ال سّادس  :أن يقصر خطاه اذا خرج ال الرّوضة القدّسة ،وان يسي وعليه ال سّكينة والوقار ،وأن يكون خاضعا خاشعا ،وأن يطأطِيء رأسه فل

يلتفت ال العلى ول ال جوانبه .

السّابع  :أن يتطيّب بشيء من الطّيب فيما عدا زيارة السي (عليه السلم) .
الثّامن  :أن يشتغل لسانه وهو يضي ال الرم الطهّر بالتكبي والتّسبيح والتّهليل والتّمجيد ،ويعطّر فاه بالصّلة على ممّد وآله (عليهم السلم)
.
التّاسع  :أن يقف على باب الرم الشّريف ويستأذن ويتهد لتحصيل الرّقّة والضوع والنكسار والتفكي ف عظمة صاحب ذلك الرقد النوّر
وجلله ،وانّه يرى مقا مه وي سمع كل مه ويردّ سلمه ك ما يش هد على ذلك كلّه عند ما يقرأ ال ستئذان ،والتّدبّر ف لطف هم و ُحبّ هم لشيعت هم

وزائريهم ،والتّأمّل ف فساد حال نفسه وف جفائه عليهم برفضه ما ل يصى من تعاليمهم ،وفيما صدر عنه نفسه من الذى لم أو لا صّتهم

وأحبابم وهو ف الال اذىً راجع اليهم (عليهم السلم) فلو التفت ال نفسه التفات تفكي وتدقيق لتوقّفت قدماه عن السي وخشع قلبه ودمعت

عينه ،وهذا هو لُبّ آداب الزّيارة كلّها ،وينبغي لنا هُنا أن نورد أبيات السّخاوي والديث الّذي رواه العلّمة الجلسي (رحه ال) ف البحار نقلً

عن كتاب عيون العجزات ،امّا أبيات السّخاوي وهي ما ينبغي أن يتمثّل به ف تلك الالة فهي :

قالُوا َغدًا َنأْت دِيارَ اْلحِمى

وَيَ ْنزِلُ الرّكْبُ ِب َمغْنا ُهمُ

فَكُلّ َمنْ كانَ مُطيعا َلهُمْ

اَصَْبحَ َمسْرُورا ِب ُلقْيا ُهمُ

قُلْتُ فَلي ذَنْبٌ فَما حيلَت

َباَيّ وَجْه اََت َلقّا ُهمُ

قالُوا اَلَ ْيسَ اْل َعفْوُ مِنْ شَاِْن ِهمْ
َفجِئُْتهُم اَسْعى اِل باِب ِهمْ

ل سِيّما َعمّنْ َترَجّا ُهمُ
َارْجُو ُهمُ طَوْرا وَاَخْشا ُهمُ

وأمّا الرّواية الشريفة فهي انّه استأذن ابراهيم المّال وكان من الشّيعة على عل ّي بن يقطي وهو وزير هارون الرّشيد  ،فحجبه لنّه جّال ،فح جّ
عليّ بن يقطي ف تلك السّنة فاستأذن بالدينة على موسى بن جعفر (عليه السلم) فحجبه فرآه ثان يومه خارج الدّار  ،فقال عل ّي بن يقطي  :يا
سيّدي ما ذنب ؟ فقال  :حجبتك لنّك حجبت أخاك ابراه يم المّال و قد أ ب ال أن يشكر سعيك أو يغفر لك ابراه يم المّال  ،قال عل يّ :
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فقلت يا سيّدي ومولي من ل بابراهيم المّال ف هذا الوقت وأنا بالدينة وهو بالكوفة ؟ فقال  :اذا كان الليل فامض ال البقيع وحدك من غي
أن يعلم بك أحد من أصحابك وغلمانك ،وتد نيبا هناك مسرّجا فاركبه وامض ال الكوفة  ،فواف البقيع وركب النّجيب ول يلبث أن أناخه

على باب ابراهيم المّال بالكوفة (ف مدّة قصية) فقرع الباب وقال  :أنا عل يّ بن يقط ي  ،فقال ابراهيم المّال من داخل الدّار  :و ما يعمل

عل يّ بن يقطي الوزير بباب  ،فقال عل يّ بن يقطي  :ما هذا ا ّن أمري عظيم وآل عليه أن يأذن له ،فلمّا دخل قال  :يا ابراهيم ا نّ الول (عليه
السلم) أب أن يقبلن أو تغفر ل  ،فقال  :يغفر ال لك ،فآل عل ّي بن يقطي على ابراهيم المّال أن يطأ خدّه ،فامتنع ابراهيم من ذلك ،فآل

عليه ثانيا ففعل فلم يزل ابراهيم يطأ خدّه وعل ّي بن يقطي يقول  :اَللّـهُمّ

شهَدْ ،ثّ انصرف وركب النّجيب ورجع ال الدينة من ليلته
اْ

وأناخه بباب الول موسى بن جعفر (عليه السلم) فأذن له ودخل عليه فقبله .
من هذا الديث يعرف مبلغ حقوق الخوان .
العاشر  :تقبيل العتبة العالية الباركة  ،قال الشّيخ الشّهيد (رحه ال) :ولو سجد الزّائر ونوى بال سّجدة الشكر ل تعال على بلوغه تلك البقعة
كان أول .
الادي عشر  :أن يقدّم للدّخول رجله اليمن ويقدّم للخروج رجله اليُسرى كما يصنع عند دخُول الساجد والروج منها .
الثّان عشر  :أن يقف على الضّريح بيث يكنه اللتصاق به ،وتوهّم انّ البعد أدب وهم ،فقد نص على التّكاء على الضّريح وتقبيله .
الثّالث ع شر  :أن ي قف للزّيارة م ستقبلً ال قب ُم ستدبِرا القبلة وهذا الدب مّا ي صّ زيارة الع صوم على الظّا هر ،فاذا فرغ من الزّيارة فلي ضع
خدّه الي ن على الضّر يح ويد عو ال بتضرّع ثّ لي ضع ال ّد الي سر ويد عو ال ب ّق صاحب ال قب أن يعله من أ هل شفاع ته ويبالغ ف الدّعاء
واللاح ثّ يضي ال جانب الرّأس فيقف مُستقبل القبلة فيدعو ال تعال .

الرّابع عشر  :أن يزُور وهُو قائم على قَدَميه الّا اذا كان له عُذر م ْن ضعف أو وجع ف الظّهر أو ف الرّجل أو غي ذلك من العذار .
الامس عشر  :أن يكبّر اذا شاهد القب الطهّر قبل الشّروع ف الزّيارة ،وف رواية ا ّن من كبّر امام المام (عليه السلم) وقال  :ل اِلـ َه ِالّ الُ
ك لَهُ كتب له رضوان ال الكب .
َوحْدَهُ ل شَري َ
ال سّادس ع شر  :أن يزُور بالزّيارات الأثورة الرويّة عن سادات النام (علي هم ال سلم) ويترك الزّيارات الختر عة ال ت لفق ها ب عض ال غبياء من
عوام النّاس ال بعض الزّيارات فأشغل با الهّال .
روى الكلين (رحه ال) عن عبد الرّحيم القصي  ،قال  :دخلت على الصّادق (عليه السلم) فقلت  :جعلت فداك قد اخترعت دعاءا من نفسي
 ،فقال (عليه السلم)  :دعن عن اختراعك اذا عرضتك حاجة فلذ برسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) وصلّ ركعتي واهدها اليه ال .
ال سّابع عشر  :أن يصلّي صلة الزّيارة وأقلّها ركعتان  ،قال الشّيخ الشّهيد  :فان كان الزّيارة للنّب ( صلى ال عليه وآله وسلم)فليصلّ ال صّلة
ف الرّوضة ،وإن كانت لحد الئمة فعند الرّأس ،ولو صلها بسجد الكان أي مسجد الرم جاز ،وقال العلمة الجلسي (رحه ال)  :ا ّن صلة

الزّيارة وغيها فيما أرى يفضل أن تؤتى خلف القب أو عند الرّأس الشّريف ،وقال أيضا العلمة بر العلوم ف الدرّة :

َو ِمنْ حَديثِ َكرْبَل وَالْ َكعَْبةْ
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لِ َكرْبَل با َن عُلُوّ الرّتَْبةْ

َوغَ ْيرُها ِمنْ ساِئرِ اْلمَشا ِهدِ

َامْثالُها بِالّنقْلِ ذِي الشّوا ِهدِ

وَراعِ فيهِنّ اقْتِرابَ ال ّر ْمسِ

وَآِث ِر الصّل َة عِ ْندَ الرّأسِ

صلّ خَلْفَ اْلقَ ْبرِ فَالصّحيحُ
وَ َ

َكغَ ْيرِهِ ف َندْبِها صَريحُ

وَاْل َف ْرقُ بَ ْينَ هذِهِ اْلقُبُورِ

َوغَ ْيرِها كَالنّورِ فَ ْوقَ الطّورِ

سعْيُ لِلصّل ِة عِ ْندَها ُندِبْ
فَال ّ

وَ ُقرْبُها َبلِ الّلصُوقُ َقدْ طُلِبْ

الثّامن عشر  :تلوة سورة يس ف الرّكعة الول وسورة الرّحن ف الثّانية ان ل تكن صلة الزّيارة الت يصلّيها مأثورة على صفة خا صّة ،وان
يدعو بعدها بالأثور أو با سنح له ف امور دينه ودُنياه ،وليعمّم الدّعاء فانّه أقرب ال الجابة .

التّاسع عشر  :قال الشّهيد (رحه ال)  :ومن دخل الشهد والمام يصلّي بدأ بال صّلة قبل الزّيارة وكذلك لو كان قد حضر وقتها والّا فالبدء

ب للزّائرين قطع الزّيارة والقبال على ال صّلة ويكره تركه ،وعلى ناظر الرم أمرهم
بالزّيارة أول لنّها غاية مقصده ،ولو أقيمت ال صّلة استح ّ
بذلك .
العشرون  :عدّ الشّه يد (رح ه ال) من آداب الزّيارة تلوة ش يء من القرآن ع ند الضّر يح واهداؤه ال الزور والنت فع بذلك الزّائر وف يه تعظ يم
للمزور .
الادي والعشرون  :ترك اللّغو وما ل ينبغي من الكلم وترك الشتغال بالتكلّم ف امور الدّنيا فهو مذموم قبيح ف كلّ زمان ومكان ،وهو مانع

للرّزق وملبة للقساوة ل سيّما ف هذه البقاع الطّاهرة والقُباب ال سّامية الت أخب ال تعال بللا وعظمتها ف سورة نور (ف بُيُوت َاذِ نَ
الُ اَنْ

ُترْفَعَ) الية .

الثّان والعشرون  :أن ل يرفع صوته با يزور به كما نبّهت عليه ف كتاب هديّة الزّائر .
الثّالث والعشرون  :أن يودّع المام (عليه السلم) بالأثور أو بغيه اذا أراد الروج من البلد .
الرّابع والعشرون  :أن يتوب ال ال ويستغفر من ذنوبه ،وأن يعل أعماله وأقواله بعد الزّيارة خيا منها قبلها .
الا مس والعشرون  :النفاق على سدنة الش هد الشّر يف ،وينب غي لؤلء أن يكونوا من أ هل ال ي وال صّلح والدّ ين والروّة ،وأن يتملوا ما
يصدر من الزّوار فل يصبوا سخطهم عليهم ول يتدموا عليهم ،قائمي بوائج الحتاجي ،مُرشدين للغُرباء اذا ضلّوا ،وبالجال فالدم ينبغي أن
يكونوا خداما قائمي با لزم من تنظيف البُقعة الشّريفة وحراستها ومُحافظة الزّائرين وغي ذلك من الدمات .

ال سّادس والعشرون  :النفاق على الجاورين لتلك البُقعة من الفقراء والساكي التعفّفي والحسان اليهم ل سيّما ال سّادة وأهل العلم النقطعي
الذين يعيشُون ف غُربة وضيق وهم يرفعون لواء ا لتّعظيم لشعائر ال وقد اجتمعت فيهم جهات عديدة تكفي احداها لفرض اعانتهم ورعايتهم .
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ال سّابع والعشرون  :قال الشّهيد :ا ّن من جُملة الداب تعجيل الُروج عند قضاء الوطر من الزّيارة لتعظم الُرمة وليشتد الشّوق ،وقال أيضا:
والنّساء اذا زُرن فليك نّ منفردات عن الرّجال والول أن يزرن ليلً وليك نّ متنكّرات أي يبدلن الثّياب النّفيسة بالدّانية الرّخيصة لكي ل يعرفن
وليبزن متخفّيات متستّرات ولو زرن بي الرّجال جاز وإن كره .

أقول  :من هذه الكل مة تُعرف مبلغ القُ بح والشّناعة ف ما دأبت عَليه النّسوة ف زمان نا من أن يتبّجن للزّيارة ف يبزن بنفايس الثّياب فيزاحن
الجانب من الرّجال ف الرم الطّاهر ويضاغطنهم بأبدان نّ مقتربات من الضّرائح الطّاهرة أو يلسن ف قبلة الُصلّي من الرّجال ليقرأن الزّيارة
فيلفت الواطر ويصدّن القائمي بالعبادة ف تلك البُقعة الشّريفة من الصلّي والتضرّعي والباكي عن عبادتم ،فيك ّن بذلك من ال صّادات عن

سـبيل ال ال غيـ ذلك مـن التّبعات وأمثال هذه الزّيارات ينبغـي حقّا أن تعدّ مـن منكرات الشّرع ل مـن العبادات ،وتصـى مـن الُوبقات ل
ت ا ّن نِ ساءكُم يوافيَ
القربات  ،وقد روي عن ال صّادق (عليه ال سلم) ا نّ أم ي الؤمن ي (عليه ال سلم) قال ل هل العراق  :يا أ هل العراق ُنبّئ ُ

الرّجال ف الطّريق أما تستحيون؟ وقال  :لعن ال من ل يغار .

وف الفقيه روى الصبغ بن نباتة عن امي الؤمني (عليه السلم) قال  :سعته يقول  :يظهر ف آخر الزّمان واقتراب ال سّاعة وهو شرّ الزمنة

نسوة كاشِفات عاريات متبّجات ،من الدّين خارجات ،داخلت ف الفِت ،مائلت ال الشّهوات ،مسرعات ال اللّذات ،مستحلّت الحرّمات،
ف جهنّم خالدات .

الثّامن والعشرون  :ينبغي عند ازدحام الزّائرين لل سّابقي ال الضّريح أن يفّفوا زيارتم وينصرفوا ليفُوز غيهم بالدّن ّو من الضّريح الطّاهر كما
كانوا هم من الفائزين .
أقول لزيارة السي صلوات ال عليه آداب خاصّة سنذكرها ف مقام ذكر زيارته (عليه السلم) .

الفَصلُ الّثاني :
في ذِكر ا ِلسْتِئذانِ لِلدّخولِ في ُكلّ منَ الرّوضاتِ الشّريفة .
وهُنا نثبت استئذاني :
الوّل  :اذا أردت دخول مسجد النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) أو أحد الشاهد الشّريفة لحد الئمة (عليهم السلم) فقل :

ك عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،وَ َقدْ مََنعْ تَ النّا سَ اَ نْ
ت عَلى باب مِ نْ اَبْوا بِ بُيُو تِ نَبِيّ كَ صَلَواُت َ
اَللّ ـهُمّ اِنّي وَ َقفْ ُ

َيدْخُلُوا إلّ ِبِاذْنِ هَِ ،فقُلْ تَ يا اَيّ ها الّذي نَ آمَنُوا ل َتدْخُلُوا بُيُو تَ النّ بّ إلّ اَ نْ يُ ْؤذَ نَ لَكُ مْ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّي
ضرَتِ هِ ،وََاعْلَ مُ اَنّ رَ سُوَلكَ
شهَدِ الشّري فِ ف غَيْبَتِ هِ كَ ما َاعَْتقِدُ ها ف َح ْ
َاعَْت ِقدُ ُح ْر َمةَ صاحِبِ هذَا اْل َم ْ

سمَعُوَن كَل مي ،وََي ُردّو نَ سَلمي،
وَخُلَفاءَ كَ علي هم ال سلم اَحْياءٌ عِنْدَ كَ ُيرْزَقُو نََ ،يرَوْ نَ مَقا مي ،وَيَ ْ

وَاَنّ كَ َحجَبْ تَ عَ نْ َسمْعي كَل َمهُ مْ ،وَفََتحْ تَ با بَ َفهْمي بِلَذيذِ مُناجاِتهِ مْ ،وَاِنّي اَ سْتَأذِنُكَ يا َربّ اوّلً
وَاَسْتَأذِنُ رَسُولَكَ صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ثانِيا ،وَاَسْتَأذِنُ خَليفَتَكَ الِْمامَ اْلمَ ْفرُوضَ عَلَيّ طاعَتُهُ (فُلنَ بْنَ
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فُلن) (واذكر اسم المام الذي تزُوره واسم أبيه  ،فقل ف زيارة السي (عليه السلم) مث ًل  :اْلحُسَ ْينَ بْنَ عَلِيّ عليه السلم

وف

زيارة المام الرّ ضا (عل يه ال سلم) عَلِيّ بْ نَ مُو سَى الرّ ضا عل يه ال سلم وهكذا ثّ قل  ):وَاْلمَلئِ َكةَ اْلمُوَكّليَ بِهذِ هِ

جةَ الِ أََادْخُلُ يا مَلئِ َكةَ الِ اْل ُمقَرّبيَ اْلمُقيميَ
الُْب ْق َعةِ اْلمُبا َر َكةِ ثالِثا ،أََادْخُلُ يا رَسُولَ الِ ،أََادْخُلُ يا ُح ّ
ف هذَا اْل َمشْ َهدِ ،فَأذَ نْ ل يا مَوْل يَ ف الدّخُولِ اَ ْفضَلَ ما َاذِنْ تَ لَِحَد مِ نْ اَوْلِياِئ كََ ،فاِ نْ لَ مْ اَكُ نْ اَ ْهلً

لِذلِكَ َفاَنْتَ اَهْلٌ لِذلِكَ .

سمِ الِ وَبِالِ وَف سَبيلِ الِ َوعَلى مِ ّلةِ رَ سُولِ الِ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ
ثّ قبّل العت بة الشّري فة واد خل وُقلْ  :بِ ْ

ب عَلَيّ اِنّكَ اَنْتَ التّوّابُ الرّحيمُ .
اَللّـ ُهمّ ا ْغ ِفرْ ل وَارْ َحمْن وَتُ ْ

الثّا ن  :ال ستئذان الّذي رواه الجل سي (قدس سره) عن ن سخة قدي ة من مؤلّفات الصحاب للدّخول ف ال سّرداب القدّس وف البقاع النوّرة
للئمة (عليهم السلم) وهو هذا ،تقول :

اَللّ ـ ُهمّ اِنّ هذِ هِ ُب ْق َعةٌ َط ّهرْتَ هاَ ،وعَقْوَةٌ َشرّفْتَ هاَ ،ومَعالِ مُ زَكّيْتَ ها ،حَيْ ثُ اَ ْظ َهرْ تَ في ها َادِّلةَ التّوْحيدِ،

حفْ ظِ النّظا مِ ،وَاخَْترَْتهُ مْ ُرؤَ ساءَ ِلجَمي عِ الَْنا مِ،
وَاَشْبا حَ اْل َعرْ شِ الَْمجيدِ ،الّذي نَ ا صْ َطفَيَْتهُمْ مُلُوكا ِل ِ
حفْ ظِ
ت عَلَ ْيهِ مْ بِا سْتِناَبةِ اَنْبِيائِ كَ ِل ِ
سطِ فِي ابْتِدآءِ الْوُجُودِ اِل َيوْ مِ اْلقِيا َمةِ ثُمّ مَنَنْ َ
وََبعَثَْتهُ مْ ِلقِيا مِ اْلقِ ْ

شَراِيعِكَ وَاَحْكامِكََ ،فاَ ْكمَلْتَ بِاسِْتخْل ِفهِمْ رِساَلةَ اْلمُ ْنذِرينَ ،كَما اَوْجَبْتَ رِياسََت ُهمْ ف ِف َطرِ اْلمُكَلّفيَ،
فَسُبْحاَنكَ مِنْ اِلـه ما اَرْاَ َفكَ ،وَل اِلـهَ إلّ اَنْتَ مِنْ مَلِك ما َا ْعدَلَكَ ،حَيْثُ طابَقَ صُ ْنعُكَ ما فَ َطرْتَ

سنِ
حمْ ُد عَلى َتقْديرِ كَ اْلحَ َ
عَلَيْ هِ اْل ُعقُولَ ،وَوافَ قَ حُ ْكمُ كَ ما َقرّرْتَ هُ فِي اْل َم ْعقُولِ وَاْلمَ ْنقُولِ ،فَلَ كَ اْل َ
اْلجَميلِ ،وََلكَ الشّ ْكرُ عَلى قَضاِئكَ اْل ُمعَلّلِ بَِا ْكمَلِ الّتعْليلَِ ،فسُبْحانَ مَنْ ل ُيسْأَ ُل َعنْ ِفعْ ِلهِ ،وَل يُنا ِزعُ

ح ْمدُلِ الّذي َمنّ عَلَيْنا ِبحُكّام
ب عَلى َنفْ سِهِ الرّ ْحمَةَ قَبْلَ ابْتِداءِ خَ ْلقِ هِ ،وَاْل َ
ف َا ْمرِ هِ ،وَ سُبْحانَ مَ نْ كَتَ َ

حفَظُو نَ الشّرايِ عَ
َيقُومُو نَ مَقامَ هُ لَوْ كا نَ حاضِرا فِي اْلمَكا نِ ،وَل اِلـه اِلّ الُ الّذي َشرّفَنا بِاَوْ صِياءَ َي ْ

جزُ عَنْهَا الّثقَل نِ ،ل حَوْلَ وَل قُوّةَ إلّ بِالِ
ف كُلّ ا َلْزْما نِ ،وَالُ اَكَْبرُ الّذي اَ ْظ َهرَهُ مْ لَنا ِب ُمعْجِزات َي ْع َ

حمْدُ وَالثّناءُ
اْلعَلِىّ اْلعَظي مِ ،الّذي اَجْرا نا عَلى عَوائِدِ هِ اْلجَمي َلةِ فِي ا ُلْمَ مِ ال سّالِفيَ ،اَللّ ـ ُهمّ فَ َل كَ اْل َ

ْتـ نَبِيّنـا خَ ْيرَ النّبِيّي ََ ،ومُلُوكَنـا اَ ْفضَلَ
السـرْ َمدِىّ ،وَكَمـا َجعَل َ
ِكـ الْبَقاءُ ّ
َبـ لِوَ ْجه َ
اْلعَلِىّ كَمـا وَج َ
ْمـ الدّينـِ،
ِمـ الْعا ِمرَةِ اِل يَو ِ
ِسـعْىِ اِل اَبْواِبه ُ
ُمـ عَلى عِلْم عَلَى الْعالَميَ ،وَ ّفقْنـا لل ّ
الَْمخْلُوقيَ ،وَاخَْترَْته ْ

حنّ إلَى مَوْطِئ اَقْدا ِمهِمْ ،وَُنفُوسَنا َتهْوِى النّ َظرَ اِل مَجالِسِ ِهمْ َوعَرصاِت ِهمْ ،حَتّى كَاَنّنا
وَا ْجعَلْ َارْواحَنا َت ِ

ص ِهمْ ،فَ صَلّى الُ عَلَ ْيهِ مْ مِ نْ سادَة غائِبيََ ،ومِ نْ سُللَة طاهِري نََ ،ومِ نْ اَئمّة
نُخاطُِبهُ مْ ف حُضُورِ اَشْخا ِ
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اسـَتعَْبدْتَ ِبزِيارَتِهـا اَهْلَ الَْرَضي َ
ِهـ اْل َعرَصـاتِ الّتـ ْ
َنـ لَنـا ِبدُخُولِ هذ ِ
َمعْصـُوميَ ،اَللّــُهمّ فَأذ ْ
وَالسّماواتِ ،وَاَرْسِلْ ُدمُوعَنا ِبخُشُوعِ اْلمَهاَبةَِ ،وذَلّلْ جَوارِحَنا ِبذُلّ اْلعُبُودِّيةِ وَ َفرْضِ الطّا َعةِ ،حَتّى ُن ِقرّ

بِما َيجِ بُ َلهُ مْ مِ نَ الَْوْصافِ ،وََنعَْترِ فُ بِاَّنهُ مْ ُشفَعاءَ اْلخَليِ قِ اِذا نُ صِبَتِ اْلمَوازي نُ ف يَوْ مِ ا َلْعْرا فِ،
ح ْمدُ لِ وَسَل ٌم عَلى عِبادِهِ الّذينَ اصْطَفى ُمحَمّد وَآِلهِ الطّاهِرينَ .
وَاْل َ
ثّ قبّل العتبة وادخل وأنت خاشِع باك فذلك اذن منهم صلوات ال عليهم أجعي ف الدّخول .

الفَصلُ الثّالِثُ :
في زِيارَة النّبيّ والزّهراء والئمّة بالبقيع صلوات ال عليهم
أجمعين في المدينة الطيّبة .
اعلم انّه ي ستحبّ أكيدا لكا فة النّاس ول سيّما للحجّاج أن يتشرّفوا بزيارة الرّو ضة الطّاهرة والعت بة النوّرة لفخرة ال ّد هر مول نا سيّد الر سلي

ممّد بن عبد ال صلوات ال وسلمُه عليه ،وترك زيارته جفاء ف حقّه يوم القيامة .

وقال الشّه يد (رح ه ال)  :فإن ترك النّاس زيار ته فعلى المام أن ي بهم علي ها ،فان ترك زيار ته جفاء مرّم ،روى ال صّدوق عن ال صّادق (عل يه
السلم)  :اذا ح جّ أحدكم فليختم حجّه بزيارتنا ل ّن ذلك من تام ال جّ ،وروي ايضا عن امي الؤمني (عليه السلم)قال  :اتّوا بزيارة رسول

ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) حجّكم فا ّن تركه بعد ال جّ جفاء وبذلك أمرت واتّوه بالقبُور الت ألزمكم ال عزوجل حقّها وزيارتا واطلبوا
الرّزق عندها .

وروي أيضا عن أب الصّلت الروي قال  :قلت للرّضا (عليه السلم)  :ياابن رسول ال ما تقول ف الديث الّذي يرويه أهل الديث انّ الؤمني

يزورون ربّهم من منازلم ف النّة ـ ويعن الرّاوي بسؤاله ا ّن الرّواية إن صحّت ما معناها وهي بظاهرها تتوي على ما ل يستقيم مع العتقاد
ال ّق ـ فأجابه (عليه السلم) فقال  :يا أبا ال صّلت ا نّ ال تبارك وتعال فضّل نبيّه ممّد ( صلى ال عليه وآله وسلم) على جيع خلقه من النّبيّي
ع الَ » وَقا َل ِ « :انّ الّذي نَ
واللئ كة ،وج عل طاع ته طاعته ومبايع ته مُبايعته وزيار ته زيار ته  ،فقال ال عزوجل ِ « :م نْ ُيطِ ِع الرّ سُولَ فَقَ ْد اَطا َ

ك اِنّما يُبايِعُو َن الَ يَ ُد الِ َفوْقَ اَيْديهِمْ »  ،وقال النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم)  :مَن زارن ف حيات أو بعد مات فقد زار ال تعال ال
يُبايِعُونَ َ
.

وروى الميي ف قُرب السناد عن ال صّادق (عليه السلم) عن النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) قال  :من زارن حيّا أو ميّتا كنت له شفيعا

يوم القيامة .

وف الديث انّه شهد الصّادق (عليه السلم) عيدا بالدينة فانصرف فدخل على النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) فسلّم عليه ثّ قال لِمن حضره

امّا لقد فضّلنا على أهل البلدان كلّهم مكّة فمن دُونا لسلمنا على رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) .
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وروى الطّوسي (رحه ال) ف التّهذيب عن يزيد بن عبد اللك عن أبيه عَن جدّه انّه قال  :دخلت على فاطمة (عليها السلم) فبدأتن بالسّلم ثّ
قالت  :ما غدا بِ كَ  ،قلت  :طلب البكة  ،قالت  :اخبن أب وهُو ذا هُو انّه من سلّم عليه وعل يّ ثلثة أيّام أوجب ال له النّة  ،قلت لا  :ف

حياته وحياتك ؟ قالت  :نعم وبعد موتنا .

قال العلمة الجلسي (رحه ال)  :روي ف حديث مُعتب عن عبد ال بن عبّاس عن رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) قال  :مَ ْن زار السن

(عليه السلم) بالبقيع ثبت قدمه على الصّراط يوم تزُول فيه القدام  ،وف القنعة عن الصّادق (عليه السلم)  :من زارن غفرت ذنُوبه ول يصب
ك عي نه ول
بالفقر والفاقة  .وروى الطّوسي ف التّهذ يب عن المام ال سن العسكري (عليه السلم) قال  :من زار جعفر ال صّادق وأباه ل يش ُ

يصبه سقم ول يت مبتلى  .وروى ابن قولويه ف الكامل ف حديث طويل عن هشام بن سال عن الصّادق (عليه السلم) انّه أتاه رجل فقال  :هل

يزار والدك ؟ فقال  :نعم  ،قال  :فما ل ن زاره ؟ قال  :النّة إن كان يأتّ به  ،قال  :ف ما لن تر كه رغبة عنه  ،قال  :السرة يوم السرة ال،

والحاديث ف ذلك كثية حَسبنا منها ما ذكرناه .

وأمّا كيفيّة زيارة النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) فهي كما يلي :
اذا وردت ان شاء ال تعال مدي نة النّب ( صلى ال عل يه وآله و سلم) فاغت سل للزّيارة فاذا أردت دخول م سجده ( صلى ال عل يه وآله و سلم)

فقف على الباب واستأذن بالستئذان الوّل مّا ذكرناه وادخل من باب جبئيل وقدّم رجلك اليُمن عند الدّخول ثّ قل َ :الُ اَكَْبرُ

مائة مرّة،

ّث صلّ ركعتي تيّة السجد ،ثّ امض ال الجرة الشّريفة فاذا بلغتها فاستلمها بيدك وقبّلها وقُل :

حمّدَ بْ َن عَبْدِ الِ ،اَل سّلمُ
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا رَ سُولَ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا نَبِيّ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُم َ

عَلَيْكَـيـا خاتَمَـ النّبِيّيَ ،اَ ْشهَدُ اَنّكَـ َقدْ بَ ّلغْتَـ الرّسـاَلةَ ،وَاَ َقمْتَـ الصـّلةَ ،وَآتَيْتَـ الزّكاةَ ،وََا َمرْتَـ

ت عَ نِ اْلمُنَكَرَِ ،وعَبَدْ تَ الَ ُمخْلِصا حَتّى اَتا كَ الْيَقيُ ،فَ صَلَواتُ الِ عَلَيْ كَ َورَ ْحمَتُ هُ
بِاْل َمعْرُو فِ ،وََنهَيْ َ
َوعَلى اَ ْهلِ بَيْتِ كَ

الطّاهِري نَ ،ثّ قف ع ند الُ سطوانة القدّ مة من جا نب ال قب الي ن مُ ستقبل القبلة ومنك بك الي سر ال جا نب ال قب

ضعُ رأس النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) وقل :
ومنكبك الين مّا يلي النب فانّه مو ِ

اَ ْش َهدُ اَ نْ ل اِلـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ ُمحَمّدا عَ ْبدُ هُ وَرَ سُوُلهُ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ رَ سُولُ
حمّدُ بْ ُن عَ ْبدِ الِ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ َب ّلغْ تَ رِسالتِ رَبّ كَ ،وَنَصَحْتَ ُلِمّتِ كَ ،وَجا َهدْ تَ ف
الِ ،وَاَنّ كَ ُم َ

حقّ،
سَبي ِل الَِ ،وعََبدْ تَ الَ حَتّى اَتا كَ الْيَقيُ بِاْلحِ ْك َمةِ وَاْلمَ ْوعِ َظةِ اْلحَ سََنةِ ،وََادّيْتَ الّذي عَلَيْ كَ مِنَ اْل َ

ت عَلَى الْكافِري نَ ،فَبَلّ غَ الُ ِب كَ اَ ْفضَلَ َشرَ فِ َمحَلّ اْلمُ َكرّميَ،
وَاَنّ كَ َقدْ رَؤُفْ تَ بِاْلمُ ْؤمِنيََ ،وغَلُظْ َ

شرْ كِ وَالضّلَلةِ ،اَللّ ـ ُهمّ فَا ْجعَلْ صَلَواِتكَ ،وَ صَلَواتِ مَلئِكَتِ كَ
ح ْمدُ لِ الّذي اِ سْتَ ْن َقذَنا ِب كَ مِ نَ ال ّ
اَْل َ

اْل ُم َقرّبيَ ،وَاَنْبِيائِكَ اْلمُرْسَليََ ،وعِبادِكَ الصّالِحيَ ،وَاَ ْهلِ السّماواتِ وَالَْرَضيََ ،ومَنْ سَّبحَ َلكَ يا َربّ

صفِيّكَ
حمّد عَبْدِكَ وَرَسُوِِلكَ وَنَبِيّكَ وَاَمينِكَ وََنجِيّكَ وَحَبيبِكَ وَ َ
الْعالَميَ مِنَ الَْوّليَ وَالْخِرينَ عَلى ُم َ
صفْوَتِكَ وَخَِيرَتِ كَ مِ نْ خَ ْل ِق كَ ،اَللّـ ُهمّ َاعْطِ هِ الدّرَ َجةَ الرّفي َعةَ ،وَآتِ هِ الْوَسي َلةَ مِ نَ اْلجَّنةِ،
وَخا صِّتكَ وَ َ
225

حمُودا َيغْبِطُ هُ بِ هِ الَْوّلُو نَ وَالْ ِخرُو نَ ،اَللّـ ُهمّ اِنّ كَ قُلْ تَ( :وَلَوْ اَّنهُ مْ ِاذْ ظَ َلمُوا اَْنفُ سَ ُهمْ
وَاْبعَثْ هُ مَقاما َم ْ
جاؤُ كَ فَا سَْت ْغفَرُوا الَ وَا سَْت ْغ َفرَ َلهُ مُ الرّ سُولُ لَوَ َجدُوا الَ َتوّابا رَحيما) وَاِنّي اَتَيْتُ كَ مُ سَْت ْغفِرًا تائِبا مِ نْ

ذُنُوب ،وَاِنّي اَتَوَ ّجهُ ِبكَ اِلَى الِ رَبّي َورَبّكَ لَِي ْغفِرَ ل ذُنُوب .
فإن كانت لك حاجة فانّه احرى أن تقضى ان شاء ال تعال .

وروى ابن قولويه بسند معتب عن ممّد بن مسعود قال  :رأيت الصّادق (عليه السلم) انتهى ال قب النّب (صلى ال عليه وآله وسلم)فوضع يده

عليه وقال  :اَسْاَلُ الَ الّذي اجْتَباكَ وَاخْتا َركَ وَهَداكَ َوهَدى بِكَ اَنْ يُصَلّ َي عَلَيْكَ ثّ قال  :اِنّ الَ َومَلئِكَتَهُ

يُصَلّونَ عَلَى النّبِىّ يا اَيّها الّذينَ آمَنُوا صَلّوا عَلَيْهِ وَسَ ّلمُوا

تَ سْليما ،وقال الشّيخ ف الصباح  :فاذا فرغت من الدّعاء

عند القب فأت النب وامسحه بيدك وخُذ برمانتيه وهُما ال سُفلوان وامسح وجهك وعَينيك به فا نّ فيه شفاءا للعي وقُم عنده واحد ال واث نُ

عليه وسل حاجتك فا نّ رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) قال  :ما بي قبي ومنبي روضة من رياض النّة ومنبي على باب من أبواب
النّة  .ثّ تأت مقام النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم)فتصلّي فيه ما بدا لك واكثر من ال صّلة ف مسجد النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) فا نّ

صلّ على النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) وصلّ ف بيت فاطمة (عليها السلم)
ال صّلة فيه بألف صلة ،واذا دخلت السجد أو خرجت منه فَ َ

وأت مقام جبئيل (عليه السلم) وهو تت اليزاب فانّه كان مقامه اذا استأذن على رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) وقل  :اَ ْساَلُكَ

َاىْ جَواد اَىْ كَريُ َاىْ قَري بُ اَىْ بَعيدُ اَ نْ َت ُر ّد عَلَيّ

ِن ْعمَتَ كَ ،ثّ زر فاطمة (عليها السلم) مِن عند الرّوضة ،واختلف ف

موضع قبها  ،فقال قوم  :هي مدفونة ف الرّوضة أي ما بي القب والنب  ،وقال آخرون  :ف بيتها  ،وقالت فرقة ثالثة  :انّها مدفونة بالبقيع

والذي عليه اكثر أصحابنا انّها تزار مِن عِند الرّوضة ومَن زارَها ف هذه الثّلثة مواضِع كان أفضل واذا وقفت عليها للزّيارة فقل :

يا ُممْتَحََنةُ امَْتحَنَ كِ الُ الّذي خَ َلقَ كِ قَ ْبلَ اَ نْ َيخْ ُلقَ كِ ،فَوَ َجدَ كِ ِلمَا امَْتحَنَ كِ صاِبرَةًَ ،و َز َعمْنا اَنّا َل كِ

صلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ وَاَتى بِ هِ وَ صِّيهَُ ،فاِنّا نَ سْأَُلكِ اِ نْ
صدّقُونَ وَصاِبرُونَ لِكُلّ ما اَتانا بِ هِ اَبُو كِ َ
اَوْلِياءُ َومُ َ
شرَ اَْن ُفسَنا بِاَنّا َقدْ َط ُهرْنا بِوَليَتِكِ .
حقْتِنا بَِتصْديقِنا َلهُما لِنَُب ّ
صدّقْناكِ إلّ اَْل َ
كُنّا َ
ويستحبّ أيضا أن تقول  :اَلسّل ُم عَلَيْ كِ يا بِنْ تَ رَسُولِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكِ يا بِنْتَ نَبِىّ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكِ يا
بِنْ تَ حَبيبِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ يا بِنْ تَ خَليلِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ يا بِنْ تَ صَفىّ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ يا

بِنْ تَ اَميِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كِ يا بِنْ تَ خَ ْيرِ خَلْ قِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ يا بِنْ تَ اَ ْفضَلِ اَنْبِياءِ الِ وَرُ سُ ِلهِ

َومَلئِكَتِ هِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كِ يا بِنْ تَ خَ ْيرِ الَْبرَّيةِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ يا سِّيدَةَ نِ ساءِ الْعالَميَ مِ نَ ا َلْوّليَ

وَالْخِري نَ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ يا زَوْ َجةَ وَلِيّ الِ وَخَ ْيرِ اْلخَلْ قِ َبعْدَ رَ سُولِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ يا اُمّ اْلحَ سَنِ
وَاْلحُ سَيْنِ سَّيدَىْ شَبا بِ اَهْلِ اْلجَّنةِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كِ اَيّتُهَا ال صّدّي َقةُ الشّهيدَةُ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ اَيّتُهَا

ـةُ ،اَلسـَل ُم عـلَيْكِ اَيّتـهَا اْلحَوْراءُ
الرّضِّيةُ اْل َمرْضِيّةُ ،اَلسـَلمُ عـلَيْكِ اَيّتـهَا الْفاضِلـةُ الزّكِي َ
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الِْنْسِّيةُ ،اَلسـَل ُم عَلَيْ كِ اَيُّتهَا الّتقِّيةُ الّنقِّيةُ ،اَلسّل ُم عَلَيْ كِ اَيُّتهَا الُْمحَدَّثةُ اْلعَليمَةُ ،اَلسّل ُم عَلَيْ كِ اَيُّتهَا
اْلمَظْلُو َمةُ اْل َمغْ صُوَبةُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ اَيُّتهَا اْلمُضْ َط َهدَةُ اْل َمقْهُورَةُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ يا فا ِط َمةُ بِنْ تَ رَ سُولِ

ت عَلى بَيّنَة مِ نْ
الِ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،صَلّى الُ عَلَيْ كِ َوعَلى رُو ِح كِ وََبدَنِ كِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كِ َمضَيْ ِ

رَبّ كِ ،وَاَنّ مَ نْ َسرّكِ َف َقدْ َسرّ رَ سُولَ الِ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هَِ ،ومَ نْ جَفا كِ َف َقدْ جَ فا رَ سُولَ الِ
صلَكِ َف َقدْ وَ صَلَ
صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هَِ ،ومَ نْ آذا كِ َفقَدْ آذى رَ سُولَ الِ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هَِ ،ومَ نْ وَ َ

ضعَةٌ مِنْهُ
رَسُو َل الِ صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهَِ ،ومَنْ قَ َطعَكِ َفقَدْ قَطَعَ رَسُولَ الِ صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ،لَِنّكِ ِب ْ
ط عَلى مَ نْ
ت عَنْ هُ ،سا ِخ ٌ
َورُوحُ هُ الّذي بَيْ نَ جَنْبَيْ هِ ،اُ ْش ِهدُ الَ وَرُ سُ َلهُ َومَلئِكَتَ هُ اَنّي راض عَمّ نْ َرضَي ِ

ت عَلَيْ هِ مُتََبرّىءٌ ِممّ نْ تََبرّأْ تِ مِنْ هُ ،مُوال ِلمَ نْ والَيْ تِ ،مُعاد ِلمَ نْ عادِيْ تِ ،مُ ْبغِ ضٌ ِلمَ نْ اَْب َغضْ تِ،
َسخِطْ ِ

ُمحِبّ ِلمَنْ اَحْبَبْتَِ ،وكَفى بِالِ شَهيدا وَحَسيبا وَجازِيا َومُثيبا .
ّث تصلّي على النّب والئمة الطهار (عليهم السلم) .

أقول  :قد ذكر نا ف اليوم الثّالث من ش هر جادى الخرة زيارة اخرى ل ا صلوات ال علي ها ،و قد أورد العلماء ل ا صلوات ال علي ها زيارة

مبسوطة تتّفق ف ألفاظها مع هذه الزّيارة الت نقلناها عن الشّيخ من أوّلا وهي  :اَلسّلمُ عَلَ ْيكِ يا بِنْتَ رَسُولِ الِ ال اُ ْش ِهدُ الَ
َورُ سُ َلهُ َومَلئِكَتَ هُ ،وتتلف عن ها هُ نا فتكُون  :اُ ْشهِدُ الَ َومَلئِكَتَ هُ اَنّي وَلِيّ ِلمَ نْ وال كَِ ،و َعدُوّ ِلمَ نْ عادا كِ،
وَ َحرْ بٌ ِلمَ نْ حارَبَ كِ ،اَنَا يا مَوْلت ِب كِ وَِباَبي كِ وََبعْلِ كِ وَالَِْئ ّمةِ مِ نْ وُْلدِ كِ مُوقِ نٌ ،وَِبوِليَِتهِ مْ مُ ْؤمِ نٌ،

وَلِطاعَِتهِ مْ مُلَْتزِ مٌ ،اَ ْش َهدُ اَنّ الدّي نَ ديُنهُ مْ ،وَاْلحُكْ مَ حُ ْك ُمهُ مْ ،وَهُ مْ قَد بَ ّلغُوا عَ نِ الِ َعزّوَجَلَّ ،و َدعَوْا

اِل سَبي ِل الِ بِاْلحِ ْك َمةِ وَاْلمَوْعِ َظةِ اْلحَ سََنةِ ل تَأ ُخذُهُ مْ فِي الِ لَ ْو َمةُ لئِم ،وَ صَلَواتُ الِ عَلَيْ كِ َوعَلى

حمّ د وَاَهْلِ بَيْتِ هِ ،وَ صَ ّل عَلَى الْبَتُولِ
اَبي كِ وََبعْلِ كِ َوذُرّيّتِ كِ الَِْئ ّمةِ الطّاهِري نَ ،اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

الطّا ِهرَ ِة الصــّدي َقةِ اْلمَعْصــُو َمةِ الّتقِّيةِ الّنقِّيةِ الرّضِّيةِ اْل َمرْضِيّةِ الزّكِّيةِ الرّشيدَةِ اْلمَظْلُو َمةِ اْلمَ ْقهُو َرةِ

اْل َمغْ صُوَبةِ َحقّهَا ،اْل َممْنُو َعةِ ِارْثَهَا ،اْلمَكْ سُو َرةِ ضِ ْلعَهَا ،اْلمَظْلُو مِ َبعْلُهَا ،اْل َمقْتُولِ وََلدُ ها فا ِط َمةَ بِنْ تِ

صصْتَ بِها َو صِّيهُ،
ح َفةِ ،خَ َ
ض َعةِ َلحْمِ هِ ،وَ صَميمِ قَلْبِ هِ ،وَفِ ْلذَةِ كَِبدِ هِ ،وَالّنخَْبةِ مِنْ كَ لَ هُ وَالّت ْ
رَ سُوِلكَ ،وَِب ْ
شرَةِ الَْوْلِياءِ ،حَلي َفةِ الْوَرَعِ وَالزّ ْهدِ ،وَُتفّا َحةِ
وَحَبيَبةِ اْلمُصْطَفى ،وَقَريَنةِ اْل ُمرْتَضى ،وَسَّيدَةِ النّساءَِ ،ومَُب ّ

ال ِف ْردَوْ سِ وَاْلخُ ْلدِ ،الّ ت َشرّفْ تَ مَوِْلدَ ها بِنِ ساءِ اْلجَّنةِ ،وَ سَلَلْتَ مِنْ ها اَنْوارَ الَِْئ ّمةِ ،وََارْخَيْ تَ دُونَ ها
حِجا بَ النّبُوّةِ ،اَللّـهُمّ صَلّ عَلَيْها صَلةً تَزيدُ ف َمحَلّها عِ ْندَك وَ َشرَفِها َلدَيْ كََ ،ومَ ْنزِلَتِها مِ نْ رِضا كَ،
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ضلً وَاِحْ سانا وَرَ ْح َمةً َو ُغفْرانا ،اِنّ كَ ذُو اْل َعفْوِ
وََب ّلغْ ها مِنّا َتحِّيةً وَ سَلما ،وَآتِ نا مِ نْ َلدُنْ كَ ف حُبّ ها َف ْ
الْكَريِ .
أقول  :قال الشّيخ ف التّهذيب :ا ّن ما روي ف فضل زيارَتا صلوات ال عليها أكثر من أن يصى ،وروى العلمة الجلسي عن كتاب مصباح
النوار عن الزّهراء صلوات ال عليها قالت  :قال ل أب  :من صلّى عليك غفر ال عزّوجل له وألقه ب حيثما كنت من النّة .

زِيارَة النّبي صَلّى الُ عَلَيْه وَآلِهِ مِنَ الْبُعد
قال العلمة الجلسي (رحه ال) ف زاد العاد ف أعمال عيد اليلد وهو اليوم ال سّابع عشر من ربيع الوّل  :قال الشّيخ الفيد والشّهيد وال سّيد
ابن طاووس (رحهم ال)  :اذا أردت زيارة النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) ف ما عدا الدينة الطيّبة من البِلد فاغتسل ومثّل بي يديك شبه

القب واكتب عليه اسه الشّريف ثّ قف وتوجّه بقلبك اليه وقُل  :اَ ْش َهدُ اَ نْ ل اِلـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ ،وَاَ ْش َهدُ
َانّ ُمحَمّدا عَ ْبدُ هُ َورَ سُوُلهُ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ هُ سَّيدُ الَْوّليَ وَالْخِري نَ ،وَاَنّ هُ سَّيدُ الَْنْبِياءِ وَاْل ُمرْ سَليَ ،اَللّـ ُهمّ

ص ّل عَلَيْ هِ َوعَلى َاهْلِ بَيْتِ هِ الَِئ ّمةِ الطّيّبيَ ،ثّ قل  :اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا رَ سُولَ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا خَليلَ
َ

صفِيّ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا رَ ْح َمةَ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْي كَ
الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا نَبِيّ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْي كَ يا َ
يا خَِيرَ َة الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْ كَ يا حَبيبَ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا نَجيبَ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْ كَ يا خاتَمَ النّبِّييَ،

سطِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا فاتِحَ اْلخَ ْيرِ ،اَلسّلمُ
اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا سَّيدَ اْلمُرْسَليَ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا قائِما بِاْلقِ ْ

عَلَيْ كَ يا َم ْعدِ نَ اْلوَحْ يِ وَالتّنْزيلِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مُبَلّغا عَ نِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ اَّيهَا ال سّراجُ اْلمُنيُ،

اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا مَُبشّرُ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا نَذيرُ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا مُنْذِرُ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا نُورَ الِ الّذي

يُسْتَضاءُ بِهِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ َوعَلى َاهْلِ بَيْتِكَ الطّيّبيَ الطّاهِرينَ الْهادينَ اْلمَ ْهدِّييَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ َوعَلى
ك عِ ْبدِ الِ ،اَل سّلمُ عَلى ُامّ كَ آمَِنةَ بِنْ تِ وَهَب ،اَل سّل ُم عَلى َعمّ كَ
َجدّ َك عَبْدِ الُطّلِ بَِ ،وعَلى اَبي َ
سلُمُ عَلى َعمّ كَ اْلعَبّا سِ بْ ِن عَ ْبدِ ا ُلطّلِ بِ ،اَل سّل ُم عَلى عَمّ كَ وَكَفي ِل كَ أ ب
شهَداءِ ،اَل ّ
َح ْمزَةَ سَّيدِ ال ّ

ح ّمدُ اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا
طالِب ،اَلسّل ُم عَلى ابْ ِن َعمّكَ َج ْعفَر الطّيّارِ ف جِنانِ اْلخُ ْلدِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا ُم َ

جةَ الِ عَلَى الَْوّليَ وَالْخَري نَ وَال سّاِبقُ اِل طا َعةِ َربّ الْعالَميَ ،وَاْل ُمهَ ْيمِ نُ
اَ ْح َمدُ اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُح ّ

ُطاعـ فـ
ِيعـ اِلَيْهـِ ،وَاْلمَكيُ َلدَيْهـِ ،وَاْلم ُ
شف ُ
َمـ لَِنْبِيائِهـِ ،وَالشّا ِهدُ عَلى خَ ْلقِهـِ ،وَال ّ
ُسـِلهِ ،وَالْخات ُ
عَلى ر ُ
حمّدُ لِ ساِئرِ الَْشْرا فِ ،الْكَريُ عِنْدَ الرّبّ ،وَاْلمُكَلّ مُ مِ نْ وَراءِ
مَلَكُوتِ هِ ،الَْ ْحمَدُ مِ نَ الَْوْ صافِ ،الُْم َ

حقّ كَ ُمعْتَرِف بِالّتقْ صيِ ف قِيامِ هِ
ت عَ نِ اللّحا قِ ،تَ سْليمَ عارِف ِب َ
حجُ بِ ،الْفاِئزُ بِال سّباقِ ،وَالْفائِ ُ
اْل ُ

بِواجِِب كَ ،غَ ْيرَ مُنْكَر مَا انْتَ هى اِلَيْ هِ مِ نْ َفضْلِ كَ ،مُوقِن بِاْلمَزيدا تِ مِ نْ رَبّ كَ ،مُؤْمِن بِالْكِتا بِ اْلمُنْزَلِ
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حمّلُها عَنْ ُكلّ جاحِد،
حرّم حَرامَكَ ،اَ ْشهَدُ يا رَسُولَ الِ مَعَ ُكلّ شاهِد ،وَاََت َ
عَلَيْكَُ ،محَلّل حَلَلكَ ،مُ َ
اَنّكَـ َقدْ بَ ّلغْتَـ رِسـالتِ رَبّكـَ ،وَنَصَـحْتَ ُلِمّتِكـَ ،وَجا َهدْتَـ فـ سـَبيلِ رَبّكـَ ،وصَـَدعْتَ ِبَامْرِهـِ،

وَاحَْتمَلْ تَ الَْذى ف جَنْبِ هَِ ،و َدعَوْ تَ اِل سَبي ِلهِ بِاْلحِ ْكمَةِ وَاْلمَ ْوعِ َظةِ اْلحَ سََنةِ اْلجَمي َلةِ ،وََادّيْ تَ اْلحَقّ

ت عَلَى الْكافِري نََ ،وعََبدْ تَ الَ ُمخْلِ صا حَتّى
الّذي كا َن عَلَيْ كَ ،وَاَنّ كَ َقدْ َرؤُفْ تَ بِاْلمُ ْؤمِنيََ ،وغَلُظْ َ

اَتا كَ الْيَقيُ ،فَبَلَ غَ الُ ِب كَ اَ ْشرَ فَ َمحَلّ اْلمُ َكرّميَ ،وََاعْلى مَنازِلِ اْلمُ َقرّبيَ ،وََارْفَ عَ َدرَجا تِ اْل ُمرْ سَليَ،
حمْ ُد لِ
حقُكَ لحِقٌ ،وَل َيفُوقُكَ فائِقٌ ،وَل يَسِْبقُكَ ساِبقٌ ،وَل َي ْطمَعُ ف ِادْراكِكَ طامِعٌ ،اَْل َ
حَيْثُ ل يَ ْل َ

الّذي اسْتَ ْن َقذَنا ِبكَ مِنَ اْلهَلَ َكةِ ،وَهَدانا بِكَ مِ َن الضّللَةِ ،وَنوّرَنا بِكَ مِنَ الظّ ْلمَةَِ ،فجَزاكَ الُ يا رَسُولَ
الِ مِنْ مَ ْبعُوث اَ ْفضَلَ ما جازى نَبِيّا عَنْ ُامّتِهِ ،وَرَسُو ًل َعمّنْ ُارْسِلَ اِلَيْهَِ ،باَب اَنْتَ وَُامّي يا رَسُو َل الِ،

حقّ كَُ ،م ِقرّا ِبفَضْلِ كَ ،مُ سْتَبْصِرا ِبضَلَلةِ مَ نْ خاَل َف كَ وَخاَل فَ اَهْلَ بَيِْت كَ ،عارِفا بِاْل ُهدَى
زُرُْت كَ عارِفا ِب َ
ت عَلَيْهِِ ،باَب اَنْتَ وَُامّي وََنفْسي وَاَهْلي وَمال وَوَلَدي ،اَنَا اُصَلّي عَلَيْكَ كَما صَلّى الُ عَلَ ْيكَ،
الّذي اَنْ َ

صلّى عَلَيْكَ مَلئِكَتُهُ وَاَنْبِيا ُؤهُ وَرُسُ ُلهُ ،صَلةً مُتَتاِب َعةً وا ِفرَةً مُتَواصِ َلةً لَ اْنقِطاعَ لَها وَل َا َمدَ وَل اَجَلَ،
وَ َ

صَلّى الُ عَلَ ْيكَ َوعَلى اَهْلِ بَيِْتكَ الطّيّبيَ الطّاهِرينَ كَما اَنُْتمْ اَهْ ُلهُ .
ثّ ابسـط كفّيـك وقـل  :اَللّ ـهُمّ ا ْجعَلْ جَوامِ عَ صَلَواِتكَ ،وَنَوامِ يَ َبرَكاِت كَ ،وَفَواضِلَ خَيْراتِ كَ ،وَشَرائِ فَ
ِكـ اْل ُمرْسـَليَ،
ِكـ اْل ُم َقرّبيَ ،وَاَنْبِيائ َ
َصـلَواتِ مَلئِكَت َ
ِكـ و َ
ِكـ وَرَحَمات َ
ِكـ وَتَسـْليماِتكَ وَكَرامات َ
َتحِيّات َ

وَاَِئمّتِ كَ اْلمُنَْتجَبيََ ،وعِبادِ كَ ال صّالِحيَ ،وََاهْلِ ال سّماواتِ وَا َلْرَضيََ ،ومَ نْ سَّبحَ لَ كَ يا رَبّ الْعالَميَ

حمّ د عَبْدِ كَ وَرَ سُوِلكَ وَشا ِهدِ كَ وَنَبِيّ كَ وَنَذيرِ كَ وَاَمينِ كَ َومَكينِ كَ
مِ نَ الَْوّليَ وَالْخِري نَ ،عَلى ُم َ
ِكـ وَخَ ْيرِ
ِصـتِكَ وَرَ ْحمَت َ
َخاصـِتكَ وَخال َ
َصـفْوَتِكَ و ّ
ِكـ وَصـَفيّكَ و َ
ِكـ وَحَبيِبكَ وَخَليل َ
ّكـ وَنَجيب َ
وََنجِي َ

خَِيرَتِ كَ مِن ْـ خَ ْلقِ كَ ،نَبِيّ الرّحْ َمةِ ،وَخازِنِـ اْل َم ْغ ِفرَةِ ،وَقاِئدِ اْلخَ ْيرِ وَالَْبرَ َكةَِ ،ومُ ْن ِقذِ اْلعِبادِ مِ نَ اْلهَلَ َكةِ

حرِ
ي ميثاقا ،وَآ ِخرِهِ مْ مَ ْبعَثا ،الّذي َغمَ سَْتهُ ف َب ْ
ِبِاذْنِ كَ ،وَداعيهِ مْ اِل دينِ كَ اْلقَيّ مِ ِبَا ْمرِ كَ ،اَوّلِ النّ بّي َ

اْلفَضي َلةِ وَاْلمَنْزَِلةِ اْلجَلي َلةِ ،وَالدّرَ َجةِ الرّفيعَ هِ ،وَاْل َمرْتََبةِ اْلخَطيَ هِ ،وَاَ ْو َدعْتَ هُ الَْ صْلبَ الطّا ِهرَةَ ،وََنقَلْتَ هُ

مِنْ ها اِلَى ا َلْرْحا مِ اْلمُ َط ّهرَةِ ،لُطْفا مِ ْن كَ لَ هُ وََتحَنّنا مِنْ كَ عَلَيْ هِِ ،اذْ وَكّلْ تَ لِ صَوِْنهِ وَحِرا سَِتهِ وَ ِحفْظِ هِ
ص َمةًَ ،حجَبْ تَ بِها عَنْ هُ مَدانِ سَ اْلعُ ْهرَِ ،ومَعائِ بَ ال سّفاحِ ،حَتّى رَ َفعْ تَ بِ هِ
ك عَيْنا عا ِ
وَحِياطَتِ هِ مِ نْ ُقدْرَِت َ

ت عَنْ نُورِ وِلدَتِهِ ظُلَمَ الَْسْتارِ ،وَاَلْبَسْتَ َحرَمَ كَ بِهِ
شفْ َ
نَوا ِظرَ اْلعِبادِ ،وَاَحْيَيْ تَ بِهِ مَيْ تَ الْبِلدِِ ،باَ نْ َك َ
شرَ فِ هذِ هِ اْل َمرْتََبةِ الْكَر َيةِ َوذُخْرِ هذِ هِ اْلمَ ْنقََبةِ العَظِ ْيمَة ،صَلّ
حُ َللَ الَْنْوارِ ،اَللّـهُمّ فَكَما خَ صَصَْتهُ ِب َ
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جحُودِ عَلى تَوْحيدِ كَ ،وَقَطَ عَ رَحِ مَ الْ ُك ْفرِ ف
عَلَيْ هِ كَ ما وَ ف ِب َعهْدِ كَ ،وَبَلّ غَ رِ سالِتكَ ،وَقاتَلَ اَ ْهلَ اْل ُ
ِاعْزازِ دينِ كَ ،وَلَبِ سَ ثَوْ بَ الْبَلْوى ف مُجا َهدَةِ َاعْدآِئ كَ ،وَاَوْجَبْ تَ لَ هُ بِكُلّ َاذَىً مَ سّهُ اَوْ كَيْد اَحَ سّ بِ هِ

مِ نَ اْلفَِئةِ الّت حاوَلَ تْ قَتْلَهُ فَضي َلةً َتفُوقُ اْلفَضائِلَ ،وََيمْلِ كُ ِبهَا اْلجَزيلَ مِنْ نَوالِ كَ ،وَ َقدْ اَ َسرّ اْلحَسْرَةَ،
صةَ ،وَلَ مْ يََتخَطّ ما مَثّلَ لَ هُ وَحُْي كَ ،اَللّ ـهُمّ صَلّ عَلَيْ هِ َوعَلى اَ ْهلِ بَيْتِ هِ
جرّ عَ اْلغُ ّ
وَاَخْفَى الزّ ْفرَةَ ،وََت َ

صَلةً َترْضا ها َلهُ مْ ،وَبَ ّل ْغهُ مْ مِنّا َتحِّيةً كَثيَةً وَ سَلما ،وَآتِ نا مِ نْ َلدُنْ كَ ف مُوالِتهِ مْ َفضْلً وَاِحْ سانا

َورَ ْح َمةً َو ُغفْرانا ،اِنّكَ ذُو اْل َفضْلِ اْلعَظيمِ .
ّث صلّ أربع ركعات صلة الزّيارة بسلمي واقرأ فيها ما شئت مِن السّور ،فاذا فرغت فسبّح تسبيح الزّهراء (عليها السلم)وقُل :

سهُمْ جاءُوكَ فَاسَْتغْ َفرُوا
اَللّـ ُهمّ اِنّكَ قُلْتَ لِنَبِيّكَ ُمحَمّد صَلّى الُ عَلَيْه وَآلِهِ( :وَلَوْ اَّنهُمْ ِاذْ ظَ َلمُوا اَْنفُ َ

ك عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ال سّلمُ،
ضرْ زَما نَ رَ سُوِل َ
الَ وَا سَْت ْغ َفرَ َلهُ مُ الرّ سُولُ لَوَ َجدُوا الَ تَوّابا رَحيما) وَلَ مْ اَ ْح ُ

اَللّـ ُهمّ وَ َقدْ زُرْتُهُ راغِبا تائِبا مِنْ سَيّ ِئ َعمَليَ ،ومُسَْت ْغفِرا لَكَ مِنْ ذُنُوب و ُم ِقرّا َلكَ بِها وَاَنْتَ َاعْلَمُ بِها

حمّ د وَاَهْلِ بَيْتِ هِ
ك عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،فَا ْجعَلْ ن اَللّ ـ ُهمّ ِب ُم َ
مِنّيَ ،ومُتَوَجّها اِلَ ْي كَ بِنَبِيّ كَ نَبِيّ الرّ ْح َمةِ صَلَواُت َ

حمّدُ يا رَ سُولَ الِ ،بِاَب اَنْ تَ وَُامّي يا نَبِيّ الِ يا
عِ ْندَ كَ وَجيها فِي الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ َومِ نَ اْل ُم َقرّبيَ ،يا ُم َ
سَّيدَ خَلْ قِ الِ ،اِنّي اَتَوَجّ هُ بِ كَ اِلَ الِ رَبّ كَ َورَبّي لَِي ْغفِرَ ل ذُنُو ب ،وَيََتقَبّلَ مِنّي َعمَلي ،وََي ْقضِ يَ ل

ح ّمدُ،
حَوائِجي ،فَكُ نْ ل شَفيعا عِ ْندَ رَبّ كَ وَرَبّي ،فَِنعْ مَ اْلمَ سْؤُولُ اْلمَوْل رَبّي ،وَِنعْ مَ الشّفي عُ اَنْ تَ يا ُم َ

عَلَيْ كَ َوعَلى اَ ْهلِ بَيْتِ كَ ال سّلمُ ،اَللّـهُمّ وَاَوْجِ بْ ل مِنْ كَ اْل َم ْغفِرَةَ وَالرّ ْح َمةَ وَالرّزْ قَ الْوا سِعَ الطّيّ بَ
ك عَلَيْ هِ وَآلِ هِ وَهُوَ حَيَّ ،فاَ َقرّ لَ هُ ِبذُنُوبِ هِ وَا سَْت ْغفَرَ لَ هُ
النّافِ عَ ،كَما اَوْجَبْ تَ ِلمَ نْ اَتى نَبِيّ كَ ُمحَمّدا صَلَواُت َ

ك عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ال سّلمَُ ،ف َغ َفرْ تَ لَ هُ ِبرَ ْحمَتِ كَ يا اَرْحَ مْ الرّاحِميَ ،اَللّـ ُهمّ وَ َقدْ َامّلْتُ كَ وَرَجَوُْت كَ
رَ سُولُ َ

ك َعمّنْ سِواكَ ،وَ َقدْ َامّلْتُ جَزيلَ ثَوابِكَ ،وَاِنّي َل ُمقِ ّر غَ ْيرُ مُنْكِر ،وَتائِبُ
وَ ُقمْتُ بَيْنَ َيدَيْكََ ،و َرغِبْتُ اِلَ ْي َ

اِلَ ْي كَ ِممّا اقَْترَفْ تُ ،وَعاِئذٌ بِ كَ ف هذَا اْلمَقا مِ ِممّا َق ّدمْ تُ مِ نَ ا َلْعْمالِ التّي َتقَ ّدمْ تَ اِلَيّ فيها وََنهَيْتَن

خزْىِ وَالذّلّ يَوْ مَ ُتهْتَ كُ في هِ
عَنْ ها ،وَاَ ْو َعدْ تَ عَلَيْهَا اْلعِقا بَ ،وََاعُوذُ بِ َكرَ مِ وَ ْجهِ كَ اَ نْ تُقيمَ ن مَقا مَ اْل ِ

سرَةِ وَالنّدامَةَِ ،يوْ مَ الْفِ َكةِ ،يَوْ مَ
الَْ سْتارُ ،وَتَ ْبدُو في هِ الَْ سْرار وَاْلفَضائِ حُ ،وََت ْرعَدُ في هِ اْلفَرائِ صُ ،يَوْ مَ اْلحَ ْ

خةِ ،يَوْ مَ
ا ْلزِ َفةِ ،يَوْ مَ التّغابُ نَِ ،يوْ مَ اْلفَ صْلِ ،يَوْ مَ اْلجَزاءِ ،يَوْما كا نَ ِمقْدارُ هُ َخمْسيَ اَلْ فَ سَنَة ،يَوْ مَ الّن ْف َ

شرِ ،يَ ْومَ اْل َعرَضْ ،يَوْمَ َيقُومُ النّاسُ ِلرَبّ الْعالَميَ ،يَوْمَ َي ِفرّ اْل َمرْءُ
ف الرّا ِج َفةُ تَتَْب ُعهَا الرّادِفَهُ ،يَوْمَ الّن ْ
َترْجُ ُ

شقّ قُ الَْرْ ضُ وَاَكْنا فُ ال سّماءِ ،يَوْ مَ تَأت كُلّ َنفْس تُجادِلُ
مِ نْ اَخي هِ وَُامّ هِ وَاَبي هِ وَصاحِبَِتهِ وَبَني هَِ ،يوْ مَ َت َ
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صرُونَ
ل عَ نْ مَوْلً شَيْئا وَل هُ مْ يُنْ َ
عَ نْ َنفْ سِها ،يَوْ مِ ُي َردّو نَ اِلَى الِ فَيُنَبُّئهُ مْ بِما َعمِلُواَ ،يوْ مَ ل ُيغْن مَوْ ً
إلّ مَ نْ رَحِ مَ الُ اِنّ هُ هُوَ اْلعَزيزُ الرّحي مُ ،يَوْ مَ ُي َردّو نَ اِل عالِ مِ اْلغَيْ بِ وَالشّهادَةِ ،يَوْ مَ ُي َردّو نَ اِلَى الِ

شرٌ
خرُجُو نَ مِ نَ الَْجْدا ثِ سِراعا كَاَّنهُ مْ اِل نُ صُب يُو ِفضُو نَ ،وَ َكاَّنهُ مْ جَرادٌ مُنَْت ِ
حقّ يَ ْو مَ َي ْ
مَوْلهُ مُ اْل َ
ُمهْطِعيَ اِلَى الدّا عِ اِلَى الِ ،يَوْ مَ الْوا ِق َعةِ ،يَوْ مَ َترُجّ ا َلْرْ ضُ رَجّا ،يَوْ مَ تَكُو نُ ال سّماءُ كَاْلمُهْلِ ،وَتَكُو نُ
صفّا،
صفّا َ
شهُودَِ ،يوْ مَ تَكُو نُ اْلمَلئِ َكةُ َ
اْلجِبالُ كَاْل ِعهْ نِ ،وَل يُ سْأَلُ حَمي مٌ حَميما ،يَوْ مَ الشّا ِهدِ وَاْل َم ْ

خزِن ف ذلِ كَ اْلمَوْقِ فِ بِما جَنَيْ تُ
اَللّـهُمّ ارْحَ مْ مَوْقِفي ف ذلِ كَ الْيَوْ مِ ِبمَوْقِفي ف هذَا الْيَوْ مِ ،وَل ُت ْ

حمّد وَاَهْلِ بَيْتِ هِ عليهم
عَلى َنفْسي ،وَا ْجعَلْ يا َربّ ف ذلِ كَ الْيَوْ مِ مَ عَ اَوْلِيائِ كَ مُنْطَلَقي ،وَف ُز ْمرَةِ مُ َ
حشَري ،وَا ْجعَلْ حَوْضَ هُ مَوْرِدي ،وَفِي اْلغُرّ الْكِرا مِ مَ صْدَري ،وََاعْطِ ن كِتابِي بِيَمي ن حَتّى
ال سلم َم ْ

سرَ بِ هِ حِ سابِي ،وَُترَجّ حَ بِ هِ ميزا ن ،وََا ْمضِ يَ مَ عَ الْفائِزي نَ مِ نْ
اَفُوزَ ِبحَ سَنات ،وَتُبَيّ ضَ بِ هِ وَجْ هي ،وَتُيَ ّ

عِبادِ كَ ال صّالِحيَ اِل رِضْواِن كَ وَجِناِن كَ اِلـهَ الْعالَميَ ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّي َاعُوذُ ِب كَ مِ نْ َا نْ َت ْفضَحَن ف

خزْيَ وَالنّدامَةَ ِبخَطيئَت ،اَوْ اَنْ تُ ْظ ِهرَ فيهِ سَيّئاتِي
ذلِكَ الْيَوْمِ بَيْنَ َيدَيِ اْلخَليِقِ ِبجَريرَت ،اَوْ اَنْ اَْلقَى اْل ِ

عَلى حَ سَناتَ ،اوْ اَ نْ تُنَوّ هَ بَيْ نَ اْلخَلئِ قِ بِا سْمي ،يا كَريُ يا كَريُ ،اْل َعفْوَ اْل َعفْوَ ،ال سّتْرَ ال سّتْرَ ،اَللّـهُمّ
وََاعُوذُ بِ كَ مِ نْ اَ نْ يَكُو نَ ف ذلِ كَ الْيَ ْو مِ ف مَواقِ فِ الَْشْرارِ مَوْقِفي ،اَوْ ف مَقا مِ الَْشْقياءِ مَقامي ،وَاِذا

سقْن ِبرَحْمَتِ كَ ف عِبادِ كَ ال صّالِحيَ ،وَف
سقْتَ ُكلّ بَِاعْماِلهِ مْ ُزمَرَا اِل مَنازِِلهِ مْ فَ ُ
مَّيزْ تَ بَيْ نَ خَ ْلقِ كَ فَ ُ

ُز ْمرَةِ اَوْلِياِئكَ اْلمُتّقيَ اِل جَنّاتِكَ يا رَبّ الْعالَميَ .

ثّ ودّعه وقل  :اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا رَسُولَ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا الْبَشيُ النّذيرُ ،اَلسّلمُ عَلَ ْي كَ اَّيهَا السّراجُ

ْتـ نُورا
ّكـ كُن َ
ْنـ خَ ْلقِهـِ ،اَ ْشهَدُ يـا رَسـُولَ الِ اَن َ
ْنـ الِ وَبَي َ
ْكـ اَيّهَا السـّفيُ بَي َ
اْلمُنيُ ،اَلسـّلمُ عَلَي َ
ِنـ
ِسـكَ م ْ
َمـ تُلْب ْ
ّسـكَ الْجاهِلِّيةُ ِباَنْجاسـِها ،وَل ْ
َمـ تَُنج ْ
ْحامـ اْلمُ َط ّهرَةِ ،ل ْ
فِي الَْصـْلبِ الشّا ِمخَةِ ،وَالَْر ِ

ُمدَْلهَمّاتِ ثِيابِها ،واَ ْش َهدُ يا رَسُولَ الِ اَنّي مُ ْؤمِنٌ ِبكَ وَبِالَِْئمّةِ مِنْ َاهْلِ بَيْتِكَ مُوقِنٌ ِبجَميعِ ما اَتَيْتَ بِهِ

ج ُة عَلى اَهْلِ
ْلمـ اْلهُدى ،وَاْلعُرْوَةُ الْوُثقـى ،وَاْلحُ ّ
ِكـ َاع ُ
ِنـ َاهْلِ بَيْت َ
راض مُ ْؤمِنـٌ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ الَِْئ ّمةَ م ْ

ك عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ال سّلمُ ،وَاِ نْ َتوَفّيْتَن َفاِنّي اَ ْش َهدُ ف
جعَلْ هُ آ ِخرَ اْلعَ ْهدِ مِ نْ زِيارَةِ نَبِيّ َ
الدّنْيا ،اَللّـهُمّ ل َت ْ

مَمات عَلى ما اَ ْشهَ ُد عَلَيْهِ ف حَيات اَنّكَ اَنْتَ الُ ل اِلـهَ إلّ اَنْتَ وَ ْحدَ كَ ل شَريكَ لَكَ ،وَاَنّ ُمحَمّدا

ك عَلى خَ ْلقِ كَ ،وَخُلَفاؤُ كَ ف
ججُ َ
عَ ْبدُ كَ َورَ سُولُكَ ،وَاَنّ الَِْئ ّمةَ مِ نْ اَ ْهلِ بَيْتِ هِ اَوْلِيا ُؤ كَ وَاَنْ صارُكَ وَ ُح َ
عِبادِ كَ ،وََاعْلمُ كَ ف بِلدِ كَ ،وَ ُخزّا ُن عِ ْلمِ كَ ،وَ َحفَ َظةُ ِسرّكَ ،وَتَرا ِجمَةُ وحِْي كَ ،اَللّ ـهُمّ صَلّ عَلى
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حمّد وَآلِ هِ ف ساعَت هذِ هِ وَف كُلّ ساعَة َتحِّيةً مِنّي وَ سَلما،
حمّد ،وَبَلّ غْ رُو حَ نَبِيّ كَ ُم َ
حمّد وَآلِ ُم َ
ُم َ
وَالسّل ُم عَلَيْكَ يا رَسُولَ الِ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ ،ل َجعَ َلهُ الُ آ ِخرُ َتسْليمي عَلَيْكَ .
ب ف يوم الُم عة زيارة النّب ( صلى ال عل يه وآله
قال الشّيخ ف الِصباح وال سّيد ف جال السبوع ف ضمن أعمال يوم المعة  :اعلم يستح ّ
وسلم) والئمة (عليهم السلم) ،ورويا عن ال صّادق (عليه السلم)  :ا ّن من أراد أن يزور قب ر سُول ال وقب امي الؤمني وفاطمة والسن

والسي وقبور الجج (عليهم السلم) وهو ف بلدة فليغتسل ف يوم المعة وليلبس ثوبي نظيفي وليخرج ال فلة من الرض ،وعلى رواية
أخرى وليصعد سطحا ،ثّ يصلّي أربع ركعات يقرأ فيه ّن ما تيسّر من السّور فاذا تشهّد وسلّم فليقم مستقبل القبلة وليقل :

اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا النّبِىّ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا النّبِىّ اْل ُمرْ سَلُ ،وَالْوَ صِىّ اْل ُمرْتَضى،
وَال سّّيدَةُ الْكُبْرى ،وَال سّّيدَةُ الزّهْراءُ ،وَال سّبْطانِ اْلمُنَْتجَبا نِ ،وَالَْوْلدُ ا َلْعْل مُ ،وَا ُلْمَناءُ اْلمُنْتَجَبُو نَ،

جِئْ تُ اِْنقِطاعا اِلَيْكُمْ وَاِل آبائِكُمْ َووََلدِكُ مُ اْلخَلَ فِ ،عَلى َبرَ َكةِ اْلحَقَّ ،فقَلْب لَكُ مْ مُ سَ ّلمٌ وَنُصْرَت لَكُمْ
ِنـ الْقائِليَ ِب َفضْلِكُمـُْ ،م ِقرّ
َعـ عَدُوّكُمـْ ،اِنّي َلم َ
ُمـ ل م َ
ُمـ َمعَك ْ
ُمـ الُ بِدينِهـَِ ،ف َمعَك ْ
ُم َعدّةٌ ،حَتّى َيحْك َ

ِبرَ ْجعَتِكُ مْ ،ل اُنْ ِكرُ لِ ُقدْ َرةً وَل اَ ْزعُ مُ إلّ ماشاءَ الُ سُبْحانَ الِ ذِي اْلمُ ْل كِ وَاْلمَلَكُو تِ ،يُ سَّبحُ الَ
ِباَسْماِئهِ جَميعُ خَ ْل ِقهِ ،وَالسّل ُم عَلى اَرْواحِكُمْ وَاَجْسادِ ُكمْ ،وَالسّل ُم عَلَيْ ُكمْ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .

أقول  :ف روايات عديدة انّ النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) يبلغه سلم الُسلمي عليه ،وصلوات الُصلّي عليه حيثما كانوا ،وف الديث انّ

حمّد وَآلِهِ وَسَ ّلمَ
ملكا من اللئكة قد وكلّ على أن يرد على من قال من الؤمني صَلّى الُ عَلى ُم َ

فيقُول ف جوابه  :وعليك  ،ثّ

يقول اللك  :يا رسول ال انّ فلنا يقرؤك السّلم ،فيقول رسُول ال (صلى ال عليه وآله وسلم)  :وعليه السلم .
وف رواية معتبة ا نّ النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) قال  :مَن زار قبي بعد وفات كان كمن هاجر الّ ف حيات ،فإن ل تستطيعوا أن تزوروا
قبي فابعثوا الّ ال سّلم فانّه يبلغن ،وقد وردت لذا العن اخبار جّة ونن قد اثبتنا له صلوات ال عليه زيارتي اثنتي ف يو ِم الثني عند ذكر

زيارات الُ جج الطّاهرة ف أيّام ال سبُوع فراجع ها إن شئت وفُز بف ضل الزّيارة ب ما ،وينب غي أن ي صلّي عل يه ب ا صلّى به أم ي الؤمن ي (عل يه
السلم)ف بعض خُطبه ف يومِ الُمعة  ،كما ف كتاب الرّوضة من الكاف :

صلّوا عَلَيْهِ وَسَ ّلمُوا تَسْليما  ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى
ِانّ الَ َومَلئِكَتَهُ يُصَلّو َن عَلَى النّبِيّ يا اَيّها الّذينَ آمَنُوا َ

حمّ د ،وَ َس ّلمْ عَلى
حمّ د ،وََتحَنّ ْن عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُم َ
حمّ د وَآلِ ُم َ
حمّ د ،وَبارِ ْك عَلى ُم َ
حمّ د وَآلِ مُ َ
ُم َ
حمّ د ،كَاَ ْفضَلَ ما صَلّيْتَ وَبارَكْ تَ وََترَحّمْ تَ وََتحَنّنْ تَ وَ سَ ّلمْتَ عَلى اِبْراهي مَ وَآلِ
حمّ د وَآلِ مُ َ
ُم َ

شرَفَ وَاْلفَضي َلةَ وَاْلمَ ْنزَِلةَ الْكَر َيةَ ،اَللّـهُمّ
حمّدًا الْوَسي َلةَ وَال ّ
اِبْراهيمَ اِنّكَ حَميدٌ مَجيدٌ اَللّـهُمّ َاعْطِ ُم َ

حمّ د َاعْظَ مَ اْلخَلئِ قِ كُ ّلهِ مْ َشرَفا يَوْ مَ اْلقِيا َمةِ ،وَاَ ْقرََبهُ مْ مِنْ كَ َمقْعَدا ،وَاَوْ َج َههُ مْ
حمّدا وَآلَ ُم َ
ا ْجعَلْ ُم َ

عِ ْندَ كَ يَوْ مَ اْلقِيا َمةِ جاها وَاَ ْفضَلَهُ مْ عِنْدَ كَ مَ ْنزَِلةً وَنَصيبا ،اَللّـ ُهمّ َاعْ طِ ُمحَمّدا اَ ْشرَ فَ اْلمَقا مِ ،وَحِباءَ
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حقْ نا بِ ِه غَ ْيرَ خَزا يا وَل ناكِثيَ وَل نادِميَ وَل مَُبدّليَ ،اِل ـهَ
ال سّلمِ ،وَشَفا َعةَ الِْ سْلمِ ،اَللّ ـهُمّ وَاَْل ِ
حقّ آميَ .
اْل َ
وستأت ف آخر باب الزّيارات صلة يصلّي با عليه وعلى آله (عليهم السلم) .

زِيارَة اَئمّة البَقيع عليهم السلم
أي المام السن الجتب ،والمام زين العابدين ،والمام ممّد الباقر ،والمام جعفر الصّادق (عليهم السلم) .
اذا أردت زيارتمـ فاعمـل باـ سـبق من آداب الزّيارة مـن الغسـل والكون على الطّهارة ولبـس الثّياب الطّاهرة النّظيفـة والتّطيّب والسـتئذان
للدّخول ونو ذلك وقُل أيضا :

يا مَوالِيّ يا اَبْناءَ رَ سُولِ الِ ،عَ ْبدُكُ مْ وَابْ نُ َامَتِكُ مُ الذّليلُ بَيْ نَ اَيْديكُ مْ ،وَاْل ُمضْعِ فُ ف عُلُوّ َقدْ ِركُ مْ،
حقّكُ مْ ،جا َءكُ مْ مُ سْتَجيا بِكُ مْ ،قا صِدا اِل َح َرمِكُ مْ ،مَُتقَرّبا اِل مَقامِكُ مْ ،مُتَوَ ّسلً اِلَى الِ
وَاْل ُمعَْترِ فُ ِب َ

حرَ مِ اْلمُقيميَ
حدِقيَ بِهذَا اْل َ
تَعال بِكُ مَْ ،أدْخُلُ يا مَوالِيَّ ،أدْخُلُ يا اَوْلِياءَ الَِ ،أدْخُلُ يا مَلئِ َكةَ الِ الُْم ْ
ش َهدِ .
بِهذَا اْلمَ ْ
وادخل بعد الشُوع والضُوع ورقّة القلب وقدّم رجلك اليمن وقُل :

حمْدُ لِ اْل َفرْدِ ال صّ َمدِ الْما ِجدِ
حمْدُ لِ كَثيا ،وَ سُبْحانَ الِ بُ ْكرَةً وَاَ صيلً ،وَاْل َ
اَلُ اَكَْبرُ كَبيا ،وَاْل َ

الَْ َحدِ اْلمَُتفَضّلِ اْلمَنّانِ ،اْلمُتَطَوّلِ اْلحَنّانِ الّذي َمنّ ِبطَوْلِهِ ،وَ َسهّلَ زِيارَةَ سادات بِاِحْساِنهِ ،وَلَمْ َيجْعَلْن

َعنْ زِيارَِت ِهمْ َممْنُوعا بَلْ تَطَوّلَ َومََنحَ .
ّث اقترب من قبُورهم القدّسة واستقبلها واستدبر القبلة وَقُل :

حجَجُ على اَهْ ِل الدّنْيا،
اَلسّلمُ عَلَيْكُمْ اَِئ ّمةَ اْلهُدى ،اَلسّل ُم عَلَيْكُمْ اَهْلَ الّتقْوى ،اَلسّلمُ عَلَيْكُمْ اَّيهَا اْل ُ
صفْوَةِ ،اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ آلَ رَ سُولِ
اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ اَّيهَا اْلقُوّا مُ ف الَْبرِّيةِ بِاْلقِ سْطِ ،اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ اَ ْهلَ ال ّ

صحْتُمْ وَ صََبرُْتمْ ف ذا تِ الَِ ،و ُكذّبْتُ مْ
الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ اَهْلَ الّنجْوى ،اَ ْش َهدُ اَنّكُ مْ َقدْ َب ّلغْتُ مْ وَنَ َ
ضةٌ ،وَاَنّ قَوْلَكُ مُ
وَاُسيءَ اِلَيْكُ مْ َف َغ َفرْتُ مْ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّكُ مُ الَِْئ ّمةُ الرّا ِشدُو نَ اْلمُهَْتدُو نَ ،وَاَنّ طاعَتَكُ مْ َم ْفرُو َ

ال صّ ْدقُ ،وَاَنّكُ مْ َدعْوَتُ مْ فَلَ مْ تُجابُوا ،وََا َمرْتُ مْ فَلَ مْ تُطاعُوا ،وَاَنّكُ مْ دَعائِ ُم الدّي نِ وَاَرْكا نُ الَْرْ ضِ ،لَ مْ

سخُكُمْ مِ نْ اَ صْلبِ كُلّ مُطّهَر ،وَيَ ْنقُلُكُ مْ مِ نْ َارْحا مِ اْلمُ َطهّرا تِ ،لَ مْ ُتدَنّ سْ ُكمُ
تَزالُوا ِبعَيْ نِ الِ يَنْ َ
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شرَ كْ فيكُ مْ فِتَ نُ الَْهْواءِ ،طِبْتُ مْ وَطا بَ مَنْبَتُكُ مْ ،مَنّ بِكُ ْم عَلَيْنا دَيّا ُن الدّي نِ،
الْجاهِلِّيةُ اْلجَهْلءُ ،وَلَ مْ َت ْ
جعَلَكُ مْ ف بُيُوت َاذِ نَ الُ اَ نْ ُترْفَ عَ وَُيذْ َكرَ فيهَا ا ْس ُمهُ ،وَ َجعَلَ صَلَاتَنا عَلَيْكُ مْ رَ ْحمَةً لَ نا َو َكفّارَةً
َف َ

ِلذُنُوبِناِ ،اذِ اخْتا َركُ مُ الُ لَنا ،وَطَيّ بَ خَ ْلقَنا بِما َمنّ عَلَيْنا مِ نْ وِليَتِكُ مَْ ،وكُنّا عِ ْندَ هُ مُ سَ ّميَ ِبعِ ْلمِكُ مْ،

ِهـ
َاسـتَكانَ وَاَ َقرّ بِمـا جَنـ َورَجـا ِبمَقام ِ
َسـرَفَ وَاَخْ َطاَ و ْ
َنـ ا ْ
َقامـ م ْ
ُمعَْترِفيَ بِتَصـْديقِنا اِيّاكُمـْ ،وَهذا م ُ
اْلخَل صَ ،وَاَ نْ يَ سْتَ ْن ِقذَهُ بِكُ مْ مُ سْتَ ْن ِقذُ اْلهَلْ كى مِ نَ الرّدى ،فَكُونُوا ل ُشفَعاءََ ،ف َقدْ وَ َفدْ تُ اِلَيْكُ مْ ِاذْ

خذُوا آياتِ الِ ُهزُوا وَاسْتَكَْبرُوا عَنْها (ث ارفع رأسك ال السماء وقل ):يا مَنْ هُوَ
ب عَنْكُمْ اَهْ ُل الدّنْيا ،وَاّت َ
َرغِ َ
سهُو ،وَدائِ مٌ ل يَ ْلهُوَ ،ومُحي طٌ بِكُلّ شَىْء لَ كَ اْل َمنّ بِما وَ ّفقْتَن َو َعرّفْتَن بِما اَ َقمْتَن عَلَيْ هِِ ،اذْ
قائِ مٌ ل يَ ْ

حقّ هِ ،وَمالُوا اِل سِواهُ ،فَكانَ تِ اْلمِّنةُ مِنْ كَ عَلَيّ مَ عَ
خفّوا ِب َ
ص ّد عَنْ هُ عِبادُ كَ ،وَ َجهِلُوا َم ْعرِفَتَ هُ ،وَا سَْت َ
َ

ت عِ ْندَ كَ ف مَقا مي هذا َمذْكُورا مَكْتُوبا ،فَل
ح ْمدُ ِاذْ كُنْ ُ
اَقْوام خَ صَصَْت ُهمْ بِ ما خَ صَصْتَن بِ هِ ،فَ َل كَ اْل َ
ح ْرمَةِ ُمحَمّد وَآلِهِ الطّاهِرينَ ،وَصَلّى الُ عَلى ُمحَمّد
ح ِرمْن ما رَجَ ْوتُ ،وَل ُتخَيّبْن فيـما دَعَوْتُِ ،ب ُ
َت ْ
وَآلِ ُمحَمّد .

ّث ادعُ لنفسك با تُريد  ،وقال الطّوسي (رحه ال) ف التّهذيبّ :ث صلّ صلة الزّيارة ثان ركعات أي صلّ لكلّ امام ركعتي .
وقال الشّيخ الطّوسي والسّيد ابن طاووس  :اذا أردت أن تودّعهم (عليهم السلم) فقُل :

اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ اَِئ ّمةَ اْلهُدى وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَ سْتَ ْو ِدعُكُمُ الَ وَاَ ْقرَُأ عَلَيْكُ مُ ال سّلمَ ،آمَنّا بِاِلِ
وَبِالرّسُولِ ،وَبِما جِئُْتمْ ِبهِ َودَلَلُْت ْم عَلَ ْيهِ ،اَللّـهُمّ فَاكْتُبْنا مَعَ الشّاهِدينَ .

ثّ اكثر من الدّعاء وسل ال العود وأن ل تكون هذه آخر عهدك من زيارتم ،والعلمة الجلسي (رحه ال) قد أورد ف البحار زيارة مبسُوطة لم

(عليهم السلم) ،ونن هُنا قد اقتصرنا على ما مضى من زيارتم فا ّن أفضل الزّيارات لم (عليهم السلم) هي الزّيارة الامعة التية على ما صرّح
به الجل سي وغيه ،و ف الباب الوّل من الكتاب ع ند ذ كر زيارات ال جج الطّاهرة موز عة على أيّام ال سبُوع قد اثبت نا زيارة للح سن (عل يه

السلم) وزيارة اخرى للئمة الثّلثة الخرون بالبقيع فل تغفل عنها ،واعلم انّا نورد لكلّ من الجج الطّاهرين عند ذكر زيارته كيفيّة ال صّلة
عليه سوى ائمة البقيع حيث اقتصرنا ف الصلة عليهم با سيذكر ف آخر باب الزّيارات فلحظها هُناك وثقّل ميزان حسناتك بال صّلة عليهم،

واعلم ايضا ا ّن شدّة شو قي أ نا الهجور الك سي ال تلك الشا هد الشري فة تبعث ن على أن اش غل خاطرى بايراد عدّة ابيات تنا سب القام من
القصيدة الائية للفاضل الوحد مادح آل احد حضرة الشّيخ الُزري رضوان ال عليه ،وكان شيخ الفقهاء العظام خات الجتهدين الفخام الشّيخ
ممّد حسن صاحب الواهر يتمنّى على ما يروى عنه أن تكتب له القصيدة ف ديوان أعماله ،ويسجّل كتاب الواهر ف ديوان اعمال الُزري

قال (رحه ال) :

ِانّ تِلْكَ اْلقُلُوبَ اَقْ َلقَها اْلوَ ْجدُ
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وََادْمى تِ ْلكَ اْلعُيُونَ بُكاها

كانَ اَنْكَى اْلخُطُوبِ َلمْ يُ ْبكِ مِنّي
كُلّ يَوْم ِللْحادِثاتِ عَواد

لَ ْيسَ َيقْوى رَضْوى عَلى مُلْتَقاها

كَيْفَ ُيرْجَى اْلخَلصُ مِنْ ُهنّ إلّ

ِبذِمام ِمنْ سَّيدِ الرّسْلِ طه

َم ْعقِلُ الْخاِئ ِفيَ مِنْ ُكلّ خَوْف

اَوْ َفرُ اْل ُعرْبِ ِذ ّمةً اَوْفاها

صدَرُ اْلعِ ْلمِ لَ ْيسَ إلّ َلدَْيهِ
مَ ْ

خََبرُ الْكائِناتِ مِنْ مُبْتَداها

فاضَ ِل ْلخَلْقِ مِ ْن ُه عِ ْلمٌ وَحِ ْلمٌ

اَ َخذَتْ مِنْ ُهمَا اْل ُعقُولُ نُهاها

نَوّهَتْ بِا ْس ِمهِ السّماواتُ وَا َلْرْ

ضُ كَما نَوّهَتْ ِبصُبْح ذُكاها

شرُ اْلفَضائِ َل عَ ْنهُ
َو َغدَتْ تَ ْن ُ

كُلّ قَوْم عَلَى اخْتِلفِ لُغاها

َطرِبَتْ لِ ْسمِهِ الثّرى فَاسْتَطالَتْ
جازَ ِمنْ جَوْ َهرِ الّت َقدّسِ ذاتا
ل ُتجِلْ ف صِفاتِ اَ ْحمَدَ فِكْرا
اَىّ خَلْق لِ َاعْ َظمُ مِ ْنهُ

ق عُلْوِّيةِ السّما ُسفْلها
فَ ْو َ
تاهَتِ الَْنْبِياءُ ف َمعْناها
َفهِ َي الصّو َرةُ الّت َلنْ تَراها

وَهُوَ الْغاَيةُ الّتِي اسَْتقْصاها

قَلّبَ الْخا ِفقَ ْينِ َظهْرا لَِبطْن

َفرَآى ذاتَ اَ ْحمَد فَاجْتَباها

َلسْتُ اَنْسى َلهُ مَنازِلَ ُقدْس

َقدْ بَناها التّقى فََاعْل بِناها

َورِجالً َا ِعزّةً ف بُيُوت
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ُمقْ َلةً ل ِكنِ اْلهَوى اَبْكاها

َاذِنَ الُ اَنْ ُي َعزّ حِماها

سادَةٌ ل تُريدُ إلّ رِضَى الِ

كَما ل يُريدُ إلّ رِضاها

َخصّها ِمنْ كَماِلهِ بِاْلمَعان

وَِبَاعْلى اَسْماِئهِ َسمّاها

َلمْ يَكُونُوا ِل ْلعَرْشِ إلّ كُنُوزا

خافِيات سُبْحانَ َمنْ اَبْداها

سنٌ عَنِ الِ تُنْب
َكمْ َل ُهمْ أَْل ُ

هِيَ اَقْلمُ حِ ْكمَة َقدْ بَراها

َو ُهمُ ا َلْعُْينُ الصّحيحاتُ َتهْدي
عُلَماءٌ اَِئ ّمةٌ حُكَماءٌ
قادَ ٌة عِ ْلمُهُم وَرَأىُ حِجاهُم
ت عَلَى ا َلْرْ
ما اُبال وَلَوْ اُهيلَ ْ

كُ ّل عَيْن مَ ْكفُوفَة عَيْناها

جمُ بِاِتّباعِ هُداها
َيهَْتدِى الّن ْ
َمسْمَعا كُلّ حِ ْكمَة مَنْظَراها
ضِ السّماواتُ َب ْعدَ نَيْلِ وِلها

ذِكر سائر الزّيارات في المَدينة الطّيّبة نَقلً عن مِصباحُ الزّائر
وغَيره
زيارة ابراهيم ابن رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم)  :تقف عند القب وتقول :

صفِىّ الِ ،اَلسّلمُ
اَلسّل ُم عَلى رَسُولِ الِ ،اَلسّل ُم عَلى نَبِيّ الِ ،اَلسّل ُم عَلى حَبيبِ الِ ،اَلسّل ُم عَلى َ

عَلى َنجِيّ الِ ،اَلسّل ُم عَلى ُمحَ ّمدِ بْ ِن عَبْدِ الِ سَّيدِ الَْنْبِياءِ ،وَخاَتمِ اْل ُمرْسَليَ ،وَخَِيرَةِ الِ مِنْ خَ ْل ِقهِ ف

شهَداءِ وَالسّـعَداءِ وَالصـّالِحيَ،
َارْضِهِـ وَسـَماِئهِ ،اَلسـّل ُم عَلى جَميعِـ اَنْبِيائِهِـ َورُسُـِلهِ ،اَلسـّلمُ عَلَى ال ّ

ل الصّالِحيَ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ اَيُّتهَا الرّوحُ الزّاكَِيةُ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ اَيُّتهَا الّن ْفسُ
اَلسّل ُم عَلَيْنا َوعَلى عِبادِ ا ِ
سمَةُ الزّاكَِيةُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ
الشّري َفةُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّتُهَا ال سّللَةُ الطّا ِهرَةُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّتُهَا النّ َ

يَابْ نَ خَ ْيرِ الْوَرى ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَابْ نَ النَبِيّ الُْمجْتَب ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَابْ نَ اْلمَبْعُو ثِ اِل كا ّفةِ الْوَرى،
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَابْ نَ الْبَشيِ النّذيرِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يَابْ نَ ال سّراجِ اْلمُن ي ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَابْ نَ اْلمُؤَيّدِ

بِاْلقُرآنِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يَابْنَ اْل ُمرْسَلِ اِلَى الِنْسِ وَالْجانّ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يَابْنَ صاحِبِ الرّاَيةِ وَاْلعَل َمةِ،

اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَابْ نَ الشّفي عِ يَوْ مَ اْلقِيا َمةِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَابْ نَ مَ نْ حَبا هُ الُ بِالْكَرامَةِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ

ب عَلَ ْيكَ اَحْكامَهُ اَوْ يُكَ ّلفَكَ
َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُهُ ،اَ ْش َهدُ اَنّكَ َقدِ اخْتارَ الُ لَكَ دارَ اِنْعامِهِ قَبْلَ اَنْ يَكْتُ َ

حَللَ هُ وَحَرامَ هُ ،فََنقَ َل كَ اِلَيْ هِ طَيّبا زاكِيا َمرْضِيّا طاهِرا مِ نْ كُلّ نَجَسُ ،م َقدّ سا مِ نْ كُلّ دَنَس ،وَبَوَّأ كَ
جَّنةَ اْلمَأوىَ ،ورَ َفعَ كَ اِلَى الدّرَجا تِ اْلعُلى ،وَ صَلّى الُ عَلَيْ كَ صَلةً َت َقرّ بِها عَيْ نُ رَ سُوِلهِ ،وَتَُب ّلغُ هُ اَكَْبرَ
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مَأمُولِهـِ ،اَللّــُهمّ ا ْجعَلْ اَ ْفضَلَ صَـلَواِتكَ وَاَزْكا ها ،وَاَنْمـى َبرَكاتِكَـ وَاَوْفا ها ،عَلى رَسـُولِكَ وَنَبِيّكَـ
حمّد خاتَ مِ النّبِّييََ ،وعَلى مَ نْ نَ سَلَ مِ نْ اَوْلدِ هِ الطّيّبيََ ،وعَلى مَ نْ خَلّ فَ مِ نْ
وَخَِيرَتِ كَ مِ نْ خَ ْلقِ كَ ُم َ

صفِيّكَ ،وَاِبْراهِي مَ
عِ ْترَتِ هِ الطّاهِري نَِ ،برَ ْحمَتِ كَ يا اَرْحَ مَ الرّاحِميَ ،اَللّ ـهُمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ ِبحَقّ ُمحَمّ د َ
جعَلَ َسعْيي ِبهِ مْ َمشْكورا َوذَنْب بَهم مَغفورا وحيات بم سعيدة وعاقبت بم حيدة
َنجْلِ نَبِيّ كَ ،اَ نْ َت ْ

حمُودَةً ،اَللّـ ُهمّ
سعُودَةً ،وَشُؤُون ِبهِ مْ َم ْ
وحوائجي بم َم ْقضِيّةً ،وَاَفْعالِي ِبهِ مْ َمرْضِيّةً ،وَُامُوري ِبهِ مْ مَ ْ

وَاَح سِنْ لِ يَ التّوْفي قَ ،وََنفّ سْ عَنّي كُلّ هَ مّ وَضيق ،اَللّـ ُهمّ جَنّبْن عِقاَب كَ ،وَامَْنحْن ثَوابَ كَ ،وَاَ سْكِنّي

جِنانَ كَ ،وَارْزُقْ ن رِضْواَن كَ وَاَمانَ كَ ،وَاَ ْشرِ كْ ل ف صالِح دُعائي واِلدَىّ وَوَلَدي وَجَمي عَ اْلمُؤمِنيَ
وَالُ ْؤمِناتِ ،الَْحْياءَ مِ ْن ُهمْ وَا َلْمْواتَ اِنّكَ وَلِيّ الْباقِياتِ الصّالِحاتِ ،آميَ َربّ الْعالَميَ .
ثّ تسأل حوائجك وتُصلّي ركعتي .

زيارة فاطِمة بِنت اَسد والِدة اَمير المؤمنين (عليه السلم)
تقف عند قبها وتقول :

حمّد
حمّد سَّيدِ اْل ُمرْسَليَ ،اَلسّلمُ عَلى ُم َ
اَلسّلمُ عَلى نَبِيّ الِ ،اَلسّلمُ عَلى رَسُولِ الِ ،اَلسّل ُم عَلى ُم َ
حمّ د سَّيدِ الْخِري نَ ،اَل سّلمُ عَلى مَ نْ َبعَثَ هُ الُ رَ ْح َمةً لِلْعالَميَ ،اَل سّلمُ
سَّيدِ الَْوّليَ ،اَل سّل ُم عَلى ُم َ

عَلَيْ كَ اَيّهَا النّبِيّ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَل سّلمُ عَلى فا ِطمَةَ بِنْ تِ اَ سَد الْها ِشمِّيةِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ اَيّتُهَا
ال صّدّي َقةُ اْل َمرْضِّيةُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ اَيّتُهَا الّتقِّيةُ الّنقِّيةُ ،اَلسـّلمُ عَلَيْكِـاَيّتُهَا الْكَر َيةُ الرّضِّيةُ ،اَل سّلمُ

حمّ د خاتَ مِ النّبِيّيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ يا واِلدَةَ سَّيدِ الْ َو صِّييَ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ يا مَ نْ
عَلَيْ كِ يا كافِ َلةَ ُم َ
َظ َهرَ تْ َش َفقَتُها عَلى رَ سُولِ الِ خاتَ مِ النّبّييَ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كِ يا مَ نْ َترْبِيَتُها لِوَلِىّ الِ الَْميِ ،اَل سّلمُ

عَلَيْ كِ َوعَلى رُو ِح كِ وََبدَنِ كِ الطّا ِهرِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ َوعَلى وََلدِ كِ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَ ْشهَدُ اَنّ كِ
اَحْ سَنْتِ الْكِفاَلةَ ،وََادّيْ تِ الَْماَنةَ ،وَاجَْتهَدْ تِ ف َمرْضا تِ الِ ،وَباَلغْ تِ ف ِحفْ ظِ رَ سُولِ الِ ،عارِ َفةً

سهِ ،وا ِق َفةً عَلى
ش ِف َقةً عَلى َنفْ ِ
صدْ ِقهُِ ،معْتَرِ َفةً بِنُبُوّتِ هِ ،مُ سْتَ ْبصِرَةً بِِن ْعمَتِ هِ ،كافِ َلةً بَِترْبِيَتِ هِ ،مُ ْ
حقّ هِ ،مُ ْؤمَِنةً بِ ِ
ِب َ
ت عَلَى الِْيْما نِ وَالّتمَ سّكِ ِباَ ْشرَ فِ ا َلْدْيا نِ ،راضَِيةً َمرْضِّيةً
ِخ ْدمَتِ هُِ ،مخْتارَةً رِضا هُ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ كِ َمضَيْ ِ

ص ّل عَلى
طا ِهرَةً َزكِّيةً َتقِّيةً َنقِّيةًَ ،فرَضِ يَ الُ عَنْ كِ وََارْضا كِ ،وَ َجعَلَ اْلجَنّةَ مَ ْنزِلَ كِ َومَأوا كِ اَللّ ـ ُهمّ َ

ح ِرمْن شَفاعَتَها ،وَشَفا َعةَ الَِْئ ّمةِ مِ نْ
حمّد وَاْن َفعْن ِبزِيارَتِها ،وَثَبّتْن عَلى َمحَبّتِها ،وَل َت ْ
حمّد وَآلِ ُم َ
ُم َ
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جعَلْ هُ آ ِخرَ اْل َع ْهدِ مِ نْ
شرْن َمعَها َومَ عَ َاوْلدِهَا الطّاهِري نَ ،اَللّـ ُهمّ ل َت ْ
ذُرّيّتِها ،وَا ْرزُقْن مُرا َفقَتَها ،وَا ْح ُ
شرْ ن ف ُز ْمرَتِ ها ،وََادْخِلْ ن ف
زِيارَ ت اِيّا ها ،وَا ْرزُقْنِي اْلعَ ْودَ اِلَيْ ها اَبَدا ما اَْبقَيْتَ ن ،وَاِذا تَوَفّيْتَ ن فَا ْح ُ
حقّ ها عِ ْندَ كَ َومَ ْنزِلَتَ ها َلدَيْ كَِ ،اغْ ِفرْ ل وَلِواِلدَىّ
شَفاعَتِ هاِ ،برَحْمَتِ كَ يا َارْحَ مَ الرّا ِحمِيَ ،اَللّ ـ ُهمّ ِب َ
ك عَذابَ النّارِ .
جمِيعِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِناتِ ،وَآتِنا فِي الدّنْيا َحسَنَةً وَفِي الْ ِخرَةِ َحسََنةً وَقِنا ِبرَحْمَتِ َ
وَِل َ
ّث تصلّي ركعتي للزّيارة وتدعُو با تشاء وتنصرف :

زيارة حمزة (رضي ال عنه) في اُحد
تقول عند قبه اذا مضيت لزيارَته :

شهَداءِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا
اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا َعمّ رَسُولِ الِ صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِه ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا خَ ْيرَ ال ّ
صحْتَ رَ سُولَ
اَ َسدَ الِ وَاَ َسدَ رَ سُوِلهِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ جا َهدْ تَ فِي الِ عَزّوَجَلّ ،وَ ُجدْ تَ بَِنفْ سِكَ ،وَنَ َ

الِ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،وَكُنْ تَ في ـما عِنْدَ الِ سُبْحاَنهُ راغِباَ ،باِ ب اَنْ تَ وَاُمّي اَتَيْتُ كَ مَُتقَرّبا اِل

رَ سُو ِل الِ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ بِذلِ كَ راغِبا اِلَيْ كِ فِي الشّفاعَةِ ،اَبْتَغي ِبزِيارَتِ كَ خَل صَ َنفْسي ،مَُتعَوّذا

ت عَلى َنفْسي ،هارِبا مِ نْ ذُنُوبِ يَ الّت احَْتطَبْتُها عَلى َظهْريَ ،فزِعا
حقّها مِثْلي بِما جَنَيْ ُ
ِب كَ مِ نْ نار ا سَْت َ

اِلَ ْي كَ رَجاءَ رَ ْح َمةِ رَبّي ،اَتَيْتُ كَ مِ نْ ُشقّة بَعيدَة طالِبا فَكا كَ رَقَبَت مِ نَ النّارِ ،وَ َقدْ اَوْ َق َر تْ َظهْري ذُنُوب،

خطَ رَبّي ،وَلَمْ اَ ِجدْ اَ َحدًا اَ ْفزَعُ اِلَيْهِ خَيْرا ل مِنْكُمْ اَهْلَ بَيْتِ الرّ ْح َمةِ ،فَكُنْ ل شَفيعا يَوْمَ
وَاَتَيْتُ ما اَ ْس َ

صرْتُ
ت عَبْرَ ت عِ ْندَ كَ باكِيا ،وَ ِ
حزُونا ،وَاَتَيْتُ كَ مَ ْكرُوبا ،وَ سَكَبْ ُ
َفقْري وَحاجَ تَ ،ف َقدْ ِسرْتُ اِلَ ْي كَ َم ْ

اِلَ ْيكَ ُم ْفرَدا ،وَاَنْتَ ِممّنْ َا َمرَنِي الُ بِصِلَِتهِ ،وَحَثّن عَلى ِبرّهَِ ،ودَلّن عَلى َفضْلِهِ ،وَهَدان ِلحُبّهَِ ،و َرغّبَن

ج عِنْدَ هُ ،اَنْتُ مْ َاهْلُ بَيْت ل َيشْقى مَ نْ تَوَلّكُ مْ ،وَل يَخي بُ مَ نْ
فِي الْوِفادَةِ اِلَيْ هِ ،وَاَْل َهمَن طَلَ بَ اْلحَوائِ ِ

س َعدُ َمنْ عادا ُكمْ .
سرُ مَنْ َيهْوا ُكمْ وَل َي ْ
خَ
اَتا ُكمْ ،وَل َي ْ

ب على القب وتقول :
ثّ تستقبل القبلة وتصلّي ركعتي للزّيارة وبعد الفراغ تنك ّ

ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد ،اَللّـهُمّ اِنّي َت َعرّضْ تُ ِلرَحْمَتِ كَ بِ ُلزُومي ِلقَ ْب ِر َعمّ نَبِيّ كَ صَلّى
اَللّـ ُهمّ َ
شغَلُ كُلّ َنفْس بِما
الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لِيُجيَن مِنْ ِن ْقمَتِكَ وَ َسخَ ِطكَ َو َمقْتِكَ ف يَوْم تَكُْثرُ فيهِ الَْصْواتُ ،وََت ْ

ف عَلَيّ وَل ُحزْ نٌ ،وَاِ نْ تُعاقِ بْ َفمَوْلً لَ هُ
َق ّدمَ تْ ،وَتُجادِلُ عَ نْ َنفْ سِها ،فَاِ نْ َترْ َحمْنِي الْيَوْ مَ فَل خَوْ ٌ

اْل ُقدْرَةُ عَلى عَ ْبدِهـِ ،وَل ُتخَيّبْنـَب ْعدَ الْيَوْمـِ ،وَل تَص ْـرِفْن ِبغَيْرِ حاجَتـَ ،فقَدْ لَصِـقْتُ ِبقَ ْب ِر عَمّ نَبِيّكـَ،
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ك عَلى َجهْلي ،وَِبرَأفَتِ كَ
وََت َقرّبْ تُ بِ هِ اِلَيْ كَ ابْتِغاءَ َمرْضاتِ كََ ،ورَجاءَ رَ ْحمَتِ كَ ،فََتقَبّلْ مِنّيَ ،وعُدْ ِبحِ ْلمِ َ
عَلى جِناَي ِة نفْسيَ ،ف َقدْ عَظُمَ ُجرْمي ،وَما اَخا فُ اَ نْ تَظْ ِلمَن وَلكِنْ اَخافُ سُوءَ اْلحِسابِ ،فَاْن ُظرِ الَْيوْ مَ

ب عَلى قَ ْبرِ عَمّ نَبِيّ كَ ،فَِبهِمـا فُكّ ن مِ نَ النّارِ وَل ُتخَيّب ْـ سَـعْيي ،وَل َيهُونَنّ عَلَيْكَـ ابْتِهال ،وَل
َتقَّل ِ

حجُبَنّ عَنْ كَ صَوْت ،وَل َتقْلِبْ ن ِبغَ ْيرِ حَوائِ جي ،يا غِيا ثَ كُلّ مَ ْكرُوب َو َمحْزُون ،وَ يا ُمفَرّجا عَ نِ
َت ْ

حمّد ،وَانْ ُظرْ اِلَيّ نَ ْظرَةً ل
حمّد وَآلِ ُم َ
شرِ فِ عَلَى اْلهَلَ َكةِ ،فَ صَ ّل عَلى ُم َ
اْلمَ ْلهُو فِ اْلحَيْرا نِ اْلغَري قِ اْلمُ ْ

حرّيْ تُ اْلخَ ْيرَ الّذي ل
ضرّعي َوعَ ْبرَت وَاْنفِراديَ ،ف َقدْ رَجَ ْو تُ رِضا كَ ،وََت َ
اَشْقى َب ْعدَ ها اَبَدا ،وَارْحَ مْ َت َ

ُيعْطيهِ اَ َحدٌ سِواكَ ،فَل َترُدّ َامَلي ،اَللّـ ُهمّ ِانْ تُعاقِبْ َفمَوْلً لَهُ اْل ُقدْرَ ُة عَلى عَ ْبدِهِ ،وَجَزائُهِ بِسُوءِ ِفعْلِهِ،

فَل اَخيَبنّ الْيَوْمَ ،وَل تَصْرِفْن ِبغَ ْيرِ حاجَت ،وَل ُتخَيّبَنّ ُشخُوصي وَوِفادَتَ ،ف َقدْ اَْنفَدْتُ َن َفقَت ،وَاَْتعَبْتُ

َبدَن ،وَقَ َطعْ تُ اْلمَفازا تِ ،وَخَ ّلفْ تُ الَْهْلَ وَالْمالَ وَما َخوّلْتَن ،وَآَثرْ تُ ما عِ ْندَ كَ عَلى َنفْسي ،وَُل ْذ تُ
ك عَلى َجهْلي ،وَِبرَأفَتِ كَ
صلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،وََتقَرّبْ تُ بِ هِ ابْتِغاءَ َمرْضاِت كََ ،ف ُعدْ ِبحِ ْلمِ َ
ِبقَ ْب ِر عَمّ نَبِيّ كَ َ
عَلى ذَنْبَ ،ف َقدْ عَ ُظمَ ُجرْمي ِبرَ ْحمَتِكَ يا كَريُ يا كَريُ .

أقول  :فضائل حزة سلم ال عل يه وف ضل زيار ته اك ثر من أن يذ كر وقال ف خر الحقّق ي (رح ه ال) ف الرّ سالة الفخريّة ي ستحبّ زيارة حزة

(رضي ال عنه) وباقي الشّهداء باُحد لا روي عن النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) انّه قال  :من زارن ول يزر عمّي حزة فقد جفان .

وأقول  :انّي قد ذكرت ف كتاب بيت الحزان ف مصائب سيّدة النّسوان ا ّن فاطمة صلوات ال عليها كانت ترج يومي الثني والميس من

ك ّل اسبوع بعد وفاة أبيها ال زيارة حزة وباقي شُهداء اُحد ،فتصلّي هناك وتدعو ال أن توفّيت ،وقال ممُود بن لبيد :انّها كانت تأت قب حزة
وتبكي هناك ،فلمّا كان ف بعض اليّام أتيت قب حزة فوجدتا تبكي هناك فأمهلتها حتّى سكنت فأتيتها وسلّمت عليها وقلت  :يا سيّدة النّسوان

قد وال قطّعت أنياط قلب من بُكائ كِ  ،فقالت  :يا أبا عمرو وي ّق ل البكاء فلقد أصبت بي الباء رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) ثّ

قالت  :واشوقاه ال رسُول ال ثّ أنشدت تقول :

اِذا ماتَ يَوْما مَيّتٌ قَلّ ذِكرُهُ

َوذِ ْكرُ اَب ُمذْ ماتَ وَالِ اَكَْثرُ

وقال الشّيخ الفيد  :وكان رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) أمر ف حياته بزيارة قب حزة (عليه السلم) وكان يل ّم به وبالشّهداء ول تزل
فاطمة (عليها السلم) بعد وفاته (صلى ال عليه وآله وسلم) تغدو ال قبه وَترُوح والسلمُون يَنتابُو َن على زيارتِ ِه ومُل َزمَةِ قَبه .

شهَداء رضوان ال عَليهم بِاُحُد
زِيارة قبُور ال ّ
تقول ف زيارتم :
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حمّد ب ِن عَ ْبدِالِ ،اَل سّل ُم عَلى اَهْلِ بَيْتِ هِ
اَل سّل ُم عَلى رَ سُول الِ ،اَل سّل ُم عَلى نَبِيّ الِ ،اَل سّل ُم عَلى مُ َ
شهَداءُ اْلمُ ْؤمِنُو نَ ،اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ يا اَهْلَ بَيْ تِ الْيا نِ وَالتّوْحيدِ،
الطّاهِري نَ ،اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ اَيّهَا ال ّ

اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا اَنْصارَ دي نِ الِ وَاَنْصارَ رَ سُوِل ِه عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ال سّلمُ ،سَل ٌم عَلَيْكُ مْ بِما صََبرْتُمْ فَِنعْ مَ

ُعقْبَى الدّارِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ الَ اخْتارَكُ مْ لِدينِ هِ ،وَا صْطَفا ُكمْ ِلرَ سُوِلهِ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّكُ مْ َقدْ جا َهدْتُ مْ فِي الِ َحقّ

جِهادِهَِ ،وذَبَبْتُمْ عَنْ دينِ الِ َوعَنْ نَبِيّهِ ،وَ ُجدْتُمْ بِاَْنفُسِكُمْ دُونَهُ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّكُم قُتِلْتُمْ عَلى مِنْهاجِ رَسُولِ

الَِ ،فجَزاكُ مُ الُ عَ نْ نَبِيّ هِ َوعَ نِ الِْ سْلمِ وَاَهْلِ هِ اَ ْفضَلَ اْلجَزاءَِ ،و َعرّفَ نا وُجُوهَكُ مْ ف َمحَلّ رِضْوانِ هِ،

َومَوْضِ عِ اِكْرامِ هِ ،مَ عَ النّبِيّيَ وَال صّدّيقيَ وَالشّهَداءِ وَال صّالِحيَ وَحَ سُنَ اُولِئ كَ رَفيقا ،اَ ْش َهدُ اَنّكُ مْ

ب الِ ،وَاَنّ مَنْ حارَبَكُمْ َف َقدْ حا َربَ الَ ،وَاَنّكُمْ ِلمَنَ اْل ُم َقرّبيَ الْفائِزينَ الّذينَ هُمْ اَحْيا ٌء عِ ْندَ رَّبهِمْ
ِحزْ ُ

حقّكُ مْ
ُيرْزَقُو نََ ،فعَلى مَ نْ قَتَلَكُ مْ َلعَْنةُ الِ وَاْلمَلئِكَةِ وَالنّا سِ اَ ْجمَعيَ ،اَتَيْتُكُ مْ يا اَهْلَ التّوْحيدِ زائِرا ،وَِب َ
عارِفا ،وِِبزِيارَتِكُ مْ اِلَى الِ مَُت َقرّبا ،وَبِ ما سََبقَ مِ نْ شَري فِ ا َلْعْمالِ َومَرْضِيّ الَْفْعالِ عالِماَ ،فعَلَيْكُ مْ
سَل ُم الِ َورَ ْحمَتُ هُ وََبرَكاتُ هَُ ،وعَلى مَ نْ قَتَلَكُ مْ َلعَْنةُ الِ َوغَضَبُ هُ وَ َسخَ ُطهُ ،اَللّ ـهُمّ اْن َفعْ ن ِبزِيارَِتهِ مْ،

صدِهِمْ ،وََتوَفّن عَلى ما تَوَفّيَْتهُمْ عَلَيْهِ ،وَا ْجمَعْ بَيْن وَبَيَْنهُم ف ُمسْتَ َقرّ دارِ رَ ْحمَتِكَ ،اَ ْش َهدُ
وَثَبّتْن عَلى قَ ْ

حنُ بِ ُكمْ ل ِحقُونَ .
اَنّ ُكمْ لَنا َفرَطٌ وََن ْ

وتكرّر سورة اِنّا اَْنزَلْنا ُه ف لَيلَةِ الْقَدرِ ما تكّنت ،وقال البعض :تصلّي عند كلّ مزور ركعتي وترجع ان شاء ال تعال .

ذِكرُ المَساجد المُعظّمة بالمدينَة المنوّرة
من ها مسجد قبا الّذي ا سّس على التّقوى من اوّل يوم ،وروي ا ّن من ذهب ال يه فصلّى ف يه ركعت ي رجع بثواب العمرة فأمض ال يه وَصلّ فيه
ركعتي للتحيّة وسبّح تسبيح الزّهراء (عليها السلم) ثّ زر بالزّيارة الامعة الّت تفتح بال سّلم على أولياء ال ،وقد جعلناها أول الزّيارة الامعة

وستأت ف أواخر الباب ان شاء ال ،ثّ ادع ال وقل  :يا كائِنا قَبْلَ كُلّ شَىْء

وهو دعاء طويل وايرادُه هنا يناف ما نبغيه من الختصار

فليطلبه من شاء من مزار البحار ،وتصلّي ف مشربة امّ ابراهيم أي غرفة ا ّم ابراهيم ابن رسُول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) وقد كانت هناك

م سكن ر سُول ال ( صلى ال عل يه وآله و سلم) وم صلّه ،وكذلك ف م سجد الفض يخ وهُو قر يب من م سجد ق با ويُ سمّى ايضا م سجد ردّ

الشّمس ،وف مسجد الفتح أيضا وتسمّى أيضا بسجد الحزاب  .وقُل اذا فرغت من الصّلة ف مسجد الفتح  :يا صَريخَ اْلمَكْرُوبيَ،

ضرّي وَ َهمّي وَ َكرْب َو َغمّي كَما
وَيا مُجي بَ َدعْوَةِ اْل ُمضْ َطرّي نَ ،وَيا مُغي ثَ اْل َم ْهمُوميَ ،ا ْكشِ فْ عَنّي ُ

َكشَفْ تَ عَ نْ نَبِيّ كَ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ َهمّ هَُ ،و َكفَيْتَ هُ هَوْ َل َعدُوّ هِ ،وَا ْكفِن ما َا َهمّ ن مِ نَ َأ ْم ِر الدّنْ يا
وَالْ ِخرَةِ ،يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .
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صلّي ما استطعت ف دار المام زين العابدين ودار المام جعفر ال صّادق (عليهما السلم) وف مسجد سلمان ومسجد أمي الؤمني (عليه
وت ّ
السلم) الحاذي قب حزة ومسجد الباهلة وتدعُو با تشاء ان شاء ال تعال .

الوَداع
اذا أردت أن ترج من الدينة فاغتسل وامض ال قب النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) واعمل ما كنت تعمله مِن قبل ثّ ودّعه وقُل :

اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا رَسُولَ الِ ،اَسْتَ ْو ِدعُكَ الَ وَاَسَْترْعيكَ وَاَ ْقرَأُ عَلَ ْيكَ السّلمُ ،آمَنْتُ بِالِ وَبِما جِئْتَ بِهِ

جعَلْهُ آ ِخرَ اْل َعهْدِ مِنّي ِلزِيارَةِ قَ ْبرِ نَبِيّكَ ،فَِانْ تَوَفّيْتَن قَبْلَ ذلِكَ فَاِنّي اَ ْش َهدُ ف
ت عَلَيْهِ ،اَللّـهُمّ ل َت ْ
َودَلَلْ َ

حمّدا عَبْدُ كَ َورَ سُوُلكَ صَلّى الُ عَلَيْ هِ
مَمات عَلى ما َشهِدْ تُ عَلَيْ هِ ف حَيات اَ نْ ل اِل هَ إلّ اَنْ تَ وَاَنّ ُم َ
وَآِلهِ .

وقال الصّادق (عليه السلم) ليونس بن يعقوب  :قُل ف وداع النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) صَلّى الُ عَلَ ْيكَ ،السّل ُم عَلَيْكَ ل
َجعَ َل ُه الُ آ ِخرَ َتسْليمي

عَلَ ْيكَ .

أقول  :قد قلنا ف كتاب هديّة الزّائرين عند بيان ما ينبغي أن يصنع زوّار الدينة الطيّبة انّ مِن مهام المور أن يغتنموا الفرصة ما أقاموا ف الدينة
العظّمة ،فيكثروا من الصّلة ف مسجد النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) فانّ الصّلة فيه تعدل عشرة آلف صلة ف غيه من الواضِع ،وأفضل
الماكن فيه مسجد الرّوضة وهو بي القب والنب ،واعلم انّه قال شيخنا ف التحيّة  :انّ موضع جسد نبيّنا والئمة صلوات ال عليهم أجعي ف

الرض أشرف من الكعبة العظّمة باتّفاق جيع الفقهاء كما صرّح به الشّهيد ف القواعد ،وف حديث حسن عن الضرمي قال  :أمرن ال صّادق
(عليه السلم)  :أن أكثر من ال صّلة ف مسجد النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) ما امكنتن ال صّلة وقال  :انّه ل يتي سّر لك دائما الضُور ف

هذه البُقعة الشّريفة ال .

وروى الشّيخ الطّوسي (رحه ال) ف التّهذيب بسند معتب عن مرازم عن ال صّادق صلوات ال وسلمه عليه قال  :ال صّيام بالدينة والقيام عند

الساطي ليس بفروض ولكن من شآء فليصم فانّه خي له انّما الفروض الصّلوات المس وصيام شهر رمضان ،فاكثروا الصّلة ف هذا السجد
ما استطعتم فانّه خي لكم ،واعلموا ا نّ الرّجل قد يكون كيّسا ف أمر الدّنيا فيقال  :ما أكيس فلنا فكيف من كاس ف أمر آخرته ،وكرّر ما

امكنتك ف كلّ يوم زيارة النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) وكذلك زيارة أئمة البقيع (عليهم السلم) وسلّم على النّب ( صلى ال عليه وآله
وسلم) مهما وقع بصرك على حجرته ،وراقب نفسك ما دمت ف الدينة ،و صُن نفسك من العاصي والظال ،وتدبّر ف شرف تلك الدينة ول

سيّما مسجدها مسجد النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) ،فتلك البقاع هي مواضع أقدام النّب (صلى ال عليه وآله وسلم)وقد تردّد النّب (صلى

ال عليه وآله وسلم) ف مسالك هذه الدينة وأسواقها وصلّى ف مسجدها ،وهناك موضع الوحي والتّنيل ،وكان يهبط فيها جبئيل واللئكة
القرّبون ،ولنعم ما قيل :

َا ْرضٌ مَشى جِبْري ُل ف َعرَصاتِها
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ف اَ ْرضَها َوسَماءَها
ل َشرّ َ
وَا ُ

ل وأجرا
وتصدّق ما استطعت ف الدينة ول سيّما ف السجد وخا صّة على ال سّادة وذريّة الرّسول ( صلى ال عليه وآله وسلم) فا ّن لا ثوابا جزي ً
عظيما ،وقال العلمة الجلسي (رحه ال) :ف رواية معتبة انّ درها يتصدّق با فيها يعدل عشرة آلف درهم ف غيها ،وجاور الدينة الطّيّبة ان

أمكنتك فانّها مستحبّة ،وقد ورد ف فضلها أحاديث مستفيضة .
سَقَى الُ قَبْرا بِاْلمَدينَ ِة غَيَْثهُ

فَقَ ْد َحلّ فيهِ ا َلْمْ ُن بِالَْبرَكاتِ

صلّى َعلَيْهِ مَليكُهُ
َنِبيّ اْلهُدى َ

وََبلّ َغ عَنّا رُوحَهُ الّتحَفاتِ

صلّى َعلَيْ ِه الُ ما ذَرّ شا ِرقٌ
َو َ

وَلحَتْ ُنجُومُ اللّ ْيلِ مُبْتَدِراتِ

الفَصلُ الرّابِعْ :
في فَضلِ زِيارة مَولنا أميرُ المؤمِنين (عليه السلم) وَكيفيّتها
وفيه عدّة مطالب :
المطلب الوّل  :في فضل زيارته (عليه السلم) :
روى الشّ يخ الطّو سي (رح ه ال) ب سند صحيح عن ممّد بن ُم سلم عن ال صّادق صلوات ال و سلمه عل يه قال  :ما خلق ال خلقا اك ثر من
اللئكة ،وانّه لينل كلّ يوم سبعون ألف ملك فيأتون البيت العمُور ،فيطوفون به فاذا هم طافوا به طافوا بالكعبة ،فاذا طافوا با أتوا قب النّب

(صلى ال عليه وآله وسلم) فسلّموا عليه ،ثّ أتوا قب أمي الؤمني (عليه السلم) فسلّموا عليه ،ثّ أتوا قب السي (عليه السلم) فسلّموا عليه،

ثّ عرجُوا وينل مثلهم أبدا ال يوم القيامة ،ثّ قال  :مَن زار امي الؤمني (عليه السلم) عارفا بقّه أي وهو يعترف بامامته وَوجوب طاعته وانّه

الليفة للنّب (صلى ال عليه وآله وسلم) حقّا غي متجبّر ول متكبّر ،كتب ال له أجر مائة ألف شهيد ،وغفر ال له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر،
وبعث من المني ،وهوّن عليه الساب ،واستقبله اللئكة ،فاذا انصرف ال منله فان مرض عادُوه ،وإن مات تبعوه بالستغفار ال قبه .

وروى ال سّيد عبد الكري بن طاووس (رحه ال) ف فرحة الغرّي عنه (عليه السلم) قال  :مَن زار امي الؤمني صلوات ال وسلمه عليه ماشيا
كتب ال له بك ّل خطوة حجّة وعمرة ،فإن رجع ماشيا كتب ال له بكلّ خطوة حجّتي وعمرتي .
وروي عنه (عليه السلم) ايضا انّه قال لبن مارد  :يا ابن مارد مَن زار جدّي عارفا بقّه كتب ال له بكلّ خطوة حجّة مقبُولة وعمرة مبورة ،
يا ا بن مارد وال ما يط عم ال النّار قدما غبت ف زيارة ام ي الؤمن ي (عل يه ال سلم)ماشيا كان أو راكبا ،يا ا بن مارد اك تب هذا الد يث باء

الذّهب .

وروي ايضا عنه (عليه السلم) قال  :نن نقول بظهر الكوفة قب ل يلُوذ به ذو عاهة الّا شفاه ال .
أقول  :يظ هر من أحاد يث مع تبة ا نّ ال تعال قد ج عل قبور ام ي الؤمن ي (عل يه ال سلم) وأولده الطّاهر ين صلوات ال علي هم اجع ي معا قل
الائفي ،وملجيء الضطرّين ،وامانا لهل الرض ،ما زارها مغموم الّا وفرّج ال عنه ،وما تسح با سقيم الّا وشفى ،وما التجأ اليها أحد الّا

أمن .
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ل متخفي ال الغر يّ لزيارة امي الؤمني
روى ال سّيد عبد الكري بن طاووس عن ممّد بن عل يّ الشيبان قال  :خرجت أنا وأب وعمّي حسي لي ً
ل صغيا  ،فلمّا و صلنا ال ال قب الشّر يف وكان يومئذ قبا حوله
صلوات ال و سلمه عل يه ،وكان ذلك سنة مائت ي وب ضع و ستّي وك نت طف ً
حجارة سود ول بناء عنده ،فبينا نن عنده بعضنا يقرأ وبعضنا يصلّي وبعضنا يزور ،واذا نن بأسد مقبل نونا ،فلمّا قرب منّا قدر رمح تباعدنا
عن القب الشّريف ،فجاء السد فجَعل يرّغ ذراعَيه على القب ،فمضى رجل منّا فشاهده فعاد فاعلمنا فزال الرّعب عنّا ،فجئناه جيعا فشاهدناه

يرّغ ذراعه على القب وفي ِه جراح فلم يزل يرّغه ساعة ثّ انزاح عن القب ومضى ،فعدنا ال ما كنّا عليه لتام الزّيارة والصّلة وقراءة القرآن .

وح كى الشّ يخ الف يد قال  :خرج الرّش يد يوما من الكو فة لل صّيد ف صار ال ناح ية الغريّ ي والثويّة ،فرأى هُناك ظباءً فأ مر بار سال ال صّقور

والكلب الُعلّ مة عليها ،فحاولتها ساعة ثّ لأت الظّباء ال أكمة ،فتراج عت ال صّقور والكلب عن ها ،فتعجّب الرّشيد من ذلك ،ثّ ا نّ الظّباء
هبطت من الكمة فسقطت الطّيُور والكلب عليها ،فرجعت الظّباء ال الكمة فراجعت ال صّقور والكلب عنها مرّة ثانية ،ثّ فعلت ذلك مرّة
اخرى ،فقال الرّشيد :اركضوا ال الكوفة فأتوا بأكبها سنّا ،فأتّي بشيخ من بن أسد ،فقال الرّشيد :أخبن ما هذه الكمة؟ فقال  :وهل أنا

آمن اذا أجبت السّؤال ؟ فقال الرّشيد  :عاهدت ال على أن ل اُوذيك ،فقال  :حدّثن أب عن آبائه انّهم كانوا يقولون انّ هذه الكمة قب عليّ

بن أب طالب صلوات ال وسلمه عليهما ،جعله ال حرما آمنا يأمن مَن لأ اليه .

ل من اهلِ البادية من قبيلة طي يسمّى مُدل بن سُويد كان ذات
أقول  :من أمثال العرب ال سّائرة (َاحْمى مِن مُجيِ الَرادِ) وق صّة الثال ا نّ رج ً

يوم ف خيمته فاذا هُو بقوم من طي ومعهم أوعيتهم  ،فقال  :ما خطبكم ؟ قالوا  :جراد وقع ف فنائك فجئنا لنأخذه ،فلمّا سع مدل ذلك ركب
فرسه وأخذ رم هُ وقال  :اََيكُو نُ اْلجَرا ُد ف جَواري ثُمّ تُريدُو َن َاخْذَ هُ ل يَكو نُ ذلك ،فما زال يرسه حتّى حيت الشّمس علي هِ وطار  ،فقال :

شأنكم الن فقد توّل عن جواري .

وقال صاحب القاموس  :ا ّن ذا العواد لقب رجل شريف جدّا من العرب قيل هو ج ّد أكثم بن الصّيفي كانت قبيلة مضر تب اليه الراج ،فلمّا
هرم وبلغ الكِب كان يمل على سرير فيطاف به بي قبائل العرب ومياهها فيجب له ،وكان شريفا مكرّما ما لأال سريره خائف الّا أمن ،وما
دنا من سريره ذليل الّا عزّ ،وما أتاه جائع الّا أشبع  ،انتهى .
فاذا كان سـرير رجـل مـن العرب يبلع مـن العزّة والرّفعـة هذا البلَغ فل غرو اذا جعـل ال تعال قـب وليّه الّذي كان حلة سـريره هـم جبئيـل
ل للخائف ي ومل جأ للهارب ي وغوثا للمضطرّ ين،
وميكائ يل (عليه ما ال سلم) والمام ال سن (عل يه ال سلم) والمام ال سي (عل يه ال سلم) معق ً

وشفاء للمرضى ،فاجتهد أينما كنت لبلوغ قبه الشّريف والتصق به ما امكنك ذلك والّ ف الدّعاء كي يغيثك (عليه السلم) وينجّيك من

اللك ف الدّنيا والخرة .
لُ ْذ اِل جُودِهِ َتجِدْهُ زَعيما
ي مُجيبٌ
عائِ ٌذ ِل ْلمُؤَمّل َ

بِنَجاةِ الْعُصا ِة يَوْ َم لِقاها
سرّ ِم ْن َنجْواها
سامِعٌ ما تُ ِ

ل شاهد ف النام القبّة الشريفة لبل ال التي
وحُكي ف كتاب دار السّلم عن الشّيخ الديلمي انّه روى جع من صُلحاء النّجف الشرف انّ رج ً
امي الؤمني صلوات ال عليه وقد امتدّت اليها واتّصلت با خيوط خارجة من القبور الت ف داخل ذلك الشهد الشّريف وف خارجه ،فأنشد
الرّجل :

ب حَيْدَر
اِذا ُمتّ فَادْفِنّي اِل جَنْ ِ

اَب شَبّر َا ْكرِ ْم بِهِ َوشَُب ْيرِ

َفلَسْتُ اَخافُ النّا َر عِنْدَ جِوارِهِ

وَل اَتّقي مِنْ ُم ْنكَر وَنَكيِ
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فَعا ٌر عَلى حامي اْلحِمى وَهُ َو فِى اْلحِمى

ضلّ فِى الْبَيْداء عِقا ُل بَعيِ
اِذا َ

المطلب الثّاني  :في كيفيّة زيارَته (عليه السلم) :
اعلم ا نّ زياراته (عليه السلم) نوعان ،فزيارات مُطلقة ل ت صّ زمانا خا صّا ،وزيارات مصوصة يزار با ف أوقات معيّنة ،ونذكر الزّيارات ف
مقصدين :
القصد الوّل  :ف الزّيارات الُطلقة وهي كثية نقتصر هُنا على عدّة منها :
الُول  :ما روا ها الشّ يخ الف يد والشّه يد وال سّيد ا بن طاووس وغي هم ،و صفتها انّك اذا أردت زيار ته (عل يه ال سلم) فاغت سل وال بس ثوب ي
طاهرين ونل شيئا من الطّيب وإ ْن ل تنل اجزأك ،فاذا خرجت مِن منلك فقُل :

سرْ
اَللّ ـهُمّ اِنّي َخرَجْ تُ مِ نْ مَ ْنزِل اَبْ غي َفضْ َل كَ ،وَاَزُورُ وَ صِيّ نَبِيّ كَ صَلَواتُكَ عَلَ ْيهِ ما ،اَللّ ـ ُهمّ فَيَ ّ
سنِ اْلخِل َفةِ يا اَرْحَ مَ
ذلِ كَ ل ،وَ سَبّبِ اْلمَزارَ لَ هُ ،وَاخْ ُلفْن ف عاقِبَت وَحُزانَت ِباَحْ َ

الرّاحِميَ .فسر وانت

ح ْمدُ لِ وَ سُبْحانَ الِ وَل اِلـهَ اِلّ الُ  .واذا بلغت خندق الكوفة فقف عنده وقل َ :الُ اَكَْبرُ َالُ
تلهج بذه الذكار :اَْل َ

َاكَْبرُ ،اَهْلَ الْكِ ْبرِياءِ وَالَْمجْدِ وَاْلعَ َظ َمةِ ،اَلُ اَكَْبرُ اَهْلَ التّكْبي وَالتّقدْي سِ وَالتّ سْبيحِ وَالْلءِ ،اَلُ اَكَْبرُ

مِمّا اَخا فُ وَاَ ْحذَرُ ،اَلُ اَكَْب ُر عِمادي َوعَلَيْ هِ اَتَ َوكّلُ ،اَلُ اَكَْبرُ رَجائي وَاِلَيْ هِ اُني بُ ،اَللّ ـهُمّ اَنْ تَ وَلِىّ

صدُورِ ،وَخَوا ِطرُ الّنفُو سَِ ،فاَ سْأَُلكَ
ضمِرُ هُ هَواجِ سُ ال ّ
ِن ْعمَت ،وَالْقادِ ُر عَلى طَلِبَتَ ،تعْلَ مُ حاجَت وَما ُت ْ

جيََ ،وعُذْرَ اْلمُعَْتذِري نَ ،وَ َجعَلْتَ هُ رَ ْح َمةً لِلْعالَميَ ،اَ نْ
حمّد اْلمُ صْ َطفَى الّذي قَ َطعْ تَ بِ هِ ُحجَ جَ الُْمحْتَ ّ
ِب ُم َ
جعَلَ ن مِ نْ وَ ْفدِ هِ ال صّالِحيَ
صدَهُ ،وََت ْ
ح ِرمْ ن ثَوا بَ زِيارَةِ وَلِيّ كَ وَأ خي نَبِيّ كَ اَميِ الْم ْؤمِنيَ وَقَ ْ
ل َت ْ

ح ْمدُ لِ عَلى مَا اخْتَ صّن
وَشِيعَتِ هِ اْلمُتّقيَِ ،برَ ْحمَتِ كَ يا اَرْحَ مَ الرّاحِميَ  .فاذا تراءت لك القبّة الشريفة فقل  :اَْل َ

س َفرَةِ الَْطْهارِ ،وَاْلخََيرَةِ ا َلْعْل مِ،
بِ هِ مِ نْ طي بِ اْلمَوِْلدِ ،وَا سَْتخْ َلصَن اِكْراما بِ هِ مِ نْ مُوالةِ الَْبْرارِ ال ّ
ضرّعي بَيْ نَ َيدَيْ كَ ،وَاغْ ِفرْ لِ َي الذّنُو بَ الّت ل َتخْفى عَلَيْ كَ ،اِنّ كَ اَنْ تَ
اَللّـ ُهمّ فََتقَبّلْ َسعْيي اِلَ ْي كَ ،وََت َ
الُ اْلمَلِكُ اْل َغفّارُ .
أقول  :يعرض للزّائر اذا و قع نظره على قّب ته النية النّشاط والنب ساط ،ويثور ف فؤاده الع شق والولء فيحاول أن يتوجّه ال يه (عل يه ال سلم)
بجامع قلبه ،وأن يدحه ويثن عليه بكلّ لسان وبيان ،ول سيّما اذا كان الزّائر من أهل العلم والكمال فانّه يرغب ف شِعر بليغ يتمثّل به ف ذلك

الال ،لذلك خ طر ل أن أث بت هُ نا هذه البيات النا سبة للمقام مِن الق صيدة الائ ية الزريّة والرّجاء الوا ثق أن ي سلّم الزّائر عنّي سلما على
صاحب تلك القبّة البيضاء ،وأن ل ينسان من الدّعاء وهذه هي البيات :

جدّ رُوَيْدا
اَيّها الرّاكِبُ الُْم ِ
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ِبقُلُوب َتقَلّبَتْ ف جَواها

وَاخْلَعِ الّنعْلَ دُونَ وادي طُواها

اِنْ تَراءَتْ اَ ْرضُ اْل َغرِيّيِ فَاخْضَعْ
وَاِذا ِشمْتَ قُّبةَ الْعاَلمِ الَْ

عْلى وَاَنْوارُ رَبّها َتغْشاها

فَتَواضَعْ فََثمّ دارَةُ ُقدْس

تََتمَنّى الَْفْلكُ لَ ْثمَ ثَراها
وَاْلحَشا َتصْطَلي بِنا ِر غَضاها

قُلْ َلهُ وَالدّمُوعُ َس ْفحُ عَقيق
يَاْب َن َعمّ الّنبّ اَنْتَ َيدُ الِ

الّت عَمّ ُكلّ شَيْء نَداها

اَنْتَ ُقرْآُْنهُ اْل َقدِيُ وَاَوَصا

فُـكَ آياُتهُ الّت اَوْحاها
هِيَ مِثْلُ ا َلْعْدادِ ل تَتَناهى

ل ف مَآثِرَ شَتّى
َخصّكَ ا ُ

َقذِيَتْ وَاسَْت َمرّ فيها قَذاها

ضكَ َترْعى
ت عَيْنا ِبغَ ْيرِ رَوْ ِ
لَيْ َ

وَالسّما خَ ْيرُ ما بِها َقمَراها

اَنْتَ َب ْعدَ النّبِيّ خَ ْيرُ الْبَرايا
لَكَ ذاتٌ كَذاِتهِ حَيْثُ َلوْل
ضعْتُما بَِثدْي وِصال
َقدْ تَرا َ

اَنّها مِثْلُها لَما آخاها

كانَ ِمنْ جَوْ َهرِ الّتجَلّي غِذاها

يا اَخَا اْل ُمصْطَفى َلدَيّ ذُنُوبٌ
ك ف ُمرْتَقَى اْلعُلى وَاْلمَعال
َل َ
َلكَ َن ْفسٌ ِمنْ َمعْدَنِ اللّطْفِ صيغَتْ

هِيَ عَيْنُ اْلقَذا وَاَنْتَ جَلها
َدرَجاتٌ ل ُيرْتَقى َادْناها
َجعَلَ الُ كُلّ َنفْس فِداها

فاذا بلغت باب حصن النّجف فقُل :

حمْدُ لِ الّذي سَّيرَن ف بِلدِ هِ،
ح ْمدُ لِ الّذي هَدا نا لِهذا وَ ما كُنّا لَِنهْتَدِ يَ لَوْل َا نْ هَدانَا الُ ،اَْل َ
اَْل َ

صرَفَ عَنّ ي الَْمحْذوُرََ ،ودَفَ َع عَنّ ي اْلمَ ْكرُو هَ ،حَتّى اَ ْق َدمَ ن
وَ َحمَلَ ن عَلى دَوابّ هِ ،وَطَوى لِ يَ الْبَعيدَ ،وَ َ

ل عَلَ ْيهِ وَآِلهِ .
َحرَمَ اَخي رَسُوِلهِ صَلّى ا ُ
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ح ْمدُ لِ الّذي َادْخَلَن هذِ هِ الُْب ْق َعةَ اْلمُبارَ َكةَ الّت بارَ كَ الُ فيها ،وَاخْتارَها لِوَ صِيّ نَبِيّ هِ،
ثّ اد خل و قل  :اَْل َ
اَللّـ ُهمّ فَا ْجعَلْها شا ِهدَةً ل .
فاذا بلغت العتبة الُول فقل :

صمْتُ ،وِِلرَ ْحمَتِ كَ َت َعرّضْ تُ ،وَبِوَلِيّ كَ صَلَواُتكَ
ك اعْتَ َ
اَللّـهُمّ بِباِب كَ وَ َقفْ تُ ،وَِبفَنائِ كَ َنزَلْ تُ ،وَِبحَبْ ِل َ
عَلَ ْيهِ تَوَسّلْتُ ،فَا ْجعَلها زِيارَةً َمقْبُوَلةًَ ،ودُعاءً ُمسْتَجابا .

ث قف على باب الصّحن وقل :

حرَمَ َح َرمُكَ ،وَاْلمَقامَ مَقامُكَ وَاَنَا
اَللّـ ُهمّ ِانّ هذَا اْل َ

وَداعُ الَمير (عليه السلم)
فاذا شئت وداعه فودّعهُ بذا الوداع الّذي أورده العلماء تلو ما ذكروها مِ َن الزّيارة الامِسة :

اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُهُ ،اَسْتَ ْودِعُكَ الَ وَأسَْترْعيكَ وَاَ ْقرَأ عَلَ ْيكَ السّلمَ ،آمَنّا بِالِ وَبِالرّسُلِ
جعَ ْلهُ آ ِخرَ اْل َع ْهدِ مِنْ زِيارَت
ت عَلَ ْيهِ فَاكْتُبْنا مَعَ الشّاهِدينَ ،اَللّـهُمّ ل َت ْ
وَبِما جا َءتْ ِبهِ َو َدعَتْ اِلَ ْيهِ َودَلّ ْ

ت عَلَيْ هِ ف حَيا ت ،اَ ْشهَدُ اَنّ اَميَ
اِيّا هُ ،فَاِ نْ َتوَفّيْتَ ن قَ ْبلَ ذلِ كَ فَاِنّي اَ ْشهَدُ ف مَما ت عَلى ما َش ِهدْ ُ
حمّدَ بْنَ عَلِيّ ،وَ َج ْعفَرَ بْنَ ُمحَمّد ،وَموُسَى
اْلمُ ْؤمِنيَ عَلِيّا وَاْلحَسَنَ ،وَاْلحُسَ ْينََ ،وعَلِيّ بْنَ اْلحُسَ ْينَِ ،و ُم َ

جةَ بْ نَ
حّ
سنَ بْ َن عَلِيّ وَاْل ُ
حمّ د ،وَاْلحَ َ
حمّدَ بْ َن عَلِيَّ ،وعَلِيّ بْ نَ ُم َ
بْ نَ َجعْفَرَ ،وعَلِيّ بْ نَ مُو سىَ ،و ُم َ
ك عَلَ ْيهِ مْ اَ ْجمَعيَ اَِئمّت ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ مَ نْ قَتَ َلهُ مْ وَحارََبهُ مْ ُمشْرِكُو نََ ،ومَ نْ َر ّد عَلَ ْيهِ مْ ف
سنِ صَلَواتُ َ
اْلحَ َ

اَ ْسفَلِ دَرَْك مِنَ اْلجَحيمِ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ مَنْ حارََبهُمْ لَنا َاعْداءٌ وََنحْنُ مِ ْنهُمْ ُبرَءاءُ ،وَاَّنهُمْ ِحزْبُ الشّيْطا نِ،
َوعَلى مَ نْ قَتَ َلهُ مْ َلعَْنةُ الِ وَاْلمَلئِ َكةِ وَالنّا سِ اَ ْجمَعيََ ،ومَ نْ َشرِ كَ فيهِ مْ َومَ نْ َسرّهُ قَتْ َلهُ مُ اَللّـ ُهمّ اِنّي

حمّد
سنِ وَاْلحُسَ ْينِ َوعَلِيّ َومُ َ
حمّد َوعَليّ وَفا ِطمَةَ وَاْلحَ َ
اَ ْساَلُكَ َب ْعدَ الصّلةِ وَالتّسْليمِ َانْ تُصَلّيَ عَلى ُم َ
جعَلْ هُ آ ِخرَ اْل َع ْهدِ مِ نْ زِيارَتِ هِ َفاِ نْ َجعَلْتَ هُ
جةِ ،وَل َت ْ
حّ
وَ َج ْعفَر َومُوسى َوعَلِيّ َو ُمحَمّد َوعَلِيّ وَاْلحَ سَنِ وَاْل ُ

حةِ وَالَْمحَبّةِ وَحُ سْنِ
صَ
فَا ْحشُرْن مَ عَ هؤُلءِ اْلمُ سَمّ ْينَ الَِْئمّةِ ،اَللّـهُمّ َوذَلّلْ قُلُوبَنا َلهُ مْ بِالطّا َعةِ وَاْلمُنا َ
اْلمُوا َزرَةِ وَالّتسْليمِ .
الَقْصَ ُد الثّان  :ف زيارات المي (عليه السلم) الخصُوصة :
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وهي عديدة أولها زيارة يو ِم الغدير ،وقد رُوي عن الرّضا (عليه السلم) انّه قال لبن أب نصر  :يا ابن أب نصر أينما كنت فاحضر يوم الغدير
عند أمي الؤمني (عليه السلم) فانّ ال تعال يغفر لكلّ مؤمن ومؤمنة ومُسلم ومُسلمة ذنُوب ستّي سنة ،ويعتق ِمنَ النّار ضعف ما اعتق ف شهر
رمضان وف ليلة القدر وف ليلة الفطر  ...الب .

واعلم انّهم قد خصّوا هذا اليوم الشّريف بعدّة زيارات :
الُول  :زيارة أمي ال وقد جعلناها الثّانية من الزّيارة الُطلقة وهي قد سلفت .
الثّانية  :زيارة مرويّة باسناد معتبة عن المام عليّ بن ممّد النّقي (عليهما السلم) قد زار (عليه السلم) با المي (عليه السلم) يوم الغدير ف
ال سّنة الت أشخصه العتصم ،وصفتها كما يلي  :اذا أردت ذلك فقف على باب القُبّة النوّرة واستأذن ،وقال الشّيخ الشّهيد  :تغتسل وتلبس

أن ظف ثيا بك وت ستأذن وتقول  :اَللّ ـ ُهمّ اِنّي وَ َقفْ تُ عَلى باب

وهذا ه َو ال ستيذان الوّل الذي اثبتناه ف الباب الوّل ثّ اد خل

مقدما رجلك اليمن على اليسرى وامش حتّى تقف على الضّريح واستقبله واجعل القِبلة بي كتفيك وقُل :

صفْ َوةِ رَبّ الْعالَميَ ،اَميِ الِ عَلى
اَل سّل ُم عَلى ُمحَمّ د رَ سُولِ الِ خاتَ مِ النّبِيّيَ وَ سَّيدِ اْلمُرْ سَليَ ،وَ َ

وَحْيِ هِ َوعَزائِ مِ َا ْمرِ هِ ،وَالْخاتِ مِ لِ ما سََبقَ ،وَالْفاتِ حِ لِمَا ا سُْتقْبِلَ ،وَاْل ُمهَ ْيمِ نِ عَلى ذلِ كَ ُكلّ هِ َورَ ْحمَةُ الِ

وََبرَكاتُ هُ وَ صَلَواُتهُ وََتحِيّاتُ هُ ،اَل سّلمُ عَلى اَنْبِياءِ الِ َورُ سُ ِلهِ َومَلئِكَتِ هِ اْل ُمقَرّبيَ َوعِبادِ هِ ال صّالِحيَ،

ث عِلْ مِ النّبِّييَ ،وَوَلِيّ رَبّ الْعالَميََ ،ومَوْل يَ
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،وَ سَّيدَ الْوَ صِّييَ ،وَوارِ َ

َومَوْلَى اْلمُ ْؤمِنيَ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُهُ ،اَلسّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْل يَ يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،يا اَميَ الِ ف َارْضِ هِ،

وَ سَفيَهُ ف َخ ْلقِ هِ ،وَ ُحجّتَ هُ الْباِل َغةَ عَلى عِبادِ هِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا دي نَ الِ اْلقَويَ ،وَ صِراطَهُ اْلمُ سْتَقيمَ،
اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ اَّيهَا النَّبأُ اْلعَظيمُ الّذي هُمْ فيهِ ُمخْتَ ِلفُو نَ َوعَنْهُ يَسْأَلُونَ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ،
ت الَ
حقّ وَهُ مْ مُ َكذّبُو نَ ،وَجا َهدْ تَ وَهُ مْ ُمحْجمُو نََ ،وعََبدْ َ
صدّقْتَ بِاْل َ
آمَنْ تَ بِالِ وَهُ مْ ُمشْرِكُو نَ ،وَ َ

ُمخْلِصا لَ ُه الدّي نَ صابِرا ُمحْتَ سِبا حَتّى أَتا كَ الْيَقيُ ،اَل َلعَْنةُ الِ عَلَى الظّالِميَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا سَّيدَ
حجّليَ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ
اْلمُ سْلِميَ ،وََيعْ سُوبَ اْلمُ ْؤمِنيَُ وَاِما مَ اْلمُتّقيَ ،وَقآئِدَ اْل ُغرّ الُْم َ

اَخُو رَ سُولِ الِ وَوَ صِّيهُ ،وَوا ِر ثُ عِلْمِ هِ وَاَمينُ ُه عَلى َشرْعِ هِ وَخَليفَتُ هُ ف ُامّتِ هِ ،وَاَوّلُ مَ نْ آمَ نَ بِالِ،
ص ّدقَ بِما اُْنزِ َل عَلى نَبِيّهِ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّهُ َقدْ بَلّ َغ عَنِ الِ ما اَْنزَلَهُ فيكََ ،فصَ َدعَ بَِا ْمرِهِ ،وَاَوْجَبَ عَلى ُامِّتهِ
وَ َ

سهِمْ كَما َجعَلَ ُه الُ
َفرْ ضَ طاعَتِ كَ َووِليَتِ كََ ،وعَ َق َد عَلَ ْيهِ مُ الْبَ ْي َعةَ لَ كَ ،وَ َجعَلَ كَ اَوْل بِاْلمُ ْؤمِنيَ مِ نْ اَْنفُ ِ

كَذلِ كَُ ،ثمّ اَ ْش َهدَ الَ تَعال عَلَ ْيهِ مْ فَقالَ :اَلَ سْتُ َقدْ بَ ّلغْ تُ ،فَقالُوا :اَللّـ ُهمّ بَلى ،فَقالَ :اَللّـ ُهمّ ا ْش َهدْ
َوكَفـى بِكَـ شَهيدا وَحاكِما بَيْنَـ اْلعِبادِ ،فَ َلعَنَـ الُ جا ِحدَ وِليَتِكَـ َب ْعدَ الِْقْرارِ ،وَناكِثَـ عَ ْهدِكَـ َب ْعدَ

الْميثا قِ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ وَفَيْ تَ ِب َع ْهدِ الِ تَعال ،وَاَنّ الَ تَعال مُوف لَ كَ ِب َعهْدِ هَِ ( ،ومَ نْ اَوْف بِما عا َهدَ
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عَلَيْ هُ الَ فَ سَيُؤْتيهِ اَجْرا عَظيما ) ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ اَميُ اْلمُ ْؤمِنيَ اْلحَقّ الّذي نَطَ قَ بِوِليَِت كَ التّنْزيلُ ،وَاَ َخذَ
َل كَ اْل َعهْ َد عَلَى ا ُلْ ّمةِ بِذِل كَ الرّ سُولُ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ َو َعمّ كَ وَاَخا كَ الّذي نَ تا َجرْتُ مُ الَ بِنُفوُ سِ ُكمْ فَاَْنزَلَ
سهُمْ وََامْواَلهُمْ ِباَنّ َلهُمُ اْلجَّنةَ يُقاتِلُونَ ف سَبيلِ الِ فََيقْتُلُونَ
الُ فيكُمْ ( اِنّ الَ اشْتَرى مِنَ اْلمُ ْؤمِنيَ اَْنفُ َ
وَُيقْتَلُو نَ َوعْدا عَلَيْ هِ َحقّا فِي التّوْراةِ وَالِْنْجيلِ وَاْل ُقرْآ نِ َومَ نْ اَوْف ِبعَ ْهدِ هِ مِ نَ الِ فَا سْتَ ْبشِروُا بِبِ ْيعِكُ مُ

ُونـ
ُونـ السـّاِئحُونَ الرّا ِكع َ
ُونـ الْحا ِمد َ
ُونـ الْعاِبد َ
َظيمـ ) ( التّائِب َ
ِكـ هُوَ اْلفَ ْوزُ اْلع ُ
ِهـ وَذل َ
ُمـ ب ِ
الّذي باَيعْت ْ
شرِ اْلمُ ْؤمِنيَ )،
حدُودِ الِ وََب ّ
ال سّا ِجدُونَ ا ْلمِرُو نَ بِاْل َم ْعرُو فِ ،وَالنّاهُو َن عَ نِ اْلمُنْ َكرِ ،وَالْحا ِفظُو نَ ِل ُ

ك غَ ْيرَكَ عاِندٌ عَنِ الدّينِ
اَ ْش َهدُ يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ اَنّ الشّآكّ فيكَ ما آمَنَ بِالرّسُولِ الَْميِ ،وََانّ الْعادِلَ ِب َ

اْلقَويِ اّلذِي ارْتَضا هُ لَنا رَبّ الْعالَميَ ،وَاَ ْكمَلَ هُ بِوِليَتِ كَ يَوْ مَ اْلغَديرِ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ كَ اْلمَعْن ِبقَوْلِ اْلعَزيزِ

الرّحي مِ ( :وَاَنّ هذا صِراطي مُ سْتَقيما فَاتِّبعُو هُ وَل تَتِّبعُوا ال سّبُلَ فََت ّفرَ قَ بِكُ ْم عَ نْ سَبي ِلهِ ،ضَلّ وَالِ
حقّ مَ نْ عادا كَ ،اَللّـ ُهمّ َس ِمعْنا َلِ ْمرِ كَ وَاَ َطعْنا وَاتَّبعْنا صِراطِكَ
ضلّ مَ نِ اتّبَ عَ سِواكََ ،وعََندَ عَ نِ اْل َ
وَاَ َ

اْلمُ سْتَقيمَ فَا ْهدِ نا رَبّ نا وَل ُتزِ غْ قُلُوبَ نا َبعْدَ ِاذْ َهدَيْتَ نا اِل طاعَتِ كَ ،وَا ْجعَلْ نا مِ نَ الشّاكِري نَ لَِْنعُمِ كَ،
وَاَ ْش َهدُ اَنّكَـلَم ْـ َتزَلْ لِ ْلهَوى مُخالِفا ،وَللِتّقـى مُحالِفاَ ،وعَلى كَظْم ِـ اْلغَيْظ ِـ قادِراَ ،وعَن ِـ النّاس ِـ عافِيا

حفِظْتَ،
غافِرا ،وَاِذا عُ صِيَ الُ ساخِطا ،وَاِذا اُطي عَ الُ راضيا ،وَبِما عَ ِهدَ اِلَيْ كَ عا ِملً ،راعِيا ِلمَا ا سُْت ْ

حافِظا لِمَا اسـْت ُو ِدعْتَ ،مُبَلّغا مـا ُحمّلْتـَ ،مُنْتَظِرا مـا ُو ِعدْتـَ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّكَـ مَا اّتقَيْتَـ ضارِعا ،وَل

ت عَنْ مُجا َهدَةِ غاصِبيكَ نا ِكلً ،وَل اَ ْظهَرْتَ الرّضا ِبخِلفِ ما
ت عَنْ َحقّكَ جازِعا ،وَل أ ْحجَم َ
َا ْمسَكْ َ
ت عَ نْ َطلَ بِ َحقّ كَ
ض ُعفْ تَ وَلَ ا سْتَكَنْ َ
ُيرْضِي الَ مُداهِنا ،وَل وَهَنْ تَ لِما اَصاَبكَ ف سَبيلِ الِ ،وَل َ

مُراقِبا ،مَعاذَ الِ اَ نْ تَكُو نَ كَذلِ كَ بَلْ ِاذْ ظُ ِلمْ تَ احْتَ سَبْتَ رَبّ كَ ،وَفَوّضْ تَ اِلَيْ هِ َا ْمرَ كََ ،وذَ ّكرْتَهُ مْ َفمَا
ادّ َكرُوا َو َوعَظَْتهُ مْ َفمَا اّتعَظُوا ،وَخَوّفَْتهُ مُ الَ فَما َتخَوّفُوا ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ جا َهدْ تَ فِي

جةَ ِبقَتْ ِلهِ مْ اِيّا كَ
حّ
الِ حَقّ جِهادِ هِ حَتّى دَعا كَ الُ اِل جِوارِ هِ ،وَقََبضَ كَ اِلَيْ هِ بِاخْتِيارِ هِ ،وَاَْلزَ مَ َاعْداءَ كَ اْل ُ
حجَ جِ الْباِل َغةِ ،عَلى جَمي عِ خَ ْلقِ هِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا اَميَ
ك عَلَ ْيهِ مْ مَ عَ ما َل كَ مِ نَ اْل ُ
حجّةُ َل َ
لِتَكُو نَ اْل ُ

اْلمُ ْؤمِنيَ ،عََبدْ تَ الَ مُخْلِصا ،وَجا َهدْ تَ فِي الِ صابِرا ،وَ ُجدْ تَ بَِنفْ سِكَ ُمحْتَ سِباَ ،وعَمِلْ تَ بِكِتابِ هِ،
َنـ اْلمُنْكَرِ مَا
ْتـ ع ِ
ْتـ بِاْل َم ْعرُوفـِ ،وََنهَي َ
ْتـ الزّكاةَ وََامَر َ
ْتـ الصـّلةَ ،وَآتَي َ
سـّنةَ نَبِيّهـِ ،وَاَ َقم َ
ْتـ ُ
وَاتَّبع َ

اسْتَ َطعْتَ ،مُبَْتغِيا ما عِ ْندَ الِ ،را

الثّالِثة مِنَ الزّيارات المخصُوصة
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زيارة ليلة البعث وهو اليوم السّابع والعشرون من رجب وقد وردت فيه ثلث زيارات :

شهَدَ
ح ْمدُ لِ الّذي أ َش َهدَنا َم ْ
الُول  :الزّيارة الرّجبيّة اَْل َ

اَوْلِياِئهِ ،وقد سلفت ف أعمال رجب وهي زيارة يزار با كلّ من الشاهد

الشرّفة ف شهر رجب ،وقد عدّها صاحب كتاب الزار القدي والشّيخ ممّد ابن الشهدي من زيارات ليلة البعث الخصوصة وقال  :صلّ بعدها
للزّيارة ركعتي ّث ادعُ با شِئت .

الثّان ية  :زيارة اَل سّلمُ عَلى اَبِي الَِْئمّةِ َو َم ْعدِ نِ

النُّبوّة ،ال ت قد جعل ها العل مة الجل سي الزّيارة ال سّابعة من الزّيارات الطل قة ف

كتاب التحفة .
ص اللّيلة السّابعة والعشرين من رجب ،ونن أيضا قد جرينا على ذلك ف كتاب هديّة الزّائر .
قال صاحب الزار القدي  :انّها ت ّ
الثّالثة  :زيارة أوردها الشّيخ الفيد وال سّيد والشّهيد بذه الكيفيّة ،اذا أردت زيارة المي (عليه السلم) ف ليلة البعث أو يَومه فقف على باب
القُبّة الشّريفة مُقابل قبه (عليه السلم) وقل :

حمّدا عَبْدُ هُ َورَ سُوُلهُ ،وَاَنّ عَلِيّ بْ نَ َا ب
اَ ْش َهدُ اَ نْ ل اِل ـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ ُم َ
طالِب اَميَ اْلمُؤمِنيَ عَ ْبدُ الِ ،وَاَخُو رَ سُوِلهِ ،وَاَنّ الَِْئ ّمةَ الطّاهِري نَ مِ نْ وُْلدِ هِ ُحجَ جُ الِ عَلى

خَ ْلقِ هِ ،ثّ

ادخل وقِف عند القب مستقبلً القب والقبلة بي كتفيك وكبّر ال مائة مرّة وقُل :

صفْ َوةِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا وا ِر ثَ آدَ مَ خَلي َفةِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا وا ِر ثَ نُوح َ
ث عيسى
وارِ ثَ اِبْراهي مَ خَليلِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا وا ِر ثَ مُوسى كَلي مِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وا ِر َ

حمّ د سَّيدِ رُ سُلِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّلمُ
ح الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ ُم َ
رُو ِ
عَلَيْ كَ يا اِما مَ الُتّقيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا سَّيدَ الْوَ صِّييَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وَ صِيّ رَ سُولِ رَبّ الْعالَميَ،

ث عِلْ مِ الَْوّليَ وَالْخِري نَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا النّبَأُ اْلعَظي مُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ َ

ال صّراطُ اْلمُ سْتَقيمُ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ اَيّهَا اْل ُم َهذّ بُ الْكَريُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا الْوَ صِيّ الّتقِيّ ،اَل سّلمُ

عَلَيْ كَ اَيّهَا الرّضِيّ الزّكِيّ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ اَيّهَا الَْبدْرُ اْلمُضيءُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا ال صّديقُ الَْكَْبرُ،
اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ اَّيهَا الْفارُوقُ ا َلْعْظَمُ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ اَّيهَا السّراجُ اْلمُنيُ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا اِمامَ اْلهُدى،

صةَ الِ
جةَ الِ الْكُبْرى ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا خا ّ
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا عَلَ مَ التّ قى ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُح ّ
صفْوََتهُ ،وَبا بَ الِ وَ ُحجّتَ هَُ ،و َمعْدِ نَ حُكْ مِ الِ وَ ِسرّهَِ ،وعَيْبَ َة عِلْ مِ الِ وَخازِنَ هُ،
وَخالِ صََتهُ ،وَاَميَ الِ وَ َ

ت عَ نِ
وَ سَفيَ الِ ف َخ ْلقِ هِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ اَ َقمْ تَ ال صّلةَ ،وَآتَيْ تَ الزّكاةَ ،وََامَرْ تَ بِاْلمَ ْعرُو فِ ،وََنهَيْ َ
ت عَنِ الِ ،وَوَفَيْتَ ِب َعهْدِ الِ ،وََتمّتْ بِكَ
اْلمُنْ َكرِ ،وَاتَّبعْتَ الرّسُولَ ،وَتَلَ ْوتَ الْكِتابَ َحقّ تِلوَتِهِ ،وَبَ ّلغْ َ
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ت الِ ،وَجا َهدْ تَ فِي الِ حَقّ جِهادِ هِ ،وَنَ صَحْتَ لِ وَِلرَ سُوِلهِ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،وَ ُجدْ تَ
كَلِما ُ
ل عَلَ ْيهِ وَآِلهِ ،طالِبا ما عِنْ َد الِ،
بَِن ْفسِكَ صابِرا ُمحَْتسِبا مُجاهِدا عَ ْن دينِ الِ ،مُوَقّيا ِلرَسُولِ الِ صلّى ا ُ

شهُوداَ ،فجَزا كَ الُ عَ نْ رَ سُوِلهِ
ت عَلَيْ هِ شَهيدا وَشاهِدا َو َم ْ
راغِبا فيـما َو َعدَ الَُ ،و َمضَيْ تَ لِلّذي كُنْ َ
صدّيق اَفْضَلَ اْلجَزاءِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ كُنْ تَ اَوّلَ اْلقَوْ مِ اِ سْلما ،وَاَخْلَ صَ ُهمْ ايانا،
َوعَ نِ الِْ سْلمِ وَاَهْلِ هِ مِ نْ ِ
وَاَ َشدّهُم ْـ يَقينا ،وَاَخْوَ َفهُم ْـ لِ وََاعْ َظ َمهُم ْـ عَناءً ،وَاَحْوَ َطهُم ْـ عَلى رَسـُولِ الِ ص َـلّى الُ عَلَيْه ِـ وَآلِهـِ،
ت حيَ
وَاَ ْفضَ َلهُ مْ مَناقِ بَ ،وَاَكَْثرَهُ مْ سَواِبقَ ،وََارْ َف َعهُ مْ دَرَ َجةً ،وَاَ ْشرَ َفهُ مْ مَِنزَْلةً ،وَاَ ْك َر َمهُ مْ عَلَيْ هَِ ،فقَوِيْ َ

َوهَنوُا ،وََل ِزمْتَ مِنْهاجَ رَسُولِ الِ صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّكَ كُنْتَ خَليفَتَهُ َحقّا لَمْ تُنازَعْ ِبرَغْمِ
ضغْنِـ الْفاسـِقيَ ،وَ ُقمْتَـبِا َلْمْرِ حيَ َفشِلُوا ،وََن َطقْتَـ حيَ تََتعَْتعُوا،
اْلمُنافِقيََ ،وغَيْظِـ الْكافِرينـَ ،وَ ِ
صوََبهُمْ
َو َمضَيْتَ بِنُورِ الِ ِاذْ وَ َقفُواَ ،فمَنِ اتَّبعَكَ َف َقدِ اهْتَدى ،كُنْتَ اَوَّلهُمْ كَلما ،وَاَ َشدّهُمْ خِصاما ،وَاَ ْ

ْتـ
ُمـ بِا ُلْمُورِ ،كُن َ
ْسـَنهُ ْم َعمَلً ،وََاعْرَ َفه ْ
ُمـ يَقينا ،وَاَح َ
ُمـ قَلْبا ،وََاكَْثرَه ْ
ج َعه ْ
َسـدّ ُهمْ رَأيا ،وَاَ ْش َ
مَنْطِقا ،وَا َ

ض ُعفُوا ،وَ َحفِظْ تَ ما اَضاعُوا،
حمَلْ تَ اَثْقالَ ما عَنْ هُ َ
ك عِيالًَ ،ف َ
لِ ْلمُ ْؤمِنيَ اَبا رَحيما ِاذْ صارُوا عَلَ ْي َ

ت عَلَى الْكافِري نَ
َو َرعَيْ تَ ما اَ ْهمَلُوا ،وَ َشمّرْ تَ ِاذْ جَبَنُواَ ،وعَلَوْ تَ ِاذْ هَ ِلعُوا ،وَ صََب ْرتَ ِاذْ َجزِعُوا ،كُنْ َ

عَذابا صَبّا َوغِ ْل َظةً َوغَيْظا ،وَلِ ْلمُ ْؤمِنيَ غَيْثا وَخِ صْبا َوعِلْما ،لَ مْ ُتفْ َللْ ُحجّتُ كَ ،وَلَ مْ َيزِ غْ قَلُْب كَ ،وَلَ مْ
حرّكُهُ اْلعَواصِفُ ،وَل تَزيلُهُ اْلقَواصِفُ ،كُنْتَ
ضعُفْ بَصيَتُكَ ،وَلَمْ َتجْبُنْ َنفْسُكَ ،كُنْتَ كَاْلجَبَلِ ل ُت َ
َت ْ

كَما قالَ رَسُولُ الِ صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ  :قَوِيّا ف َبدَنِ كَ ،مُتَواضِعا ف َنفْسِكَ ،عَظيما عِنْدَ الِ ،كَبيا
فِي ا َلْرْ ضِ ،جَليلً فِي ال سّماءِ ،لَ مْ يَكُ نْ لَِحَد في كَ َم ْه َمزٌ ،وَل لِقائِل في كَ َم ْغمَزٌ ،وَل ِلخَلْق في كَ

مَ ْطمَعٌ ،وَل لَِحَد

زِيارة مُسلِم بنَ عَقيل (قَدّسَ الُ رُوحَهُ وَ َن ّورَ ضَريحَهُ)
فاذا فرغت من أعمال جامع الكوفة فامض ال قب مسلم بن عقيل رضوان ال عليه وقِف عنده وقُل :

ح ْمدُ لِ اْلمَلِ كِ اْلحَقّ الْمُبيِ ،اْلمُتَ صا ِغرِ ِلعَ َظمَتِ هِ جَباِبرَةُ الطّاغيَ ،اْل ُمعَْترِ فِ ِبرُبُوبِيّتِ هِ جَمي عُ اَهْلِ
اَْل َ
ال سّماواتِ وَا َلْرَضيَ ،اْلمُ ِقرّ بِتَوْحيدِ هِ ساِئرُ اْلخَلْ قِ اَ ْجمَعيَ ،وَ صَلّى الُ عَلى سَّيدِ الَْنا مِ وَاَهْلِ بَيْتِ هِ

الْكِرا مِ ،صَلةً َت َقرّ بِها َاعْيُُنهُ مْ ،وََي ْرغَ مُ بِها اَْن فُ شانِِئهِ مْ مِ نَ اْلجِنّ وَالِْنْ سِ اَ ْجمَعيَ ،سَلمُ الِ اْلعِليّ
اْلعَظيمِـ وَسـَلمُ مَلئِكَتِهِـ اْل ُم َقرّبيَ وَاَنْبِيائِهِـ اْلمُرْسـَليَ وَاَِئمّتِهِـ اْلمُنْتَجَبيَ َوعِبادِهِـ الصـّالِحيَ وَجَميعِـ

ح عَلَيْ كَ يا مُ سْ ِلمَ بْ َن عَقيلِ بْ نِ أ ب
صدّيقيَ ،وَالزّاكِيا تُ الطّيّبا تُ في ـما َتغْتَدي وََترُو ُ
شهَداءِ وَال ّ
ال ّ
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طالِب وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ اَ َقمْ تَ ال صّلةَ ،وَآتَيْ تَ الزّكاةَ ،وََا َمرْ تَ بِاْلمَ ْعرُو فِ ،وََنهَيْ تَ
ت الَ
ت عَلى مِنْها جِ الُْمجاهِدي نَ ف سَبي ِلهِ حَتّى َلقِيْ َ
عَ نْ اْلمُنْ َكرِ ،وَجا َهدْ تَ فِي الِ َحقّ جِهادِ هِ ،وَقُتِلْ َ

جةِ الِ وَابْ نِ
َعزّوَجَلّ وَهُوَ عَنْ كَ راض ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ كَ وَفَيْ تَ ِب َعهْدِ الِ ،وََبذَلْ تَ َنفْ سَكَ ف نُ صْرَةِ ُح ّ
ُحجّتِ هِ حَتّى اَتا كَ الْيَقيُ ،اَ ْشهَدُ لَ كَ بِالتّ سْليمِ وَالْوَفاءِ وَالنّ صيحَةِ ِلخَلَ فِ النّبِيّ اْل ُمرْ سَلِ ،وَال سّ ْبطِ

اْلمُنَْتجَ بِ ،وَالدّليلِ الْعالِ مِ وَالْوَ صِيّ اْلمُبَلّ غِ ،وَاْلمَظْلُو مِ اْل ُمهَْتضَ مَِ ،فجَزا كَ الُ عَ نْ رَ سُوِلهِ َوعَ نْ اَميِ

اْلمُ ْؤمِنيَ َوعَنِ اْلحَسَنِ وَاْلحُسَيْنِ اَ ْفضَلَ اْلجَزاءَ بِما صََبرْتَ وَاحْتَسَبْتَ وََاعَنْتَ فَِنعْ َم ُعقْبَى الدّارَِ ،لعَنَ

الُ مَ نْ قََتلَ كَ ،وََلعَ نَ الُ مَ نْ َا َمرَ ِبقَتْلِ كَ ،وََلعَ نَ الُ مَ نْ ظَ َلمَ كَ ،وََلعَ نَ الُ مَ نِ افْتَرى عَلَ ْي كَ ،وََلعَ نَ الُ
مَ نْ َجهِلَ َحقّ كَ وَا سَْتخَفّ ِبحُ ْرمَتِ كَ ،وََلعَ نَ الُ مَ نْ باَيعَ كَ َو َغشّ كَ وَ َخذَلَ كَ وَاَ سْ َلمَكََ ،ومَ نْ اَلَبّ

عَلَيْ كَ َومَ نْ لَ مْ ُيعِ ْن كَ ،اَْلحَ ْمدُ لِ الّذي َجعَلَ النّارَ مَثْواهُ مْ وَبِئْ سَ الْ ِو ْردُ اْلمَوْرُودُ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ قُتِلْ تَ
ـتِ ُكمْ،
حقّكُم ْـ مُسَـلّما لَكُم ْـ تابِعا لِسُنّ
مَظْلُوما ،وَاَنّ الَ مُ ْنجِزٌ لَكُم ْـ مـا َو َعدَكُم ْـ جِئْتُكَـ زائِرا عارِفا ِب َ
ت الِ
صرَت لَكُ مْ ُمعَدّةٌ حَتّى َيحْكُ مَ الُ وَهُوَ خَ ْيرُ الْحاكِميََ ،ف َمعَكُ مْ َمعَكُ مْ ل مَ َع َعدُوّكُ مْ ،صَلَوا ُ
وَنُ ْ

عَلَيْكُ مْ َوعَلى َارْواحِكُ مْ وَاَجْسادِ ُكمْ وَشا ِهدِكُ مْ وَغائِبِكُ مْ ،وَال سّلمُ عَلَيْكُ مْ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،قَتَلَ
سنِ .
الُ ُا ّمةً قَتَلَتْ ُكمْ بِالَْيْدي وَالَْْل ُ

و َج َعلَ هذه الكلمات ف الزار الكبي بنلة الستئذان ،وقال  :بعد ذِكرِها  :ثّ ادخل واد نُ من القب وعلى الرّواية ال سّابقة أشِر ال الضّريح ثّ

قُل :

سنِ وَاْلحُ سَيْنِ علي هم
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ اَيّهَا اْلعَ ْبدُ ال صّاِلحُ اْلمُطي عُ لِ وَِلرَ سُوِلهِ وَلَِميِاْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلحَ َ
ح ْمدُ ل وَ سَل ٌم عَلى عِبادِ هِ الّذي نَ ا صْطَفى ُمحَمّ د وَآلِ هِ ،وَال سّل ُم عَلَيْكُ مْ وَرَ ْح َمةُ الِ
ال سلم ،اْل َ

ت عَلى مامَضى عَلَيْ هِ الَْبدْرِيّو نَ الُْمجا ِهدُو نَ
وََبرَكاتُ هُ َو َم ْغ ِفرَتُ هُ َوعَلى رُو ِح كَ وََبدَنِ كَ ،اَ ْشهَدُ اَنّ كَ َمضَيْ َ
صرَةِ اَوْلِيائِ هَِ ،فجَزا كَ الُ اَ ْفضَلَ اْلجَزاءِ ،وَاَكَْثرَ اْلجَزاءِ،
ف سَبيلِ الِ ،اْلمُباِلغُو نَ ف جِهادِ َاعْدائِ هِ وَنُ ْ

وََاوْ َفرَ جَزاءِ اَحَد ِممّ نْ وَف بِبَ ْيعَتِ هِ ،وَا سْتَجابَ لَ هُ دَعْوَتَ هُ ،وَاَطا عَ وُلةَ َا ْمرِ هِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ باَلغْ تَ فِي

سعَداءِ،
جهُودِ حَتّى َبعَثَ كَ الُ فِي الشّهَداءِ ،وَ َجعَلَ رُوحَ كَ مَ عَ َارْوا حِ ال ّ
حةِ وََاعْطَيْ تَ غاَيةَ الَْم ْ
النّصي َ

شرَ كَ مَ عَ النّ بّييَ
سحَها مَ ْنزِلً ،وَاَ ْفضَلَ ها ُغرَفاَ ،ورَفَ عَ ذِ ْكرَ كَ فِي اْلعِليّيَ ،وَ َح َ
وََاعْطا كَ مِ نْ جِنانِ هِ اَفْ َ
سنَ اوُلئِ كَ رَفيقا ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ لَ مْ َتهِ نْ وَلَ مْ تَنْ ُكلْ ،وَاَنّ كَ َقدْ
شهَداءِ وَال صّالِحيَ وَحَ ُ
صدّيقيَ وَال ّ
وَال ّ
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جمَ عَ الُ بَيْنَنا وَبَيْنَ كَ وَبَيْ نَ رَ سُوِلهِ
ت عَلى بَصيَة مِ نْ َا ْمرِ كَ ُمقْتَدِيا بِالْ صّالِحيَ َومُتّبِعا لِلنّبّييََ ،ف َ
َمضَيْ َ
وََاوْلِياِئهِ ف مَنازِلِ الُْمخْبِتيَ فَاِّنهُ َارْ َحمُ الرّاحِميَ .
حمّد وَآلِ ُمحَمّد وَل َتدَ عْ ل ذَنْبا
ثّ صلّ ركعتي ف جانب الرّأس واهدها ال جنابه ثّ قل  :اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

وهذا

هو الدّعاء الّذي يدعى به ف مرقد العبّاس وسيأت ذكره فاذا شئت أن تودعه فودّعه بالوداع الّذي سيذكر ف ذيل زيارة العبّاس .

زِيارَة هاني بنَ عروَة (رَحمة ال وَرضوانه عَليه)
تقف عند قبه وتسلّم على رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) وتقول :

صحُ لِ
سَل ُم الِ اْلعَظي مِ وَ صَلَواُت ُه عَلَيْ كَ يا هانِ يَ بْ َن عُرْوَةَ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ اَيّهَا اْلعَ ْبدُ ال صّاِلحُ النّا ِ

وَِلرَ سُوِلهِ وَلَِميِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلحَسَنِ وَاْلحُسَيْنِ عليهم السلم ،اَ ْشهَدُ اَنّ كَ قُتِلْتَ مَظْلُوما ،فَ َلعَ نَ الُ مَنْ
ْكـ بِمـا َفعَلْت َـ
َاسـَتحَلّ َدمَكـَ ،وَحَشـى قُبُورَهُم ْـ نارا ،اَ ْشهَدُ اَنّك َـ َلقِيْت َـ الَ وَهُوَ راض عَن َ
َكـ و ْ
قَتَل َ
سعَداءِ بِما نَ صَحْتَ لِ
صحْتَ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ بَ َلغْ تَ دَرَ َجةَ الشّهَداءِ وَ َجعَلَ رُوحَ كَ مَ عَ َارْوا حِ ال ّ
وَنَ َ

وَِلرَ سُوِلهِ مُجَْتهِدا ،وََبذَلْ تَ َنفْ سَكَ ف ذا تِ الِ َو َمرْضاتِ هَِ ،فرَحِمَ كَ الُ َورَضِ يَ عَنْ كَ وَ َحشَرَ َك مَ عَ

حمّد وَآِلهِ الطّاهِرينَ ،وَ َج َمعَنا وَاِيّا ُكمْ َم َعهُمْ ف دارِ النّعيمِ ،وَسَل ٌم عَلَيْكَ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
ُم َ
ع لنفسك با شئت وودّعه با تودّع به مسلم .
ّث صلّ ركعتي واهدها ال هان واد ُ

صلُ السادِسُ :
الفَ ْ
في فَضل مَسجد السّهلة وأعماله ،وأعمال مسجد زيد ،ومسجد
صعصعة :
اعلم انّه ليس ف تلك البقاع مسجد يضاهي مسجد ال سّهلة فضلً وشرفا بعد مسجد الكوفة وهو بيت ادريس (عليه السلم)وابراهيم (عليه
السلم) ومنل خضر (عليه السلم) ومسكنه ،وعن أب بصي عن الصّادق صلوات ال وسلمه عليه قال  :قال ل  :يا أبا ممّد كأنّي أرى نزول

القائم صلوات ال عليه ف مسجد ال سّهلة بأهله وعياله ويكون منله ،وما بعث ال نبيّا ا ّل وقد صلّى فيه والقيم فيه كالقيم ف فُسطاط رسول

ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) ،وما من مؤمن ول مؤمنة ا ّل وقلبه ي ّن اليه وفيه صخرة فيها صورة ك ّل نبّ ،وما صلّى فيه أحد فدعا ال بنيّه
صادقة الّ صرفه ال بقضاء حاجته ،وما مِن أحد استجاره الّ أجاره ال مّا ياف منه ،قلت  :هذا لو الفضل  ،قال  :نزيدك ؟ قلت  :نعم  ،قال

 :هو من البقاع التّي أحبّ ال أن يدعى فيها وما من يوم ول ليلة الّ واللئكة تزُور هذا السجد يعبدون ال فيه ،أما انّي لو كنت بالقرب منكم

ما صلّيت صلة ا ّل فيه ،يا أبا ممّد ما ل أصف اكثر  ،قلت  :جعلت فداك ل يزال القائم (عليه السلم) فيه أبدا ؟ قال  :نعم  ..ال .
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وأمّا أعمال مَسجد السّهلة
فمن السنون فيه ال صّلة ركعتي بي العشاءين ،عن ال صّادق (عليه السلم) ما صلها مكروب ودعا ال الّ فرّج ال كربته ،وعن بعض كتب
الزّيارة انّه اذا أردت أن تدخل السجد فقف على الباب وقُل :

ت عَلَى الِ وَل حَوْلَ و ل قُوّةَ
بِسْ ِم الِ وَبِالِ َومِنَ الِ وَاِلَى الِ وَما شاءَ الُ وَخَ ْيرُ الَْسْماءِ لِ ،وَتَوَكّلْ ُ
حمّد
اِلّ بِالِ اْلعَلِيّ اْلعَظيمِ ،اَللّـهُمّ ا ْجعَلْن مِ ْن ُعمّارِ مَسا ِجدِكَ وَبُيُوتِكَ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَتَوَجّهُ اِلَيْكَ ِب ُم َ

وَآلِ ُمحَمّد وَاُ َقدّ ُمهُمْ بَيْنَ َيدَيْ حَوائِجي ،فَا ْجعَلْنِي اَللّـهُمّ ِبهِمْ عِ ْندَكَ وَجيها فِي الدّنْيا وَالْخِرةِ َومِنَ

اْل ُم َقرّبيَ ،اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْ صَلت ِبهِ مْ َمقْبُولَ هًَ ،وذَنْب ِبهِ مْ َمغْفُورا ،وَ ِرزْقي ِبهِ مْ مَبْ سُوطاَ ،ودُعائي ِبهِ مْ

ـَوْجِبُ بِهـا الْكَرا َمةَ
ـَجابا ،وَحَوائِجـي ِبهِم ْـ َم ْقضِيّةً ،وَانْ ُظرْ اِلَيّ بِوَ ْجهِكَـ الْكَريِ َن َظرْةً رَحي َمةً اَس ْت
مُس ْت
عِ ْندَكَُ ،ثمّ ل َتصْرِ ْفهُ عَنّي اَبَدا ِبرَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ ،يا ُمقَلّبَ اْلقُلُوبِ وَالَْبْصارِ ثَبّتْ قَلْب عَلى

دينِ كَ وَدي نِ نَبِيّ كَ وَوَلِيّ كَ ،وَل ُتزِ غْ قَلْ ب َب ْعدَ ِاذْ َهدَيْتَ ن ،وَهَ بْ ل مِ نْ َلدُنْ كَ رَ ْح َمةً اِنّ كَ اَنْ تَ
الْ َوهّا بُ ،اَللّ ـهُمّ اِلَ ْي كَ تَوَ ّجهْ تُ َو َمرْضاتَ كَ طَلَبْ تُ وَثَوابَ كَ ابَْتغَيْ تُ ،وَبِ كَ آمَنْ تُ َوعَلَيْ كَ تَوَكّلْ تُ،

اَللّـ ُهمّ َفاَقْبِلْ بِوَ ْجهِ كَ ِالَيّ ،وَاَقْبِلْ ِبوَجْهي اِلَ ْي كَ

ثّ اقرأ آية الكرسي والعوّذتي وسبّح ال سبع مرّات واحده سبعا وهلّل

ح ْمدُ لِ وَل اِلـهَ اِلّ الُ و الُ اَكَْبرُ سبع مرّات ثّ قل  :اَللّـهُمّ
سبعا وكبّر سبعا أي كرّر كلّ جلة مِن سُبْحانَ الِ وَاْل َ

ح ْمدُ
ح ْمدُ عَلى ما َشرّفْتَن ،وََل كَ اْل َ
حمْ ُد عَلى ما َفضّلْتَن ،وََل كَ اْل َ
ح ْمدُ عَلَى ما َهدَيْتَن ،وَلَ كَ اْل َ
َل كَ اْل َ
صدْري ،وَتُ بْ
عَلى ُكلّ بَلء حَ سَن ابْتَلَيْتَ ن ،اَللّ ـ ُهمّ َتقَبّلْ صَلت َودُعائي ،وَ َط ّهرْ قَلْ ب ،وَا ْشرَ حْ ل َ
عَلَيّ اِنّكَ اَنْتَ التّوّابُ الرّحيمُ .

وقال ال سّيد ا بن طاووس اذا أردت أن ت ضي ال ال سّهلة فاج عل ذلك ب ي الغرب والعشاء الخرة من ليلة الربعاء و هو أف ضل من غيه من

ت الُ
الوقات فاذا اتيته فصلّ الغرب ونافلتها ّث قم فصلّ ركعتي تيّة السجد قربةً ال ال تعال ،فاذا فرغت فارفع يدك ال السّماء وقُل  :اَنْ َ
ل اِلـهَ اِلّ اَنْتَ مُ ْبدِئُ اْلخَلْقِ َومُعيدُهُمْ ،وَاَنْتَ الُ ل اِلـهَ اِلّ اَنْتَ خالِقُ اْلخَلْقِ وَرازِ ُقهُمْ ،وَاَنْتَ الُ
ل اِلـهَ اِلّ اَنْتَ الْقابِضُ الْبا ِسطُ ،وَاَنْتَ الُ ل اِلـهَ اِلّ اَنْتَ ُمدَّبرُ ا ُلْمُورِ وَباعِثُ مَنْ فِي اْلقُبُورِ ،اَنْتَ

خزُنِ اْلمَكْنُونِ اْلحَيّ اْلقَيّومِ وَاَنْتَ الُ ل اِلـهَ اِلّ اَنْتَ
وارِثُ الَْرْضِ َومَ ْن عَلَيْها ،اَ ْساَلُكَ بِا ْسمِكَ الَم ْ
عالِ مُ الِ سّر وَاَخْ فى ،اَ سْاَُلكَ بِا ْسمِكَ الّذي اِذا دُعي تَ بِ هِ اَجَبْ تَ ،وَاِذا ِ سُئِلْتَ بِ هِ َاعْطَيْ تَ ،وَاَ ْساَلُكَ

حمّد،
حقّهِ مُ الّذي اَوْجَبْتَ ُه عَلى َنفْ سِكَ اَ نْ تُ صَلّ َى عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
حمّد وَاَهْلِ بَيْتِ هِ وَِب َ
ك عَلى ُم َ
حقّ َ
ِب َ
وََانْ َت ْقضِيَ ل حاجَت السّا َعةَ السّا َعةَ ،يا سامِ َع الدّعاءِ ،يا سَيّداهُ يا مَوْلهُ يا غِياثاهُ ،اَ ْساَلُكَ بِ ُكلّ اسْم
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حمّد ،وَاَنْ ُت َعجّلَ
حمّد وَآلِ ُم َ
َسمّيْتَ بِهِ َنفْسَكَ اَوْ اسْتَأَثرْتَ بِهِ ف عِلْمِ اْلغَيْبِ عِ ْندَكَ اَنْ تُصَلّيَ عَلى ُم َ
َفرَجَنا السّاعَةَ ،يا ُمقَلّبَ اْلقُلُوبِ وَالَْبْصارِ ،يا سَمي َع الدّعاءِ .
ثّ اسجد واخشع وادعُ ال با تريد ثّ صلّ ف الزّاوية الغربيّة الشّماليّة ركعتي وهي موضع دار ابراهيم الليل (عليه السلم) حيث كان يذهب

حقّ هذِ هِ الُْب ْق َعةِ الشّري َفةِ ،وَِبحَقّ مِنْ َتعَبّدَ
منها ال قتال العمالقة ،فاذا فرغت من ال صّلة فسبّح ثّ قُل بعد ذلك  :اَللّـ ُهمّ ِب َ

َل كَ في هاَ ،ق ْد عَ ِلمْ تَ حَوائِ جي ،فَ صَ ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُمحَمّ د وَا ْقضِ ها ،وَ َقدْ اَحْ صَيْتَ ذُنُو ب فَ صَلّ

حمّد وَآلِ ُمحَمّد وَا ْغ ِفرْها ،اَللّـ ُهمّ اَحْيِن ما كاَنَ تِ اْلحَياةُ خَيْرا ل ،وََامِتْن اِذا كانَ تِ اْلوَفاةُ
عَلى ُم َ
خَيْرا ل عَلى مُوالةِ اَوْلِيائِكَ َومُعاداةِ َاعْدائِكَ ،وَا ْفعَلْ ب ما اَنْتَ اَ ْهلُهُ يا َارْحَمَ الرّاحِميَ،

ثّ تصلّي ركعتي

صلّيْتُ هذِ ِه الصّلةَ ابْتِغاءَ َمرْضاِتكَ،
ف الزّاوية الغربية الخرى الت هي ف ست القبلةّ ،ث ترفع يديك وتقول  :اَللّـ ُهمّ اِنّي َ

سنِ قَبُول،
وَطَلَ بَ ناِئلِ كََ ،ورَجاءَ رِ ْفدِ كَ وَجَواِئزِ كَ ،فَ صَ ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُمحَمّ د وََتقَبّلْ ها مِنّي ِباَحْ َ
وََب ّلغْن ِبرَحْمَتِكَ اْلمَ ْأمُولَ ،وَا ْفعَلْ ب ما اَنْتَ اَهْلُهُ يا اَرْحَمَ الرّاحِميَ،

ثّ اهو ال السّجود وضع خدّيك على التّراب

ثّ امض ال الزّاوية الشّرقيّة فصلّ ركعتي وابسط يديك وقُل  :اَللّـ ُهمّ ِا نْ كانَ تْ الذّنُو بُ وَاْلخَطايا َقدْ اَخْ َلقَ تْ وَجْهي
عِ ْندَ كَ فَلَ مْ َترْفَ عْ ل اِلَ ْي كَ صَوْتا وَلَ مْ تَ سَْتجِبْ ل دَعْوَةً َفاِنّي اَ سْاَُلكَ ِب كَ يا الُ فاَنّ هُ لَيْ سَ مِثْلَ كَ اَ َحدٌ،

حمّد وَاَنْ ُتقْبِلَ اِلَيّ ِبوَ ْجهِكَ الْكَريِ
حمّد وَآلِ ُم َ
حمّد وَآلِهِ وَاَ ْساَلُكَ َانْ تُصَلّيَ عَلى ُم َ
وَاََتوَسّلُ اِلَ ْيكَ ِبمُ َ
حرِمْن حَ ْينَ َارْجُوكَ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .
وَُتقْبِلَ بِوَجْهي اِلَ ْيكَ وَل ُتخَيّبْن حَ ْينَ َا ْدعُوكَ ،وَل َت ْ

أقول  :نقل عن كتاب غي معروف من كتب الزّيارات انّه ثّ تضى ال الزّاوية الشّرقيّة الخرى وتصلّي هناك ركعتي وتقول  :اَللّـهُمّ اِنّي
جعَلَ خَ ْي َر ُعمْري آ ِخرَهُ ،وَخَ ْيرَ َاعْمال
حمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وَاَنْ َت ْ
اَ ْساَلُكَ ِباِ ْسمِكَ يا الُ َانْ تُصَلّ َي عَلى مُ َ
ك عَلى ُكلّ شَيْء قَديرٌ ،اَللّـ ُهمّ َتقَبّلْ دُعائي وَا ْسمَعْ َنجْوايَ يا
خَواتِيمَها وَخَ ْيرَ اَيّامي َيوْمَ اَلْقاكَ فيهِ اِنّ َ

حمّد وَآلِ ُمحَمّد وَاغْ ِفرْ لِ َي الذّنُو بَ الّت
عَلِيّ يا عَظي مُ يا قا ِدرُ يا قا ِهرُ يا حَيّا ل َيمُو تُ ،صَ ّل عَلى ُم َ

ضحْن عَلى رُؤو سِ الَْشْهادِ ،وَا ْحرُسْن بِعيِنكَ الّت ل تَنامُ وَارْ َحمَن ِبقُدْرَِتكَ عَلَيّ
بَيْن وَبَيْنَكَ ،وَل َت ْف َ
ل عَلى سَّيدِنا ُمحَمّد وَآِلهِ الطّاهِرينَ يا َربّ الْعالَميَ .
يا اَرْ َح َم الرّاحِميَ ،وَصَلّىَ ا ُ

ثّ تصلّي ف البيت الذي ف وسط السجد ركعتي وتقول  :يا مَ نْ ُهوَ اَ ْقرَ بُ اِلَيّ مِ نْ حَبْلِ الْوَريدِ ،يا َفعّالً لِما يُريدُ ،يا
حمّد وَآلِهِ ،وَحُلْ بَيْنَنا وَبَيْنَ مَنْ يُؤْذينا ِبحَوْلِكَ وَقُوّتِكَ يا كاف
مَنْ َيحُولُ بَيْنَ اْل َمرْءِ وَقَلْبِهِ صَ ّل عَلى ُم َ
مِ نْ ُكلّ شَيْء وَل يَكْفي مِنْ هُ شَيْءٌ ،اِ ْكفِنا اْل ُمهِمّ مِ نْ َا ْم ِر الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ يا اَرْحَ مَ الرّاحِميَ،

وجهك على التّراب .
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ثّ ضع جانب

أقول  :هذه البُق عة الشّري فة تعرف ف الع صر الا ضر بقام المام ز ين العابد ين (عل يه ال سلم) وقال ف كتاب الزار القد ي انّه يد عى في ها ب عد

الصّلة ركعتي بدعاء اَللّـهُمّ اِنّي اَسْاَُلكَ يا مَنْ ل تَراهُ اْلعُيُونَ،

ال والدّعاء قد سلف ف أعمال دكّة باب امي الؤمني (عليه

ال سلم) ف م سجد الكو فة فراج عه هناك ويقرب من هذه البُق عة موضِع يعرف بقام الهدي (عل يه ال سلم) و من النا سب ف يه زيار ته (عل يه

السلم) ،ونقل عن بعض كتب الزّيارات انّه ينبغي أن يزوره الزّائر هنا قائما على قدميه بذه الزّيارة سَلمُ الِ الكامِلُ التّآمّ الشّامِلُ
ل عن كتاب الكلم الطّيب فل نعيدها وقد عدّها السيّد ابن
ال وهذه هي الستغاثة ال سّالفة ف الفصل ال سّابع من الباب الوّل من الكتاب نق ً
طاووس من الزّيارات الت يزار با ف السّرداب القدّس بعد الصّلة ركعتي .

الصّلة وَالدّعاء في مسجد زيد (رَحِمَهُ ال)
ثّ تضي ال مسجد زيد القريب من مسجد السّهلة فتصلّي فيه ركعتي وتبسط يديك وتقول :

سنِ ظَنّهِ بِكَ ،اِلي َقدْ جَلَسَ الُمسيءُ بَيْنَ َيدَْيكَ ُم ِقرّا َلكَ
اِلي َقدْ َمدّ اِلَيْكَ الْخاطِىءُ اْل ُمذْنِبُ َيدَيْهِ ِبحُ ْ

ص ْفحَ عَنْ زَلَلِهِ ،اِلي َقدْ رَفَعَ اِلَ ْيكَ الظّالِمُ َكفّيْهِ راجِيا لِما َلدَيْكَ فَل ُتخَيّبْهُ
بِسُو ِء عَمَلِهِ وَراجِيا مِنْكَ ال ّ

ِبرَ ْحمَتِكَ مِنْ َفضْ ِلكَ ،اِلي َقدْ جَثَا الْعاِئدُ اِل اْلمَعاصي بَيْنَ َيدَيْكَ خائِفا مِنْ يَوْم َتجْثُو فيهِ اْلخَلئِقُ بَيْنَ

ُهـ
َتـ عَ ْبرَت ُ
َهـ َحذِرا راجِيا ،وَفاض ْ
ْكـ َطرْف ُ
َعـ اِلَي َ
َكـ اْلعَ ْبدُ الْخاطِىءُ َفزِعا ُمشْفِقا َورَف َ
َيدَيْكـَ ،اِليـ جاء َ
مُ سْتَ ْغفِرا نادِماَ ،و ِعزّتِ كَ وَجَللِ كَ ما اَ َردْ تُ ِب َمعْ صِيَت مُخاَلفَتَ كَ ،وَما عَ صَيْتُكَ ِاذْ عَ صَيْتُكَ وَاَنَا بِ كَ

جاهِلٌ ،وَل ِل ُعقُوبَتِ كَ مَُت َعرّ ضٌ ،وَل لِنَ َظرِ كَ مُ سَْتخِفّ ،وَلكِ نْ سَوّلَتْ ل َنفْ سي ،وَاَعانَتْ ن عَلى ذلِ كَ
صمُ ِانْ َق َطعْتَ
َشقْوَتَ ،و َغرّن سِ ْترُكَ ا ْلرُخْى عَلَيَّ ،فمِنَ الْنَ مِنْ عَذابِكَ مَنْ يَسْتَ ْن ِقذُن ،وََبحَبْلِ مَنْ َاعْتَ ِ

خ ّفيَ جُوزُوا ولِ ْلمُ ْثقِليَ حُطّوا ،اَ َفمَ عَ
ك عَنّي ،فَيا سَوْاَتاهُ غَدا مِ نَ الْوُقُو فِ بَيْ نَ َيدَيْ كَ اِذا قيلَ ِل ْلمُ ِ
حَبْ َل َ
خفّيَ اَجُوزُ اَ مْ مَ عَ اْلمُ ْثقِليَ اَحُطّ ،وَيْلي كُلّ ما كَُبرَ سِنّي كَُثرَ تْ ذُنُو ب ،وَيْلي كُلّ ما طالَ عُمْري
الُْم ِ

حمّد وَآلِ
كَُثرَ تْ مَعا صِيّي ،فَكَ مْ اَتُو بُ وَكَ مْ َاعُودُ اَما آ نَ ل َا نْ اَ سََتحْيِيَ مِ نْ رَبّي ،اَللّـهُمَ فَِبحَِقّ ُم َ
حمّد ِا ْغفِرَ ل وَارْ َحمَن يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ وَخَ ْيرَ الْغافِرينَ .
ُم َ
ثّ ابك وضَع وجهك على التّراب وقُل ِ :ارْحَمْ مَنْ اَساءَ وَاَقَْترَفَ وَاسْتَكانَ وََاعْتَرَفَ ،ثّ ضع خدّك الين وقُل ِ :انْ كُنْتُ
بِئْ سَ اْلعَبْدُ فَاَنْ تَ ِنعْ مَ الرّبّ ،ثّ ضع خدّك اليسر وقُل  :عَظُ مَ الذّنْ بُ مِ نْ عَ ْبدِ كَ فَلَْيحْ سُنِ اْلعَفُْ مِ ْن عِنْدِ كَ يا
كَريُّ ،ث عُد ال السّجود وقُل اَْل َعفْوَ اَْل َعفْوَ

مائة مرّة .

أقول  :هذا السجد من الساجد الشّريفة ف الكوفة وينتسب ال زيد بن صوحان وهو من كبار أصحاب امي الؤمني (عليه السلم) ويع ّد من
البدال ،وقد استشهد ف ركابه (عليه السلم) ف واقعة المل ،والدّعاء ال سّالف هو دعاؤه الذي كان يدعو به ف نافلة اللّيل ،وبوار مسجده

هذا مسجد أخيه صعصعة بن صوحان وهو ايضا من أصحاب امي الؤمني (عليه السلم) ومن العارفي بقّه ومن أكابر الؤمني وقد بلغ ف
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الفصاحة والبلغة حيث لقّبه امي الؤمني (عليه السلم) بالطيب الشحشح ،وأثن عليه بالفصاحة وجودة الطب كما مدحه بقلّة الؤنة وكثرة
ل من الكوفة ال النّجف ولا ل ّد امي الؤمني (عليه السلم) وقف صعصعة على القب
العُونة ،وقد حضر صعصعة تشييع جثمانه الشّريف لي ً

وأخذ كفّا من التّراب فأهاله على رأسه وقال  :بأب أنت وأمّي يا أمي الؤمني (عليه السلم) هنيئا لك يا أبا السن (عليه السلم) فلقد طاب
مولدك ،وقوى صبك ،وعظم جهادك ،وبلغت ما أمّلت ،وربت تارتك ،ومضيت ال ربّك ،ونطق بكثي مثلها وبكى بكاء شديدا وأبكى كلّ

من كان معه ،وبذلك فقد انعقد ف جوف اللّيل مأت يطب فيه صعصعة ويضره المامان السنان (عليهما السلم)وممّد بن النفيّة وأبو الفضل
العبّاس وغيهم من أبنائه واقاربه ،ولا انتهى صعصعة من خطبته عدل الاضرون ال المامي السن والسي (عليهما السلم) وغيها من أبنائه

فعزّوهم ف أبيهم (عليه السلم) فعادوا طرّا ال الكوفة ،واللصة ا نّ مسجد صعصعة من الساجد الشّريفة ف الكوفة وقد شُوهد فيه المام

الغائب صاحب الع صر صلوات ال عل يه ،شاهده ف يه ج ع من ال صحاب ف ش هر ر جب ي صلّي ركعت ي ويد عو بالدّعاء اَللّـ ُهمّ يا ذَا

اْلمِنَ نِ ال سّاِب َغةِ وَالْلءِ الْوا ِز َعةِ

الدّعاء ،وظاهـر عمله الشّريـف اختصـاص الدّعاء بذا السـجد الشّريـف كأدعيـة مسـجد السـّهلة

ومسجد زيد ،ولكن العمل قد كان ف شهر رجب وهذا ما أورث احتمال اختصاص الدّعاء بالشّهر ل بالسجد ولذلك ند الدّعاء ف كتب
العلماء مذكورا أيضا ف خلل أعمال شهر رجب ،ونن أيضا قد أوردناه هناك فل نعيده .

صلُ السابِعُ :
الفَ ْ
في فَضل زيارة أبي عبد ال الحسين (عليه السلم)
والداب الّتي ينبغي للزّائر رعايتها في طريقه الى زيارته
وفي حرمه الطّاهر وفي كيفيّة زيارته )عليه السلم)
وفيه ثلثة مقاصد :

المقصَد الوّل :
في فضلِ زيارَته (عليه السلم) :
ج والعمرة والهاد بل هي أف ضل بدرجات،
اعلم ا ّن ف ضل زيارة ال سي (عل يه ال سلم) مّا ل يبل غه البيان و ف روايات كثية انّ ها تعدل ال ّ
تــورث الغفرة وتفيـف السـاب وارتفاع الدّرجات واجابـة الدعوات وتورث طول العمـر والنفاظ فـ النفـس والال وزيادة الرزق وقضاء

الوائج ور فع الموم والكربات ،وترك ها يو جب نق صا ف الدّ ين و هو ترك ح ّق عظ يم من حقوق النّب ( صلى ال عل يه وآله و سلم) ،وأقلّ ما
يوجر به زائره هو أن يغفر ذنوبه وأن يصون ال تعال نفسه وماله حتّى يرجع ال أهله ،فاذا كان يوم القيامة كان ال له أحفظ من الدّنيا ،وف

روايات كثية انّ زيارته تزيل الغ ّم وتون سكرات الوت وتذهب بول القب ،وانّ ما يصرف ف زيارته (عليه السلم)يكتب بكلّ درهم منه الف
درهم ،بل عشرة آلف دِرهم وانّ الزّائر اذا توجّه ال قبه (عليه السلم)استقبله اربعة آلف ملك فاذا رجع منه شايعته ،وانّ النبياء والوصياء

والئمة العصومي واللئكة سلم ال عليهم اجعي يزورون السي (عليه السلم)ويدعون لزوّاره ويبشّرونُم بالبشائر ،وا نّ ال تعال ينظر ال

زوّار ال سي صلوات ال و سلمه عل يه قبل نظره ال من ح ضر عرفات ،وانّه اذا كان يوم القيا مة تنّى اللق كلّهم أن كانوا من زوّاره (عل يه
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السلم) لا يصدر منه (عليه السلم) من الكرامة والفضل ف ذلك اليوم ،والحاديث ف ذلك ل تصى وسنشي ال جلة منها عند ذكر زياراته
الاصّة وحسبنا هنا رواية واحدة .
روى ابن قولويه والكلين والسّيد ابن طاوُس وغيهم باسناد معتبة عن الثّقة الليل معاوية بن وهب البجليّ الكوف قال  :دخلت على الصادق
صلوات ال وسلمه عليه وهو ف مُصلّه فجلست حتّى قضى صلته فسمعته وهو يُناجي ربّه ويقول  :يا من خ صّنا بالكرامة ووعدنا الشفاعة

وحلنا الرّسالة وجعلنا ورثة النبياء وختم بنا المم ال سّالفة وخ صّنا بالوصيّة وأعطانا علم ما مضى وعلم ما بقى وجعل افئدة الناس توي الينا
صلَواتُ الِ َعلَ ْيهِما الذين انفقوا اموالم واشخصوا أبدانم رغبة ف برّنا ورجاء لا عندك ف
ا ْغ ِفرْ ل َولِخْوان َوزُوّا ِر قَ ْبرِ اَب اْلحُ سَيْ ِن ْب نِ عَل ّي َ

وصلتنا ،وسرورا أدخلوه على نبيّك ممّد صلّى ال عليه وآله واجابة منهم لمرنا وغيظا أدخلوه على عدوّنا وأرادُوا بذلك رضوانك فكافهم

عنّا بالرّضوان واكل هم بالل يل والنّهار واخلف على اهالي هم واولد هم الذ ين خلّفوا بأح سن اللف وأ صحبهم واكف هم شرّ كلّ جبّار عن يد

واعطهم افضل ما املوا منك ف غربتهم عن أوطانم وما آثرونا على ابنائهم وأهاليهم وقراباتم ال ّلهُمّ ا نّ اعداءنا عابوا عليهم خروجهم فلم

خدُودَ
شمْسُ وَارْحَمْ تِلْكَ اْل ُ
ينههم ذلك عن النّهوض والشّخوص الينا خلفا عليهم فَارْحَمْ تِ ْلكَ الْوُجُوهَ الّت غَّيرَْتهَا ال ّ
ب عَلى قَ ْبرِ أب عَ ْبدِالِ عليه السلم
الّت ُتقَلّ ُ

وارحم تلك العي الت جرت دموعها رحة لنا وارحم تلك القلوب الت جزعت

واحترقت لنا ،وارحم تلك ال صّرخة الت كانت لنا اللهم انّي استودعك تلك النفس وتلك البدان حت ترويهم من الوض يوم العطش ،فما
زال صلوات ال عل يه يد عو بذا الدّعاء و هو ساجد فلمّا ان صرف قلت له  :جعلت فداك لو ا نّ هذا الّذي سعته م نك كان ل ن ل يعرف ال
لظننت انّ النّار ل تطعم منه شيئا ابدا وال لقد تنّيت انّي كنت زرته ول أحج ،فقال ل  :ما أقربك منه فما الّذي ينعك من زيارته يا معاوية ل

تدع ذلك  ،قلت  :جعلت فداك فلم أدر ا ّن المر يبلغ هذا كلّه  ،فقال  :يا معاوية ومن يدعو لزوّاره ف السّماء اكثر مّن يدعو لم ف الرض،

ل تدعه لوف من أحد فمن تركه لوف رأى من السرة ما يتمنّى ا ّن قبه كان بيده (أي تنّى أن يكون قد ظ ّل عنده حتّى دفن هُناك) أما تُحبّ

ب أن تكون غدا مّن تصافحه
أن يرى ال شخصك وسوادك فيمن يدعو له رسول ال وعل يّ وفاطمة والئمة العصومون (عليهم السلم) امّا ت ّ
ب أن تكون غدا فيمن يأت وليس عليه ذنب فيتبع به  ،أما تب أن تكون مّن يصافح رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) .
اللئكة  ،امّا ت ّ

المقصَد الثاني :
فيما على الزّائر مراعاته
من الداب ف طريقه ال الزّيارة وف ذلك الرم الطّاهر وهي عديدة :
الوّل  :أن يصوم ثلثة أيّام متوالية قبل الروج من بيته ويغتسل ف اليوم الثّالث على ما أمر الصّادق صلوات ال وسلمه عليه صفوان ،وستأت

الرّوا ية ع ند ذ كر الزّيارة ال سّابعة وقال الشّ يخ ممّد بن الشهدي ف مقدّمات زيارة العيد ين :اذا أردت زيار ته (عل يه ال سلم) ف صُم ثل ثة أيّام
واغتسل ف اليوم الثّالث واجع اليك أهلك وعيالك وقُل :

اَللّ ـ ُهمّ اِنّي اَ سْتَ ْو ِدعُكَ الَْيوْ مَ َنفْ سي وََاهْلي وَمال وَوَلَدي َوكُلّ مَ نْ كا نَ مِنّي بِ سَبيل ،الشّا ِهدَ مِ ْنهُ مْ
ظ عَلَيْنا ،اَللّـهُمّ ا ْجعَلْنا ف ِحرْ ِزكَ وَل تَسْلُبْنا
حفْظِ الِْيانِ وَا ْحفَ ْ
حفْظِكَ ِب ِ
وَالْغائِ بَ ،اَللّـهُمّ ا ْحفَظْنا ِب ِ

ِن ْعمَتَكَ وَل ُتغَّيرْ ما بِنا ِمنْ ِنعْمَة وَعافِيَةَ ،و ِزدْنا ِمنْ َفضْلِكَ اِنّا اِلَيْكَ راغِبُونَ .
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حمْ ُد لِ وَمِن تج يد ال تعال وال صّلة على النّب وآله صلوات ال
ثّ اخرج من منلك خاشعا واك ثر من قول ل اِل ـ َه ِالّ الُ وَالُ َاكَْبرُ وَاْل َ
عليهم وامض وعليك السّكينة والوقار  .وروي ا ّن ال يلق من عرق زوّار قب السي (عليه السلم)من كلّ عرقة سبعي ألف ملك يسبحون ال

ويستغفرون له ولزوّار السي (عليه السلم) ال أن تقوم السّاعة .

الثّان  :عن ال صّادق (عليه السلم) قال  :اذا زرت أبا عبد ال (عليه السلم) فزره وأنت حزين مكروب شعث مغب جائع عطشان فا نّ السي

عليه السلم قتل حزينا مكروبا شعثا مغبا جائعا عطشانا واسأله الوائج وانصرف عنه ول تتّخذه وطنا .

الثّالث  :أن ل يُتّخذ الزّاد ف سفر زيارته (عليه السلم) مّا ل ّذ وطاب من الغذاء كاللّحم الشوي واللوة بل يغتذى بالبز واللّب ،عن الصّادق
صلوات ال وسلمه عليه قال  :بلغن ا ّن قوما اذا زاروا السي (عليه السلم)حلوا معهم ال سّفرة فيها الداء والخبصة واشباهه ،ولو زاروا

قبور آبائهم واحبّائهم ما حلوا معهم هذا ،وقال الفضّل بن عمر ف حديث معتب آخر :تزورُون خي من أن ل تزورون ول تزورون خي من أن
تزورون  ،قال  :قلت قطعت ظهري  ،قال  :تال ان احدكم ليذهب ال قب أبيه كئيبا حزينا وتأتونه بالسّفر ،كلّ حت تأتونه شعثا غبا.

أقول  :ما أجدر للثرياء والتّجار أن يراعوا هذا المر ف سفر زيارة السي صلوات ال وسلمه عليه فاذا دعاهم أخلؤهم ف الدن الواقعة على

ال سي ال الادب رفضوا الدّعوة فاذا عمدوا ال حقائب هم و سفرهم يلؤون ا ب ا طاب من مطبوخ الزّاد كالدّجاج الشوي وغيه من الشّواء أبوا
ذلك وصدّوا عنه قائليْ انّنا راحلون ال كربلء ول يدر بنا أن نتغذّى بثل ذلك .
روى الكلين (رحه ال) انّه لّا قتل السي صلوات ال وسلمه عليه اقامت امرأة الكلبيّة عليه مأتا وبكت وبكت النّساء والدم حتّى جفّت
س َر لَِيقْتَ ْت َن به فََيقْوي َن على البكاء على السي( ،عليه السلم)فلمّا رأته سألت عنه فقيل :هو
دموعهم فأهدى اليها الونَ وهو القطا على ما ف ّ

هديّة أهداها فلن تستعنّ با ف مأت السي (عليه السلم) ،فقالت :لَسْنا ف ُعرْس فَما نَصَْنعُ بِها فأمرت باخراجه من الدّار .

الرّابع  :مّا ندب اليه ف سفر زيارة السي (عليه السلم) هو التّواضع والتّذلّل والتّخاشع والشي مشي العبد الذّليل فمن ركب من الزّائرين

الراكب الديثة الت تري مسرعة بقوّة البخار وامثالا يب عليه التّحفّظ والحتراز عن الكب واليلء والتّمالك عن التّبختُر على سائر الزّوار
من عباد ال الّذين هم يقاسون الشّدائد والصّعاب ف طريقهم ال كربلء فل ينظرون اليهم نظر التّحقي والزدراء .
روى العلماء ف أصحاب الكهف انّهم كانوا من خاصّة دقيانوس ووزرائه فلمّا وسعتهم رحة ال تعال فاستقام فكرهم ف معرفة ال عزّوجل وف
اصلح شأنم استقرّوا على الرّهبنة والنزواء عن اللق والواء ال كهف يعبدون ال تعال فيه ،فركبوا خيولم وخرجوا من الدينة فلمّا ساروا
ثل ثة اميال قال لمـ تيلخـا وكان هو أحدهـم :

خُيُولِ ُكمْ وَا ْمشُوا عَلى َارْجُلِكُمْ

ك الدّنْ يا اِْنزِلُوا عَ نْ
يا اِخْوَتا هُ جا َء تْ مَ سْكََنةُ الْ ِخرَةِ َوذَهَ بَ مُ ْل ُ

(انزلوا عن اليول وسيوا ف سبيل الِ على ارجلكم لع ّل ال تعال ينّل عليكم عطفه ورحته ويعل

لكم من امركم مرجا) فنل اولئك العظماء الجلء عن خيولم ومشوا على أرجلهم سبعة فراسخ ف ذلك اليوم حت تقاطرت ارجلهم دما،
فعلى زائر هذا القب الشّريف أن يراعي هذا المر وليعلم ايضا انّ تواضعه ف هذا الطريق لوجه ال تعال انّما هو رفعة له واعتلء .
وقد روي ف آداب زيارته (عليه السلم) عن الصّادق (عليه السلم) قال  :من أتى قب السي صلوات ال وسلمه عليه ماشيا كتب ال له بكلّ
خطوة الف حسنة ،وما عنه ألف سيّئة ،ورفع له الف درجة ،فاذا أتيت الفرات فاغتسل وعلّق نعليك وامش حافيا وامش مشي العبد الذّليل .
الامس  :أن يتهد ما وسعه الجتهاد ف اعانة الزّائر الرّاجل اذا شاهده وقد تعب واعيا عن السي فيهتمّ بشأنه ويبلغه منلً يستريح فيه ،وحذار
من الستخفاف به وعدم الهتمام لشأنه .
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روى الكلين بسند معتب عن أب هارون  ،قال  :كنت عند ال صّادق (عليه السلم)يوما فقال لن حضره  :ماذا بكم تستخفّون بنا ؟ فقام من
بينهم رجل من أهل خراسان وقال  :نعوذ بال أن نستخفّ بكم أو بشيء من امركم  ،فقال  :نعم أنت مّن استخفّ ب واهانن  ،قال الرّجل :

اعوذ بال أن اكون كذلك  ،قال (عليه السلم)  :ويلك أل تسمع فلنا يناديك عندما كنّا بقرب جحفة ويقول اركبن ميلً فوال لقد تعبت انّك

وال ل ترفع اليه رأسك واستخففت به ،ومن اذلّ مؤمنا فقد اذلّنا واضاع حرمة ال تعال .
أقول  :را جع الدب التّا سع من آداب الزّيارات العامّة ف قد أورد نا هناك كلما ينا سب القام ،وروا ية عن عل يّ بن يقط ي ،وهذا الدب الّذي
ص زيارة السي (عليه السلم)وانّما أوردناه هُنا ف الداب الاصّة بزيارته (عليه السلم)لكثرة مصادفة موارده ف هذه الزّيارة
ذكرناه هُنا ل ي ّ

خاصّة .

ج  ،قال  :بلى ،
السّادس  :عن الثّقة الليل ممّد بن مُسلم عن المام ممّد الباقر (عليه السلم)قال  :قلت له :اذا خرجنا ال أبيك أفلسنا ف ح ّ

قلت  :فيلزمنا ما يلزم الاج  ،قال  :يلزمك حُسن الصحبة لن يصحبك ،ويلزمك قلّة الكلم ا ّل بي ،ويلزمك كثرة ذكر ال ،ويلزمك نظافة

الثّياب ،ويلزمك الغسل قبل أن تأت الي ،ويلزمك الشوع وكثرة ال صّلة وال صّلة على ممّد وآل ممّد ،ويلزمك التّحفّظ عمّا ل ينبغي لك،

ويلزمك أن تغضى بصرك (من الحرّمات والشتبهات) ،ويلزمك أن تعود على أهل الاجة من اخوانك اذا رأيت منقطعا والواساة (أن تناصفه
نفقتك) ،ويلزمك التّقيّة الت قوام دينك با ،والورع عمّا نيت عنه ،وترك الصومة وكثرة اليان والدال الّذي فيه اليان ،فاذا فعلت ذلك تّ
حجّك وعمرتك واستوجبت من الّذي طلبت ما عنده بنفقتك واغترابك عن أهلك ورغبتك فيما رغبت أن تنصرف بالغفرة والرحة والرّضوان
.
السّابع  :ف حديث أب حزة الثّمال عن الصّادق صلوات ال عليه ف زيارة السي (عليه السلم) انّه قال  :اذا بلغت نينوى فحطّ رحلك هُناك
ول تدهن ول تكتحل ول تأكل اللحم ما أقمت فيه .
الثّا من  :أن يغت سل باء الفُرات  ،فالروايات ف فضله كثية ،و ف روا ية عن ال صّادق صلوات ال و سلمه عل يه قال  :من اغت سل باء الفُرات
وزار قب السي (عليه السلم) كان كيوم ولدته امّه صفرا من الذّنوب ولو اقترفها كبائر .
وروي انّه قيل له (عليه السلم)  :ربّما أتينا قب السي بن عل ّي (عليهما السلم)فيصعب علينا الغُسل للزّيارة من البد أو غيه  ،فقال (عليه
السلم) :من اغتسل ف الفرات وزار السي (عليه السلم) كُتب له من الفضل ما ل يصى  .وعن بشي الدّهان عن ال صّادق (عليه السلم)

قال  :من أتى قب السي بن عل يّ (عليهما السلم) فتوضّأ واغتسل ف الفرات ل يرفع قدما ول يضع قدما ا ّل كتب ال له حجّة وعُمرة ،وف
بعض الرّوايات إئت الفرات واغتسل بيال قبه ،وكما يستفاد من بعض الرّوايات يسن اذا بلغ الفرات أن يقول مائة مرّة َالُ َاكَْب ُر ومائة مرّة
ل اِلـهَ ِالّ الُ ويصلّي على ممّد وآله مائة مرّة .

التّاسع  :أن يدخل الائر القدّس من الباب الشّرقي على ما أمر الصّادق صلوات ال وسلمه عليه يوسف الكناسي .
العاشر  :عن ابن قولويه عن ال صّادق (عليه السلم) انّه قال للمفضّل بن عمر  :يا مفضّل اذا بلغت قب الُسي صلوات ال وسلمه عليه فقف
على باب الرّوضة وقل هذه الكلمات ،فانّ لك بكلّ كلمة منها نصيبا من رحة ال تعال :

صفْوَةِ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وا ِرثَ نُوح نَبِيّ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا وا ِرثَ
اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وارِثَ آدَمَ َ
ث عيسى رُوحِ الِ،
اِبْراهيمَ خَليلِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا وا ِرثَ مُوسى كَليمِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا وا ِر َ

حمّد حَبيبِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا وا ِر ثَ عَلِيّ وَ صِيّ رَ سُولِ الِ ،اَل سّلمُ
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا وا ِر ثَ ُم َ
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سنِ الرّضّي ،اَل سّل ُم عَلَي كَ يا وارِ ثَ فا ِط َمةَ بِنْ تَ رَ سُولِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ اَّيهَا
عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ الَ َ
الشّهيدُ ال صّدّيقُ اَل سّلمُ عَلَيْ كَ اَيّهَا اْلوَ صِيّ الْبارّ الّْتقِيّ ،اَل سّل ُم عَلَى الَْرْوا حِ الّ ت حَلّ تْ ِبفِناِئ كَ
ت الزّكاةَ
وَاَناخَتْ ِبرَحْ ِلكَ ،اَلسّلمُ عَلى مَلئِ َكةِ الِ الُْمحْدِقيَ ِبكَ ،اَ ْشهَدُ اَنّكَ َقدْ اَ َقمْتَ الصّلةَ وَآتَيْ َ
وََا َمرْ تَ بِاْل َم ْعرُو فِ وََنهَيْ تَ عَ نِ اْلمُنْ َكرِ َوعَبَدْ تَ الَ ُمخْلِصا حَتّى اَتا كَ الْيَقيُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ َورَ ْحمَةُ

الِ

وََبرَكاتُ هُ ثّ ت ضي ال ال قب ولك بكلّ خطوة تطو ها أ جر التشحّط بد مه ف سبيل ال فاذا اقتر بت من ال قب فام سحه بيدك وقُل :

جةَ الِ ف َارْضِ هِ
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُح ّ

ج ألف حجّة
وَ سَماِئهِ ثّ تضي ال صلتِك ولك بكلّ ركعة ركعتها عنده كثواب من ح ّ

واعتمر الف عمرة واعتق ف سبيل ال الف رقبة وكأنّما وقف ف سبيل ال الف مرّة مع نبّ مرسل  .الب
الادي عشر  :روى عن أب سعيد الدائن قال  :أتيت ال صّادق (عليه السلم)فسألته ءأذهب ال زيارة قب السي (عليه السلم)فأجاب بلى
اذهب ال زيارة قب السي (عليه السلم) ابن رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم)أطيب الطيّبي واطهر الطّاهرين وأحسن الحسني ،فاذا
زرته فسبّح عند رأسه بتسبيح امي الؤمني (عليه السلم) ألف مرّة ،وسبّح عند رجليه بتسبيح الزّهراء (عليها السلم) ألف مرّة ،ثّ صلّ عنده

ركعتيـ تقرأ فيهمـا سـورة يـس والرّحنـ ،فاذا فعلت ذلك كان لك أجـر عظيـم  ،قلت  :جعلت فداك علّمنـ تسـبيح عليّـ وفاطمـة (عليهمـا

السلم)  ،قال  :بلى يا أبا سعيد تسبيح علي صلوات ال عليه هو :

سُبْحانَ الّذي ل تَ ْنفَدُ خَزائِنُ هُ ،سُبْحانَ الّذي ل تَبيدُ مَعاِلمُ هُ ،سُبْحانَ الّذي ل َيفْن ما عِنْدَ هُ ،سُبْحانَ
خرِ هِ ،سُبْحانَ الّذي لَ اْنقِطا عَ ِل ُمدّتِ هِ،
ض ِمحْللَ ِل َف ْ
شرِ كُ اَحَدا ف حُكْمِ هِ ،سُبْحانَ الّذي لَ ا ْ
الّذي ل ُي ْ
سُبْحانَ الّذي ل اِلـهَ غَ ْيرُهُ .
وتسبيح فاطمة (عليها السلم) هو :

سُبْحانَ ذِي اْلجَللِ الْباذِ خِ اْلعَظي مِ ،سُبْحانَ ذِي اْل ِعزّ الشّامِ خِ اْلمُني فِ سُبْحانَ ذِي اْلمُلْ كِ الْفا ِخرِ
جةِ وَاْلجَمالِ ،سُبْحانَ مَ نْ َت َردّى بِالنّورِ وَالْوِقارِ ،سُبْحانَ مَ نْ يَرى اََثرَ الّنمْلِ
اْلقَديِ ،سُبْحانَ ذِي الَْب ْه َ
فِي الصّفا وَوَقَعَ الطّ ْيرِ فِي اْلهَواءِ .

الثّان عشر  :أن يصلّي الفرائض والنّوافل عند قب السي (عليه السلم) فانّ الصّلة عنده مقبُولة ،وقال السّيد ابن طاوُس (رحه ال):اجتهد ف
أن تؤدّي صلتك كلّها فريضة كانت أو نافلة ف الائر فقد روي ا ّن الفريضة عنده تعدل الجّ ،والنّافلة تعدل العمرة .

أقول  :قد مضى ف حديث مفضّل فضل كثي لل صّلة ف الائر الشّريف ،وف رواية معتبة عن ال صّادق (عليه السلم) قال  :من صلّى عنده
ركعتي أو أربع ركعات كتبت له حجّة وعُمرة  .والّذي يبدو من الخبار ا ّن صلة الزّيارة أو غيها من الصّلوات يسن أداؤها خلف القب كما

يسن أن تؤدّى مّا يلي الرّأس الشّريف ،وليتأخّر الُصلّي قليلً اذا وقف مّا يلي الرّأس حت ل يكو ُن ماذيا للقب الشّريف ،وورد ف رواية أب

حزة الثّمال عن الصّادق (عليه السلم) انّه قال  :صلّ عند رأسه ركعتي تقرأ ف الول المد ويس وف الثّانية المد والرّحن وان شئت صلّيت

خلف القب وعند رأسه أفضل فاذا فرغت فص ّل ما أحببت ا ّل انّ الركعتي ركعت الزّيارة لبدّ منهما عند ك ّل قب  .وروى ابن قولويه عن الباقر
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(عليه السلم)انّه قال لرجل  :يا فلن ماذا ينعك اذا عرضتك حاجة أن تضي ال قب السي صلوات ال عليه وتصلّي عنده أربع ركعات ثّ
تسأل حاجتك ،ا ّن الفريضة عنده تعدل الجّ ،والنّافلة تعدل العُمرة .
الثّالث عشر  :اعلم ا ّن أه ّم العمال ف الرّوضة الطّاهرة للحسي (عليه السلم) هو الدّعاء فا ّن اجابة الدّعاء تت قبّته ال سّامية هي مّا خوله ال
ال سي (عل يه ال سلم)عوضا عن الشّهادة ،فعلى الزّائر أن يغت نم ذلك ول يتوا ن ف التّضرّع ال ال والنا بة والتّو بة وعرض الوائج عل يه و قد
وردت ف خلل زياراته عليه السلم أدعية كثية ذات مضامي عالية ل يسمح لنا الختصار بايرادها هنا والفضل أن يدعو بدعوات ال صّحيفة
الكاملة ما وسعه الدّعاء فانّها أفضل الدعية ،ونن سنذكر دعاء يدعى به ف جيع الرّوضات القدّسة ف أواخر هذا الباب بعد ذكر الزّيارات

الامعة وسنذكر دعاءً هو أجع الدعية الت تقرأ ف روضات الئمة عليه السلم ،واحترازا عن خلوّ القام نثبت هنا دعاء وجيزا ورد ف خلل
بعض الزّيارات ،وهو انّه تقول ف ذلك الرم الشّريف رافعا يديك ال السّماء :

سمَعُ كَل مي ،وَتَرى مَقامي وََتضَرّ عي َومَلذي ِبقَ ْبرِ ُحجِّت كَ وَابْ نِ نَبِيّ كَ،
اَللّـهُمّ َقدْ تَرى مَكا ن ،وَتَ ْ
وَ َق ْد عَ ِلمْ تُ يا سَيّدي حَوائِ جي وَل َيخْ فى عَلَيْ كَ حال ،وَ َقدْ تَوَ ّجهْ تُ اِلَيْ كَ بِابْ نِ رَ سُوِلكَ وَ ُحجّتِ كَ

وَاَميِن كَ وَ َقدْ اَتَيُْت كَ مَُت َقرّبا بِ هِ اِلَيْ كَ وَاِل رَ سُوِلكَ فَا ْجعَلْ ن بِ ِه عِ ْندَ كَ وَجيها فِي الدّنْ يا وَالْ ِخرَةِ َومِ نَ
شهْوَ ت َو َرغْبَ ت وَاقْ ضِ ل حَوائِجي وَل
اْل ُم َقرّبيَ وََاعْطِ ن ِبزِيارَ ت َامَلي وَهَ بْ ل مُناىَ وََت َفضّلْ عَلَيّ ِب َ

َت ُردّن خائِبا وَل َتقْطَ عْ رَجائي وَل ُتخَيّ بْ دُعائي َو َعرّفْنِى الِْجاَبةِ ف جَمي عِ ما دَعَوُْت كَ مِ نْ َا ْم ِر الدّي نِ

صرَفْتَ عَ ْنهُ مُ الْبَل يا وَا َلْمْرا ضَ وَاْلفِتَ نَ وَا َلْعْرا ضَ مِ نَ
وَالدّنْ يا وَالْ ِخرَةِ وَا ْجعَلْ ن مِ ْن عِبادِ كَ الّذي نَ َ

الدّي نَ ُتحْييهِ مْ ف عافِيَة وَتُميُتهُ مْ ف عافِيَة وَُتدْخِ ُلهُ مُ اْلجَّنةَ ف عافِيَة وَتُجيُهُ مْ مِ نَ النّارِ ف عافِيَة وَوَفّ قْ
ل ِبمَ نْ مِنْ كَ صَلحَ ما اُ َؤمِلّ ف َنفْسي وَاَهْلي وَوُلْدي وَاِخْوان وَمال وَجَمي عِ ما اَْن َعمْ تَ بِ ِه عَلَيّ يا

َارْ َحمَ الرّاحِميَ .

الرابع عشر  :من اعمال حرم السي (عليه السلم) الصّلة عليه وروي انّك تقف خلف القب عند كتفه الشّريف وتصلّي على النّب ( صلى ال

عليه وآله وسلم) وعلى السي صلوات ال عليه ،وقد أورد السّيد ابن طاوُس ف مصباح الزّائر ف خلل بعض الزّيارات هذه الصّلة عليه :

ص ّل عَلى اْلحُ سَ ْينِ اْلمَظْلُو مِ الشّهيدِ ،قَتيلِ اْلعَبَرا تِ ،وَاَسيِ
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وَ َ
اَللّـ ُهمّ َ
صعَدُ اَوّلُ ها وَل يَ ْن َفدُ آ ِخرُ ها اَ ْفضَلَ ما صَلّيْتَ على اَحَد مِ نْ
الْ ُكرُبا تِ ،صَلةً نامَِيةً زاكَِيةً مُبا َر َكةً يَ ْ

ُومـ
ْمامـ الشّهيدِ اْل َمقْتُولِ اْلمَظْل ِ
صـلّ عَلَى الِ ِ
اَوْلدِ الَْنْبِياءِ وَاْل ُمرْسـَليَ يـا رَب ّ الْعالِمي َ ،اَللّــُهمّ َ

ّبـ
الصـدّيقِ ال ّط ْهرِ الطّا ِهرِ الطّي ِ
ْمامـ ّ
َصـيّ اْلخَلي َفةِ الِ ِ
َالسـّيدِ الْقاِئدِ ،وَالْعاِبدِ الزّا ِهدِ ،والْو ِ
خذُولِ ،و ّ
الَْم ْ
اْلمُبارَ كِ ،وَالرّضِيّ اْلمَرْضِيّ وَالّتقِيّ الْهادِي اْل َم ْهدِيّ الزّا ِه ِد الذّاِئدِ الُْمجا ِهدِ الْعالِ مِ ،اِما مِ اْلهُدى سِ ْبطِ

الرّ سُولِ ،وَ ُقرّةِ عَيْ نِ الْبَتُولِ صلى ال عليه وآله وسلم ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى سَيّدي َومَوْل يَ كَما َعمِلَ
ك ُعذْرا ِسرّا َوعَلنَِيةً
ك غَ ْيرَ قابِل في َ
بِطاعَتِكَ وَنَهى عَنْ َمعْصِيَتِكَ وَبالَغَ ف رِضْواِنكَ ،وَاَقْبَ َل عَلى اياِن َ
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َي ْدعُو اْلعِبادِ اِلَ ْي كَ ،وَ َيدُّلهُ مْ عَلَيْ كَ ،وَقا مَ بَيْ نَ َيدَيْ كَ َي ْهدِ مُ اْلجَوْرَ بِال صّوابِ ،وَُيحْيِي ال سّّنةَ بِالْكِتا بِ،
فَعا شَ ف رِضْواِن كَ مَ ْكدُوداَ ،ومَ ضى عَلى طاعَتِ كَ وَ ف َاوْلِيآئِ كَ مَكْدُوحا ،وَقَ ضى اِلَيْ كَ َم ْفقُودا لَ مْ

ِهـ خَ ْيرَ جَزا ِء الصـّادِقيَ
فيكـ اْلمُنافِقي َ وَالْ ُكفّارَ ،اَللّــهُمّ فَاَ ْجز ِ
ْصـكَ فـ لَيْلِ وَل نَهار َبلْ جا َهدَ َ
َيع ِ

الَْبْرارِ ،وَضاعِف ْـ عَلَيْهِمُـ اْلعَذابَـ وَلِقاتِليهِـ اْلعِقابـََ ،ف َقدْ قاتَلَ كَريا وَقُتِلَ مَظْلُوما َومَضـى َمرْحُوما،

حمّ د ،وَابْ نُ مَ نْ زَكّى َوعََبدََ ،فقَتَلُو هُ بِاْلعَ ْمدِ اْل ُمعْتَ َمدِ قَتَلُو هُ عَلَى الْيا نِ وَ
َيقُولُ اَنَا ابْ نُ رَ سُولِ الِ ُم َ
اَطاعُوا ف قَتْلِهِ الشّيْطا نَ وَلَمْ يُراقِبُوا فيهِ الرّحْمنَ ،اَللّـ ُهمّ فَصَ ّل عَلى سَيّدي َومَوْل يَ صَلةً َترْفَ عُ بِها

صهُ بِاَ ْفضَلِ قِسَمِ اْلفَضائِلِ يَوْمَ اْلقِيا َمةِ َو ِزدْ هُ َشرَفا ف
صرَهُ ،وَاخْصُ ْ
ذِ ْكرَه وَتُ ْظ ِهرُ بِها َا ْمرَهُ ،وَُت َعجّلُ بِها نَ ْ

َاعَلى عِلّّييَ ،وَبَ ّلغْ هُ َاعَلى َشرَ فِ اْلمُ َكرّميَ وََارْ َفعْ هُ مِ نْ َشرَ فِ رَ ْحمَتِ كَ ف َشرَ فِ اْل ُم َقرّبيَ ف الرّفي عِ

ِهـ عَنّا
ْهـ الْوَسـي َلةَ وَاْلمَنْزَِلةَ اْلجَلي َلةَ وَاْل َفضْلَ وَاْلفَضي َلةَ وَالْكِرا َمةَ اْلجَزي َلةَ ،اَللّــُهمّ َفاَ ْجز ِ
ا َلْعَلى ،وََب ّلغ ُ

اَ ْفضَلَ ما جازَيْتَ اِماما عَنْ َرعِيّتِهِ ،وَصَ ّل عَلى سَيّدي و مَوْليَ كُلّما ذُ ِكرَ ،وَ ُكلّما لَمْ ُيذْ َكرْ يا سَيّدي

ك عِ ْندَ الِ جاها وَ َقدْرا َومَنْزَِلةً
و مَوْليَ أدْخِلْن ف ِحزْبِكَ وَ ُز ْمرَتِكَ ،وَاِسْتَوْهِبْن مِنْ رَبّكَ وَرَبّي َفاِنّ َل َ

رَفي َعةً ،اِ نْ َسأَلْتَ ُاعْطي تَ وَاِ نْ َش َفعْ تَ ُشفّعْ تَ الَ الَ ف عَ ْبدِ كَ َومَوْل كَ ل ُتخَلّ ن عِ ْندَ الشّداِئدِ

وَالَْهْوالِ لِسُو ِء َعمَلي وَقَبيحِ ِفعْلي َوعَظيمِ ُجرْمي ،فَاِنّكَ َامَلي َورَجائي وَِثقَت َو ُمعْتَمَدي وَوَسيلَت اِلَى

الِ رَبّي وَرَبّ كَ لَ مْ يَتَوَ سّلِ اْلمُتَوَ سّلُونَ اِلَى الِ بِوَسيلَة هِىَ َاعْظَ مُ حَقا وَل اَوْجَ بُ ُح ْر َمةً وَل اَجّلُ َقدْرا

عِ ْندَ هُ مِنْكُ مْ اَ ْهلَ الْبَيْ تِ ل خَ ّلفَنِىَ الُ عَنْكُ مْ ِبذُنُو ب وَ َج َمعَ ن وَاِيّاكُ مْ ف جَّن ِة عَدْن الّ ت َا َعدّ ها لَكُ مْ
وَلَِوْلِيائِكُ مْ اِنّ هُ خَ ْيرُ الْغافِري نَ وَ َارْحَ مَ الرّاحِميَ ،اَللّـ ُهمّ اَبْلِ غْ سَيّدي َومَوْل يَ َتحِّيةً كَثيَةً وَ سَلما،
وَا ْر ُددْ عَلَيْ نا مِنْ هُ ال سّلمِ اِنّ كَ جَوادٌ كَريٌ ،وَ صَ ّل عَلَيْ هِ كُلّ ما ذُ ِكرَ ال سّلمُ وَ ُكلّ ما لَ مْ ُيذْ َكرْ يا رَبّ

الْعالَميَ.
أقول  :قـد أوردنـا تلك الزّيارة فـ خلل اعمال يوم عاشوراء وسـنذكر فـ أواخـر الباب صـلة يصـلّى باـ على الجـج الطّاهريـن (عليهـم
السلم)تتضمّن صلة وجيزة على السي (عليه السلم) فل تدع قراءتا .
الامس عشر  :من أعمال هذه الرّوضة النوّرة دعاء الظلوم على الظّال أي ينبغي لن بغى عليه باغ أن يدعو بذا الدّعاء ف ذلك الرم الشّريف،
وهو ما أورده شيخ الطّايفة (رحه ال) ف مصباح التهجّد ف أعمال المعة  ،قال  :ويستحبّ أن يدعو بدعاء الظلوم عند قب اب عبدال وهو :

شرّ هِ وَيُهينُن بَِاذِيّتِ هِ ،وَيُعيبُن بِوَلءِ اَوْلِيائِ كَ،
اَللّـ ُهمّ اِنّي َاعَْتزّ بِدينِ كَ وَا ْكرُ مُ ِبهِدايَتِ كَ وَفُل نٌ ُيذِلّن ِب َ

حمّدـ وَآلِ
وَيَ ْبهَتُنـِب َدعْواهـُ ،وَ َقدْ جِئْتُـاِل مَوْضِعِـ الدّعاءِ وَضَمانِكَـ الِْجاَبةَ ،اَللّــهُمّ صَـ ّل عَلى ُم َ
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حمّد وََاعْدن عَلَيْهِ السّاعَةَ السّا َعةَ ،ثّ تنكبّ على القب وتقول  :مَوْليَ اِمامي َمظْلُومٌ اسَْتعْدي عَلى
ُم َ
صرَ
ظاِلمِهِ الّن ْ

صرَ حتّى ينقطع النّفس .
الّن ْ

ال سّادس عشر  :من اعمال ذلك الرم الشّريف الدّعاء الّذي رواه ابن فهد (رحه ال)ف عدّة الدّاعي عن ال صّادق (عليه السلم)قال  :من كان

سمَعُ
شهَدُ مَقا مي وَتَ ْ
له ال ال تعال حا جة فلي قف ع ند رأس ال سي (عل يه ال سلم) ويقول  :يا اَ با عَبْدِالِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ َت ْ

كَلمي وَاَنّكَ حَ ّي عِ ْندَ رَبّكَ ُت ْر َزقُ فَاسْأَلْ رَبّكَ وَرَبّي ف قَضاءِ

حَوائِجي ،فأنّه يقضى حاجته ان شاء ال تعال .

السّابع عشر  :من جلة العمال ف ذلك الرم الشّريف الصّلة عند الرّأس القدّس ركعتان بسورة الرّحن وسورة تبارك .
روى السّيد ابن طاوُس (رحه ال) انّ من صلها كتب ال له خسا وعشرين حجّة مقبولة مبورة مع رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) .
الثّامن عشر  :من العمال تت تلك القبّة ال سّامية الستخارة ،وصفتها على ما أوردها العلّمة الجلسي (رحه ال)ومصدر الرّواية كتاب قُرب

السناد للحميي  ،قال بسند صحيح عند الصّادق (عليه السلم) قال  :ما استخار ال عزّوجلّ عبد ف أمر قط مائة مرّة يقف عند رأس الُسي

ح ْمدُ لِ وَل اِلـهَ اِلّ الُ وَ سُبْحانَ
صلوات ال عليه ويقول  :اَْل َ

الِ فيحمد ال ويهلّله ويسبّحه ويجّده ويثن عليه با هو أهله

ل  :اَسْتَخيُ الَ ِب َر ْحمَتِ ِه خَِيرَةً فِي عافِيَة
ويستخيه مائة مرّة الّ رماه الُ تبارك وتعال بأخي المرين  .وعلى رواية اخرى يستخي ال مائة مرّة قائ ً
.
التّاسع عشر  :روى الشّيخ الجل الكامل أبو القاسم جعفر بن قولويه القمّي (رحه ال)عن الصّادق صلوات ال عليه انّه قال  :اذا زرت أبا عبد
ال ال سي (عل يه ال سلم) فألزموا ال صّمت ا ّل عن ال ي ،وا نّ ملئ كة اللّ يل والنّهار من الف ظة يضرون ع ند اللئ كة الّذ ين هم ف الا ير،

ويصافحونم فل ييبهم ملئكة الائر من شدّة البكاء وهم ابدا يبكون ويندبون ل يفترون ا ّل عند الزّوال وعند طلوع الفجر فالفظة ينتظرون
حي يي الظّهر أو يطلع الفجر فيكالونم ويسألونم عن امور من السّماء وهم ل يسكون عن الدّعاء والبكاء فيما بي هاتي الفترتي .

وروي ايضا عنه (عليه السلم) ا نّ ال تعال قد وكّل على قب السي صلوات ال عليه أربعة آلف من اللئكة شعث غب على هيئة اصحاب
العزاء يبكون عل يه من طلوع الف جر ال الزّوال فاذا زالت الشّ مس عرجوا وه بط مثل هم يبكون ال طلوع الف جر ،والحاد يث ف ذلك كثية

ويبدو من هذه الحاديث استحباب البكاء عليه ف ذلك الرم الطّاهر بل الدير أن يعد البكاء عليه والرّثاء له من اعمال تلك البُقعة الباركة

اّل ت هي ب يت الحزان للشّي عة الوال ي ،وي ستفاد من حد يث صفوان عن ال صّادق (عل يه ال سلم) انّه ل يه نأ للمرء أكله وشر به لو اطّلع على

تضرّع اللئ كة ال ال تعال ف اللّ عن على قتلة ام ي الؤمن ي وال سي (عليه ما ال سلم)  ،ونياح ال ّن عليه ما وبكاء اللئ كة الّذ ين هم حول
ضريح السي (عليه السلم) وشدّة حزنم  .وف حديث عبد ال بن حاد البصري عن ال صّادق صلوات ال وسلمه عليه انّه قال  :بلغن ا نّ
ص أي يذكر الصائب ونادب يندب وقائل يقول
قوما يأتون من نواحي الكوفة وناسا من غيهم ونساء يندب نه فمن بي قاريء يقرأ وقاص يق ّ

الراثي  ،فقلت له  :نعم جعلت فداك قد شهدت بعض ما تصف  ،فقال  :المد ل الّذي جعل ف النّاس من يفد الينا ويدحنا ويرثي لنا ،وجعل
عدوّنا من يطعن عليهم من قرابتنا أو غيهم يهدون بم ويقبّحون ما يصنعون .

وقد ورد ف أوائل هذا الديث انّه يبكيه من زاره ويزن له من ل يزره ،ويترق له من ل يشهده ،ويرحه من نظر ال قب ابنه عند رجليه ف ارض

فلة ول ح يم قر بة ،ول قر يب ،ثّ م نع ال قّ وتوازر عل يه أ هل الرّدة حتّى قتلوه وضيّعوه وعرضوه لل سّباع ،ومنعوه شرب ماء الفرات الّذي

يشربه الكلب وضيّعوا حقّ رسُول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) ووصيّته به وبأهل بيته .
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وروى ايضا ابن قولويه عن حارث العور عن امي الؤمني صلوات ال عليه انّه قال  :بأب وُامّي السي الشّهيد خلف الكوفة ،وال كأنّي أرى
وحُوش ال صّحراء من كلّ نوع قد مدّت اعناق ها على قبه تب كي عل يه ليل ها حتّى ال صّباح فاذا كان كذلك فايّا كم والفاء ،والخبار ف ذلك

كثية .

ب على
ب للمرء اذا فرغ من زيارته (عليه السلم)وأراد الروج من الرّوضة القدّسة أن ينك ّ
العشرون  :قال السّيد ابن طاوُس (رحه ال) يستح ّ

صفْوَةَ ،الِ
جةَ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا ِ
الضّر يح ويُقبّله ويقول  :اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْل يَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُح ّ
صةَ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا قَتيلَ الظّماءِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا غَري بَ اْل ُغرَباءِ ،اَل سّلمُ
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا خالِ َ

عَلَيْكَ سَلمَ مُ َودّع ل سَئِم وَل قالَ ،فاِ نْ َامْ ضِ فَل عَنْ مَللَة ،وَِانْ اُقِمْ فَل عَنْ سُوءِ ظَن بِما َو َعدَ الُ
شهَدِ كَ وَاْلمَقا مَ ِبفَنائِ كَ
ال صّابِرينَ ،ل َجعَلَ هُ الُ آ ِخرَ اْل َع ْهدِ مِنّي ِلزِيارَِت كَ ،وَ َرزَقَنِ يَ الُ اْلعَ ْودَ اِل َم ْ
جعَلَن َمعَكُمْ فِي الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ .
س ِعدَن بِ ُكمْ وََي ْ
وَاْلقِيامَ فِي َح َرمِكَ وَاِيّاهُ اَسْألُ اَنْ ُي ْ

المقصَد الثّالِثُ :
في كيفيّة زيارة سَيّد الشّهداء (عليه السلم) والعبّاس
قدّس ال رُوحه :
ص مواقيت خاصّة وسنذكر
اعلم ا ّن الزّيارات الرويّة للحسي (عليه السلم) نوعان فزيارات مُطلقة غي مقيّدة بزمان معيّن وزيارات مصوصة ت ّ

هذه الزّيارات ف ضمن مطالب ثلثة .

المطلب الوّل :
في الزّيارات المطلقة للحسين (عليه السلم) و ِهيَ كثيرة وَنحنُ
نكتفي ِبعِدّة مِنها :
الزّيارَةُ الُولى
ت أنا ويُونس بن ظبيان والفضّل بن عمر وأبو سلمة ال سّراج جلوسا عند أب عبد
روى الكلين ف الكاف بسنده عن السي بن ثُوير قال  :كن ُ

ال جعفر بن ممّد (عليه السلم) وكا نَ التكلّم يُونس وكان اكبنا سنّا ،فقال له  :جعلت فداك انّي أحضر مالِس هؤلء القوم يعن ولد عبّاس

فما أقول ؟ قال  :اذا حضرتم وذكرتنا فقُل  :اَللّـهُمّ اَرِنَا الرّخاءَ

سرُورَ ،لتبلغ ما تريد من الثّواب أو الرّجوع عند الرّجعة ،
وَال ّ

صلّى الُ َعلَيْ كَ يا اَبا عَبْدِالِ،
فقلت  :جعلت فداك انّي كثيا ما أذكر السي (عليه السلم) فأ يّ شيء أقول ؟ قال  :تقول وتعي ُد ذلك ثلثا َ :
فانّ السّلم يصل اليه من قريب وبعيد .ثّ قال  :ا ّن أبا عبد ال (عليه السلم) لّا مضى بكت عليه السّماوات السّبع والرضُون السّبع وما فيهنّ

وما بينه ّن ومن يتقلّب ف النّة والنّار من خلق ربّنا وما يُرى وما ل يُرى بكاءً على أبيعبد ال (عليه السلم) ا ّل ثلثة أشياء ل تبك عليه  ،قلت :
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جُعلت فداك ما هذه الثل ثة الشياء ؟ قال  :ل ت بك عل يه الب صرة ول الدّم شق ول آل عثمان  ،قال  :قلت :جعلت فداك انّي أر يد أن أزوره
فكيف أقول وكيف أصنع ؟ قال  :اذا أتيت أبا عبد ال (عليه السلم)فاغتسل على شاطيء الفرات ثّ البس ثيابك الطّاهرة ثّ امش حافيا فانّك
ف حرم من حرم ال ور سُوله بالتّكبي والتّهليل والتّمجيد والتّعظيم ل كثيا وال صّلة على ممّد وأهل بيته حتّى تصي ال باب الائر ثّ قُل :

جةَ الِ وَابْنَ ُحجّتِهِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكُمْ يا مَلئِ َكةَ الِ وَزُوّارَ قَ ْبرِ ابْنِ نَبِيّ
اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا ُح ّ

الِ ،ثّ قِف فكبّر

ثلثي تكبية ثّ امش ال القب من قبل وجهه واستقبل وجهك بوجهه واجعل القبلة بي كتفيك ّث تقول :

جةَ الِ وَابْنَ ُحجّتِهِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا قَتيلَ الِ وَابْنَ قَتيلِهِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا ثا َر الِ
اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا ُح ّ

وَابْنَ ثارِهِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وِْترَ الِ اْلمَوْتُورَ فِي السّماواتِ وَالَْرْضِ ،اَ ْشهَدُ اَنّ َدمَكَ سَ َكنَ فِي اْلخُ ْلدِ

ش َعرّ تْ لَ هُ اَظِ ّلةُ اْل َعرْ شِ ،وَبَكى لَ هُ جَمي عُ اْلخَلئِ قِ وَبَكَ تْ لَ هُ ال سّماواتُ ال سّبْعُ وَا َلْرَضُو نَ ال سّبْعُ
وَا ْق َ

جةُ
وَما فيهِنّ وَما بَيَْنهُنّ َومَنْ يََتقَلّبُ فِي اْلجَّنةِ وَالنّارِ مِنْ خَلْقِ رَبّنا وَما يُرى وَما ل يُرى ،اَ ْشهَدُ اَنّكَ ُح ّ
الِ وَابْ نُ ُحجّتِ هِ ،وَاَ ْش َهدُ أنّ كَ قَتيلُ الِ واب نُ قَتيلِ هِ واَ ْشهَدُ أنّ كَ ثارُ الِ وابْ نَ ثارِ هِ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّك وِْت ُر الِ
صحْتَ وَوَفَيْ تَ وَاَوْفَيْ تَ وَجا َهدْ تَ فِي
اْلمَوْتورُ فِي ال سّماواتِ وَالَْرْ ضِ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ بَ ّلغْ تَ وَنَ َ
شهُودا ،اَنَا عَ ْبدُالِ َومَوْل كَ وَفِي
شهِدا وَشاهِدا َو َم ْ
ت عَلَيْ هِ شهَيدا َومُ سَْت ْ
سَبيلِ الِ َومَضَيْ تُ لِلّذي كُنْ َ

جرَةِ اِلَيْكَ ،وَالسّبيلَ الّذي ل
طاعَتِكَ وَالْوا ِفدُ اِلَ ْيكَ اَلَْتمِسُ كَمالَ اْلمَ ْنزِلَ ِة عِ ْندَ الِ وَثَباتَ اْلقَدَمِ فِي اْل ِه ْ
َيخْتَلِ جُ دوُنَ كَ مِ َن الدّخُولِ فِي كِفالَِت كَ الّت َا َمرْ تَ بِها ،مَ نْ اَرادَ الَ َبدَأَ بِكُ مْ ،بِكُ مْ يُبَيّ نُ الُ الْ َكذِ بَ،

وَبِكُ مْ يُباعِدُ الُ الزّما نَ الْكَلِ بَ ،وَبِكُ مْ فَتَ حَ الُ وَبِكُ مْ َيخْتِ مُ الُ ،وَبِكُ مْ َي ْمحُو ما يَشاءُ وَيُثْبِ تُ ،وبِكُ مْ

َيفُكّ الذّلّ مِ نْ رِقابِ نا ،وَبِكُ مْ ُي ْدرِ كُ الُ وِْترَةَ كُلّ مُؤْمِن يَطْلَ بُ بِ ها ،وَبِكُ مْ تَنْبِ تُ الَْرْ ضُ اَشْجارَ ها،

خرِ جُ الَْرْ ضُ ثِمارَها ،وَبِكُ مْ تُ ْنزِلُ ال سّماءُ قَ ْطرَها َورِزْقَها ،وَبِكُ مْ يَ ْكشِ فُ الُ الْ َكرْ بَ ،وَبِكُ مْ
وَبِكُ مْ ُت ْ

حمِلْ اَبْدانَكُمْ وَتَسَْت ِقرّ جِبالُها عَنْ مَراسيها اِرادَةُ الرّبّ ف
يَُنزّ ُل الُ اْلغَيْثَ ،وَبِكُمْ تُسَّبحُ ا َلْرْضُ الّت َت ْ

صدُرُ مِ نْ بُيُوتِكُ مْ وَال صّادِ ُر عَمّا فُ صّلَ مِ نْ اَحْكا مِ اْلعِبادُِ ،لعِنَ تْ ُا ّمةٌ
مَقاديرِ ُامُورِ هِ َتهْبِ طُ اِلَيْكُ مْ وَتَ ْ
شهَدْ،
ت عَلَيْكُ مْ ،وَُا ّمةٌ َش ِهدَ تْ وَلَ مْ تُ سَْت ْ
حدَ تْ وَليَتَكُ مْ ،وَُا ّمةٌ ظا َه َر ْ
قَتَلَتْكُ مْ ،وَُا ّمةٌ خاَلفَتْكُ مْ ،وَُا ّمةٌ َج َ

ح ْمدُ لِ رَبّ
ح ْمدُ لِ الّذي َجعَلَ النّارَ مَأواهُم ْـ وَبِئْسَـ ِو ْردُ الْوارِدينـَ ،وَبِئْسَـ الْ ِو ْردُ اْلمَوْرُودُ ،وَاْل َ
اَْل َ
الْعالَميَ.

صلّى الُ عَلَيْ كَ يا اَبا عَ ْبدِالِ وقُل ثلث مرّة  :اَنَا اِلَى الِ ِممّ نْ خاَلفَ كَ بَريءٌ ثّ
فقل ثلث مرات  :وَ َ
تقوم فتأت ابنه عليّا وهو عند رجله فتقُول  :اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا ابْ نَ رَ سُولِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ابْ نَ

سنِ وَاْلحُسَيْنِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا ابْنَ خَد َيةَ وَفا ِط َمةَ صَلّى الُ
اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا ابْنَ اْلحَ َ
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عَلَيْ كَ صَلّى الُ عَلَ ْي كَ صَلّى الُ عَلَ ْي كََ ،لعَنَ الُ مَ نْ قَتَلَ كَ تقول ذلك ثلثا ،وثلثا :انا اِلَى الِ مِ ْنهُ مْ
بَريءٌ ،ثّ تقوم فتومىء بيدك ال الشّهداء ر ضي ال عن هم وتقُولُ  :اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ

اَلسّل ُم عَلَيْكُمُْ ،فزْتُمْ وَالِ ُفزْتُمْ وَالِ ُفزْتُمْ وَالِ ،فَلَيْتَ اَنّي َمعَكُمْ َفاَفُوزَ فَوْزا

عَظيما ،ثّ تدور فتجعل قب أب

عبد ال (عليه السلم)بي يَديك أي تقف خلف القب الُطهّر فتصلّي ستّ ركعات وقد تّت زيارتك فإنْ شئت فانصَرف .
أقول  :قد روى ايضا هذه الزّيارة الشّيخ الطّوسي ف التّهذيب ،وال صّدوق ف كتاب من ل يضره الفقيه  ،وقال ال صّدوق :انّي قد ذكرت ف
صحّ الزّيارات عندي روا ية ،و هي تكفي نا وت في بالق صود ،
كتا ب الزار والق تل أنواعا من الزّيارات وانتخ بت هذه الزّيارة لذا الكتاب فانّ ها أ َ

انتهى .

الزّيارَةُ الثّانِيةُ
روى الشّيخ الكلين عن المام علي النّقي (عليه السلم) قال  :تقول عند السي (عليه السلم) :

ضهِ وَشا ِهدَ ُه عَلى خَ ْل ِقهِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا
اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا اَبا عَبْدِالِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا ُحجّةَ الِ فِي اَرْ ِ
ْبنَ رَسُولِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا ْبنَ عَليّ اْل ُمرْتَضى ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا بْنَ فا ِط َمةَ الزّهْراءِ ،اَ ْشهَدُ اَنّكَ َقدْ

ت عَ نِ اْلمُنْكَرِ ،وَجا َهدْ تَ فِي سَبيلِ الِ حَتّى
اَ َقمْ تَ ال صّلةَ وَآتَيْ تَ الزّكاةَ ،وََا َمرْ تَ بِاْل َمعْرُو فِ وََنهَيْ َ
ك عَلى بَيّنَة
اَتاكَ الْيَقيَُ ،فصَلّى الُ عَلَيْكَ حَيّا وَميّتاّ ،ث تضع خدّك الين على القب وتقول  :اَ ْش َهدُ اَنّ َ
شفَعَ ل عِ ْندَ رَبّكَ يَا بْنَ رَسُولِ
مِنْ رَبّكَ ،جِئْتُ ُمقِرّا بِالذّنُوبِ لَِت ْ

الِ ،ث س ّم الئمة (عليهم السلم) بأسائهم واحدا

ب عد وا حد وقُل  :اَ ْش َهدُ اَنّكُ مْ ُحجَ جُ الِ (ثّ قُل)  :اُكْتُ بْ ل عِ ْندَ كَ ميثاقا َو َعهْدا اِنّي اَتَيْتُ كَ ُمجَدّدا الْميثا قَ
فَا ْشهَدْ ل عِ ْندَ رَبّكَ اِنّكَ اَنْتَ الشّا ِهدُ .

الزّيارَةُ الثّا ِلثَةُ
ل كثيا  ،قال بذف السناد عن جابر الُعفي  ،قال  :قال ال صّادق (عليه السلم) لابر  :كَم
ه َي ما رواها ابن طاوُس ف الزار وروى لا فض ً

َبيْنك وبي قب السي (عليه السلم) ؟ قال  :قلت :بأب أنت وأمّي يوم وبعض يوم آخر  ،قال  :فتزُوره ؟ فقال  :نعم  ،قال  :فقال  :اَل اُبشرك
ت فداك  ،قال  :فقال ل :ا ّن ال ّرجُل منكم ليأخذ ف جهازه ويتهيّأ لزيارته فيتباشر به أهل السّماء ،فاذا
اَل افرحك ببعض ثوابه ؟ قلت  :بلى جعل ُ

خرج من باب منله راكبا أو ماشيا وكّل ال به أربعة آلف ملك من اللئكة يصلّون عليه حتّى يواف السي (عليه السلم)  ،يا مفضّل إ نْ
ل من رحة ال  ،فقلت  :ما هي جعلت فداك
أتيت قب السي بن علي (عليهما السلم) فقف بالباب وقُل هذه الكلمات فانّ لك بكلّ كلمة كف ً

؟ قال  :تقول :

صفْوَةِ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وا ِرثَ نُوح نَبِيّ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا وا ِرثَ
اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وارِثَ آدَمَ َ

ث عيسى رُوحِ الِ،
اِبْراهيمَ خَليلِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا وا ِرثَ مُوسى كَليمِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا وا ِر َ
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حمّ د سَّيدِ رُ سُلِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ عَليّ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَخَ ْيرِ
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ ُم َ
سنِ الرّضِيّ الطّا ِهرِ الرّاضِى اْل َمرْضِيّ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ اَّيهَا الْوَصِيّ
الْوَصِّييَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وارِثَ اْلحَ َ
الَْبرّ الّتقِيّ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ َوعَلى الَْرْوا حِ الّت حَلّ تْ ِبفِناِئ كَ وَاَناخَ تْ ِبرَحْ ِل كَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ َوعَلَى

ت عَ نِ
اْلمَلئِ َكةِ الْحافّيَ بِ كَ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ اَ َقمْ تَ ال صّلةَ وَآتَيْ تَ الزّكاةَ وََا َمرْ تَ بِاْل َمعْرُو فِ وََنهَيْ َ

اْلمُنْ َكرِ وَجا َهدْتَ اْلمُلْحِدينَ َوعََبدْتَ الَ حَتّى اَتاكَ الْيَقيُ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاُتهُ .

ثّ تسعى ال القب َفلَ كَ بكلّ قدم رفعتها أو وضعتها كثواب التشحّط بدمه ف سبيل الِ ،فاذا وصلت ال القب ووقفت عنده فامرر عليه يدك

جةَ الِ فِي
وقُل  :اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُح ّ

ج ألف حجّة
َارْضِ هِ ،ثّ ت ضي ال صلتِك ولك بكلّ رك عة ركعت ها عنده كثواب َم ْن ح ّ

واعتمر ألف عُمرة واعتق ألف رقبة ،وكأنّما وقف ف سبيل ال ألف مرّة مع نبّ مُرسل  ...الب .
وقد مرّت هذه الرّواية مع اختلف يسي ف آداب زيارة السي (عليه السلم)على رواية مفضّل بن عمر .

الزّيارَةُ الرّا ِبعَةُ
عَن معاوية بن عمّار قال  :قلت لب عبد ال (عليه السلم)  :ما أقول اذا أتيت قب السي (عليه السلم) ؟ قال قُل  :اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا

اَبا عَ ْبدِالِ صَلّى الُ عَلَيْ كَ يا اَبا عَبْدِالِ ،رَ ِحمَ كَ الُ يا اَبا عَ ْبدِالَِ ،لعَ نَ الُ مَ نْ قَتَ َل كَ ،وََلعَ نَ الُ مَ نْ
َشرِكَ فِي َدمِكَ ،وََل َعنَ الُ َمنْ بَ َل َغهُ ذِلكَ َفرَضِيَ ِبهِ اَنَا اِلَى الِ َمنْ ذِلكَ بَريءٌ .

الزّيارَةُ الخا ِمسَةُ
بسند مُعتب عن الكاظم (عليه السلم) انّه قال لبراهيم بن أب البلد  :ماذا تقول اذا زرت السي (عليه السلم) ؟ فأجاب  :أقول  :اَلسّلمُ
عَلَيْ كَ يا اَبا عَ ْبدِالِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا بْ نَ رَ سُولِ الِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ اَ َقمْ تَ ال صّلةَ ،وَآتَيْ تَ الزّكاةَ،
وََا َمرْ تَ بِاْل َمعْرُو فِ ،وََنهَيْ تَ عَ نِ الُنْ َكرَِ ،ودَعَ ْو تَ اِل سَبيلِ رَبّ كَ بِاْلحِ ْك َمةِ وَاْلمَ ْوعِ َظةِ اْلحَ سََنةِ ،وَاَ ْشهَدُ

َانّ الّذينَ َسفَكُوا َدمَكَ وَاسَْتحَلّوا ُح ْرمَتَكَ مَ ْلعُونُونَ ُم َعذّبُو َن عَلى لِسانِ دا ُودَ وَعيسَى بْنِ َمرْيَمَ ،ذلِكَ
بِما َعصَوْا وَكانُوا

َيعَْتدُونَ ،فقال (عليه السلم) :بلى .

الزّيارَةُ السّا ِدسَةُ
عن عمّار عن الصّادق (عليه السلم) قال  :تقول اذا انتهيت ال قبه (عليه السلم) :
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اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا بْ نَ رَ سُولِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا بْ نَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا اَ با عَبْدِالِ،
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا سَّيدَ شَبا بِ اَ ْهلِ اْلجَّنةِ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَ نْ رِضا هُ مِ نْ رِضَا

جةَ الِ وَبابَ الِ وَالدّلي َل عَلَى الِ
خطِ الرّحْمنِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا اَميَ الِ وَ ُح ّ
الرّحْمنِ وَ َسخَ ُطهُ مِنْ َس َ
وَالدّا عي اِلَى الِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ حَلّلْ تَ حَللَ الِ ،وَ َح ّرمْ تَ حَرا مَ الِ ،وَاَ َقمْ تَ ال صّلةَ ،وَآتَيْ تَ

الزّكاةَ ،وََا َمرْتَ بِا َلعْروُفِ ،وََنهَيْتَ عَنِ اْلمُنْ َكرَِ ،و َدعَوْتَ اِل سَبيلِ رَبّكَ بِاْلحِ ْكمَةِ وَاْلمَ ْوعِ َظةِ اْلحَسََنةِ،
وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ َومَ نْ قُتِلَ َمعَ كَ ُشهَداءٌ ،اَحْيا ٌء عِ ْندَ رَبّكُ مْ ُت ْرزَقُو نَ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ قاتِ َل كَ فِي النّارِ اَدي نُ الَ

بِالْبَراءَةِ ِممّنْ قَتَ َلكَ َو ِممّنْ قاتَ َلكَ وَشايَ َع عَلَيْكََ ،و ِممّنْ َجمَعَ عَلَ ْيكَ َو ِممّنْ َسمِعَ صَوْتَكَ وَلَمْ ُيعِ ْنكَ ،يا
لَيْتَن كُنْتُ َمعَ ُكمْ فَاَفُوزَ فَوْزا عَظيما .

الزّيارَةُ السّابِعَةُ
روى الشّيخ ف الصباح عن صفوان (أقول :هذه الزّيارات الثّلث مرويّة عن كتاب الزار لبن قولويه) قال  :استأذنت ال صّادق (عليه السلم)
لزيارة مولي الُسي (عليه السلم)وسألته أن يعرفن ما أعمل عليه  ،فقال  :يا صفوان صم ثلثة ايّام قبل خروجك واغتسل ف اليوم الثّالث ،

ثّ اجع اليك أهلك  ،ثّ قُل  :اَللّـهُمّ اِنّي

و ِدعُكَ ،الدّعاءَ ثّ علّمه دعاء يدعو به اذا أتى الفرات ،ثّ قال :ثّ اغتسل من الفرات
ا سْتَ ْ

فا ّن أب حدّثن عن آبائه (عليهم السلم) قال :قال رسول ال( صلى ال عليه وآله وسلم) :ا نّ ابن هذا السي (عليه السلم) يُقتل بعدي على
شاط يء الفرات و من اغتسـل

من الفرات ت ساقطت خطاياه كهيئة يوم ولد ته امّه ،فاذا اغتسـلت فقُل فـغُ سل َك  :بِ سْمِ الِ وَبِالِ،

اَللّ ـهُمّ ا ْجعَلْ هُ نُورا وَ َطهُورا وَ ِحرْزا وَشِفاءً مِ نْ كُلّ داء وَ ُسقْم وَآفَة وَعاهَة ،اَللّ ـهُمّ َط ّهرْ بِ هِ قَلْ ب
صدْري وَ َسهّلْ ل بِهِ
وَا ْشرَحْ بِهِ َ

َامْري ،فاذا فرغت من غُسلك فالبس ثوبي وصلّ ركعتي خارج الشرعة وهو الكان الّذي قال

ال تعال ( :وَفِي الَْرْ ضِ ِقطَ عٌ مُتَجاوِرا تٌ وَجَنّا تٌ مِ نْ َاعْناب وَ َزرْ عٌ وَنَخيلٌ صِنْوانٌ َوغَيْرَ صِنْوان يُ سْقى

بِماء واحِد وَُن َفضّلُ َبعْضَها عَلى َبعْض فِي الَْكْلِ)

فاذا فرغت من صلتك فتوجّه نو الائر وعليك ال سّكينة والوقار وق صّر

خطاك فا نّ ال تعال يكتب لك ب ُكلّ خطوة حجّة وعُمرة ،وصر خاشِعا قلبك باكية عينك واكثر من التّكبي والتّهليل والثّناء على ال عزّوجل

والصّلة على نبيّه (صلى ال عليه وآله وسلم)والصّلة على السي (عليه السلم) خاصّة ولعن من قتله والباءة مّن أسّس ذلك عليه فاذا أتيت

حمْدُ لِ كَثيا ،وَسُبْحانَ الِ بُ ْكرَةً وَاَصيلً ،اَْلحَ ْمدُ لِ الّذي هَدانا
باب الائر فقف وقُل َ :الُ اَكَْبرُ كَبيا ،وَاْل َ

لِهذا وَما كُنّا لَِنهَْتدِيَ لَوْ ل َانْ هَدانَا الَُ ،لقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبّنا

بِا ْلحَقّ ثّ قُل :

اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا رَسُولَ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا نَبِيّ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا خاتَمَ النّبِّييَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا

سَّيدَ اْل ُمرْ سَليَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا حَبيبَ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا سَّيدَ

الْوَ صِّييَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا قاِئدَ اْل ُغرّ الُْمحَجّليَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ فا ِط َمةَ سَّيدَةِ نِ ساءِ الْعالَميَ،
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اَل سّل ُم عَلَيْ كَ َوعَلَى الَِْئ ّمةَ مِ نْ وُْلدِ كَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا َو صِيّ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا
ال صّديقُ الشّهيدُ ،اَل سّل ُم عَلَيْكَم يا مَلئِ َكةَ الِ الُقيميَ فِي هذَا الَقا مِ الشّري فِ ،اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا

مَلئِ َكةَ رَبّ ي الُْمحْدِقيَ ِبقَ ْبرِ اْلحُ سَ ْينِ عل يه ال سلم ،اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ مِنّي اَبَدا ما بَقي تُ وََبقِ يَ اللّيْلُ
وَالنّهارُ .
ّث تقول :

اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا اَبا عَبْدِالِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يَا بْنَ رَسُولِ ال ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يَا بْنَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ عَ ْبدُكَ

ف عَلَيْكُ مْ وَاْلمُوال لِوَلِيّكُ مْ وَاْلمُعادي ِلعَدُوّكُ مْ،
وَابْ نُ عَبْدِ كَ وَابْ نُ َامَتِ كَ اْل ُمقِرّ بِالرّقّ وَالتّارِ كُ لِ ْلخِل ِ

صدِكَ ،أََادْخُلُ يا رَ سُولَ الِ ،أََادْخُلُ يا نَبِيّ الِ
شهَدِ كَ ،وََت َقرّ بَ اِلَيْ كَ ِبقَ ْ
صدَ َح َرمَ كَ وَا سْتَجارَ ِب َم ْ
قَ َ
ءََادْخُلُ يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،أََادْخُلُ يا سَّيدَ الْوَ صِّييَ ،أََادْخُلُ يا فا ِط َمةَ سَّيدَةَ نِ ساءِ الْعالَميَ ،أََادْخُلُ يا

مَوْليَ يا اَبا عَ ْبدِالِ ،أََادْخُلُ يا مَوْليَ يَا ْبنَ رَسُولِ الِ .
صمَدِ الّذي هَدا ن
فإ ْن خ شع قلب كَ ودم عت عي نك ف هو عل مة الذن ثّ اد خل وقُل  :اَْلحَ ْمدُ لِ الْوا ِحدِ الَْ َحدِ اْل َف ْردِ ال ّ
لِوِليَِتكَ ،وَ َخصّن ِبزِيارَِتكَ ،وَ َسهّلَ ل

َقصْدَكَ ،ثّ ائت باب القُبّة وقِف مِن حيث يلي الرّأس وقُل :

صفْوَةِ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وا ِرثَ نُوح نَبِيّ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا وا ِرثَ
اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وارِثَ آدَمَ َ
ث عيسى رُوحِ الِ،
اِبْراهيمَ خَليلِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا وا ِرثَ مُوسى كَليمِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا وا ِر َ

حمّد حَبيبِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا وا ِرثَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ عليه السلم ،اَلسّلمُ
اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وارِثَ ُم َ
عَلَيْ كَ يَا بْ نَ ُمحَمّ د اْلمُ صْطَفى ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ عَلِيّ اْل ُمرْتَ ضى ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ فا ِط َمةَ

الزّهْراءِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ خَد َيةَ الْكُبْرى ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا ثارَ الِ وَابْ نَ ثا ِر هِ وَالْوِْترَ اْلمَوْتُورَ،

اَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ اَ َقمْ تَ ال صّلةَ وَآتَيْ تَ الزّكاةَ ،وََا َمرْ تَ بِاْلمَ ْعرُو فِ وََنهَيْ تَ عَ نْ اْلمُنْ َكرِ ،وَاَ َطعْ تَ الَ

َورَ سُوَلهُ حَتّى اَتا كَ الْيَقيُ ،فَ َلعَ نَ الُ ُا ّمةً قَتَلَتْ كَ ،وََلعَ نَ الُ ُا ّمةً َظ َلمَتْ كَ ،وََلعَ نَ الُ ُا ّمةً َس ِمعَتْ بِذِل كَ

َفرَضِيَ تْ بِ هِ ،يا مَوْل يَ يا اَ با عَبْدِالِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ كُنْ تَ نُورا فِي الَْ صْلبِ الشّا ِمخَةِ ،وَالَْرْحا مِ

اْلمُ َط ّهرَةِ ،لَ مْ تَُنجّ سْكَ الْجا ِهلِّيةُ ِباَنْجا سِها ،وَلَ مْ تُلْبِ سْكَ مِ نْ مُدَْل ِهمّا تِ ثِيابِها ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ كَ مِ نْ دَعائِ مِ
الدّي نِ ،وَاَرْكا نِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ كَ الِْما مُ الَْبرّ الّتقِيّ الرّضِيّ الزّكِيّ الْهادِي اْل َمهْدِىّ وَاَ ْشهَدُ اَنّ
حجّ ُة عَلى اَهْ ِل الدّنْيا ،وَاُ ْش ِهدُ الَ
الَّْئ َمةَ مِنْ وُْلدِكَ كَ ِل َمةُ الّتقْوى ،وََاعْلمُ اْلهُدى ،وَاْلعُروَةُ الْوُثْقى ،وَاْل ُ
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َومَلئِكَتَ هُ وَاَنْبِياءَ هُ َورُ سُ َلهُ اَنّي بِكُ مْ مُ ْؤمِ نٌ وَبِاِيابِكُ مْ ،مُوقِ نٌ ِبشَراي ـعِ دي ن وَخَواتي ِم َعمَلي ،وَقَلْ ب
ِلقَلْبِكُ مْ سِ ْلمٌ وََامْري َلِ ْمرِكُ مْ مُتّبِ ـعٌ ،صَلَواتُ الِ عَلَيْكُ مْ َوعَلى َارْواحِكُ مْ َوعَلى اَجْ سادِ ُكمْ َوعَلى
اَجْسامِ ُكمْ َو عَلى شا ِهدِ ُكمْ َوعَلى غائِبِ ُكمْ َوعَلى ظا ِهرِ ُكمْ َوعَلى باطِنِ ُكمْ .
ب على القب وقبّله وقُل :
ثّ انك ّ

ِباَب اَنْتَ وَُامّي يَا ْبنَ رَسُولِ الِِ ،باَب اَنْتَ وَُامّي يا اَبا عَبْدِالَِ ،ل َقدْ عَ ُظمَتِ الرّزِّيةُ وَجَلّتِ اْلمُصيَبةُ ِبكَ
جمَ تْ وََتهَيَّأ تْ ِلقِتالِ كَ ،يا
عَلَيْ نا َوعَلى جَمي عِ اَ ْهلِ ال سّماواتِ وَالَْرْ ضِ ،فَ َلعَ نَ الُ ُا ّمةً اَ ْسرَجَتْ وَاَْل َ

ك عِنْدَهُ وَبِالَْمحَلّ
صدْتُ َح َرمَكَ ،وَاَتَيْتُ اِل َمشْ َهدِكَ ،اَسْألُ الَ بِالشّأنِ الّذي َل َ
مَوْليَ يا اَبا عَ ْبدِالَِ ،ق َ
جعَلَن َمعَ ُكمْ فِي الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ .
الّذي َلكَ َلدَْيهِ اَنْ ُيصَلِ ّي عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وََانْ َي ْ
صلّ ركعتي عند الرّأس اقرأ فيها ما أحببت فاذا فرغت من صلتك فقُل :
ثّ قُم َف َ

سجُودَ ل
صلّيْتُ وَ َر َكعْتُ وَ َسجَدْتُ َلكَ وَ ْحدَكَ ل شَريكَ لَكَ ،لَِ ّن الصّلةَ وَالرّكُوعَ وَال ّ
اَللّـ ُهمّ اِنّي َ

تَكُو نُ اِلّ َل كَ لَِنّ كَ اَنْ تَ الُ ل اِلـهَ الّ اَنْ تَ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد وَاَبْ ِل ْغهُ ْم عَنّي

اَ ْفضَلَ ال سّلمِ وَالّتحِّيةِ ،وَا ْر ُد ْد عَلَيّ مِ ْنهُ مُ ال سّلمَ ،اَللّ ـهُمّ وَهاتا نِ الرّ ْكعَتا نِ َهدِيّةٌ مِنّي اِل مَوْل يَ

حمّ د َوعَلَيْ هِ ،وََتقَبّلْ مِنّي وَأ ُجرْ ن عَلى ذلِ كَ
اْلحُ سَيْنِ بْ ِن عَلِيّ عليه ما ال سلم ،اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

ِباَ ْفضَلِ َامَلي وَرَجائي فيكَ وَفِي وَلِيّكَ يا وَلِيّ اْلمُ ْؤمِنيَ.
ثّ قُم وصِر ال عند رجلي القب وقِف عند رأس عليّ بن السي (عليه السلم)وقُل :

اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ نَبِيّ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ،

اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ اْلحُ سَ ْينِ الشّهيدِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ اَّيهَا الشّهيدُ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ اَّيهَا اْلمَظْلُو مُ وَابْ نُ
اْلمَظْلُومَِ ،ل َعنَ الُ ُا ّمةً قَتَلَ ْتكَ ،وََل َعنَ الُ ُا ّمةً ظَ َلمَتْكَ ،وََل َعنَ الُ ُا ّمةً َس ِمعَتْ بِذلِكَ َفرَضَيِتْ ِبهِ .
ب على القب وقبّله وقُل :
ثّ انك ّ

ك عَلَيْ نا َوعَلى جَمي عِ
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا وَلِيّ الِ وَابْ نَ وَلِيّ هَِ ،ل َقدْ عَ ُظمَ تِ اْلمُ صيَبةُ وَجَلّ تِ الرّزِّيةُ بِ َ
اْل ُمسْلِميَ ،فَ َل َعنَ الُ ُا ّمةً قَتَلَ ْتكَ ،وَاَْبرَأُ اِلَى الِ وَاِلَيْكَ مِ ْن ُهمْ .

ثّ اخرج من الباب الّذي عند رجلي عليّ بن السي (عليهما السلم) ثّ توجّه ال الشّهداء وقُل :
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صفِياءَ الِ وَاَ ِودّاءَ هُ ،اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا اَنْصارَ
اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا اَوْلِياءَ الِ وَاَحِبّائَ هُ ،اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا اَ ْ
دينِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكُمْ يا اَنْصارَ رَسُولِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكُمْ يا اَنْصارَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَلسّلمُ عَلَيْكُمْ يا

صحِ،
سنِ بْنِ عَلِيّ الْوَلِيّ النّا ِ
اَنْصارَ فا ِط َمةَ سَّيدَةِ نِساءِ الْعالَميَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكُمْ يا اَنْصارَ أَب ُمحَمّد اْلحَ َ
اَلسّل ُم عَلَيْكُمْ يا اَنْصارَ اَب عَ ْبدِالِِ ،باَب اَنْتُمْ وَُامّي طِبْتُمْ وَطابَتِ ا َلْرْضُ الّت فيها دُفِنْتُمْ ،وَ ُفزْتُمْ فَوْزا
عَظيما ،فَيا لَيْتَن كُنْتُ َمعَ ُكمْ فَاَفُوزَ َمعَكُمْ .

ثّ عُد ال ع ند رأس السي (عليه ال سلم) واكثر من الدّعاء لك ولهلك ولوالديك ولخوا نك فا ّن مشهده ل تردّ فيه دعوة داع ول سؤال

سائل .

أقول  :تعرف هذه الزّيارة با سم زيارة وارث و هي مأخوذة عن كتاب م صباح التهجّد للطّو سي و هو من أر قى الك تب الع تبة الشهورة ف
الوساط العلميّة ،وقد اقتطفت هذه الزّيارة ن صّا عن ذلك الأخذ الشّريف من دُون واسطة اتّكل عليها فكانت كلمة التام لزيارة الشّهداء هي

فَيا لَيْتَن كُنْ تُ َمعَكُ مْ َفاَفُوزَ َمعَكُ مْ ،فالزّيادة الت ذيلت با هذه الزّيارة وهي  :فِي اْلجِنا نِ مَ عَ النّبِّييَ

شهَداءِ وَال صّالِحيَ وَحَ سُنَ اُولِئ كَ رَفيقا اَل سّل ُم عَلى مَ نْ كا نَ فِي الْحاِئرِ مِنْكُ مْ ،وَعلى
وَال صّدّيقيَ وَال ّ

َمنْ َلمْ يَ ُكنْ فِي الْحاِئرِ َمعَكُمْ

س ف الديث .
...ال انّما هي خروج عن الأثور ود ّ

قال شيخنا ف كتابه الفارسي «لؤلؤ ومرجان»  :ا ّن هذه الكلمات الّت ذيلت با هذه الرّواية انّما هي بدعة ف الدّين وتاسر على المام (عليه
السلم)بالزّيادة فيما صدر م نه وفوق ذلك فهي تتوي على أباط يل وأكاذيب بيّنة الكذب ،والغريب الدهش انّ ها تنبث بي النّاس تذيع حتّى

تتف با ف كلّ يوم وليلة عدّة آلف مرّة ف مرقد الُسي (عليه السلم) وبحضر من اللئكة القرّبي وف مطاف النبياء والرسلي (عليهم
السلم)ول منكر ينكرها أو رادع يردع عن الكذب والعصيان  ،فآل المر ال أن تدوّن هذه الباطيل وتطبع ف ماميع من الدعية والزّيارات
يمعها المقاء من عوام النّاس فتزعمها كتابا فتجعل لا اسا من الساء ثّ تتلقفها الجاميع فتسري من مموعة احق ال مموعة احق آخر،

وتتفا قم الشكلة فيلت بس ال مر على ب عض طل بة العلم والدّ ين وانّي صادفت طالبا من طل بة العلم وال ّد ين و هو يزُور الشّهداء بتلك الباط يل

القبيحة فمسست كتفه فالتفت الّ فخاطبته قائلً  :أل يشنع من الطّالب أن ينطق بثل هذه الباطيل ف مثل هذا الحضر القدّس ؟ قال  :أليست

هي مرويّة عن المام (عل يه ال سلم) ؟ فتعجّ بت ل سؤاله وأجب ته بالنّ في  .قال  :فانّي قد وجدت ا مد ّو نة ف ب عض الك تب ،ف سألته عن الكتاب

ل ادّى به الغفلة والهل ال أن يعدّ الجموعة الّت جعها بعض العوام من
ت عنه فانّه ل يليق أن يكال الرء رج ً
فأجاب كتاب مفتاح النان  ،فسك ّ
النّاس كتابا من الكتب ويستند اليه مصدرا لا يقول  ،ثّ بسط الشّيخ (رحه ال) كلمه ف هذا القام وقال  :ا ّن عدم ردع العوام عن نظائر هذه

المور الغي الامّة والبدع الصّغية كغسل أويس القرن } اش وأب الدّرداء {وهو التّابع الخلص لعاوية ،وصوم الصّمت بأن يتمالك الرء عن
التكلّم بشيء ف اليوم كلّه وغي ذلك من البدع الّت ل يردع عنه رادع ول ينكره منكر قد أورثت الزأة والتّطاول ففي ك ّل شهر من الشّهور

وف كلّ سنة من السّني يظهر للنّاس نبّ أو امام جديد فترى النّاس يرجُون من دين ال أفواجا  ،انتهى .

وأقول :أ نا الفقي أل حظ هذا القول وان عم النّ ظر فيه انّه القول ال صّادر عن عال جل يل واقف على ذوق الشّري عة القدّسة واتّجاهاتا ف سننها

واحكامها وهو يبدي بوضوح مبلغ اهتمام هذا العال الليل بالمر ويكشف عمّا يكظمه ف الفؤاد من الكابة وال مّ  ،فهو يعرف مساويه وتبعاته

على النّقيض من الحرومي عن علوم أهل البيت (عليهم السلم)القتصرين على العلم بضغث من الصطلحات واللفاظ  ،فهُم ل يعبأون بذلك
ول يبالون  ،بل تراهم بالعكس يصحّحونه ويصوّبونه ويرون عليه ف العمال ،فيستفحل الطب ويعاف كتاب مصباح التهجّد والقبال ومهج
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الدعوات وجال ال سبوع وم صباح الزّائر والبلد الم ي والنّة الواف ية ومفتاح الفلح والقباس ورب يع ال سابيع والتّح فة وزاد العاد ونظائر ها ،
س فيها ف دعاء الجي وهو دعاء من الدعية الأثورة الُعتبة كلمة بعفوك ف سبعي موضعا فلم ينكرها
فيستخلفها هذه الجاميع ال سّخيفة فيد ّ
من كر ،ودعاء الو شن ال كبي الاوي على مائة ف صل يبدع ل كل ف صل من ف صوله أثرا من الثار ،و مع ما بلغت نا من الدّعوات الأثورة ذات
الضام ي ال سّامية والكلمات الف صيحة البلي غة ي صاغ دعاء سخيف غا ية ال سّخف فيسمّى بدعاء الُبّى فينّل من شرفات العرش فيفتري له من

الفضل ما يدهش الرء ويبهته من ذلك والعياذ بال ا ّن جبئيل بلغ النّب ممّدا ( صلى ال عليه وآله وسلم) ا نّ ال تعال يقول  :انّي ل أعذّب
ب وأجر
عبدا يعل معه هذا الدّعاء وان استوجب النّار وأنفق العمر كلّه ف العاصي ول يسجد ل فيه سجدة واحدة انّن أمنحه أجر سبعي ألف ن ّ
سبعي ألف زاهد وأجر سبعي ألف شهيد وأجر سبعي ألف من الُصلّي وأجر من كسى سبعي ألف عريان وأجر من أشبع سبعي ألف جائع،

ووهبته من السنات عدد حصا ال صّحارى وأعطيته أجر سبعي ألف بقعة من الرض وأجر خات النّبوّة لنبيّنا ( صلى ال عليه وآله وسلم) وأجر
ب ال وآدم صفيّ ال وجبئ يل وميكائ يل وا سرافيل
عي سى روح ال وابراه يم خل يل ال وأ جر ا ساعيل ذب يح ال ومو سى كل يم ال ويعقوب ن ّ

وعزرائيل واللئكة  ،يا ممّد من دعا بذا الدّعاء العظيم دعاء الُبّى أو جعله معه غفرت له واستحييت أن أعذّبه  ...ال .
وجد ير بالرء أن ي ستبدل الضّ حك على هذه الفتريات الغري بة بالبكاء على ك تب الشّي عة ،ومؤلّفات م الك تب القيّ مة ال ت بل غت الرّت بة ال سّامية
ضبطا و صحّة واتقانا فكا نت ل ي ستنسخها ف الغالب الّ رجال من أ هل العلم وال ّد ين فيقابلون ا بن سخ ن سختها أيدي أ هل العلم و صحّحها

العلماء ،وكانوا يلمحون ف الامش ال ما عساه يوجد من الختلف بي النّسخ ،ومن ناذج ذلك انّا نرى ف دعاء مكارم الخلق كلمة وََبلّ غْ
بِايان ،فيد ف الامش ا ّن ف نسخة ابن اشناس وَاَْبلِ ْغ بِايان ،وف رواية ابن شاذان اَللّـهُ ّم اَْبلِ ْغ ايان ،وقد نرى الشارة ال ا ّن الكلمة وجدت

ط ابن سكون هكذا ،وب طّ الشّهيد هكذا ،فهذه هي الرتبة الرّفيعة الّت نالتها كتب الشّيعة ضبطا واتقانا وهذا مبلغ ما بذلوه من الهد ف
ب ّ
مداقتها وتصحيحها والن ندها قد عيفت وتركت فاستخلفها كتاب مفتاح النان الّذي وقفت على نزر من صفتها فيكون هو الكتاب الوحيد

الّذي تتداوله اليدي وير جع ال يه العوام والواص والعرب والع جم و ما ذلك الّ لن أ هل العلم والدّ ين ل يبالون بالحاد يث والرّوايات ،ول
يراجعُون ك تب علماء أ هل الب يت الطّاهر ين وفقهائ هم ول ينكرون على أشباه هذه البدع والزّوا يد وعلى د سّ الدّ ساسي والوضاع ي وتر يف

ل ول يردعون المقاء فيبلغ ال مر ح يث تل فق الدع ية ب ا تقتض يه الذواق أو ي صاغ زيارات ومفجعات
الاهل ي ول ي صدون من ل يرو نه أه ً
وصلوات ويطبع ماميع عديدة من الدعية الدسوسة وينتج أفراخ لكتاب الفتاح ،وتع ّم الشكلة فيوج الدّس والتّحريف ونراها يسريان من

كتب الدع ية ال سائر الك تب والؤلّفات فتجد مثلً كتا ب الفارسي السمّى منتهى المال الطبوع حديثا قد ع بث فيه الكا تب ب ا يلئم ذوقه
س كلمة المد ل ف أربعة مواضع خلل سطرين من الكتاب فقد كتب ف حال مالك بن يسر اللّعي انّه
وفكره ،من ناذج ذلك ا ّن الكاتب د ّ
قد شلّت يداه بدعاء السي (عليه السلم) المد ل فكانتا ف الصّيف كخشبتي يابستي المد ل وف الشّتاء يتقاطر منهما الدّم المد ل فكان

عاقبة أمره خُسرا المد ل  .ودسّ ايضا ف بعض الواضِع كلمة السّيدة (خان) عقيب اسم زينب وامّ كلثوم تليلً لما واحتراما وكان الكاتب

مُعاديا لميد بن قحطبة فحرف اسه ال حيد بن قحبة ثّ احتاط احتياطا فأشار ف الامش ال ا ّن بعض النّسخ حيد بن قحطبة واستصوب أن
يك تب ال سم ع بد ال عوض ع بد ربّه وال سم ز حر بن الق يس و هو بالاء الهملة التزم أن ي سجله بال يم أين ما وجده ،وخطّأ كل مة ا ّم سلمة

فسجّلها امّ السّلمة ما وسعه ذلك والغاية الّت توخيتها بعرض هذه النّماذج من التّحريف هي بيان أمرين :

أ ّولً  :فلحظ هذا الكاتب انّه ل ير ما أجراه من الدّس والتّحريف ا ّل وهو يزعم بفكره وذوقه ا ّن ف الكتاب نقصا يب أن يزال وليس النّقص
والوهن ا ّل ما يريه من التّحريف ،فلنقس على ذلك الزّيادات الّت يبعثنا الهل على اضافتها ال الدعية والزّيارات والتغييات والتّصرفات الّت
تقتضي ها طباع نا وأذواق نا النّاقصة زعما انّها تزيد الدعية والزّيارات كمالً وباءً ،و هي تنتزع منه الكمال والبهاء وت سلبها العتبار ع ند أهلها

العارفي ،فالدير أن تتحافظ على نصوصها الأثورة فنجري عليها ل نزيد فيها شيئا ول نرف منها حرفا .

ولنل حظ ثانيا  :الكتاب الّ ت تكلم نا ع نه انّه كتاب لؤلّف ح ّي يرا قب كتا به ويتر صّد له فيجري ف يه من التّحر يف والتّشو يه نظائر ما ذكرت
فك يف القياس ف سائر الك تب والؤلّفات وك يف يوز العتماد على الك تب الطبو عة ا ّل اذا كا نت من الؤلّفات الشهورة للعلماء العروف ي

وعرضت على علماء الف نّ فصدّقوها وامضوها  ،وقد روي ف ترجة الثّقة الليل الفقيه القدّم ف اصحاب الئمة (عليهم السلم)يونس بن عبد
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الرّحن انّه كان قد عمل كتابا ف أعمال اليوم واللّيلة فعرضه أبو هاشم العفري على المام العسكري (عليه السلم) فتصفّحه (عليه السلم)
كلّه ثّ قال  :هذا دين ودين آبائي كلّه وهو ال ّق كلّه  ،فهذا أبو هاشم العفري أراد الري على كتاب يونس فلم يعتمد على سعة علم يونس
وفقاهته وجلله والتزامه بدينه حتّى عرض الكتاب على المام (عليه السلم) واستعلم رأيه فيه ،وروي ايضا عن بُورق الشّنجان الروي وكان

معروفا بالصّدق والصّلح والورع انّه واف المام العسكري (عليه السلم) ف سامراء وعرض عليه كتاب اليوم واللّيلة الّذي ألّفه الشّيخ الليل

فضل بن شاذان وقال  :جعلت فداك أردت أن تطالع هذا الكتاب تتصفّحه  ،قال (عليه السلم)  :هذا صحيحٌ ينبغي أن تعمل به ،ال غي ذلك
من الرّوايات ف هذا الباب ،وانّي قد قدمت على تأليف هذا الكتاب وانّي واقف على طباع النّاس ف هذا الع صر وعدم اهتمامهم لنظائر هذه

المور ،وانّما ألّفته اتاما للحجّة عليهم فجددت واجتهدت ف أخذ الدعية والزّيارات الواردة ف هذا الكتاب عن مصادرها الصيلة وعرضها
على نسخ عديدة كما بذلت أقصى الهد ف تصحيحها واستخلصها من الخطاء كي يثق به العامل ويسكن اليه ان شاء ال ،ولكن الشّرط هو

أن ل يرّفه الكاتب والستنسخ وأن يتخلّى القاريء عمّا يقتضيه طبعه وذوقه من التّغيي .

روى الكلين (رضي ال عنه) عن عبد الرّحن القصي قال  :دخلت على ال صّادق صلوات ال وسلمه عليه فقلت  :جعلت فداك انّي اخترعت

دعاء  ،قال  :دعن من اختراعك ،فأعرض (عليه السلم) عن اختراعه ول يسمح أن يعرض عليه ّث أنعم عليه بتعليمه عملً ينبغي أن يؤدّيه .

وروى ال صّدوق عطّر ال مرقده عن عبد ال بن سنان قال  :قال ال صّادق (عليه السلم)  :سيصيبكم شبهة فتبقون بل علم يرى ول امام هدى

ول ينجو منها الّ من دعا بدعاء الغريق  ،قُلت  :وكيف دعاء الغريق؟ قال :تقول :يا الُ يا رَحْمنُ يا رَحيمُ ،يا ُمقَلّبَ اْلقُلُوبِ

ثَبّ تْ قَلْب عَلى دينِ كَ ،فقُلت :يا ُمقَلّ بَ اْلقُلُو بِ وَالَْبْصارِ ثَبّتْ قَلْب عَلى ديِنكَ،

فقال :ا نّ ال عزّوجل مقلّب

ب ثَبّ تْ َقلْب عَلى دينِ كَ ،وحسب العابثي بالدّعوات اضافة وتريفا با يقتضيه أذواقهم
القلوب والبصار ولكن قُل كما أقول  :يا ُم َقلّ بَ الْ ُقلُو ِ
وطبائعهم التّأمّل ف هاتي الرّوايتي وال العال .

الْمَطْلَبُ الثّاني :
في زِيارَة الْ َعبّاسِ بْن عَلىّ بْن اَبي طالِب(عليهم السلم(:
روى الشّيخ الجلّ جعفر بن قولويه القمّي بسند معتب عن أب حزة الثّمال عن ال صّادق (عليه السلم) قال  :اذا أردت زيارة قب العبّاس بن
ط الفرات بذاء الب فقف على باب السّقيفة (الرّوضة) وقُل:
علي وهو على ش ّ

شهَداءِ وَال صّدّيقيَ،
سَل ُم الِ وَ سَلمُ مَلئِكَتِ هِ اْل ُم َقرّبيَ وَاَنْبِيائِ هِ اْلمُرْ سَليَ َوعِبادِ هِ ال صّالِحيَ وَجَمي عِ ال ّ
ح عَلَيْ كَ يَا بْ نَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَ ْش َهدُ لَ كَ بِالتّ سْليمِ وَالتّ صْديقِ
وَالزّاكِيا تُ الطّيّبا تُ فيـما َتغْتَدي وََترُو ُ

حةِ ِلخَ َل فِ النّبِيّ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ اْل ُمرْ سَلِ ،وَال سّ ْبطِ اْلمُنْتَجَ بِ ،وَالدّليلِ الْعالِ مِ،
وَاْلوَفاءِ وَالنّ صي َ
وَاْلوَ صِيّ اْلمُبَلّ غِ ،وَاْلمَظْلُو مِ اْل ُمهْتَضَ مَِ ،فجَزا كَ الُ عَ نْ رَ سُوِلهِ َوعَ نْ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ َوعَ نِ اْلحَ سَنِ

صلَواتُ الِ عَلَ ْيهِمْ اَ ْفضَلَ اْلجَزاءِ بِما صََبرْتَ وَاحْتَسَبْتَ وََاعَنْتَ فَِنعْمَ ُعقْبَى الدّارَِ ،لعَ َن الُ
وَاْلحُسَ ْينِ َ
ح ْرمَتِ كَ ،وََلعَ نَ الُ مَ نْ حالَ بَيْنَ كَ وَبَيْ نَ ماءِ اْلفُرا تِ،
مَ نْ قَتَ َل كَ وََلعَ نَ الُ مَ نْ َجهِلَ َحقّ كَ وَا سَْتخَفّ ِب ُ

جزٌ لَكُ مْ ما َو َعدَكُ مْ ،جِئْتُ كَ يَا بْ نَ اَميِ اُْلمْ ْؤمِنيَ وَافِدا اِلَيْكُ مْ،
اَ ْش َهدُ اَنّ كَ قُتِلْ تَ مَ ْظلُوما ،وَاَنّ الَ مُ ْن ِ
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صرَت لَكُ مْ ُمعَدّةٌ حَتّى َيحْكُ مَ الُ وَ ُهوَ خَ ْيرُ الْحاكِميَ،
وَقَلْب مُ سَ ّلمٌ لَكُ مْ وَتابِ عٌ ،وَاَنَا لَكُ مْ تابِـعٌ وَنُ ْ
َف َمعَكُ مْ َمعَكُ مْ ل مَ َع َعدُوّكُ مْ اِنّي بِكُ مْ وَبِإيابِكُ مْ مِ نَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،وَِبمَ نْ خاَلفَكُ مْ وَقَتَلَكُ مْ مِ نَ الْكافَري نَ،

قَتَلَ الُ ُا ّمةً قَتَلَتْ ُكمْ بِالَْيْدي وَ الَْْلسُنِ.
ب على القب وقُل :
ّث ادخل فانك ّ

اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا اْلعَبْدُ ال صّاِلحُ اْلمُطي عُ لِ وَِلرَ سُوِلهِ وَلَِميِاْلمُؤْمِنيَ وَاْلحَ سَنِ واْلحُ سَيْنِ صَلّى الُ
عَلَ ْيهِ مْ وَ سَ ّلمَ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ َو َم ْغ ِفرَتُ هُ َورِضْوانُ هُ َوعَلى رُوحِ كَ وََبدَِن كَ ،اَ ْش َهدُ و

صحُونَ لَهُ فِي جِهادِ
ت عَلى ما مَضى بِهِ الَْبدْرِيّونَ وَالُْمجا ِهدُونَ فِي سَبيلِ الِ اْلمُنا ِ
اُ ْش ِهدُ الَ اَنّكَ َمضَيْ َ

َاعْداِئهِ اْلمُباِلغُونَ فِي ُنصْرَةِ َاوْلِياِئ ِه الذّابّو َن َعنْ اَحِبّاِئهِ َفجَزاكَ الُ اَ ْفضَلَ اْلجَزاءِ ،وََاكَْثرَ اْلجَزاءِ ،وَاَوْ َفرَ

اْلجَزاءِ ،وَاَوْ ف جَزاءِ اَحَد ِممّ نْ وَ ف بِبَ ْيعَتِ هِ وَا سْتَجابَ لَ هُ َدعْوَتَ هُ وَاَطا عَ وُلةََ ،ا ْمرِ هِ اَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ

شهَداءِ ،وَ َجعَلَ رُو َح كَ مَ عَ اَرْوا حِ
باَلغْ تَ فِي النّ صيحَةِ ،وََاعْطَيْ تَ غاَيةَ اْلَْمجْهُودِ ،فََبعَثَ كَ الُ فِي ال ّ
شرَ َك مَ عَ
سحَها مَ ْنزِلً وَاَ ْفضَلَ ها ُغرَفاَ ،ورَفَ عَ ذِ ْكرَ كَ فِي عِلّيّيَ ،وَ َح َ
سعَداءِ ،وََاعْطا كَ مِ نْ جِنانِ هِ اَفْ َ
ال ّ

سنَ اُولِئ كَ رَفيقا ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ لَ مْ َتهِ نْ وَلَ مْ تَنْكُلْ ،وَاَنّ كَ
شهَداءِ وَال صّالِحيَ وَحَ ُ
صدّيقيَ وَال ّ
النّبِّييَ وَال ّ

جمَ عَ الُ بَيْنَنا وَبَيَْن كَ وَبَيْ نَ رَ سُوِلهِ
َمضَيْ تَ عَلى بَصيَة مِ نْ َا ْمرِ كَ ُمقْتَدِيا بِال صّالِحيََ ،ومُتّبِعا لِلنّبِّييََ ،ف َ
وََاوْلِياِئهِ فِي مَنازِلِ الُْمخْبِتيََ ،فاِّنهُ اَرْ َحمُ الرّاحِميَ.

أقول  :مِن ال ستحسن أن يُزار بذه الزّيارة خلف ال قب م ستقبل القبلة ك ما قال الشّ يخ ف التّهذ يب  ،ثّ اد خل فانك بّ على ال قب وقُل وأ نت
م ستقبل القبلة  :اَل سّل ُم َعلَيْ كَ اَيّهَا اْلعَبْدُ ال صّاِلحُ ،واعلم ايضا ا نّ ال ُه نا تنت هي زيارة العبّاس على الرّوا ية ال سّالفة ول كن ال سّيد ا بن طاوُس
والشّيخ الفيد وغيها ذيلوها قائلي :ثّ انرف ال عند الرّأس فصلّ ركعتي ّث صلّ بعدها ما بدا لك وادعُ ال كثيا وقُل عقيب الرّكعات :

شهَدِ اْل ُمعَظّمِ ذَنْبا اِلّ
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وَل َتدَعْ ل فِي هذَا اْلمَكانِ اْلمُكَرّمِ وَاْل َم ْ
اَللّـ ُهمّ َ

َغ َفرْتَ هُ ،وَل َهمّا اِلّ َفرّجَتَ هُ ،وَل َمرَضا اِلّ َشفَيْتَ هُ ،وَل عَيْبا اِلّ سََترَْتهُ ،وَل رِزْقا اِلّ بَ سَطَْتهُ ،وَل خَوْفا

ج الدّنْ يا وَالْ ِخرَةِ
الّ آمَنْتَ هُ ،وَل َش ْملً اِلّ َج َمعْتَ هُ ،وَل غائِبا اِلّ َحفَظْتَ هُ وََادْنَيْتَ هُ ،وَل حا َجةً مِ نْ حَوائِ ِ

َلكَ فيها رِضىً وَلِيَ فيها صَلحٌ اِلّ َقضَيْتَها يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ.
ّث عُد ال الضّريح فقف عند الرّجلي وقُل :
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اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا اَبَا اْلفَضْلِ اْلعَبّا سَ ابْ نَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ سَّيدِ الْوَ صِّييَ ،اَل سّلمُ
عَلَيْ كَ يَا بْنَ َاوّلِ اْلقَوْ مِ اِسْلما وَاَ ْق َدمِهِمْ ايانا وَاَقْ َو ِمهِ مْ بِدينِ الِ ،وَاَحْوَ ِطهِمْ عَلَى الِْ سْلمِ ،اَ ْشهَدُ َل َقدْ

نَصَحْتَ لِ وَِلرَسُوِلهِ وَلَِخيكَ فَِنعْمَ الَْخُ اْلمُواسي ،فَ َلعَنَ الُ ُا ّمةً قَتَلَتْكَ ،وََلعَنَ الُ ُا ّمةً ظَ َلمَتْكَ ،وََلعَنَ

صرُ
الُ ُا ّمةً ا سَْتحَلّتْ مِ ْن كَ الَْمحارِ مَ ،وَانَْتهَكَ تْ ُح ْر َمةَ الِْ سْلمِ ،فَِنعْ مَ ال صّاِبرُ الُْمجا ِهدُ الُْمحامِي النّا ِ
وَالَْ خُ الدّافِ ُع عَ نْ اَخي هِ ،الُْمجي بُ اِل طاعَةِ رَبّ هِ ،الرّاغِ بُ فيـما زَ ِهدَ في ِه غَ ْيرُ هُ مِ نَ الثّوا بِ اْلجَزيلِ

حقَ كَ الُ ِبدَرَ َجةِ آبائِ كَ فِي جَنّا تِ النّعي مِ ،اَللّـهُمّ اِنّي َت َعرّضْ تُ ِلزِيا َرةِ اَوْلِيائِ كَ
وَالثّناءِ اْلجَميلِ ،وَاَْل َ

حمّد وَآلِ هِ الطّاهِري نَ،
َرغَْبةً فِي ثَوابِ كَ َورَجاءً ِل َم ْغ ِفرَتِ كَ وَجَزيلِ اِحْساِنكَ ،فَاَ سْاَُلكَ اَ نْ تُ صَلّيَ عَلى ُم َ
جعَلَ رِزْقي ِبهِ مْ دارّا َوعَيْشي ِبهِ مْ قارّا ،وَزِيارَت ِبهِ مْ َمقْبُوَلةً وَحَيات ِبهِ مْ طَيَّبةً ،وََادْرِجْن ِادْرا جَ
وََا نْ َت ْ

ْرانـ
ب ُغف َ
اسـتَوْجَ َ
ِكـ ُمفْلِحا مُ ْنجِحاَ ،قدِ ْ
ِنـ زِيارَةِ مَشا ِهدِ اَحِبّائ َ
ِبـ م ْ
ّنـ يَ ْنقَل ُ
اْلمُ ْكرَميَ ،وَا ْجعَلْنـ ِمم ْ
الذّنُوبِ وَسَ ْترَ اْلعُيُوبِ َو َكشْفَ الْ ُكرُوبِ ،اِنّكَ اَ ْهلُ الّتقْوى وََاهْلُ اْل َم ْغفِرَةِ .
فاذا أردت وداعه فادنُ من القب الشّريف وودّعه با وَرد ف رواية أب حزة الثّمال وذكره العلماء أيضا :

اَ سْتَ ْو ِدعُكَ الَ وَاَ سَْترْعيكَ وَاَ ْقرَُأ عَلَيْ كَ اَل سّلمَ ،آمَنّا بِالِ وَِبرَ سُوِلهِ وَبِكِتابِ هِ وَبِما جاءَ بِ هِ مِ ْن عِ ْندِ الِ،
صلّى
جعَلْ هُ آ ِخرَ اْل َع ْهدِ مِ نْ زِيارَت قَ ْبرَ ابْ نِ اَخي رَ سُولِكَ َ
اَللّـ ُهمّ فَاكْتُبْنا مَ عَ الشّاهِدي نَ ،اَللّـ ُهمّ ل َت ْ

شرْن َمعَ هُ َومَ عَ آبائِ هِ فِي الِنا نَِ ،و َعرّ فْ بَيْن وَبَيْنَ هُ
الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،وَا ْرزُقْن زِيارَتَ هُ اَبَدا ما اَْبقَيْتَن وَا ْح ُ

حمّ د وَآلِ ُمحَمّ د وَتَوَفّن عَلَى الْيا نِ ِب كَ وَالتّ صْديقِ
وَبَيْ نَ رَ سُولِكَ وََاوْلِياِئ كَ ،اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

ِبرَ سُولِكَ وَالْوِلَيةِ ِلعَليّ بْ نِ اَب طالِب وَالَِْئ ّمةِ مِ نْ وُْلدِ هِ عليهم السلم وَالْبَراءَةِ مِ نْ َعدُوّهِ مْ ،فَاِنّي َقدْ
حمّد.
ل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
رَضيتُ يا رَبّي بِذلِكَ ،وَصَلّى ا ُ
ّث ادعُ لنفسك ولبويك وللمؤمني والسلمي واختر من الدّعاء ما شئت .
أقول  :ف رواية عن ال سّجاد صلوات ال وسلمه عليه قال  :رحم ال العبّاس فلقد آثر وفدى أخاه بنفسه حتّى قطعت يدا هُ فأبدله ال عزّوجل
بما جناحي يطي بما مع اللئكة ف النّة كما جعل لعفر بن أب طالب (عليهما السلم) وانّ للعبّاس (عليه السلم)عند ال تبارك وتعال منلة
يغبطه با جيع الشّهداء يوم القيامة .

وروى ا نّ العبّاس (عليه السلم) استشهد وله من العُمر أربع وثلثون سنة وا نّ ُامّه ا ّم البني كانت ترج لرثاء العبّاس (عليه السلم)واخوته ال
البقيع فتبكي وتندب ،فتُبكي كلّ من يرّ با ول يستغرب البكاء من الوال فقد كانت ا ّم البني تُبكي مروان بن الكم اذا مرّ با وشاهد شجُوها
وهو أكب العادين لل بيت الرّسول (صلى ال عليه وآله وسلم) ،ومن قول ا ّم البني ف رثاء أب الفضل العبّاس وسائر ابنائها :
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يا َمنْ رَاَى اْلعَبّاسَ َك ّر عَلى جَماهيِ الّن َقدْ
اُنْبِئْتُ َانّ ابْن اُصيبَ ِبرَأسِهِ َمقْطُوعَ َيدْ

َووَراهُ مِنْ اَبْناءِ حَ ْيدَرَ كُلّ لَيْث ذي لََبدْ
ضرْبُ اْل َعمَدْ
وَيْلي عَلى شِبْلي اَمالَ ِبرَأ ِسهِ َ

لَوْ كانَ سَ ْي ُفكَ فِي َيدَيْكَ لَما دَنا مِ ْنهُ اَ َحدْ
ولا ايضا :

ل َت ْدعُوَنّي وَيْكِ اُمّ الْبَنيْ
كانَتْ بَنُونَ لِيَ ُادْعى ِبهِمْ
اَرَْب َعةٌ مِثْلُ ُنسُورِ الرّب

ُتذَكّرين بِلُيُوثِ اْلعَرينْ
وَالْيَوْمَ َاصَْبحْتُ وَل ِمنْ بَنيْ

َقدْ واصَلُوا اْلمَ ْوتَ ِبقَطْعِ الْوَتيْ

تَنا َزعَ اْلخِرْصانُ اَشْلءَ ُهمْ
يا لَيْتَ ِشعْري اَكَما اَخَْبرُوا

فَكُ ّل ُهمْ َامْسى صَريعا طَعيْ
ِباَ ّن عَبّاسا قَطيعُ الَْيميْ

الْمَطْلَبُ الثّالِثُ :
في زياراتِ الحُسين (عليه السلم) المخصُوصة :
وهي عديدة :

الُولى :
ما يُزار بها (عليه السلم) في اوّل رجب وفي النّصف منه ومن
شعبان .
عن ال صّادق (عليه السلم) قال  :مَن زار ال سي صلوات ال عليه ف اوّل يوم من رجب غ فر ال له البتّة ،و عن ابن اب نصر قال  :سألت
الرّضا (عليه السلم)  :أ يّ الوقات أفضل أن تزُور فيه السي (عليه السلم) ؟ قال  :النّصف من رجب والنّصف من شعبان  .وهذه الزّيارة
ص اليوم الوّل من رجب وليلة النّصف من شعبان ولكن الشّهيد اضاف اليها
الت سنذكرها هي على رأي الشّيخ الفيد وال سّيد ابن طاوُس ت ّ

اوّل ليلة من رجب وليلة النّصف منه وناره ،ويوم النّصف من شعبان فعلى رأيه الشّريف يُزار (عليه السلم) بذه الزّيارة ف ستّة أوقات .
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وأمّا صفة هذه الزّيارة فهي كما يلي  :اذا أردت زيارته (عليه السلم) ف الوقات الذكورة فاغتسل والبس أطهر ثيابك وقِف على باب قبّته
م ستقبل القبلة و سلّم على سيّدنا ر سول ال وعل يّ ام ي الؤمن ي وفاط مة وال سن وال سي والئ مة صلوات ال علي هم اجع ي ،و سيأت ف
الستيذان لزيارة عرفة كيفيّة السّلم عليهم (عليهم السلم) ّث ادخل وقِف عند الضّريح القدّس وقُل مائة مرّة َ :الُ َا ْكَبرُ ثّ قُل :

اَلسّل ُم عَلَيْكَ يَا بْنَ رَسُولِ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا بْنَ خاتَمِ النّبِّييَ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا بْنَ سَّيدِ اْل ُمرْسَليَ،

اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا بْ نَ سَّيدِ الْوَ صِّييَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا اَبا عَ ْبدِالِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا حُ سَ ْينَ بْ َن عَلِيّ،

اَلسّل ُم عَلَيْكَ يَا بْنَ فا ِط َمةَ سَّيدَةِ نِساءِ الْعالَميَ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يَا وَلِيّ الِ وَابْنَ وَلِيّهِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يَا

جةَ الِ وَابْنَ ُحجّتِهِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يَا حَبيبَ الِ وابْنَ حَبيِبهِ،
صفِّيهِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يَا ُح ّ
صفِ ّي الِ وَابْنَ َ
َ

يهِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يَا خازِ نَ الْكِتا بَ اْلمَ سْطُورِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يَا
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا سَفيَ الِ وَابْ نَ سَف ِ

وارِ ثَ التّوْراةِ وَالِْنْجيلِ وَالزّبُورِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا اَميَ الرّحْم نِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا شَري كَ اْل ُقرْآ نِ،

السّلمُ عَلَ ْيكَ يا َعمُودَ الدّينِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يَا بابَ حِ ْك َمةِ َربّ الْعالَميَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يَا بابَ حِطّة

الّذي مَ نْ دَخَلَ هُ كا نَ مِ نَ ا ْلمِنيَ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يَا عَيَْبةَ عِلْ مِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا مَوْضِ عَ ِسرّ الِ،

اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا ثارَ الِ وَابْ نَ ثارِ هِ وَاْلوِْترَ اْلمَوْتُورَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ َوعَلى ا َلْرْوا حِ الّت حَلّ تْ ِبفِناِئ كَ

ك عَلَيْنا
وَاَناخَ تْ ِبرَحْلِ كَ ،بِاَب اَنْ تَ وَُامّي وََنفْسي يا اَبا عَ ْبدِالِ َل َق ْد عَ ُظمَ تِ اْلمُصيَبةُ وَجَلّ تِ الرّزِّيةُ بِ َ
َوعَلى جَمي عِ اَهْلِ الِْ سْلمَِ ،ف َلعَ نَ الُ ُا ّمةً اَ ّسسَتْ اَساسَ الظّلْ مِ وَاْلجَ ْو ِر عَلَيْكُ مْ اَ ْهلَ الْبَيْ تِ ،وََلعَ َن الُ

ُا ّمةً دَ َفعَتْكُ مْ عَ نْ مَقامِكُ مْ وَاَزالَتْكُ ْم عَ نْ مَراتِبِكُ مْ الّت رَتّبَكُ مُ الُ فيها ،بِاَب اَنْ تَ وَُامّي وََنفْسي يا اَبا

ْضـ
ُمـ السـّماءُ وَا َلْر ُ
َعـ اَظِ ّلةُ اْلخَلئِقـِ ،وَبَكَتْك ُ
ْشـ م َ
ُمـ اَظِ ّلةَ اْل َعر ِ
ّتـ ِلدِمائِك ْ
ش َعر ْ
عَ ْبدِالِ اَ ْش َهدُ َلقَدِ ا ْق َ
ك داعِيَ الِ اِنْ كانَ لَمْ ُيجِبْكَ
حرِ ،صَلّى الُ عَلَيْ ِه عَ َددَ ما فِي عِلْمِ الِ ،لَبّيْ َ
وَسُكّانُ اْلجِنانِ وَالَْبرّ وَالَْب ْ

َبدَن عِ ْندَ اسْتِغاثَتِكَ وَلِسان عِ ْندَ اسْتِنْصارِكََ ،فقَدْ اَجابَ كَ قَلْب وَ َسمْعي وَبَصَرَي ،سُبْحانَ رَبّنا اِ نْ كا نَ
َو ْعدُ رَبّ نا َل َم ْفعُولً ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ ُطهْرٌ طا ِهرٌ مُ َط ّهرٌ مِ نْ طُهْر طاهِر مُ َطهّ رَ ،ط ُهرْ تَ وَ َطهُرَ تْ ِب كَ الْبِلدُ
سطِ وَاْل َعدْلِ َو َدعَوْ تَ اِلَ ْيهِما ،وَاَنّ كَ
وَ َط ُهرَ تْ اَرْ ضٌ اَنْ تَ بِها وَ َط ُهرَ َح َرمُ كَ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ َا َمرْ تَ بِاْلقِ ْ
صدَقْتَ فيـما َدعَوْ تَ اِلَيْ هِ ،وَاَنّ كَ ثارُ الِ فِي الَْرْ ضِ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ كَ َقدْ َب ّلغْ تَ عَ نِ الِ
صدّيقٌ َ
صا ِدقٌ ِ

سنِ ،وَنَ صَحْتَ وَجا َه ْد تَ فِي سَبيلِ
َوعَ نْ َجدّ كَ رَ سُولِ الِ َوعَ نْ اَبي كَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ َوعَ نْ اَخي كَ اْلحَ َ

الِ َوعَبَدْتَ هُ ُمخْلِ صا حَتّى اَتي كَ الْيَقيَُ ،فجَزا كَ الُ خَ ْيرَ جَزاءِ ال سّابِقيَ ،وَ صَلّى الُ عَلَيْ كَ وَ سَ ّلمَ
حمّ د ،وَ صَ ّل عَلَى اْلحُ سَيْنِ اْلمَظْلُو مِ الشّهيدِ الرّشيدِ قَتيلِ
حمّ د وَآلِ ُم َ
تَ سْليما ،اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ
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صعَدُ اَوّلُها وَل يَ ْنفَدُ آ ِخرُها ،اَ ْفضَلَ ما صَلّيْتَ
اْلعَبَرا تِ وَاَسيِ الْ ُكرُبا تِ ،صَلةً نامَِيةً زاكَِيةً مُبارَ َكةً يَ ْ
عَلى اَحَد مِنْ اَوْلدِ اَنْبِيائِكَ اْل ُمرْسَليَ يا اِلـهَ الْعالَميَ .
ثّ قبّل الضّريح وضع خدّك الين عليه ثّ اليسر ثّ طف حول الضّريح وقبّله من جوانبه الربعة وقال الفيد (رحه ال)  :ثّ امض ال ضريح
عليّ بن السي (عليه السلم) وقِف عليه وقُل :

اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا ال صّدّيقُ الطّيّ بُ الزّكِيّ اْلحَبيبُ اْل ُم َقرّ بُ وَابْ نَ رَيْحاَنةِ رَ سُولِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ
مِ نْ شَه يد ُمحْتَ سِب وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،ما َا ْكرَ مَ مَقامَ كَ وَاَ ْشرَ فَ مُ ْنقَلَبَ كَ ،اَ ْش َهدُ َل َقدْ شَ َكرَ الُ

شرَفُ كُلّ الشّرفِ وَفِي اْل ُغرَفِ السّامَِيةِ كَما
حقَكَ بِالذّ ْروَةِ الْعالَِيةِ ،حَيْثُ ال ّ
َسعْيَكَ وَاَ ْجزَلَ ثَوابَكَ ،وَاَْل َ

َمنّ عَلَيْ كَ مِ نْ قَ ْبلُ وَ َجعَلَ كَ مِ نْ اَهْلِ الْبَيْ تِ الّذي نَ َاذْهَ بَ الُ عَ ْنهُ مُ الرّجْ سَ وَ َط ّهرَهُ مْ تَطْهيا ،صَلَواتُ
الِ عَلَيْ كَ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ َورِضْوانُ هُ ،فَا ْشفَ عْ اَيّهَا ال سّيّدُ الطّا ِهرُ اِل رَبّ كَ فِي حَطّ الَْثْقا ِل عَ نْ
ل عَلَيْكُما.
َظهْري وََتخْفيفِها عَنّي وَارْ َحمْ ذُلّي وَ ُخضُوعي لَكَ وَلِلسّّيدِ اَبيكَ صَلّى ا ُ
ّث انكب على القب وقل :

زادَ الُ فِي َشرَفِكُمْ فِي الْ ِخرَةِ كَما َشرّفَكُمْ فِي الدّنْيا ،وَاَ ْسعَدَ ُكمْ كَما اَ ْس َعدَ بِكُمْ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّكُمْ َاعْلمُ
الدّينِ وَُنجُومُ الْعالَميَ ،وَاَلسّلمُ عَلَيْ ُكمْ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
ثّ توجّه ال الشّهداء وقل :

سنِ
اَلسّلمُ عَلَيْكُمْ يا اَنْصارَ الِ وَاَنْصارَ رَسُوِلهِ وَاَنْصارَ عَلِيّ بْنِ اَب طالِب وَاَنْصارَ فا ِط َمةَ وَاَنْصارَ اْلحَ َ
صحُْتمْ لِ وَجا َهدْتُ مْ فِي سَبي ِلهِ َفجَزاكُ مُ الُ عَ نِ الِْ سْلمِ
وَاْلحُ سَيْنِ وَاَنْصارَ الِْ سْلمِ ،اَ ْشهَدُ اَنّكُ مْ َقدْ نَ َ
وََاهْلِ هِ اَ ْفضَلَ اْلجَزاءُِ ،فزْتُ مْ وَالِ فَوْزا عَظيما ،يا لَيْتَ ن كُنْ تُ َمعَكُ مْ َفاَفُوزَ فَوْزا عَظيما ،اَ ْش َهدُ اَنّكُ مْ

َجاتـ اْلعُلى،
ُنـ فِي دَر ِ
ُمـ الْفائِزو َ
َالسـعَداءُ وَاَنّك ُ
شهَداءُ و ّ
ُمـ ال ّ
ُمـ ُترْزَقُونـَ ،اَ ْش َهدُ اَنّك ُ
اَحْيا ٌء عِ ْندَ رَبّك ْ
واَلسّل ُم عَلَيْ ُكمْ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ.

ص ّل صلة الزّيارة وادعُ لنفسك ولوالديك ولخوانك الؤمني ،واعلم انّ السّيد ابن طاوُس(رحه ال) قد أورد زيارة لعليّ
ّث عُد ال عند الرّأس فَ َ

الكب والشّهداء قدّس ال أرواحهم تشتمل على أسائهم وقد أعرضنا عن ذكرها لطولا واشتهارها .

الثّانية  :زيارة النّصف من رجب .
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وهي زيارة اُخرى غي ما م ّر  ،أوردها الى(قدس سرها)(رحه ال) ف الزار للنّصف من رجب خا صّة ويسمّى (أي النّصف من رجب) بالغفيلة
لغفلة عامّة النّاس عن فضله ،فاذا أردت ذلك وأتيت الصّحن فادخل أي ادخل الرّوضة وكبّر ال تعال ثلثا وقِف على القب وقُل :

صفْوَةَ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ يا خَِيرَةَ الِ مِ نْ خَ ْلقِ هِ ،اَل سّلمُ
اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا آلَ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا َ
عَلَيْكُ مْ يا سادَةَ ال سّاداتِ ،اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا لُيُو ثَ الْغابا تِ ،اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ يا ُس ُفنَ النّجاةِ ،اَل سّلمُ

ث عِلْمِ الَْنْبِياءِ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُهُ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ
عَلَيْكَ يا اَبا عَ ْبدِالِ اْلحُسَيْنِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وارِ َ
صفْوَةِ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وا ِرثَ نُوح نَبِيّ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا وا ِرثَ اِبْراهيمَ خَليلِ
يا وارِثَ آدَمَ َ

الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ اِ سْماعيلَ ذَبي حِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا وا ِر ثَ مُوسى كَلي مِ الِ ،اَل سّلمُ
حمّ د حَبيبِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ
عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ عي سى رُو حِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا وا ِر ثَ ُم َ

حمّد اْلمُ صْطَفى ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يَا بْ َن عَلِيّ اْل ُمرْتَضى ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ فا ِطمَةَ الزّهْراءِ ،اَل سّلمُ
ُم َ

عَلَيْ كَ يَا بْ نَ خَد َيةَ الكُبى ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا شَهيدُ ابْ نَ الشّهيدِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا قَتيلُ ابْ نَ اْلقَتيلِ ،

جةَ الِ وَابْنَ ُحجّتِ ِه عَلى خَ ْلقِهِ ،اَ ْش َهدُ اَنّكَ َقدْ
اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا وَلِيّ الِ وَابْنَ وَلِيّهِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا ُح ّ
اَ َقمْ تَ ال صّلةَ وَآتَيْ تَ الزّكاةَ وََامَرْ تَ بِاْلمَ ْعرُو فِ وََنهَيْ تَ عَ نْ اْلمُنْ َكرَِ ،ورُزِئْ تَ بِوالِدي كَ وَجا َهدْ تَ

صفِّيهُ وَابْ نُ
سمَعُ الْكَل مَ وََت ُردّ اْلجَوا بَ ،وَاَنّ كَ حَبيبُ الِ وَخَليلُ هُ وَنَجيبُ هُ وَ َ
َعدُوّ كَ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ تَ ْ
شفِعُ اِلَى الِ ِبجَدّكَ
صفِّيهِ ،يا مَوْليَ وَاْبنَ مَوْليَُ ،زرْتُكَ ُمشْتاقا فَ ُكنْ ل شَفيعا اِل الِ يا سَيّدي وَاَسَْت ْ
َ

سَّيدِ النّبِّييَ ،وَبِأبي كَ سَّيدِ الْوَ صِّييَ ،وَِبُامّ كَ فا ِط َمةَ سَّيدَةِ نِساءِ الْعالَميَ ،اَل َلعَ نَ الُ قاتِلي كَ وََلعَ نَ الُ

حمّ د وَآلِ هِ
صلّى الُ عَلى سَّيدِنا مُ َ
ظالِمي كَ وََلعَ نَ الُ سالِبيكَ َومُ ْبغِضي كَ مِ نَ الْوّليَ وَالْخِري نَ ،وَ َ
الطّيّبيَ الطّاهِرينَ.

ثّ قبّل القب الطّاهر وتوجّه ال قب عليّ بن السي (عليهما السلم) فزره وقُل:

اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا مَوْليَ وَاْبنَ مَوْليََ ،ل َعنَ الُ قاتِليكَ وََلعَنَ الُ ظالِميكَ ،اِنّي اََت َقرّبُ اِلَى الِ ِبزِيارَتِ ُكمْ
وَِب َمحَبّتِ ُكمْ وَاََبرَأُ اِلَى الِ ِمنْ َاعْدائِ ُكمْ ،وَالسّلمُ عَلَيْكَ يا مَوْليَ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاُتهُ.
ّث امض ال قبُور الشّهداء رضوان ال عليهم ،فاذا بلغتها فقف وقُل:

خةِ ِبقَ ْبرِ اَ ب عَ ْبدِالِ اْلحُ سَيْنِ عل يه ال سلم ،اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا طاهِري َن مِ نَ
اَل سّل ُم عَلَى الَْرْوا حِ الُني َ
الدّنَ سِ ،اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ يا َمهْدِيّو نَ ،اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا اَبْرارَ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ َوعَلَى اْلمَلئِ َكةِ
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الْحا ّفيَ ِبقُبُورِكُ مْ اَ ْجمَعيََ ،جمَعَنَا الُ وَاِيّاكُ مْ فِي مُ سَْت َقرّ رَ ْحمَتِ هِ وََتحْ تَ َعرْشِ هِ اِنّ هُ َارْحَ مُ الرّاحِميَ،
وَاَلسّل ُم عَلَيْ ُكمْ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
ثّ امض ال حرم العبّاس بن امي الؤمني (عليهما السلم) فاذا بلغته فقِف على باب قبّته وقُل  :سَلمُ الِ وَسَلمُ مَلئِكَتِهِ اْل ُم َقرّبيَ
ال آخر ما سبق من زيارته.

الثّالثة  :زيارة النّصف من شعبان .
اعلم انّه قد وردت أحاديث كثية ف فضل زيارته ف النّصف من شعبان ويكفيها فضلً انّها رويت بعدّة اسناد معتبة عن المام زين العابدين
ب أن يصافحه مائة ألف نبّ وأربعة وعشرون ألف نبّ فليزر قب أب عبد ال السي
وعن المام جعفر ال صّادق (عليهما السلم) قال  :من أح ّ

بن علي (عليهما السلم) ف النّصف من شعبان فا ّن أرواح النّبيّي (عليهم السلم) يستأذنون ال ف زيارته فيؤذن لم ،فطوب لن صافح هؤلء

وصافحوه ومنهم خسة اولو العزم من الرّسل هم نوح وابراهيم ومُوسى وعيسى وممّد صلّى ال عليه وآله وعليهم اجعي .
قال الرّاوي  :قل نا له ما مع ن اول العزم؟ قال  :بعثوا ال شرق الرض وغرب ا جنّ ها وان سها .و قد وردت ف يه زيارتان  ،فالول هي ما أوردناه
لزيارته (عليه السلم) ف أوّل يوم من رجب ،والثّانية ما رواه الشّيخ الكفعمي ف كتاب البلد المي عن الصّادق (عليه السلم) وهي كما يلي :

تقِف عند قبه وتقُول :

ح ْمدُ لِ اْلعَلِيّ اْلعَظيمِ وَالسّلمُ عَلَيْكَ اَّيهَا اْلعَ ْب ُد الصّاِلحُ الزّكيّ اُو ِدعُكَ شَهادَةً مِنّي لَكَ ُت َقرّبُن اِلَيْكَ
اَْل َ

فِي يَوْ مِ شَفاعَتِ كَ ،اَ ْش َهدُ اَنّكَ قُتِلْتَ وَلَمْ َتمُتْ َبلْ ِبرَجاءِ حَياتِكَ حَيِيَتْ قُلُو بُ شيعَتِ كَ ،وَِبضِياءِ نُورِكَ
اهَْتدَى الطّالِبُو نَ اِلَ ْي كَ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ نُورُ الِ الّذي لَ مْ يُ ْطفَأْ وَل يُ ْطفَأُ اَبَدا ،وَاَنّ كَ وَجْ هُ الِ الّذي لَ مْ

ص َرعَ مَ صْ َرعُ
حرَ مَ َح َرمُ كَ ،وَهذَا اْلمَ ْ
َيهْ ِل كْ وَل ُيهْ َل كُ اَبَدا ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ هذِ هِ الّترْبَةَ ُترْبَتُ كَ ،وَهذَا اْل َ

صرُكَ ،هذِ هِ شَهادَةٌ ل عِ ْندَ كَ اِل يَوْ مَ قَبْ ضِ روُ حي
َبدَنِ كَ ل ذَليلَ وَالِ ُمعِزّ كَ وَل َمغْلُو بَ وَالِ نا ِ
ضرَتِكَ ،وَالسّل ُم عَلَيْ ُكمْ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
ح ْ
ِب َ

الرّابِعةُ  :زيارة ليالي القدر .
اعلم ا ّن الحاديث كثية ف فضل زيارة السي (عليه السلم) ف شهر رمضان ول سيّما ف أوّل ليلة منه وليلة النّصف منه وآخر ليلة منه وف

خُصوص ليلة القدر  .وروي عن المام ممّد التّقي (عليه السلم) قال  :من زار السي (عليه السلم) ليلة ثلث وعشرين من شهر رمضان

ب كلّهم يستأذن ال ف زيارة السي
وهي اللّيلة الّت يرجى أن تكون ليلة القدر وفيها يُفرَقُ ُك ّل اَمْر حَكيم ،صافحه رُوح أربعة وعشرين ألف ن ّ

(عليه السلم) ف تلك اللّيلة ،وف حديث معتب آخر عن الصّادق (عليه السلم)  :اذا كان ليلة القدر ونادى مناد من السّماء السّابعة من بطنان
العرش ا ّن ال عزّوجل قد غفر لن أتى قب السي (عليه السلم)  .وف رواية انّ من كان عند قب السي (عليه السلم) ليلة القدر يصلّي عنده
ركعتي أو ما تيسّر له وسأل ال النّة واستعاذ به من النّار أعطاه ال ما سأل واعاذه ال مّا استعاذ منه .
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وروى ابن قولويه عن ال صّادق (عليه السلم) ا ّن من زار قب السي بن علي (عليهما السلم) ف شهر رمضان ومات ف الطّريق ل يعرض ول
ياسب وقيل له ادخل النّة آمنا ،وامّا اللفاظ الّت يُزار با السي (عليه السلم) ف ليلة القدر فهي زيارة أوردها الشّيخ والفيد وممّد بن

الشهدي وابن طاوُس والشّهيد (رحهم ال) ف كتب الزّيارة وخصّوها بذه اللّيلة وبالعيدين أي عيد الفطر وعيد الضحى .

وروى الشّيخ ممّد ابن الشهدي باسناده العتبة عن ال صّادق (عليه السلم) قال  :اذا أردت زيارته (عليه السلم) فأت مشهده القدّس بعد أن
تغتسل وتلبس أطهر ثيابك فاذا وقفت على قبه فاستقبله بوجهك واجعل القبلة بي كتفيك وقُل :

اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ ال صّدي َقةِ
الطّا ِهرَةِ فا ِط َمةَ سَّيدَةِ نِساءِ الْعالَميَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْل يَ اَبا عَ ْبدِالِ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَ ْشهَدُ

ت عَ نِ اْلمُنْ َكرِ ،وَتَلَ ْو تَ الْكِتا بَ حَقّ
اَنّ كَ َقدْ اَ َقمْ تَ ال صّلةَ وَآتَيْ تَ الزّكاةَ وََا َمرْ تَ بِاْل َمعْرُو فِ وََنهَيْ َ

ت عَلَى الَْذى فِي جَنْبِ هِ ُمحْتَ سِبا حَتّى اَتا كَ الْيَقيُ ،اَ ْشهَدُ
تِلوَتِ هِ وَجا َهدْ تَ فِي الِ َحقّ جِهادِ هِ وَ صََبرْ َ

َانّ الّذينَ خاَلفُوكَ وَحارَبُوكَ وَالّذينَ َخذَلُوكَ وَالّذينَ قَتَلُوكَ مَ ْلعُونُو َن عَلى لِسانِ النّبِيّ ا ُلْمّي وَ َقدْ خابَ
ف عَلَ ْيهِ مُ اْلعَذا بَ الَْلي مَ ،اَتَيْتُ كَ يا
مَ نِ افْتَرىَ ،لعَ نَ الُ الظّالِميَ لَكُ مْ مِ نَ الَْوّليَ وَالْخِري نَ وَضاعَ َ

حقّكَ مُوالِيا لَِوْلِيائِكَ مُعادِيا َلِعْدائِكَ ،مُسْتَ ْبصِرا بِاْلهُدَى الّذي
مَوْليَ يَا بْنَ رَسُولِ الِ زائِرا عارِفا ِب َ

ت عَلَ ْيهِ ،عارِفا ِبضَلَلةِ َمنْ خاَل َفكَ ،فَا ْشفَعْ ل عِنْدَ رَبّكَ.
أَنْ َ
ب على القب وقبّله وضع خدّك عليه ثّ انرف ال عند الرّأس وقل :
ثّ انك ّ

سدِكَ الطّا ِهرَِ ،وعَلَيْكَ
جةَ الِ فِي َارْضِهِ وَسَماِئهِ ،صَلّى الُ عَلى رُوحِكَ الطّيّبِ وَجَ َ
اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا ُح ّ
السّلمُ يا مَوْليَ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
ب على القب وقبّله وضع خدّك عليه ثّ انرف ال عند الرّأس فصلّ ركعتي للزّيارة وصلّ بعدها ما تي سّر ثّ تول ال عند الرّجلي وزُر
ثّ انك ّ

عل يّ بن السي (عليهما السلم) وقُل  :اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْل يَ وَابْ نَ مَوْل يَ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاتُ هَُ ،لعَ نَ الُ مَ نْ

ظَ َلمَ كَ ،وََلعَ نَ الُ مَ نْ قَتَلَ كَ ،وَضاعَ فَ عَلَيْهِ مُ اْلعَذا بَ الَْلي مَ ،واد عُ با تريد ثّ زُر الشّهداء منحرفا

شهَداءُ
مـن عنـد الرّجليـ ال القبلة فقُل  :اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ اَيّهَا ال صّدّيقُونَ ،اَلسـّلمُ عَلَيْكُ مْ اَيّهَا ال ّ

صحُْتمْ لِ
ال صّاِبرُونَ ،اَ ْش َهدُ اَنّكُ مْ جا َهدْتُ مْ فِي سَبيلِ الِ وَ صََبرْتُ ْم عَلَى الَْذى فِي جَنْ بِ الِ ،وَنَ َ
وَِلرَ سُوِلهِ حَتّى اَتاكُ مُ الْيَقيُ ،اَ ْشهَدُ اَنّكُ مْ اَحْيا ٌء عِنْدَ رَبّكُ مْ ُترْزَقُو نََ ،فجَزاكُ مُ الُ عَ نِ الِْ سْلمِ وَاَهْلِ هِ

اَ ْفضَلَ جَزاءِ الُْمحْ سِنيَ ،وَ َجمَ عَ بَيْنَ نا وَبَيْنَكُ مْ فِي َمحَلّ النّعي مِ ثّ ا مض ال مش هد العبّاس بن ام ي

الؤمني  8فاذا وقفت عليه فقُل  :اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا ْبنَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ اَّيهَا اْلعَبْ ُد الصّاِلحُ
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صحْتَ وَ صََبرْتَ حَتّى اَتا كَ الْيَقيَُ ،لعَ نَ الُ الظّالِميَ
اْلمُطي عُ لِ وَِلرَ سُوِلهِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ جا َه ْد تَ وَنَ َ
حقَ ُهمْ ِبدَرْكِ
لَ ُكمْ ِمنَ الَْوّليَ وَالْخِرينَ وَاَْل َ

ا ْلجَحيمِ ،ثّ صلّ تطوّعا ف مسجده ما تشاء وانصرف .

الخامِسة  :زيارة الحُسين (عليه السلم) في عيدي الفطر
والضحى .
بسند معتب عن الصّادق (عليه السلم) قال  :من زار قب السي (عليه السلم) ليلة من ثلث ليال غفر ال له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر  ،ليلة
الفطر وليلة الضحى وليلة النّصف من شعبان ،وف رواية معتبة عن موسى بن جعفر (عليهما السلم) قال  :ثلث ليال من زار فيها السي

(عليه السلم) غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر ،ليلة النّصف من شعبان ،واللّيلة الثّالثة والعشرون من رمضان ،وليلة العيد أي ليلة عيد الفطر .

وعن الصّادق (عليه السلم) قال  :من زار السي بن علي (عليهما السلم) ليلة النّصف من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة ف سنة واحدة كتب

ال له ألف حجّة مبورة وألف عمرة متقبّلة وقضيت له ألف حاجة من حوائج الدّنيا والخرة .

وعن الباقر (عليه السلم) قال  :من بات ليلة عرفة بأرض كربلء وأقام با حتّى يعيّد وينصرف وقاه ال شرّ سنته  .واعلم ا ّن العلماء قد أوردوا

لذين العيدين الشّريفي زيارتي إحداها ما مضت من الزّيارة ف ليال القدر ،والثّانية هي ما يلي ،والزّيارة ال سّابقة يُزار با على ما يظهر من

كلماتم ف يومي العيدين وهذه الزّيارة ت صّ ليلتهما  ،قالوا :اذا أردت زيارته ف اللّيلتي الذكورتي فقِف على باب القبّة الطّاهرة وار ِم بطرفك
نو القب مستأذنا فقُل :

ص ّغرُ فِي
ك الذّليلُ بَيْنَ َيدَيْكَ ،وَاْلمُ َ
يا مَوْليَ يا اَبا عَبْدِالِ يا بْنَ رَسُولِ الِ عَ ْبدُكَ وَابْنُ عَ ْبدِكَ وَابْنُ َامَتِ َ

حقّ كَ جاءَ كَ مُ سْتَجيا ِب كَ قا صِدا اِل َحرَمِ كَ ،مُتَوَجّها اِل مَقا ِم كَ مُتَوَ ّسلً
عُلُوّ َقدْ ِر كَ ،وَاْل ُمعَْترِ فُ ِب َ
حرَ مِ
اِلَى الِ تَعال ِب كَ ،أََادْخُلُ يا مَوْل يَ أََادْخُلُ يا وَلِيّ الِ أََادْخُلُ يا مَلئِ َكةَ الِ الُْمحْدِقيَ بِهـذَا اْل َ
شهَدِ.
اْلمُقيميَ فِي هـذا اْل َم ْ

سمِ الِ وَبِالِ وَفِي سَبيلِ الِ َوعَلى مِ ّلةِ
فان خ شع قل بك ودم عت عي نك فاد خل وقد ّم رجلك اليم ن على الي سرى وقُل  :بِ ْ

ح ْمدُ لِ كَثيا
رَ سُو ِل الِ ،اَللّـهُمّ اَْنزِلْن مُ ْنزَلً مُبارَكا وَاَنْ تَ خَ ْيرُ اْلمُ ْنزِليَ( ،ثّ قُل)َ :الُ اَكَْبرُ كَبيا وَاْل َ

ّانـ اْلمُتَطَوّلِ
الصـمَدِ الْما ِجدِ الَْ َحدِ ،اْلمُتَ َفضّلِ اْلمَن ِ
حمْدُ ل ِ اْل َف ْردِ ّ
َسـبْحا َن ال ِ بُ ْكرَةً وَاَصـيلً ،وَاْل َ
و ُ
جعَلْن عَنْ زِيارَتِهِ َممْنُوعا وَل عَ ْن ِذمّتِهِ
الَنّا نِ ،الّذي مِنْ َتطَوّلِهِ َسهّلَ ل زِيارَةَ مَوْل يَ بِاِحْساِنهِ ،وَلَمْ َي ْ

َمدْفُوعا ،بَلْ تَطَوّلَ

ومََنحَّ ،ث ادخل فاذا توسّطت فقم حذاء القب بضوع وبكاء وتضرّع وقُل :
َ

صفْوَةِ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وا ِرثَ نُوح اَميِ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وارِثَ
اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا وا ِرثَ آدَمَ َ
ث عيسى رُوحِ الِ،
اِبْراهيمَ خَليلِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا وا ِرثَ مُوسى كَليمِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا وا ِر َ
جةِ الِ،
ث عَلِيّ ُح ّ
حمّد صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَبيبِ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وارِ َ
اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا وا ِرثَ ُم َ
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اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ اَّيهَا الْوَ صِيّ الَْبرّ الّْتقِيّ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا ثارَ الِ وَابْ نَ ثا ِر هِ وَالْوِْترَ اْلمَوْتُورَ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ
َقدْ اَ َقمْتَ الصّلةَ وَآتَيْتَ الزّكاةَ وََا َمرْتَ بِاْل َم ْعرُوفِ وََنهَيْتَ عَنِ اْلمُنْكَرِ ،وَجا َهدْتَ فِي الِ َحقّ جِهادِهِ
حَتّى اسْتُبيحَ َح َرمُكَ وَقُتِلْتَ مَظْلُوما .
ثّ قم عند رأسه خاشعا قلبك دامعة عينك ّث قل :

اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا اَ با عَبْدِالِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا بْ نَ رَ سُولِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا بْ نَ سَّيدِ الْوَ صِّييَ،
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ فا ِط َمةَ الزّهْراءِ سَّيدَةِ نِساءِ الْعالَميَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا َبطَلَ اْلمُ سْلِميَ ،يا مَوْل يَ

اَ ْش َهدُ اَنّكَ كُنْتَ نُورا فِي الَْصْلبِ الشّا ِمخَةِ وَا َلْرْحامِ اْلمُ َط ّهرَةِ ،لَمْ تَُنجّسْكَ الْجا ِهلِّيةُ ِباَنْجاسِها وَلَمْ
سكَ مِ نْ ُمدَْلهِمّا تِ ثِيابِ ها ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ مِ نْ دَعائِ ِم الدّي نِ وَاَرْكا نِ اْلمُ سْلِميَ َو َم ْعقِلِ اْلمُ ْؤمِنيَ،
تُلْبِ ْ

وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ الِْما مُ الَْبرّ الّتقِيّ الرّضِيّ الزّكِيّ الْهادي اْل َم ْهدِيّ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ الِْئ ّمةَ مِ نْ وُْلدِ كَ َك ِلمَةُ

جةُ عَلى اَهْلِ الدّنْيا .
حّ
الّتقْوى وََاعْلمُ اْلهُدى ،وَاْلعُروَةُ الْوُثْقى وَاْل ُ
ب على القب وقُل :
ثّ انك ّ

اِنّا لِ وَاِنّا اِلَيْ هِ را ِجعُو نَ ،يا مَوْل يَ اَنَا مُوال ِلوَلِيّكُ مْ َومُعاد ِل َعدُوّكُ مْ ،وَاَنَا بِكُ مْ مُ ْؤمِ نٌ وَِباِيابِكُ مْ ،مُوقِ نٌ

ِبشَرايـعِ دين وَخَواتي مِ عَمَلي ،وَقَلْب ِلقَلْبِكُ مْ سِ ْلمٌ وََامْرى َلِ ْمرِكُ مْ مُتّبِـعٌ ،يا مَوْل يَ اَتَيُْت كَ خائِفا
جةُ الِ عَلَى
فَآمِنّي ،وَاَتَيْتُ كَ مُ سْتَجيا فَاَ ِجرْ ن ،وَاَتَيْتُ كَ فَقيا فََاغْنِ ن سَيّدي َومَوْل يَ اَنْ تَ مَوْل يَ ُح ّ
سرّ ُكمْ َوعَلنِيَتِكُمْ وَبِظا ِهرِكُمْ وَباطِنِكُمْ وَاَوّلِكُمْ وَآ ِخرِكُمْ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ كَ التّال
اْلخَلْقِ اَ ْجمَعيَ ،آمَنْ تُ بِ ِ

لِكِتابِ الِ وَاَميُ الِ الدّاعي اِلَى الِ بِاْلحِ ْك َمةِ وَاْلمَوْعِ َظةِ اْلحَسََنةَِ ،لعَنَ الُ ُا ّمةً ظَ َلمَتْكَ ،وََلعَنَ الُ ُا ّمةً
َس ِمعَتْ بِذِلكَ َفرَضِيَتْ ِبهِ .

ّث صلّ عند الرّأس ركعتي فاذا سلّمت فقُل :

اَللّ ـهُمّ اِنّي َل كَ صَلّيْتُ وََل كَ رَ َكعْ تُ وَلَ كَ َسجَدْتُ وَ ْحدَ كَ ل شَري كَ لَ كََ ،فاِنّ هُ ل َتجُوزُ ال صّلةُ
حمّد
حمّد وَآلِ ُم َ
وَالرّكُو عُ وَال سّجُودُ اِلّ لَ كَ لَِنّ كَ اَنْ تَ الُ ل اِلـهَ الّ اَنْ تَ ،اَللّـ ُهمّ صَلّ عَلى ُم َ

وَاَْب ِلغْهُ ْم عَنّي اَ ْفضَلَ السّلمِ وَالّتحِّيةِ وَا ْر ُد ْد عَلَيّ مِنْهُمُ السّلمَ ،اَللّـ ُهمّ وَهاتانِ الرّ ْكعَتانِ َهدِّيةٌ مِنّي اِل
سَّيدِي اْلحُ سَ ْينِ بْ ِن عَلِيّ عليه ما ال سلم اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّ د َوعَلَيْ هِ ،وََتقَبّ ْلهُ ما مِنّي وَا ْجرِ ن

عَل ْيهِما اَ ْفضَلَ َامَلي وَرَجائي فيكَ وَفِي وَلِيّكَ يا وَلِيّ اْلمُ ْؤمِنيَ .
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ب على القب وقبّله وقُل :
ثّ انك ّ

اَلسّل ُم عَلَى اْلحُسَ ْينِ بْنِ عَلِيّ اَْلمَظْلُومِ الشّهيدِ ،قَتيلِ اْلعَبَراتِ وَاَسيِ الْ ُكرُباتِ ،اَللّـهُمّ اِنّي اَ ْش َهدُ اَنّهُ

حقّ كَ ،اَ ْك َرمْتَ هُ بِكَرامَتِ كَ وَخََتمْ تَ لَ هُ بِالشّهادَةِ ،وَ َجعَلْتَ هُ سَيّدا مِ نَ
صفِيّكَ الثّاِئرُ ِب َ
وَلِيّ كَ وَابْ نُ وَلِيّ كَ وَ َ

السّادَةِ وَقائِدا مِنَ الْقادَةِ ،وَاَ ْك َرمَْتهُ بِطيبِ الْوِلدَةِ وََاعْطَيَْتهُ مَواريثَ الَْنْبِياءِ ،وَ َجعَلَْتهُ ُحجّ ًة عَلى خَ ْلقِكَ
حةَ ،وََبذَلَ ُم ْهجَتَهُ في كَ حَتّى اسْتَ ْن َقذَ عِبادَ كَ مِنَ اْلجَهاَلةِ
مِنَ الَْوْ صِياءِ ،فََا ْعذَرَ فِي الدّعاءَِ ،ومَنَحَ النّصي َ
وَحَ ْيرَ ِة الضّلَلةِ ،وَ َقدْ تَوا َز َر عَلَيْ هِ مَ ْن َغرّتْ هُ الدّنْ يا وَبا عَ حَظّ هُ مِ نَ الْ ِخرَةِ بِا َلْدْ ن ،وََترَدّى فِي هَوا هُ

خطَ نَبِيّ كَ وَاَطا عَ مِ نْ عِبادِ كَ اُوْل الشّقا قِ وَالنّفا قِ وَ َحمَ َلةَ الَْوْزارِ اْلمُ سْتَوْجِبيَ النّارَ،
وَاَ ْسخَطَكَ وَاَ ْس َ

ك َدمُهُ
ل غَ ْيرَ ُمدْبِر ل تَأ ُخذُهُ فِي الِ لَ ْو َمةُ لئِم حَتّى ُسفِكَ فِي طاعَتِ َ
فَجا َهدَ ُهمْ فيكَ صابِرا ُمحْتَسِبا ُمقِْب ً
وَاسْتُبيحَ حَر ُيهُ ،اَللّـ ُهمّ اْلعَنْ ُهمْ َلعْنا وَبيلً َو َعذّْبهُ ْم عَذابا اَليما .

ّث اعطف على علي بن الُسي (عليهما السلم) وهو عند رجل السي (عليه السلم) وقُل :

اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وَلِيّ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا بْ نَ رَ سُولِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا بْ نَ خاتَ مِ النّبِّييَ ،اَل سّلمُ
عَلَيْ كَ يا ابْ نَ فا ِط َمةَ سَّيدَةِ نِ ساءِ الْعالَميَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا بْ نَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا
اْلمَظْلُومُ الشّهيدُِ ،باَب اَنْتَ وَُامّي ِعشْتَ سَعيدا وَقُتِلْتَ مَظْلُوما شَهيدا .

ثّ انرف ال قبور الشّهداء ر ضي ال عن هم وقُل  :اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ اَّيهَا الذّابّو َن عَ نْ تَوْحيدِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ بِما
صََبرُْتمْ فَِنعْ َم ُعقْبَى الدّارِِ ،باَب اَنْتُ مْ وَُامّي ُفزْتُ مْ فَوْزا

ض ال مشهد العبّاس بن عل يّ (عليهما السلم)وقف
عَظيما ،ثّ ام ِ

صدّيقُ اْلمُوا سي ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ آمَنْ تَ بِالِ
على ضري ه الشّريـف وقُل  :اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا اْلعَبْدُ ال صّاِلحُ وَال ّ

صرْتَ ابْ نَ رَ سُولِ الَِ ،و َدعَوْ تَ اِل سَبيلِ الِ وَوا سَيْتَ بَِنفْ سِكََ ،فعَلَيْ كَ مِ نَ الِ اَ ْفضَلُ الّتحِّيةِ
وَنَ َ
صرَ اْلحُسَيْنِ
صرَ دينِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا نا ِ
وَالسّلمِ ،ثّ انكبّ على القب وقُل  :بِاَب اَنْتَ وَُامّي يا نا ِ

صرَ اْلحُسَ ْينِ الشّهيدِ ،عَلَيْ كَ مِنّي السّلمُ ما بَقيتُ وََبقِ يَ اللّيْلُ
صدّيقِ ،اَلسّل ُم عَلَيْ كَ يا نا ِ
ال ّ

وَالنّهارُ ،ثّ

ت  ...ال ثّ ارجع ال
صلّيْ ُ
ع بدعاء اَللّـهُمّ اِنّي َ
صلّ عند رأسه (عليه السلم) ركعتي وقُل ما قلت عند رأس السي (عليه السلم)أي اد ُ

ب أن ل تعله موضِع مبيتك ،فاذا أردت وداعه فقُم عند الرّأس وأنت تبكي
مشهد السي (عليه السلم)واقم عنده ما أحببت الّ انّه يستح ّ
وتقُول :

صرِفْ فَل عَ نْ مَللَة ،وَاِ نْ اَقِ مْ فَل عَ نْ
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا مَوْل يَ سَلمَ مُ َودّع ل قال وَل سَئِمَ ،فاِ نْ اَنْ َ
سُوءِ َظنّ بِما َو َعدَ الُ الصّابِرينَ ،يا مَوْليَ ل َجعَلَهُ الُ آ ِخرَ اْل َعهْدِ مِنّي ِلزِيارَتِكَ ،وَ َرزَقَنِيَ اْلعَ ْودَ اِلَيْكَ
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شهَدِ كَ آميَ رَبّ
وَاْلمَقا مَ فِي َح َرمِ كَ وَالْكَوْ نَ فِي َم ْ

الْعالَميَ ،ثّ قبّله وامر عليه جيع جسدك فانّه أمان وحِرز واخرج

من عنده القهقرى ول تولّه دبرك وقُل  :اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا با بَ اْلمَقا مِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا شَري كَ اْل ُقرْآ نِ ،اَل سّلمُ

جةَ اْلخِصامِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا سَفيَنةَ النّجاةِ ،اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا مَلئِ َكةَ رَبّي اْلمُقيميَ فِي
عَلَيْ كَ يا ُح ّ
حرَ مِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ اَبَدا ما بَقي تُ وََبقِيَ اللّيْلُ وَالنّهارُ (وقُل) اِنّا لِ وَاِنّا اِلَيْ هِ را ِجعُو نَ وَل حَوْلَ
هـذا اْل َ
وَل ُقوّةَ اِلّ بِالِ اْلعَلِيّ

ا ْلعَظي مِ ،ثّ ان صرف .وقال ال سّيد ا بن طاوُس وممّد بن الشهدي  :فاذا فعلت ذلك كنت كمن زار ال ف

عرشه .

عرَفة .
السّادسةُ  :زيارة الحُسين (عليه السلم) في يوم َ
ل وعددا ونن تشويقا للزّائرين
اعلم ا ّن ما روي من أهل البيت الطّاهرين العصومي صلوات ال عليهم اجعي ف زيارة عرفة مّا ل يصى فض ً
نورد منها البعض اليسي .
ج فأعرف عند قب السي (عليه السلم) ،قال :
بسند معتب عن بشي الدّهان قال  :قلت لل صّادق صلوات ال وسلمه عليه  :ربا فاتن ال ّ
أح سنت يا بش ي ايّ ما مؤ من أ تى قب ال سي صلوات ال عل يه عارفا بقّه ف غ ي يوم ع يد ك تب له عشرون حجّة وعشرون عمرة مبورات

متقبّلت وعشرون غزوة مع نبّ مر سل أو امام عادل ،و من أتاه ف يوم عر فة عارفا بقّه ك تب له ألف حجّة وألف عمرة مبورات متقبّلت
وألف غزوة َم َع نبّ مرسل أو امام عادل  .قال  :فقلت له  :وكيف ل بثل الوقف ؟ قال  :فنظر الّ شبه الغضب ثّ قال  :يا بشي انّ الؤمن اذا

أتى قب الُسي صلوات ال عليه يوم عرفة واغتسل بالفرات ثّ توجّه اليه كتب ال عزّوجل له بك ّل خطوة حجّة بناسكها ول أعلمه الّ قال
وعمرة (وقيل غزوة(.
وف احاديث كثية معتبة ا نّ ال تعال ينظر ال زوّار قب السي (عليه السلم)نظر الرّحة ف يوم عرفة قبل نظره ال أهل عرفات ،وف حديث
معتب عن رفاعة  ،قال  :قال ل الصّادق (عليه السلم)  :يا رفاعة أحججت العام؟ قلت  :جعلت فداك ما كان عندي ما أحجّ به ولكنّي عرفت
عند قب السي (عليه السلم)  ،فقال ل  :يا رفاعة ما قصّرت عمّا كان أهل من فيه لو ل انّي أكره ان يدع النّاس الجّ لدّثتك بديث ل تدع

ل ثّ قال  :أخبن أب  ،قال  :من خرج ال قب السي (عليه السلم)عارفا بقّه غي
زيارة قب السي صلوات ال عليه أبدا ،ثّ سكت طوي ً

ب.
مستكب صحبه ألف ملك عن يينه وألف ملك عن شاله وكتب له ألف حجّة وألف عمرة مع نبّ أو وصيّ ن ّ

وأمّا كيفيّة زيارته (عليه السلم) فهي على ما أورده اجلّة العلماء وزعماء الذهب والدّين كما يلي  :اذا أردت زيارته ف هذا اليوم فاغتسل من
الفرات ان امكنك والّ فمن حيث امكنك والبس أطهر ثيابك واقصد حضرته الشّريفة وأنت على سكينة ووقار ،فاذا بلغت باب الائر فكبّر
ال تعال وقُل :

حمْدُ لِ الّذي هَدانا
َالُ اَكَْبرُ وقل َ :الُ اَكَْبرُ كَبيا وَاَْلحَ ْمدُ لِ كَثيا وَ سُبْحانَ الِ بُ ْكرَةً وَاَصيلً ،وَاْل َ
لِهذا وَما كُنّا لَِنهَْتدِىَ لَوْل َا نْ هَدانَا الَُ ،ل َقدْ جاءَ تْ رُ سُلُ رَبّنا بِاْلحَقّ ،اَل سّل ُم عَلى رَ سُولِ الِ صَلّى

الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،اَل سّل ُم عَلى اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّل ُم عَلى فا ِط َمةَ الزّهْراءِ سَّيدَةِ نِساءِ الْعالَميَ ،اَل سّلمُ

سنِ وَاْلحُ سَ ْينِ ،اَل سّلمُ عَلى عَلِيّ بْ نِ اْلحُ سَ ْينِ ،اَل سّل ُم عَلى ُمحَ ّمدِ بْ نِ عَليّ ،اَل سّلمُ عَلى
عَلَى اْلحَ َ
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َج ْع َفرِ بْ نِ ُمحَمّد ،اَل سّلمُ عَلى مُو سَى بْ نِ َج ْعفَر ،اَل سّل ُم عَلى عَلِيّ بْ نِ مُوسى ،اَل سّل ُم عَلى ُمحَ ّمدِ بْ نِ
حمّ د ،اَل سّل ُم عَلَى اْلحَ سَنِ بْ نِ عَلِيّ ،اَل سّل ُم عَلَى اْلخَلَ فِ ال صّاِلحِ
عَلِيّ ،اَل سّل ُم عَلى عَلِيّ بْ نِ ُم َ

اْلمُنْتَ َظرِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا اَبا عَبْدِالِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ ،عَبْدُ كَ وَابْ ُن عَ ْبدِ كَ وَابْ نُ َامَتِ كَ
ح ْمدُ لِ الّذي هَدا ن
صدِكَ ،اَْل َ
ش َهدِ كَ وََت َقرّ بَ اِلَى الِ ِبقَ ْ
اْلمُوال ِلوَلِيّ كَ اْلمُعادي ِل َعدُوّ كَ ا سْتَجارَ ِبمَ ْ

صدَكَ .
لِوِليَِتكَ وَ َخصّن ِبزِيارَِتكَ وَ َسهّلَ ل َق ْ

صفْوَةِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وا ِر ثَ نُوح نَبِيّ
ثّ ادخل ف قف مّا يلي الرّأس و قل  :اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ آدَ مَ َ

الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ اِبْراهي مَ خَليلِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ مُو سى كَلي مِ الِ ،اَل سّلمُ

حمّد حَبيبِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا وا ِر ثَ
عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ عيسى روُ حِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا وا ِر ثَ ُم َ

اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا وا ِر ثَ فا ِط َمةَ الزّهْراءِ ،ال سّلمُ عَلَي كَ يا ب َن َممّد الُصطَفى  ،ال سّلمُ

علَيْ كَ يا ب نَ عليّ الُرتَضى ،ال سَل ُم عَلَي كَ يا ب نَ فا ِط َمةَ الزَهْراءِ ،ال سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ خَد َيةَ الْكُبْرى،

اَال سّلمُ عَلَ ْي كَ يا ثارَ الِ وَابْ نَ ثا ِر هِ وَاْلوِْترَ اْلمَوْتُورَ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ اَ َقمْ تَ ال صّلةَ ،وَآتَيْ تَ الزّكاةَ،
ت عَنِ اْلمُنْكَرِ ،وَاَ َطعْتَ الَ حَتّى اَتاكَ الْيَقيُ ،فَ َلعَنَ الُ ُا ّمةً قَتَلَ ْتكَ ،وََلعَ َن الُ
وََا َمرْتَ بِاْل َمعْروُفِ ،وََنهَيْ َ

ُا ّمةً ظَ َلمَتْ كَ ،وََلعَ نَ الُ ُا ّمةً َسمِعَتْ بِذلِ كَ َفرَضِيَ تْ بِ هِ ،يا مَوْل يَ يا اَ با عَ ْبدِالِ اُ ْش ِهدُ الَ َومَلئِكَتَ هُ

وَاَنْبِيائَ هُ َورُ ُس َلهُ اَنّي بِكُ مْ مُ ْؤمِ نٌ وَِباِيابِكُ مْ ،مُوقِ نٌ ِبشَرايِ عِ دي ن وَخَواتي ِم َعمَلي َومُ ْنقَلَ ب اِل رَبّي،

فَ صَلَواتُ الَ عَلَيْكُ مْ َوعَلى َارْواحِكُم ْـ َوعَلى اَجْ سادِ ُكمْ َوعَلى شا ِهدِكُ مْ َوعَلى غائِبُكُ مْ وَظا ِهرِكُ مْ
وَباطِنِكُ مْ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ خاتَ مَ النّبِيّيَ وَابْ نَ سَّيدِ الْوَ صِّييَ وَابْ نَ اِما مِ اْلمُتّقيَ وَابْ نَ قاِئدِ اْل ُغرّ

حجّليَ اِل جَنّا تِ النّعي مِ ،وَكَيْ فَ ل تَكُو نُ كَذلِ كَ وَاَنْ تَ با بُ اْلهُدى وَاِما مُ التّقى وَاْل ُعرْوَةُ الْوُثْقى
الُْم َ
ضعْ تَ مِ نْ َثدْىِ الْيا نِ،
جةُ عَلى َاهْ ِل الدّنْ يا وَخامِ سُ َا صْحابِ الْكِ سا ِء غَذّتْ كَ َيدُ الرّحْ َمةَِ ،ورَ َ
حّ
وَاْل ُ

ل عَلَيْك َوعَلى
صلَواتُ ا ِ
جرِ الِْسْلمِ ،فَالّن ْفسُ غَ ْيرُ راضِيَة ِبفِراقِكَ وَل شاكّة فِي حَياتِكَ َ
َورُبّيتَ فِي ِح ْ
آباِئكَ وَاَبْناِئكَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا صَريعَ اْلعَ ْبرَةِ السّاكَِبةِ ،وَقَرينَ اْلمُصيبَةِ الرّاتَِبةَِ ،لعَنَ الُ ُا ّمةً اسَْتحَلّتْ

مِنْ كَ الَْمحارِ مَ وانَْتهَكَ تْ فِي كَ حُر َمةَ ال سلمَِ ،فقُتِلْ تَ صَلّى الُ عَلَيْ كَ َم ْقهُورا ،وََا صَْبحَ رَ سُو ُل الِ

صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ِب كَ مَوْتُورا ،وَاَ صَْبحَ كِتا بُ الِ ِب َف ْقدِ كَ َم ْهجُورا ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ َوعَلى َجدّ كَ

وَاَبي كَ وَُامّ كَ وَاَخي كَ َوعَلَى الَِْئ ّمةِ مِ نْ بَني كََ ،وعَلَى اْلمُ سَْتشْهَدينَ َمعَ كَ َوعَلَى اْلمَلئِ َكةِ الْحافّيَ
ِبقَ ْبرِ كَ وَالشّاهِدي نَ ِلزُوّا ِر كَ اْلمُ ْؤمِنيَ بِاْلقَبُولِ عَلى دُعا ِء شيعَِت كَ ،وَاَل سّل ُم عَلَيْ كَ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ
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ِباَب اَنْتَ وَُامّي يَا ْبنَ رَسُولِ الِِ ،باَب اَنْتَ وَُامّي يا اَبا عَبْدِالَِ ،ل َقدْ عَ ُظمَتِ الرّزِّيةُ وَجَلّتِ اْلمُصيَبةُ ِبكَ
جمَ تْ وََتهَيَّأ تْ ِلقِتالِ كَ ،يا
عَلَيْ نا َوعَلى جَمي عِ اَ ْهلِ ال سّماواتِ وَالَْرْ ضِ ،فَ َلعَ نَ الُ ُا ّمةً اَ ْسرَجَتْ وَاَْل َ

ك عِ ْندَهُ وَبِالَْمحَلّ الّذي
مَوْليَ يا اَبا عَ ْبدِالِ قَصَدْتُ َحرَمَكَ وَاَتَيْتُ َمشْ َهدَكَ اَسْألُ الَ بِالشّأْنِ الّذي لَ َ

جعَلَن َمعَكُمْ فِي الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ ِبمَنّهِ وَجُودِهِ وَ َك َرمِهِ
حمّد وَاَنْ َي ْ
حمّد وَآلِ ُم َ
َلكَ َلدَيْهِ َانْ يُصَلّىَ عَلى ُم َ
.

ثّ قبّل الضّريح وصلّ عند الرّأس ركعتي تقرأ فيهما ما أحببت من السّور فاذا فرغت فقل :

سجُودَ ل
صلّيْتُ وَ َر َكعْتُ وَ َسجَدْتُ َلكَ وَ ْحدَكَ ل شَريكَ لَكَ ،لَِ ّن الصّلةَ وَالرّكُوعَ وَال ّ
اَللّـ ُهمّ اِنّي َ
تَكُو نُ اِلّ َل كَ لَِنّ كَ اَنْ تَ الُ ل اِلـهَ اِلّ اَنْ تَ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد وَاَبْ ِل ْغهُ ْم عَنّي

اَ ْفضَلَ الّتحِّيةِ وَال سّلمِ ،وَا ْر ُد ُد عَلَيّ مِ ْنهُ مُ الّتحِّيةَ وَال سّلمَ ،اَللّ ـ ُهمّ وَهاتا نِ الرّ ْكعَتا نِ َهدِّيةٌ مِنّي اِل
حمّ د
ص ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُم َ
مَوْل يَ وَ سَيّدي وَاِما مي اْلحُ سَيْنِ ابْ نِ عَلِيّ عليه ما ال سلم ،اَللّ ـهُمّ َ
وََتقَبّلْ ذلِكَ مِنّي ،وَا ْجزِن عَلى ذلِكَ اَ ْفضَلَ َامَلي َورَجائي فيكَ وَفِي وَلِيّكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ.

ّث صر ال عند رجلي السي وزُر عليّ بن الُسي (عليهما السلم) ورأسه عند رجلي أب عبد ال (عليه السلم) وقُل :

اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ نَبِيّ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ،
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ اْلحُ سَ ْينِ الشّهيدِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ اَيّهَا الشّهيدُ ابْ نُ الشّهيدِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا

اْلمَظْلُو مُ ابْ نُ اْلمَظْلُو مَِ ،لعَ نَ الُ ُا ّمةً قَتَلَ ْت كَ ،وََلعَ نَ الُ ُا ّمةً ظَ َلمَتْ كَ ،وََلعَ نَ الُ ُا ّمةً َس ِمعَتْ بِذلِ كَ

َفرَضِيَ تْ بِ هِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْل يَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وَلِيّ الِ وَابْ نَ وَلِيّ هَِ ،لقَ ْد عَ ُظمَ تِ اْلمُ صيَبةُ

ك عَلَيْ نا َوعَلى جَمي عِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،فَ َلعَ نَ الُ ُا ّمةً قَتَلَ ْت كَ وَاَْبرَأُ اِلَى الِ وَاِلَ ْي كِ مِ ْنهُ مْ فِي
ت الرّزِّيةُ ِب َ
وَجَلّ ِ

الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ .
ثّ توجّه ال الشّهداء وزُرهم وقُل :

صفِياءَ الِ وََا ِودّاءَ هُ اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ يا اَنْصارَ
اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا اَوْلِياءَ الِ وَاَحِبّا َء هُ ،اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا اَ ْ

دي نِ الِ وَاَنْ صارَ نَبِيّ هِ وَاَنْ صارَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاَنْ صارَ فا ِطمَةَ سَّيدَةِ نِ ساءِ الْعالَميَ ،اَل سّل ُم عَلَيْكُ مْ يا

صحِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكُمْ يا اَنْصارَ أب عَبْدِالِ اْلحُسَيْنِ الشّهيدِ اْلمَظْلُومِ
حمّد اْلحَسَنِ الْوَلِيّ النّا ِ
اَنْصارَ اَب ُم َ

ت الِ عَلَ ْيهِ مْ اَ ْجمَعيَ ،بِاَب اَنْتُ مْ وَُامّي طِبْتُ مْ وَطابَ تِ الَْرْ ضُ الّت فيها دُفِنْتُ مْ ،وَ ُفزْتُ مْ وَالِ فَوْزا
صَلَوا ُ
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عَظيما ،يا لَيْتَن كُنْ تُ َمعَكُ مْ فَاَفُوزُ َمعَكُ مْ فِي اْلجِنا نِ مَ عَ الشّهَداءِ وَال صّالِحيَ وَحَ سُنَ اُولئِ كَ رَفيقا،
وَالسّل ُم عَلَيْ ُكمْ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
ّث عُد ال عند رأس الُسي صلوات ال وسلمه عليه واكثر من الدّعاء لنفسك ولهلك ولخوانك الؤمني .
ض ال مشهد العبّاس (رضي ال عنه) فاذا أتيته فقف على قبه وقُل :
وقال السّيد ابن طاوُس والشّهيد  :ثّ ام ِ

اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا اَبَا اْلفَضْلِ اْلعِبّا سَ بْ نَ اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ سَّيدِ الْوَ صِّييَ ،اَل سّلمُ
عَلَيْ كَ يَا بْ نَ َاوّلِ اْلقَوْ مِ اِ سْلما وَاَ ْق َدمِهِ مْ ايانا وَاَقْ َو ِمهِ مْ بِدي نِ الِ وَاَحْوَ ِطهِ ْم عَلَى الِْ سْلمِ ،اَ ْش َهدُ َل َقدْ

نَصَحْتَ لِ وَِلرَسُوِلهِ وَلَِخيكَ فَِنعْمَ الَْخُ اْلمُواسي ،فَ َلعَنَ الُ ُا ّمةً قَتَلَتْكَ ،وََلعَنَ الُ ُا ّمةٌ ظَ َلمَتْكَ ،وََلعَنَ

الُ ُا ّمةً ا سَْتحَلّتْ مِ ْن كَ الَْمحارِ مَ وَانَْتهَكَ تْ فِي قَتْ ِل كَ ُح ْرمَةَ الِْ سْلمِ ،فَِنعْ مَ الَْ خُ ال صّاِبرُ الُْمجا ِهدُ
خ الدّافِ ُع عَ نْ اَخي هِ الُْمجي بُ اِل طا َعةِ رَبّ هِ ،الرّاغِ بُ فيـما زَ ِهدَ في ِه غَ ْيرُ هُ مِ نَ
صرُ وَالَْ ُ
الُْمحامِي النّا ِ
حقَكَ الُ ِبدَرَ َجةِ آبائِكَ فِي دارِ النّعيمِ اِّنهُ حَميدٌ مَجيدٌ .
الثّوابِ اْلجَزيلِ وَالثّناءِ اْلجَميلِ ،وَاَْل َ
ب على القب وقل :
ثّ انك ّ

صدْتَُ ،رغْبَةً فِي ثَواِب كَ َورَجاءً ِل َم ْغ ِفرَتِ كَ وَجَزيلِ اِحْسانِكَ،
اَللّـ ُهمّ َل كَ َت َعرّضْ تُ وَِلزِيا َرةِ اَوْلِياِئ كَ قَ َ

جعَلَ ِرزْقي ِبهِ مْ دارّاَ ،وعَيْشي ِبهِ مْ قارّا ،وَزِيارَت
حمّد ،وَاَ نْ َت ْ
حمّد وَآلِ ُم َ
َفاَ ْساَلُكَ َا نْ تُ صَلّيَ عَلى ُم َ

ِبهِ مْ َمقْبُوَلةًَ ،وذَنْب ِبهِ مْ َمغْفُورا ،وَاقْلِبْن ِبهُ مْ ُمفْلِحا مُ ْنجِحا مُ سْتَجابا دُعائي ِباَ ْفضَلِ ما يَ ْنقَلِ بُ بِ هِ اَ َحدٌ
ِمنْ زُوّارِهِ وَالْقاصِدينَ اِلَ ْيهِ ِبرَ ْحمَتِكَ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .

ثّ قبّل الضّريح وصلّ عنده صلة الزّيارة وما بدا لك  ،فاذا أردت وداعه فقُل ما ذكرناه سابقا ف وداعه (عليه السلم(.

السّابعةُ  :زيارة عاشُوراء .
اعلم ا ّن ما خ صّ من الزّيارات بيوم عاشوراء عديدة ون ن للخت صار نقت صر من ها على زيارت ي و قد ذكر نا ف أعمال يوم عاشوراء ايضا من
الزّيارة وغيها ما يناسب القام .

الزّيارة الُولى
مّا أرد نا ايرداه ُه نا هي زيارة عاشوراء الشهورة ويُزار ب ا من قرب و من ُب عد ،وروايت ها الشرو حة ك ما روا ها الشّ يخ أ بو جع فر الطّو سي ف
الصباح ما يلي  :روى ممّد بن اساعيل بن بزيع ،عن صال بن عقبة ،عن أبيه ،عن الباقر (عليه السلم)قال  :من زار السي بن عل ّي (عليهما
ال سلم) ف يوم عاشوراء من الحرّم ي ظل عنده باكيا ل قى ال عزّو جل يوم يلقاه بثواب أل في حجّة وأل في عُمرة وأل في غزوة كثواب من ح جّ
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واعتمر وغزا مع رسُول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) ومع الئمّة الرّاشدين  ،قال  :قلت  :جعلت فداك فما لن كان ف بعيد البلد وأقاصيها
ول يك نه ال سي ال يه ف ذلك اليوم ؟ قال  :اذا كان كذلك برز ال ال صّحراء أو صعد سطحا مرتفعا ف داره وأو مأ ال يه بال سّلم واجت هد ف

الدّعاء على قاتليه وصلّى من بُعد ركعتي وليكن ذلك ف صدر النّهار قبل أن تزُول الشّمس ثّ ليندب السي (عليه السلم) ويبكيه ويأمر من
ف داره مّن ل يتّقيه بالبكاء عليه ويقم ف داره الُصيبة باظهار الزع عليه وليعزّ فيها بعضهم بعضا بصابم بالسي (عليه السلم)وأنا الضّامن

ل م اذا فعلوا ذلك ج يع ذلك  ،قلت  :جعلت فداك أ نت الضّا من ذلك ل م والزّع يم ؟ قال  :أ نا الضّا من وأ نا الزّع يم ل ن ف عل ذلك  .قلت :

فك يف يعزّي بعض نا بعضا ؟ قال  :تقولون َ :اعْظَ مَ الُ اُجُورَنا ِبمُصابِنا بِاْلحُ سَيْنِ عليه السلم وَ َجعَلَنا وَاِيّاكُ ْم مِ نَ

حمّد عليهم السلم،
الطّالِبيَ بِثا ِر هِ مَ عَ وَلِيّ هِ الِْما مِ اْل َم ْهدِيّ مِ نْ آلِ ُم َ

وان استطعت أن ل ترج ف يومك ف حاجة

فافعل فانّه يوم نس ل يقضي فيه حاجة مؤمن وان قضيت ل يبارك له فيما ادّخر ول يبارك له ف أهله ،فاذا فعلوا ذلك كتب ال لم ثواب ألف

ب ور سُول ووصيّ وصدّيق
حجّة وألف عمرة وألف غزوة كلّها مع رسول ال ( صلى ال عل يه وآله وسلم)وكان له أجر وثواب مُ صيبة ُك ّل ن ّ
وشهيد مات أو قُتل منذ خلق ال الدّنيا ال أن تقُوم السّاعة .
قال صال بن عقبة وسيف بن عمية  :قال علقمة بن ممّد الضرمي  :قلت للباقر صلوات ال وسلمه عليه  :علّمن دعاءً أدعو به ف ذلك
اليوم اذا أنا زُرته من قُرب ودعاءا أدعو به اذا ل أزره من قُرب وأومأت من بُعد البلد ومن داري بال سّلمة اليه  .فقال ل  :يا علقمة اذا أنت

صلّيت الرّكعتي بعد أن تؤمي اليه بالسّلم فقل بعد الياء اليه من بعد التّكبي هذا القول (أي الزّيارة التية) فانّك اذا قُلت ذلك فقد دعوت با

يدعُو به زوّاره من اللئ كة وك تب ال لك مائة ألف ألف در جة وك نت ك من ا ستشهدوا م عه تشارك هم ف درجات م ،و ما عر فت ا ّل ف زُمرة

الشّهداء الّذين استشهدوا معه وكتب لك ثواب زيارة كلّ نبّ و ُكلّ رسُول وزيارة كلّ من زار السي (عليه السلم)منذ يوم قُتل سلم ال عليه

وعلى أهل بيته  .تقول :

اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا اَبا عَبْدِالِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ(ال سّلمُ عَلَي كَ يا خَِيرَةِ الِ وابْ نَ خَيَتِ هِ)
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَابْ نَ سَّيدِ الْوَ صِّييَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ فا ِطمَةَ سَّيدَةِ نِ ساءِ

الْعالَميَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا ثارَ الِ وَابْنَ ثارِهِ وَالْوِْترَ اْلمَوْتُورَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ َوعَلَى الَْرْواحِ الّت َحلّ تْ

ِبفِناِئ كَ عَلَيْكُ مْ مِنّي جَميعا سَلمُ الِ اَبَدا ما بَقي تُ وََبقِىَ اللّ ْيلُ وَالنّهارُ ،يا اَ با عَ ْبدِالِ َل َقدْ عَ ُظمَ تِ

ك عَلَيْنا َوعَلى جَمي عِ اَهْلِ الِْ سْلمِ وَجَلّ تْ َوعَ ُظمَ تْ مُصيبَتُكَ فِي
الرّزِّيةُ وَ َجلّ تْ َوعَ ُظمَ تِ اْلمُصيَبةُ ِب َ
ت عَلى جَمي عِ اَ ْهلِ ال سّماواتِ ،فَ َلعَ نَ الُ ُا ّمةً اَ ّسسَتْ اَ ساسَ الظّلْ مِ وَاْلجَوْ ِر عَلَيْكُ مْ َاهْلَ
ال سّماوا ِ

الْبَيْ تِ ،وََلعَ نَ الُ ُا ّمةً دَفَعَتْكُ مْ عَ نْ مَقامِكُ مْ وَاَزالَتْكُ مْ عَ نْ مَراتِبِكُ مُ الّت رَتّبَكُ مُ الُ فيها ،وََلعَ نَ الُ ُا ّمةً
قَتَلَتْكُ مْ وََلعَ نَ الُ اْل ُممَهّدي نَ َلهُ مْ بِالّتمْكيِ مِ نْ قِتالِكُ مَْ ،برِئْ تُ اِلَى الِ وَاِلَيْكُ مْ مِ ْنهُ مْ َومِ نْ اَشْياعِهِ مْ

وَاَتْبا ِعهِ مْ وَاَوْلِياِئهِم ،يا اَبا عَبْدِالِ اِنّي سِ ْلمٌ ِلمَ نْ ساَلمَكُمْ وَ َحرْ بٌ ِلمَ نْ حارَبَكُ مْ اِل يَوْ مِ اْلقِيا َمةِ ،وََلعَ نَ

الُ آلَ زِياد وَآلَ َمرْوا نَ ،وََلعَ نَ الُ بَن ُامَّيةَ قاطَِبةً ،وََلعَ نَ الُ ابْ نَ َمرْجاَنةَ ،وََلعَ نَ الُ ُع َمرَ بْ نَ َسعْد،

جمَ تْ وَتََنقّبَ تْ ِلقِتاِل كَِ ،باَب اَنْ تَ وَُامّي َل َقدْ عَظُ مَ مُصاب
وََلعَ َن الُ ِشمْرا ،وََلعَ نَ الُ ُا ّمةً اَ ْسرَجَتْ وَاَْل َ

ِبكَ فَاَ ْسأَلُ الَ الّذي َ ْكرَمَ مَقامَكَ وَاَ ْك َرمَن َانْ َيرْزُقَن طَلَبَ ثارِكَ مَعَ اِمام مَنْصُور مِنْ اَهْلِ بَيْتِ ُمحَمّد
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صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْن عِنْدَ كَ وَجيها بِاْلحُ سَيْنِ عليه السلم فِي الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ ،يا اَبا
سنِ وَاِلَيْ كَ ِبمُوالتِ كَ
عَ ْبدِالِ اِنّي اََت َقرّ بُ اِل الِ وَ اِل رَ سُوِلهِ وَاِل اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاِل فا ِط َمةَ وَاِلَى اْلحَ َ
حرْ بَ وَبِالْبَراءَةِ ِممّ نْ اَ َسسّ اَساسَ الظّلْ مِ وَاْلجَوْ ِر عَلَيْكُ مْ وَاَْبرَأُ
وَبِالْبَراءَةِ ( ِممّ نْ قاتَ َل كَ وَنَ صَبَ َل كَ اْل َ

اِلَى الِ وَاِل رَ سُوِلهِ) مِمّ نْ اَ َسسّ اَساسَ ذلِ كَ وَبَن عَلَيْ هِ بُنْيانَ هُ وَجَرى فِي ظُ ْلمِ هِ وَجَوْ ِر ِه عَلَيْكُ مْ وَعلى
اَشْياعِكُ مَْ ،برِئْ تُ اِلَى الِ وَاِلَيْكُ مْ مِ ْنهُ مْ وَاََت َقرّ بُ اِلَى الِ ُثمّ اِلَيْكُ مْ ِبمُوالتِكُ مْ َومُوالةِ وَلِيّكُ مْ وَبِالْبَراءَةِ

حرْبَ وَبِالْبَراءَةِ مِنْ اَشْيا ِعهِمْ وَاَتْبا ِعهِمْ ،اِنّي سِ ْلمٌ ِلمَنْ ساَلمَ ُكمْ وَ َح ْربٌ
مِنْ َاعْدائِكُمْ وَالنّاصِبيَ لَكُمُ اْل َ

ِلمَ نْ حارَبَكُ مْ وَوَلِىّ ِلمَ نْ والكُ مْ َو َعدُوّ ِلمَ نْ عاداكُ مْ فَاَ سْأَلُ الَ الّذي أ ْك َرمَ ن ِبمَ ْعرِفَتِكُ مْ َو َم ْعرِ َفةِ

جعَلَن َمعَكُ مْ فِي الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ وَاَ نْ يُثَبّ تَ ل عِنْدَكُ مْ َقدَ مَ
اَوْلِيائِكُ مْ وَ َرزَقَنِى الْبَراءَةَ مِ نْ َاعْدائِكُ مْ َا نْ َي ْ
حمُودَ لَكُ ْم عِنْدَ الِ وَاَ نْ َيرْزُقَن طَلَبَ ثاري مَعَ
صدْق فِي الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ وَاَ ْسأَُلهُ اَ نْ يُبَ ّلغَنِى اْلمَقامَ الَْم ْ
ِ

حقّكُ مْ وَبِالشّأ نِ الّذي لَكُ ْم عِ ْندَ هُ َا نْ ُيعْطِيَن ِبمُصاب
حقّ مِنْكُ مْ وَاَ سْألُ الَ ِب َ
اِمام هُدىً ظاهِر ناطِق بِاْل َ
بِكُ مْ اَ ْفضَلَ ما ُيعْ طي مُ صابا ِبمُ صيبَِتهِ مُ صيَبةً ما َاعْ َظمَ ها وََاعْظَ مَ رَزِيّتَ ها فِي الِْ سْلمِ وَفِي جَمي عِ

السّماواتِ وَا ْلرْضِ اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْن فِي مَقامي هذا مِمّنْ تَنالُهُ مِنْكَ صَلَواتٌ وَرَ ْح َمةٌ َو َم ْغفِرَةٌ ،اَللّـهُمّ

حمّدـ ،اَللّــُهمّ اِنّ هذا يَوْمٌـ
حمّدـ وَآلِ ُم َ
حمّدـ َومَماتـ مَماتَـ ُم َ
حمّدـ وَآلِ ُم َ
ا ْجعَلْ َمحْياىَ َمحْيـا ُم َ

تََبرّكَتْ بِهِ بَنُو ُامَّيةَ وَابْنُ آكِ َلةِ الَْكبادِ اللّعيُ ابْنُ اللّعيِ عَلى لِساِنكَ وَلِسانِ نَبِيّكَ صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

صلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،اَللّـهُمّ اْلعَ نْ اَبا ُسفْيانَ َومُعاوَِيةَ وَيَزيدَ
فِي كُلّ مَوْطِن َومَوْقِف وَقَ فَ في هِ نَبِيّ كَ َ

ابْ نَ مُعاوَِي َة عَلَ ْيهِ مْ مِنْ كَ ال ّلعَْنةُ اََبدَ الْبِدي نَ ،وَهذا يَوْ مٌ َفرِحَ تْ بِ هِ آلُ زِياد وَآلُ َمرْوا نَ ِبقَتْ ِلهِ مُ اْلحُ سَيْنَ
ف عَلَ ْيهِ مُ ال ّلعْ نَ مِنْ كَ وَاْلعَذا بَ (الَْلي مَ) اَللّـهُمّ اِنّي اََت َقرّ بُ اِلَ ْي كَ
صَلَواتُ الِ عَلَيْ هِ ،اَللّـ ُهمّ فَضاعِ ْ

فِي هذَا الْيَوْ مِ وَفِي مَوْقِفي هذا وَاَيّا مِ حَيات بِالْبَراءَةِ مِ ْنهُ مْ وَال ّلعَْن ِة عَلَ ْيهِ مْ وَبِاْلمُوالةِ لِنَبِيّ كَ وَآلِ نَبِيّ كَ

حمّد وَآ ِخرَ
عَلَيْ هِ وَعليهم السلم ثّ تقول مائة مرّة  :اَللّـ ُهمّ اْلعَ نْ اَوّلَ ظالِم ظَلَ مَ َحقّ ُمحَمّد وَآلِ ُم َ
تابِع لَ ُه عَلى ذلِ كَ ،اَللّ ـ ُهمّ اْلعَ نِ اْلعِ صاَبةَ الّ ت جا َهدَ تِ اْلحُ سَيْنَ (عل يه ال سلم) وَشاَيعَ تْ وَباَيعَ تْ
ت عَلى قَتْ ِلهِ ،اَللّـ ُهمّ اْلعَ ْنهُمْ جَميعا ثّ تقول مائة مرّة  :اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا اَبا عَبْدِالِ َوعَلَى الَْرْواحِ الّت
وَتاَبعَ ْ

ك عَلَيْ كَ مِنّي سَلمُ الِ اَبَدا ما بَقي تُ وََبقِ يَ اللّيْلُ وَالنّهارُ وَل َجعَلَ هُ الُ آ ِخرَ اْل َع ْهدِ مِنّي
حَلّ تْ ِبفِنائِ َ

ُسـْينِ َوعَلى اَصـْحابِ
ُسـيْنِ َوعَلى اَوْلدِ اْلح َ
ْنـ اْلح َ
ُسـيْنِ َوعَلى عَلِيّ ب ِ
ِلزِيارَتِكُمـْ ،اَلسـّلمُ عَلَى اْلح َ
اْلحُ سَيْنِ ،ثّ تقول  :اَللّـهُمّ خُ صّ اَنْ تَ اَوّلَ ظالِم بِال ّلعْ نِ مِنّي وَاْبدَأْ بِ هِ اَوّلً ُثمّ (اْلعَ نِ) الثّانَ وَالثّالِ ثَ

وَالرّابِ عَ اَللّـ ُهمّ اْلعَ نْ يَزيدَ خامِسا وَاْلعَ ْن عُبَ ْيدَ الِ بْ نَ زِياد وَابْ نَ َمرْجاَنةَ َوعُ َمرَ بْ نَ َسعْد وَ ِشمْرا وَآلَ
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حمْدُ َح ْمدَ
َكـ اْل َ
ْمـ اْلقِيا َمةِ ثّ تسـجد وتقُول  :اَللّــهُمّ ل َ
ْوانـ اِل يَو ِ
سـفْيانَ وَآلَ زِياد وَآلَ َمر َ
اَبـ ُ
ح ْمدُ لِ عَلى عَظي مِ َرزِيّت اَللّـ ُهمّ ارْزُقْن شَفا َعةَ اْلحُ سَيْنِ يَوْ مَ الْوُرُودِ
ك عَلى مُصاِب ِهمْ اَْل َ
الشّاكِري نَ لَ َ

جهُ مْ دُو نَ اْلحُ سَ ْينِ عليه
صدْق عِ ْندَ كَ مَ عَ اْلحُ سَ ْينِ وَاَ صْحابِ اْلحُ سَ ْينِ اَلّذي نَ َبذَلُوا ُمهَ َ
وَثَبّ تْ ل َقدَ مَ ِ

السلم .
قال علقمة  :قال الباقر (عليه السلم)  :وان استطعت أن تزُوره ف ُكلّ يوم بذه الزّيارة ف دارك فافعل فلك ثواب جيع ذلك .
ت مع صفوان بن مهران وجاعة من أصحابنا ال الغر يّ بعدما خرج ال صّادق
وروى ممّد بن خالد الطّيالسي عن سيف بن عمية  ،قال  :خرج ُ

(عليه السلم)فسرنا من الية ال الدينة فلمّا فرغنا من الزّيارة أي زيارة امي الؤمني (عليه السلم) صرف صفوان وجهه ال ناحية أب عبد ال
(عليه السلم) فقال لنا :تزورون الُسي (عليه السلم) من هذا الكان من عند رأس امي الؤمني (عليه السلم) من هاهُنا أومأ اليه ال صّادق

(عليه السلم) وأنا معه  ،قال سيف بن عمية  :فدعا صفوان بالزّيارة الّت رواها علقمة بن ممّد الضرمي عن الباقر (عليه السلم) ف يوم
عاشوراء ثّ صلّى ركعتي عند رأس امي الؤمني (عليه السلم) وودّع ف دبرها امي الؤمني (عليه السلم)وأومأ ال السي صلوات ال عليه

بالسّلم منصرفا وجهه نوه وودّع وكان مّا دعا دبرها :

يا َالُ يا َالُ يا َالُ ،يا مُجيبَ َدعْوَةِ اْل ُمضْ َطرّينَ ،يا كاشِفَ ُكرَبِ اْلمَكْرُوبيَ ،يا غِياثَ اْلمُسْتَغيثيَ ،يا
صرِخيَ ،وَيا مَنْ هُوَ اَ ْقرَبُ اِلَيّ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ ،وَيا مَنْ َيحُولُ بَيْنَ اْلمَرْءِ وَقَلْبِهِ ،وَيا مَنْ
صَريخَ اْلمُسْتَ ْ

ُهوَ بِاْلمَنْ َظرِ ا َلْعْلى وَ بِالُْفـقِ اْلمُبيِ ،وَيا مَ نْ هُوَ الرّحْم نُ الرّحي مُ عَلَى اْل َعرْ شِ ا سْتَوى ،وَيا مَ نْ َيعْلَ مُ

خفِي ال صّدُورُ ،وَيا مَ نْ ل َتخْفى عَلَيْ هِ خافِيَ هٌ ،يا مَ نْ ل َتشْتَبِ ُه عَلَيْ هِ الَْ صْواتُ ،وَيا
خائَِنةَ ا َلْعْيُ نِ وَما ُت ْ
حيَ ،يا ُمدْرِ كَ ُكلّ فَوْت ،وَيا جامِ عَ ُكلّ َشمْل،
مَ نْ ل ُتغَلّطُ هُ الْحاجا تُ ،وَيا مَ نْ ل يُ ْب ِرمُ هُ اِلْحا حُ اْلمُلِ ّ

وَيا بارِئَ الّنفُوسِ َب ْعدَ اْلمَ ْوتِ ،يا مَنْ هُوَ كُلّ يَوْم فِي شَأن ،يا قاضِىَ الْحاجاتِ ،يا مَُنفّسَ الْ ُكرُباتِ ،يا

ُمعْطِيَ السّؤُلتِ ،يا وَلِيّ ال ّرغَباتِ ،يا كافِىَ اْل ُمهِمّاتِ ،يا مَنْ يَكْفي مِنْ كُلّ شَىْء وَل يَكْفي مِنْهُ شَيءٌ

حقّ فا ِط َمةَ بِنْ تِ
فِي ال سّماواتِ وَالَْرْ ضِ ،اَ ْساَلُكَ ِبحَقّ ُمحَمّد خاتَ مِ النّبِيّيَ َوعَلِيّ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،وَِب َ

شفّعُ اِلَ ْيكَ،
حسَيْنِ فَاِنّي ِبهِمْ اَتَوَجّهُ اِلَ ْيكَ فِي مَقامي هذا وَِب ِهمْ اَتَوَسّلُ وَِب ِهمْ اََت َ
سنِ وَاْل ُ
حقّ اْلحَ َ
نَبِيّكَ ،وَِب َ

سمُ وََا ْعزِ مُ عَلَ ْي كَ ،وَبِالشّأ نِ الّذي َلهُ مْ عِنْدَ كَ وَبِاْل َقدْرِ الّذي َلهُ مْ عِنْدَ كَ ،وَبِالّذي
ح ّقهِ مْ اَ ْسأَلُكَ وَاُقْ ِ
وَِب َ

َفضّلَْتهُمْ عَلَى الْعالَميَ ،وَبِا ْسمِكَ الّذي َجعَلْتَ ُه عِنْدَهُمْ وَبِهِ خَصَصَْت ُهمْ دُونَ الْعالَميَ ،وَبِهِ اَبَنَْتهُمْ وَاَبَنْتَ
َفضْ َلهُ مْ مِ نْ َفضْلِ الْعالَميَ ،حَتّى فا قَ َفضْ ُلهُ مْ َفضْلَ الْعالَميَ جَميعا ،اَ ْساَلُكَ اَ نْ تُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّ د
ف عَنّي َغمّي وَ َهمّي َو َكرْب ،وَتَ ْكفِيَنِى اْل ُمهِمّ مِ نْ ُامُوري ،وََت ْقضِ َي عَنّي دَيْن وَ
وَآلِ ُمحَمّد وََا نْ تَ ْكشِ َ

تُجيَ ن مِ نَ اْل َفقْرِ وَتُجيَ ن مِ نَ الْفا َقةِ وَُتغْنِيَ ن عَ نِ اْلمَ سْأََلةِ اِلَى الَْمخْلُوقيَ ،وَتَ ْكفِيَ ن هَمّ مَ نْ اَخا فُ
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ف عُ سْرَهُ ،وَ ُحزُوَنةَ مَ نْ اَخا فُ ُحزُونَتَ هُ ،وَ َشرّ مَ نْ اَخا فُ َشرّ هَُ ،ومَكْرَ مَ نْ اَخا فُ
سرَ مَ نْ اَخا ُ
َهمّ هَُ ،وعُ ْ
مَ ْكرَهُ ،وََبغْيَ مَنْ اَخافُ َبغْيَهُ ،وَ جَوْرَ مَنْ اَخافُ جَ ْورَهُ ،وَسُلْطانَ مَنْ اَخافُ سُلْطاَنهَُ ،وكَ ْيدَ مَنْ اَخافُ

كَ ْيدَ هَُ ،و َم ْقدُرَةَ مَ نْ اَخا فُ َم ْقدُرَتَ هُ عَلَيّ ،وََت ُردّ عَنّي كَ ْيدَ الْكََيدَةِ َومَ ْكرَ اْلمَكَرَةِ ،اَللّ ـهُمّ مَ نْ اَرادَ ن
صرِفْ عَنّي كَ ْيدَ هُ َومَكْرَ هُ وَبَأ َسهُ وَاَمانِيّ هُ ،وَامَْنعْ ُه عَنّي كَيْ فَ شِئْ تَ وَاَنّى
َفاَ ِردْ هَُ ،ومَ نْ كادَن فَ ِكدْ هُ ،وَا ْ

سقْم ل تُعافيهَِ ،وذُلّ
شِئْتَ ،اَللّـ ُهمّ ا ْشغَلْ ُه عَنّي ِب َفقْر ل َتجُْبرُهُ ،وَبِبَلء ل تَسُْترُهُ ،وَبِفاقَة ل تَسُدّها ،وَبِ ُ
ضرِ بْ بِالذّلّ نَ صْبَ عَيْنَيْ هِ ،وََادْخِ ْل عَلَيْ هِ اْل َف ْقرَ فِي مَ ْنزِلِ هِ،
ل ُت ِعزّ هُ ،وَِبمَ سْكَنَة ل َتجُْبرُ ها ،اَللّ ـ ُهمّ ا ْ

سهِ ذِكْري كَما اَْنسَيَْتهُ ذِ ْكرَكَ،
شغَ َلهُ عَنّي ِبشُغْل شاغِل ل فَراغَ لَهُ ،وَاَنْ ِ
سقْمَ فِي َبدَنِهِ ،حَتّى َت ْ
وَاْلعِ ّلةَ وَال ّ

وَ ُخ ْذ عَنّي بِ سَ ْم ِعهِ وَبَ صَرِهِ وَلِساِنهِ وََيدِ هِ َورِجْلِ هِ وَقَلْبِ هِ وَجَمي عِ جَوارِحِ هِ ،وََادْخِ ْل عَلَيْ هِ فِي جَمي ِع ذلِ كَ

جعَلَ ذلِ كَ لَ هُ ُشغْلً شا ِغلً بِ ِه عَنّي َوعَ نْ ذِكْري ،وَا ْكفِن يا كافِ يَ مال يَكْفي
شفِ هِ حَتّى َت ْ
سقْمَ وَل َت ْ
الْ ّ
سِواكَ ،فَاِنّكَ الْكافِي ل كافِىَ سِواكََ ،و ُمفَرّجٌ ل ُمفَرّجَ سِواكََ ،ومُغيثٌ ل مُغيثَ سِواكَ ،وَجارٌ ل جارَ

سِواكَ ،خابَ مَنْ كانَ جارُهُ سِواكََ ،ومُغيثُهُ سِواكََ ،و َم ْفزَعُهُ اِل سِواكََ ،و َم ْهرَبُهُ اِل سِواكََ ،ومَ ْلجَأُهُ اِل
غَ ْيرِكـََ ،ومَنْجاهُـ مِن ْـ َمخْلُوق غَ ْيرِكـَ ،فَاَنْتَـِثقَتـ َورَجائي َو َم ْفزَعـي َو َم ْهرَبـ َومَ ْلجَئي َومَنْجاىَ فَبِكَـ

شفّ عَُ ،فاَ ْساَلُكَ يا َالُ يا َالُ يا
جحُ ،وَِب ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد اَتَوَجّ هُ اِلَ ْي كَ وَاَتَوَ سّلُ وَاََت َ
اَ سَْتفِْتحُ وَِب كَ اَ سْتَ ْن ِ

حمْدُ وََل كَ الشّ ْكرُ وَاِلَيْ كَ اْل ُمشْتَكى وَاَنْ تَ اْلمُ سْتَعانُ فَاَ سْاَُلكَ يا اَلُ يا اَلُ يا اَلُ ِبحَقّ
اَلُ ،فَ َل كَ اْل َ

ف عَنّي غَمّي وَهَمّي وَ َكرْ ب فِي
حمّ د ،وَاَ نْ تَ ْكشِ َ
حمّ د وَآلِ ُم َ
حمّ د َا نْ تُ صَلّيَ عَلى ُم َ
حمّ د وَآلِ ُم َ
ُم َ
ف عَنّي كَما َكشَفْتَ
شفْتَ عَنْ نَبِيّكَ َهمّهُ َو َغمّهُ وَ َكرْبَهُ وَ َكفَيْتَهُ هَوْ َل َعدُوّهِ ،فَا ْكشِ ْ
مَقامي هذا كَما َك َ

ف عَنّي هَوْلَ ما اَخا فُ َهوْلَ هَُ ،ومَؤَُنةَ ما
صرِ ْ
ت عَنْ هُ وَا ْكفِن كَما َكفَيْتَ هُ ،وَا ْ
ج عَنّي كَما َفرّجْ َ
عَنْ هُ وَ َفرّ ْ
صرِفْن ِبقَضاءِ حَوائِجيَ ،وكِفاَيةِ
اَخا فُ مَؤُنَتَ هُ ،وَ َهمّ ما اَخا فُ َهمّ هُ بِل مَؤُنَة عَلى َنفْسي مِ نْ ذلِ كَ ،وَا ْ
ما اَ َهمّن َهمّ هُ مِ نْ َا ْمرِ آ ِخرَت َودُنْياىَ ،يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ وَيا اَبا عَ ْبدِالِ ،عَلَيْكُما مِنّي سَلمُ الِ اَبَدا ما

بَقي تُ وََبقِ يَ اللّيْلُ وَالنّهارُ وَل َجعَلَهُ الُ آ ِخرَ اْل َع ْهدِ مِنْ زِيارَتِكُما ،وَل َفرّقَ الُ بَيْن وَبَيْنَكُما ،اَللّـهُمّ
شرْن فِي ُز ْمرَِتهِ مْ وَل ُت َفرّ قْ بَيْن
حمّد َوذُرّيّتِ هِ وََامِتْن مَماَتهُ مْ وَتَوَفّن عَلى مِلِّتهِ مْ ،وَا ْح ُ
اَحْيِن حَياةَ ُم َ
وَبَيَْنهُ مْ َطرْ َفةَ عَيْن اَبَدا فِي الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ ،يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ وَيا اَبا عَ ْبدِالِ اَتَيْتُكُما زائِرا َومُتَوَ ّسلً اِلَى

شفِعا بِكُما اِلَى الِ (تَعال) فِي حاجَت هذِ هِ فَا ْشفَعا ل َفاِنّ
الِ رَبّي وَرَبّكُماَ ،ومُتَوَجّها اِلَيْ هِ بِكُما َومُ سَْت ْ
ب عَنْكُما مُنْتَظِرا
لَكُما عِ ْندَ الِ اْلمَقا مَ الَْمحْمُودَ ،وَالْجا هَ الْوَجي هَ ،وَاْلمَنْزِلَ الرّفي عَ وَالْوَسي َلةَ ،اِنّي اَْنقَلِ ُ

جزِ الْحا َجةِ وَقَضائِها وَنَجاحِها مِنَ الِ ِبشَفاعَتِكُما ل اِلَى الِ فِي ذلِكَ ،فَل اَخيبُ وَل يَكُونُ مُ ْنقَلَب
لِتََن ّ
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مُ ْنقَلَبا خائِبا خا سِرا ،بَلْ يَكُو نُ مُ ْنقَلَ ب مُ ْنقَلَبا راجِحا (راجِيا) ُمفْلِحا مُ ْنجِحا مُ سْتَجابا ِبقَضاءِ جَمي عِ
شفّ عا ل اِلَى الِ ،اْنقَلَبْ تُ عَلى ما شاءَ الُ وَل حَوْلَ وَل قُوّةَ اِلّ بِالُِ ،مفَوّضا َامْري اِلَى
حَوائِ جي وََت َ

الِ مُ ْلجِأً َظهْري اِلَى الِ ،مُتَ َو ّكلً عَلَى الِ وَاَقُولُ حَ سْبِيَ الُ وَكَفى َسمِعَ الُ ِلمَ نْ دَعا لَيْ سَ ل وَراءَ
الِ وَوَراءَكُ مْ يا سادَت مُنْتَ هى ،ما شاءَ رَبّي كا نَ وَمالَ مْ َيشَأْ لَ مْ يَكُ نْ ،وَل َحوْلَ وَل قُوّةَ اِلّ بِالِ،

صرَفْتُ يا سَيّدي يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ َومَوْل يَ
اَ سْتَ ْو ِدعُ ُكمَا الَ وَل َجعَلَ هُ الُ آ ِخرَ اْل َع ْهدِ مِنّي اِلَيْكُما ،اِنْ َ
وَاَنْ تَ يا اَبا عَبْدِالِ يا سَيّدي وَ سَلمي عَلَيْكُما مُتّ صِلٌ مَا اتّ صَلَ اللّيْلُ وَالنّهارُ وا صِلٌ ذلِ كَ اِلَيْكُما غَيْرُ

حقّكُما اَنْ يَشاءَ ذلِكَ وََي ْفعَلَ فَاِنّهُ حَميدٌ مَجيدٌ ،اِْنقَلَبْتُ
حجُوب عَنْكُما سَلمي ِانْ شاءَ الُ ،وَاَ ْسأَُلهُ ِب َ
َم ْ

ى عَنْكُمـا تائِبا حامِدا ل ِ شاكِرا راجِيا ِللِْجاَب ِة غَ ْيرَ آي ِس وَل قان ِط تائِبا عائِدا راجِعا اِل
سـّيدَ ّ
يـا َ

زِيارَتِكُما غَ ْيرَ راغِب عَنْكُما وَل ِمنْ زِيارَتِكُما َبلْ راجِعٌ عاِئدٌ ِانْ شاءَ الُ وَل َحوْلَ وَل قُوّةَ اِلّ بِالِ ،يا
سادَت َرغِبْ تُ اِلَيْكُ ما وَاِل زِيارَتِكُ ما َب ْعدَ اَ نْ زَ ِهدَ فيكُ ما وَفِي زِيارَتِكُ ما اَهْ ُل الدّنْ يا فَل خَيّبَنِ يَ الُ ما

رَجَوْتُ وَما َامّلْتُ فِي زِيارَتِكُما اِّنهُ قَريبٌ مُجيبٌ.

قال سيف بن عمية :فسألت صفوانا فقُلت له :انّ علقمة بن ممّد ل يأتنا بذا عن الباقر (عليه السلم) انّما أتانا بدعاء الزّيارة  ،فقال صفوان :

وردت مع سيّدي الصّادق صلوات ال وسلمه عليه ال هذا الكان ففعل مثل الّذي فعلناه ف زيارتنا ،ودعا بذا الدّعاء عند الوداع بعد أن صلّى
كما صلّينا وودّع كما ودّعنا  ،ثّ قال صفوان  :قال ال صّادق (عليه السلم)  :تعاهد هذه الزّيارة وادعُ بذا الدّعاء وزُر به فانّي ضامن على ال

لك ّل من زار بذه الزّيارة ودعا بذا الدّعاء من قُرب أو بُعد انّ زيارته مقبولة وسعيه مشكور وسلمه واصل غي مجُوب وحاجته مقضيّة من ال
تعال بال غة ما بل غت ول ييبُه ،يا صفوان وجدت هذه الزّيارة مضمُو نة بذا الضّمان عن أ ب وأ ب عن أب يه عل يّ بن ال سي (عليه ما ال سلم)
مضمونا بذا الضّمان عن السي (عليه السلم)والسي (عليه السلم) عن أخيه السن (عليه السلم) مضمُونا بذا الضّمان ،والسن (عليه

ال سلم) عن أب يه ام ي الؤمن ي (عل يه ال سلم)مضمونا بذا الضّمان ،وامي الؤمن ي (عل يه ال سلم) عن ر سول ال ( صلى ال عل يه وآله و سلم)

مضمُونا بذا الضّمان ،ورسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم)عن جبئيل (عليه السلم) مضمونا بذا الضّمان ،وجبئيل عن ال تعال مضمونا
بذا الضّمان ،وقد آل ال على نفسه عزّوجل ا نّ من زار السي (عليه السلم)بذه الزّيارة من قُرب أو بُعد ودعا بذا الدّعاء قبلت منه زيارته

وشفعته ف مسألته بالغة ما بلغت واعطيته سؤله ثّ ل ينقلِب عنّي خائبا واقلبه مسرورا قريرا عينه بقضاء حاجته والفوز بالنّة والعتق من النّار،
وشفعته ف كلّ من شفع خل ناصب لنا أهل البيت ،آل ال تعال بذلك على نفسه وأشهدنا با شهدت به ملئكة ملكوته ،ثّ قال جبئيل  :يا

رسول ال أرسلن ال اليك سُرورا وبشرى لك ولعليّ وفاطمة والسن والسي والئمة من ولدك وشيعتكم ال يوم البعث ل زلت مسرورا ول

زال علي وفاطمة والسن والسي وشيعتكم مسرورين ال يوم البعث  ،قال صفوان  :قال ل الصّادق (عليه السلم) :يا صفوان اذا حدث لك

ال ال حا جة فزُر بذه الزّيارة من ح يث ك نت واد عُ بذا الدّعاء و سل ربّك حاج تك تأ تك من ال ،وال غ ي ملف وعده ر سوله بوده وبنّه
والمد ل .
ج وقوله (عليه
أقول  :ورد ف كتاب النّجم الثّاقب ق صّة تشرّف الاج ال سّيد احد الرّشت بالضُور عند امام العصر أرواحنا فداه ف سفر ال ّ
السلم) له  :لاذا ل تقرأ زيارة عاشوراء ،عاشوراء عاشوراء عاشوراء ونن سنرويها بعد الزّيارة الامعة الكبية ان شاء ال .
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وقال شيخنا ثقة السلم النّوري (رحه ال)  :أمّا زيارة عاشوراء فكفاها فضلً وشرفا انّها ل تسانخ سائر الزّيارات الّت هي من انشاء العصوم
واملئه ف ظاهر المر وان كان ل يبز من قلوبم الطّاهرة الّ ما تبلغها من البدأ العلى بل تسانخ الحاد يث القدسيّة الت أوحى ال جلّت

عظمته با ال جبئيل بن صّها با فيها من اللّعن وال سّلم والدّعاء ،فأبلغها جبئيل ال خات النّبيي ( صلى ال عليه وآله وسلم) وهي كما دلّت
عليه التجارب فريدة ف آثارها من قضاء الوائج ونيل القاصد ودفع العادي لو واضب عليها الزّائر أربعي يوما أو أقلّ ،ولكن أعظم ما انتجته

من الفوائد ما ف كتاب دار ال سّلم وملّخصه انّه حدث الثّقة ال صّال التّقي الاج الول حسن اليزدي الجاور للمشهد الغرو يّ وهو من الّذين

وفوا ب قّ الجاورة وأتعبوا أنف سهم ف العبادة ،عن الّث قة الم ي الاج ممّد عل ّي اليزدي قال  :كان ف يزد ر جل صال فا ضل مشت غل بنف سه

ومواظب لعمارة رمسه يبيت ف اللّيال بقبة خارج بلدة يزد تُعرف بالزار وفيها جلة من ال صّلحاء ،وكان له جار نشأ معه من صغر سنّه عند

الُعلّم وغيه ال أن صار عشّارا وكان كذلك ال أن مات ودفن ف تلك القبة قريبا من الحلّ الّذي كان يبيت ف الرّجل ال صّال الذكور ،فرآه

ي حسن وعليه نضرة النّعيم ،فتقدّم اليه وقال له  :انّي عال ببدئك ومنتهاك وباطنك وظاهرك ول تكن مّن
بعد موته بأق ّل من شهر ف النام ف ز ّ

يتمل ف حقّه حسن الباطن ول يكن عملك مقتضيا أ ّن العذاب والنكال فبم نلت هذا القام  ،قال :نعم المر كما قلت ،كنت مقيما ف أشدّ

العذاب من يوم وفات ال أمس وقد توفّيت فيه زوجة الستاذ أشرف الدّاد ودفنت ف هذا الكان ،وأشار ال طرف بينه وبينه قريب من مائة

ذراع و ف ليلة دفنها زار ها أ بو ع بد ال (عل يه ال سلم) ثلث مرّات و ف الرّة الثّال ثة أ مر بر فع العذاب عن هذه ال قبة ف صرت ف نع مة وسعة

وخفض عيش ودعة ،فانتبه متحيّرا ول تكن له معرفة بالدّاد وملّه فطلبه ف سُوق الدّادين فوجده  ،فقال له  :ألك زوجة ؟ قال  :نعم توفّيت
بالمس ودفنتها ف الكان الفلن وذكر الوضع الّذي أشار اليه  ،قال  :فهل زارت أبا عبد ال (عليه السلم) ؟ قال  :ل  ،قال  :فهل كانت
تذكر مصائبه ؟ قال  :ل  ،قال  :فهل كان لا ملس تذكر فيه مصائبه ؟ قال  :ل  ،فقال الرّجل  :وما تريد من ال سّؤال ؟ فق صّ عليه رؤياه ،
قال  :كانت مواظبة على زيارة عاشوراء .

الثّانية زيارة عاشُوراء غَير المشهُورة
و هي تنا ظر الزّيارة الشهُورة التداولة ف ال جر والثّواب خلوّا من عناء اللّ عن وال سّلم مائة مرّة ،و هي فوز عظ يم ل ن يشغله عن تلك الزّيارة
شا غل هام ،وكيفيّت ها على ما ف كتاب الزار القد ي من دون الشّرح ك ما يلي  :من أح بّ أن يزوره (عل يه ال سلم) من بُ عد البلد أو قُرب ا
فليغتسل ويبز ال ال صّحراء أو يصعد سطح داره فيصلّي ركعتي يقرأ فيهما سورة ُقلْ هُ َو الُ َاحَدٌ فاذا سلّم أومأ اليه بال سّلم وليتوجّه بال سّلم

والياء والنيّة ال جهة قب أب عبد ال السي (عليه السلم) ّ ،ث يقول بشوع واستكانة :

اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يَا بْنَ رَسُولِ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يَا بْنَ الْبَشيِ النّذيرِ وَابْنَ سَّيدِ الْوَ صِّييَ ،اَلسّلمُ عَلَيْ كَ
يَا بْ نَ فا ِط َمةَ سَّيدَةِ نِساءِ الْعالَميَ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا خَِيرَةِ الِ وَابْ نَ خَِيرَتِ هِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا ثا َر الِ

وَابْ نَ ثارِ هِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا الْوِْترُ اْلمَوْتُور ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا الِْما مُ الْهادِي الزّكيّ َوعَلى َارْواح

حَلّ تْ ِبفَنائِ كَ وَاَقامَ تْ فِي جَوارِ كَ وَوَ َفدَ تْ مَ عَ ُزوّارِ كَ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ مِنّي ما بَقي تُ وََبقِ يَ اللّيْلُ

ُسـلِميَ وَفِي اَهْ ِل السـّماواتِ وََاهْلِ
ّتـ فِي اْلمُ ْؤمِني َ وَاْلم ْ
ِكـ الرّزِّيةُ وَجَل ْ
َتـ ب َ
وَالنّهارُ ،فَ َلقَ ْد عَ ُظم ْ

ا َلْرَضيَ اَ ْجمَعيَ ،فَاِنّا لِ وَاِنّا اِلَيْهِ را ِجعُونَ صَلَواتُ الِ وََبرَكاتُهُ وََتحِيّاتُ ُه عَلَيْكَ يا اَبا عَ ْبدِالِ اْلحُسَيْنَ
صرَتَكَ
َوعَلى آباِئكَ الطّيّبيَ اْلمُنَْتجَبيَ َوعَلى ُذرّيّاتِ ُكمُ اْلهُداةِ اْل َمهْدِّييََ ،لعَنَ الُ ُا ّمةً َخذَلَتْكَ وََترَكَتْ نُ ْ
َو َمعُونََت كَ ،وََلعَ نَ الُ ُا ّمةً اَ ّسسَتْ اَ ساسَ الظّلْ مِ لَكُ مْ َو َم ّهدَ تِ اْلجَ ْو َر عَلَيْكُ مْ ،وَ َطرّقَ تْ اِل َاذِيّتِكُ مْ
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وََتحَّيفِكُ مْ وَجا َر تْ ذلِ كَ فِي دِيا ِركُ مْ وَاَشْياعِكُ مَْ ،برِئْ تُ اِلَى الِ َعزّوَجَلّ وَاِلَيْكُ مْ يا سادات َومَوالِيّ
وَاَِئمّ ت مِ ْنهُ مْ َومِ نْ اَشْيا ِعهِ مْ وَاَتْباعِهِ مْ وَاَ سْألُ الَ الذي َأ ْكرَ مَ يا مَوالِيّ مَقامَكُ مْ وَ َشرّ فَ مَ ْنزِلَتَكُ مْ
وَشَأنَكُ مْ اَ نْ يُ ْك ِرمَن بِوِليَتِكُ مْ َو َمحَبّتِكُمْ وَالْئتِما مِ بِكُ مْ وَبِالْبَراءَةِ مِنْ َاعْدائِكُ مْ وَاَسْألُ الَ الَْبرّ الرّحي مَ

حمّ د ،وََا نْ
َا نْ َيرْزُقَ ن مَ َودّتَكُ مْ ،وَاَ نْ يُوَ ّفقَ ن لِلطّلَ بِ بِثا ِركُ مْ مَ عَ الِْما مِ اْلمُنْتَ َظرِ الْهادي مِ نْ آلِ مُ َ
جعَلَ ن َمعَكُ مْ فِي الدّنْ يا وَالْ ِخرَةِ ،وَاَ نْ يُبَ ّلغَنِي اْلمَقا مَ الَْمحْمُودَ لَكُ ْم عِنْدَ الِ وَاَ سْألُ الَ َعزّوَجَلّ
َي ْ
حقّكُ مْ وَبِالشّأْ نِ الّذي َجعَلَ الُ لَكُ مْ َا نْ ُيعْطِيَن ِبمُصاب بِكُ مْ اَ ْفضَلَ ما َاعْطى مُصابا ِبمُصيبَة ،اِنّا لِ
ِب َ
جعَها وَاَنْكاها ِلقُلُو بِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُسْلِميََ ،فاِنّا لِ وَاِنّا اِلَيْهِ
وَاِنّا اِلَيْ هِ را ِجعُو نَ ،يا لَها مِنْ مُصيبَة ما اَ ْف َ

صلَواتٌ وَرَ ْح َمةٌ
حمّد وَا ْجعَلْن فِي مَقامي مِمّ نْ تَنالُ هُ مِنْ كَ َ
حمّد وَآلِ ُم َ
را ِجعُو نَ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

حمّ د وَآلِ
َو َم ْغ ِفرَةٌ وَا ْجعَلْ ن عِ ْندَ كَ وَجيها فِي الدّنْ يا وَالْ ِخرَةِ َومِ نَ اْل ُم َقرّبيَ ،فَاِنّي اََت َقرّ بُ اِلَ ْي كَ ِبمُ َ

صفْوَتِكَ مِ نْ َخ ْلقِ كَ وَخَِيرَتِ كَ
ك عَلَيْ هِ َوعَلَ ْيهِ مْ اَ ْجمَعيَ ،اَللّـ ُهمّ وَاِنّي اَتَوَ سّلُ وَاََتوَجّ هُ بِ َ
حمّد صَلَواُت َ
ُم َ

حمّد وَا ْجعَلْ َمحْياىَ
حمّد وَآلِ ُم َ
حمّد َوعَلِيّ وَالطّيّبيَ مِنْ ذُرّيِّتهِما ،اَللّـهُمّ فَصَلّ عَلى ُم َ
مِنْ خَ ْلقِكَ ُم َ
َمحْياهُ مْ َومَمات مَماَتهُ مْ وَل ُت َفرّ قْ بَيْن وَبَيَْنهُ مْ فِي الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ اِنّ كَ سَميعُ الدّعاءِ ،اَللّـ ُهمّ وَهذا

ج ّددُ في هِ الّنقْ َمةُ وَتَُنزّلَ في هِ ال ّلعَْن ُة عَلَى اللّعيِ يَزيدَ َوعَلى آلِ يَزيدَ َوعَلى آلِ زِياد َوعُ َمرَ بْ نِ َسعْد
يَوْ مٌ ُت َ

ص ِلهِمْ َحرّ
ش ْمرِ ،اَللّ ـ ُهمّ اْلعَ ْنهُ مْ وَاْلعَ نْ مَ نْ رَضِ يَ ِبقَوِْلهِ مْ وَ ِفعْ ِلهِ مْ مِ نْ اَوّل وَآخِر َلعْنا كَثيا وَاَ ْ
وَال ّ

نا ِر كَ ،وَاَ سْكِ ْن ُهمْ َجهَنّ مَ وَ سا َءتْ مَ صيا وَاَوْجِ بْ عَلَ ْيهِ مْ َوعَلى كُلّ مَ نْ شاَي َعهُ مْ وَباَي َعهُ مْ وَتاَب َعهُ مْ
وَسا َعدَ ُهمْ وَرَضِ يَ ِب ِفعْ ِلهِ مْ وَافْتَ حْ َلهُ مْ َوعَلَ ْيهِ مْ َوعَلى كُلّ مَ نْ رَضِ يَ بِذلِ كَ َلعَناِت كَ الّت َلعَنْ تَ بِها كُلّ

ظالِم وَكُلّ غاصـِب وَكُلّ جاحِـد وَكُلّ كافِـر وَ ُكلّ ُمشْرِك وَكُلّ شَيْطان رَجيـم وَ ُكلّ جَبّار عَنيـد،

ضعّف ْـ َغضَبَكَـ وَسَـخَطَكَ َوعَذابَكَـ
اَللّــُهمّ اْلعَن ْـ يَزيدَ وَآلَ يَزيدَ وَبَنـ َمرْوانَـ جَميعا ،اَللّــُهمّ وَ َ
ك عَلى اَوّلِ ظالِم ظَلَ مَ َاهْلَ بَيْ تِ نَبِيّ كَ ،اَللّـهُمّ وَاْلعَ نْ جَمي عَ الظّالِميَ َلهُ مْ وَانَْتقِ مْ مِ ْنهُ مْ اِنّ كَ
وََن ِقمَتَ َ

حمّ د ،وَاْلعَ نْ اَرْوا َحهُ مْ َودِيارَهُ مْ
ذوُ ِنقْمَة مِ نَ الُْمجْرِميَ ،اَللّ ـهُمّ وَاْلعَ نْ َاوّلَ ظالِم ظَلَ مَ آلَ بَيْ تِ ُم َ

وَقُبُورَهُ مْ ،وَاْلعَ نِ ال ّل ُهمّ اْلعِصاَبةَ الّت نازَلَ تِ اْلحُ سَيْنِ بْ نِ بِنْ تَ نَبِيّ كَ وَحارَبَتْ هُ وَقَتَلَ تْ َا صْحاَبهُ وَاَنْصا َرهُ
وََاعْوانَ هُ وَاَوْلِيائَ هُ وَشيعَتَ هُ َو ُمحِبّي هِ وَاَ ْهلَ بَيْتِ هِ َو ُذرّيَتَ هُ ،وَاْلعَ نِ اَللّـهُمّ الّذي نَ َنهَبُوا مالَ هُ وَ سَلَبُوا حَريَ هُ

س َمعُوا كَلمَ هُ وَل مَقالَ هُ ،ال ّلهُمّ وَاْلعَ نْ كُلّ مَ نْ َب َلغَ هُ ذلِ كَ َفرَضِ يَ بِ هِ مِ نَ الَْوّليَ وَالْخِري نَ
وَلَ مْ يَ ْ
وَاْلخَلئِ قِ اَ ْجمَعيَ اِل يَوْ ِم الدّي نِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا اَبا عَ ْبدِالِ اْلحُ سَ ْينَ َوعَلى مَ نْ سا َعدَكَ وَعاوََن كَ

سهِ وََبذَلَ ُمهْجَتَ هُ فِي الذّبّ عَنْ كَ ،ال سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْل يَ َوعَلَ ْيهِ مْ َوعَلى رُوحِ كَ َوعَلى
وَواساكَ بَِنفْ ِ
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َارْوا ِح ِهمْ َوعَلى ُترْبَتِكَ َوعَلى ُترْبَتِ ِهمْ ،اَللّـهُمّ َل ّق ِهمْ رَ ْحمَةً َورِضْوانا وَروُحا َورَيْحانا ،السّلمُ عَلَيْكَ يا
مَوْل يَ يا اَبا عَ ْبدِالِ يَا بْ نَ خاتَ مِ النّبِّييَ وَيَا بْ نَ سَّيدِ الْوَ صِّييَ ،وَيَا بْ نَ سَّيدَةِ نِساءِ الْعالَميَ ،ال سّلمُ

عَلَيْ كَ يا شَهيدُ يَا بْ نَ الشّهيدِ ،اَللّ ـهُمّ بَ ّلغْ هُ عَنّي فِي هذِ هِ ال سّا َعةِ وَفِي هذَا الَْيوْ مِ وَفِي هذَا الْوَقْ تِ
شهَدينَ َمعَ كَ سَلما مُتّ صِلً
َوكُلّ وَقْت َتحِّيةً وَ سَلما ،ال سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ سَّيدِ الْعالَميَ َوعَلَى اْلمُ سَْت ْ

سيِ الشَهيد،
مَا اتّصَلَ اللّيْلُ وَالنّهارُ ،السّل ُم عَلَى اْلحُسَيْنِ بْنِ عَلِىّ الشّهيدِ ،السّلمُ على عليّ بنِ الُ َ
شهَداءِ مِ نْ وُْلدِ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،ال سّلمُ
ال سّلمُ على العبا سِ ب نِ أميِ الؤمِنيَ الشَهيدِ ،ال سّل ُم عَلَى ال ّ

ص ّل عَلى
شهَد مِ نَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَللّ ـهُمّ َ
شهَداءِ مِ نْ وُْلدِ َجعْفَر َوعَق يل ،ال سّلمُ عَلى كُلّ مُ سْتَ ْ
عَلَى ال ّ
حمّد وََب ّل ْغهُمْ عَنّي َتحِّيةً وَسَلما ،السّل ُم عَلَيْكَ يا رَسُولَ الِ َوعَلَيْكَ السّلمُ َورَ ْحمَ ُة الِ
حمّد وَآلِ ُم َ
ُم َ

سنِ يا اَميَ
سنَ الُ َل كَ اْلعَزاءَ فِي وََلدِ كَ اْلحُ سَيْنِ عليه السلم ال سّلمُ عَلَ ْي كَ يا اَبَا اْلحَ َ
وََبرَكاتُ هُ ،اَحْ َ

اْلمُ ْؤمِنيَ َوعَلَيْكَ السّلمُ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُهُ ،اَحْسَنَ الُ لَكَ اْلعَزاءَ فِي وََلدِكَ اْلحُسَ ْينِ السّل ُم عَلَيْكِ
يا فا ِط َمةُ يا بِنْ تَ رَ سُولِ رَبّ الْعالَميَ َوعَلَيْ كِ ال سّلمُ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَحْ سَنَ الُ لَ كِ اْلعَزاءَ فِي

سنَ الُ
حمّد اْلحَ سَنَ َوعَلَيْ كَ ال سّلمُ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَحْ َ
وََلدِ كِ اْلحُ سَ ْينِ ،ال سّل ُم عَلَيْ كَ يا اَبا ُم َ

َل كَ اْلعَزاءَ فِي اَخي كَ اْلحُ سَيْنِ ،ال سّل ُم عَلى اَرْوا حِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِنا تِ الَْحْياءِ مِنْهُ مْ وَا َلْمْوا تِ

سنَ الُ َلهُ مُ اْلعَزاءَ فِي مَوْلهُ مُ اْلحُ سَيْنِ ،ال ّلهُمّ ا ْجعَلْنا مِ نَ
وَعليهم السلم وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَحْ َ

الطّالِبيَ بِثارِهِ مَعَ اِمام عَدْل ُت ِعزّ ِبهِ الِْسْلمَ وََاهْ َلهُ يا رَبّ الْعالَميَ.
ّث اسجد وقل :

حمْ ُد عَلى كُلّ َامْر ،وَإلَيْ كَ اْل ُمشْتَكى فِي
حمْ ُد عَلى جَمي عِ ما نا بَ مِ نْ َخطْب ،وَلَ كَ اْل َ
اَللّـهُمّ لَ كَ اْل َ
عَظي مِ اْل ُمهِمّا تِ ِبخَِيرَتِ كَ وَاَوْلِيائِ كَ وَذلِ كَ لِ ما اَوْجَبْ تَ َلهُ مْ مِ نَ الْكَرا َمةِ وَاْل َفضْلِ الْكَثيِ ،اَللّ ـ ُهمّ

شهُودِ
حمّ د وَارْزُقْ ن شَفا َعةَ اْلحُ سَ ْينِ عل يه ال سلم يَوْ مَ الْ ُورُودِ وَاْلمَقا مِ اْل َم ْ
فَ صَ ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُم َ
صدْق عِ ْندَ كَ مَ عَ اْلحُ سَيْنِ وَاَ صْحابِ اْلحُ سَيْنِ عليه السلم الّذي نَ
وَاْلحَوْ ضِ اْلمَوْرُودِ ،وَا ْجعَلْ ل َقدَ مَ ِ

جهُمْ وَجاهَدوُا َمعَهُ َاعْداءَكَ ابْتِغاءَ َمرْضاتِكَ َورَجا َءكَ وَتَصْديقا ِب َوعْدِكَ
س ِهمْ وََبذَلُو دُونَهُ ُمهَ َ
واسَوْهُ ِباَْنفُ ِ
وَخَوْفا ِمنْ وَعيدِكَ اِنّكَ لَطيفٌ لِما تَشاءُ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .

الثّامِنَةُ  :زيارة الربعين أي اليوم العشرين من صفر .
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روى الشّيخ ف التّهذيب والصباح عن المام السن العسكري (عليه السلم)قال :علمات الؤمن خس :صلة احدى وخسي أي الفرائض
اليوميّة وهي سبع عشرة ركعة والنّوافل اليوميّة وهي أربع وثلثون ركعة ،وزيارة الربعي ،والتختّم باليمي وتعفي البي بال سّجود ،والهر

ِببِ سْمِ الِ ال ّرحْم ِن الرّحي مِ ،وقد رويت زيارته ف هذا اليوم على نوين ،أحدها ما رواه الشّيخ ف التّهذيب والصباح عن صفوان المّال قال :
قال ل مولي الصّادق صلوات ال عليه ف زيارة الربعي :تزُور عند ارتفاع النّهار وتقول :

صفِّيهِ،
صفِيّ الِ وَابْ نِ َ
اَل سّلمُ عَلى وَلِيّ الِ وَحَبيِبهِ ،اَل سّل ُم عَلى خَليلِ الِ وَنَجيبِ هِ ،اَل سّلمُ عَلى َ
اَلسّل ُم عَلى اْلحُسَ ْينِ اْلمَظْلُومِ الشّهيدِ ،اَلسّلمُ على اَسيِ الْ ُكرُباتِ وَقَتيلِ اْلعَبَراتِ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْشهَدُ

صفِيّكَ الْفاِئزُ بِكَرامَتِ كَ ،اَ ْك َرمْتَ هُ بِالشّهادَةِ وَحَبَوْتَ هُ بِال سّعادَةِ،
صفِيّكَ وَابْ نُ َ
اَنّ هُ وَلِيّ كَ وَابْ نُ وَلِيّ كَ وَ َ
وَاَجْتَبَيْتَ هُ بِطي بِ الْوِلدَةِ ،وَ َجعَلْتَ هُ سَيّدا مِ نَ ال سادَةِ ،وَقائِدا مِ نَ الْقادَةِ ،وَذائِدا مِ نْ الْذادَةِ ،وََاعْطَيْتَ هُ

مَواريثَـ الَْنْبِياءِ ،وَ َجعَلْتَهُـ ُحجّ ًة عَلى خَ ْلقِكَـ مِنَـ الَْوْصـِياءِ ،فََا ْعذَرَ فِ الدّعاءِ َومَنَحَـ النّص ْـحَ ،وََبذَلَ
ُم ْهجَتَهُ في كَ لِيَسْتَ ْنقِ َذ عِبادَ كَ مِنَ اْلجَهاَلةِ وَحَ ْيرَةِ الضّلَلةِ ،وَ َقدْ تَوازَ َر عَلَيْهِ مَنْ َغرّتْهُ الدّنْيا ،وَباعَ حَظّهُ

خطَ
بِالَْ ْرذَلِ ا َلْدْ ن ،وَشَرى آ ِخرَتَ هُ بِالّثمَ نِ الَْ ْوكَ سِ ،وََتغَ ْطرَ سَ وََت َردّى فِي هَوا هُ ،وَاَ ْسخَ َطكَ وَاَ ْس َ
نَبِيّ كَ ،وَاَطا عَ مِ نْ عِبادِ كَ اَ ْهلَ الشّقا قِ وَالنّفا قِ وَ َحمَ َلةَ الَْوْزارِ اْلمُ سْتَوْجِبيَ النّارَ ،فَجا َهدَهُ مْ في كَ

صابِرا ُمحْتَسِبا حَتّى ُسفِكَ فِي طاعَتِكَ َدمُهُ وَاسْتُبيحَ حَريُهُ ،اَللّـهُمّ فَاْلعَ ْنهُمْ َلعْنا وَبيلً َو َعذّبْهُمْ عَذابا

اَليما ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يَا بْ نَ سَّيدِ الَْوْ صِياءِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ اَميُ الِ وَابْ نُ

جزٌ ما َو َعدَ كَ،
اَمينِ هِِ ،عشْ تَ سَعيدا َو َمضَيْ تَ حَميدا َومُتّ فَقيدا مَظْلُوما شَهيدا ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ الَ مُ ْن ِ
َو ُمهْلِ كٌ مَ نْ َخذَلَ كََ ،و ُمعَذّ بٌ مَ نْ قَتَلَ كَ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ وَفَيْ تَ ِب َع ْهدِ الِ وَجا َهدْ تَ فِي سَبي ِلهِ حَتّى اَتيا كَ

الْيَقيُ ،فَ َلعَ نَ الُ مَ نْ قَتَلَ كَ ،وََلعَ نَ الُ مَ نْ ظَ َلمَ كَ ،وََلعَ نَ الُ ُا ّمةً َسمِعَتْ بِذلِ كَ َفرَضِيَ تْ بِ هِ ،اَللّـهُمّ

اِنّي اُ ْشهِدُ كَ اَنّي وَلِيّ ِلمَ نْ وال هُ َو َعدُوّ ِلمَ نْ عادا هُ ِباَب اَنْ تَ وَُامّي يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ كُنْ تَ

ِسـكَ
َمـ ُتلْب ْ
ّسـكَ الْجا ِهلِّيةُ بِاَنْجاسـِها وَل ْ
َمـ تَُنج ْ
ْحامـ اْلمُ َط ّهرَةِ ،ل ْ
نُورا فِ الَْصـْلبِ الشّا ِمخَةِ وَا َلْر ِ
اْل ُمدَْلهِمّاتُ مِنْ ثِيابِها ،وَاَ ْشهَدُ اَنّكَ مِنْ دَعائِمِ الدّينِ وَاَرْكانِ اْلمُسْلِميَ َو َمعْقِلِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّكَ
الِْما مُ الَْبرّ الّتقِيّ الرّضِيّ الزّكِيّ الْهادِي اْلمَ ْهدِيّ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ الَِْئ ّمةَ مِ نْ وُْلدِ كَ كَ ِل َمةُ الّتقْوى وََاعْل مُ
جةُ على َاهْ ِل الدّنْ يا ،وَاَ ْش َهدُ اَنّي بِكُ مْ مُ ْؤمِ نٌ وَِباِيابِكُ مْ ،مُوقِ نٌ ِبشَرايِ عِ
حّ
اْلهُدى وَاْل ُعرْوَةُ الْوُثْ قى ،وَاْل ُ

دين وَخَواتي ِم عَمَلي ،وَقَلْب ِلقَلْبِكُمْ سِ ْلمٌ وََامْري َلِمْرِ ُكمْ مُتّبِعٌ وَُنصْرَت لَ ُكمْ ُم َعدّةٌ حَتّى يَأذَنَ الُ لَكُمْ،
َف َمعَكُ مْ َمعَكُ مْ ل مَ َع عَدُوّكُ مْ صَلَواتُ الِ عَلَيْكُ مْ وَعلى َارْواحِكُ مْ وَاَجْسادِ ُكمْ وَشا ِهدِكُ مْ وَغائِبِكُ مْ
وَظا ِهرِ ُكمْ وَباطِنِ ُكمْ آميَ َربّ الْعالِميَ .
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ّث تصلّي ركعتي وتدعو با أحببت وترجع .

الزّيارة الُخرى هي ما يروى عن جابر
وهي انّه روي عن عطا قال  :كُنت مع جابر بن عبد ال النصاري يوم العشرين من صفر ،فلمّا وصلنا الغاضريّة اغتسل ف شريعتها ولبس
قميصا كان معه طاهرا ثّ قال ل  :أمعك شيء من الطّيب يا عطا ؟ قلت  :سعد ،فجعل منه على رأسه وساير جسده ثّ مشى حافيا حتّى وقف

عند رأس السي (عليه السلم) وكبّر ثلثا ثّ خرّ مغشيّا عليه ،فلمّا أفاق سعته يقول  :اَلسّلمُ َعلَ ْيكُ ْم يا آ َل الِ  ..الب ،وهي بعينها ما ذكرناه
من زيارة النّصف من رجب ل يفترق عنها ف شيء سوى بضع كلمات ولعلّها من اختلف النسخ كما احتمله الشّيخ (رحه ال)  ،فمن أرادها

فليقرأ زيارة النّصف من رجب السّالفة.
أقول  :زيارة السي (عليه السلم) تزداد فضلً ف الوقات الشّريفة واللّيال واليّام الباركة مّا ل ي صّ بالذّكر ل سيّما فيما انتسب اليه من
تلك الوقات كيوم الباهلة ويوم نزول سورة َهلْ أَ تى ويوم ميلده الشّر يف وليال الم عة وغ ي ذلك من شر يف الزمان ،وي ستفاد من ب عض

الرّوايات ا نّ ال تعال ينظر ال السي (عليه السلم) ف كلّ ليلة من ليال الُمعة بعي الكرامة فيبعث ال زيارته كلّ نبّ أو وصيّ نبّ  .وروى
ابن قولويه عن ال صّادق (عليه السلم)  :ا ّن من زار قب السي ف كلّ جعة غفر ال له ول يرج من الدّنيا حسرا وكان ف النة مع الُسي

(عليه السلم)  .وف حديث العمش انّه قال له بعض جيانه  :رأيت ف النام رقعا تتساقط من السّماء فيها أمان لن زار السي (عليه السلم)
ليلة المعة ،وسيأت اشارة ال هذا ف أعمال الكاظميّة عند ذكر قصّة الاج عليّ البغدادي .
وروى ا ّن الصّادق (عليه السلم) سئل عن زيارة السي (عليه السلم) هل لا وقت أفضل من غيه ؟ قال  :زوروه ف كلّ زمان فانّ زيارته خي
مقرّر ،من أكثر منها كثر نصيبه من الي ومن أقلّ منها ق ّل نصيبه منه ،واجتهدوا ف زيارته ف الوقات الشّريفة ففيها يضاعف أجر ال صّالات

وتنل فيها اللئكة من ال سّماء لزيارته (عليه السلم)  ..الب  .ول نعثر على زيارة خا صّة له (عليه السلم) ت صّ هذه الوقات الذكورة  ،نعم
قد خرج من النّاح ية القدّ سة ف اليوم الثّالث من شعبان و هو يوم ميلده (عل يه ال سلم) دعاء ينب غي قراء ته ،و قد م ضى ف خلل أعمال ش هر

ل كثيا ايضا ونن نقتصر ف ذلك على ذكر حديثي مرويي
شعبان ،واعلم ايضا انّ لزيارته (عليه السلم) ف غي كربلء من البلد البعيدة فض ً
ف الكاف والفقيه والتّهذيب .

ش قة ونأت به الدّار فلي عل أعلى منله
الد يث الوّل  :روى ا بن أ ب عم ي عن هشام عن ال صّادق (عل يه ال سلم) قال  :اذا بعدت بأحد كم ال ّ
فيصلّي ركعتي وليؤم بالسّلم ال قبورنا فا ّن ذلك يصي الينا .
الديث الثّان  :عن حنان بن سدير عن أبيه قال  :قال ل ال صّادق (عليه السلم)  :يا سدير تزُور قب السي (عليه السلم)ف كلّ يوم؟ قلت :
جعلت فداك ل  ،قال  :ما أجفا كم  ،فتزوره ف كلّ ج عة ؟ قلت  :ل  ،قال  :فتزوره ف ك ّل ش هر ؟ قلت  :ل  ،قال  :فتزوره ف ك ّل سنة ؟

قلت  :قد يكون ذلك  ،قال  :يا سدير ما اجفاكم بالسي (عليه السلم) ،أما علمتم ا ّن ل ألفي من اللئكة  -وف رواية التّهذيب والفقيه

ألف ألف ملك  -شعثا غبا يبكون ويزُورون ل يفترون ،وما عليك يا سدير أن تزُور قب السي (عليه السلم) ف كلّ جعة خس مرّات وف
كلّ يوم مرّة؟ قلت  :جعلت فداك ا ّن بيننا وبينه فراسخ كثية  ،فقال  :تصعد فوق سطحك ثّ تلتفت ينة ويسرة ثّ ترفع رأسك ال ال سّماء ثّ

تتحوّل نو قب السي (عليه السلم) ثّ تقول :اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا اَبا عَ ْبدِالِ ال سّلمُ عَلَي كَ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ

تُكتب

لك زورة ،والزّورة حجّة وعمرة  ،قال سدير :فربّما فعلته ف الشّهر اكثر من عشرين مرّة وقد مضى ف أوّل الزّيارة الطلقة الول ما يناسب
القام .

تَذييلٌ في فضل تربة الحسين (عليه السلم) المقدّسة وآدابها :
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اعلم ا ّن لنا روايات متظافرة تنطق بأ ّن تربته (عليه السلم) شفاء من كلّ سقم وداء الّ الوت وامان من كلّ بلء ،وهي تورث المن من كلّ
خوف ،والحاديث ف هذا الباب متواترة وما برزت من تلك التّربة القدّسة من العجزات اكثر من أن تُذكر وان قد ذكرت ف كتاب الفوائد

الرّضويّة ف تراجم العلماء الماميّة عند ترجة ال سّيد الحدّث التبحّر نعمة ال الزائري انّه كان مّن جهد لتحصيل العلم جهدا وتمّل ف سبيله
ل من ضوء القمر وقد أكثر من الطالعة ف ضوء القمر
الشّدائد وال صّعاب وكان ف أبان طلبه العلم ل يسعه السراج فقرا فيستفيد للمطالعة لي ً

و من القراءة والكتا بة حتّى ض عف ب صره فكان يكت حل بتر بة ال سي (عل يه ال سلم)القدّ سة وبتراب الرا قد الشّري فة للئ مة ف العراق (علي هم
ال سلم) فيقوي ب صره ببكت ها ،وانّي قد حذرت هُناك ايضا أهال ع صرنا أن يعجبوا لذه الكا ية ا ثر معاشرت م الكفّار واللحدة  ،ف قد قال
الدّميي ف حياة اليوان  :ا ّن الفعى اذا عاش مائة سنة عميت عينه فيلهمه ال تعال أن يسحها بالرازيانج الرّطب لكي يعُود اليها بصرها فيقبل

من ال صّحراء نو البساتي ومنابت الرّازيانج وان طالب السافة حتّى يهتدي ال ذلك النّبات فيمسح با عينه فيجع اليها بصرها ،ويروي ذلك
ي استبعاد
عن الزّمشري وغيه أيضا ،فاذا كان ال تعال قد جعل مثل هذه الفائدة ف نبات رطب وتتدي اليه حيّة عمياء فتأخذ نصيبها منه فأ ّ

واستعجاب ف أن يعل ف تربة ابن نبيّه صلوات ال عليه الذي ّستشهد هو وعترته ف سبيله شفاء من كلّ داء وغي ذلك من الفوائد والبكات
لينتفع با الشّيعة والحباب ،ونن ف القام نقنع بذكر عدّة روايات .

الُول  :روي ا نّ الور العي اذا بصرن بواحد من الملك يهبط ال الرض لمر ما يستهدين منه ال سّبح والتّربة من طي قب السي ( عليه
السلم(.

الثّانية  :روي بسند معتب عن رجل قال  :بعث الّ الرّضا (عليه السلم) من خراسان رزم ثياب وكان بي ذلك طي فقلت للرّسول  :ما هذا؟
قال  :هذا طي قب السي (عليه السلم) ما كاد يوجه شيئا من الثّياب ول غيه الّ ويعل فيه الطّي ،فكان يقول :هو أمان باذن ال .

الثّالثة  :عن عبد ال بن أب يعفور قال  :قلت لل صّادق (عليه السلم)  :يأخذ النسان من طي قب السي (عليه السلم)فينتفع به ويأخذ غيه
فل ينتفع به ؟ فقال  :ل وال ما يأخذه أحد وهو يرى ا ّن ال ينفعه به ا ّل نفعه ال به .

الرّابعة  :عن أب حزة الثّمال قال  :قلت للصّادق (عليه السلم) :انّي رأيت أصحابنا يأخذون من طي السي (عليه السلم)يستشفُون به هل ف

ذلك شيء مّا يقولون من الشّفاء ؟ قال  :يستشفي با بينه وبي القب على رأس أربعة أميال وكذا طي قب جدّي رسول ال ( صلى ال عليه وآله
وسلم) وكذا طي قب السن وعل يّ وممّد ،فخُذ منها فانّها شفاء من ك ّل سقم وجنّة مّا تاف ول يعدلا شيء من الشياء الّت يستشفي با الّ

الدّعاء وانّما يفسدها ما يالطها من أوعيتها وقلّة اليقي مّن يعال با ،فامّا مَن أيقن انّها له شفاء اذا يعال با كفته باذن ال تعال من غيها مّا
يتعال به ،ويفسدها الشّياطي وال ّن من أهل الكفر منهم يتم سّحون با وما ترّ بشيء ا ّل شّها ،وامّا الشّياطي وكفّار ال نّ فانّهم يسدون ابن

آدم عليها فيمسحون با فيذهب عامّة طيبها ول يرج الطّي من الائر ا ّل وقد استع ّد له ما ل يصى منهم ،وال انّها لفي يدي صاحبها وهم
يتم سّحون ب ا ول يقدرُون مع اللئ كة أن يدخلوا الائر ولو كان من التّر بة ش يء ي سلم ما عول به أ حد ا ّل اُبر يء من ساعته ،فاذا أخذت ا

ف به حتّى انّ بعضهم ليطرحها ف ملة البل والبغل
فاكتمها واكثر عليها ذكر ال عزّوجل ،وقد بلغن ا ّن بعض من يأخذ من التّربة شيئا يستخ ّ

والمار أو ف وعاء الطّعام وما يسح به اليدي من الطّعام والرج والوالق ،فكيف يستشفي به من هذا حالا عنده ،ولكن القلب الّذي ليس

فيه اليقي من الستخفّ با فيه صلحه يفسد عمله .

الامسة  :روي انّه اذا تناول التّربة أحدكم فليأخذ باطراف أصابعه وقدره مثل المّصة فليقبلها وليضعها على عينيه وليمرها على سائر جسده

حقّ َجدّهِ وَاَبيهِ وَُامّهِ وَاَخيهِ وَالَِْئ ّمةِ
وليقُل  :اَللّـهُمّ ِبحَقّ هـذِهِ الّترَْبةِ وَِبحَقّ مَنْ َحلّ بِها وَثَوى فيها وَِب ِ

حقّ اْلمَلئِكَةِ الْحا ّفيَ بِ هِ اِلّ َجعَلْتَها شِفاءً مِ نْ كُلّ داء ،وَُبرْءا مِ نْ كُلّ َمرَض ،وَنَجا ًة مِ نْ
مِ نْ وُْلدِ هِ وَِب َ

كُلّ آفَة ،وَ ِحرْزا مِمّا اَخافُ
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حذَرُ ،ثّ ليستعملها .
وَاَ ْ

وروي انّ التم على طي قب السي (عليه السلم) أن يقرأ على سورة (اِنّا اَْنزَلْناهُ فِي لَ ْيلَةِ اْلقَدْرِ).

سمِ الِ وَبِالِ ،اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْ هُ ِرزْقا وا سِعا َوعِلْما
وروي ايضا انّك تقول اذا طع مت شيئا من التّر بة أو أطعم ته أحدا  :بِ ْ

ك عَلى كُلّ شَىْء قَديرٌ .
نافِعا وَشِفاءً مِنْ ُكلّ داء اِنّ َ

أقول  :لتربته الشّريفة فوائد جّة  :منها استحباب جعلها مع اليّت ف اللّحد واستحباب كتابة الكفان با واستحباب السّجود عليها  ،فقد روي

انّ السّجود عليها يرق الجب السّبعة أي يورث قبول الصّلة عند ارتقائها السّماوات ،واستحباب ان يصنع منها السّبحة فتستعمل للذّكر أو

تترك ف ال يد من دون ذكر فلذلك ف ضل عظ يم ،و من ذلك الف ضل ان ال سّبحة ت سبّح ف يد صاحبها من غ ي أن ي سبّح ،و من العلوم ا نّ هذا

حمْدِ هِ وَلكِ نْ ل
التّ سبيح بع ن خاص غ ي التّ سبيح الّذي ي سبّحه كلّ ش يء ك ما قال ال تعال (:وَِا نْ مِ نْ شَىْء اِلّ يُ سَّبحُ ِب َ

َت ْف َقهُونَ

حهُمْ)وقال العارف الرّومي ف معن الية :
َتسْبي َ
با تو ذرّات جهان هراز شد

گر ترا از غيب چشمى باز شد
نطق خاك ونطق آب ونطق گِل
جله ذرّات در عال نان

هست مسوس حواس اهل دل
با تو ميگويند روزان وشبان

ما سيعيم وبصي وباهُشيم
از جادى سوى جان جان شويد
فاش تسبيح جادات آيدت

با شا نامرمان ما خامشيم
غلغل اجزاى عال بشنويد
وسوسه تاوليها بزد آيدت

وبالجال فالتّسبيح الوارد ف هذه الرّواية هو تسبيح خاصّ بتربة سيّد الشّهداء أرواحنا له الفداء .

حمْدُ لِ وَل اِلـهَ اِلّ
السّادسة  :عن الرّضا (عليه السلم) من أدار السّبحة من تربة السي (عليه السلم) فقال :سُبْحانَ الِ وَاْل َ

الُ وَالُ

اَكَْبرُ ،مع كلّ حبّة منها كتب ال ل هُ با ستّة آلف حسنة ،وما عنه ستّة آلف سيّئة ،ورفع له ستّة آلف درجة ،واثبت له من

الشّفاعة مثلها ،وعن الصّادق (عليه السلم) :انّ من أدار الصيات الّت تعمل من تربة السي (عليه السلم) أي السّبحة من الزف فاستغفر با
مرّة واحدة كتب له سبعون مرّة وان أمسك سبحة ف يده ول يسبّح كتب له بك ّل حبّة سبعا .

السّابعة  :ف الديث العتب انّ الصّادق صلوات ال عليه لا قدم العراق أتاه قوم فسألوه :عرفنا ا ّن تربة السي (عليه السلم) شفاء من ك ّل داء
فهل هي أمان ايضا من كلّ خوف ؟ قال  :بلى من أراد أن تكون التّربة أمانا له من كلّ خوف فليأخذ السّبحة منها بيده ويقول ثلثا :

اَ صَْبحْتُ اللّ ـهُمّ ُمعْتَ صِما ِبذِمامِ كَ وَجِوا ِر كَ اْلمَني عِ الّذي ل يُطاوَلُ وَل يُحاوَلُ ،مِ نْ َشرّ كُلّ غاشِم
وَطارِق مِ نْ ساِئرِ مَ نْ خَ َلقْ تَ وَما خَ َلقْ تَ مِ نْ خَ ْلقِ كَ ال صّامِتِ وَالنّاطِ قِ فِي جُنّة مِ نْ كُلّ َمخُوف بِلِباس
صلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ُمحْتَجِزا مِ نْ كُلّ قا صِد ل اِل
ساِبغَة حَصينَة وَهِ يَ وَلءُ َاهْلِ بَيْ تِ نَبِيّ كَ ُمحَمّ د َ
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حقّهِ مْ وَالّتمَ سّكِ ِبحَبْ ِلهِ مْ جَميعا ،مُوقِنا اَنّ اْلحَقّ َلهُ مْ
َاذِيّ ة ِبجَدار حَ صي الِْخْل صِ فِي ا ْلِعْتِرا فِ ِب َ
حمّد
َو َم َعهُ مْ َومِ ْنهُ مْ وَفيهِ مْ وَِبهِ مْ اُوال مَ نْ والَوا وَاُعادي مَ نْ عادَوا وَاُجانِ بُ مَ نْ جانَبُوا ،فَ صَ ّل عَلى ُم َ

ى عَنّي بِبَدي عِ ال سّماواتِ
وَآلِ هِ وََا ِعذْنِي اللّ ـ ُهمّ ِبهِ مْ مِ نْ َشرّ كُلّ مَا اَتّقي هِ ،يا عَظي مُ َحجَزْ تُ الَْعادِ َ
وَا َلْرْ ضِ ،اِنّا َجعَلْنا مِ نْ بَيْ نِ اَيْديهِ مْ َسدّا َومِ نْ خَ ْل ِفهِ مْ َسدّا فََا ْغشَيْناهُ مْ َفهُ مْ ل يُبْ صِرُونَ .

ث يقبل السبحة

حقّ أبي هِ
حقّ صاحِبِها وِبحَقّ َجدّ هِ وَِب َ
حقّ هذِ هِ التُرَبةِ الُبارَ َكةِ ،وَِب َ
ويسح با عينه ويقول :الّل ُهمّ انّي أسأَلُكَ ِب َ
وِبحَقّ ُأمّ هِ وِبحَقّ أخي هِ وَِبحَقّ وُلدِ هِ الطاهِري نَ ،ا ْجعَلْ ها شِفاءً مِ نْ ُكلّ داء ،وأمانا مِ نْ كُلّ خَوف،
وَحِفظا ِمنْ كُلّ سُوء.

ّث يعلها على جبينه ،فان عمل ذلك صباحا كان ف أمان ال تعال حتّى يسي وان عمله مساءً كان ف أمان ال تعال حتّى يصبح .
وروي ف حديث آخر ا ّن من خاف من سلطان أو غيه فليصنع مثل ذلك حي يرج من منله ليكُون ذلك حرزا له .
أقول  :ل يوز مطلقا على الشهور بي العلماء أكل شيء من التّراب أو الطّي الّ تربة السي (عليه السلم)القدّسة استشفاء من دُون قصد

اللتذاذ با بقدر المّصة ،والحوط أن ل يزيد قدرها على العدسة ،ويسن أن يضع التّربة ف فمه ثّ يشرب جُرعة من الاء ويقول  :اَللّـهُمّ

ا ْجعَ ْلهُ ِرزْقا واسِعا َوعِلْما نافِعا وَشِفاءً مِنْ ُكلّ داء وَ ُسقْم .
قال العلمة الجلسي  :الحوط ترك التّبايع على ال سّبحة من التّربة أو ما يصنع منها لل سّجدة بل تدى اهداءً ولعلّه مّا ل بأس به أن يتراضى
عليها التعاملن تراضيا من دون اشتراط سابق ،ففي الديث العتب عن ال صّادق (عليه السلم) قال  :من باع تراب قب السي (عليه السلم)
فكأنّما تبايع على لمه (عليه السلم) .

أقول  :حكى شيخنا الحدّث التبحّر ثقة السلم النّوري (رحه ال) ف كتاب دار السّلم قال  :دخل بعض اخوان على والدت رحها ال فرأت

ف جيبه الّذي ف أسفل قبائه (بالفارسيّة) تربة مولنا أب عبد ال (عليه السلم) فزجرته وقالت  :هذا من سوء الدب ولعلّها تقع تت فخذك

فتنكسر  ،فقال  :نعم انكسرت منها ال الن اثنان وعهد أن ل يضعها بعد ذلك فيه ولا مضى بعض اليّام رأى والد العلّمة رفع ال مقامه ف

النام ول يكن له اطّلع بذلك ا نّ مولنا أبا عبد ال (عليه السلم)دخل عليه زائرا وقعد ف بيت كتبه الّذي كان يقعد فيه غالبا فلطفه كثيا

وقال  :ادعُ بنيك يأتوا الّ لكرمهم فدعاهم وكانوا خسة معي ،فوقفوا قدامه (عليه السلم) عند الباب وكان بي يديه اشياء من الثّوب وغيه،
فكان يدعو واحدا بعد واحد ويعطيه شيئا منه فلمّا وصلت النّوبة ال الخ الزبور سلّمه ال نظر ال شبه الغضب والتفت ال الوالد (قدس سره)

وقال  :ابنك هذا قد كسر تربتي من تراب قبي تت فخذه ثّ طرح اليه شيئا ول يدعه اليه ،وببال ا نّ ما أعطاه كان بيت الشط الّذي يعمل
ص ما رآه على الوالدة رحها ال ،فأخبته با وقع فتعجّب من صدقه  ،انتهى .
من الثّوب الّذي يقال له بالفارسيّة (ِترْمه) فانتبه وق ّ

صلُ الثامِنُ :
الفَ ْ
في فضل زيارة الكاظمين
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أي المام موسى الكاظم والمام محمّد التّقي (عليهما السلم)
وكيفيّة زيارتهما وفي ذكر مسجد براثا
وزيارة النّواب الربعة رضي ال عنهم
وزيارة سلمان (رضي ال عنه)
ويتوي على عدّة مطالب .

ب الوّل :
المَطل ُ
في فضل زيارة الكاظمين (عليهما السلم) وكيفيّتها :
اعلم انّه قد ورد لزيارة هـذين المامي العصومي فضل كثي وف اخبار كثية ا نّ زيارة المام مُوسى بن جعفر (عليهما السلم) هي كزيارة
النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) .

وف رواية  :من زاره كان كما لو زار رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) وامي الؤمني .
وف حديث آخر  :انّ زيارته مثل زيارة السي (عليه السلم) .
وف حديث آخر  :من زاره كان له النّة .
وروى الشّيخ الليل ممّد بن شهر آشوب ف الناقب عن تاريخ بغداد للخطيب ،باسناده عن عل يّ بن خلل  ،قال  :ما اهّن أمر فقصدت
موسى بن جعفر (عليهما السلم) وتوسّلت به ا ّل سهّل ال ل ،وقال ايضا  :ورؤي ف بغداد امرأة ترول  ،فقيل لا :ال أين ؟ قالت  :ال موسى
بن جعفر (عليه السلم) فانّه حُبس ابن  ،فقال لا حنبلي مُستهزئا :انّه قد مات ف البس  ،فقالت  :ب قّ القتول ف البس أن ترين قدرتك،

فاذا بابنها قد اطلق واخذ ابن الستهزيء بنايته .
وروى ال صّدوق عن ابراهيم بن عقبة قال  :كتبت ال المام عل يّ النّقي (عليه السلم) عن زيارة السي (عليه السلم)وزيارة المام مُوسى بن
جعفر والمام ممّد التّقي (عليهما السلم) أي اسأله عن أيّهما أفضل  .فكتب الّ :أبو عبد ال (عليه السلم) القدّم وزيارتما اجع واعظم أجرا
.

وامّا ف كيفيّة زيارتما (عليهما السلم) فاعلم ا ّن الزّيارات الواردة ف ذلك الرم الشّريف بعضها مشترك بي هذين المامي (عليهما السلم)

ص احدها  ،امّا ما يصّ المام مُوسى (عليه السلم) فهي على ما رواه السّيد ابن طاوُس ف الزار كما يلي  :اذا أردت زيارته (عليه
وبعضها ي ّ
السلم) فينبغي أن تغتسل ّث تأت الشهد القدّس وعليك السّكينة والوقار  ،فاذا أتيته فقِف على بابه وقُل :

ح ْمدُ لِ عَلى هِدايَتِ هِ ِلدِينِ هِ وَالتّوْفي قِ لِما دَعا اِلَيْ ِه مِ نْ
َالُ اَكَْبرُ َالُ اَكَْبرُ ل اِلـهَ اِلّ الُ وَالُ َاكَْبرُ اَْل َ
سَبي ِلهِ ،اَللّـ ُهمّ اِنّ كَ اَ ْكرَ مُ َمقْ صُود ،وَاَ ْكرَ مُ مَأتِيّ وَ َقدْ اَتَيْتُ كَ مَُت َقرّبا اِلَيْ كَ بِابْ نِ بِنْ تِ نَبِيّ كَ صَلَواُتكَ
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حمّد وَآلِ ُمحَمّد وَل ُتخَيّ بْ َسعْيي
عَلَيْ هِ َوعَلى آبائِ هِ الطّاهِري نَ وَاَبْنائِ هِ الطّيّبيَ ،اَللّـهُمّ صَلّ عَلى ُم َ
وَل َت ْقطَعْ رَجائي وَا ْجعَلْن عِ ْندَكَ وَجيها ف الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ َو ِمنَ اْل ُم َقرّبيَ .
ّث ادخل وقدّم رجلك اليُمن وقُل :

سمِ الِ وَبِالِ وَف سَبيلِ الِ َوعَلى مِ ّلةِ رَ سُولِ الِ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،اَللّـهُ ّم ا ْغ ِفرْ ل وَلِواِلدَيّ
بِ ْ
وَِلجَميعِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِناتِ .

فاذا وصلت باب القُبّة فقِف عليه واستأذن  ،تقول :

أَادْخُلُ يا رَ سُولَ الِ ،أََادْخُلُ يا نَبِيّ الِ ،أََادْخُلُ يا ُمحَ ّمدَ بْ َن عَبْدِالِ ،أََادْخُلُ يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،أََادْخُلُ
سنَ ،أََادْخُلُ يا اَبا عَ ْبدِ الِ اْلحُسَيْنَ ،أََادْخُلُ يا اَبا ُمحَمّد عَلِيّ بْنَ اْلحُسَيْنِ ،أََادْخُلُ يا
حمّد اْلحَ َ
يا اَبا مُ َ

سنِ
حمّ د ،أََادْخُلُ يا مَوْل يَ يا اَبَا اْلحَ َ
حمّدَ بْ نَ عَلِيّ ،أََادْخُلُ يا اَ با عَ ْبدِ الِ َج ْع َفرَ بْ نَ ُم َ
اَ با َجعْفَر ُم َ
حمّدَ ْبنَ عَلِيّ .
مُوسَى ْبنَ َج ْعفَر ،أََادْخُلُ يا مَوْليَ يا اَبا َج ْعفَر أََادْخُلُ يا مَوْليَ ُم َ
وادخل وقُل أربعا َ :الُ

اَكَْبرُ ،ثّ قِف مستقبل القب واجعل القِبلة بي كتفيك وقُل :

صفِيّ
جةَ الِ وَابْ نَ ُحجّتِ هِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا َ
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا ولِيّ الِ وَابْ نَ وَلِيّ هِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُح ّ

صفِّيهِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا اَميَ الِ وَابْ نَ اَمينِ هِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا نُورَ الِ ف ظُلُما تِ الَْرْ ضِ،
الِ وَابْ نَ َ

اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا اِمامَ اْلهُدى ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا عَلَ َم الدّينِ وَالتّقى ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا خازِ َن عِلْمِ النّبِّييَ،
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا خازِ َن عِلْ مِ اْل ُمرْ سَليَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا نائِ بَ ا َلْوْ صِياءِ ال سّابِقيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا

َم ْعدِ نَ الْوَحْ يِ اْلمُبيِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا صاحِبَ اْلعِلْ مِ الْيَقيِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا عَيَْبةَ عِلْ مِ اْل ُمرْ سَليَ،

اَلسّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا الِْما مُ الصّاِلحُ ،اَلسّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا الِْما مُ الزّا ِهدُ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ اَّيهَا الِْما مُ الْعاِبدُ،
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ اَيّهَا الِْما مُ ال سّّيدُ الرّشيدُ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ اَيّهَا اْل َمقْتُولُ الشّهيدُ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ

رَ سُو ِل الِ وَابْ نَ وَ صِّيهِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا مَوْل يَ مُو سَى بْ نَ َج ْعفَر َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَ ْشهَدُ اَنّ كَ َقدْ

بَ ّلغْ تَ عَ نِ الِ ما َحمّلَ كَ وَ َحفِظْ تَ مَا ا سْتَ ْودَعَكَ ،وَحَلّلْ تَ حَللَ الِ وَ َح ّرمْ تَ حَرا مَ الِ ،وَاَ َقمْ تَ

ت عَلَى الَْذى ف جَنْ بِ الِ ،وَجا َهدْ تَ ف الِ َحقّ جِهادِ هِ حَتّى
اَحْكا َم الِ ،وَتَلَ ْو تَ كِتا بَ الِ وَ صََبرْ َ

أتا كَ الْيَقيُ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ َمضَيْ تَ عَلى ما مَضى عَلَيْ هِ آبا ُؤ كَ الطّا ِهرُو نَ وَاَجْدادُ كَ الطّيّبُو نَ الَْوْ صِياءُ

صحْتَ
الْهادُونَ الَِْئمّةُ اْل َمهْدِيّونََ ،لمْ تُؤِْث ْر عَم ًى عَلى هُدىً ،وََلمْ َتمِلْ ِمنْ َحقّ اِل باطِل ،وَاَ ْش َهدُ اَنّكَ َن َ
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لِ وَِلرَسُوِلهِ وَلَِميِ اْلمُؤمِنيَ ،وَاَنّكَ َادّيْتَ الَْماَنةَ ،وَاجْتَنَبْتَ اْلخِياَنةَ ،وَاَ َقمْتَ الصّلةَ ،وَآتَيْتَ الزّكاةَ،
ت عَ نِ اْلمُنْكَرَِ ،وعََبدْ تَ الَ ُمخْلِ صا ُمجَْتهِدا ُمحْتَ سِبا حَتّى أتا كَ الْيَقيُ
وََا َمرْ تَ بِاْل َم ْعرُو فِ ،وََنهَيْ َ

َفجَزا َك الُ عَ نِ الِْ سْلمِ وَاَهْلِ هِ اَ ْفضَلَ اْلجَزاءِ وَاَ ْشرَ فَ اْلجَزاءِ ،اَتَيُْت كَ يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ زائِرا ،عارِفا
شفِعا
حقّ كَُ ،م ِقرّا ِب َفضْلِ كَُ ،محَْتمِلً ِلعِ ْلمِ كَُ ،محَْتجِبا ِب ِذمّتِ كَ ،عائِذا ِبقَ ْبرِ كَ ،لئِذا ِبضَريِ كَ ،مُ سْتَ ْ
ِب َ

ت عَلَيْ هِ ،عالِما
ِب كَ اِلَى الِ ،مُوالِيا لَِوْلِياِئ كَ ،مُعادِيا َلِعْدائِ كَ ،مُ سْتَبْصِرا ِبشَأِْن كَ وَبِاْلهُدَى الّذي اَنْ َ
ِبضَلَلةِ َمنْ خاَلفَكَ وَبِاْل َعمَى الّذي ُه ْم عَلَيْهِِ ،باَب اَنْتَ وَُامّي وََنفْسي وَاَهْلي وَمال َووَلَدي يَا بْنَ رَسُولِ

شفِعا بِ كَ اِلَيْ هِ فَا ْشفَ عْ ل عِنْدَ رِبّ كَ لَِي ْغ ِفرَ ل ذُنُو ب،
الِ ،اَتَيُْت كَ مَُت َقرّبا ِبزِيارَتِ كَ اِلَى الِ تَعالَ ،ومُ سَْت ْ
وََي ْعفُ َو عَ نْ ُجرْمي ،وَيَتَجاوَ َز عَ نْ سَيّئات ،وََي ْمحُوَ عَنّي خَطيئات وَُيدْخِلَنِي اْلجَّنةَ ،وَيََت َفضّلَ عَلَيّ بِما هُوَ

اَ ْهلُ هُ ،وََي ْغ ِفرَ ل وَلِبائي وَلِخْوان وَاَخَوات وَِلجَمي عِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِنا تِ ف مَشارِ قِ ا َلْرْ ضِ َومَغارِبِها
ِب َفضْ ِلهِ وَجُودِهِ َومَّنهِ.
ّث تنكب على القب وتقبّله وتعفّر خدّيك عليه وتدعو با تريد ثّ تتحوّل ال الرّأس وتقُول :

اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا مَوْل يَ يا مُو سَى بْ نَ َج ْعفَر وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَ ْشهَدُ اَنّ كَ الِْما مُ الْهادِي وَالْوَلِيّ

اْل ُمرْشِدُ وَاَنّكَـ َم ْعدِنُـ التّنْزيلِ وَصـاحِبُ التّأويلِ وَحامِلُ التّوْراةِ وَالِْنْجيلِ ،وَالْعالِمُـ الْعادِلُ وَالصـّادِقُ
الْعامِلُ ،يا مَوْل يَ اَنَا اَْبرَأُ اِلَى الِ مِ نْ َاعْدائِ كَ وَاََت َقرّ بُ اِلَى الِ ِبمُوالتِ كَ ،فَ صَلّى الُ عَلَيْ كَ َوعَلى

آباِئكَ وَاَجْدادِكَ وَاَبْناِئكَ وَشيعَتِكَ َومُحِبّيكَ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .

ّث تصلّي ركعتي للزّيارة تقرأ فيهما سورة يس والرّحن أو ما تيسّر من القرآن ثّ ادعُ با تريد .

زيارة اُخرى لمُوسى بن جعفر (عليهما السلم(
قال الفيد والشّهيد وممّد ابن الشهدي  :اذا أردت زيارته ببغداد فاغتسل للزّيارة واقصد الشهد وقِف على الباب الشّريف واستأذن ثّ ادخُل
وأنت تقول :

سمِ الِ وَبِالِ وَف سَبيلِ الِ َوعَلى مِ ّلةِ رَسُولِ الِ صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالسّلمُ عَلى اَوْلِياءِ الِ،
بِ ْ

ثّ امضِ

حتّى تستقبل قب موسى بن جعفر (عليهما السلم) فاذا وقفت عند قبه فقُل :

جةَ الِ،
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا نُورَ الِ ف ظُلُما تِ ا َلْرْ ضِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا وَلِيّ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا ُح ّ
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا با بَ الِ ،اَ ْشهَدُ اَنّ كَ اَ َقمْ تَ ال صّلةَ ،وَآتَيْ تَ الزّكاةَ ،وََا َمرْ تَ بِاْل َم ْعرُو فِ وََنهَيْ تَ عَ نِ
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ت عَلَى الَْذى ف جَنْبِ هِ
اْلمُنْ َكرِ ،وَتَلَ ْو تَ الْكِتا بَ حَقّ تِلوَتِ هِ ،وَجا َهدْ تَ ف الِ حَقّ جِهادِ هِ ،وَ صََبرْ َ
ُمحْتَ سِباَ ،وعََبدْتَ هُ مُخْلِصا حَتّى أتا كَ الْيَقيُ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ اَوْل بِالِ وِِبرَ سُوِلهِ وَاَنّ كَ اِبْ نُ رَ سُولِ الِ َحقّا

حقّكَ ،مُوالِيا لَِوْلِيائِكَ،
ي عارِفا ِب َ
اَْبرَأُ اِلَى الِ مِنْ َاعْدائِكَ ،وَاََت َقرّبُ اِلَى الِ ِبمُوالتِكَ ،اَتَيُْتكَ يا مَوْل َ
مُعادِيا َلِعْدائِكَ ،فَا ْشفَعْ ل عِ ْندَ رَبّكَ .
ب على القب وقبّله وضَع خدّيك عليه وتوّل ال عند الرّأس وقِف وقُل  :اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا بْ نَ رَ سُولِ الِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ
ثّ انك ّ
صا ِدقٌ َادّيْ تَ نا صِحا وَقُلْ تَ اَمينا َومَضَيْ تَ شَهيدا ،لَ مْ تُؤِْث ْر عَمىً عَلَى اْلهُدى وَلَ مْ َتمِلْ مِ نْ حَقّ اِل

صلّى الُ عَلَيْكَ َوعَلى آبائِكَ وَاَبْنائِكَ الطّاهِرينَ،
باطِلَ ،

ثّ قبّل القب وصلّ ركعتي وصلّ بعدها ما أحببت واسجُد وقُل

ت عَلَيّ طاعَتَ هُ
صدْتُ وَِب َفضْلِ كَ رَجَوْ تُ ،وَقَ ْبرَ اِمامِ يَ الّذي اَوْجَبْ َ
ك اعَْتمَدْ تُ وَاِلَيْ كَ قَ َ
 :اَللّ ـ ُهمّ اِلَ ْي َ

ك ا ْغ ِفرْ ل وَلِواِلدَيّ وَلِ ْلمُ ْؤمِنيَ يا كَريُ،
زُ ْرتُ ،وَبِهِ اِلَ ْيكَ تَوَسّلْتُ ،فَِبحَ ّقهِمُ الّذي َاوْجَبْتَ عَلى َنفْسِ َ
حمّد وَاقْضِها،
حمّد وآلِ ُم َ
أقلب خدك الين وقل :الّلهمّ َق ْد عَلِم تَ حَواِئجِي فَ صَلّ على ُم َ

ثّ

ثُمّ أقلب خدّك اليسر

حمّ د وَاغْ ِفرْ ها
حمّ د وَآلِ ُم َ
حمّ د صَ ّل عَلى ُم َ
حمّ د وَآلِ ُم َ
وقُل  :اَللّ ـ ُهمّ َقدْ اَحْ صَيْتَ ذُنُو ب فَِبحَقّ ُم َ
ص ّدقْ عَلَيّ بِما اَنْتَ َاهْلُهُ ،ثّ عُد ال السّجود وقُل  :شُكْرا
وَتَ َ

شُكْرا مائة مرّة ،ثّ ارفع رأسك من السّجود وادعُ با شئت لن

شئت وأحببت .
أقول  :قد أورد الليل ال سّيد عل ّي بن طاوُس (رضي ال عنه) ف كتاب مصباح الزّائر عند ذكر بعض زيارات المام مُوسى بن جعفر (عليهما
السلم) صلة يصلّى با عليه توي ذكر نبذ من فضائله ومناقبه وعباداته ومصائبه ينبغي للزّائر أن ل يفوته فضل الصّلة با عليه وهي :

ص ّل عَلى ُمحَمّد وَاَهْلِ بَيْتِهِ ،وَصَلّ عَلى مُوسَى بْنِ َج ْعفَر وَصِيّ الَْبْرارِ ،وَاِمامِ الَْخْيارَِ ،وعَيَْبةِ
اَللّـهُمّ َ

حرِ
السـ َ
ِالسـهَرِ اِلَى ّ
كانـ ُيحْي ِي اللّيْلَ ب ّ
َمـ وَالْثارِ الّذي َ
السـكِيَنةِ وَاْلوَقارِ وَاْلحِك ِ
ِثـ ّ
الَْنْوارِ ،وَوار ِ

يةِ ،وَالضّراعات ِـ
جدَةِ الطّوي َلةِ ،وَال ّدمُوع ِـ اْلغَزيرَةِ ،وَاْلمُناجاةِ الْكَث َ
ِبمُواص َـَلةِ الْس ْـِتغْفارِ ،حَليف ِـ السّـ ْ
اْلمُتّ صِ َلةَِ ،و َم َقرّ النّ هى وَاْل َعدْلِ وَاْلخَ ْيرِ وَاْل َفضْلِ وَالنّدى وَالَْبذْلَِ ،ومَألَ فِ الْبَلْوى وَال صّ ْبرِ ،وَاْل ُمضْ َطهَدِ

سجُونِ ،وَظُلَ مِ اْلمَطاميِ ذِي ال سّاقِ اْل َمرْضُو ضِ ِبحَلَ قِ
بِالظّلْ مِ ،وَاْل َمقْبُورِ بِاْلجَوْرِ ،وَاْل ُم َعذّ بِ ف َقعْرِ ال ّ

اْلقُيُودِ ،وَاْلجِنازَةِ اْلمُنادى عَلَيْها ِبذُلّ الِْسِْتخْفافِ ،وَالْوا ِردِ عَلى َجدّ هِ اْلمُصْطَفى وَاَبي هِ اْل ُمرْتَضى وَُامّ هِ
شرُوب ،اَللّــُهمّ
سَـّيدَةِ النّسـاءِ بِإرْث َمغْصـُوب وَوَلء مَس ْـلُوب وَاَمْر َمغْلُوب َودَم مَ ْطلُوب وَسَـمّ َم ْ

ع غُ صَصَ الْ ُكرَ بِ ،وَا سَْتسْلَمَ ِلرِضا كَ وَاَخْلَ صَ الطّا َعةَ لَ كَ،
جرّ َ
َوكَ ما صََب َر عَلى غَلي ظِ الِْمحَ نِ وََت َ

حقْ هُ ف شَ يء مِ نْ اَوا ِمرِ كَ
خضُو عَ ،وَعادَى الِْب ْدعَةَ وَاَ ْهلَ ها وَلَ مْ يَ ْل َ
شعَرَ اْل ُ
خشُو عَ ،وَا سَْت ْ
َو َمحَ ضَ اْل ُ
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ص ّل عَلَيْ هِ صَلةً نامَِيةً مُنْي َفةً زاكَِيةً تُوجِ بُ لَ هُ بِها شَفا َعةَ ُامَم مِ نْ خَ ْل ِق كَ ،وَ ُقرُون
وَنَواهي كَ لَ ْو َمةُ لئِمَ ،
ضلً وَاِحْ سانا َو َم ْغ ِفرَةً وَرِضْوانا،
مِ نْ بَرايا كَ ،وَبَ ّلغْ ُه عَنّا َتحِّيةً وَ سَلما ،وَآتِ نا مِ نْ َلدُنْ كَ ف مُوالتِ هِ َف ْ

اِنّكَ ذُوا اْل َفضْلِ اْلعَميمِ ،وَالتّجا ُوزِ اْلعَظيمِِ ،برَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .

وأمّا الزّيارة الاصّة بالمام ممّد التّقي (عليه السلم) فقد قال فيها الجلّء الثّلثة ايضا ثّ توجّه نو قب أب جعفر ممّد بن عليّ الواد (عليهما
السلم) وهو بظهر جدّه (عليه السلم) فاذا وقفت عليه فقُل :

جةَ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا نُورَ الِ ف ظُلُما تِ الَْرْ ضِ،
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وَلِيّ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُح ّ

اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ َوعَلى آباِئ كَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ َوعَلى اَبْناِئ كَ ،اَل سّلمُ
عَلَيْ كَ َوعَلى اَوْلِياِئ كَ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ اَ َقمْ تَ ال صّلةَ ،وَآتَيْ تَ الزّكاةَ ،وََا َمرْ تَ بِاْل َم ْعرُو فِ ،وََنهَيْ تَ عَ نِ
ت عَلَى الَْذى ف جَنْبِهِ حَتّى
ت ف الِ َحقّ جِهادِهِ ،وَصََبرْ َ
اْلمُنْ َكرِ ،وَتَلَ ْوتَ الْكِتابَ َحقّ تِلوَِتهِ ،وَجا َهدْ َ
حقّكَ مُوالِيا لَِوْلِياِئكَ مُعادِيا َلِعْدائِكَ فَا ْشفَعْ ل عِنْدَ رَبّكَ .
أتاكَ الْيَقيُ ،اَتَيُْتكَ زائِرا عارِفا ِب َ
ثّ قبّل القب وضَع خدّيك عليه ،ثّ صلّ ركعتي للزّيارة وصلّ بعدها ما شئت ثّ اسجد وقُل  :اِرْحَمْ مَنْ اَساءَ وَاقَْترَفَ وَاسْتَكانَ
وَاعَْترَ فَ ،ثّ اقلب خدّك الين وقُل ِ :ا نْ كُنْ تُ بِئْ سَ اْلعَبْدُ فَاَنْ تَ ِنعْ مَ الرّبّ ثّ اقلب خدّك اليسر وقُل  :عَظُ َم الذّنْ بُ

سنِ اْل َعفْوُ ِمنْ عِنْدِكَ يا كَريُ ،ثّ عُد ال السّجود وقُل  :شُكْرا شُكْرا
حُ
ِمنْ عَبْدِكَ فَلَْي ْ

مائة مرّة ثّ انصرف .

زيارة اُخرى للمام محمّد بن عليّ التّقي (عليهما السلم)
قال السّيد ابن طاوُس ف الزار :اذا زُرت المام موسى الكاظم (عليه السلم) فقِف على قب الواد (عليه السلم) وقبّله وقُل :

حمّدَ بْنَ عَلِيّ الَْبرّ الّتقِيّ الِْما مَ الْوَفِيّ ،اَلسّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا الرّضِيّ الزّكِيّ،
اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا اَبا َجعْفَر ُم َ
اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وَلِيّ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا َنجِيّ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا سَفيَ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا ِسرّ

الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا ضِياءَ الِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا سَناءَ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا كَ ِل َمةَ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ
يا رَ ْح َمةَ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا النّوُرُ ال سّاطِعُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا الَْب ْدرُ الطّالِ عُ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ اَّيهَا

الطّيّ بُ مِ نَ الطّيّ بيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا الطّا ِهرُ مِ نَ اْلمُ َطهّري نَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا الَْيةُ اْل ُعظْ مى،
جةُ الْكُبْرى ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ اَّيهَا اْلمُ َطهّرُ مِنَ الزّلّتِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ اَّيهَا اْلمَُنزّهُ
اَلسّل ُم عَلَيْكَ اَّيهَا اْلحُ ّ

عَ نِ اْل ُم ْعضِل تِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ اَيّهَا اْلعَلِ ّى عَ نْ َنقْ صِ الَْوْ صافِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا الرّضِيّ عِنْدَ
الَْشْرافِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا عَمُو َد الدّينَ ،اَ ْش َهدُ اَنّكَ وَلِيّ الِ وَ ُحجّتُهُ ف َارْضِهِ وَأنّكَ جَنْبُ الِ وَخَيرَةُ
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ك عَلَى
الِ َومُ سْتَ ْو َدعُ عِلْ مِ الِ َوعِلْ مِ الَْنْبِياءَِ ،ورُكْ نُ الْيا نِ وََترْجُما نُ اْل ُقرْآ نِ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ مَ نِ اتَّبعَ َ
حقّ وَاْلهُدى ،وَاَنّ مَ نْ اَنْ َكرَ كَ وَنَ صَبَ لَ كَ اْلعَداوَ َة عَلَى الضّلَلةِ وَالرّدى اَْبرَءُ اِلَى الِ وَاِلَ ْي كَ مِ ْنهُ مْ
اْل َ

ف الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ ،وَاَلسّلمُ عَلَيْكَ ما بَقيتُ وََبقِيَ اللّ ْيلُ وَالنّهارُ.
وقل ف الصّلة عليه :

حمّد بْ ِن عَلِيّ الزّكِيّ الّتقِيّ وَالَْبرّ الْوَفِيّ وَاْل ُمهَذّ بِ
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَاَهْلِ بَيْتِ هِ ،وَ صَلّ عَلى ُم َ
اَللّـهُمّ َ
الّتقِيّ هادِى ا ُلْ ّمةِ ،وَوارِ ثِ الَِْئ ّمةِ ،وَخا ِز نِ الرّحْ َمةِ ،وَيَنْبُو عِ اْلحِ ْك َمةِ ،وَقاِئدِ الَْبرَ َكةَِ ،وعَديلِ اْل ُقرْآ نِ
حسْن
ف الطّا َعةِ ،وَوا ِحدِ الَْوْصِياءِ ف الِْخْلصِ وَاْلعِبادَةِ ،وَ ُحجّتِكَ اْلعُلْيا َومَثَلِكَ ا َلْعْلىَ ،وكَ ِلمَتِكَ اْل ُ

الدّاعي اِلَيْ كَ ،وَالدّالّ عَلَ ْي كَ ،الّذي نَ صَبَْتهُ عَلَما ِلعِبادِ كََ ،ومَُترْجِما لِكِتاِب كَ ،وَصادِعا بَِا ْمرِ كَ ،وَنا صِرا

خرُقُ بِهِ الظّلَمَ ،وَ ُقدْوَةً ُتدْ َركُ ِبهَا اْلهِداَيةُ ،وَشَفيعا تُنالُ بِهِ اْلجَّنةُ،
ج ًة عَلى خَ ْلقِكَ ،وَنُورا َت ْ
لِدينِكَ ،وَ ُح ّ
اَللّـهُمّ وَكَما اَ َخذَ ف ُخشُوعِهِ لَكَ حَظّهُ ،وَاسْتَوْف مِنْ َخشْيَِتكَ نَصيبَهُ ،فَصَ ّل عَلَيْهِ اَضْعافَ ما صَلّيْتَ

ضلً
عَلى وَلِيّ ارَْتضَيْ تَ طاعَتَ هُ ،وَقَبِلْ تَ ِخ ْدمَتَ هُ ،وََب ّلغْ هُ مِنّا َتحِّيةً وَ سَلما ،وَآتِنا ف مُوالتِ هِ مِ نْ َلدُنْ كَ َف ْ
وَاِحْسانا َو َم ْغ ِفرَةً وَرِضْوانا ،اِنّكَ ذُو اْل َمنّ اْلقَديِ وَالصّ ْفحِ اْلجَميلِ.
ّث صلّ صلة الزّيارة وقُل بعد السّلم  :اَللّـ ُهمّ اَنْتَ الرّبّ وَاَنَا

ا ْلمَرْبُوبُ  ..الدعاء .

زيارة اُخرى مختصّة به (عليه السلم)
روى الصّدوق ف الفقيه  ،قال  :اذا أردت زيارته فاغتسل وتنظف والبس ثوبي طاهرين وقُل ف زيارته :

ص ّل عَلى ُمحَ ّمدِ بْ ِن عَلِيّ الِْمامِ الّتقِيّ الّنقِيّ الرّضِيّ اْل َمرْضِيّ وَ ُحجّتِكَ عَلى مَنْ فَوْقَ الَْرْضِ
اَللّـ ُهمّ َ
ت عَلى
يةً نامَِيةً زاكَِيةً مُبا َر َكةً مُتَوا صِ َلةً مُتَرادِفَةً مُتَواِترَةً ،كَاَ ْفضَلِ ما صَلّيْ َ
َومَنْ َتحْ تَ الثّرى ،صَلةً كَث َ

اَحَد مِ نْ اَوْلِيائِ كَ ،وَاَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وَلِيّ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا نُورَ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا ُحجّةَ الِ،
ث عِلْ مِ النّبِيّيَ وَ سُلَلةَ الْوَ صِّييَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا نُورَ الِ ف
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا اِما مَ اْلمُ ْؤمِنيَ وَوارِ َ
حقّكَ مُعادِيا َلِعْدائِكَ مُوالِيا لَِوْلِيائِكَ فَا ْشفَعْ ل عِ ْندَ رَبّكَ .
ظُلُماتِ الَْ ْرضِ ،اَتَيْتُكَ زائِرا عارِفا ِب َ

ثّ سل حاجتك ثّ ص ّل ف القُبّة الّت فيها قب مُحمّد بن عل يّ (عليهما السلم) عند رأسه اربع ركعات  ،ركعتي لزيارة موسى الكاظم (عليه
السلم) وركعتي لزيارة ممّد التّقي (عليهما السلم) ول تصلّ عند رأس موسى الكاظم فانّه يقابل قبُور قريش ول يوز اتّخاذها قبلة .
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أقول  :يبدو من كلم الشّ يخ ال صّدوق ا نّ قب المام الكا ظم (عل يه ال سلم) كان مفرزا عن قب المام الواد (عل يه ال سلم)،فكان ينفرد بقُبّة
م ستقلّة وباب خا صّ فالزّائر يرج من ها ليد خل ت ت قُبّة الواد (عل يه ال سلم) الّ ت كا نت ذات بناء خاص وأمّا الزّيارات الشتر كة ب ي هذ ين
المامي المامي فهي ايضا نوعان :

الوّل  :ما يُزار به كلّ واحد منهُما (عليهما السلم) منفردا .
روى الشّيخ الليل جعفر بن ممّد بن قولويه القمّي ف كتاب كامل الزّيارة عن المام عل يّ النّقي (عليه السلم) قال  :قُل ف زيارة ك ّل من
المامي :

جةَ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا نُورَ الِ ف ظُلُما تِ الَْرْ ضِ،
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وَلِيّ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُح ّ
حقّكَ مُعادِيا َلِعْدائِكَ مُوالِيا لَِوْلِياِئكَ فَا ْشفَعْ
اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا مَنْ بَدا لِ ف شَأنِهِ اَتَيْتُكَ زائِرا عارِفا ِب َ
ل عِنْدَ رَبّكَ يا مَوْليَ .

وهذه الزّيارة معتبة غاية العتبار وقد رواها ايضا الصّدوق والكلين والطّوسي مع اختلف يسي .
الثّان  :ما يُزار به كل المامي (عليهما السلم) معا وهي كما يلي :
قال الفيد والشّهيد وممّد ابن الشهدي :تقول ف زيارتما(عليهما السلم) اذا وقفت عند الضّريح الطّاهر :

اَل سّل ُم عَلَيْكُما يا وَلِيّ يِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْكُما يا ُحجّتَ يِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْكُما يا نُورَ يِ الِ ف ظُلُما تِ
ا َلْرْ ضِ ،اَ ْشهَدُ اَنّكُ ما َقدْ بَ ّلغْتُ ما عَ نِ الِ ما َحمّلَكُ ما ،وَ َحفِظْتُ ما مَا ا سْتَودَعْتُما ،وَحَلّلْتُ ما حَل َل الِ

ب الِ
وَ َح ّرمْتُ ما حَرا مَ الِ ،وَاَ َقمْتُ ما ُحدُودَ الِ ،وَتَلَوْتُ ما كِتا بَ الِ ،وَ صََبرْتُما عَلَى الَْذى ف جَنْ ِ
ُمحْتَسبَ ْينَ حَتّى اَتا ُكمَا الْيَقيُ ،اَْبرَأُ اِلَى الِ مِ نْ َاعْدائِكُما ،وَاََت َقرّ بُ اِلَى الِ ِبوِليَتِكُما ،اَتَيْتُكُما زائِرا

ُسـتَ ْبصِرا بِاْلهُدَى الّذي اَنْتُمـا عَلَيْهـِ ،عارِفا
حقّكُمـا ،مُوالِيا لَِوْلِيائِكُمـا ،مُعادِيا َلِعْدائِكُمـا م ْ
عارِفا ِب َ
حمُودا.
ِبضَلَلةِ َمنْ خاَلفَكُما ،فَا ْشفَعا ل عِ ْندَ رَبّكُما َفاِنّ لَكُما عِ ْندَ الِ جاها عَظيما َومَقاما مَ ْ
ثّ قبّل التّربة الشّريفة وضع خدّك الين عليها ثّ توّل ال جانب الرّأس القدّس فقُل :

اَل سّل ُم عَلَيْكُما يا ُحجّتَ يِ الِ ف اَرْضِ هِ وَ سَماِئهِ ،عَبْدُكُما وَوَلِيّكُما زاِئرُكُما مَُتقَرّبا اِلَى الِ ِبزِيارَتِكُما،
صدْق ف اَوْلِياِئكَ اْلمُصْ َطفَيْنَ ،وَحَبّبْ اِلَيّ مَشا ِهدَهُمْ وَا ْجعَلْن َم َعهُمْ ف الدّنْيا
اَللّـ ُهمّ ا ْجعَلْ ل لِسانَ ِ
وَالْ ِخرَةِ يا َارْ َحمَ

الرّاحِميَّ ،ث صلّ ركعتي لزيارة كلّ امام وادعُ با أحببت .

أقول  :كان ع صر صُدور هذه الزّيارات ع صر التقيّة الشّديدة ول جل ذلك كان الع صومون (علي هم ال سلم) يعلّمون الشّي عة زيارات ق صية
صيانة لم عن طاغية الزّمان ،فالزّائر إن طلب زيارة طويلة فليقرأ الزّيارات الام عة الت ية وهي خي ما يُزاران با ول سيّما الزّيارة الُول منها
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انـ لاـ مزيـد اختصـاص بالمام الكاظـم (عليـه السـلم) ،واذا شاء الزّائر أن يرج مـن بلدهاـ(عليهمـا السـلم)
حيـث يظهـر مـن روايتهـا ّ
فليودّعهما(عليهما السلم) بدعوات الوداع ،ومن تلك الدّعوات ما رواه الطّوسي(رحه ال)ف التّهذيب قال  :اذا أردت أن تودع المام مُوسى

(عليه السلم) فقِف عند القب وقُل :

اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا مَوْل يَ يا اَبَا اْلحَ سَنِ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَ سَْت ْودِعُكَ الَ وَاَ ْقرَأُ ،عَلَيْ كَ ال سّلمَ آمَنّا

ت عَلَيْ هِ ،اَللّـ ُهمّ َاكْتُبْنا مَ عَ الشّاهِدي نَ.
بِالِ وَبِالرّ سُولِ وَبِما جِئْ تَ بِ هِ َودَلَلْ َ

وتقول أيضا ف وداع المام م مد

حةُ الِ وَبَركاُتهُ أسْتَ ْو ِدعُكَ الَ وأقْرأُ عَلَيْكَ
التقي(عليه السلم) :السّلمُ عَلَيكَ يا مَوليَ يا اْبنَ رَسُولِ ال و َر َ

ت عَلَ ْيهِ ،الّل ُهمّ اُكْتُبْنا مَعَ الشّا ِهدِينَ.
السّلمَ آمَنّا بالِ وِبرَسُوِلهِ وبِما جِئْتَ ِبهِ وَلَلْ َ
وتقول ايضا ف وداع المام ممّد التّقي (عليه السلم):

اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا مَوْليَ يا بْنَ رَسُولِ الِ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُهُ اَسْتَ ْو ِدعُكَ الَ وَاَ ْقرَءُ عَلَ ْيكَ السّلمُ آمَنّا
ت عَلَ ْيهِ اَللّـهُمّ اَكْتُبْنا مَعَ الشّاهِدينَ .
بِالِ وَبِالرّسُولِ وَبِما جَئْتَ ِبهِ َودَلَلْ َ
ّث سل ال تعال أن ل تكون هذه آخر عهدك من زيارتم وأن توفّق للعود ،وقبل القب وضَع خدّيك عليه .
أقول  :مّا ينا سب القام ق صّة ال سّعيد ال صّال ال صّفيّ التّ قي الاج عل يّ البغدادي الّ ت أورد ها شيخ نا ف جنّة الأوى والنّ جم الثّا قب ،وقال ف
كتاب النّ جم الثّا قب :انّه لو ل ي كن ف هذا الكتاب سوى هذه الق صّة التق نة ال صّحيحة الاو ية على فوائد جّة الاد ثة ف ع صرنا لكفاه شرفا

ونفسا ،ثّ قال بعدما مهّده من القدّمات  :حكى الاج علي أيّده ا ل قائلً :تراكم ف ذمّت من سهم المام (عليه السلم) من المس مبلغ ثاني
تومانا ،فرحلت ال النّ جف الشرف ودف عت من ها ال علم الُدى والتّقـي حضرة الشّيـخ مرتضـى أعلى ال مقا مه عشريـن تومانا ،وال حضرة

الشّيخ ممّد حسي الجتهد الكاظمي عشرين تومانا ،وال حضرة الشّيخ ممّد الشّروقي عشرين تومانا ،ول يبق عليّ سوى عشرين تومانا كنت

أروم أن اقدّم ها اذا قفلت من النّجف ال الشّ يخ ممّد ح سن آل يس الكاظ مي أيّده ال ،ووددت لّا واف يت بغداد أن أُبادر ال أداء ما استمرّ

عل يّ من ال سّهم ،فتوجّهت ال الكاظميّة وكان اليوم يوم الميس فزرت المامي المامي الكاظمي (عليهما السلم)ثّ وافيت حضرة الشّيخ
سلّمه ال فنقد ته شطرا من العشر ين تومانا وأوعد ته با نّ أؤدّي البا قي اذا ب عت ب عض البضائع بأن أبذله ال م ستحقّه ح سب ما ييله عل يّ

بالتّدريج ،ثّ أزمعت على مغادرة الكاظميّة ورفضت ما الّ فيه حضرة الشّيخ من البقاء معتذرا بأن عل يّ أن أوفّ عمّال معمل النّسيج أجورهم

حسب ما قررت عليه من بذل أجر عمل السبوع ف يوم الميس عصرا ،فأخذت أسلك طريقي ال بغداد ،فلمّا قاربت ثلث الطّريق اذا أنا
بسيّد جليل من ال سّادة يعرّج عل ّي ف طريقه ال الكاظميّة فدن منّي وسلّم عل يّ وبسط يده للمصافحة والعانقة ورحّب ب قائلً :أهلً وسهلً

وضمّن ال صدره وتلثنا ،وكان قد تعمّم بعمامة خضراء زاهرة وف وجهه الشّريف شامة كبية سوداء فتوقّف وقال :خي أيّها الاج علي أين

القصد؟ فأجبته  :قد زُرت الكاظمي (عليهما السلم)وأنا الن ماض ال بغداد  ،فقال ل  :عُد ال الكاظمي (عليه السلم)فهذه ليلة المعة ،
قلت  :ل يسعن العود  ،فأجاب  :ذلك ف وسعك عُد كي اشهد لك بانّك من الوالي لدّي امي الؤمني (عليه السلم) ولنا ويشهد لك الشّيخ

 ،فقد قال تعال  :واستشهدوا شهيدين ،وكان هذا تلميحا ال ما كنت أتوخاه من التماس الشّيخ أن ينحن رقعة أجعلها ف كفن يشهد ل فيها

بانّي من الوالي لهل البيت (عليهم السلم) ،فسألته من أين عرفتن وكيف تشهد ل  .فأجاب  :وكيف ل يعرف الرء من وافاه حقّه  ،قلت :

ي حقّ هذا الّذي تعنيه ؟ فأجاب  :ما بذلته لوكيلي  ،قلت  :ومن هو  ،قال  :الشّيخ ممّد حسن  ،فقلت  :أهو وكيلك ؟ أجاب  :هو وكيلي
وأ ّ

وكذلك ال سّيد ممّد  ،قال الاج علي :ما ك نت أعرف صاحب هذا ولكنّه كان قد دعا ن باسي فاحتملت أن تكون بين نا معر فة سابقة وقلت

أيضا ف نفسي :انّه يطالبن بشيء من المس ووددت أن أبذل له من سهم المام (عليه السلم) فقُلت  :يا أيّها ال سّيد انّه قد بقي ف ذمّت من
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ل  :نعم قد أبلغت
حقّكم شيء (أي ح قّ ال سّادة) وقد راجعت ف ذلك حضرة الشّيخ ممّد حسن كي أؤدّيه اليكم باذنه ،فتب سّم ف وجهي قائ ً
شطرا من حقّنا ال وكلئنا ف النّجف الشرف  ،فقلت  :هل قُبل ما أدّيته ؟ قال  :نعم  ،ثّ انتبهت ال ا ّن صاحب هذا يعبّر عن اعاظم العلماء
بكلمة وكلئي فاستكبت ذلك ثّ قلت ف نفسي  :العلماء وكلء السّادة ف قبض حقوقهم ثّ اعترضتن الغفلة  ،انتهى .

ثّ قال ل  :عُد ال زيارة جدّي فطاوعته وعُدت معه وكنت قابضا على يده اليمن بيدي اليسرى  ،فلمّا استأنفنا السي وجدت نرا ال جانبنا

الي ن يري باء زلل ووجدت اشجار اللّيمون والرّار نج والع نب والرّمان وغي ها تظلّ نا من فوق رؤو سنا وكلّ ها مثمرة معا ف غ ي موا سها،

فسألته عن النّهر والشجار  ،فقال :انّها تصاحب كلّ مُوال من موالينا اذا زار جدّنا وزارنا ،فقلت له  :مسألة أريد سؤالا ،قال  :سل ،قلت :
انّ الشّيخ عبد الرّزاق (رحه ال) كان مّن يزاول التّدريس وقد وافيته يوما فسمعته يقول  :من دأب ف حياته على صيام النّهار وقيام اللّيل وحجّ

اربعي حجّة واعتمر أربعي عُمرة ثّ وافته النون وهو بي الصّفا والروة ول يكن هو من الوالي لمي الؤمني (عليه السلم) ما كان له شيء من

الجر .فأجاب  :نعم وال ما كان له شيء .ثّ سألته عن بعض أقربائي هل هو من الوالي لمي الؤمني (عليه السلم)  ،فأجاب  :نعم هو ومن
يتّصل بك  ،ثّ قلت  :سيّدنا م سألة ،قال:سل  ،قلت له  :يقول خطباء مأت السي (عليه السلم) ا نّ سليمان العمش أتى رجلً يسأله عن
زيارة سيّد الشّهداء (عليه السلم) فأجابه الرّجل انّها بدعة ثّ رأى ف النام هودجا بي السّماء والرض فسأل عن الودج فأجيب بأنّ فيه فاطمة

الزّهراء وخدية الكبى (عليهما السلم) فسأل أين تذهبان ،فأجيب ال زيارة السي (عليه السلم) ف هذه اللّيلة وهي ليلة المعة ،وشاهد

جمُ َعةِ ،اَما نٌ
رقعا تتساقط ال الرض من ذلك الودج كتب فيها اَما نٌ مِ نَ النّارِ ِلزُوّارِ اْلحُ سَيْنِ عليه السلم ف لَيْ َلةِ اْل ُ

مِ نِ النّارِ يَوْ مَ

ا ْلقِيا َمةِ ،فهل صحيح هذا الديث ؟ قال  :نعم تا ّم صحيح  .قلت  :سيّدنا أصحيح ما يُقال من ا ّن من زار السي (عليه

السلم) ليلة المعة كان آمنا ؟ قال  :نعم  ،ودمعت عيناه وبكى  ،قلت  :سيّدنا مسألة  ،قال  :سل  ،قلت  :قد زُرنا الرّضا (عليه السلم) سنة
شرُوقيّ ي (و هم قوم من العرب ي سكنون الباد ية الشّرقيّة للنّ جف الشرف) فاضفناه
ألف ومائت ي وت سع و ستّي ف صادفنا ف بلدة درود أ حد ال ّ
وسألناه عن ولية الرّضا(عليه السلم) ،فقال :هي النّة ،وقال  :هذا هو الامس عشر من ايّام اقتات فيها بطعام الرّضا(عليه السلم) فكيف يرأ

منكر ونكي أن يدنوا منّي ف قبي انّه قد نبت لمي وعظمي من طعام الرّضا(عليه السلم)ف دار ضيافته ،فهل صحيح ا ّن الرّضا(عليه السلم)
يوافيه ف قبه وينجيه من منكر ونكي؟ فأجاب  :نعم وال ا ّن جدّي الضّامن  ،قلت  :سيّدنا مسألة قصية شئت أسألا  ،قال  :سل  ،قلت :

زيارت للرّضا (عليه السلم) هل هي مقبُولة؟ أجاب  :مقبولة ان شاء ال  ،قلت  :سيّدنا مسألة  ،قال  :سل بسم ال  ،قلت  :وهل قُبلت زيارة

الاج ممّد حسي البزّاز (بزّاز باشى) ابن الرحوم الاج احد البّزاز (بزّاز باشى) وقد رافقته ف طريقي ال مشهد الرّضا (عليه السلم) فكنّا
شريك ي ف النّف قة ؟ قال  :زيارة الع بد ال صّال مقبولة  ،قلت  :سيّدنا م سألة  ،قال  :سل ب سم ال  ،قلت  :و هل قُبلت زيارة فلن من أهال
بغداد وكان معنا ف طريقنا ال خراسان ،فسكت ول يب  ،قلت  :سيّدنا مسألة  ،قال  :سل بسم ال  ،قلت  :هل سعت مسألت السّابقة؟ هل

قُبلت زيارة الرّجل؟ فلم يبن  ،قال :الاج عل يّ ا ّن الرّجل كان هو واخلّؤه ف الطّريق من أهال بغداد الترفي وكانوا ف رحلتهم هذه يدأبون
ف اللّعب واللّهو وكان هو قاتل امّه .

ثّ بلغنا متّسعا من الطّريق يواجه مدينة الكاظمي (عليه السلم) ماطا بالبساتي من الانبي وكان شطر من هذه الادة يقع على يي القادم من

بغداد ملكا لبعض اليتام من ال سّادة وقد اغتصبته الكومة فجعله جزءا من الطّريق العام ،فكان الورع التّقي من أهال بغداد والكاظميّة يذر
السي ف هذا الشّطر من الادة ،فرأيت صاحب هذا ل يأب الري عليه  ،فقلت له  :سيّدي هذا الوضع ملك لبعض اليتام من السّادة ول ينبغي

التّصرّف فيه  ،فأجاب :هو لدّي امي الؤمني (عليه السلم) وذرّيّته وأولدنا ويلّ التّصرف فيه لوالينا ،وكان على الانب الين قُرب هذا

الوضِع بستان لرجل يدعى الاج ميزا هادي وكان ثريا من أثرياء العجم الشهورين وكان يسكن بغداد  ،فقلت  :سيّدنا هل صحيح ما يقال
انّ هذا البستان أرضه للمام موسى بن جعفر (عليهما السلم)؟ قال  :ما شأنك وهذا ،وأعرض عن الواب  ،ثّ بلغنا ساقية مدّت من نر دجلة

لر يّ الزارع والب ساتي و هي تقا طع الادة فتنش عب هُناك ال سلك ال الدي نة شعبت ي ه ا الشّارع ال سّلطان وشارع ال سّادة ،فتوجّه صاحب ال

شارع ال سّادة فدعوته ال الشّارع ال سّلطان فرفض وقال :لنسر ف شارعنا هذا ،فما خطونا خطوات الّ ووجدنا أنفسنا ف ال صّحن القدّس عند
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منع الحذ ية (الكيشوانيّة) من دون أن نرّ ب سوق أو زقاق ،فدخل نا اليوان من جا نب باب الراد شرقا مّا يلي الرّ جل فلم ي كث صاحب
لل ستئذان لدخول الرّواق الطّا هر وورد من دون ال ستئذان ،ثّ و قف على باب الرم الشّر يف فخاطب ن وقال  :زُر  ،قلت  :انّي ل أعرف

القراءة  ،قال  :فأقرأ لك الزّيارة ؟ قلت  :ن عم  ،فقال  :أََادْخُلُ يا َالُ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا رَ سُولَ الِ ،ال سّلمُ عَلَيْ كَ يا

حمّد
اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ( ،وسلّم على الئمة واحدا فواحدا حتّى بلغ المام العسكري (عليه السلم) فقال (:اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا اَبا ُم َ
سنَ اْلعَ سْ َكرِيّ ،ثّ خاطبن قائلً  :أتعرف امام عصرك ؟ أجبت  :وكيف ل أعرفه  ،قال  :فسلّم عليه ،فقلت :اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ
اْلحَ َ
ج َة الِ يا صاحِبَ الزّما نِ يا بْنَ اْلحَسَنِ ،فتبسّم وقال  :عَلَيْكَ السّلمُ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُهُ،
يا ُح ّ

فدخلنا الرم

الطّاهـر وانكببنـا على الضّريـح القدّس وقبّلناه ثّ قال ل  :زُر  ،قلت  :ل أعرف القراءة  ،قال  :فأقرأ لك الزّيارة؟ قلت :نعـم  ،قال  :فـ أي

الزّيارات ترغب؟ قلت  :اقرأ عليّ ما هو أفضل الزّيارات  ،فقال  :زيارة امي ال هي الفضلى ،ثّ أخذ يزُور با قائلً :اَلسّل ُم عَلَيْكُما يا

اَمينَ ِي الِ ف اَرْضِهِ وَ ُحجّتَيْ ِه عَلى عِبادِهِ

 ..ال وُاجّجت حينئذ مصابيح الرم الشّريف فشاهدت الشّموع ل تؤثر ضياءً ف تلك

البُقعة الشّريفة فكأنّها مشرقة بنور الشّمس والشّموع تبدو كما لو ُاجّجت ف وضح النّهار هذا وأنا ذاهِل عن هذه اليات فل أنتبه اليها ،فلمّا

انتهى من الزّيارة دار من ست الرّجل ال خلف القب الشّريف فوقف ف الانب الشّرقي وقال  :هل تزُور جدّي السي (عليه السلم) ؟ قلت :

ن عم أزُوره (عل يه ال سلم)فهذه ليلة الُم عة ،فزاره (عل يه ال سلم)بزيارة وارث وانت هى الؤذّن حينئذ من أذان الغرب  ،فقال ل صاحب  :صلّ
والتحق بالماعة فأتى السجد الواقع خلف القب الشّريف وقد أقيمت هُناك صلة الماعة ووقف هو منفردا ال يي المام ماذيا له  ،أمّا أنا

فوجدت مكانا ف الصّف الوّل ووقفت هُناك مصلّيا مع الماعة فلمّا فرغت من الصّلة ل أجد صاحب فخرجت من السجد وفتّشت عنه الرم

الشّر يف فلم أجده وكن تُ أنوي أن أبذل له عدّة قرانات وا ستضيفه تلك اللّيلة واذا أ نا أف يق من غفل ت وأنت به ،فأش خص ال سّيد الّذي صحبن

فتتوال ف خاطري اليات والعجزات الت مرّت ب فقد انقادت له نفسي فعدت معه ال الكاظمي (عليهما السلم) غي مبال با كان يصدّن عن

ذلك من المر الام ف بغداد وقد دعان باسي ول أكن قد رأيته من قبل وقد عبّر بكلمة الوالي لنا وقال ايضا :أنا اشهد لك ،وقد أبدى ل النّهر

الاري والشجار الثمرة ف غ ي موا سها ،فهذه الشّوا هد الواض حة وغي ها مّا شهدت تورث ل الق طع واليق ي بأنّه هو المام الهدي (عل يه

السلم) ول سيّما انّه سألن  :هل تعرف امام زمانك ؟ قلت  :نعم  ،فقال  :سلّم عليه  ،فلمّا سلّمت تبسّم وردّ هو عليّ السّلم ثّ أتيت حافظ
الحذية (الكيشوان) وسألته عن صاحب  ،فأجاب  :قد خرج وسألن أكان هو صاحبك ؟ قلت  :نعم  ،ثّ أويت ال البيت الّذي كنت أحلّ با

ضيفا فبتّ فيه ليلت فلمّا أصبح الصّباح توجّهت ال حضرة الشّيخ ممّد حسن وقصصت له قصّت ،فوضع يده على فيه ونان عن افشاء القصّة

وقال ل  :وفّقك ال فكنت أكتمها ول اُنبء با أحدا ،وبعد شهر من حدوثها شاهدت يوما ف الرم الطّاهر سيّدا جليلً يدنُو منّي ويسألن ماذا

ل  :ل يدث ل شيء  ،فأعاد عليّ كلمه فاشتدّ انكاري لا ّ ،ث غاب عن بصري ول أره بعد  ،انتهى .
حدث لك ويلمح ال القصّة فأنكرتا قائ ً

المطلبُ الثّاني  :في الذّهاب الى المسجد الشّريف مسجد براثا
والصّلة فيه :
اعلم ا ّن جا مع برا ثا من ال ساجد العرو فة البار كة و هو وا قع على الطّر يق ب ي الكاظميّة وبغداد على الطّر يق الّذي ي سلكه الوافدون لزيارة
العتاب القدّسة ف العراق من دون مبالة بالسجد الّذي يرّون عليه  ،على ما روي له من الفضل والشّرف الرّفيع .

قال الموي وهو من مورّخي سنة ستمائة ف كتابه مُعجم البلدان  :براثا ملّة كانت ف طرف بغداد ف قبلة الكرخ وجنوب باب مول وكان لا

جا مع مفرد ت صلّي ف يه الشّي عة و قد خر بت عن آخره ا وقال  :كا نت الشّي عة ق بل الرّا ضي بال اللي فة العبّا سي يت مع ف يه قوم من هم ي سبّون
ال صّحابة فكبسه الرّاضي بال وأخذ مَ نْ وجده فيه وحبسهم وهدمه حتّى سوّى به الرض ،وأنى الشّيعة خبه ال حكم الاكان امي المراء
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ببغداد ،فأمر باعادة بنائه وتوسيعه واحكامه وكتب ف صدره اسم الرّاضي ،ول تزل ال صّلة تقام فيه ال بعد المسي وأربعمائة ،ثّ تعطّلت ال
الن وكا نت برا ثا ق بل بناء بغداد قر ية يزعمون ا نّ عليّا (عل يه ال سلم) مرّ ب ا ل ا خرج لقتال الروريّة بالنّهروان و صلّى ف مو ضع من الامِع
الذكور ،وانّه دخل حّاما كان ف هذه القرية ،وينسب ال براثا هذه أبو شعيب الباثي العابد كان أوّل من سكن براثا ف كوخ يتعبّد فيه فمرّت

بكوخه جارية من ابناء الكتاب الكبار وابناء الدّنيا كانت ربيت ف القُ صور ،فنظرت ال أ ب شعيب فا ستحسنت حاله وما كان عليه ف صارت

ت ذلك فتعرّي من هيئتك وترّدي عمّا أنت فيه حتّى
كالسي له ،فجاءت ال أب شعيب وقالت  :أريد أن أكون لك خادمة  ،فقال لا  :إن أرد ِ

ت صلحي ل ا أرد تِ ،فتجرّدت (ال سّعيدة) عن ك ّل ما تل كه ولب ست لب سة النّ ساك وحضر ته فتزوّج ها ،فلمّا دخلت الكوخ رأت قط عة خ صاف

كانت ف ملس أب شعيب تقيه من النّدى  ،فقالت  :ما أنا بقيمة عندك حتّى ترج الصاف لنّي سعتك تقول  :انّ الرض تقول  :يَا ابْ َن آدَمَ
ت غَدا ف َبطْن  ،فرماها أبو شعيب ومكثت عنده سني يتعبّدان أحسن العبادة وتوفّيا على ذلك .
ك حِجابا َواَنْ َ
ج َعلُ بَ ْينِى وَبَيَْن َ
َت ْ
أقول  :قد حدّثنا ف كتاب هديّة الزّائر ف فضل هذا السجد الشّريف وقلنا هُناك ا نّ لذا السجد كما يبدو من مموع هذه الحاديث فضائل
عديدة تكفي احداها لو حازها مسجد من الساجد أن تشدّ اليه الرّحال وتطوي الراحل ابتغاء رضوان ال بالصّلة فيه والدّعاء :
ب.
الُول  :ا ّن ال تعال أق ّر أن ل ينله بيشه الّ نبّ أو وصيّ ن ّ
الثّانية  :انّه بيت مري .
الثّالثة  :انّه أرض عيسى (عليه السلم) .
الرّابعة  :انّ فيه العي الّت نبعت لري .
الامسة  :ا ّن أمي الؤمني صلوات ال وسلمه عليه أبان تلك العي باعجازه .
السّادسة  :انّ في ِه صخرة بيضاء مباركة عليها وضعت مري عيسى (عليه السلم)من عاتقها .
السّابعة  :انّ أمي الؤمني (عليه السلم) كشف باعجازه عن تلك الصّخرة فنصبها ال القبلة وصلّى اليها .
الثّامنة  :صلة أمي الؤمني (عليه السلم) وابنيه السن الجتب وسيّد الشّهداء (عليهم السلم) فيه .
التّاسعة  :انّ امي الؤمني (عليه السلم) أقام هناك أربعة أيّام .
العاشرة  :انّه صلّى فيه النبياء ل سيّما النّب خليل الرّحن (عليه السلم) .

ب من النبياء ولعلّه يوشع (عليه السلم)  ،فقد قال الشّيخ رحة ال عليه :ا ّن قبه ف الفسحة القابلة لسجد براثا
الادية عشرة  :انّ هناك قب ن ّ
.
الثّانية عشرة  :ا ّن فيه قد ُردّت الشّمس لمي الؤمني (عليه السلم) ،والغريب ا ّن السجد با له من الفضل والشّرف الرّفيع وبا بدا فيه من
اليات الليّة والعجزات اليدريّة قد عفاه معظم الوافدين لزيارة العتاب القدّسة ف العراق وهو ل يكن ف ناحية منعزلة وانّما هو واقع على
طريق هم الّذي يتازو نه مرارا عديدة  ،فلم يع هد أن يؤمّه فرد وا حد من كلّ ألف من الزّوار و قد يتّ فق ا ّن زائرا من الزّوار يتوجّه ال يه متوخيا

عظيم فضل ال فيه ،فاذا وافاه والباب مغلق فاقتضى فتح الباب أن يبذل نزرا يسيا من الال تاسك عنه وتضايق وأغمظ عن عظيم الجر وهو
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ل يجم عن بذل الزيل لشاهدة مدينة بغداد وصروح البابرة فيها  ،فضلً عن البالغ الطّائلة الّت ينفقها ف فضول العاش وف التّعامل مع يهود
بغداد على أمتعتهم النّحسة النّجسة الّت صارت ابتياعها كالزء الكمّل لزيارة معظم الزّائرين وال الستعان .

المَطلبُ الثّالِثُ  :في زيارة النّواب الربعة :
وهم أبو عمرو عثمان بن سعيد السدي  ،وأبو جعفر ممّد بن عثمان  ،والشّيخ أبو القاسم حسي بن روح النّوبت  ،والشّيخ الليل أبو السن
علي بن ممّد السّمري رضي ال عنهم .
اعلم ا ّن من وظائف الوافدين لزيارة العتاب القدّسة ف العراق أثناء اقامتهم ف مدينة الكاظمي (عليهما السلم) الطّيّبة هو التّوجه ال بغداد
لزيارة هؤلء النّواب الربعة الّذين نابُوا عن الجّة النتظر امام العصر صلوات ال عليه ،وزيارة قبورهم ل يتطلّب من الزّائر بذل كثي من الُهد

فهي متمعة ف بغداد غي بعيدة عن الوافدين من الزّوار ،وهي لو كانت منتشرة ف أقاصي البلد لكان ي قّ أن يشّد اليها الرّحال ويطوى ف

سبيلها السافات الشّاسعة ويتحمّل متاعب ال سّفر وشدائده لنيل ما ف زيارة كلّ منها من الجر العظيم والثّواب الزيل ،وهم قد فاقوا جيع

ا صحاب الئمّة (علي هم ال سلم)وخوا صهم مرت بة وفضلً وفازوا بالنّيا بة عن المام (عل يه ال سلم) و سفارته والو ساطة بي نه وب ي الرّع ية خلل
سبعي سنة ،وقد جرى على أيديهم كرامات كثية وخوارق ل تصى ،ويعزى ال بعض العلماء القول بعصمتهم وغي خف يّ انّهم ف ماتم ايضا

و سائط ،ف من اللّزم أن يبلغ المام (عل يه ال سلم) ما تك تب ف الاجات والشّدائد من الرّقاع عن طريق هم وبو سيلتهم ك ما عُرف ف ملّه،
واللصة ا ّن عظيم فضلهم ومنلتهم مّا ل يدّه البيان وحسبنا ما ذكرناه ترغيبا ال زيارتم .
وامّا صفة زيارتم فهي كما ذكرها الطّوسي (رحه ال) ف التّهذيب والسّيد ابن طاوُس (رحه ال) ف مصباح الزّائر مسندا ال أب القاسم حُسي

بن روح (رحه ال) حيث قال ف صفة زيارتم :يسلّم على رسول ال وعلى امي الؤمني بعده وعلى خدية الكبى وعلى فاطمة الزّهراء وعلى

السن والسي وعلى الئمة (عليهم السلم)ال صاحب الزّمان صلوات ال عليه ثّ تقول  :اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا فُلنَ بْنَ فُلن

وتذكر

اسم صاحب القب واسم أبيه وتقول :

ت عَلَيْ هُِ ،قمْ تَ خا صّا وَانْ صَرَفْتَ
ت عَنْ هُ وََادّيْ تَ اِلَيْ هِ ما خاَلفْتَ هُ وَل خاَلفْ َ
اَ ْش َهدُ اَنّ كَ با بُ اْلمَوْل َادّيْ َ
ك مِ نْ
ت عَلَيْ هِ ،واَنّ كَ ما خُنْ تَ ف التّأدَِيةِ وَال سّفا َرةِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ َ
حقّ الّذي اَنْ َ
سابِقا جِئْتُ كَ عارِفا بِاْل َ

باب ما اَوْ َسعَكَ َومِ نْ سَفي ما آمَنَ كَ َومِ نْ ِثقَة ما َامْكَنَ كَ ،اَ ْش َهدُ اَنّ الَ اخْتَ صّكَ بِنُو ِر هِ حَتّى عايَنْ تَ
ت عَ ْنهُ وََادّيْتَ اِلَ ْيهِ .
شخْصَ فََادّيْ َ
ال ّ
ثّ ترجع فتبتدئ بالسّلم على رسول ال ال صاحِب الزّمان (عليهم السلم) ثّ تقول :

جةَ اْلمَوْل
جِئُْت كَ ُمخْلِصا بِتَوْحيدِ الِ َومُوالةِ اَوْلِيائِ هِ وَالْبَرا َءةِ مِ نْ َاعْدآِئهِ مْ َومِ نَ الّذي نَ خاَلفُو كَ يا ُح ّ
وَِبكَ اِلَ ْي ِهمْ َتوَجّهي وَِب ِهمْ اِلَ الِ تَوَسّلي

ب تب ان شاء ال تعال .
 .ثّ تدعُو وتسأل ال ما ُتحِ ّ

أقول  :وينب غي ايضا أن يُزار ف بغداد الشّ يخ الجلّ الف خم ث قة ال سلم ممّد بن يعقوب الكلي ن عطّر ال مرقده ،و قد كان زع يم الشّي عة
وأوثقهم وأثبتهم ف الديث ،وقد صنّف كتاب الكاف ف خلل عشرين سنة وهو الكتاب القيّم الّذي تق ّر به عُيون الشّيعة ،وهو منّة منّ با على
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الشّيعة ول سيّما رجال الّدين منهم ،وقد عدّه ابن الثي مدّد مذهب الماميّة ف بدء القرن الثّالث بعدما عدّ مولنا ثامن الئمة صلوات ال عليه
مدّدا للمذهب ف القرن الثّان ،ونن قد عددنا ف كتاب هديّة الزّائر أغلب العلماء الدفُوني ف الشاهد الشّريفة فليجع اليه من شاء .

المَطْلَبُ الرّابِعُ  :في زيارة سلمان (رضي ال عنه) .
اعلم ا ّن من وظائف الزّوار ف مدي نة الكاظم ي التّوجّه ال الدائن لزيارة ع بد ال ال صّال سلمان الحمّدي رضوان ال عل يه و هو اوّل الركان

الربعة ،وقد خ صّه النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) بقوله  :سَلْمانُ مِنّا اَ ْهلَ الْبَيْتِ،
(صـلى ال عليـه وآله وسـلم) ايضا فـ فضله :

اْلحِ ْك َمةَ وَُيؤْتَى الُْبرْها نَ

فجعله ف زُمرة أهل بيت النّبوة والعصمة ،وقال

حرٌ ل يُ ْنزَ فُ وَكَ ْنزٌ ل يَ ْن َفدُ سَلْمانُ مِنّا اَهْلَ الْبَيْ تِ ُيمْنَ حُ
سَلْمانُ َب ْ

 .وشبّهه أمي الؤمني (عليه السلم) بلقمان الكيم ،بل عدّه ال صّادق (عليه السلم)أفضل منه ،وعدّه الباقر

(عليه السلم)من التوسّمي ،ويستفاد من الحاديث انّه كان يعرف السم العظم ،وانّه كان من الحدّثي (بفتح الدّال) وانّ لليان عشر مراتب
وهُو قد نال الرتبة العاشرة ،وانّه كان يعلم الغيب والنايا ،وانّه كان قد أكل وهو ف الدّنيا من تف النّة ،وانّ النّة كانت تشتاق اليه وتعشقه،

وانّه كان يبّه ال ورسوله ،وا نّ ال تعال قد أمر النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) بُ بّ أربعة كان سلمان أحدهم ،وانّه قد نزل ف الثّناء عليه
وعلى أقرانه آيات من القرآن الكري ،وانّ جبئيل كان اذا هبط على النّب (صلى ال عليه وآله وسلم)يأمره أن يبلغ سلمان سلما عن ال تعال

ويطلعه على علم النايا والبليا والنساب ،وانّه كان له ليلً ملس يلو فيه بر سُول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) وا نّ النّب ( صلى ال عليه
وآله وسلم) وأمي الؤمني (عليه السلم)قد علّماه من علم ال الخزون الكنُون ما ل يطيق حله سواه ،وانّه قد بلغ مبلغا شهد ف حقّه ال صّادق

حرٌ ل يُ ْنزَ حُ وَ ُهوَ مِنّا اَهْلَ الْبَيْ تِ .
(عليـه السـلم) قائ ًل َ :ادْرَ كَ سَلْمانُ اْلعِلْ مَ الَْوّلَ وَاْلعِلْ مَ الْ ِخرَ وَهُوَ َب ْ
وحسب الزّائر ترغيبا ف زيارته التّأمّل ف اختصاص سلمان وانفراده بي ال صّحابة والمّة بنقبة عظيمة هي ا نّ أمي الؤمني (عليه السلم) طوى

السافة بي الدينة والدائن ف ليلة واحدة فحضر جنازته وباشر بنفسه غُسله وتكفينُه ثّ صلّى عليه بصُفُوف من اللئكة ،فعاد ال الدينة ف ليلته،
فيا له من الشّرف الرّفيع ول ُء آل الرّسول وحبّهم حيث يبلغ به الرء مثل هذه الدّرجة الرّفيعة والرتبة السّامية .
وأمّا ف صفة زيارته فاعلم انّ السّيد ابن طاوُس قد ذكر له ف مصباح الزّائر أربع زيارات ونن نقتصر هُنا بالُول من تلك الزّيارات ،وقد أثبتنا
الزّيارة الرّابعة منها ف كتاب الديّة ،وقد أوردها الشّيخ أيضا ف التّهذيب ،فاذا شئت زيارته فقف على قبه مستقبل القبلة وقُل :

حمّدِ بْ نِ عَبْدِ الِ خاتَ مِ النّبِيّيَ ،اَل سّلمُ عَلى اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ سَّيدِ اْلوَ صِّييَ،
اَل سّل ُم عَلى رَ سُولِ الِ ُم َ
اَل سّلمُ عَلى الَِْئ ّمةِ اْلمَعْ صُوميَ الرّاشِدي نَ ،اَل سّلمُ عَلى اْلمَلئِ َكةِ اْل ُم َقرّبيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا صاحِبَ

رَ سُو ِل الِ الَْميَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وَلِيّ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مُودَ عَ اَ سْرارِ ال سّادَةِ
اْلمَياميَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا َبقِّيةَ الِ مِ نَ الَْبرَرَةِ الْماضيَ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا اَ با عَ ْبدِ الِ وَ رَ ْح َمةُ الِ
وََبرَكاتُهُ ،اَ ْش َهدُ أنّكَ اَ َطعْتَ الِ كَما َا َمرَكَ ،وَاتَّبعْتَ الرّسُولَ كَما َندَبَكَ ،وَتَوَلّيْتَ خَليفَتَهُ كَما اَْل َزمَكَ،

حقّ يَقينا وَاعَْت َمدْتَ هُ كَما َامَرَ كَ ،اَ ْش َهدُ أنّ كَ با بُ
َو َدعَوْ تَ اِلَى الِْهْتِما مِ ِبذُرّيّتِ هِ كَما وَ َقفَ كََ ،وعَ ِلمْ تَ اْل َ

صفِياءِ ،اَ ْش َهدُ
وَصِيّ اْلمُصْطَفى ،وَطَريقُ ُحجّةِ الِ اْل ُمرْتَضى ،وَاَميُ الِ فيـما اسْتُ ْو ِدعْتَ مِ ْن عُلُومِ الَْ ْ
صرَةِ الْوَ صِيّ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ صاحِبُ الْعا ِشرَةِ وَالْبَراهيِ
اَنّ كَ مِ نْ اَ ْهلِ بَيْ تِ النّبِيّ الّنجَباءِ الُْمخْتاري نَ لِنُ ْ
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وَالدّلئِلِ الْقا ِهرَةِ ،وَاَ َقمْ تَ ال صّلةَ وَآتَيْ تَ الزّكاةَ ،وََامَرْ تَ بِاْل َم ْعرُو فِ ،وََنهَيْ تَ عَ نِ اْلمُنْكَرِ ،وََادّيْ تَ
حدَ كَ
ت عَلَى الَْذى ف جَنْبِ هِ حَتّى أتا كَ الْيَقيَُ ،لعَ نَ الُ مَ نْ َج َ
صحْتَ لِ وَِلرَ سُوِلهِ ،وَ صََبرْ َ
الَْماَنةَ وَنَ َ

َحقّكَ وَ َحطّ مِنْ َقدْرِكََ ،لعَنَ الُ مَنْ آذاكَ ف مَواليكََ ،لعَنَ الُ مَنْ َاعْنَتَكَ ف َاهْلِ بَيْتِ نَبِيّكََ ،لعَنَ الُ
جنّ وَالِْنْ سِ مِ نَ الَْوّليَ وَالْخِري نَ وَضاعَ فَ
حمّد مِ نَ اْل ِ
مَ نْ لمَ كَ ف ساداتِكََ ،لعَ نَ الُ َعدُوّ آلِ ُم َ

صلّى الُ عَلَيْكَ يا اَبا عَ ْبدِالِ ،صَلّى الُ عَلَيْكَ يا صاحِبَ رَسُولِ الِ ،صَلّى الِ
عَلَ ْيهِمُ اْلعَذابَ الَْليمََ ،
حقْ نا
سدِكَ الطّاهِر وَأْل َ
صلّى الِ عَلى رُوحِ كَ الطّيَّبةِ ،وَجَ َ
عَلَيْ هِ وَآلِ هِ َوعَلَ ْي كَ يا مَوْل اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَ َ

ِبمَنّهِ وَرأفَتِهِ اِذا تَوَفّانا ِبكَ وَِب َمحَلّ السّادَةِ اْلمَياميَ وَ َج َمعَنا َم َعهُمْ ِبجِوارِهِمْ ف جَنّاتِ النّعيِمِ ،صَلّى الِ
عَلَيْ كَ يا اَ با عَ ْبدِ الِ ،وَ صَلّى الُ عَلى اِخْوانِ كَ الشّي َعةِ الَْبرَرَةِ مِ نَ ال سّلَفِ اْلمَياميَ ،وَادْخَلَ الرّو حَ

حقْ نا وَاَيّاهُ مْ ِبمَ نْ تَوَلّ هُ مِ نْ اْلعِ ْترَةِ الطّاهِري نََ ،وعَلَيْ كَ
وَالرّضْوا َن عَلَى اْلخَلَ فِ مِ نَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،وَاْل َ

وَعليهم السلم َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
ثّ اقرأ اِنّا اَْنزَلْناهُ ف لَ ْي َلةِ

ا ْل َقدْرِ سبع مرّات ّث صلّ مندُوبا ما بدا لك .

أقول  :فاذا عزمت على النصراف من زيارته فقِف عليه مودّعا وقُل ما ذيّل به ال سّيد زيارته الرّابعة و ُه َو  :اَلسّلمُ عَلَ ْي كَ يا اَبا عَبْدِ
صدْقاَ ،و َدعَوْ تَ اِل
الِ ،اَنْ تَ با بُ الِ اْلمُؤْ تى مِنْ هُ وَاْلمَأخُو ُذ عَنْ هُ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ قُلْ تَ َحقّا وََن َطقْ تَ ِ

مَوْل يَ َومَوْل َك عَلنَِيةً وَ ِسرّا ،اَتَيْتُ كَ زائِرا وَحاجات لَ كَ مُ سْتَوْدِعا ،وَها اَنَا ذا مُ َو ّدعُ كَ ،اَ سْتَ ْو ِدعُكَ

دي ن وَاَمانَ ت وَخَواتي َم َعمَلي وَجَوامِ عَ َامَلي اِل مُنْتَ هى اَجَلي ،وَاَل سّلمُ عَلَيْ كَ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاتُ هُ،
حمّد وَآِلهِ الَْخْيارِ .
صلّى الُ عَلى ُم َ
وَ َ

ّث ادعُ كثيا وانصرف .

أقول  :اذا فرغ الزّائر من زيارة سلمان (رحه ال) فعليه وظيفتان :
الُول  :ال صّلة ركعت ي أو اك ثر ع ند طاق ك سرى ف قد صلّى هُناك أم ي الؤمن ي (عل يه ال سلم)  ،روي عن عمّار ال سّاباطي قال  :قدم أم ي

الؤمن ي (عل يه ال سلم)الدائن ونزل أيوان كسرى وكان م عه دلف بن بي  ،فلمّا صلّى قام وقال لدلف  :قُم م عي ،وكان م عه جا عة من أ هل

ساباط ،فما زال يطوف منازل كسرى ويقول لدلف  :كان لكسرى ف هذا الكان كذا وكذا ويقول دلف  :هو وال كذا ،حتّى طاف الواضِع

بميع من كان عنده ودلف يقول  :يا سيّدي ومولي كأنّك وضعت هذه الشياء ف هذه الساكن .
وروي انّ أمي الؤمني (عليه السلم) م ّر على الدائن فلمّا رأى آثار كسرى  ،قال رجل مّن معه :
ح عَلى ُرسُو ِم دِيارِهِمْ
َج َرتِ الرّيا ُ
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َفكَاَّنهُ ْم كانُوا عَلى ميعاد

فقال (عليـه السـلم)  :أفل قُلت ( :كَم ْـ َترَكُوا مِن ْـ جَنّات َوعُيُون * وَ ُزرُوع َومَقام كَريـ * وََنعْمَة كانُوا فيهـا
ت عَلَ ْيهِمُ السّماءُ وَالَْرْضُ وَما كانُوا مُنْظَرينَ)
فاكِهيَ * كَذِلكَ وَاَ ْورَثْناها قَوْما آخَرينَ * فَما بَكَ ْ

ثّ قال

ُمـ
َسـلِبُوا دُنْياه ْ
َمـ َيشْكُرُوا الّن ْع َمةَ ف ُ
َصـَبحُوا مَ ْورُوثيَ ل ْ
(عليـه السـلم)  :اِنّ هــؤلءِ كانُوا وارِثيَ ،فَا ْ

بِاْل َمعْصَِيةِ ،اِيّا ُكمْ وَ ُك ْفرَ الّن َعمِ ل َتحُلّ بِ ُكمُ الّن َقمُ .
ل:
أقول  :قد نظم الكيم الاقان بالفارسيّة ف شأن اليوان قائ ً
هان اى دل عبت بي از ديده نظر كن هان
پرويز كه بنهادى بر خوان تره زرّين

ايوان مدائن را آيينه عبت دان

زرّين تره كو برخوان رو كَ ْم َت َركُوا برخوان

ص أ صحاب أم ي الؤمن ي (عل يه
الثّان ية  :أن يزور حُذي فة بن اليمان وهُو من كبار صحابة ر سُول ال ( صلى ال عل يه وآله و سلم) ،و من خوا ّ
ال سلم)وكان ف ال صّحابة يتاز بعر فة النافق ي ومعر فة ا سائهم ،وكان اللي فة الثّا ن ل ي صلّي على جنازة ل يضر ها حذي فة بن اليمان ،وكان

حذي فة واليا له على الدائن سني عديدة ثّ عزله وأق ّر سلمان ف مقا مه ،فلمّا توفّي عاد حذي فة واليا على الدائن وا ستمرّ علي ها حتّى عادت

اللفة ال امي الؤمني (عليه السلم) ،فأصدر (عليه السلم) من الدينة مرسومه اللكي ال حذيفة وال أهل الدائن يبنئ باستقرار المر له ويعي

حذيفة واليا ولكن حذيفة مات ف الدائن ودُف نَ هناك قبلما يلّ امي الؤمني (عليه السلم)بيشه بالكوفة بعد مغادرته الدينة ال البصرة دفعا
لشّر أصحاب المل .

عن أب حزة الثّمال قال  :دعا حذيفة بن اليمان ابنه عند موته فأوصى اليه وقال  :يا بن أظهر اليأس عمّا ف أيدي النّاس فا ّن فيه الغن ،وايّاك

وطلب الاجات ال النّاس فانّه فقر حاضِر ،وكُن اليوم خيا منك أمس ،واذا أنت صلّيت فصلّ صلة مودّع للدّنيا كأنّك ل ترجع ،وايّاك وما
يعتذر منه .
واعلم ا نّ ال جانب مرقد سلمان يقع السجد الامع للمدائن وهو من سُوب ال المام السن العسكريّ (عليه السلم) ول يعرف سبب النّسبة
فهل هو (عليه السلم) قد أمر ببنائه أم انّه صلّى فيه ،فل تعل نفسك مرُوما من فضيلة الصّلة فيه ركعتي .

صلُ التّاسِعُ :
الفَ ْ
في فضل زيارة مولنا أبي الحسن عليّ بن موسى الرّضا
صلوات ال عليه
ف فضل زيارة امام النس والنّ الدفون بأرض الغُربة  ،بضعة سيّد الورى مولنا أب السن عليّ بن موسى الرّضا صلوات ال عليه وعلى آبائه
وأولده ائمّة الدى ،وف كيفيّة زيارته وفضيلتها أكثر من أن يُحصى ،ونن هُنا نتبّك بذكر عدّة احاديث ننقل اكثرها عن تفة الزّائر :
الوّل  :عن النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) قال  :ستدفن بضعة منّي براسان ما زارها مؤمن الّ أوجب ال له النّة وحرّم جسده على النّار .
316

وقال ف حديث معتب آخر  :ستدفن بضعة منّي براسان ما زارها مكروب ا ّل نفّس ال كُربته ،ول مُذنب الّ غفر ال ذنُوبه .
الثّان  :روي بسند معتب عن موسى بن جعفر صلوات ال وسلمه عليهما قال  :من زار قب ولدي علي (عليه السلم) كان له عند ال عزّوجلّ
سبعون حجّة مبورة  .قال الرّاوي مستبعدا سبعي حجّة مبورة  ،قال  :نعم  ،سبعي ألف حجّة  .قال  :سبعي ألف حجّة ؟! قال  :ر بّ حجّة

ل تقبل ،من زاره أو بات عنده ليلة كان كمن زا َر ال ف عرشه  ،قُلت  :كمن زار ال ف عرشه ؟! قال  :نعم  ،اذا كان يوم القيامة كان على

عرش ال عزّوجلّ أربعة من الوّلي وأربعة من الخرين ،فأمّا الوّلون فنوح وابراهيم وموسى وعيسى (عليهم السلم) ،وأمّا الربعة الخرون
فمحمّد وعلي والسن والسي (عليهم السلم) ،ثّ يد الطمار  ،فيقعد معنا زوّار قبور الئمة ،الّ وا ّن أعلهم درجة وأوفرهم حبوة زوّار قب

ولدي علي (عليه السلم) .

الثّالث  :روي عن المام الرّضا (عليه السلم) قال  :ا ّن ف خراسان بقعة سيأت عليها زمان تكون متلف اللئكة ل تزال تبط فيها فوج من

اللئكة وتصعد فوج حتّى ينفخ ف الصّور  ،فقالوا  :يا ابن رسُول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) وما هي البقعة ؟ قال  :هي بأرض طُوس وانّها
وال رُو ضة من رياض النّة ،مَن زار ن في ها كان ك ما لو زار ر سُول ال ( صلى ال عل يه وآله و سلم) وك تب ال له بذلك ألف حجّة مقبولة،
وألف عمرة مقبولة ،وكنتُ أنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة .

الرّابع  :بأسانيد صحاح عن ابن أب نصر قال  :قرأت كتاب أب السن الرّضا (عليه السلم) أبلغ شيعت انّ زيارت تعدل عند ال عزّوجلّ ألف

حجّة  ،فرويت الديث عند المام ممّد التّقي صلوات ال عليه  ،قال  :اي وال ألف ألف حجّة لن زاره عارفا بقّه .

الا مس  :روي بسندين معتبين عن الرّضا صلوات ال وسلمه عليه قال  :من زارن على بُعد داري أتي ته يوم القيامة ف ثلث مواطن حتّى
أخلّصه مِن أهوالا  :اذا تطايرت الكتب يينا وشا ًل  ،وعند الصّراط  ،وعند اليزان .

ال سّادس  :قال ايضا ف حديث معتب آخر :انّي سأقتل مسمُوما مظلوما واُقب ال جنب هارون ،ويعل ال عزّوجلّ تربت متلف شيعت ،فمن

زارن ف غُربت وجبت له زيارت يوم القيامة  ،والّذي اكرم ممّدا ( صلى ال عليه وآله وسلم)بالنبوّة واصطفاه على جيع الليقة ل يصلّي أحد

منكم عند قبي ركعتي ا ّل ا ستح ّق الغفرة من ال عزّوجلّ يوم يلقاه  ،والّذي أكرمنا ب عد ممّد ( صلى ال عل يه وآله وسلم) بالما مة وخ صّنا
بالوصيّة انّ زوّار قبي لكرم الوفود على ال يوم القيامة ،وما من مؤمن يزورن فتصيب وجهه قطرة من السّماء ا ّل حرّم ال جسده على النّار .

ج حجّة السلم فدخل متمتّعا
ال سّابع  :بسند معتب عن ممّد بن سليمان انّه سأل المام ممّد التّقي صلوات ال وسلمه عليه عن رجل ح ّ

بالعُمرة ال الجّ ،فأعانه ال تعال على حجّة وعُمرة ،ثّ أتى الدينة فسلّم على النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) ،ثّ أتى أباك أمي الؤمني (عليه
السلم) عارفا بقّه يعلم انّه حجّة ال على خلقه وبابه الّذي يؤتى منه فسلّم عليه ،ثّ أتى أبا عبد ال (عليه السلم) ،فسلّم عليه ثّ أتى بغداد

ج به فأيّهما أفضل هذا الّذي
فسلّم على أب السن موسى (عليه السلم) ،ثّ انصرف ال بلده ،فلمّا كان ف هذا الوقت رزقه ال تعال ما ي ّ
ج حجّة السلم يرجع ايضا فيح جّ أو يرج ال خراسان ال أبيك عل ّي بن مُوسى الرّضا (عليه السلم)فيسلّم عليه ؟ قال  :بل يأت خراسان
حّ

فيسلّم على أب أفضل ،وليكن ذلك ف رجب ول ينبغي أن تفعلوا هذا اليوم فانّ علينا وعليكم من السّلطان شنعة .

الثّامن  :روى الصّدوق ف كتاب مَن ل يضره الفقيه عن المام ممّد التّقي (عليه السلم) قال  :ا ّن بي جبلي طوس قبضة قبضت من النّة مَن

دخلها كان آمنا يوم القيامة من النّار .

التّاسع  :وروي عنه (عليه السلم) قال  :ضمنت لن زار أب بطُوس عارفا بقّه النّة على ال تعال .
العاشر  :روى ال صّدوق ف عُيون أخبار الرّضا (عليه السلم) عن رجل من ال صّالي انّه رأى ف النام ر سُول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم)
عليـ مسـمُوما وبعضهـم وفدوا مقتولً  ،فقال  :أيّهـم أزور مـع تفرّق
ّ
فقال له  :يـا رسـُول ال أيّا مـن أبنائك أزور ؟ قال  :بعضهـم وفدوا
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مشاهدهم ؟ قال  :زُر أقربم اليك وهُو مدفُون بأرض الغربة  ،قُلت  :يا رسُول ال تعن بذلك الرّضا (عليه السلم) ؟ قال  :قُل  :صَلّى الُ
عَلَ ْيهِ قُل  :صَلّى الُ عَلَ ْيهِ قُل  :صَلّى الُ

عَلَ ْيهِ قاله ثلثا .

أقول  :قد عقد ف كتاب الوسائل وكتاب الُستدرك أبوابا ف استحباب التبّك بشهد الرّضا ومشاهد الئمة (عليهم السلم)واستحباب اختيار
زيارة الرّضا على زيارة السي (عليهما السلم) وعلى زيارة كلّ من الئمة (عليهم السلم) وعلى الجّ الندوب والعُمرة الندُوبة ،ولا كان هذا

الكتاب ل يسعُ التّطويل فقد اكتفينا بذه العشرة الكاملة من الخبار .

وأمّا كيفيّة زيارته (عليه السلم) فاعلم انّه قد ذكر له زيارات عديدة والشهورة منها هي ما وردت ف الكتب العتبة ونسبت ال الشّيخ الليل

ممّد بن السن بن الوليد وهو من مشايخ ال صّدوق (رحه ال) ،ويظهر من مزار ابن قولويه انّها مرويّة عن الئمّة (عليهم السلم) ،وكيفيّتها

على ما يوا فق كتاب مَن ل يضره الفق يه  :انّك اذا أردت زيارة قب الرّ ضا (عل يه ال سلم) بطُوس فاغت سل قبل ما ترج من الدّار وقُل وأ نت
تغتسل :

صدْري وَاَ ْج ِر عَلى لِسان ِمدْحَتَ كَ َو َمحَبّتَ كَ وَالثّنا َء عَلَ ْي كَ،
اَللّـ ُهمّ َط ّهرْن وَ َط ّهرْ ل قَلْب وَا ْشرَ حْ ل َ
َفاِّنهُ ل قُوّةَ اِلّ ِبكَ ،اَللّـ ُهمّ ا ْجعَ ْلهُ ل َطهُورا وَشِفاءً .

وقل وأنت ترج :

ت عَلَى الِ ،اَللّـهُمّ اِلَ ْي كَ تَوَ ّجهْ تُ
سمِ الِ وَبِالِ وَاِلَى الِ وَاِلَى ابْ نِ رَ سُولِ الِ ،حَ سْبِىَ الُ تَ َوكّلْ ُ
بِ ْ
صدْتُ وَما عِ ْندَكَ اَ َر ْدتُ .
وَاِلَ ْيكَ َق َ
فاذا خرجت فقف على باب دارك وقُل :

اَللّـهُمّ اِلَيْكَ وَ ّجهْتُ وَجْهيَ ،وعَلَيْكَ خَ ّلفْتُ اَهْلي وَمال وَما خَوّلْتَن ،وَبِكَ وَِثقْتُ فَل ُتخَيّبْن ،يا َمنْ
حفْ ِظ كَ َفاِنّ هُ ل
حمّد وَا ْحفَظْن ِب ِ
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ مُ َ
ل ُيخَيّ بُ مَ نْ اَرادَ هُ ،وَل ُيضَيّ عُ مَ نْ َحفِظَ هَُ ،

يَضيعُ َمنْ َحفِظْتَ .
فاذا وافيت سالا ان شاء ال فاغتسل اذا أردت أن تزُور وقُل حي تغتسل :

صدْري وَاَ ْج ِر عَلى لِسان ِمدْحَتَ كَ َو َمحَبّتَ كَ وَالثّنا َء عَلَ ْي كَ،
اَللّـ ُهمّ َط ّهرْن وَ َط ّهرْ ل قَلْب وَا ْشرَ حْ ل َ

َفاِنّ هُ ل قُوّةَ اِلّ بِ كَ ،وَ َق ْد عَ ِلمْ تُ اَنّ قِوا مَ دين التّ سْليمُ َلِ ْمرِ كَ وَالِْتّبا عُ لِ سُّنةِ نَبِيّ كَ ،وَالشّهَادَ ُة عَلى
ك عَلى كُلّ شَىْء قَديرٌ .
جَميعِ خَ ْلقِكَ ،اَللّـ ُهمّ ا ْجعَ ْلهُ ل شِفاءً وَنُورا اِنّ َ
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وال بس أط هر ثيا بك وام شِ حافيا ،وعل يك ال سّكينة والوقار واذكُرِ ال بقل بك وقُل َ :الُ اَكَْبرُ ول اِلـهَ اِلّ الُ و سُبْحا َن الِ
سمِ الِ وَبِالِ َوعَلى مِ ّلةِ رَ سُولِ الِ صَلّى الُ عَلَيْ هِ
ح ْمدُ لِ ،وق صّر خطاك ،وقُل حي تدخل الرّوضة الُقدّسة  :بِ ْ
واْل َ

وَآلِ هِ ،اَ ْش َهدُ َا نْ ل اِلـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ ،وَاَ ْش َهدُ َانّ ُمحَمّدا عَ ْبدُ هُ َورَ سُوُلهُ ،وََانّ عَلِيّا وَلِيّ
الِ،

وسِر حتّى تقف على قبه وتستقبل وجهه بوجهك وقُل :

حمّدا عَبْدُ هُ وَرَ سُوُلهُ ،وَاَنّ هُ سَّيدُ الَْوّليَ
اَ ْش َهدُ اَ نْ ل اِل ـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ ُم َ
حمّ د عَ ْبدِ كَ وَرَ سُولِكَ وَنَبِيّ كَ وَ سَّيدِ
وَالْخِري نَ ،وَاَنّ هُ سَّيدُ الَْنْبِياءِ وَاْل ُمرْ سَليَ ،اَللّ ـهُمّ صَلّ عَلى ُم َ

خَ ْل ِق كَ اَ ْجمَعيَ صَلةً ل َيقْوى عَلى اِحْ صائِها غَيْرُ كَ ،اَللّ ـهُمّ صَ ّل عَلى اَميِ اْلمُؤمِنيَ عَلِيّ بْ نِ اَ ب
طالِب عَبْدِ كَ وَاَخي رَسُوِلكَ اّلذِي انَْتجَبْتَهُ ِبعِ ْلمِ كَ وَ َجعَلْتَهُ هادِيا ِلمَنْ شِئْتَ مِنْ خَ ْلقِ كَ ،وَالدّلي َل عَلى
مَ نْ َبعَثْتَ هُ ِبرِسالتِكََ ،ودَيّا َن الدّي نِ ِب َعدْلِ كَ ،وَفَ صْلِ قَضاِئ كَ بَيْ نَ َخ ْلقِ كَ ،وَاْل ُمهَيْمِ َن عَلى ذلِ كَ كُلّ هِ،

وَال سّلمُ عَلَيْ هِ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى فا ِط َمةَ بِنْ تِ نَبِيّ كَ وَزَوْ َجةِ وَلِيّ كَ وَاُمّ ال سّبْطَ ْينِ

َبابـ اَهْلِ اْلجَّنةِ ،ال ّط ْهرَةِ الطّا ِهرَةِ اْلمُ َط ّهرَةِ الّتقِّيةِ الّنقِّيةِ الرّضِّيةِ الزّكِّيةِ،
سـّيدَيْ ش ِ
ُسـْينِ َ
َسـنِ وَاْلح َ
اْلح َ
ـدَةِ نِسـاءِ اَهْلِ اْلجَّنةِ اَ ْجمَعيَ صـَلةً ل َيقْوى عَلى اِحْصـائِها غَ ْيرُكـَ ،اَللّــُهمّ صَـ ّل عَلَى اْلحَسَـنِ
سَّي

وَاْلحُ سَيْنِ سِ ْبطَيْ نَبِيّ كَ وَ سَّيدَيْ شَبا بِ اَ ْهلِ اْلجَّنةِ الْقاِئمَيْ نِ ف خَ ْلقِ كَ ،وَالدّليلَيْ ِن عَلى مَ نْ َبعَثْ تَ

ِبرِسالتِكََ ،ودَيّانَ يِ الدّي نِ ِب َعدْلِ كَ وَفَ صْلَيْ قَضاِئ كَ بَيْ نَ َخ ْلقِ كَ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى عَلِيّ بْ نِ اْلحُ سَ ْينِ

عَ ْبدِكَ الْقائِمِ ف خَ ْلقِكَ ،وَالدّلي ِل عَلى مَنْ َبعَثْتَ ِبرِسالتِكََ ،ودَيّانِ الدّينِ ِب َعدْلِكَ ،وَفَصْلِ قَضاِئكَ بَيْنَ
حمّدِ بْ ِن عَلِيّ عَ ْبدِكَ وَخَليفَتِكَ ف َارْضِكَ با ِق ِر عِلْمِ النّبِّييَ،
خَ ْل ِقكَ سَّيدِ الْعابِدينَ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

ي الصّا ِدقِ
ق عَبْدِكَ وَوَلِيّ دينِكَ وَ ُحجّتِكَ عَلى َخ ْلقِكَ اَ ْجمَع َ
حمّد الصّا ِد ِ
ص ّل عَلى َج ْعفَرِ ْبنِ مُ َ
اَللّـ ُهمّ َ
حجّةِ
الْبارّ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى مُوسَى بْنِ َج ْعفَر عَ ْبدِكَ الصّاِلحِ وَلِسانِكَ ف خَ ْل ِقكَ النّاطِقِ ِبحُ ْكمِكَ وَاْل ُ

عَلى َبرِيّتِ كَ ،اَللّ ـهُمّ صَ ّل عَلى عَليّ بْ نِ مُو سَى الرّضَا اْل ُمرْتَ ضى عَبْدِ كَ وَوَلِيّ دينِ كَ الْقائِ مِ ِب َعدْلِ كَ
وَالدّا عي اِل دينِ كَ وَدي نِ آبائِ هِ ال صّادِقيَ صَلةً ل َيقْوى عَلى اِحْ صائِها غَ ْيرُ كَ ،اَللّ ـ ُهمّ صَلّ عَلى

حمّد
حمّدِ بْ ِن عَلِيّ عَ ْبدِ كَ وَوَلِيّ كَ الْقائِ مِ بَِا ْمرِ كَ وَالدّاعي اِل سَبي ِلكَ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى عَليّ بْ نِ ُم َ
ُم َ
سنِ بْ ِن عَلِيّ الْعامِلِ ِبَا ْمرِ كَ الْقائِ مِ ف خَـ ْلقِكَ وَ ُحجّتِ كَ
عَ ْبدِ كَ وَوَلِيّ دينِ كَ ،اَللّـهُمّ صَلّ عَلَى اْلحَ َ

ك الدّاعي اِل طاعَتِ كَ وَطا َعةِ رَ سُوِلكَ
اْلمُ َؤدّي عَ نْ نَبِيّ كَ وَشا ِهدِ َك عَلى خَ ْلقِ كَ ،الَْمخْ صُوصِ بِكَرامَتِ َ
ك عَلَ ْيهِ مْ اَ ْجمَعيَ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى ُحجّتِ كَ وَوَلِيّ كَ الْقائِ مِ ف خَ ْل ِق كَ صَلةً تا ّمةً نامَِيةً باقَِيةً
صَلَواتُ َ
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جعَلُنا َمعَ هُ ف الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اََتقَرّ بُ اِلَيْ كَ ِبحُّبهِ مْ وَاُوال
صرُهُ بِها وََت ْ
ُت َعجّلُ بِها َفرَجَ هُ وَتَنْ ُ
ف عَنّي ِبهِ مْ َش ّر الدّنْ يا والْ ِخرَةِ
صرِ ْ
وَلِّيهُ مْ وَاُعادي عَدُوّهُ مْ ،فَارْزُقْ ن ِبهِ مْ خَ ْي َر الدّنْ يا وَالْ ِخرَةِ ،وَا ْ
وََاهْوالَ يَوْمِ اْلقِيا َمةِ .

ّث تلس عند رأسه وتقُول :

جةَ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا نُورَ الِ ف ظُلُما تِ الَْرْ ضِ،
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وَلِيّ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُح ّ
صفْوَةِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ نُوح
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا َعمُودَ الدّي نِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وا ِر ثَ آدَ مَ ِ
نَبِيّ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ اِبْراهي مَ خَليلِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا وا ِر ثَ اِ سْماعيلَ ذَبي حِ الِ،

ث عيسى رُو حِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا وا ِر ثَ مُوسى كَلي مِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ َ
حمّ د رَ سُولِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ عَلِيّ وَلِيّ الِ وَوَ صِيّ رَ سُولِ رَبّ
وارِ ثَ ُم َ

الْعالَميَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ فا ِط َمةَ الزّهْراءِ اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا وا ِر ثَ اْلحَ سَنِ وَاْلحُ سَ ْينِ سَّيدَيْ

ث عَليّ بْ نِ اْلحُ سَيْنِ زَيْ نِ الْعابِدي نَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ ثَ
شَبا بِ اَهْلِ الَّنةِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وارِ َ

حمّدِ بْ ِن عَلِيّ با ِق ِر عِلْ مِ الَْوّليَ وَالْخِري نَ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا وا ِر ثَ َج ْع َفرِ بْ نِ ُمحَمّد ال صّا ِدقِ الْبارّ،
ُم َ

صدّيقُ الشّهيدُ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ اَيّهَا
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا وا ِر ثَ مُو سَى بْ نِ َجعْفَر ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا ال ّ
الْوَ صِيّ الْبارّ الّتقِيّ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ َقدْ اَ َقمْ تَ ال صّلةَ وَآتَيْ تَ الزّكاةَ ،وََا َمرْ تَ بِاْل َم ْعرُو فِ ،وََنهَيْ تَ عَ نِ
حسَنِ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
اْلمُنْ َكرَِ ،وعََبدْتَ الَ حَتّى أتاكَ الْيَقيُ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا اَبَا اْل َ
ب على القب وتقول :
ثّ تنك ّ

ص َمدْتُ مِ نْ َارْ ضي وَقَ َطعْ تُ الْبِلدَ رَجاءَ رَ ْحمَتِ كَ فَل ُتخَيّبْ ن وَل َت ُردّ ن ِبغَ ْيرِ قَضاءِ
اَللّ ـ ُهمّ اِلَ ْي كَ َ
ك عَلَيْهِ وَآلِهِ ،بِاَب اَنْتَ وَُامّي يا مَوْليَ اَتَيْتُكَ
صلَواتُ َ
حاجَت ،وَارْحَمْ َتقَلّب عَلى قَ ْبرِ ابْنِ اَخي رَسُولِكَ َ
ت عَلى َظهْري ،فَكُ نْ ل شافِعا اِلَى الِ يَوْ مَ َفقْري
ت عَلى َنفْ سي ،وَاحْتَطَبْ ُ
زائِرا وافِدا عائِذا مِمّا جَنَيْ ُ
ت عِ ْندَهُ وَجيهٌ .
ك عِ ْندَ الِ مَقامٌ َمحْمُودٌ وَاَنْ َ
وَفاقَت فَلَ َ
ّث ترفع يدك اليُمن وتبسط اليُسرى عَلى القب وتقول :

اَللّـ ُهمّ اِنّي اََت َقرّبُ اِلَ ْيكَ ِبحُّبهِمْ وَِبوِليَِتهِمْ ،اَتَوَلّى آ ِخرَهُمْ بِما تَوَلّيْتُ بِهِ اَوَّلهُمْ ،وَاَْبرَءُ مِنْ ُكلّ وَليجَة

خرُوا بِاِمامِكـَ،
دُوَنهُمـْ ،اَللّــهُمّ اْلعَنِـ الّذينَـَبدّلُوا ِن ْعمَتَكـَ ،وَاّت َهمُوا نَبيّكَ ،وَ َجحَدُوا بِاياتِكـَ ،وَسَـ ِ
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حمّ د ،اَللّ ـ ُهمّ اِنّي اََت َقرّ بُ اِلَيْ كَ بِالْ ّلعَْن ِة عَلَ ْيهِ مْ وَالْبَراءَةِ مِ ْنهُ مْ ف
س عَلى اَكْتا فِ آلِ ُم َ
وَ َحمَلُوا النّا َ
الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ يا رَحْمنُ .
ثّ توّل عند رجليه وتقُو ُل :

صَلّى الُ عَلَ ْيكَ يا اَبَا اْلحَسَنِ ،صَلّى الُ عَلى رُو ِحكَ وََبدَنِكَ ،صََبرْتَ وَاَنْتَ الصّا ِدقُ اْلمُصَ ّدقُ ،قَتَلَ

سنِ .
الُ َمنْ قََتلَكَ بِالَْيْدي وَالَْْل ُ

ثّ ابتهل ف اللّعنة على قاتل أمي الؤمني (عليه السلم) وعلى قتلة السن والسي وعلى جيع قتلة أهل بيت رسُول ال ،ثّ توّل عند رأسه من

خلفه وصلّ ركعتي تقرأ ف احداها يس وف الُخرى الرّحن وتتهد ف الدّعاء والتّضرّع واكثر من الدّعاء لنفسك ولوالديك ولميع اخوانك
من الؤمني وأقم عند رأسه ما شئت ولتكن صلوتك عند القب .

خرُوا ِباِمامَتِكَ
أقول  :هذه الزّيارة هي أحسن زياراته (عليه السلم) وكلمة وَ َس ِ

الواردة ف آخر هذه الزّيارة قد ضبطت ف كتاب الفقيه

والعيون وكُتب العلّمة الجلسي وغيه بيمي كما صنعنا نن هُنا فيكون العن سخرُوا بامامة الّذي أنت قد عيّنته لم ،ولكن الكلمة تدها

خرُوا
مضبوطة ف كتاب مصباح الزّائر هكذا  :وَ َس ِ

بِاَيّامِ كَ وعلى هذا ايضا يصحّ العن بل هُو الول من بعض الوجُوه فاليّام هم الئمّة

(عليهم السلم) كما يُعرف من خب صقر بن أب دلف الاضي ف الفصل الامس من الباب الوّل .
ي ل غة كان ،ولع ّل الن سب أن يكون الّل عن بذه العبارة التّخذة من ب عض
واعلم ايضا ا ّن الّل عن على قاتلي الئ مة (علي هم ال سلم) ح سن بأ ّ
الدعية :

سنِ وَاْلحُ سَيْنِ علي هم ال سلم ،وَقَتَ َلةَ اَهْلِ بَيْ تِ نَبِيّ كَ،
اَللّ ـ ُهمّ اْلعَ نْ قَتَ َلةَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،وَقَتَ َلةَ اْلحَ َ
ق ذُلّ
حمّد وَقََتلََتهُ مْ َو ِزدْهُ مْ عَذابا فَوْ قَ اْلعَذا بِ وَهَوانا فَوْ قَ هَوان َوذُلّ فَوْ َ
اَللّـ ُهمّ اْلعَ نْ َاعْداءَ آلِ مُ َ

شرْهُم ْـ
وَ ِخزْيا فَوْقَـ ِخزْى ،اَللّــهُمّ ُد ّعهُم ْـ اِلَى النّارِ دَعّا ،وَاَ ْركِس ْـُهمْ فـاَليمِـ عَذابِكَـ رَكْسـا ،وَا ْح ُ

وَاَتْبا َعهُمْ اِل َجهَّنمَ ُزمَرا.
ب أن يُدعى بذا الدّعاء بعد صلة زيارة الرّضا (عليه السلم) :
وف كتاب تفة الزّائر انّه قال الفيد  :يستح ّ

اَللّـهُمّ اِنّي اَ سْاَُلكَ يا َالُ الدّائِ مُ ف مُلْكِ هِ ،الْقائِ مُ ف ِعزّ هِ ،اْلمُطا عُ ف سُلْطاِنهِ ،اْلمُتَ َف ّردُ ف كِ ْبرِيائِ هِ،

ي ُعقُوبَتِ هِ ،اِلي حاجات
اْلمُتَوَ ّحدُ ف دَْيمُو َمةِ بَقائِ هِ ،الْعادِلُ ف َبرِيّتِ هِ ،الْعالِ مُ ف َقضِيّتِ هِ ،الْكَريُ ف َتأْخ ِ

صرُوفَةٌ اِلَ ْيكَ ،وَآمال مَوْقُو َفةٌ َلدَيْكَ ،وَكُلّما وَ ّفقْتَن مِنْ خَيْر َفاَنْتَ دَليلي عَلَيْهِ وَطَريقي اِلَيْهِ ،يا قَديرا
مَ ْ

صحُوبا مِنْ كَ بِالّنعَ مِ جارِيا عَلى عادا تِ
ل تَؤُودُ هُ اْلمَطالِ بُ ،يا مَلِيّا يَلْجأُ اِلَيْ هِ كُلّ راغِب ،ما زِلْ تُ مَ ْ

سرِ
حجُبُ هُ بِاَيْ َ
الِْحْ سانِ وَالْ َكرَ مِ ،اَ سْاَلُكَ بِاْل ُقدْرَةِ النّا ِفذَةِ ف جَمي عِ الَْشْياءِ ،وَقَضائِ كَ اْلمُ ْبرَ مِ الّذي َت ْ
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ـ ّطحَتْ ،وَاِلَى
الدّعاءِ ،وَبِالنّ ْظرَةِ الّتـ نَظَــرْتَ بِهـا اِلَى اْلجِبالِ فَتَشا َمخَتـْ ،وَاِل الَْرَضيَـ فَتَس َ
ف عَ ْن دَقائِقِ
شرِ ،وَلَ ُط َ
جرَتْ ،يا مَنْ جَ ّل عَنْ َادَواتِ َلحَظاتِ الَْب َ
السّماواتِ فَارَْت َفعْت ،وَاِلَى الْبِحارِ فََتفَ ّ

ص َغرِ مِنّ ة اِلّ
ح َمدُ يا سَيّدي اِلّ بِتَوْف يق مِ ْن كَ َيقْتَ ضي َحمْدا ،وَل ُتشْكَ ُر عَلى اَ ْ
خَطَرا تِ اْلفِ َكرِ ،ل ُت ْ
ا سْتَوْجَبْتَ بِ ها شُكْراَ ،فمَ ت ُتحْ صى َنعْماؤُ كَ يا اِل ي وَتُجازى آلؤُ كَ يا مَوْل يَ وَتُكافَأُ صَناِي ُعكَ يا

ح َمدُ الْحا ِمدُو نََ ،ومِ نْ شُ ْكرِ كَ َيشْ ُكرُ الشّا ِكرُو نَ ،وَاَنْ تَ اْل ُمعْتَ َمدُ لِلذّنُو بِ ف
سَيّديَ ،ومِ نْ ِن َعمِ كَ َي ْ

ضرّ بَِيدِ كَ ،فَكَ مْ مِ نْ سَيّئَة اَخْفا ها
َعفْوِ كَ ،وَالنّا ِشرُ عَلَى الْخاطِئيَ جَنا حَ سِ ْترِكَ ،وَاَنْ تَ الْكاشِ فُ لِل ّ
حِ ْلمُ كَ حَتّى دَخِلَ تْ ،وَحَ سَنَة ضا َعفَها فَضْ ُل كَ حَتّى عَ ُظمَ تْ عَلَيْها مُجازاتُ كَ ،جَلَلْ تَ اَ نْ يُخا فَ مِنْ كَ

خذُلْ ن بِ ما
اِلّ اْل َعدْلُ ،وََا نْ ُيرْ جى مِ ْن كَ اِلّ الِْحْ سانُ وَاْلفَضْلُ ،فَامْنُ نْ عَلَيّ بِ ما َاوْجَبَ هُ َفضْ ُل كَ ،وَل َت ْ

َيحْكُ مُ بِ هِ َعدْلُ كَ ،سَيّدي لَ ْو عَ ِلمَ تِ الَْرْ ضُ ِبذُنُو ب لَ ساخَتْ ب ،اَوْ اْلجِبالُ َلهَدّتْ ن ،اَوِ ال سّماواتُ

لَخْتَ َطفَتْنـ ،اَوِ الْبِحارُ لَ ْغرَقَتْنـ ،س َـيّدي سَـيّدي س َـيّدي ،مَوْليَـ مَوْلي َـ مَوْليـََ ،قدْ تَ َكرّرَ وُقُوفـ

ِلضِيافَِت كَ فَل َتحْ ِرمْ ن ما َو َعدْ تَ اْلمَُتعَرّضيَ ِلمَ سْأَلَتِكَ يا َم ْعرُو فَ الْعارِفيِ نَ ،يا َمعْبُودَ الْعابِدي نَ ،يا

ف مَ نْ
َمشْكُورَ الشّاكِري نَ ،يا جَلي سَ الذّاكِري نَ ،يا َمحْمُودَ مَ نْ َحمِدَ هُ ،يا مَوْجُودَ مَ نْ طَلَبَ هُ ،يا مَوْ صُو َ
وَ ّحدَ هُ ،يا َمحْبُو بَ مَ نْ اَحَبّ هُ ،يا غَوْ ثَ مَ نْ اَرادَ هُ ،يا َمقْ صُودَ مَ نْ اَنا بَ اِلَيْ هِ ،يا مَ نْ ل َيعْلَ مُ اْلغَيْ بَ اِلّ

صرِفُ ال سّوءَ اِلّ هُوَ ،يا مَ نْ ل ُيدَبّرُ ا َلْ ْمرَ اِلّ هُوَ ،يا مَ نْ ل َي ْغفِ ُر الذّنْ بَ اِلّ هُوَ ،يا مَ نْ
ُهوَ ،يا مَ نْ ل يَ ْ

حمّد وَآلِ ُمحَمّد وَا ْغ ِفرْ ل يا خَ ْيرَ
ل َيخْلُ قُ اْلخَلْ قَ اِلّ هُوَ ،يا مَ نْ ل يَُنزّلُ اْلغَيْ ثَ اِلّ هُوَ ،صَ ّل عَلى ُم َ
الْغافِري نَ ،رَبّ اِنّي اَ سَْت ْغ ِفرُكَ ا سِْتغْفارَ حَياء ،وَاَ سَْت ْغفِرُكَ ا سِْتغْفارَ رَجاء ،وَاَ سَْت ْغ ِفرُكَ ا سِْتغْفارَ ،اِنابَة،
وَاَ سَْت ْغ ِفرُكَ ا سِْتغْفارَ َرغْبَة ،وَاَ سَْت ْغ ِفرُكَ ا سِْتغْفارَ رَهْبَة ،وَاَ سَْت ْغ ِفرُكَ ا سِْتغْفارَ طاعَة ،وَاَ سَْت ْغفِرُكَ ا سِْتغْفارَ

ايان ،وَاَ سَْت ْغ ِفرُكَ ا سِْتغْفارَ اِقْرار ،وَاَ سَْت ْغ ِفرُكَ ا سِْتغْفارَ اِخْلص ،وَاَ سَْت ْغ ِفرُكَ ا سِْتغْفارَ َتقْوى ،وَاَ سَْت ْغ ِفرُكَ
ا سِْتغْفارَ تَوَكّل ،وَاَ سَْت ْغ ِفرُكَ ا سِْتغْفارَ ذِلّة ،وَاَ سَْت ْغ ِفرُكَ ا سِْتغْفارَ عامِل لَ كَ هارِب مِ ْن كَ اِلَيْ كَ ،فَ صَ ّل عَلى

ب عَلى جَميعِ خَ ْلقِكَ ،يا َارْحَمَ الرّاحِميَ،
ب عَلَيّ َوعَلى واِلدَيّ بِما تُبْتَ وَتَتُو ُ
حمّد ،وَتُ ْ
حمّد وَآلِ مُ َ
ُم َ

سمّى بِاْل َغفُورِ الرّحي مِ ،صَ ّل عَلى
سمّى بِاْل َغفُورِ الرّحي مِ ،يا مَ نْ يُ َ
سمّى بِاْل َغفُورِ الرّحي مِ ،يا مَ نْ يُ َ
يا مَ نْ يُ َ

حجُ بْ صَوْت،
حمّد ،وَاقْبَلْ تَوْبَتَ ،وزَكّ عَمَلي ،وَاْشُكرْ َسعْيي ،وَارْحَ مْ ضَراعَت ،وَل َت ْ
حمّد وَآلِ ُم َ
ُم َ
وَل ُتخَيّ بْ مَ سْأَلَت يا غَوْ ثَ اْلمُ سْتَغيثيَ ،وَاَبْلِ غْ اَِئمّت سَلمي َودُعائي وَ َشفّ ْعهُ مْ ف جَمي عِ ما سَأَلُْتكَ،
وََاوْ صِلْ َهدِيّت اِلَ ْيهِ مِ كَما يَنْبَغي َلهُ مْ ،و ِزدْهُ مْ مِ نْ ذلِ كَ ما يَنْبَغي َل كَ ِباَضْعاف ل ُيحْصيها غَيْرُ كَ ،وَل

حمّد وَآِلهِ الطّاهِرينَ .
ل عَلى اَطْيَبِ اْل ُمرْسَليَ ُم َ
حَوْلَ وَل قُوّةَ اِلّ بِالِ اْلعَلِيّ اْلعَظيمِ ،وَصَلّى ا ُ
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ل عن بعض مؤلّفات القدماء من الصحاب زيارة للرّضا (عليه السلم) تُعرف بالزّيارة الواديّة وف
أقول  :أورد العلّمة الجلسي ف البحار نق ً

آخر تلك الزّيارة  :ثّ صلّ للزّيارة وسبّح واهدها اليه (عليه السلم) ثّ قُل  :اَللّـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ يا َالُ الدّائِمُ،

وأورد هذا الدّعاء

بكامله فل تذر الدّعاء به ف ذلك الشهد القدّس اذا زرت بتلك الزّيارة .

زِيارَة اُخرى
روى ابن قولويه عن بعض الئمة (عليهم السلم) انّه قال  :اذا صرت ال قب المام الرّضا (عليه السلم) فقُل :

ك عَلى مَنْ فَوْقَ ا َلْرْضِ
ص ّل عَلى عَلِيّ بْنِ مُوسَى الرّضا اْل ُمرَْتضَى الِْمامِ الّتقِيّ الّنقِيّ وَ ُحجّتِ َ
اَللّـهُمّ َ
َومَ نْ َتحْ تَ الثّرى ،ال صّدّيقِ الشّهيدِ ،صَلةً كَثيَةً تا ّمةً زاكَِيةً مُتَوا صِ َلةً مُتَواِترَةً مُتَرادِ َفةً ،كَاَ ْفضَلِ ما
ت عَلى اَحَد ِمنْ َاوْلِياِئكَ.
صَلّيْ َ

زِيارَة اُخرى
وهي ما أوردها الفيد ف القنعة  ،قال  :تقف عند قبه (عليه السلم) بعد ما اغتسلت غُسل الزّيارة ولبست أنظف ثِيابك وتقول :

جةَ الِ وَابْ نَ ُحجّتِ هِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا اِما مَ
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا وَلِيّ الِ وَابْ نَ وَلِيّ هِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُح ّ
اْلهُدى وَاَْل ُعرْوَةُ الْوُثْقى َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ َمضَيْ تَ عَلى ما مَضى عَلَيْ هِ آباؤُ كَ الطّا ِهرُو نَ
صحْتَ لِ وَِلرَ سُوِلهِ
صَلَواتُ الِ عَلَ ْيهِ مْ ،لَمْ ُتؤِْثرْ عَمىً عَلى هُدىً وَلَ مْ َتمِلْ مِ نْ َحقّ اِل باطِل ،وَاَنّ كَ نَ َ

حقّ كَ
وََادّيْ تَ الَْماَنةََ ،فجَزا كَ الُ عَ نِ الِْ سْلمِ وَاَ ْهلِ هِ خَ ْيرَ اْلجَزاءِ ،اَتَيُْت كَ بَِا ب وَاُمّي زائرا عارِفاِ ،ب َ

مُوالِيا لَِوْلِياِئكَ مُعادِيا َلِعْدائِكَ فَا ْشفَعْ ل عِنْدَ رَبّكَ.

ب على القب وقبّله وضَع جانب وجهك عليه ثّ توّل ال جانب الرّأس وقُل :
ثّ انك ّ

اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْل يَ يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ الِْما مُ الْهادي وَالْوَلِيّ
ل عَلَيْكَ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
اْل ُمرْشِدُ ،اَْبرَأُ اِلَى الِ ِمنْ َاعْدائِكَ ،وَاََت َقرّبُ اِلَى الِ بِوِليَِتكَ صَلّى ا ُ
ّث صلّ للزّيارة وصلّ بعدها ما شئت ،ثّ توّل ال جانب الرّجل فادعُ با شئت ان شاء ال .
أقول  :لزيار ته (عليه ال سلم) ف ال سّاعات واليّام الشّري فة النتم ية ال يه بنوع من النا سبات ف ضل كثي ول سيّما ف ش هر ر جب ،و ف الثّالث

والعشرين من ذي القعدة ،والامس والعشرين منه ،وف السّادس من شهر رمضان كما ذكر ف مواقعها من أعمال الشّهور واليّام ،وكذلك غي

هذه اليّام مّا ينتمي اليه ،واذا أردتَ أن تودّعه (عليه السلم) فودّعه با كنت تودّع به النّب (صلى ال عليه وآله وسلم) :
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ل َجعَلَ ُه الُ آ ِخرَ تَسْليمي عَلَ ْيكَ (واذا أردت قُل) :اَلسّل ُم عَلَيْ كَ يا وَلِيّ الِ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاتُهُ ،اَللّـهُمّ
شرْن
ك عَلى خَ ْلقِ كَ ،وَا ْج َمعْن وَاِيّا هُ ف جَنّتِ كَ وَا ْح ُ
جعَلْ هُ آ ِخرَ اْل َعهْدِ مِ نْ زِيارَت اِبْ نَ نَبِيّ كَ وَ ُحجّتِ َ
ل َت ْ

سنَ اُولِئكَ رَفيقا ،وَاَسْتَ ْو ِدعُكَ الَ وَاَسَْترْعيكَ وَاَ ْقرَُأ عَلَيْكَ
شهَداءِ وَالصّالِحيَ وَحَ ُ
َمعَهُ وَف ِحزْبِهِ مَعَ ال ّ
ت عَلَ ْيهِ فَاكْتُبْنا مَعَ الشّاهِدينَ .
اَلسّلمَ ،آمَنّا بِالِ وَبِالرّسُولِ وَبِما جِئْتَ ِبهِ َودَلَلْ َ
أقول  :ينبغي هُنا ذكر أمور :
الوّل  :بسند معتب عن المام عل يّ النّقي صلوات ال وسلمه عليه انّه قال  :من كانت له ال ال حاجة فليزُر قب جدّي الرّضا (عليه السلم)

بطوس مغتسلً فيصلّي عند رأسه ركعتي فيذكر حاجته ف قنوت صلته فتستجاب له حاجته الّ اذا كانت ف معصية أو قطيعة رحم ،انّ موضِع
قبه بقعة من ُبقَعِ النّة ول يزُوره مؤمن الّ اعتقه ال من النّار وأدخله النّة .
الثّان  :حكى العلّمة الجلسي (رحه ال) عن خطّ الشّيخ الليل الشّيخ حسي بن عبد الصّمد والد الشّيخ البهائي انّ الشّيخ أب الطّيب حسي
بن احد الفقيه الرّازي (رحه ال) ذكر انّه  :مَن زا َر الرّضا صلوات ال وسلمه عليه أو غيه من الئمة (عليه السلم) فصلّى عنده صلة جعفر

كتب له بكلّ ركعة أجر من حجّ ألف حجّة واعتمر ألف عمرة ،وأعتق ف سبيل ال ألف رقبة ،ووقف للجهاد مَ َع نبّ مُرسل ألف مرّة ،وكان له
بكلّ خطوة يطوها أجر مائة حجّة ،ومائة عمرة ،وعتق مائة رقبة ف سبيل ال تعال ،وكتب له مائة حسنة ،ومى عنه مائة سيّئة ،وصفة صلة
جعفر قد مضت ف خلل أعمال يوم الُمعة .

الثّالث  :روي عن موّل ال سّجستان قال  :لا ورد البيد بإشخاص الرّضا (عليه السلم) ال خراسان دخل السجد ليودّع ر سُول ال ( صلى ال

عليه وآله وسلم) فودّعه مرارا كلّ ذلك يرجع ال القب ويعلو صوته بالبُكاء والنّحيب  ،فتقدّمت اليه وسلّمت عليه  ،فردّ السّلم وهنّأته فقال :
زُرن فانّي أخرج من جوار جدّي(صلى ال عليه وآله وسلم) فأموت ف غُربة وأدفن ف جنب هارون .
وروى الشّيخ يوسف بن حات الشّامي ف كتاب الدّ ّر النّظيم عن جع من الصحاب عن الرّضا(عليه السلم) قال  :لا أرد تُ الرُوج من الدينة
ال خراسان جعت عيال فأمرتم أن يبكوا عل ّي حتّى اسع بكاءهم ،ثّ فرقت فيهم اثن عشر ألف دينار ثّ قلت لم  :انّي ل أرجع ال عيال

أبدا  ،ثّ أخذت أبـا جعفـر الواد فأدخلتـه السـجد ووضعـت يده على حافـة القـب وألصـقته واسـتخفظته برسـُول ال (صـلى ال عليـه وآله
وسلم)وأمرت جيع وكلئي وحشمي له بالسّمع والطّاعة وترك مالفته وعرفتهم انّه القيّم مقامي .
وروى ال سّيد عبد الكري ابن طاوُس (رحه ال) :انّه لا طلب الأمون الرّضا (عليه السلم) من الدينة ال خراسان سار (عليه السلم) من الدينة
ال البصرة ول يذهب ال الكوفة ثّ توجّه من البصرة ال بغداد على طريق الكوفة ومن هُناك ال مدينة قم ودخل قُم فاستقبله أهلها ،فتخاصموا

ف ضيافته كلّ يبغي أن ي ّل (عليه السلم) داره  ،فقال (عليه السلم)  :ا ّن جلي هُو الأمُور أي انّه (عليه السلم)يلّ حيثما برك المل ،فأت

المل دارا واستناخ على بابه وكان صاحب الدّار قد رأى ف النام ف ليلته ا ّن الرّضا (عليه السلم) سيكُون ضيفه غدا ،فلم تض مدّة طويلة
حتّى صار ذلك الدّار مقاما من القامات الرّفيعة وهو ف عصرنا مدرسة معمورة .

وروى الصدّوق بسنده عن اسحاق بن راهويه قال  :لا واف أبو السن الرّضا (عليه السلم) نيسابور وأراد أن يرحل منها اجتمع اليه أصحاب

الديث  ،فقالوا له  :يا ابن رسول ال (صلى ال عليه وآله وسلم) ترحل عنّا ول تدّثنا بديث فنستفيده منك ،وقد كان قعد ف العمارية فاطلع
ت أب عل يّ بن السي
ت أب ممّد بن علي يقول  :سع ُ
ت أب جعفر بن ممّد يقُول  :سع ُ
ت أب مُوسى بن جعفر يقول  :سع ُ
رأسه وقال  :سع ُ

ت أب أمي الؤمني علي بن أب طالب عليه ال صّلة وال سّلم يقول  :سعتُ ر سُول ال ( صلى ال
ت أب السي بن علي يقول  :سع ُ
يقول  :سع ُ
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ت جبئيل يقول  :سعتُ ال عزّوجلّ يقُول  :ل اِلـهَ اِلّ الُ ِحصْن َفمَنْ دَخَلَ حِصْن َا ِمنَ مِنْ
عليه وآله وسلم) يقول  :سع ُ
شرُوطِها وَاَنَا ِمنْ ُشرُوطِها.
عَذاب ،فلمّا مرّت الرّاحلة نادانا ِب ُ
وروى أبو الصّلت ا ّن الرّضا (عليه السلم) ف طريقه ال الأمون لا بلغ القرية المراء }

ده سُرخ { قيل له  :يا ابن رسُول ال (صلى ال عليه

وآله و سلم) قد زالت الشّ مس أفل ن صلّي ،فنل (عل يه ال سلم) فقال  :إئتو ن باء ،فق يل  :ما مع نا ماء  ،فب حث بيده الرض فن بع من الاء ما

توضّأ به هُو ومن معه وأثره باق ال اليوم  .فلمّا دخل سناباد أسند ال البل الّذي ينحت من هُ القدُور  ،فقال  :اَل ّلهُمّ ان َف ْع به وبارِك فيما يعل

فيما ينحت منه  ،ثّ أمر (عليه السلم) فنحت له قُدور من البل وقال  :ل يأكل الّ ما طبخ فيها فاهتدى النّاس اليه من ذلك اليوم وظهرت
بركة دعائه فيه .

الرّابع  :ارّخ صاحب مطلع الشّمس ا نّ اللك (الشاه) عبّاس الوّل نزل مشهد الرّضا (عليه السلم) ف الامس والعشرين من ذي الجّة سنة
ت وذلك بعد ما نب عبد الرّحن الوزبكي الرم الطّاهر ،فلم يترك فيها شيئا سوى ال سّاج الذهب ،وف الثّامن والعشرين من الشّهر
ألف وس ّ

شهر ذي الجّة توجّه اللك ال مدينة هرات فاستردّها ونظم شؤونا فقفل ال مدينة خراسان ولبث فيها شهرا رمّم خلله الصحن القدّس وأنعم

على خدّام البقعة الباركة ورعاهم بعطفه ثّ عاد ال العراق ،وف أواخر السّنة الثّامنة بعد اللف قدم اللك ثانيا خراسان فقضى فيه فصل الشّتاء
وتقلّد خد مة ال ستانة القدّ سة وباشر ها بنف سه فكان ف ب عض اللّيال و هو يقرض فضُول فتائل الشّموع بالقراض ي فان شأ الشّ يخ البهائي على
البديهة قائلً بالفارسيّة:

پروانه شع روضه خُلد آيي

مقراض باحتياط زن اى خادم

ترسم ببى شهپر جبيل امي

پيوسته بُوَد مليك علّيي

وكان الشّاه قد نذر أن يرحل ال زيارة الرّضا (عليه السلم) راجلً فوف بنذره ف ال سّنة التّاسعة بعد اللف وقطع تلك السافة الشّاسعة على

قدميه خلل ثانية وعشرين يوما ،وبذه الناسبة أورد صاحب كتاب تاريخ عال آرا هذه البيات :
غلم شاه مردان شاه عبّاس
بطوف مرقد شاه خراسان

شه وال گُهر خاقان امد
پياده رفت با اخلص بيحدّ

ال أن قال :
پياده رفت شد تاريخ رفت

ز اصفاهان پياده تا بشهد

فلمّا بلغ مدي نة خرا سان أ مر بأن يرحّب ال صّحن البارك وكان الد خل ال الرّو ضة حينذاك ف ايوان علي ش ي ف جا نب من جوا نب ال صّحن

الشّريف بشكل غي أنيق ،فأمر بتشييد ال صّحن بيث يتو سّطه اليوان وبن ايوانا آخر ف الانب القابل ومدّ شارعا مركزيّا يتاز باب ال صّحن
واليوان ويطوي الدينة من بابا الغرب ال بابا الشّرقي واحدث للمدينة عيونا وقنوات وم ّد ف منتصف الشّارع الركزي ساقية تري ال حوض
كبي قد أحدثه ف وسط ال صّحن الشّريف فتخترقه ال الانب الشّرقي من الشّارع والكتابات الوجودة ف هذه البنية هي من آثار اليزا ممّد

رضا صدر الكتّاب وعليضا العبّاسي وممّد رضا المامي ،ومّا أجراه الشّاه عباس أيضا انّه كسى القبّة الطّاهرة بالذهب كما تنطق به الكتابة

الوجودة على القبّة الطّاهرة وهي :
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ت الِ سُبحانه أن وفّق ال سّلطان العظم مول العجم صاحب النّسب الطّاهر النّبوي والسب الباهر
بِ سْ ِم الِ ال ّرحْم ِن الرّحي مِ مِ ْن عَظائِ مِ تَوفيقا ِ
العلوي تراب أقدام خدّام هذه القبّة الطهّرة اللّهية زوّار هذه الرّوضة النوّرة اللكوتيّة مروّج آثار أجداده العصومي ال سّلطان بن ال سّلطان أبو

الظفّر شاه عبّاس ال سين الو سوي ال صّفوي بادر خان ،فا ستسعد بالج يء ماشيا على قدم يه من دار ال سّلطنة ا صفهان ال زيارة هذا الرم
ت وعشر .
الشرف وقد تشرّف بزينة هذه القبّة من خلصّ ما له ف سنة ألف وعشر وتّ سنة ألف وس ّ
الامس  :قال الطّبسي ف كتاب أعلم الورى بعدما أورد جلة من معجزات الرّضا (عليه السلم)  :وأمّا ما ظهر للنّاس بعد وفاته من بركة
مشهده القدّس والعلمات والعجائب الّت شاهدها اللق فيه وأذعن العام والاص له وأقرّ الخالف والؤالف به ال يومنا هذا فكثي خارج عن
ح ّد الح صاء والعدّ ،ول قد أبرئ ف يه ال كم والبرص وا ستجيبت الدّعوات وقض يت ببكته الاجات وكش فت ال سلّمات ،وشاهد نا كثيا من
لرّ العاملي ف كتا به اثبات الداة بعد ما ح كى هذا الكلم
ذلك وتيقناه وعلمناه ل يتخال الشّك والرّ يب ف معناه ،والشّ يخ الجلّ الشّ يخ ا ُ

للطّبسي  ،قال  :يقول مؤلف هذا الكتاب ممّد بن السن الرّان  :قد شاهدت كثيا من هذه العجزات كما شاهدها الشّيخ الطّبسي وتيقّنت
ب ا ك ما تيقّن هو ب ا وذلك ف مدّة ماور ت للمش هد القدس و هي ستّ وعشرون سنة ،و قد سعت ف ذلك ما يفوق التّوا تر ول أت طر حا جة
دعوت ال با ف هذا الشهد ا ّل وقضيت والمد ل ،والقام ل يسع التّفصيل فاكتفينا بالجال .

ن عن ذكر الكرامات الّت برزت من تلك الرّوضة القدّسة ف سوالف الزمان با يتجدّد منها
ويقول عباس القمّي مؤلّف هذا الكتاب  :انّنا ف غ ً
ف ك ّل عصر وزمان وقد ألحنا ال ما يناسب القام ف الباب الثّان ف خلل أعمال اللّيلة السّابعة والعشرين من شهر رجب ،فلنختم هذا الفصل

بعدّة أبيات مّا انشأه الامي ف مدحه (عليه السلم) :

سَل ٌم عَلى آلِ طه وَيس

سَل ٌم عَلى آلِ خَ ْيرِ النّبِيّي

سَل ٌم عَلى َروْضَة حَلّ فيها
امام بق شاه مطلق كه آمد

اِمامٌ يُباهي ِبهِ الُ ْلكُ وَالدّين
حري درش قبله گاه سلطي

شه كاخ عرفان گل شاخ احسان

دُرِ درج امكان مه برج تكي

عل ّى بن موسى الرّضا كز خدايش

رضا شد لقب چون رضا بودش امي

ز فضل و شرف بين او را جهان

اگر نبودت تيه چشم جهان بي

پى عطر روبند حُوران جنّت
اگر خواهى آرى بكف دامن او

غبار درش را بگيسوى مشكي
برو دامن از هر چه جز اوست برچي

شرُ :
صلُ العا ِ
الفَ ْ
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في زيارة ائمّة سرّ من رأى (عليهم السلم) وأعمال السّرداب
ويتوي على مقامي :

المقام الوّل
ف زيارة المامي العصومي عل يّ بن ممّد النّقي والسن بن عل يّ العسكري صلوات ال عليهم ،اذا دخلت سرّ من رأى ان شاء ال وقصدت

زيارتما (عليهما السلم) فاغتسل وتأدّب بآداب دخول الشاهد الشّريفة ثّ سر بسكينة ووقار حتّى تبلغ باب الرم الطّاهر واستأذن للدّخول
بالستيذان العام السّالف ف اوائل هذا البابّ ،ث ادخل الرم الشّريف وزرها (عليهما السلم) بذه الزّيارة وهي أصحّ الزّيارات :

اَل سّلمُ عَلَيْكُما يا وَلِيّى الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْكُما يا ُحجّتَىِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْكُما يا نُورَىِ الِ فِى ظُلُما تِ
حقّكُ ما مُعادِيا َلِعْدآئِكُ ما
ا َلْرْ ضِ اَل سّل ُم عَلَيْكُ ما يا مَ نْ بَدا لِ ف َشأْنِكُ ما ،اَتَيْتُكُ ما زائِرا وعارِفا ِب َ

حقّقا لِمـا َح ّققْتُــما ،مُبْ ِطلً لِمَا
مُوالِيا لَِوْلِيآئِكُمـا مُ ْؤمِنا بِمـا آمَنْتُمـا بِهـِ ،كافِرا بِمـا َك َفرْتُمـا بِهـُِ ،م َ
جعَلَ حَظّي مِنْ زِيارَتِ ُكمَا الصّل َة عَلى ُمحَمّد وَآلِهِ ،وََانْ َيرْزُقَن
اَْبطَلْتُـما ،اَسْاَلُ الَ رَبّي وَرَبّكُما اَنْ َي ْ

مُرا َفقَتَكُ ما فِي اْلجِنا نِ مَ عَ آبائِكُمَا ال صّالِحيَ وَاَ سْأََلهُ اَ نْ ُيعْتِ قَ رَقَبَ ت مِ نَ النّارِ وََيرْزُقَ ن شَفاعَتَكُ ما
جعَلَهُ آ ِخرَ
َومُصاحَبَتَكُما وَُي َعرّفْ بَيْن وَبَيْنَكُما ،وَل يَسْلُبَن حُبّكُما وَحُبّ آبائِ ُكمَا الصّالِحيَ ،وََانْ ل َي ْ

حشُرَن َمعَكُما فِي اْلجَنّةِ ِبرَ ْحمَتِهِ ،اَللّـ ُهمّ ا ْرزُقْن حُّبهُما وََتوَفّن عَلى مِلَِّتهِما،
اْل َع ْهدِ مِنْ زِيارَتِكُما ،وََي ْ
اَل ّلهُمّ اْلعَ نْ ظالِ مي آلَ ُمحَمّ د َح ّقهُ مْ وَانَْتقِ مْ مِ ْنهُ مْ ،اَللّ ـهُمّ اْلعَ نِ الَْوّليَ مِ ْنهُ مْ وَالْخِري نَ وَضاعِ فْ

عَلَ ْي ِهمْ اْلعَذابَ ،وَاَبْلِغْ ِب ِهمْ وَبِاَشْياعِ ِهمْ َو ُمحِبّي ِهمْ َومُتّبِعي ِهمْ اَ ْسفَلَ دَرْك ِمنَ اْلجَحيمِ اِنّكَ عَلى كُلّ شَىء
قَديرٌ ،اَللّـهُ ّم َعجّلْ َفرَجَ وَلِيّكَ وَاْبنِ وَلِيّكَ وَا ْجعَلْ َفرَجَنا مَعَ َفرَ ِجهِمْ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .
وتتهد ف الدّعاء لنف سك ولوالد يك وتيّر من الدّعاء فان وصلت اليهما (أي إن أمكنك الوصول ال قبها) صلوات ال عليه ما فصلّ عند
قبيهما ركعتي واذا دخلت السجد (أين ل تتمكن من القب) وصلّيت دعوت ال با احببت امّه قريب ميب وهذا السجد ال جانب الدّار وفيه
كانا يصلّيان (عليهما السلم) .

ش يخ الف يد والشّه يد
ش يخ ممّد ا بن الشهدي وال ّ
أقول  :قد أثبت نا هذه الزّيارة طبقا لكتاب كا مل الزّيارة ،و قد روى الزّيارة باختلف ي سي ال ّ

ايضا ف مزارات م ،و قد ورد ف ن سخهم ب عد الفقرة فِى اْلجَّنةِ ِبرَحْمَتِ هِ

ب على ك ّل من ال قبين وقبّله ما و ضع جا نب
 :ثّ اذ هب وانك ّ

وجهك عليهما ثّ ارفع رأسك وقُل  :اَللّـهُمّ ا ْرزُقْن حُّبهُمْ وَتَوَفّن عَلى

مِلِّتهِ مْ ال آخر الزّيارة ال سّالفة  .ثّ قالوا  :صلّ أربع

ركعات عند الرّأس القدّس وصلّ ما شئت بعد صلة الزّيارة  ..ال .
ول ي فى انّه ما (عليه ما ال سلم) مدفونان ف داره ا وكان للدّار باب يف تح حينا فتد خل الشّي عة م نه وتزور قريبا من ال قب ويغلق حينا فت قف

الشّي عة للزّيارة أمام نافذة ف الدار القا بل لل قب ،ويل حظ ف مفت تح الرّوا ية الّ ت وردت في ها هذه الزّيارة هذه العبارة  :تقول ب عد الغُ سل إن
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و صلت ال قبه ا وا ّل أومأت بال سّلم من ع ند الباب الّذي على الشّارع الشّباك ،وهذا الزّائر الذي ل يتمكّن من القتراب من ال قب ي صلّي
ال صّلة ف السجد وقد أهتم للمر الشّيعة الوالون فنسفوا الدّار وشدّوا ف موضعه القبّة والرم والرّواق واليوان فأصبح السجد داخل الرم
الشّريف والشهور الن ا ّن اليوان الستطيل التّصل بالرّواق خلف العسكريّي (عليهما السلم) هو السجد الذكور ،بل قيل ا نّ الرواق الواقع

خلف القب من السجد وكذا عرض ذراع من الرم الطاهر منه ،وعلى ك ّل حال فقد نى الزّائر من هذا الضّيق ولما (عليهما السلم)زيارات
ص كلً منهما ،وعامّة مشتركة بينهما وهي مذكورة ف كتب الزّيارات ونسخها كثية شايعة لن رغب ف الزّيارة با ،والزّائر اذا أسعفه
خاصّة ت ّ

الال والجال ف من النا سب أن يزور بالزّيارة الام عة ال كبية الت ية ان شاء ال تعال ف هي ب ا تتو يه من الكلمات الف صيحة البلي غة العبّرة عن

أقصى مراتب الطّاعة والضوع والقرار بعظمة الئمة (عليهم السلم) وجللم ،هي قد صدرت من منبع اللل والعظمة المام الادي (عليه
السلم)  ،وال سّيد ابن طاوُس قد خ صّ ف مصباح الزّائر كلّ واحد منهما (عليهما السلم) بزيارة مب سُوطة وصلة عليه ودعاء يُدعى به بعد
صلة زيارته وهي با يتويها من الفوائد تبعثنا على ايرادها هُنا وإن أوجبت التّطويل  ،قال  :اذا وصلت ال ملّه الشّريف بس ّر من رأى فاغتسل

عند وصُولك غُسل الزّيارة والبس اطهر ثيابك وامش على سكينة ووقار ال أن تصل الباب الشّريف  ،فاذا بلغته فاستأذن وقُل :

أَادْخُلُ يا نَبِيّ الِ ،أَادْخُلُ يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،ءََادْخُلُ يا فا ِطمَةُ الزّهْراءُ سَّيدَة نِساءِ الْعالَميَ ،أَادْخُلُ يا
ي عَلِيّ بْ نَ اْلحُ سَيْنِ،
سنَ بْ َن عَلِيّ ،أَادْخُلُ يا مَوْل يَ اْلحُ سَيْنَ بْ نَ عَلِيّ ،أَادْخُلُ يا مَوْل َ
مَوْل يَ اْلحَ َ

حمّد ،أَادْخُلُ يا مَوْليَ مُوسَى بْنَ َج ْعفَر،
حمّدَ بْ َن عَلِيّ أَادْخُلُ يا مَوْليَ َج ْعفَرَ بْنَ مُ َ
أَادْخُلُ يا مَوْليَ ُم َ
حمّدَ بْ نَ عَلِيّ ،أَادْخُلُ يا مَوْل يَ يا اَبَا اْلحَ سَنِ
ي عَلِيّ بْ نَ مُو سَى ،أَادْخُلُ يا مَوْل يَ ُم َ
أَادْخُلُ يا مَوْل َ

حمّد اْلحَ سَنَ بْ نَ عَلِيّ ،أَادْخُلُ يا مَلئِ َكةَ الِ اْلمُوَكّليَ بِهذَا
عَلِيّ بْ نَ ُمحَمّد ،أَادْخُلُ يا مَوْل يَ يا اَبا ُم َ
حرَ ِم الشّريفِ .
اْل َ

ثّ تد خل مقدّما رجلك اليم ن وت قف على ضر يح المام أ ب ال سن الادي (عل يه ال سلم) م ستقبل ال قب وم ستدبر القبلة وتقول مائة مرّة َالُ
َاكَْبرُ وتقول :

حمّد الزّكِيّ الرّا ِشدُ النّورُ الثّاقِ بُ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَل سّلمُ
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا اَبَا اْلحَ سَ ِن عَلِيّ بْ نَ مُ َ
صفِيّ ،الِ اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ِسرّ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا حَبْلَ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا آ َل الِ،
عَلَيْ كَ يا َ

صفْوَةَ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا اَميَ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا خِيَرةِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ِ
حَقّ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا حَبيبَ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا نُورَ الَْنْوارِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا زَيْ نَ الَْبْرارِ،

جةَ الرّحْم نِ،
صرَ الَْطْهارِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُح ّ
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا سَليلَ الَْخْيارِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا عُنْ ُ
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا رُكْ نَ الْيا نِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْلَى اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ ياوَلِيّ ال صّالِحيَ،

اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا عَلَ مَ اْلهُدى ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا حَلي فَ التّقى ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا عَمُو َد الدّي نِ ،اَل سّلمُ

عَلَيْ كَ يَا بْ نَ خاتَ مِ النّبِيّيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ سَّيدِ الْ َو صِّييَ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ فا ِط َمةَ الزّهْراءِ
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سَّيدَةِ نِساءِ الْعالَميَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ اَّيهَا الَْميُ الْوَفِيّ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ اَّيهَا اْلعَلَمُ الرّضِيّ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ
ج ُة عَلَى اْلخَلْ قِ اَ ْجمَعيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا التّال لِ ْل ُقرْآ نِ،
اَّيهَا الزّاهِدُ الّتقِيّ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا اْلحُ ّ

صحُ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ اَّيهَا
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ اَّيهَا اْلمُبَيّ نُ لِ ْلحَللِ مِ نَ اْلحَرا مِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا الْوَلِيّ النّا ِ
جةُ الِ
الطّري قُ الْواضِ حُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّها الّنجْ مُ اللّئِ حُ ،اَ ْش َهدُ يا مَوْل يَ يا اَبـا اْلحَ سَنِ اَنّ كَ ُح ّ

عَلى خَ ْلقِ هِ ،وَخَليفَتُ هُ ف َبرِيّتِ هِ ،وَاَمينُ هُ ف بِلدِ هِ ،وَشا ِهدُ ُه عَلى عِبادِ هِ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ كَ َك ِلمَةُ الّتقْوى،

ّكـ
ْتـ الثّرى ،وَاَ ْش َهدُ اَن َ
َنـ َتح َ
ْضـ َوم ْ
ْقـ الَْر ِ
َنـ فَو َ
ج ُة عَلى م ْ
حّ
َبابـ اْلهُدى ،وَاْل ُعرْوَةُ الْوُثْقـى ،وَاْل ُ
و ُ

جةِ الِ ،وَاْلمَوْهُو بُ لَ هُ
حّ
اْلمُ َط ّهرُ مِ نَ الذّنُو بِ ،اْلمَُبرّأُ مِ نَ اْلعُيُو بِ ،وَالُْمخْتَ صّ بِكَرامَةِ الِ ،وَالَْمحْبُوّ ِب ُ

كَ ِل َمةُ الِ ،وَالرّكْنُ الّذى َي ْلجَأُ اِلَيْهِ اْلعِبادُ ،وَُتحْي بِهِ الْبِلدُ ،وَاَ ْش َهدُ يامَوْلىَ أنّي ِبكَ وَبِابآئِكَ وَاَبْناِئكَ
مُوقِ نٌ ُم ِقرّ ،وَلَكُ مْ تابِ عٌ ف ذا تِ َنفْسي وَشَرايِ عِ دين وَخاِت َم ِة َعمَلي َومُ ْنقَلَب َومَثْوا يَ ،وَاَنّي وَلِيّ ِلمَ نْ
سرّ ُكمْ َوعَل نِيَتِكُ مْ وَاَوّلِكُ مْ وَآ ِخرِكُ مْ بِاَب اَنْ تَ وَُامّي وَال سّلمُ
والكُ مْ َو َعدُوّ ِلمَ نْ عاداكُ مْ ،مُ ْؤمِ نٌ بِ ِ

عَلَيْكَ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .

ثّ قبّل ضريه وضع خدّك الين عليه ثّ اليسر وقُل :

ص ّل عَلى ُحجّتِكَ الْوَفِيَّ ،ووَلِيّكَ الزّكِيّ ،وَاَمينِكَ اْل ُمرْتَضى،
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد ،وَ َ
اَللّـ ُهمّ َ
صفِيّكَ الْهادي ،وَ صِراطِكَ اْلمُ سْتَقيمِ ،وَالْجآدّةِ اْلعُظْ مى ،وَالطّري َقةِ الْوُ سْطى ،نُورِ قُلُو بِ اْلمُ ْؤمِنيَ،
وَ َ

ص ّل عَلى عَلِيّ بْنِ
حمّد وََاهْلِ بَيْتِهِ ،وَ َ
َووَلِيّ اْلمُتّقيَ ،وَصاحِبِ اْلُمخْلَصيَ ،اَللّـهُمّ صَ ّل عَلى سَّيدِنا ُم َ

ْكـ بِا َلْمَلِ ،اْلمَبْلُوّ بِاْلفِتَنـِ،
ِعـ اِلَي َ
ِنـ اْلخَلَلِ ،وَاْلمُنْقَط ِ
ِنـ الزّلَلِ ،وَالطّا ِهرِ م َ
حمّدـ الرّا ِشدِ اْل َمعْصـُومِ م َ
ُم َ
سنِ الَْبلْوى ،وَ صَ ْبرِالشّكْوىُ ،مرْشِ ِد عِبادِ كَ وََبرَ َكةِ بِلدِ كََ ،و َمحَلّ
وَالُْمخْتََبرِ ِباْلِمحَ نِ ،وَاْل ُممْتَحَ نِ ِبحُ ْ

رَ ْحمَتِكـَ ،ومُس ْـتَ ْو َدعِ حِ ْكمَتِكـَ ،وَالْقآِئدِ اِل جَنّتِكَـ الْعالِم ِـ فـ َبرِيّتِكـَ ،وَالْهادي فـ خَليقَتِكَـ اّلذِي
ارَْتضَيْتَ هُ وَانَْتجَبْتَ هُ وَاخَْترْتَ هُ ِلمَقا مِ رَ سُولِكَ ف ُامّتِ هِ ،وَاَْل َزمْتَ هُ ِحفْ ظَ شَريعَتِ هِ ،فَا سَْتقَلّ ِبَاعْبآءِ الْوَ صِّيةِ

حمْلِها ،لَ مْ َيعُْثرْ ف ُمشْكِل ،وَل هَفاف ُمعْضِل ،بَلْ َكشَ فَ اْل ُغ ّمةَ وَ َسدّ اْلفُرْ َجةَ
ناهِضا بِها ،و ُمضْطَلِعا ِب َ
وََادّى اْلمُفَْترَضَ ،اَللّـهُمّ فَكَما اَ ْقرَ ْرتَ نا ِظرَ نَبِيّكَ بِهَِ ،فرَقّهِ دَرَجَتَهُ ،وَاَ ْجزِلْ َلدَيْكَ مَثُوبَتَهُ ،وَصَ ّل عَلَيْهِ

ضلً وَاِحْسانا َو َم ْغفِرَةً وَرِضْوانا ،اِنّكَ ذُو اْل َفضْلِ
وََب ّلغْهُ مِنّا َتحِّيةً وَسَلما ،وَآتِنا مِنْ َلدُنْكَ ف مُوالتِهِ َف ْ

اْلعَظيمِ .

ّث تصلّي صلة الزّيارة فاذا سلّمت فقُل :
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ـ اْلمُتَتاِب َعةِ ،وَالْلءِ اْلمُتَواتِرَةِ ،وَالَْيادِى اْلجَلي َلةِ،
ـ َعةِ ،وَاْلمِنَن ِ
يـا ذَا اْل ُقدْرَةِ الْجا ِمعَةِ ،وَالرّحْ َمةِ الْواس ِ
حمّد الصّادِقيَ ،وََاعْطِن سُؤْل وَا ْجمَعْ َشمْلي وَُلمّ َشعْثي
حمّد وَآلِ ُم َ
وَاْلمَواهِبِ اْلجَزي َلةِ ،صَلّ عَلى ُم َ

َوزَكّ َعمَلي ،وَل ُتزِ غْ قَلْب َب ْعدَ ِاذْ َهدَيْتَن ،وَل ُتزِلّ َقدَمي ،وَل تَكِلْن اِل َنفْسي َطرْ َفةَ عَيْن اَبَدا ،وَل
ُتخَيّ بْ َطمَعي ،وَل تُ ْبدِ عَوْرَت ،وَل َتهْتِ كْ سِتْري ،وَل تُو ِحشْن وَل تُؤْيِ سْنَ ،وكُ نْ ب رَؤوفا رَحيما،

ص َطفِن وَخَلّ صْن وَا سَْتخْ ِلصْن وَا صَْنعْن وَا صْطَِنعْن ،وَ َقرّبْن اِلَيْ كَ
صفّن وَا ْ
وَا ْهدِن وَ َزكّن وَ َطهّرْن وَ َ
ح ِرمْن ،وَما ل اَسْاَُلكَ
جفُن ،وَاَ ْك ِرمْن وَل ُتهِنّي ،وَمآ اَ ْساَلُكَ فَل َت ْ
وَل تُبا ِعدْن مِنْكَ ،وَاْلطُفْ ب وَل َت ْ

ح ْر َمةِ نَبِيّكَـ ُمحَمّدـ
ح ْر َمةِ وَ ْجهِكَـ الْكَريِ ،وَِب ُ
فَا ْجمَعْهُـ ل ِبرَحْمَتِكَـيـا َارْحَمَـ الرّاحِميَ ،وَاَس ْـاَلُكَ ِب ُ
حمّد
حرْ َمةِ اَهْلِ بَيْتِ رَسُوِلكَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ عَلِيّ وَاْلحَسَنِ وَاْلحُسَ ْينِ َوعَلِيّ َو ُم َ
ك عَلَيْهِ وَآلِهِ ،وَِب ُ
صَلَواتُ َ

سنِ وَاْلخَ َل فِ الْباقي صَلَواُتكَ وََبرَكاُت كَ عَلَ ْيهِ مِ َا نْ تُ صّلِيَ
حمّد َوعَلِىّ وَاْلحَ َ
وَ َج ْعفَر ومُوسى َوعَلَيّ َو ُم َ
جعَلَن ف ُجمْ َلةِ النّاجيَ بِهِ،
صرَ بِهِ لِدينِكَ وََت ْ
صرَهُ وَتَنْتَ ِ
عَلَ ْيهِمْ اَ ْجمَعيَ ،وَُت َعجّلَ َفرَجَ قاِئمِهِمْ ِبَامْرِكَ ،وَتَنْ ُ

ح ّقهِ مْ َلمّا ا سَْتجَبْتَ ل َدعْوَت وَقَضَيْ تَ ل حاجَت وََاعْطَيْتَن ُسؤْل
وَالُْمخْلِصيَ ف طاعَتِ هِ ،وَاَ ْساَلُكَ ِب َ
َو َكفَيْتَن ما اَ َهمّن مِ نْ َا ْمرِ دُنْيا يَ وَآ ِخرَت يا اَرْحَ مَ الرّاحِميَ ،يا نُورُ يا ُبرْها نُ يا مُنيُ يا مَُبيُ ،يا َربّ

شرُورِ وَآفاتِ الدّهُورِ ،وَاَسْاَُلكَ النّجاةَ َيوْمَ يُ ْن َفخُ فِي الصّورِ .
ا ْكفِن َشرّ ال ّ
وادعُ با شئت واكثر مِن قولك :

يا ُعدّت عِ ْندَ اْل ُعدَدِ ،وَيا رَجائي وَاْل ُمعْتَ َمدَ ،وَيا َكهْفي وَال سَّندَ ،يا وا ِحدُ يا اَ َحدُ ،وَيا ُقلْ هُوَ الُ اَ َحدٌ،
ص ّل عَلى جَماعَتِهِ مْ،
جعَلْ ف خَ ْلقِ كَ مِثْ َلهُ مْ اَحَدا َ
اَ ْساَلُكَ الّلهُمّ ِبحَقّ مَ نْ خَ َلقْ تَ مِ نْ خَ ْلقِ كَ وَلَ مْ َت ْ
وَا ْفعَلْ ب كَذا وَكَذا .

وسل حوائجك عوض هذه الكلمة فقد روى عنه صلوات ال عليه انّه قال  :انّن دعوت ال عزّ وج ّل أن ل ييب مَن دعا به ف مشهدي بعدي

.

زيارة المام الحسن العسكري (عليه السلم)
روى الشّيخ بسند معتب عنه (عليه السلم) قال  :قبي بس ّر من رأى أمان لهل الانبي وقد ف سّر الجلسي الوّل كلمة أهل الانبي بالشّيعة

وأهل السّنة وقال  :ا ّن فضله (عليه السلم) يعمّ الوال والُعادي كما انّ قب الكاظمي أمان لبغداد  ..ال .

وقال ال سّيد ابن طاوُس  :اذا أردت زيارة أب ممّد السن العسكري (عليه السلم) فليكن بعد عمل جيع ما قدّمناه ف زيارة أبيه الادي (عليه
السلم) ّث قف على ضريه (عليه السلم) وقُل :
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سنَ بْ نَ عَلِيّ الْهادِ يَ اْل ُمهْتَدِ يَ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَل سّلمُ
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا مَوْل يَ يا اَبا ُمحَمّد اْلحَ َ
صفِيّ الِ
ججِ هِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا َ
جةَ الِ وَابْ نَ ُح َ
عَلَيْ كَ يا وَلِيّ الِ وَابْ نَ اَوْلِيآئِ هِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُح ّ

صفِيآِئهِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا خَلي َفةَ الِ وَابْنَ خُلَفائِهِ وَاَبا خَليفَتِهِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يَا بْنَ خاتَمِ النّبِّييَ،
وَابْنَ اَ ْ

اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يَا ْبنَ سَّيدِ الْوَصِّييَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يَا بْنَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يَا ْبنَ سَّيدَةِ نِساءِ

الْعالَميَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يَا ابْنَ الَّْئمَةِ الْهادينَ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يَا بْنَ الَْوْصِياءِ الرّاشِدينَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ
ص َمةَ اْلمُتّقيَ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا اِما مَ الْفائِزي نَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا رُكْ نَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا
يا عِ ْ

َفرَجَ اْلمَلْهُوفيَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وارِثَ الَْنْبِياءِ اْلمُنَْتجَبيَ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا خا ِز َن عِلْمِ وَصِيّ رَسُولِ

الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا الدّاعي ِبحُكْ مِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَّيهَا النّاطِ قُ بِكِتا بِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا
حجَ جِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ها ِد يَ ا ُلْمَ مِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا وَلِيّ الّنعَ مِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا عَيَْبةَ
جةَ اْل ُ
ُح ّ
اْلعِلْ مِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا سَفيَنةَ اْلحِلْ مِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا اَبَا الِْما مِ اْلمُنْتَ َظرِ ،الظّا ِهرَةِ لِلْعاقِلِ ُحجّتُ هُ،
وَالثّابَِتةِ فِي الْيَقيِ َم ْعرِفَتُ هُ ،الُْمحَْتجَ بِ عَ نْ َاعْيُ نِ الظّالِميَ ،وَاْل ُمغَيّ بِ عَ نْ دَوَْلةِ الْفا سِقيَ ،وَاْلمُعيدِ رَبّنا

بِ هِ الِْ سْلمَ جَديدا َب ْعدَ الْْنطِما سِ ،وَاْل ُقرْآ َن غَضّا َبعْدَ الْْندِرا سِ ،اَ ْش َهدُ يامَوْل يَ اَنّ كَ اَ َقمْ تَ ال صّلةَ،

ت عَ نِ اْلمُنْ َكرَِ ،و َدعَوْ تَ اِل سَبيلِ رَبّ كَ بِاْلحِكْ َمةِ وَاْلمَ ْوعِ َظةِ
ت الزّكاةَ ،وََا َمرْ تَ بِاْل َمعْرُو فِ ،وََنهَيْ َ
وَآتَيْ َ

اْلحَ سَنَةَِ ،وعََبدْ تَ الَ ُمخْلِصا حَتّى اَتا كَ الْيَقيُ ،اَ ْسأَلُ الَ بِالشّأ نِ الّذي لَكُ ْم عِ ْندَ هُ َا نْ يََتقَبّلَ زِيارَت

جعَلَ ن مِ نْ اَنْ صارِ اْلحَقّ وَاَتْباعِ هِ وَاَشْياعِ هِ
لَكُ مْ ،وََيشْ ُكرَ َسعْيي اِلَيْكُ مْ ،وَيَ سْتَجيبَ دُعائي بِكُ مْ ،وََي ْ
َومَواليهِ َو ُمحِبّيهِ ،وَالسّل ُم عَلَيْكَ َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
ثّ قبّل ضريه وضع خدّك الين عليه ثّ اليسر وقُل :

سنِ بْ ِن عَلِيّ الْهادِي اِل دينِ كَ ،وَالدّاعي
حمّد وَاَهْلِ بَيْتِ هِ ،وَ صَ ّل عَلى اْلحَ َ
ص ّل عَلى سَّيدِنا ُم َ
اَللّـهُمّ َ

اِل سـَبيلِكَ ،عَلَمِـ اْلهُدىَ ،ومَنارِ التّقـىَ ،و َمعْدِنِـ اْلحِجـى ،وَماْوَى النّهـىَ ،وغَيْثِـ الْوَرى ،وَسـَحابِ
حرِ اْلمَ ْوعِ َظةِ ،وَوارِثــِ الَِئ ّمةِ وَالشّهي ِد عَلىَ ا ُلْ ّمةِ ،اْلمَعْصــُومِ اْل ُم َهذّبــِ ،وَالْفاضِلِ
اْلحِ ْك َمةِ ،وََب ْ

اْل ُم َقرّ بِ ،وَاْلمُ َط ّهرِ مِ نَ الرّجْ سِ ،الّذى وَرّثْتَ ُه عِلْ مَ الْكِتا بِ ،وَاَْل َهمْتَ هُ فَ صْلَ اْلخِطا بِ ،وَنَ صَبَْت ُه عَلَما

لَِ ْهلِ قِبْلَتِ كَ ،وَ َقرَنْ تَ طاعَتَ هُ بِطاعَتِ كَ ،وَ َفرَضْ تَ مَ َودّتَ هُ عَلى جَمي عِ خَليقَتِ كَ ،اَللّ ـ ُهمّ فَكَ ما اَنا بَ

ِبحُ سْنِ الِْخْل صِ ف تَوْحيدِ كَ ،وَاَرْدى مَ نْ خا ضَ ف َتشْبيهِكَ ،وَحامى عَ نْ اَهْلِ الْيا نِ ِب كَ ،فَ صَلّ يا

رَبّ عَلَيْ هِ صَلةً يَ ْلحَ قُ بِها َمحَلّ الْخاشِعيَ وََيعْلُو فِي اْلجَّنةِ ِبدَرَ َجةِ َجدّ هِ خاتَ مِ النّبِّييَ ،وَبَ ّلغْ هُ مِنّا َتحِّيةً
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ضلً وَاِحْ سانا َو َم ْغ ِفرَةً َورِضْوانا ،اِنّ كَ ذُو فَضْل عَظ يم َومَنّ
وَ سَلما ،وَآتِ نا مِ نْ َلدُنْ كَ ف مُوالتِ هِ َف ْ
جَسيم .
ّث تصلّي صلة الزّيارة  ،فاذا فرغت قُل :

يا دائِ مُ يا دَْيمُو مُ ،يا حَيّ يا قَيّو مُ ،يا كاشِ فَ الْ َكرْ بِ وَاْلهَمّ ،وَيا فارِ جَ اْل َغمّ ،وَيا باعِ ثَ الرّ سُلِ ،وَيا

صهْرِهِ
حمّد وَ َوصِّيهِ عَلِيّ ابْ ِن َعمّهِ ،وَ ِ
صا ِدقَ الْ َو ْعدِ ،وَيا حَيّ ل اِلـهَ اِلّ اَنْتَ ،اَتَوَسّلُ اِلَ ْيكَ ِبحَبيبِكَ ُم َ
عَلَى ابْنَتِهِ اللّذيْنِ خََتمْتَ ِب ِهمَا الشّرايِ عَ ،وَفََتحْتَ ِب ِهمَا التّأويلَ وَالطّليِـعَ ،فَصَ ّل عَلَ ْيهِما صَلةً َيشْ َهدُ

بِهَا الَْوّلُو نَ وَالْ ِخرُو نَ وَيَ ْنجُوبِهَا الَْوْلِياءُ وَال صّاِلحُونَ ،وَاَتَوَ سّلُ اِلَ ْي كَ بِفا ِط َمةَ الزّهْراءِ واِلدَةِ الَّْئمَةِ

ش ّفعَةِ ف شي َعةِ اَوْلدِهَا الطّيّ بيَ ،فَ صَ ّل عَلَيْ ها صَلةً داِئ َمةً اََبدَ
اْل َم ْهدِيّيَ وَ سَّيدَةِ نِ ساءِ الْعالَميَ ،اْل ُم َ

سيِ اْلمَظْلُو مِ اْل َمرْضِيّ
سنِ الرّضِيّ الطّا ِهرِالزّكِيّ وَاْلحُ َ
الْبِدي نَ َودَ ْهرَ الدّاهِري نَ ،وَاَتَوَ سّلُ اِلَ ْي كَ بِاْلحَ َ

الَْبرّ الّتقِيّ سَّيدَيْ شَبا بِ اَهْلِ اْلجَّنةِ ،الِْمامَيْ نِ اْلخَّيرَيْ نِ الطّيّبَيْ نِ الّتقِيّيْ نِ الّنقِيّيْ نِ الطّا ِهرَيْ نِ الشّهيدَيْ نِ
اْلمَظْلُومَيْنِ اْل َمقْتُولَيْنِ ،فَصَ ّل عَلَ ْيهِما ما طَ َلعَتْ َشمْسٌ وَما َغرَبَتْ ،صَلةً مُتَوالَِيةً مُتَتالَِيةً ،وَاََتوَسّلُ اِلَيْكَ
ِبعَلِيّ بْ نِ اْلحُ سَ ْينِ سَّيدِالْعابِدينَ الَْمحْجُو بِ مِ نْ خَوْ فِ الظّالِميَ ،وَِب ُمحَ ّمدِ بْ نِ عَلِيّ الْبا ِقرِ الطّا ِهرِ النّورِ

الزّا ِهرِ ،الِْمامَيْنِ السّّيدَيْنِ ِمفْتاحَيِ الَْبرَكاتِ َومِصْباحَيِ الظّ ُلمُاتِ فَصَ ّل عَلَ ْيهِما ما سَرى لَيْلٌ وَما اَضآءَ

حمّ د ال صّا ِدقِ عَ نِ الِ وَالنّاطِ قِ ف عِلْ ِم الِ،
ج ْع َفرِ بْ نِ ُم َ
نَهارٌ ،صَلةً َت ْغدُو وََترُو حُ ،وَاَتَوَ سّلُ اِلَ ْي كَ ِب َ

صحِ ،الِْمامَيْ نِ الْهادِيَيْ نِ اْل َمهْدِيّيْ نِ الْوافِيَيْ نِ
سهِ وَاْلَو صِيّ النّا ِ
وَِبمُو سَى بْ نِ َجعْفَر اْلعَ ْبدِ ال صّاِلحِ ف َنفْ ِ

الْكافِيَيْ نِ ،فَ صَ ّل عَلَ ْيهِما ما سَّبحَ َل كَ مَلَ كٌ وََتحَرّ كَ َل كَ فَ َل كٌ ،صَلةً تُنْمى وَتَزيدُ وَل َتفْن وَل تَبيدُ،
وَاََتوَ سّلُ اِلَيْ كَ ِبعَلِىّ بْ نِ مُو سَى الرّ ضا ،وَِب ُمحّ َمدِ بْ نِ عَلِيّ اْل ُمرْتَضَى الِْمامَيْ نِ اْلمُ َطهّرَيْ نِ اْلمُنَْتجَبَيْ نِ،

فَصَ ّل عَلَ ْيهِما ما اَضاءَ صُ ْبحٌ وَدا مَ ،صَلةً ُترَقّيهِما اِل رِضْواِنكَ فِي اْلعِلّّييَ مِنْ جِناِنكَ ،وَاَتَوَ سّلُ اِلَ ْيكَ

سنِ بْ نِ عَلِيّ الْهادِي ،الْقاِئمَيْ نِ بَِا ْم ِر عِبادِ كَ الُْمخْتََبرَيْ نِ بِالِْمحَ نِ الْهايِ َلةِ
ِبعَليّ بْ نِ ُمحَمّد الرّا ِشدِ ،وَاْلحَ َ
وَال صّاِبرَْينِ فِي الِْحَ نِ الْمائِ َلةِ ،فَ صَ ّل عَلَيْهِ ما كِفاءَ اَ ْجرِ ال صّابِرينَ وَاِزاءَ ثَوا بِ الْفائِزي نَ ،صَلةً ُتمَ ّهدُ

حقّ قِ زَمانِنَا ،الْيَوْ مِ اْلمَ ْوعُودِ وَالشّا ِهدِ اْل َمشْهُودِ ،وَالنّورِ
َل ُهمَا الرّ ْف َعةَ ،وَاَتَوَ سّلُ اِلَ ْي كَ يا َربّ بِاِمامِنا َو ُم َ

شجَرِ
ا َلْزْ َهرِ وَاْلضّياءِ الَْنْ َورِ ،اْلمَنْ صُورِ بِاْل ّرعْ بِ وَاْلمُ َظ ّفرِ بِال سّعادَةِ ،فَ صَ ّل عَلَيْ هِ َع َددَ الّث َمرِ وَاَوْرا قِ ال ّ
ش ْعرِ وَالْوََبرَِ ،و َعدَدَ ما اَحا طَ بِ هِ عِ ْلمُ كَ وَاَحْ صاهُ كِتابُ كَ ،صَلةً َيغْبِطُ هُ بَ ها
وَاَجْزاءِ اْل َمدَرِ َو َع َددَ ال ّ

حفْ نا
شرْ نا ف ُز ْمرَتِ هِ ،وَا ْحفَظْ نا عَلى طاعَتِ هِ ،وَا ْحرُ سْنا ِبدَوْلَتِ هِ ،وَاَْت ِ
الَْوّلُو نَ وَالْخِروُ نَ اَللّ ـهُمّ وَا ْح ُ
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بِوِليَتِ هِ ،وَانْ صُرْنا عَلى َاعْدائِ نا ِب ِعزّتِ هِ ،وَا ْجعَلْ نا يارَبّ مِ نَ التّوّابيَ يا َارْحَ مَ الرّاحِميَ ،اَللّ ـهُمّ وَاِنّ
اِبْلي سَ اْلمُتَ َم ّردَ اّللّعيَ قَد ا سْتَ ْن َظرَكَ لِغْواءِ خَ ْلقِ كَ فَاَنْ َظرْتَ هُ ،وَا سَْت ْمهَلَكَ لِضْل ِل عَبيدِكَ فَا ْمهَلْتَ هُ،

شرَ تْ دُعاتُ هُ ف اَقْطارِ
بِ ساِبقِ عِلْمِ كَ في هِ ،وَ َقدْ عَشّ شَ َوكَُثرَ تْ جُنُودُ هُ ،وَا ْزدَ َحمَ تْ جُيُوشُ هُ ،وَانَْت َ
ضعِ هِ ،وَ َجعَلُوا عِبادَ كَ شِيَعا مَُت َفرّقيَ
سدُوا دينَ كَ ،وَ َحرّفُوا الْكَلِ َم عَ نْ مَوا ِ
ا َلْرْ ضِ ،فَاَضَلّوا عِبادَ كَ وَاَفْ َ

وَاَحْزابا مُتَ َمرّدي نَ ،وَ َقدْ َو َعدْ تَ َنقْ ضَ بُنْيانِ هِ وََتمْزي قَ شَأنِ هَِ ،فاَهْ ِل كْ اَوْلدَ هُ وَجُيُوشَ هُ ،وَ َطهّرْ بِلدَ َك مِ نِ

ط عَدْلَكَ
س ْ
ح عِبادَكَ مِنْ مَذاهِبِهِ وَقِياساِتهِ ،وَا ْجعَلْ داِئرَةَ السّوْءِ عَلَ ْيهِمْ ،وَابْ ُ
اخْتِراعاتِهِ وَاخْتِلفاتِهِ ،وََارِ ْ

وَاَ ْظ ِهرْ دينَ كَ ،وَقَوّ َاوْلِيآءَ كَ وَاَ ْوهِ نْ َاعْدآ َء كَ وَاَوْ ِر ثْ دِيارَ اِبْلي سَ َودِيارَ اَوْلِيائِ هِ اَوْلِياءَ كَ وَخَ ّلدْهُ مْ فِي

اْلجَحي مِ وََاذِ ْقهُ مْ مِ نْ اْلعَذا بِ الَْلي مِ ،وَا ْجعَلْ لَعائَِن كَ اْلمُ سْتَ ْودَ َعةَ ف مَناحِ سِ اْلخِ ْل َقةِ َومَشاوي هِ اْلفِ ْطرَةِ

داِئرَ ًة عَلَ ْيهِ مْ َومُ َوكّ َلةً ِبهِ مْ وَجارَِيةً فيهِ مْ كُلّ صَباح َومَسآء َوغُدُوّ َورَواح ،رَبّنا آتِنا فِي الدّنْيا حَ سََنةً
ك عَذابَ النّارِ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .
وَفِي الْ ِخرَةِ َحسََنةً وَقِنا ِبرَحْمَتِ َ
ثّ ادعُ با تبّ لنفسك ولخوانك ثّ تزُور مليكة الدّنيا والخرة أ ّم القائم( ،عليها السلم) وقبها خلف ضريح مولنا السن العسكري (عليه
السلم)  ،فتقول :

ل عَلَ ْيهِ وَآِل ِه الصّا ِدقِ الَْميِ ،اَلسّلمُ عَلى مَوْلنا اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَلسّلمُ
اَلسّل ُم عَلى رَسُولِ الِ صَلّى ا ُ
حجَ جِ اْلمَياميِ ،اَل سّلمُ عَلى واِلدَةِ الِْما مِ وَاْلمُو َدعَةِ اَ سْرارَ اْلمَ ِل كِ اْل َعلّ مِ،
عَلَى الَِْئ ّمةِ الطّاهِري نَ اْل ُ
صدّيقَةُ اْلمَرضِّيةُ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كِ يا شَبي َهةَ اُمّ مُوسى
وَالْحامِ َلةِ لَِ ْشرَ فِ الَْنا مِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ اَيّتُهَا ال ّ

وَابَْنةَ حَوارِيّ عيسى ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ اَيُّتهَا الّتقِّيةُ الّنقِّيةُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ اَيُّتهَا الرّضِّيةُ اْل َمرْضِّيةُ ،اَل سّلمُ

حمّدٌ سَّيدُ
عَلَيْ كِ اَيُّتهَا اْلَ ْنعُوَتةُ فِي الِْنْجيلِ الَْمخْطُوَبةُ مِ نْ رُو حِ الِ الَْميَِ ،ومَ نْ َرغِ بَ ف وُ صْلَتِها ُم َ
اْل ُمرْ سَليَ ،وَاْلمُ سْتَوْ َد َعةُ اَ سْرارَ رَبّ الْعالَميَ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ َوعَلى آباِئ كِ اْلحَوارِّييَ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ

ـتِ الْكَفاَلةَ،
َوعَلى َبعْلِكِـ َووََلدِكـِ ،اَلسـّلمُ عَلَيْكِـ َوعَلى رُوحِكِـ وََبدَنِكِـ الطّا ِهرِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ كِ اَحْسَنْ

وََادّيْ تِ الَْماَنةَ ،وَاجَْتهَدْ تِ ف َمرْضا تِ الِ ،وَ صََب ْرتِ ف ذا تِ الِ ،وَ َحفِظْ تِ ِسرّ الِ ،وَ َحمَلْ تِ وَلِىّ

صدْ ِق ِهمْ،
ح ّقهِ مْ ،مُ ْؤمَِنةً بِ ِ
جةِ الَِ ،و َرغِبْ تِ ف وُ صْ َلةِ اَبْناءِ رَ سُولِ الِ ،عارِ َفةً ِب َ
الِ ،وَباَلغْ تِ ف ِحفْ ظِ ُح ّ

ت عَلى بَصيَة
ش ِف َقةً عَلَ ْيهِ مْ ،مُؤِْثرَةً هَواهُ مْ ،وَاَ ْشهَدُ اَنّ كِ مَضَيْ ِ
ُمعَْترِ َفةً ِبمَ ْنزِلَِتهِ مْ ،مُ سْتَ ْبصِرَةً ِبَا ْمرِهِ مُْ ،م ْ

مِ نْ َا ْمرِ كُِ ،مقْتَدَِيةً بِال صّالِحيَ ،راضَِيةً َمرْضِّيةً َتقِّيةً َنقِّيةً َزكِّيةًَ ،فرَضِ يَ الُ عَنْ كِ وَاَرْضا كِ ،وَ َجعَلَ اْلَّنةَ
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شرَ فِ ما بِ هِ َاغْنا كَِ ،فهَنّا كِ الُ بِما
مَ ْنزِلَ كِ َومَأوا كِ فَ َل َقدْ اَوْل كِ مِ نَ اْلخَيْرا تِ ما َاوْل كِ ،وََاعْطا كِ مِ نَ ال ّ
مََنحَكِ ِمنَ الْكَرامَةِ وَأ ْمرَاَكِ .
ّث ترفع رأسك وتقول :

اَللّـهُمّ اِيّا َك اعَْت َمدْ تُ ،وَِلرِضا كَ طَلَبْ تُ ،وَِباَوْلِياِئ كَ اِلَ ْي كَ تَوَ سّلْتَُ ،وعَلى غُفْرانِ كَ وَحِ ْلمِ كَ اتّكَلْ تُ،
حمّد وَاْن َفعْن ِبزِيارَتِها ،وَثَبّتْن عَلى
حمّد وَآلِ ُم َ
ك اعْتَ صَمْتُ ،وَِبقَ ْبرِ اُمّ وَلِيّ كَ ُلذْ تُ ،فَ صَ ّل عَلى ُم َ
وَِب َ

شرْن َمعَها َومَ عَ وََلدِ ها كَ ما
ح ِرمْن شَفاعَتَ ها ،وَشَفا َعةَ وََلدِ ها ،وَا ْرزُقْن مُرا َفقَتَ ها ،وَا ْح ُ
َمحَبّتِها ،وَل َت ْ

حجَ جِ
وَ ّفقْتَ ن ِلزِيارَةِ وََلدِ ها وَزِيارَتِ ها ،اَللّ ـهُمّ اِنّي اَتَوَجّ هُ اِلَ ْي كَ بِالَِْئ ّمةِ الطّاهِري نَ ،وَاَتَوَ سّلُ اِلَيْ كَ بِاْل ُ

جعَلَ ن مِ نَ اْلمُ ْطمَئِنّيَ
حمّ د الطّيّ بيَ ،وَاَ نْ َت ْ
اْلمَياميِ مِ نْ آلِ طه وَ يس ،اَ نْ تُ صَلّ َي عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُم َ
حزَنُو نَ وَا ْجعَلْن مِمّ نْ قَبِلْ تَ َسعَْيهُ،
ف عَلَ ْيهِ مْ وَل هُ مْ َي ْ
الْفائِزي نَ اْل َفرِحيَ اْلمُ سْتَ ْبشِرينَ ،الّذي نَ ل خَوْ ٌ
حمّد ،صَ ّل عَلى ُمحَمّد
حمّد وَآلِ ُم َ
ضرّ هُ ،وَآمَنْ تَ خَوْفَ هُ ،اَللّـ ُهمّ ِبحَقّ ُم َ
شفْ تَ ُ
سرْتَ َا ْمرَ هُ ،وَ َك َ
وَيَ ّ

جعَلْ هُ آ ِخرَ اْل َع ْهدِ مِ نْ زِيارَت اِيّاها ،وَاْرزُقْن اْلعَ ْودَ اِلَيْها اَبَدا ما اَْبقَيْتَن ،وَاِذا تَوَفّيْتَن
وَآلِ ُمحَمّد وَل َت ْ

فَا ْحشُرْن ف ُز ْمرَتِها ،وََادْخِلْن ف شَفا َعةِ وََلدِها وَ َشفَاعَتِها ،وَا ْغفِرْ ل وَلِواِلدَيّ وَلِ ْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِناتِ،

ك عَذا بَ النّارِ ،وَاَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ يا سادات
وَآتِ نا فِي الدّنْ يا حَ سَنَةً وَفِي الْ ِخرَةِ حَ سََنةً وَقِ نا ِبرَ ْحمَتِ َ
َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .

شحّام  ،قال  :قلت لل صّادق (عليه السلم)  :ما لن زار واحدا منكم ؟ قال  :كمن زار رسول ال ( صلى ال عليه وآله
أقول  :روى عن زيد ال ّ
وسلم) ،وقد أسلفنا الرّواية عن ال صّادق (عليه السلم) قال  :من زار اماما مفترض الطّاعة وصلّى عنده أربع ركعات كتبت له حجّة وعمرة.
و قد ذكر نا ف كتاب هديّة الزّائر ين فضائل حكي مة ب نت المام ممّد الّت قي (عل يه ال سلم)وقب ها الشّر يف مّا يلي رجلي الع سكريّي (عليه ما
السلم) مُتّصل بضرييهما وقلنا هناك ا ّن كتب الزّيارة ل تصها بزيارة خاصة مع ما لا من رفيع النلة ،فينبغي أن تُزار بالزيارة العامّة لولد
الئمة (عليهم السلم) أو تُزار با ورد لزيارة عمّتها الكرية فاطِمة بنت موسى)عليه السلم)بأن تستقبل القبلة وتقول :

صفْ َوةِ الِ ،اَل سّلمُ عَلى نُوح نَبِيّ الِ ،اَل سّل ُم عَلى اِبْراهيَم خَليلِ الِ ،اَل سّلمُ عَلى
اَل سّلمُ عَلى آدَ مَ َ

مُوسى كَلي مِ الِ ،اَل سّل ُم عَلى عيسى رُو حِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا رَ سُولَ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا خَ ْيرَ
ح ّمدَ بْ َن عَ ْبدِ الِ خاتَمِ النّبِّييَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ
صفِىّ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا مُ َ
خَلْ ِق الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا َ
يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ عَلِيّ بْ نَ أب طالِب وَ صِيّ رَ سُولِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ يا فا ِط َمةُ سَّيدَةُ نِساءِ الْعالَميَ،

اَل سّلمُ عَلَيْكُما يا سِ ْبطَيِ الرّحْ َمةِ وَ سَّيدَيْ شَبا بِ اَ ْهلِ اْلجَّنةِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا عَلِيّ بْ نَ اْلحُ سَيْنِ سَّيدَ
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الْعابِدي نَ وَ ُقرّ َة عَيْ نِ النّاظِري نَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُمحَ ّمدَ بْ َن عَلِيّ با ِقرَ اْلعِلْ مِ َبعْدَ النّبِىّ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا
حمّد الصّا ِدقَ الْبارّ الَْميَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا مُوسَى بْنَ َج ْعفَر الطّا ِهرَ الْ ّط ْهرَ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ
َج ْع َفرَ بْنَ ُم َ

حمّدَ بْ َن عَلِىّ الّتقِىّ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا عَلِيّ بْ نَ
يا عَلِيّ بْ نَ مُو سَى الرّضَا اْل ُمرْتَضى ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُم َ

صحَ الَْميَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا حَ سَنَ بْ َن عَلِيّ اَل سّلمُ عَلَى اْلوَ صِىّ مِ نْ َب ْعدِ هِ ،اَللّـ ُهمّ
حمّد الّنقِيّ النّا ِ
ُم َ
ك عَلى خَ ْل ِقكَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكِ يا بِنْتَ
ص ّل عَلى نُو ِركَ وَسِراجِكَ وَوَلِيّ وَلِيّكَ َووَصِى ّ،وَصِيّكَ وَ ُحجّتِ َ
َ

رَسُو ِل الِ ،السّلمُ عَلَيْكَ يا بِنْتَ فا ِط َمةَ وَخَد َيةَ ،السّلمُ عَلَ ْيكِ يا بِنْتَ اَميِ اْلمُؤمِنيَ ،السّل ُم عَلَيْكِ
يا بِنْ تَ اْلحَ سَنِ وَاْلحُ سَيْنِ ،ال سّل ُم عَلَيْ كِ يا بِنْ تَ وَلِيّ الِ ،ال سّل ُم عَلَيْ كِ يا اُخْ تَ وَلِيّ الِ ،ال سّلمُ

ح ّمدِ بْ نِ عَلِيّ الّتقِيّ َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،ال سّلمُ
عَلَيْ كِ يا َع ّمةَ وَلِيّ الِ ،ال سّل ُم عَلَيْ كِ يا بِنْ تَ ُم َ

شرَنا ف ُز ْمرَتِكُ مْ وَاَ ْو َردَنا حَوْ ضَ نَبِيّكُ مْ ،وَ سَقانا بِكَأ سِ
ك َعرّ فَ الُ بَيْنَنا وَبَيْنَكُ مْ ف اْلجَّنةِ ،وَ َح َ
عَلَيْ ِ
سرُورَ وَاْل َفرَ جَ ،وََا نْ
صلَواتُ الِ عَلَيكُ مْ اَ ْسأَلُ الَ اَ نْ ُيرِيَنا فيكُ مُ ال ّ
َجدّكُ مْ مِ نْ َي ِد عَلِيّ بْ نِ أب طالِب َ

حمّد صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،وََا نْ ل يَ سْلُبَنا َمعْرِفَتَكُ مْ اِنّ هُ وَلِيّ قَديرٌ،
ج َمعَنا وَاِيّاكُ مْ ف ُز ْمرَةِ َجدّكُ مْ ُم َ
َي ْ

اََت َقرّ بُ اِلَى الِ ِبحُبّكُ مْ وَالْبَراءَةِ مِ نْ َاعْدائِكُ مْ ،وَالتّ سْليمِ اِلَى الِ راضِيا بِ ِه غَ ْيرَ مُنْكِر وَل مُ سْتَكْبِر،
حمّدٌ ،وَ بِ هِ راض نَطْلُ بُ بِذلِ كَ وَ ْجهَ كَ يا سَيّدي اَللّ ـهُمّ وَرِضا كَ وَالدّارَ
َوعَلى يَقيِ ما اَ تى بِ هِ ُم َ

ك عِ ْندَ الِ شَأنا مِنَ الشّأن ِ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ اَنْ َتخْتِمَ
الْ ِخرَةَ ،يا حَكيمَةُ ا ْشفَعي ل فِي اْلجَّنةِ فَاِنّ لَ ِ
ل بِال سّعادَةِ فَل تَ سْلُبْ مِنّي ما اَنَا في هِ ،وَل حَوْلَ وَل قُوّةَ اِلّا بِالِ اْلعَلِيّ اْلعَظي مِ ،اَللّـ ُهمّ ا سَْتجِبْ لَنا

حمّد وَآلِ هِ اَ ْجمَعيَ وَ سَ ّلمَ تَ سْليما يا
وََتقَبّلْ هُ بِ َك َرمِ كَ َو ِعزّتِ كَ وَِبرَ ْحمَتِ كَ وَعافِيَتِ كَ ،وَ صَلّى الُ عَلى ُم َ

َارْ َحمَ الرّاحِميَ .

أقول  :عند قب العسكريّي (عليهما السلم) على الشهور قبُور عصبة من السادة العظام منهم حسي ابن المام علي النّقي (عليه السلم) ،وانّي
ل أقف على حال ال سي هذا وقوفا ،ويبدو ل انّه من أعا ظم ال سّادة واجلّئهم  ،فقد استفدت من ب عض الحاد يث انّه كان يعبّر عن مول نا
المام السن العسكريّ (عليه السلم) وأخيه السي هذا بال سّبطي تشبيها لما بسبطي نبّ الرحة جدّيهما المامي السن والسي (عليهما
السلم) .

وقد ورد ف حديث أب الطّيب ا ّن صوت الجّة صلوات ال عليه كان يشبه صوت السي  ..وقد قال والفقيه الحدّث الكيم ال سّيد أحد

الردكان اليزدي ف كتاب شجرة الولياء عند ذكره أولد المام عليّ النّقي (عليه السلم)  :انّ ابنه السي كان من الزّهاد والعبّاد وكان يقرّ

لخيه بالمامة ،ولعلّ التتبّع البصي يعثر على غي ما وقفنا عليه مّا يؤمى ال فضله وجلله .
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واعلم ايضا ا ّن لل سّيد ممّد ا بن المام عل يّ النّ قي (عل يه ال سلم) مزار مشهور قرب قر ية البلد ،و هو معروف بالف ضل واللل وب ا يبديه من
الكرامات الارقة للعادات ،ويتشرّف زيارته عامّة الليق ينذرُون له النّذر ويهدون اليه الدايا الكثية ويسألون عنده حوائجهم والعرب ف تلك

النطقة تابه وتشاه وتسب له الساب .

و قد برز منه كما يكى كرامات كثية ل ي سع القام ذكرها ،ويكفيه فضلً وشرفا انّه كان أهلً للمامة وكان أكب أولد المام الادي (عليه

السلم) وقد ش ّق جيبه ف عزائه المام السن العسكري (عليه السلم) ،وكان شيخنا ثقة السلم النّوري نوّر ال مرقده يعتقد ف زيارته اعتقادا

راسخا وهو قد سعى لتعمي بقعته الشّريفة وضريه وكتب على ضريه الشّريف  :هذا مرقد السّيد الليل أب جعفر ممّد ابن المام أب السن

ص أبوه على أخيه أب
عليّ الادي (عليه السلم) عظيم الشّأن  ،جليل القدر  ،كانت الشّيعة تزعم انّه المام بعد أبيه (عليه السلم)  ،فلمّا توف ن ّ
ممّد الزّكي (عليه السلم) وقال له  :أحدث ل شكرا فقد أحدث فيك أمرا ،خلّفه أبوه ف الدينة طفلً وقدم عليه ف سا ِمرّاء مشتدّا ونض ال

الرّجوع ال الجاز ،ولّا بلغ بلد على تِ سعة فرا سخ مرض وتوفّي ومشهده هناك ،ولّا توفّي ش ّق أ بو ممّد (عل يه ال سلم) عل يه ثو به وقال ف
جواب من عابه عليه  :قد ش ّق موسى على أخيه هارون  .وكانت وفاته ف حدود اثني وخسي بعد الائتي ،وعلى أيّ حال فاذا شئت أن تودع
العسكريّي (عليهما السلم) فقف على القب الطاهر وقُل :

اَلسّل ُم عَلَيْكُما يا وَلِيّيِ الِ ،اَسْتَ ْو ِدعُكُمَا الَ وَاَ ْقرَُأ عَلَيْكُما اَلسّلمُ ،آمَنّا بِالِ وَبِالرّسُولِ وَبِما جِئْتُما بِهِ

جعَلْهُ آ ِخرَ اْل َع ْهدِ مِنْ زِيارَت اِيّاهُما ،وَا ْرزُقْنِى
َودَلَلْتُما عَلَيْهِ ،اَللّـ ُهمّ اكْتُبْنا مَعَ الشّاهِدينَ ،اَللّـ ُهمّ ل َت ْ

حجّةِ ِمنْ ُذرّيِّتهِما يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .
شرْن َم َعهُما َومَعَ آباِئ ِهمَا الطّاهِرينَ وَالْقآِئمِ اْل ُ
اْلعَ ْودَ اِلَ ْيهِما ،وَا ْح ُ

المقامُ الثّاني  :في آداب السّرداب الطّاهر وصفة زيارة حجّة ال
على العباد وبقيّة ال في البلد المام المهدي الحجّة بن الحسن
صاحب الزّمان صلوات ال عليه وعلى آبائه .
وعلينا أن نصدّر القصد بالتّنبيه على أمر تدّثنا عنه ف كتاب الدية نقلً عن كتاب التحيّة وهو ا نّ هذا ال سّرداب الطّاهر هو قسم من دارها
(عليه ما ال سلم( ،وقبل ما يش يد هذا البناء الد يث (ال صّحن والرم والقبّة) كان الد خل ال ال سّرداب خلف ال قب ع ند مر قد ال سّيدة نر جس

(نرجس خاتون) ولعلّه الن واقع ف الرّواق  ،فكان ينحدر ال مسلك مظلم طويل ينتهي بباب يفتح وسط سرداب الغيبة ،والسّرداب ف عصرنا

الاضر مزخرف بالرايا وله ف جانب القبلة نافذة ال صحن العسكريّي (عليهما السلم) ،وموضع الباب السّابق معلّم بصورة الحراب منقوشة
بالقاشان  ،فكانت الزّيارات وغيها لؤلء الئمة الثّلث تؤدّي كلّها من حرم واحد ولذلك ند الشهيد الول ف الزار يعقب زيارة العسكريّي

(عليهما السلم) بزيارة ال سّرداب ثّ يذكر زيارة ال سّيدة نرجس ،ومنذ مائة وبضعة سني تأهّب للبناء الؤيّد الُسدّد احد خان الدّنبلي وافرز با
أنفقه من البلغ الطي صحن المامي (عليهما السلم) كما هو الن ،وشيّد الرّوضة والرّواق والقبّة الشّامة وا سّس لل سّرداب الطّاهر ال صّحن

الاص واليوان والدخل والدّهليز ،كما شيّد للنّساء سردابا خا صّا كما هو قائم الن ،فطمست معال ما كان من قبل الدخل والدّرج والباب

وانحى جيع آثاره  ،فزال بذلك مورد بعض الداب الأثورة ،ولكن أصل ال سّرداب الشّريف وهو موضِع جلة من الزّيارات باق ل يتغيّر  ،وأمّا

الستئذان لدخول ال سّرداب فلم يسقط بانسداد الدخل ال سّابق فلكلّ زيارة استئذان كما د ّل عليه الستقراء  ،وند العلماء كذلك يصرحون
ي باب اعتيد الدّخول منه ال حرم امام من الئمة (عليهم السلم)  .والن نبدأ ف صفة الزّيارة .
بلزوم الستئذان تأدّبا للدّخول من أ ّ
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اعلم ا ّن ال ستئذان الاص الأثور لدخول ال سّرداب هو الزّيارة الت ية ال ت مفتتح ها اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا خَلي َفةَ الِ

وتنت هي بال ستئذان

ويُزار با على باب السّرداب قبل النّزول اليه .
وقد أورد ال سّيد ابن طاوُس (رحه ال) استئذانا آخر يقرب من الستئذان العام الوّل الذي أوردناه ف الفصل الثّان من باب الزّيارات وأورد

العلمة الجلسي (رحه ال) استئذانا آخر حكاه عن نسخة قدية وأوّلا اَللّـ ُهمّ ِانّ هـذِهِ ُب ْقعَةٌ َط ّهرْتَها َو َعقْوَةٌ َشرّفْتَها

وهو

ما عقّبنا به الستئذان العا مّ الذكور  ،فارجع اليه واستأذن به ثّ انزل ال ال سّرداب وزره (عليه السلم) با روي عنه نفسه الشّريفة كما عن
الشّيخ الليل احد بن أب طالب الطّبسي ف كتاب الحتجاج انّه خرج من النّاحية القدّسة ال ممّد الميي بعد الواب عن السائل الت سألا

سمِ الِ الرّحْمنِ الرّحيمِ ل َلِ ْمرِهِ َت ْعقِلُونَ وَل مِنْ اَوْلِيائِهِ َتقْبَلُونَ حِ ْكمَةٌ باِل َغةٌ فَما ُتغْنِي الّنذُرِ (عن قوم
بِ ْ
ل الصّالِحيَ،
ليؤمنون) اَلسّلمُ عَلَيْنا َوعَلى عِبادِ ا ِ

اذا أردت التّوجه بنا ال ال تعال والينا فتقولوا كما قال ال تعال :

سَلمٌ عَلى آلِ يس ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا داعِ يَ الِ وَرَبّانِ يَ آياتِ هِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا با بَ الِ َودَيّا نَ دينِ هِ،
صرَ َحقّ هِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا ُحجّةَ الِ َودَليلَ اِرادَتِ هِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا
اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا خَلي َفةَ الِ وَنا ِ

تالِ يَ كِتا بِ الِ وََترْجُمانَ هُ اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ ف آناءِ لَيْلِ كَ وَاَطْرا فِ نَهارِ كَ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا َبقِّيةَ الِ ف

ضمِنَهُ ،اَلسّلمُ
َارْضِهِ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا ميثاقَ الِ الّذي اَ َخذَهُ وَوَ ّكدَهُ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا َوعْدَ الِ الّذي َ

ْواسـَعةَُ ،وعْدا غَيْرَ مَكْذوُب،
ْثـ وَالرّ ْح َمةُ ال ِ
َصـبُوبُ وَاْلغَو ُ
ْمـ اْلم ْ
َمـ اْلمَنْصـُوبُ وَاْلعِل ُ
ْكـ اَيّهَا اْلعَل ُ
عَلَي َ

ك حيَ
اَلسّل ُم عَلَيْكَ حيَ تَقوُمُ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ حيَ َت ْق ُعدُ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ حيَ َتقْرَأُ وَتُبَيّنُ ،اَلسّل ُم عَلَيْ َ

سجُدُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ حيَ ُتهَلّلُ وَتُكَّبرُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ
تُ صَلّي وََتقْنُ تُ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ حيَ َترْكَ عُ وَتَ ْ

حمَدُ وَتَ سَْت ْغفِرُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ حيَ تُ صِْبحُ وَُتمْسي ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ فِي اللّيْلِ اِذا َيغْشى وَالنّهارِ
حيَ َت ْ

اِذا َتجَلّى ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا الِْما مُ اْلمَأمُو نِ اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا اْل ُمقَدّ مُ اْلمَأمُولُ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ
ِبجَوامِعِ السّلم اُ ْش ِهدُكَ يا مَوْلىَ اَنّى اَ ْشهَدُ اَنْ ل اِلـهَ اِل الُ وَ ْحدَهُ ل شَريكَ َلهُ ،وَاَنّ ُمحَمّدا عَ ْبدُهُ

َورَ سوُُلهُ ل حَبيبَ اِل هُوَ وَاَهْلُ هُ ،وَاُ ْش ِهدُ كَ يا مَوْل يَ اَنّ عَلِيّا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ ُحجّتُ هُ وَاْلحَ سَنَ ُحجّتُ هُ

حمّدّ ُحجّتُهُ ،وَموُسَى
حمّدَ بْنَ عَلِيّ ُحجّتُهُ ،وَ َج ْع َفرَ بْنَ ُم َ
وَاْلحُسَ ْينَ ُحجّتُهُ َوعَلِيّ بْنَ اْلحُسَ ْينِ ُحجّتُهُ َو ُم َ

سنَ
حمّد ُحجّتُهُ ،وَاْلحَ َ
حمّدَ بْ َن عَلِيّ ُحجّتُهَُ ،وعَلِيّ بْنَ ُم َ
بْنَ َج ْعفَر ُحجّتُهَُ ،وعَلِيّ بْنَ موُسى ُحجّتُهَُ ،و ُم َ

جةُ الِ ،اَنْتُمُ الَْوّلُ وَالْ ِخرُ وََانّ رَ ْجعَتَكُمْ َحقّ ل رَيْبَ فيها يَوْمَ ل يَ ْنفَعُ
بْنَ عَلِيّ ُحجّتُهُ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّكَ ُح ّ

َنفْسا ايانُها لَ مْ تَكُ نْ آمَنَ تْ مِ نْ قَ ْبلُ اَوْ كَ سَبَتْ ف ايانِها خَيْرا ،وََانّ اْلمَوْ تَ َحقّ ،وََانّ ناكِرا وَنَكيا
شرَ
حْ
شرَ َحقّ ،وَالَْبعَثَ َحقّ ،وَاَنّ الصّراطَ َحقّ ،وَاْل ِمرْصادَ حَقّ ،وَالْميزانَ َحقّ ،وَاْل َ
َحقّ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ الّن ْ

حَقّ ،وَاْلحِ سابَ حَقّ ،وَاْلجَّنةَ وَالنّارَ حَقّ ،وَالْ َو ْعدَ وَالْوَعيدَ ِبهِ ما حّ ق ،يا مَوْل يَ َشقِ يَ مَ نْ خاَلفَكُ مْ
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ك عَلَيْ هِ ،وَاَنَا وَلِيّ َل كَ بَر يٌ مِ نْ َعدُوّ كَ ،فَاْلحَقّ ما
وَ َس ِعدَ مَ نْ اَطاعَكُ مَْ ،فاَ ْشهَ ْد عَلى ما اَ ْش َهدْتُ َ
رَضيُتمُوهُ ،وَالْباطِلُ ما اَ ْسخَطُْتمُوهُ ،وَاْل َمعْرُوفُ ما َامَرْتُمْ بِهِ ،وَاْلمُنْ َكرُ ما َنهَيْتُمْ عَنْهُ ،فََنفْسي مُ ْؤمِنَةٌ بِالِ
صرَت ُم َعدّةٌ لَكُ مْ
وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ وَِبرَ سُوِلهِ وَبِاَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَبِكُ مْ يا مَوْل يَ َاوّلِكُ مْ وَآ ِخرِكُ مْ ،وَنُ ْ
صةٌ لَ ُكمْ آميَ آميَ .
َومَ َودّتى خاِل َ
الدّعآء عقيب هذا القول :

حمّ د نَبِيّ رَ ْحمَتِ كَ َوكَ ِل َمةِ نُورِ كَ ،وَاَ نْ َت ْملَ قَلْ ب نُورَ الْيَقيِ
اَللّ ـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ َا نْ تُ صَلّ َي عَلى مُ َ

صدْقِ،
صدْري نوُرَ الْيا نِ وَفِكْري نُورَ النّيّا تَِ ،وعَزْمي نُورَ اْلعِلْ مِ ،وَقُوّت نُورَ اْلعَمَلِ ،وَلِسان نُورَ ال ّ
وَ َ
َسـمْعي نُورَ اْلحِكْ َمةَِ ،ومَ َودّتـ نُورَ اْلمُوالةِ
ِنـ عِ ْندِكـَ ،وَبَصـَري نُو َر الضّياءِ ،و َ
وَدينـ نُورَ الْبَصـاِئرِ م ْ

حمّ د وَآلِ هِ علي هم ال سلم حَتّى اَلْقا كَ وَ َقدْ وَفَيْ تُ ِبعَ ْهدِ كَ وَميثاقِ كَ فَُت َغشّيَ ن رَ ْحمَتَ كَ يا وَلِىّ يا
لُِم َ
ض كَ ،وَخَليفَتِ كَ ف بِلدِ كَ ،وَالدّا عي اِل سَبيلِكَ،
حمّ د ُحجِّت كَ ف اَرْ ِ
حَميدُ ،اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى ُم َ

ِسـ ِطكَ ،وَالثّاِئرِ بَِا ْمرِكـَ ،وَلِي ّ اْلمُ ْؤمِني َ وَبَوارِ الْكافِرينـََ ،و ُمجَلّي الظّ ْل َمةَِ ،ومُنيِ اْلحَق ّ،
ِمـ ِبق ْ
وَالْقائ ِ
صحِ ،سَفيَنةِ
صدْقِ ،وَكَ ِلمَتِ كَ التّآ ّمةِ ف َارْضِ كَ ،اْل ُمرْتَقِ بِ الْخآئِ فِ وَالْوَلِيّ النّا ِ
وَالنّاطِ قِ بِاْلحِ ْكمَةِ وَال ّ

النّجاةِ َوعَلَمِ اْلهُدى وَنُورِ اَبْصارِ الْوَرى ،وَخَ ْيرِ مَنْ َت َقمّصَ وَارْتَدىَ ،و ُمجَلّي اْلعَمَى الّذي َي ْملَُ الَْرْضَ

ك عَلى كُلّ شَىْء قَديرٌ ،اَللّ ـ ُهمّ صَلّ عَلى وَلِيّ كَ وَابْ نِ
َعدْلً وَقِ سْطا كَ ما مُلِئَ تْ ظُلْما وَجَوْرا ،اِنّ َ

ت عَ ْنهُ مُ الرّجْ سَ وَ َط ّهرَْتهُ مْ تَطْهيا ،اَللّـ ُهمّ
اَوْلِيائِ كَ الّذي نَ َفرَضْ تَ طاعََتهُ مْ ،وََاوْجَبْ تَ َح ّقهُ مْ ،وََاذْهَبْ َ
صرْ بِ هِ لِدينِ كَ وَانْ صُرْ بِ هِ اَوْلِياءِ كَ وََاوْلِياءِ هِ وَشيعَتَ هُ وَاَنْصارَهُ وَا ْجعَلْنا مِ ْنهُ مْ ،اَللّـهُمّ َاعِذْ هُ
صرْهُ وَانْتَ ِ
انْ ُ

مِ نْ َشرّ كُلّ باغ وَطاغ َومِ نْ َشرّ جَمي عِ خَ ْل ِق كَ ،وَا ْحفَظْ هُ مِ نْ بَيْ نَ َيدَيْ هِ َومِ نْ خَ ْلفِ هِ َوعَ نْ يَمينِ هِ َوعَ نْ
شَمالِهِ ،وَا ْحرُسْهُ وَامَْنعْهُ مِنْ اَنْ يوُصَلَ اِلَيْهِ بِسُوء وَا ْحفَظْ فيهِ رَسُوَلكَ ،وَآلِ رَسوُِلكَ وَاَ ْظ ِهرْ بِهِ اْلعَدْلَ

صمْ بِ هِ جَباِبرَةَ الْ ُك ْفرِ ،وَاقْتُلْ بِ هِ
صرْ نا صِريهِ ،وَا ْخذُلْ خاذِلي هِ ،وَاقْ صِمْ قا صِميهِ ،وَاقْ ِ
صرِ ،وَانْ ُ
وَاَّيدْ هُ بِالنّ ْ

حرِها ،وَا ْملَْ بِهِ
الْ ُكفّارَ وَاْلمُنافِقيَ وَجَميعَ اْلمُلْحِدينَ حَيْثُ كانُوا مِنْ مَشارِقِ الَْرْضِ َومَغارِبِها َبرّها وََب ْ

ا َلْرْ ضَ َعدْلً وَاَ ْظ ِهرْ بِ هِ دي نَ نَبِيّ كَ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،وَا ْجعَلْنِي ال ّل ُهمّ مِ نْ اَنْصا ِرهِ وََاعْوانِ هِ وَاَتْباعِ هِ
وَشيعَتِهِ ،وََارِن ف آلِ ُمحَمّد عليهم السلم ما يَأمُلُو نَ وَف َعدُوّهِمْ ما َيحْذَرُو نَ ،اِلـهَ اْلحَقّ آميَ ،يا

ذَا اْلجَللِ وَالِْكْرامِ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .

زيارة أخرى منقولة عن الكتب المعتبرة
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قِف على باب حرمه الشريف وقُل :

اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا خَليفةَ الِ وَخَلَيفةَ آبائِهِ اْل َمهْدِّييَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا وَصِيّ الَْوْصِياءِ الْماضيَ ،اَلسّلمُ

صفْوَةِ اْلمُنَْتجَبيَ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يَا
عَلَيْكَ يا حافِظَ اَسْرارِ َربّ الْعالَميَ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا َبقِّيةَ الِ مِنَ ال ّ
بْ نَ الَْنْوارِ الزّا ِهرَةِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يَا بْ نَ ا َلْعْل مِ الْبا ِهرَةِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ اْلعِ ْترَةِ الطّا ِهرَةِ ،اَل سّلمُ

عَلَيْكَ يا َم ْعدِنَ اْلعُلُومِ النّبَوِّيةِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا بابَ الِ الّذي ل يُؤْتى اِلّا مِنْهُ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا سَبيلَ

جرَةِ طُوب وَ ِسدْرَةِ اْلمُنْتَهى ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا
ك غَ ْيرَهُ هَ َلكَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا نا ِظرَ َش َ
الِ الّذي مَنْ سَ َل َ

جةَ الِ الّت ل َتخْفى ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا ُحجّةَ الِ عَلى مَ نْ
نُو َر الِ الّذي ل يُطْفى ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُح ّ
فِي ا َلْرْ ضِ وَال سّمآءِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ سَلمَ مَ ْن َعرَفَ كَ بِما َعرّفَ كَ بِ هِ الُ ،وََنعََت كَ بَِبعْ ضِ ُنعُوتِ كَ الّت

حجّ ُة عَلى مَ نْ مَضى َومَ نْ َبقِ يَ ،وََانّ ِحزَْب كَ هُ مُ الْغالِبُو نَ وَاَوْلِياءَ كَ
اَنْ تَ اَهْلُها وَفَوْقُها ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ اْل ُ
حقّ قُ كُلّ حَقّ،
هُ مُ الْفاِئزُو نَ وََاعْداءَ كَ هُ مُ الْخا ِسرُونَ ،وَاَنّ كَ خازِ نُ ُك ّل عِلْم ،وَفاتِ قُ كُلّ رَتْقَ ،و ُم َ

خذُ مِ نْ
َومُبْ ِطلُ كُلّ باطِل ،رَضيُت كَ يا مَوْل يَ اِماما وَهادِيا وَوَلِيّا َو ُمرْشِدا ،ل اَبْتَ غي ِب كَ َبدَلً وَل اَّت ِ

دُوِن كَ وَلِيّا ،اَ ْش َهدُ اَنّ كَ اْلحَقّ الثّابِ تُ الّذي ل عَيْ بَ في هِ ،وَاَنّ َوعْدَ الِ في كَ حَقّ ل اَرْتا بُ لِطُولِ

الغَيَْبةِ وَُب ْعدِ ا َلْمَدِ ،وَل اََتحَيّرُ مَعَ مَنْ َجهِ َلكَ وَ َجهِلَ بِكَ ،مُنْتَ ِظرٌ مُتَوَقّعٌ لَِيّامِكَ ،وَاَنْتَ الشّافِعُ الّذي ل
تُنازَ عُ ،و الْوَلِيّ الّذى ل تُدافَ عُ ،ذَ َخرَ كَ الُ لِنُ صْرَ ِة الدّي نِ وَِاعْزازِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،وَالْنْتِقا مِ مِ نَ الْجاحِدي نَ
الْمارِقيَ ،اَ ْش َهدُ اَنّ بِوِليَتِكَ ُتقْبَلُ ا َلْعْمالُ ،وَُتزَكّى الَْفْعالُ ،وَتُضاعَ فُ اْلحَسَناتُ ،وَُتمْحَى السّيّئاتُ،
صدّقَتْ اَقْوالُ هُ وَتَضا َعفَ تْ حَ سَناُتهُ َو ُمحِيَ تْ
َفمَ نْ جاءَ بِوِليَِت كَ وَاعَْترَ فَ ِباِمامَتِ كَ قُبِلَ تْ َاعْمالُ هُ وَ ُ

ل عَلى مَ ْنخَرِهِ فِي النّارِ ،وََلمْ
ك غَ ْيرَكَ كَّبهُ ا ُ
سَيّئاُتهَُ ،و َمنْ َعدَ َل عَنْ وِليَِتكَ وَ َجهِلَ َم ْعرِفَتَكَ وَاسْتَ ْبدَلَ ِب َ
َيقْبَ ِل الُ لَ ُه َعمَلً وَلَ مْ ُيقِ مْ لَ هُ يَوْ مَ اْلقِيا َمةِ وَزْنا ،اُ ْش ِهدُ الَ و اُ ْش ِهدُ مَلئِكَتَ هُ وَاُ ْشهِدُ كَ يا مَوْل يَ بِهذا،

ظا ِهرُ هُ كَباطِنِ هِ وَ ِسرّهُ َكعَلنِيَتِ هِ ،وَاَنْ تَ الشّا ِهدُ عَلى ذِل كَ ،وَهُ َو َعهْدي اِلَيْ كَ وَميثاقي َلدَيْ كَِ ،اذْ اَنْ تَ

ت الدّهُورُ،
نِظا ُم الدّي نِ ،وََيعْ سُوبُ اْلمُتّقيََ ،و ِعزّ اْلمُوَحّدي نَ ،وَبِذلِ كَ َا َمرَن رَبّ الْعالَميَ ،فَلَوْ تَطاوَلَ ِ

ِكـ اِلّا
ْكـ اِلّا مُتّ َكلً َو ُمعْتَمَدا ،وَلِ ُظهُور َ
َكـ اِلّا حُبّاَ ،وعَلَي َ
فيكـ اِلّا يَقينا وَل َ
َمـ َا ْزدَدْ َ
َتـ ا َلْعْمارُ ،ل ْ
وَتَماد ِ

مُتَوَقّعا َومُنْتَ ِظرَا ،وَِلجِهادي بَيْ نَ َيدَيْ كَ مَُترَقّباَ ،فاَْبذُلُ َنفْ سي وَمال وَوَلَدي وَاَهْلي وَجَمي عَ ما خَوّلَ ن

صرّفَ بَيْنَ َا ْمرِكَ وََنهْيِكَ ،مَوْليَ فَِانْ َادْرَكْتُ اَيّامَكَ الزّا ِهرَةَ وََاعْلمَكَ الْبا ِهرَةَ فَها
رَبّي بَيْنَ َيدَْيكَ وَالتّ َ
صرّفُ بَيْ نَ َا ْمرِ كَ وََنهْيِ كََ ،ارْجُو بِ هِ الشَهادَةَ بَيْ نَ َيدَيْ كَ وَاْلفَوْزَ َلدَيْ كَ ،مَوْل يَ َفاِ نْ
اَنـا ذا عَبْدُ كَ اْلمُتَ َ

َادْ َركَنِي اْلمَوْ تُ قَبْلَ ُظهُورِ كَ َفاِنّي اَتَوَ سّلُ ِب كَ وَبِاباِئ كَ الطّاهِري نَ اِلَى الِ تَعال وَاَ سْأَُلهُ َا نْ يُ صَلّيَ عَلى
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جعَلَ ل َكرّةً ف ُظهُورِ كَ َورَ ْج َعةً ف اَيّامِ كَ ،لَِْبلُ غَ مِ نْ طاعَِت كَ مُرادي
حمّ د ،وَاَ نْ َي ْ
حمّدـ وَآلِ ُم َ
ُم َ
وَاَ ْشفِ يَ مِ نْ َاعْدآِئ كَ فُؤادي ،مَوْل يَ وَ َقفْ تُ ف زِيارَتِ كَ مَوْقِ فَ الْخاطِئيَ النّادِميَ الْخائِفيَ مِ ْن عِقا بِ

ت عَلى شَفاعَتِ كََ ،ورَجَوْ تُ ِبمُوالتِ كَ وَشَفاعَتِ كَ َمحْوَ ذُنُوب ،وَ سَ ْت َر عُيُوب،
رَبّ الْعالَميَ ،وَ َقدِ اتّكَلْ ُ
ي عِ ْندَ َتحْقي قِ َامَلِ هِ وَا ْسأَلِ الَ ُغفْرا نَ زَلَلِ هَِ ،ف َقدْ َتعَلّ قَ ِبحَبْلِ كَ،
َو َم ْغ ِفرَةَ زَلَلي ،فَكُ نْ لِوَلِيّ كَ يا مَوْل َ
جزْ لِوَلِيّ كَ ما َوعَدْتَ هُ،
حمّ د وَآلِ هِ وَاَْن ِ
وََتمَ سّكَ بِوِليَتِ كَ ،وَتََبرّأَ مِ نْ َاعْدائِ كَ ،اَللّ ـ ُهمّ صَلّ عَلى ُم َ

صرْ ُه عَلى عَدُوّ هِ َو َعدُوّ كَ يا َربّ الْعالَميَ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى
اَللّـهُمّ اَ ْظ ِهرْ كَ ِلمَتَ هُ ،وََاعْلِ َدعْوَتَ هُ ،وَانْ ُ
صرْهُ نَصْرا
حمّد وَاَ ْظ ِهرْ كَ ِلمَتَكَ التّا ّمةَ َو ُمغَيّبَكَ ف اَ ْرضِكَ الْخآئِفَ اْلمَُترَقّبَ ،اَللّـ ُهمّ انْ ُ
حمّد وَآلِ مُ َ
ُم َ

حقّ َب ْعدَ الُْفُولِ ،وَاَجْلِ
خمُولِ ،وَاَطْلِ عْ بِ هِ اْل َ
عَزيزا وَافْتَ حْ لَ هُ فَتْحايَسيا ،اَللّـهُمّ وََا ِعزّ بِ هِ الدّي نَ َب ْعدَ اْل ُ

ض َعدْلً
بِ هِ الظّ ْلمَةَ وَا ْكشِ فْ بِ هِ اْلغُ ّمةَ ،اَللّـ ُهمّ وَآمِ نْ بِ هِ الْبِلدَ ،وَا ْهدِ بِ هِ اْلعِبادَ ،اَللّـ ُهمّ ا ْملَْ بِ هِ الَْرْ َ

وَقِ سْطا كَ ما مُلِئَ تْ ظُلْما وَجَورا اِنّ كَ سَميعٌ مُجي بٌ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا وَلِيّ الِ ،اْْئذَ نْ لِوَلِيّ كَ ف

ل عَلَ ْيكَ َوعَلى آبائِكَ الطّاهِرينَ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
صلَواتُ ا ِ
الدّخُولِ اِل َح َرمِكَ َ
ثّ ائت سرداب الغيبة وقف بي البابي ماسكا جانب الباب بيدك ثّ تنحنح كالُستأذن وقُل  :بِسْمِ الِ الرّحْمنِ

الرّحيمِ وانزل بسكينة

وحضور قلب وصلّ ركعتي ف عرصة السّرداب وقُل :

ح ْمدُ ،اَْلحَ ْمدُ لِ الّذي هَدانا لِهذا َوعَرّفَنا
الُ اَكَْبرُ الُ اَكَْبرُ الُ اَكَْبرُ ،ل اِلـهَ اِلّا الُ وَالُ اَكَْبرُ َولِ اْل َ

جعَلْنا مِ نَ اْلمُعانِدي نَ النّا صِبيَ ،وَل مِ نَ اْلغُلةِ اْل ُمفَوّضيَ،
اَوْلِياءَ هُ وََاعْداءَ هُ وَوَ ّفقَنا ِلزِيا َرةِ اَِئمّتِنا ،وَلَ مْ َي ْ

وَل مِ نَ اْل ُمرْتابيَ اْل ُمقَ صّرينَ ،اَل سّلمُ عَلى وَلِىّ الِ وَابْ نِ اَوْلِيآئِ هِ ،اَل سّل ُم عَلى اْلمُدّ َخرِ لِكَرا َمةِ اَوْلِياءِ

الِ وَبَوارِ َاعْداءِ هِ ،اَل سّل ُم عَلَى النّورِ الّذي اَرادَ اَهْلُ الْ ُك ْفرِ اِطْفا َء هُ فَاَبَى الُ اِلّا اَ نْ يُِتمّ نُورَ هُ بِ ُكرْ ِههِ مْ،
حقّ ِبرَ ْغ ِمهِ مْ ،اَ ْشهَدُ اَنّ ال ا صْطَفاكَ صَغيا وَاَ ْكمَلَ َل كَ عُلُومَ هُ
وَاَّيدَ هُ بِاْلحَياةِ حَتّى يُ ْظ ِهرَ عَلى َيدِ هِ اْل َ

كَبيا ،وَاَنّ كَ حَيّ ل َتمُو تُ حَتّى تُبْطِلَ اْلجِبْ تَ وَالطّاغُو تَ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلَيْ هِ َوعَلى ُخدّامِ هِ وََاعْوانِ هِ

ك عَلى مُعانِديه،
عَلى غَيْبَتِ هِ وَنَأيِ هِ وَا سُْترْهُ سَتْرا عَزيزا ،وَا ْجعَلْ لَ هُ َمعْ ِقلً حَريزا ،وَا ْش ُددِ اَللّـ ُهمّ وَطْأَتَ َ
شهُورا،
صرَتِهِ َم ْ
وَا ْحرُس مَوالِيَ هُ وَزائِري هِ ،اَللّـهُمّ كَ ما َجعَلْ تَ قَلْب ِبذِ ْكرِ هِ َم ْعمُورا فَا ْجعَلْ سِلحي بِنُ ْ

وَِا نْ حالَ بَيْ ن وَبَيْ نَ لِقائِ هِ اْلمَوْ تُ الّذي َجعَلْتَ هُ عَلى عِبادِ كَ حَتْما وَاَ ْقدَ ْر تَ بِ ِه عَلى خَليقَتِ كَ َرغْما،

فَاْبعَثْن عِنْدَ ُخرُوجِ هِ ظـاهِرا مِ نْ ُح ْفرَت مُؤَْتزِرا َكفَن حَتّى اُجا ِهدَ بَيْ نَ َيدَيْ هِ ف ال صّفّ الّذي اَثْنَيْ تَ
عَلى اَهْلِ هِ ف كِتابِ كَ َفقُلْ تَ« :كَاَّنهُ مْ بُنْيا نٌ َمرْ صُوصٌ» اَللّ ـ ُهمّ طالَ الْنْتِظارُ وَ َشمِ تَ مِنّ ا اْلفُجّارُ،
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ب عَلَيْنَا الِْنْتِصارُ ،اَللّـ ُهمّ اَرِنا وَجْ هَ وَلِيّ كَ اْلمَيْمُو نِ ف حَياتِنا وََبعْدَ اْلَمنُو نِ ،اَللّـ ُهمّ اِنّي اَدي نُ
صعُ َ
وَ َ
َل كَ بِالرّ ْج َعةِ بَيْ نَ َيدَ يْ صاحِبِ هذِ هِ اَلُْب ْق َعةِ ،اْلغَوْ ثَ اْلغَوْ ثَ اْلغَ ْو ثَ يا صاحِبَ الزّما نِ ،قَ َطعْ تُ ف

جرْ تُ ِلزِيارَِت كَ الَْوْطا نَ ،وَاَ ْخفَيْ تُ َامْري عَ نْ اَهْلِ الْبُلْدا نِ ،لِتَكُو نَ شَفيعا عِ ْندَ
خلّ نَ ،وَ َه َ
صلَتِكَ اْل ُ
وُ ْ

رَبّكَـ َورَبّي اِل آبآئِكَـ َومَوالِيّ فـ حُس ْـنِ التّوْفيقِـ ل وِاِسـْباغِ الّن ْعمَ ِة عَلِىّ ،وَسَـْوقِ الِْحْسـانِ اِلَىّ،

ص ّل عَلى ُمحَمّ د وَآلِ ُمحَمّ د اَ صْحابِ اْلحَقّ وَقادَةِ اْلخَلْ قِ ،وَاْ سَْتجِبْ مِنّي ما دَعَوْتُ كَ،
اَللّ ـ ُهمّ َ
صلّى الُ عَلى ُمحَمّد
وََاعْطِن ما لَ مْ اَنْطِ قْ بِ هِ ف دُعآئي مِ نْ صَلحِ دين َودُنْيا يَ ،اِنّ كَ حَميدٌ مَجيدٌ وَ َ

وَآِلهِ الطّاهِرينَ .

ّث ادخل الصّفة فصلّ ركعتي وقُل :

اَللّـهُ ّم عَبْدُ كَ الزّاِئرُ ف فِناءِ وَلِيّ كَ اْل َمزُورِ الّذي َفرَضْ تَ طـاعَتَ ُه عَلَى اْلعَبيدِ وَالَْحْرارِ ،وَاَْن َقذْ تَ بِ هِ
صدّق بِوَلِيّ كَ
اَوْلِياءَ كَ مِ ْن عَذا بِ النّارِ ،اَللّ ـ ُهمّ ا ْجعَلْ ها زِيارَةً َمقْبُوَلةً ذا تَ دُعآء مُ سْتَجاب مِ نْ مُ َ

شهَدِه ِـ َوزِيارَةِ اَبيه ِـ
َعـ اَثَري مِن ْـ َم ْ
ْهـ آ ِخرَ اْل َعهْدِ بِه ِـ وَل ِبزِيارَتِهـِ ،وَل َت ْقط ْ
جعَل ُ
غَ ْي ِرمُرْتاب،اَللّــهُمّ ل َت ْ
ف عَلَيّ َن َفقَت وَاْن َفعْن بِما َرزَقْتَن ف دُنْيا يَ وَآ ِخرَت ل ولِخْوان وَاَبَ َويّ وَجَمي عِ
وَ َجدّ هِ ،اَللّـهُمّ اَخْلِ ْ

عِ ْترَت ،اَ سْتَو ِدعُكَ الَ اَّيهَا الِْما مُ الّذي َيفُوزُ بِهِ اْلمُ ْؤمِنُو نَ ،وََيهْلِ كُ عَلى َيدَيْهِ الْكا ِفرُو نَ اْلمُكَذّبُو نَ ،يا
مَوْل يَ يَا بْ نَ اْلحَ سَنِ بْ ِن عَلِيّ جِئُْت كَ زآئِرا لَ كَ وَلَِبي كَ وَ َجدّ كَ ،مُتََيقّنا اْلفَوْزَ بِكُ مُْ ،معْتَقِدا اِمامَتَكُ مْ،

اَللّـ ُهمّ َاكْتُ بْ هذِ هِ الشّهادَةَ وَالزّيارَةَ ل عِنْدَ كَ ف عِلّّييَ ،وَبَ ّلغْن بَل غَ ال صّالِحيَ ،وَاْن َفعْن ِبحُّبهِ مْ يا
رَبّ الْعالَميَ .

زيارة أخرى
وهي ما رواها السّيد ابن طاووس  ،تقول :

اَل سّل ُم عَلَى اْلحَقّ اْلجَديدِ وَالْعالِ مِ الّذي عِ ْلمُ هُ ل يَبيدُ اَل سّل ُم عَلى ُمحْيِي اْلمُ ْؤمِنيَ َومُبيِ الْكافِري نَ،

اَل سّلمُ عَلى َم ْهدِيّ ا ُلْمَ مِ وَجامِ عِ الْكَلِ مِ ،اَل سّل ُم عَلى خَلَ فِ ال سّلَفِ وَصاحِبِ الشّرَ فِ ،اَل سّل ُم عَلى
حمُودِ ،اَل سّل ُم عَلى ُمعِزّ الَْوْلِياءِ َو ُمذِلّ ا َلْعْداءِ ،اَل سّل ُم عَلى وا ِر ثِ الَْنْبِياءِ
جةِ اْل َمعْبُودِ َوكَ ِل َمةِ الَْم ْ
ُح ّ
ف الشّا ِهرِ وَاْل َق َمرِ
وَخاتِ مِ الَْوْ صِياءِ ،اَل سّلمُ عَلَى الْقائِ مِ اْلمُنْتَ َظرِ وَاْل َعدْلِ اْلمُشَْت َهرِ ،اَل سّل ُم عَلَى ال سّيْ ِ

الزّا ِهرِ وَالنّ ُورِ الْبا ِهرِ ،اَل سّلمُ عَلى َشمْ سِ الظّل مِ وََبدْرِ الّتما مِ ،اَل سّلمُ عَلى رَبي عِ الَْنا مِ وََنضْرَةِ الَْيّا مِ،
341

صمْصامِ وَفَلّا قِ الْها مِ ،اَل سّلمُ عَلَى الدّي نِ اْلمَأثُورِ وَالْكِتا بِ اْلمَ سْطُورِ ،اَل سّلمُ
اَل سّل ُم عَلى صاحِبِ ال ّ
ْهـ مَوْج ُودٌ آثارُ
َواريثـ الَْنْبِياءِ ،وََلدَي ِ
ُ
ْهـ م
ِهـ عَلى عِبادِهـِ ،اْلمُنْتَهـى اِلَي ِ
ِهـ وَ ُحجّت ِ
عَلى َبقِّي ِة ال ِ فـ بِلد ِ

لْمْرِ ،اَل سّلمُ عَلَى اْل َم ْهدِيّ الّذي َوعَدَ الُ َعزّوَجَلّ بِ هِ ا ُلْمَ مَ
سرّ وَالْوَلِيّ ِل َ
صفِياءِ ،اْلمُؤْتَمَ ِن عَلَى ال ّ
الَْ ْ

جزَ بِ هِ َو ْعدَ
شعَ ثَ ،وََيمْلَ بِ هِ ا َلْرْ ضَ قِ سْطا َو َعدْلً ،وَُيمَكّ نَ لَ هُ وَيُ ْن ِ
جمَ عَ بِ هِ الْ َكلِ مَ ،وَيَلُمّ بِ هِ ال ّ
َا نْ َي ْ

اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَ ْش َهدُ يا مَوْليَ اَنّكَ وَالَِْئ ّمةَ مِنْ آباِئكَ اَِئمّت َومَوالِىّ فِي اْلحَيا ِة الدّنْيا وَيَوْمَ َيقُومُ الَْشْهادُ،

سأَلَ الَ تَبارَ كَ وَتَعال ف صَلحِ شَأن وَقَضاءِ حَوائِجى َو ُغفْرا نِ ذُنُوب وَالَْ ْخذِ
اَ سْاَُلكَ يا مَوْل يَ اَ نْ تَ ْ
بِيَدي ف دين وَآ ِخرَت ل وَلِخْوان وَاَخَواتِي اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِناتِ كآ ّفةً اِّن ُه غَفوُرٌ رَحيمٌ .

ثّ صلّ صلة الزّيارة ب ا قدمناه أي اثن ت عشرة رك عة ت سلّم ب عد كلّ ركعت ي من ها وت سبّح ت سبيح الزّهراء (علي ها ال سلم)وأهد ها ال يه (عل يه
السلم) فاذا فرغت من صلة الزّيارة فقُل :

ض كَ وَ خَليفَتِ كَ ف بِلدِ كَ ،الدّاعي إل سَبيلِك ،وَالقائِ مِ ِبقِ سْطِكَ،
ص ّل عَلى ُحجّتِ كَ ف أر ِ
اَللّـهُمّ َ

وَالفائِز بأَمرِكـَ ،وَل ّ الؤمِني َ ،وم ُبيِ الكافرينـََ ،و ُمجَلّي الظّ ْل َمةَِ ،ومُنيِ الق ّ ،وَالصـّا ِدعِ بالِكمةِ

ض كَ ،الَُتقّ بِ الائ فِ ،الوَلّ النّاصحِ،
وَال ْوعِظَةث ال سََنةِ وَال صّ ْدقَِ ،وكَلمَتِ كَ َوعَيْبَتِ كَ َوعَيْنِ كَ ف أرْ ِ

سَفيَنةِ النّجاةَِ ،وعَلَ مِ الُدى ،وَنُورِ أَبْ صارِ الوَرى ،وَخَ ْيرِ مَ نْ َت َقمّ صَ وازتَدى ،وَالوِْترِ الوْتوِرَ ،و ُمفَرّ جِ

ت ال عَلَيْهِ َو عَلى آبائِهِ الِئمّةِ الادينَ ،وَالقادَةِ الياميَ،
ال ُكرَبَِ ،و ُمزِيلِ ا َلمّ ،وَكاشِفِ البلْوى ،صَلَوا ُ

ما طَ َلعَ تْ كَواكِ بُ السحارَ ،وَ أوْرَقَ تِ الشْجارُ ،وَ أيَنعَ تِ الثارُ ،واخْتَ َل فَ الليلُ والنّهارُ ،و َغرّدَ تِ

لقّ آميَ َربّ العاليَ.
شرْنا ف ُز ْمرَِتهِ ،وَتحْتَ لِواِئهِ ،إلهَ ا َ
الطْيارُ ،الّلهُمّ اْن َفعْنا بُّبهِ وَ ا ْح ُ

الصّلة عليه (عليه السلم)
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَاَهْلِ بَيْتِ هِ ،وَ صَ ّل عَلى وَلِيّ اْلحَ سَنِ وَ َو صِّيهِ وَوارِثِ هِ الْقائِ مِ ِبَا ْمرِ كَ ،وَالْغائِ بِ
اَللّـ ُهمّ َ
ف عَ ْهدِهِ وَا ْكشِفْ عَنْ
جزْ َوعْدَهُ وَاَوْ ِ
ف خَ ْلقِكَ ،وَاْلمُنْتَ ِظرِ لِذْنِكَ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلَيْهِ وَ َقرّبْ ُبعْدَهُ وَاَْن ِ

بَأ ِسهِ حِجا بَ اْلغَيَْبةِ وَاَ ْظ ِهرْ بِ ُظهُو ِر هِ صَحائِفَ الِْمحَْنةِ ،وَ َقدّ مْ اَمامَ هُ الرّعْ بَ وَثَبّ تْ بِ هِ اْلقَلْ بَ وَاَقِ مْ بِ هِ

حرْ بَ ،وَاَّيدْ هُ ِبجُنْد مِ نَ اْلمَلئِ َكةِ مُ سَوّميَ وَ سَلّ ْط ُه عَلى َاعْداءِ دينِ كَ اَ ْجمَعيَ ،وَاَْلهِمْ هُ َا نْ ل َيدَ عَ
اْل َ

مِ ْنهُ مْ رُكْنا الّا َهدّ هُ ،وَل هاما الّا َقدّ هُ ،وَل كَيْدا الّا َردّ هُ ،وَل فا سِقا الّا َحدّ هُ ،وَل ِف ْرعَوْ نَ الّا اَهْلَكَ هُ،

ـهُ ،وَل ُرمْحا الّا قَصَـَفهُ ،وَل ِم ْطرَدا الّا
ـْرا الّا هَتَكَهـُ ،وَل عِلْماالّا نَكّسَـهُ ،وَل سُـلْطانا الّا كَسََب
وَل سِت
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سرَهُ ،وَل صَنَما الّا رَضّ هُ ،وَل دَما الّا
َخرَقَ هُ ،وَل جُنْدا الّا َفرّقَ هُ ،وَل مِنْبَرا الّا اَ ْحرَقَ هُ ،وَل سَيْفا الّا كَ َ
اَراقَ هُ ،وَل جَوْرا الّا اَبادَ هُ ،وَل حِ صْنا الّا َه َدمَ هُ ،وَل بابا الّا َر َدمَ هُ ،وَل قَ صْرا الّا َخرّبَ هُ ،وَل مَ سْكَنا الّا
صعِدَهُ ،وَلكَنْزا الّا اَ ْخرَ َجهُِ ،برَ ْحمَتِكَ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .
شهُ ،وَل َس ْهلً الّا َأوْطَأَهُ ،وَل جََبلً الّا َ
فَّت َ

أقول  :أورد الف يد الزّيارة ال سّالفة الّ ت أوّل ا اَلُ اَكَْبرُ ل اِل ـهَ اِلّ الُ وَالُ اَكَْبرُ
ال سّرداب  :اَل سّل ُم عَلَى اْلحَقّ اْلجَديدِ

ثّ قال  :روى بطر يق آ خر تقول ع ند نزول

فأورد الزّيارة ال مو ضع صلتا  .ثّ قال  :ثّ ت صلّي صلة الزّيارة اثن ت عشرة رك عة كلّ

ركعتي بتسليمة  ،ثّ تدعو بعدها بالدّعاء الرويّ عنه (عليه السلم) وهو :

اِللهمّ عَظُ مَ الْبَلءُ ،وََبرِ حَ اْلخَفاءُ ،وَانْ َكشَ فَ اْلغِطاءُ ،وَضاقَ تِ الَْرْ ضُ َومُِنعَ تِ ال سّماءُ وَاِلَ ْي كَ يا ر بّ
ت عَلَيْ نا
شدّةِ وَالرّخاءِ اَللّ ـهُمّ صَ ّل عَلى ُمحَ ّمدٍ وَ آله الّذي نَ َفرَضْ َ
اْل ُمشْتَ كى َوعَلَيْ كَ اْل ُمعَوّلُ فِى ال ّ

صرِ اَوْ هُوَ اَ ْقرَ بُ مِ نْ ذل كَ يا
حقّهِ مْ َفرَجا عا ِجلً َك َلمْ حِ الْبَ َ
ج عَنّا ِب َ
طاعَتَهُ مْ َف َعرّفْتَنا بِذلِ كَ مَ ْنزِلََتهُ مْ َفرّ ْ
ح ّمدُ َانْ صُران َفاِنّكُ ما نا صِرايِ وَاَكْفيا ن َفاَنّكُ ما كافِياي يا مَوْلي يا
حمّدُ يا عَلِيّ ،يا عَلِيّ يا ُم َ
ُم َ
ب الزّمانِ اْلغَ ْوثَ اْلغَوْثَ اْلغَ ْوثََ ،ادْ ِركْن َادْرِكْن َادْرِكْن .
صاحِ َ

أقول  :هذا دعاء شريف وينبغي أن يكرّر الدّعاء به ف ذلك الرم الشّريف وف غيه من الماكن ونن قد أثبتناه ف الباب الوّل باختلف يسي
.

الزّيارة الُخرى
ما رواها ال سّيد ابن طاووس قال  :صلّ ركعتي وقُل بعدها  :سَلمُ الِ الْكامِلُ التّامّ الشّامِلُ

 ...ال  ،ونن قد أثبتناها ف الفصل

السّابع من الباب الوّل تت عنوان الستغاثة به (عليه السلم) نقلً عن كتاب الكلم الطّيب فراجعها هناك.
أقول  :أفرد السيد ابن طاووس ف كتاب مصباح الزائر فصلً لعمال ال سّرداب القدّس فأثبت فيه ستّ زيارات ثّ قال  :ويلحق بذا الفصل

دعاء النّدبة وما يُزار به مولنا صاحب المر (عليه السلم) ف كلّ يوم بعد فريضة الفجر ،وهي السّابعة من الزّيارات ،ودعاء العهد الذي أمرنا

بتلوته ف زمان الغيبة وما يدعى به عند إرادة الروج من ذلك الرم الشّريف ،ثّ بدأ ف ذكر هذه الُمور الربعة ونن نتابعه ف هذا الكتاب

البارك بذكر تلك الُمور .المر الول دعاء الند بة :ويستحب أن يدعى به ف العياد الرب عة أي ع يد الفطر والضحى والغد ير ويوم الُم عة

وهو :

ح ْمدُ
حمّدٍ نَبِيّ هِ وَآلِ هِ وَ َس ّلمَ تَ سْليما ،اَللّـهُمّ لَ كَ اْل َ
ح ْمدُ لِ رَبّ الْعالَميَ وَ صَلّى الُ عَلى سَّيدِنا ُم َ
اَْل َ
عَلى ما جَرى بِ هِ قَضاؤ كَ ف اَوْلِيائِ كَ الّذي نَ ا سَْتخْلَصَْت ُهمْ لَِنفْ سِكَ وَديِن كَِ ،اذِ اخَْترْ تَ َلهُ مْ جَزيلَ ما
ضمِحْللََ ،ب ْعدَ َا نْ َشرَطْ تَ عَلَ ْيهِ مُ الزّ ْهدَ ف دَرَجا تِ
عِ ْندَ كَ مِ نَ النّعي مِ اْلمُقي مِ الّذي ل زَوالَ لَ هُ وَلَ ا ْ
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هذِ ِه الدّنْيَا الدّنِّيةِ َوزُ ْخرُفِها َوزِْبرِجِهاَ ،فشَرَطُوا َل كَ ذلِ كَ َوعَ ِلمْ تَ مِ ْنهُ مُ الْوَفاءَ بِ هِ َفقَبِلَْتهُ مْ وَ َقرّبَْتهُ مْ،
وَ َق ّدمْ تَ َلهُ ُم الذّ ْكرَ اْلعَلِيّ وَالثّناءَ اْلجَلِىّ ،وَاَهْبَطْ تَ عَلَ ْيهِ مْ مَلئِكَتَ كَ وَ َك ّرمَْتهُ مْ بِوَحْيِ كََ ،ورَ َفدَْتهُ مْ

ِبعِ ْلمِ كَ ،وَ َجعَلَْتهُ ُم الذّري َعةَ اِلَيْ كَ وَالْوَسي َلةَ اِل رِضْواِن كَ ،فََبعْ ضٌ اَ سْكَنَْتهُ جَنّتَ كَ اِل اَ نْ اَ ْخرَجْتَ هُ مِنْها،

خذْتَ هُ لَِنفْ سِكَ خَليلً
وََبعْ ضٌ َحمَلْتَ هُ ف فُلْكِ كَ وََنجّيْتَ هُ َومَ نْ آمَ نَ َمعَ هُ مِ نَ اْلهَلَ َكةِ ِبرَ ْحمَتِ كَ ،وََبعْ ضٌ اّت َ
ك عَلِيّا ،وََبعْ ضٌ كَ ّلمْتَ هُ مِ نْ َشجَ ـرَةٍ تَكْليما
صدْق فِي الْخِري نَ فَاَجَبْتَ هُ وَ َجعَلْ تَ ذلِ َ
وَ َسأَلَكَ لِ سانَ ِ

وَ َجعَلْ تَ لَ هُ مِ نْ اَخي هِ ِردْءا وَوَزيرا ،وََبعْ ضٌ َاوَْلدْتَ هُ مِ نْ غَيْرِ اَب وَآتَيْتَ هُ الْبَيّنا تِ وَاَّيدْتَ هُ ِبرُو حِ اْل ُقدُ سِ،
حفِظ مِ نْ ُمدّةٍ
حفِظا َب ْعدَ مُ سَْت ْ
َوكُلّ َش َرعْ تَ لَ هُ شَري َعةً ،وََن َهجْ تَ لَ هُ مِنْهاجا ،وََتخَّيرْ تَ لَ هُ اَوْ صِياءَ ،مُ سَْت ْ

حقّ عَ نْ َم َقرّ هِ وََيغْلِ بَ الْباطِلُ عَلى اَهْلِ هِ ،وَل
جةً عَلى عِبادِ كَ ،وَلِئَلّا َيزُولَ اْل َ
اِل مُدّةٍ ،اِقا َمةً لِدينِ كَ ،وَ ُح ّ

َيقُولَ اَ َحدٌ لَوْل َارْ سَلْتَ اِلَيْ نا رَ سُولً مُ ْنذِرا وَاَ َقمْ تَ لَ نا عَلَما هادِيا فَنَتّبِ ـعَ آياِت كَ مِ نْ قَبْلِ اَ نْ َنذِلّ

وََنخْزى ،اِل اَ نِ انَْتهَيْ تَ بِا َلْ ْمرِ اِل حَبيِبكَ وَنَجيبِ كَ ُمحَ ّمدٍ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،فَكا نَ كَمَا انَْتجَبْتَ هُ
صفْوَةَ مَ نِ ا صْ َطفَيَْتهُ ،وَاَ ْفضَلَ مَ نِ اجْتَبَيْتَ هُ ،وَاَ ْكرَ مَ مَ ِن اعْتَ َمدْتَ هَُ ،قدّمْتَ ُه عَلى اَنْبِياِئ كَ،
سَّيدَ مَ نْ خَ َلقْتَ هُ ،وَ َ

خرْتَ لَ هُ الْبُرا قََ ،و َعرَجْ تَ) به(
وََبعَثْتَ هُ اِلَى الّثقَلَيْ نِ مِ ْن عِبادِ كَ ،وَاَوْطَأتَ هُ مَشارِقَ كَ َومَغارَِب كَ ،وَ َس ّ

صرَْتهُ بِال ّرعْبِ ،وَ َح َففْتَهُ
ِبرُوْحِهِ اِل سَماِئكَ ،وََا ْودَعْتَهُ عِلْمَ ما كانَ وَما يَكُونُ اِلَى اْنقِضاءِ خَ ْل ِقكَُ ،ثمّ نَ َ

ِهـ
ّهـ وَلَوْ َكر َ
ّينـ كُل ِ
َهـ عَلَى الد ِ
َنـ تُ ْظ ِهرَ دين ُ
َهـ ا ْ
ِكـ وَ َو َعدْت ُ
ِنـ مَلئِكَت َ
ُسـوّميَ م ْ
ِبجَ ْبرَئيلَ وَميكائيلَ وَاْلم َ
ص ْدقٍ مِنْ اَهْلِهِ ،وَ َجعَلْتَ لَهُ وََلهُمْ اَوّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلّذي
شرِكُونَ ،وَذلِكَ َب ْعدَ َانْ بَوّأتَهُ مَبَوّأَ ِ
اْل ُم ْ

بِبَ ّكةَ مُبارَكا وَهُدىً لِلْعالَميَ ،في هِ آيا تٌ بَيّنا تٌ مَقا مُ اِبْراهي مَ َومَ نْ دَخَلَ هُ كا نَ آمِنا ،وَقُلْ تَ (اِنّما يُريدُ

ك عَلَيْ هِ وَآلِ هِ
صلَواتُ َ
ب عَنْكُ مُ الرّجْ سَ َاهْلَ الْبَيْ تِ وَُي َطهّرَكُ مْ تَطْهيا) ُثمّ َجعَلْ تَ اَ ْجرَ ُمحَ ّمدٍ َ
الُ لُِيذْهِ َ
مَ َودَّتهُ مْ ف كِتابِ كَ َفقُلْ تَ( :قُلْ ل اَ ْساَلُ ُكمْ عَلَيْ هِ اَجْرا اِلّ اْلمَ َودّةَ فِى اْل ُقرْ ب) وَقُلْ تَ (ما سَألْتُ ُكمْ مِ نْ

خذَ اِل رَبّ هِ سَبيلً) ،فَكانُوا هُ مُ
اَجْر َفهُوَلَكُ مْ) وَقُلْ تَ ( :ما اَ سْاَلُ ُك ْم عَلَيْ هِ مِ نْ اَجْر الّا مَ نْ شاءَ اَ نْ يَّت ِ
ال سّبيلَ اِلَيْ كَ وَاْلمَ سْ َلكَ اِل رِضْوانِ كَ ،فَ َلمّ ا اْن َقضَ تْ اَيّامُ هُ اَقا مَ وَلِيّ ُه عَلِيّ بْ نَ اَ ب طالِب صَلَواُتكَ

عَلَ ْيهِ ما وَآِلهِ ما هادِياِ ،اذْ كا نَ هُوَ اْلمُ ْنذِرَ وَلِكُلّ قَوْم هاد ،فَقالَ وَاْل َملُ اَمامَ هُ :مَ نْ كُنْ تُ مَوْل هُ َفعَلِيّ
مَوْلهُ اَللّـ ُهمّ والِ مَنْ والهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَا ْخذُلْ مَنْ َخذَلَهُ ،وَقالَ :مَنْ كُنْتُ اَنَا

جرَة وا ِحدَة وَساِئرُالنّاسِ مِ نْ َشجَر شَتّى ،وَاَحَلّ هُ َمحَلّ هارُو نَ
نَبِيّ هُ َفعَلِيّ اَميُ هُ ،وَقالَ اَنَا َوعَلِيّ مِ نْ َش َ

مِ نْ مُوسى ،فَقال لَهُ اَنْ تَ مِنّي ِبمَ ْنزَِلةِ هارُو نَ مِ نْ مُوسى الّا اَنّ هُ ل نَبِيّ َبعْديَ ،وزَوّجَهُ ابْنَتَهُ سَّيدَةَ نِساءِ

سجِدِهِ ما حَلّ لَ هُ ،وَ َسدّ الَْبْوا بَ اِلّ بابَ هُُ ،ثمّ َا ْودَعَ هُ عِ ْلمَ هُ وَحِ ْكمَتَ هُ فَقالَ:
الْعالَميَ ،وَاَحَلّ لَ هُ مِ نْ مَ ْ
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اَنــا مَديَنةُ اْلعِلْمِـ َوعَلِىّ بابُهـاَ ،فمَن ْـاَرادَ اْلمَدينَةَ وَاْلحِ ْك َمةَ فَلَْياْتِهـا مِن ْـ بابِهـا ،ثُمّ قالَ :اَنْتَـاَخـي
حمُ كَ مِ نْ َلحْمي َو َدمُ كَ مِ نْ دَمي وَ سِ ْلمُكَ سِلْمي وَ َحرْبُ كَ َحرْب وَاليا نُ مُخالِ طٌ
َووَ صِيّي وَوارِثيَ ،ل ْ

جزُ
ت غَدا عَلَى اْلحَوْ ضِ خَليفَت وَاَنْ تَ َتقْضي دَيْن وَتُ ْن ِ
حمَ كَ َو َدمَ كَ كَما خالَ طَ َلحْمي َودَمي ،وَاَنْ َ
َل ْ

ك عَلى مَناِبرَ مِ نْ نُور مُبَْيضّةً وُجُو ُههُ مْ َحوْل فِي اْلجَّنةِ وَهُ مْ جيان ،وَلَوْل اَنْ تَ يا عَلِيّ
عِدات وَشيعَُت َ

لَمْ ُي ْعرَفِ اْلمُ ْؤمِنُونَ َبعْدي ،وَكانَ َب ْعدَهُ هُدىً مِ َن الضّللِ وَنُورا مِنَ اْلعَمى ،وَحَبْلَ الِ اْلمَتيَ وَصِرا َطهُ

حذُو َحذْوَ
اْلمُ سْتَقيمَ ،ل يُ سَْبقُ ِبقَرابَةٍ ف رَحِ مٍ وَل بِ ساِب َقةٍ ف دي نٍ ،وَل ُي ْلحَ قُ ف مَ ْنقَبَةٍ مِ نْ مَناقِبِ هَِ ،ي ْ

الرّ سُولِ صَلّى الُ عَلَ ْيهِ ما وَآِلهِ ما ،وَيُقاتِ ُل عَلَى التّأويلِ وَل تَأ ُخذُ هُ فِي الِ لَ ْو َمةُ لئِ مٍَ ،قدْ وََترَ في هِ
صَناديدَ اْل َعرَبِ وَقََتلَ اَبْطاَلهُمْ وَناوَشَ (ناهش) ذُؤْباَنهُمْ ،فَاَ ْودَعَ قُلُوَبهُمْ اَحْقادا َبدْرِّيةً وَخَيَْبرِّيةً وَحُنَيْنِّيةً

ت عَلى مُناَبذَتِ هِ ،حَتّى قَتَلَ النّاكِثيَ وَالْقا سِطيَ وَالْمارِقيَ ،وََلمّا
ت عَلى عَداوَتِ هِ وَاَكَبّ ْ
َوغَ ْيرَ ُهنّ ،فَاَضَبّ ْ
صلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي
قَضى َنحْبَهُ وَقََتلَهُ اَ ْشقَى الْخِرينَ يَتْبَعُ اَ ْشقَى الَْوّليَ ،لَمْ ُيمْتَثَلْ َا ْمرُ رَسُولِ الِ َ

الْهادينَ َب ْعدَ الْهادينَ ،وَا ُلْ ّمةُ مُصِرّ ٌة عَلى َمقْتِهِ ُمجَْت ِمعَ ٌة عَلى قَطي َعةِ رَ ِحمِهِ وَاِقْصاءِ وُْلدِ هِ اِلّا اْلقَلي َل ِممّنْ
وَ ف ِلرِعاَيةِ اْلحَقّ فيهِ مَْ ،فقُتِلَ مَ نْ قُِتلَ ،وَ سُبِيَ مَ نْ سُبِيَ وَاُقْ صِيَ مَ نْ اُقْ صِيَ وَ َجرَى اْلقَضاءُ َلهُ مْ بِ ما

ُيرْجى لَ هُ حُ سْنُ اْلمَثُوَبةِِ ،اذْ كانَ تِ الَْرْ ضُ لِ يُورِثُها مَ نْ يَشاءُ مِ ْن عِبادِ هِ وَالْعاقَِبةُ ِل ْلمُتّقيَ ،وَ سُبْحانَ

رَبّنا اِ نْ كا نَ َو ْعدُ رَبّنا َل َمفْعُولً ،وَلَ نْ ُيخْلِ فَ الُ َو ْعدَ هُ َوهُوَ اْلعَزيزُ اْلحَكي مَُ ،فعَلَى الَْطائِ بِ مِ نْ اَهْلِ

حمّدٍ َوعَلِيّ صَلّى الُ عَلَ ْيهِ ما وَآِلهِ ما فَلْيَ ْب كِ الْباكُو نَ ،وَاِيّاهُ مْ فَلْيَ ْن ُد بِ النّادِبُو نَ ،وَِلمِثْ ِلهِ مْ
بَيْ تِ ُم َ

فَلَْتذْرِ فِ (فَلْتًدرِ) ال ّدمُو عُ ،وَلْيَ صْرُخِ ال صّارِخُونَ ،وََيضِجّ الضّاجّو نَ ،وََيعِ ـجّ الْعاجّوَن ،اَيْ نَ اْلحَ سَنُ

اَيْ نَ اْلحُ سَيْنُ اَيْ نَ اَبْناءُ اْلحُ سَ ْينِ ،صاِلحٌ َبعْدَ صالِـحٍ ،وَصا ِدقٌ َبعْدَ صا ِدقٍ ،اَيْ نَ ال سّبيلُ َب ْعدَ ال سّبيلِ،
شمُو سُ الطّاِل َعةُ ،اَيْ نَ الَْقْمارُ اْلمُنيَةُ ،اَيْ نَ الَْْنجُ مُ الزّا ِهرَةُ ،اَيْ نَ َاعْل مُ
اَيْ نَ اْلخَِيرَةُ َب ْعدَ اْلخَِيرَةِ ،اَيْ نَ ال ّ

الدّي نِ وَقَوا ِعدُ اْلعِلْ مِ ،اَيْ نَ َبقِّيةُ الِ الّ ت ل َتخْلُو مِ نَ اْلعِ ْترَةِ الْهادِي ـةِ ،اَي ـنَ ال ـ ُم َعدّ لِ ـقَطْعِ دابِرِ
ْنـ اْل ُمدّخَرُ
ْنـ اْل ُمرْتَجـى لِزاَلةِ اْلجَ ْورِ وَاْل ُعدْوانـِ ،اَي َ
ْتـ وَاْلعِوَجـِ ،اَي َ
ْنـ اْلمُنْتَ َظرُ لِِقا َمةِ ا َلْم ِ
الظّ َل َمةِ ،اَي َ

ـ
ـ اْلمُ َؤمّلُ لِحْياءِ الْكِتاب ِ
ـ اْلمَُتخَّيرُ لِِعادَةِ اْلمِ ّلةِ وَالشّري َعةِ ،اَيْن َ
ـنَنِ ،اَيْن َ
ـ و َالس ّ
لَِتجْديدِ اْلفَرآئِض ِ
صمُ شَ ْو َكةِ اْل ُمعْتَدينَ ،اَيْنَ هادِ مُ اَبْنَِيةِ الشّرْ كِ وَالنّفاقِ،
وَ ُحدُودِ هِ ،اَيْنَ ُمحْيي مَعالِمِ الدّينِ وَاَهْلِهِ ،اَيْنَ قا ِ

صدُ ُفرُو عِ اْلغَيّ وَالشّقا قِ (النِفا قِ) ،اَيْ نَ طامِ سُ
اَيْ نَ مُبيدُ َاهْلِ اْلفُ سُوقِ وَاْلعِ صْيانِ وَال ّطغْيا نِ ،اَيْ نَ حا ِ

آثا ِر الزّيْ غِ وَالَْهْواء ِ،اَيْ نَ قاطِ عُ حَباِئلِ الْ ِكذْ بِ (ال َكذِ بِ) وَالِْفْتِراءِ ،اَيْ نَ مُبيدُ اْلعُتاةِ وَاْل َم َردَةِ ،اَيْ نَ

ِعـ الْكَ ِل َمةِ
ْنـ جام ُ
ْنـ مُــعِزّ الَْوْلِياءِ َو ُمذِلّ ا َلْعْداءِ ،اَي َ
ُسـتَأصِلُ اَ ْهلِ اْلعِنادِ وَالّتضْليلِ وَالِْلْحادِ ،اَي َ
م ْ
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(الكَلِمِ)عَلَى الّتقْوى ،اَيْنَ بابُ الِ الّذى مِنْهُ يُؤْتى ،اَيْنَ وَجْهُ الِ الّذى اِلَيْهِ يَتَوَجّهُ الَْوْلِياءُ ،اَيْنَ السّبَبُ
اْلمُتّ صِلُ بَيْ نَ ا َلْرْ ضِ وَال سّماءِ ،اَيْ نَ صاحِبُ يَوْ مِ اْلفَتْ حِ وَنا ِشرُ راَيةِ اْلهُدى ،اَيْ نَ مُؤَلّ فُ َشمْلِ ال صّلحِ

وَالرّضا ،اَيْنَ الطّالِبُ ِبذُحُولِ الَْنْبِياءِ وَاَبْناءِ الَْنْبِياءِ ،اَيْنَ الطّالِبُ (الُطالِبُ) ِبدَمِ اْل َمقْتُولِ بِ َكرْبَلءَ ،اَيْنَ
صدْرُ اْلخَلئِ قِ ذُوالِْبرّ
اْلمَنْ صُورُ عَلى مَ نِ اعْتَدى عَلَيْ هِ وَافْتَرى ،اَيْ نَ اْل ُمضْ َطرّ الّذي يُجا بُ اِذا دَعا اَيْ نَ َ

وَالّتقْوى ،اَيْ نَ ابْ نُ النّبِىّ اْلمُ صْطَفى ،وَابْ ُن عَلِيّ اْل ُمرْتَضى ،وَابْ نُ خَد َيةَ اْل َغرّآءِ ،وَابْ نُ فا ِط َمةَ الْكُبْرى،

ِباَب اَنْ تَ وَُامّي وََنفْسي لَ كَ الْوِقاءُ وَاْلحِمى ،يَا بْ نَ ال سّادَةِ اْل ُم َقرّبيَ ،يَا بْ نَ الّنجَباءِ ا َلْ ْكرَميَ ،يَا بْ نَ

ِبـ
ْنـ الَْطائ ِ
ْنـ اْلغَطارِ َفةِ الَْنْجَبيَ ،يَا ب َ
ْنـ اْلخَِيرَةِ اْلمُ َهذّبيَ ،يَا ب َ
اْلهُداةِ اْل َمهْدِيّيَ (ا ُلهْتَدينـَ) ،يَا ب َ

اْلمُ َطهّرينَ (الَُت َطهْريِنَ) ،يَا ْبنَ اْلخَضا ِر َمةِ اْلمُنْتَجَبيَ ،يَا ْبنَ اْلقَما ِق َمةِ الَْ ْكرَميَ (الكْبَرينَ) ،يَا ْبنَ الُْبدُورِ

حةِ،
ضَ
شهُ بِ الثّاقَِبةِ ،يَا بْ نَ الَْْنجُ مِ الزّا ِهرَةِ ،يَا بْ نَ ال سّبُلِ الْوا ِ
سرُجِ اْلمُضيَئةِ ،يَا بْ نَ ال ّ
اْلمُنيَةِ ،يَا بْ نَ ال ّ

شهُورَةِ ،يَا بْ نَ اْلمَعالِ مِ اْلمَأثُو َرةِ ،يَا بْ نَ
حةِ ،يَا بْ نَ اْلعُلُو مِ الْكامِ َلةِ ،يَا بْ نَ ال سَّننِ اْل َم ْ
يَا بْ نَ ا َلْعْل مِ الّلِئ َ
شهُودَةِ (ا َلشْهُورَةِ) ،يَا بْ نَ الصـِراطِ اْلمُ سْتَقيمِ ،يَا بْ نَ النّبَأِ
اْل ُم ْعجِزا تِ اْلمَوْجُودَةِ ،يَا بْ نَ الدّلئِلِ اْل َم ْ
اْلعَظي مِ ،يَا بْ نَ مَ نْ هُوَ ف اُمّ الْكِتا بِ َلدَى الِ عَلِيّ حَكي مٌ ،يَا بْ نَ اليا تِ وَالْبَيّنا تِ ،يَا بْ َن الدّلئِلِ

الظّاهِرا تِ ،يَا بْ نَ الْبَراهيِ الْواضِحا تِ الْباهِرا تِ ،يَا بْ نَ اْلحُجَ جِ الْبالِغا تِ ،يَا بْ نَ الّنعَ مِ ال سّابِغاتِ ،يَا

بْ نَ طه وَالْـ ُمحْكَماتِ ،يَا بْ نَ يس وَالذّارِيا تِ ،يَا بْ نَ الطّورِ وَالْعادِيا تِ ،يَا بْ نَ مَ نْ دَنا فََتدَلّى فَكا نَ

قا بَ قَوْ سَ ْينِ اَوْ َادْ ن دُنُوّا وَاقْتِرابا مِ نَ اْلعَلِيّ ا َلْعْلى ،لَيْ تَ ِشعْري اَيْ نَ ا سَْتقَرّتْ بِ كَ النّوىَ ،بلْ اَيّ
َارْض ُتقِلّ كَ اَوْ ثَرى ،اَِبرَضْوى اَ ْو غَ ْيرِها اَ مْ ذي طُوى ،عَزي ٌز عَلَيّ َا نْ َارَى اْلخَلْ قَ وَل تُرى وَل اَ ْسمَعُ

َلكَ حَسيسا وَل َنجْوى ،عَزي ٌز عَلَيّ اَنْ (ل ُتحِيطَ بِيَ دُونكَ) تُحيطَ بِكَ دُونِيَ الْبَلْوى وَل يَنالُكَ مِنّي

ضَجي جٌ وَل شَكْوى ،بَِنفْسي اَنْ تَ مِ نْ ُمغَيّ بٍ لَ مْ َيخْلُ مِنّا ،بَِنفْسي اَنْ تَ مِ نْ نازِ حٍ ما َنزَ حَ (يَ ْنزِ حُ) عَنّا،

بَِنفْ سي اَنْ تَ ُامْنِّيةُ شائِ قٍ يََتمَنّى ،مِ نْ مُؤْمِن َومُ ْؤمَِنةٍ ذَكَرا َفحَنّا ،بَِنفْ سي اَنْ تَ مِ نْ عَقيدِ ِعزّ ليُ سامى،
جدٍ ل يُجارى ،بَِنفْسي اَنْ تَ مِ نْ تِلدِ ِنعَ مٍ ل تُضاهى ،بَِنفْسي اَنْ تَ مِ نْ نَصيفِ
بَِنفْسي اَنْ تَ مِ نْ اَثيلِ َم ْ

َشرَف ل يُساوى ،اِل مَت اَحارُ في كَ يا مَوْليَ وَاِل مَت ،وَاَىّ خِطابٍ اَصِفُ فيكَ وََايّ َنجْوى ،عَزيزٌ

ي عَلَيْ كَ
جرِ َ
خذُلَ كَ اْلوَرى ،عَزي ٌز عَلَيّ َا نْ َي ْ
عَلَيّ اَ نْ اُجا بَ دُونَ كَ وَاُناغى ،عَزيزٌ عَلَيّ اَ نْ اَبْكِيَ كَ وََي ْ

دُوَنهُمْ ما جَرى ،هَلْ مِنْ مُعيٍ فَاُطيلَ َمعَهُ اْلعَويلَ وَالْبُكاءَ ،هَلْ مِنْ َجزُوعٍ فَاُساعِدَ َج َزعَهُ اِذا خَلَ ،هلْ
َقذِيَ تْ عَيْ نٌ فَساعَدَتْها عَيْن عَلَى اْلقَذى ،هَلْ اِلَيْ كَ يَا بْ نَ اَ ْح َمدَ سَبيلٌ فَتُلْقى ،هَلْ يَتّ صِلُ يَ ْومُنا مِنْ كَ

ِب ِعدَةٍ فََنحْ ظى ،مَ ت َن ِردُ مَناهِ َل كَ الرّوِّيةَ فََنرْوى ،مَ ت نَنَْتقِ عُ مِ ْن َعذْ بِ ماِئ كَ َفقَدْ طالَ ال صّدى ،مَ ت
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شرْ تَ لِواءَ النّ صْرِ تُرى ،اَتَرا نا
نُغادي كَ وَنُراوِحُ كَ فَُن ِق ّر عَيْنا (فََت ُق ُر عًُيًُون نا) ،مَ ت تَرا نا وَنَرا كَ وَ َقدْ َن َ
َنحُفّ بِ كَ وَاَنْ تَ تَاُمّ اْل َملَ وَ َقدْ َملْ تَ الَْرْ ضَ َعدْلً وََاذَقْ تَ َاعْداءَ كَ هَوانا َوعِقابا ،وَاََبرْ تَ اْلعُتاةَ

حمْدُ لِ رَبّ
حدَةَ اْلحَقّ ،وَقَ َطعْ تَ داِبرَ اْلمُتَكَبّري نَ ،وَاجْتَثَثْ تَ اُ صُولَ الظّالِميَ ،وََنحْ نُ َنقُولُ اْل َ
وَ َج َ

الْعالَميَ ،اَللّـ ُهمّ اَنْ تَ َكشّا فُ ْال ُكرَ بِ وَالْبَلْوى ،وَاِلَ ْي كَ اَ سَْتعْدى َفعِنْدَ كَ اْل َعدْوى ،وَاَنْ تَ َربّ الْ ِخرَةِ
وَالدّنْيا (الُولی)َ ،فَاغِ ثْ يا غِيا ثَ اْلمُ سْتَغيثيَ عُبَيْدَ كَ اْلمُبْتَلى ،وََارِ هِ سَّيدَهُ يا شَديدَ اْلقُوى ،وََازِ ْل عَنْ هُ

بِ هِ الَْ سى وَاْلجَوى ،وََب ّردْ غَليلَ هُ يا مَ نْ عَلَى اْل َعرْ شِ ا سْتَوىَ ،ومَ نْ اِلَيْ هِ الرّجْ عى وَاْلمُنْتَ هى ،اَللّ ـهُمّ

ص َمةً َومَلذا ،وَاَ َقمْتَ هُ
وََنحْ نُ عَبيدُكَ التّاِئقُو نَ (الشائقون) اِل وَلِيّ كَ اْلمُذَ ّكرِ ِب كَ وَبِنَبِيّ كَ ،خَ َلقْتَ هُ لَنا عِ ْ

لَ نا قِواما َومَعاذا ،وَ َجعَلْتَ هُ ِل ْلمُ ْؤمِنيَ مِنّا اِماما ،فَبَ ّلغْ هُ مِنّا َتحِّيةً وَ سَلماَ ،و ِزدْ نا بِذلِ كَ يارَبّ ِاكْراما،
وَا ْجعَلْ مُ سَْت َقرّهُ لَنا مُ سَْت َقرّا َومُقاما ،وَاَْتمِ مْ ِنعْمَتَ كَ بَِتقْد ِي كَ اِيّا هُ اَمامَنا حَتّى تُو ِردَنا جِناَن كَ (جَنّاتِ كَ)

ّهـ
حمّدٍ َجد ِ
َصـلّ عَلى ُم َ
ح ّمدٍ وَآلِ ُمحَ ّمدٍ ،و َ
صـلّ عَلى ُم َ
ِنـ خُلَصـاِئكَ ،اَللّــهُمّ َ
شهَداءِ م ْ
َومُرا َف َقةَ ال ّ

صلّى
حمّدٍ َ
ص َغرِ ،وَ َجدّتِهِ الصّدّي َقةِ الْكُبْرى فا ِط َمةَ بِنْتِ ُم َ
َورَسُوِلكَ السّيّدِ الَكَْبرَِ ،وعَلى اَبيهِ السّّيدِ الَ ْ
ص َطفَيْتَ مِنْ آبائِهِ الَْبرَرَةَِ ،وعَلَيْهِ اَ ْفضَلَ وَاَ ْكمَلَ وَاََتمّ وََادْوَمَ وَاَكَْثرَ وَاَوْ َفرَ ما
الُ عَلَيْهِ وَآلِهَِ ،وعَلى مَنِ ا ْ
صفِياِئكَ وَخَِيرَتِ كَ مِ نْ خَ ْلقِ كَ ،وَ صَ ّل عَلَيْ هِ صَلةً ل غاَيةَ ِل َع َددِ ها وَل نِهاَيةَ
ت عَلى اَ َحدٍ مِ نْ اَ ْ
صَلّيْ َ

ِل َم َددِ ها وَل نَفادَ َلِمَدِ ها ،اَللّ ـ ُهمّ وَاَقِ مْ بِ هِ اْلحَقّ وََادْحِ ضْ بِ هِ الْباطِلَ وََادِلْ بِ هِ اَوْلِياءَ كَ وََاذْلِلْ بِ هِ

جزَتِهِمْ ،وََيمْكُثُ
حْ
َاعْداءَكَ وَصِلِ ال ّل ُهمّ بَيْنَنا وَبَيْنَهُ وُصْ َلةً تُ َؤدّى اِل مُرا َفقَةِ سَ َل ِفهِ ،وَا ْجعَلْنا ِممّنْ يَأ ُخذُ ِب ُ
ف ظِ ّلهِ مْ ،وََاعِنّا عَلى تَأدَِيةِ ُحقُوقِ هِ اِلَيْ هِ ،وَالْجْتِهادِ ف طاعَتِ هِ ،وَاجْتِنا بِ َمعْ صِيَِتهِ ،وَامْنُ نْ عَلَيْنا ِبرِضا هُ،

َوهَ بْ لَنا رَأَفَتَ هُ َورَ ْحمَتَ هُ َودُعاءَ هُ وَخَ ْيرَ هُ مانَنالُ بِ هِ َس َعةً مِ نْ رَ ْحمَتِ كَ وَفَوْزا عِ ْندَ كَ ،وَا ْجعَلْ صَلتَنا بِ هِ

مَقبُوَلةًَ ،وذُنُوبَ نا بِ هِ َمغْفُورَةًَ ،ودُعاءَ نا بِ هِ مُ سْتَجابا وَا ْجعَلْ َارْزاقَ نا بِ هِ مَبْ سُو َطةً ،وَ ُهمُومَ نا بِ هِ مَ ْكفِّيةً،

وَحَوآِئجَنا بِهِ َم ْقضِيّةً ،وَاَقِْبلْ اِلَيْنا بِوَ ْجهِكَ الْكَريِ وَاقَْبلْ َت َقرّبَنا اِلَ ْيكَ ،وَانْ ُظرْ اِلَيْنا َن ْظرَةً رَحي َمةً نَسْتَ ْكمِلُ

ِبهَا الْكَرا َمةَ عِ ْندَ كَُ ،ثمّ ل تَ صْرِفْها عَنّا ِبجُودِ كَ ،وَا ْسقِنا مِ نْ حَوْ ضِ َجدّ هِ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ بِكَأ ِسهِ
وَبَِيدِهِ رَيّا رَوِيّا هَنيئا سائِغا ل َظمَاَ َب ْعدَهُ يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .

ّث صلّ صلة الزّيارة وقد تقدّم وصفها ثّ تدعو با أحببت فيجاب لك ان شاء ال تعال .
الثّان  :ما يُزار به مولنا صاحب الزمان صلوات ال وسلمه عليه كلّ يوم بعد صلة الفجر وهي :
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اَللّ ـ ُهمّ بَلّ غْ مَوْلىَ صاحِبَ الزّما نِ صَلَواتُ الِ عَلَيْ هِ عَ نْ جَمي عِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِنا تِ ف مَشارِ قِ
ا َلْرْ ضِ َومَغارِبِ ها ،وََبرّ ها وََبحْرِ ها وَ َسهْلِها وَجَبَلِ ها ،حَّيهِ مْ َومَيِّتهِ مَْ ،وعَ نْ واِلدِيّ وَوَُلَْدي َوعَنّي مِ نَ

ال صّلَواتِ وَالّتحِيّا تِ زَِن َة َعرْ شِ الِ َومِدادَ كَلِماتِ هَِ ،ومُنْتَهى رِضا هُ َو َع َددَ ما اَحْصاهُ كِتابُ هُ وَاَحا طَ بِ هِ
عِ ْلمُ هُ ،اَللّ ـهُمّ اِنّي اُ َج ّددُ لَ هُ ف هذَا الَْيوْ مِ وَ ف كُلّ يَوْم َعهْدا َو َعقْدا وَبَ ْي َعةً ف رَقَبَ ت اَللّ ـ ُهمّ كَ ما
َشرّفْتَن بِهذَا الّتشْري فِ وَ َفضّلْتَن بِهذِ هِ اْلفَضي َلةِ وَخَ صَصْتَن بِهذِ هِ الّن ْع َمةِ ،فَ صَ ّل عَلى مَوْل يَ وَ سَيّدي
شهَدينَ بَيْ نَ َيدَيْ هِ
ب الزّما نِ ،وَا ْجعَلْ ن مِ نْ اَنْ صارِهِ وَاَشْياعِ هِ وَالذّابّيَ عَنْ هُ ،وَا ْجعَلْ ن مِ نَ اْلمُ سْتَ ْ
صاحِ ِ

صفّا َكاَّنهُ مْ بُنْيا نٌ َمرْ صوُصٌ) عَلى
طائِعا غَ ْيرَ مُ ْكرَه فِي ال صّفّ الّذي َنعَتّ اَهْلَ هُ ف كِتاِب كَ َفقُلْ تََ ( :
طاعَتِكَ وَطا َعةِ رَسُولِكَ وَآِلهِ عليهم السلم ،اَللّـهُمّ هذِهِ بَ ْي َعةٌ َلهُ ف عُنُقي اِل يَ ْومِ اْلقِيا َمةِ .
أقول  :قال العلمة الجلسي ف البحار  :وجدت ف بعض الكتب القدية بعد ذلك ،ويصفق بيده اليمن على اليسرى كتصفيق البيعة .
واعلم أيضا انّا قد ذكرنا ف أعمال ال سّرداب القدّس زيارات أربع فهذه هي خامسة الزّيارات ف كتابنا هذا ،وقد أوردنا أيضا زيارة له (عليه
لمَع ف الباب الوّل عند ذكر زيارات الجج الطّاهرين (عليهم السلم)ف أيّام السبوع .
السلم) ف أيّام ا ُ

الثّالث  :دعاء العهد .
روي عن ال صّادق (عليه السلم) انّه قال  :من دعا ال ال تعال أربعي صباحا بذا العهد كان من أنصار قائمنا ،فإن مات قبله أخرجه ال تعال
من قبه وأعطاه بكلّ كلمة ألف حسنة ومَحا عنه ألف سيّئة ،وهو هذا :

سجُورَِ ،ومُ ْنزِلَ التّوْراةِ وَالِْنْجيلِ
حرِ اْلمَ ْ
اَللّـهُمّ َربّ النّورِ اْلعَظي مَِ ،ورَبّ الْ ُكرْ سِيّ الرّفي عِ ،وَ َربّ الَْب ْ
حرُورَِ ،ومُ ْنزِلَ اْل ُقرْآنِ اْلعَظيمَِ ،ورَبّ اْلمَلئِ َكةِ اْل ُم َقرّبيَ وَالَْنْبِياءِ وَاْل ُمرْسَليَ،
وَالزّبُورَِ ،ورَبّ الظّلّ وَاْل َ

اَللّ ـ ُهمّ اِنّي اَ ْساَلُكَ ِباِ ْسمِكَ الْكَريِ ،وَبِنُورِ وَ ْجهِ كَ اْلمُنيِ َومُلْكِ كَ اْلقَديِ ،يا حَيّ يا قَيّو مُ اَ ْساَلُكَ
بِا ْسمِكَ الّذي اَ ْشرَقَتْ بِهِ السّماواتُ وَا َلْرَضُونَ ،وَبِا ْسمِكَ الّذي يَصْ َلحُ بِهِ الَْوّلُونَ وَالْ ِخرُونَ ،يا حَيّا

قَبْلَ كُلّ حَيّ وَيا حَيّا َب ْعدَ كُلّ حَيّ وَيا حَيّا حيَ ل حَيّ يا ُمحْيِ يَ اْلمَوْتى َومُمي تَ الَْحْياءِ ،يا حَيّ ل

اِلـهَ اِلّا اَنْتَ ،اَللّـ ُهمّ بَلّغْ مَوْلنَا الِْمامَ الْهادِيَ اْل َمهْدِيّ الْقائِمَ ِبَا ْمرِكَ صَلَواتُ الِ عَلَيْهِ و عَلى آبائِهِ
حرِها،
الطّاهِري َن عَنْ جَميعِ اْلمُ ْؤمِنيَ وَاْلمُ ْؤمِناتِ ف مَشارِقِ ا َلْرْضِ َومَغارِبِها َسهْلِها وَجَبَلِها وََبرّها وََب ْ

َوعَنّي َوعَ نْ واِلدَيّ مِ نَ ال صّلَواتِ زَِن َة َعرْ شِ الِ َومِدادَ كَلِماتِ هِ ،وَما اَحْصا ُه عِ ْلمُ هُ وَاَحا طَ بِ هِ كِتابُ هُ،

اَللّـ ُهمّ اِنّي اُ َج ّددُ لَ هُ ف صَبيحَةِ يَوْمي هذا وَما عِشْ تُ مِ نْ اَيّامي عَهْدا َوعَقْدا وَبَ ْي َعةً لَ هُ ف عُنُقي ،ل

اَحُو ُل عَنْ ها وَل َازُولُ اَبَدا ،اَللّ ـ ُهمّ ا ْجعَلْ ن مِ نْ اَنْ صا ِرهِ وََاعْوانِ هِ وَالذّابّيَ عَنْ هُ وَاْلمُ سارِعيَ اِلَيْ هِ ف
348

شهَدينَ بَيْ نَ َيدَيْ هِ،
قَضاءِ حَواِئجِ هِ ،وَاْلمُمْتَثِليَ لَِوا ِمرِ هِ وَالُْمحاميَ عَنْ هُ ،وَال سّابِقيَ اِل اِرادَتِ هِ وَاْلمُ سَْت ْ
اَللّـهُمّ اِ نْ حالَ بَيْن وَبَيْنَ هُ اْلمَوْ تُ الّذي َجعَلْتَ هُ عَلى عِبادِ كَ حَتْما َم ْقضِيّا فَاَ ْخرِجْن مِ نْ قَبْري مُؤَْتزِرا

ضرِ وَالْبادي ،اَللّــُهمّ اَرِن ِ الطّ ْل َعةَ
جرّدا قَناتـ مُلَبّيا دَعْوَةَ الدّاعـي ف ِي الْحا ِ
سـيْفي ُم َ
َكفَنـ شاهِرا َ
خرَجَهـُ ،وَاَوْسِـعْ
الرّشيدَةَ ،وَاْل ُغرّةَ اْلحَميدَةَ ،وَا ْكحُلْ ناظِري بَِن ْظرَة منّيـاِلَيْهـَِ ،و َعجّلْ َفرَجَهُـ وَسَـهّلْ َم ْ
حجّتَ هُ ،وَاَْن ِفذْ َامْرَ هُ وَا ْش ُددْ َازْ َر هُ ،وَا ْعمُرِ اللّ ـ ُهمّ بِ هِ بِلدَ كَ ،وَاَحْ يِ بِ ِه عِبادَ كَ،
مَ ْن َهجَ هُ وَا سْ ُلكْ ب َم َ

حقّ َ ( :ظ َهرَ اْلفَسادُ فِي الَْبرّ وَالَْبحْرِ بِما كَ سَبَتْ اَْيدِي النّا سِ)َ ،فاَ ْظهِرِ الّل ُهمّ لَنا
َفاِنّ كَ قُلْ تَ وَقَوْلُ كَ اْل َ
حقّ اْلحَقّ
وَلِيّكَ وَابْنَ بِنْ تِ نَبِيّكَ اْلمُسَمّى بِا ْسمِ رَسُولِكَ حَتّى ل يَ ْظ َفرَ ِبشَيْء مِنَ الْباطِلِ اِالّا َمزّقَهُ ،وَُي ِ

جدُ لَ هُ نا صِرا غَ ْيرَ كََ ،و ُمجَدّدا لِما
ح ّققَ هُ ،وَا ْجعَلْ هُ اَللّـهُمّ َمفْزَعا ِلمَظْلُو ِم عِبادِ كَ ،وَنا صِرا ِلمَ نْ ل َي ِ
وَُي َ

عُطّلَ مِنْ اَحْكا مِ كِتاِب كََ ،و ُمشَيّدا لِما وَ َردَ مِ نْ َاعْل مِ دينِ كَ وَسَُننِ نَبِيّ كَ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِهِ ،وَا ْجعَلْهُ
حمّدا صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ِبرُؤْيَتِهِ َومَنْ
اَللّـ ُهمّ ِممّنْ حَصّنَْتهُ مِن بَأ سِ اْل ُمعْتَدينَ ،اَللّـهُمّ وَ ُسرّ نَبِيّ كَ مُ َ

حضُورِ هِ،
تَِبعَ هُ عَلى َدعْوَتِ هِ ،وَارْحَ مِ ا سْتِكانَتَنا َب ْعدَ هُ ،اَللّ ـهُمّ ا ْكشِ فْ هذِ هِ اْلغُ ّم َة عَ نْ هذِ هِ ا ُلْ ّمةِ ِب ُ
َو َعجّلْ لَنا ُظهُورَهُ ،اِّن ُهمْ َيرَوَْنهُ بَعيدا وَنَراهُ قَريباِ ،برَ ْحمَتِـكَ يـا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .
ّث تضرب على فخذك الين بيدك ثلث مرّات وتقول كلّ مرّة  :اَْل َعجَلَ اْل َعجَلَ يا مَوْلىَ يا صاحِبَ الزّمانِ .
الرّابع  :قال ال سّيد ابن طاووس  :فاذا أردت النصراف من حرمه الشّريف فعُد ال ال سّرداب النيف وصلّ فيه ما شئت  ،ثّ قم مستقبل القبلة

وقُل  :اَللّـ ُهمّ ادْفَ ْع َعنْ

ع ال كثيا وانصرف مسعودا إن شاء ال تعال .
وَلِيّكَ وأورد الدّعاء بتمامه ّ ،ث قال  :ثّ اد ُ

أقول  :هذا الدعاء قد رواه الشّ يخ ف ال صباح عن الرّ ضا (عل يه ال سلم) ف خلل أعمال يوم الم عة ون ن أيضا سنروي الدّعاء طبقا لروا ية
الشّيخ  .قال  :روى يونس بن عبد الرّحن عن الرّضا صلوات ال عليه انّه كان يأمر بالدّعاء لصاحب المر (عليه السلم) بذا الدّعاء :

ك عَلى خَ ْلقِ كَ وَلِ سانِكَ اْل ُمعَّبرِ عَنْ كَ النّاطِ قِ ِبحِ ْكمَتِ كَ،
اَللّ ـ ُهمّ ادْفَ ْع عَ نْ وَلِيّ كَ وَخَليفَِت كَ وَ ُحجّتِ َ

َوعَيْنِ كَ النّا ِظرَةِ ِبِاذْنِ كَ ،وَشا ِهدِ َك عَلى عِبادِ كَ ،اْلجَحْجا حِ الُْمجا ِهدِ الْعاِئذِ ِب كَ الْعاِب ِد عِنْدَ كَ ،وََا ِعذْ هُ

مِنْ َشرّ جَميعِ ما خَ َلقْتَ وََبرَأتَ وَاَْنشَأتَ وَصَوّرْتَ ،وَا ْحفَظْهُ مِنْ بَيْنَ َيدَيْهِ َومِنْ خَ ْلفِهِ َوعَنْ يَمينِهِ َوعَنْ
حفْظِكَ الّذي ل يَضيعُ مَنْ َحفِظْتَهُ بِهِ ،وَا ْحفَظْ فيهِ رَسوُلَكَ وَآبا ِءهِ اَِئمّتَكَ
شِمالِهِ َومِنْ فَوْقِهِ َومِنْ َتحْتِهِ ِب ِ
خ َفرُ ،وَف مَ ْنعِكَ َو ِعزّكَ الّذي
َودَعائِمَ ديِنكَ ،وَا ْجعَلْهُ ف وَديعَتِكَ الّت ل تَضيعُ ،وَف جَوارِكَ الّذي ل ُي ْ

خذَلُ مَ نْ آمَنْتَ هُ بِ هِ ،وَا ْجعَلْ هُ ف كََنفِ كَ الّذي ل يُرا مُ مَ نْ كا نَ
ل ُي ْق َهرُ ،وَآمِنْ هُ بِاَماِن كَ اْلوَثي قِ الّذي ل ُي ْ

صرِكَ اْلعَزيزِ ،وَاَّيدْهُ ِبجُنْدِكَ الْغالِبِ ،وَقَوّهِ ِبقُوّتِكَ ،وَاَ ْردِفْهُ بِملئِكَتِكَ ،وَوالِ مَنْ والهِ
فيهِ ،وَانْصُرْهُ بِنَ ْ
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صدْعَ ،وَارْتُقْ بِهِ
سهُ دِ ْرعَكَ اْلحَصيَنةَ وَ ُحفّهُ بِاْلمَلئِ َكةِ َحفّا ،اَللّـ ُهمّ ا ْشعَبْ بِهِ ال ّ
وَعادِ مَنْ عاداهُ ،وَاَلْبِ ْ
صرْهُ بِال ّرعْبِ،
اْلفَتْقَ ،وََامِتْ بِهِ اْلجَ ْورَ ،وَاَ ْظ ِهرْ بِهِ اْل َعدْلََ ،وزَيّنْ بِطُولِ بَقائِهِ الَْرْضَ ،وَاَّيدْهُ بِالنّصْرَ ،وَانْ ُ
وَقَوّ نا صِريهِ ،وَا ْخذُلْ خاذِلي هَِ ،و َد ْمدِ مْ مَ نْ نَ صَبَ لَ هَُ ،و َد ّمرْ مِ نْ غَشّ هُ ،وَاقْتُلْ بِ هِ جَباِبرَةَ الْ ُك ْفرِ َوعَ َمدَ هُ

س الضّلَلةِ وَشا ِرعَةَ الِْبدَعِ َومُميَتةَ السّّنةِ َو ُمقَوَّيةَ الْباطِلَِ ،وذَلّلْ بِهِ اْلجَبّارينَ،
صمْ بِهِ رُؤُو َ
َودَعاِئمَهُ ،وَاقْ ِ
وَأَْبرِ بِهِ الْكافِري نَ وَجي عَ اْلمُ ْلحِدي نَ ف مَشارِ قِ الَْرْضِ َومَغارِبِها وََبرّها وََبحْرِها وَ َسهْلِها وَجَبَلِها ،حَتّى

ل َتدَ عَ مِ ْنهُ مْ دَيّارا وَل تَ ْبقِىَ َلهُ مْ آثارا ،اَللّ ـ ُهمّ َطهّرْ مِ ْنهُ مْ بِلدَ كَ وَاشْ فِ مِنْهُ ْم عِبادَ كَ ،وََا ِعزّ بِ هِ

اْلمُ ْؤمِنيَ وَاَحْ يِ بِ هِ سَُننَ اْل ُمرْ سَليَ ،وَدارِ سَ حُكْ مِ النّبِّييَ ،وَ َج ّددْ بِ هِ مَا امْتَحى مِ نْ دينِ كَ ،وَُبدّلَ مِ نْ

حُ ْكمِ كَ ،حَتّى تُعيدَ دينَ كَ بِ هِ َوعَلى َيدَيْ هِ جَديدا غَضّا َمحْضا صَحيحا ل عِوَ جَ في هِ وَل ِب ْد َعةَ َمعَ هُ،

جهُولَ اْل َعدْلِ ،فَاِنّ هُ
وَحَتّى تُنيَ ِب َعدْلِ هِ ظُلَ مَ اْلجَ ْورِ ،وَُت ْطفِئَ بِ هِ نيا نَ الْ ُك ْفرِ ،وَتوُضِ حَ بِ هِ مَعا ِقدَ اْلحَقّ َومَ ْ

صمْتَهُ مِ نَ الذّنُو بِ وََبرّأتَ هُ مِ نَ اْلعُيوُ بِ،
عَ ْبدُ كَ الّذ يِ ا سَْتخْ َلصَْتهُ لَِنفْ سِكَ ،وَا صْ َطفَيَْت ُه عَلى غَيْبِ كََ ،وعَ َ

شهَدُ لَهُ يَ ْومَ اْلقِيا َمةِ وَيَ ْومَ حُلُولِ الطّا ّمةِ اَنّهُ لَمْ
وَ َط ّهرْتَهُ مِنَ الرّجْسِ ،وَسَ ّلمَْتهُ مِنَ الدّنَسِ ،اَللّـ ُهمّ َفاِنّا َن ْ

ُيذْنِبْ ذَنْبا وَل اَتى حوُبا ،وََلمْ َيرْتَكِبْ َم ْعصِيَةً ،وََلمْ ُيضَيّعْ لَكَ طا َعةً ،وََلمْ َيهْتِكْ لَكَ ُحرْ َمةً ،وََلمْ يَُبدّلْ
ضةً ،وَلَ مْ ُيغَّيرْ لَ كَ شَريعَةً ،وَاَنّ هُ الْهاد يِ اْل ُمهْتَد يِ الطّا ِهرُ الّتقِيّ الّنقِيّ الرّضِيّ الزّكِيّ ،اَللّـ ُهمّ
َل كَ فَري َ

جمَ عُ لَ هُ
سرّ بِ هِ َنفْ سَهُ وََت ْ
سهِ وَاَهْلِ هِ وَوََلدِ هِ َوذُرّيّتِ هِ وَُامّتِ هِ وَجَمي عِ َرعِيّتِ هِ ما ُت ِقرّ بِ ِه عَيْنَ هُ ،وَتَ ُ
َاعْطِ هِ ف َنفْ ِ

جرِ يَ حُ ْكمَ ُه عَلى ُكلّ حُكْم ،وََتغْلِ بَ
مُ ْل كَ اْلمُمْلَكا تِ كُلّها قَريبِها وَبَعيدِها َوعَزيزِها َوذَليلِها ،حَتّى ُت ْ

جةَ اْلعُظْ مى ،وَالطّري َقةَ الْوُ سْطَى
حقّ هِ ُكلّ باطِل ،اَللّ ـهُمّ ا سْلُكْ بِ نا عَلى َيدَيْ هِ مِنْها جَ اْلهُدى وَالَْمحَ ّ
ِب َ

الّتـَيرْجِعُـاِلَيْهَا الْغال ،وَيَ ْلحَقُـبِهَا التّال ،وَ َقوّنـا عَلى طاعَتِهـِ ،وَثَبّتْ نا عَلى مُشاَيعَتِهـِ ،وَامْنُن ْـ عَلَيْ نا

شرَنا َيوْمَ
حُ
صحَِتهِ ،حَتّى َت ْ
ِبمُتاَبعَتِهِ ،وَا ْجعَلْنا ف ِحزْبِهِ اْلقَوّاميَ ِبَا ْمرِهِ الصّابِرينَ َمعَهُ الطّالِبيَ رِضاكَ ِبمُنا َ

اْلقِيا َمةِ ف اَنْ صا ِرهِ وََاعْوانِ هِ َو ُمقَوَّيةِ سُلْطاِنهِ ،اَللّ ـهُمّ وَا ْجعَلْ ذلِ كَ لَ نا خالِ صا مِ نْ ُكلّ شَكّ وَشُبْهَة
جعَلَ نا فِي
َورِياء وَ ُس ْمعَة ،حَتّى ل َنعَْت ِمدَ بِ ِه غَ ْيرَ كَ ،وَل نَطْلُ بَ بِ هِ اِلّا وَ ْجهَ كَ ،وَحَتّى ُتحِلّ نا َمحَلّ هُ وََت ْ

صرَ وَلِيّ كَ،
صرُ بِ هِ لِدينِ كَ وَُت ِعزّ بِ هِ نَ ْ
اْلجَّنةِ َمعَ هُ ،وََاعِذْنا مِ نَ ال سّ ْا َمةِ وَالْكَ سَلِ وَاْلفَ ْترَةِ ،وَا ْجعَلْنا ِممّ نْ تَنْتَ ِ

وَل تَ سْتَ ْبدِلْ بِنا غَ ْيرَنا َفاِنّ ا سْتِبْدالَكَ بِنا غَ ْيرَنا عَلَيْ كَ يَسيٌ وَهُ َو عَلَيْنا كَثيٌ ،اَللّـ ُهمّ صَ ّل عَلى وُلةِ

صرَ ُهمْ ،وََتمّمْ َلهُمْ ما اَسَْندْتَ اِلَ ْيهِمْ
َع ْهدِهِ ،وَالَِْئ ّمةِ مِنْ َب ْعدِهِ ،وَبَ ّل ْغهُمْ آماَلهُمَْ ،و ِزدْ ف آجاِلهِمْ ،وََا ِعزّ نَ ْ

مِ نْ َا ْمرِ كَ َلهُ مْ ،وَثَبّ تْ دَعاِئ َمهُ مْ ،وَا ْجعَلْ نا َلهُ مْ َاعْوانا َوعَلى دينِ كَ اَنْ صارا ،فَاِّنهُ مْ مَعادِ نُ كَلِماِت كَ،

ك مِنْ
صفْوَُت َ
وَ ُخزّا ُن عِ ْلمِكَ ،وَاَرْكانُ تَوْحيدِكََ ،ودَعائِمُ ديِنكَ ،وَوُلةُ َا ْمرِكَ ،وَخالِصَتُكَ مِنْ عِبادِكَ ،وَ َ
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صفْوَةُ اَوْلدِ نَبِيّكَ وَالسّلمُ عَلَ ْيهِ َوعَلَ ْي ِهمْ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
خَ ْل ِقكَ ،وَاَوْلِياؤُكَ وَسَلئِلُ اَوْلِياِئكَ ،وَ َ

فصلٌ
ف الزّيارات الامعة وما يدعى به عقيب الزّيارات وذكر الصّلوات على الجج الطّاهرين :
ويتوي على عدّة مقامات :

المقام الوّل :
في الزّيارات الجامعة :
وهي ما يُزار به كلّ إمام من الئمة (عليهم السلم) وهي عديدة
ونحن نكتفي بذكر بعضها :
الزّيارة الول  :روى ال صّدوق ف كتاب من ل يضره الفقيه أنّه سئل الرّضا (عليه السلم) عن إتيان أب السن موسى (عليه السلم) قال :
صلّوا ف الساجد حوله ويزي ف الواضِع كلّها (أي يزي ف زيارة ك ّل من الئمة أو ف مطلق الزارات الشّريفة القدّسة كمراقد النبياء وسائر

الوصياء (عليهم السلم) كما هو الظّاهر) أن تقول :

صفِياِئهِ ،اَل سّل ُم عَلى ُامَناءِ الِ وَاَحِبّائِ هِ ،اَل سّلمُ عَلى اَنْ صارِ الِ وَخُلَفائِ هِ،
اَل سّل ُم عَلى اَوْلِياءَ الِ وَاَ ْ
اَل سّل ُم عَلى مَحالّ َمعْرِ َفةِ الِ ،اَل سّلمُ عَلى مَ سا ِكنِ ذِ ْكرِ الِ ،اَل سّل ُم عَلى مُ ْظهِرى َامْرِ الِ وََنهْيِ هِ،
اَل سّل ُم عَلَى الدّعاةِ اِلَى الِ ،اَل سّلمُ عَلَى اْلمُ سَْت ِقرّينَ ف َمرْضا تِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَى الُْمخْلِ صيَ ف
طاعَ ِة الِ ،اَل سّل ُم عَلَى ا َلْدِلّءِ عَلَى الِ ،اَل سّل ُم عَلَى الّذي نَ مَ نْ والهُ مْ َفقَدْ والَى الََ ،ومَ نْ عاداهُ مْ
صمَ
َف َقدْ عادَى الَِ ،ومَ ْن عَرَ َفهُمْ َف َق ْد عَرَفَ الََ ،ومَنْ َجهِ َلهُمْ َف َقدْ َجهِلَ الََ ،ومَ ِن اعْتَصَمَ ِبهِمْ َف َق ِد اعْتَ َ

بِالَِ ،ومَ نْ َتخَلّى مِ ْنهُ مْ َف َقدْ َتخَلّى مِ نَ الِ عَزّوَجَلّ ،وَاُ ْش ِهدُ الَ اَنّى سِ ْلمٌ ِلمَ نْ ساَلمُْتمْ ،وَ َحرْ بٌ ِلمَ نْ

حمّدٍ مِ نَ اْلجِنّ
سرّ ُكمْ َوعَلنِيَتِكُ مُْ ،مفَوّ ضٌ ف ذلِ كَ كُلّ هِ اِلَيْكُ مَْ ،لعَ نَ الُ َعدُوّ آلِ ُم َ
حارَبْتُ مْ ،مُ ْؤمِ نٌ بِ ِ

ل عَلى ُمحَ ّمدٍ وَآِلهِ .
وَالِْْنسِ وَاَْبرَأُ اِلَى الِ مِ ْن ُهمْ ،وَصَلّى ا ُ
وهذه الزّيارة موجودة ف الكاف والتّهذيب وكامل الزّيارة ،وقد ورد بعد هذه الزّيارة ف جيع مصادرها .
إ نّ هذا (أي القول والراد به هذه الزّيارة) يزي ف الزّيارات كلّها ،وتكثر من ال صّلة على ممّدٍ وآله وتسمّي واحدا واحدا بأسائهم وتبأ من
أعدائهم  ،وتيّر ما شئت من الدّعاء لنفسك والؤمني والؤمنات .

351

أقول  :هذه التتمّة على الظّاهر جزء الرّواية ومن كلم العصوم (عليه السلم) ولكن حتّى لو فرضناها خارجة عن الرّواية وقلنا انّها من كلم
بعض الحدّثي فنحن مطمئنّون بأ ّن الزّيارة جامعة ،فالعاظم من مشايخ الديث قد ارتأوا طبقا لا يد ّل عليه مفتتح الديث انّها تزي ف كافّة

ص بعضا دون بعض  ،فمن
الشاهد فرووها ف باب الزّيارات الامعة ،والتّعابي الواردة ف الزّيارة هي أيضا كافّة من ال صّفات الامعة الت ل ت ّ
الناسب أن يُزار با ف جيع الشاهد حتّى مشاهد النبياء والوصياء (عليهم السلم) كما أوردها جع من العلماء لشهد يونس (عليه السلم)

ضرّاب ال ت
و قد أ مر ف ذ يل الرّوا ية بال صّلة على ممّدٍ وآله واحدا واحدا  ،ف من الناسب لذلك جدّا قراءة ال صّلة الن سوبة ال أ ب ال سن ال ّ
مضت ف أعمال يوم المعة .
الزّيارة الثّانية  :روى ال صّدوق أيضا ف الفقيه والعيون عن موسى بن عبد ال النّخعي انّه قال للمام عل يّ النّقي (عليه السلم)  :علّمن يا ابن

رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) قو ًل أقوله بليغا كاملً إذا زُرت واحدا منكم  ،فقال  :إذا صرت ال الباب فقف واشهد الشّهادتي أي

قُل  :اَ ْشهَدُ اَ نْ ل اِل ـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ ُمحَمّدا صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ عَ ْبدُ هُ
َورَ سُوُلهُ وأنت على غُسل  ،فاذا دخلت ورأيت القب فقف وقُل َ :الُ اَكَْبرُ

ل وعليك ال سّكينة والوقار وقارب
ثلثي مرّة  ،ثّ ام شِ قلي ً

بي خطاك ثّ قف وكبّر ال ع ّز وجلّ ثلثي مرّة  ،ثّ اد نُ من القب وكبّر ال أربعي مرّة تام مائة تكبية  ،ولعلّ الوجه ف المر بذه التّكبيات
هو الحتراز عمّا قد تورثه أمثال هذه العباير الواردة ف الزّيارة من الغُلوّ أو الغفلة عن عظمة ال سبحانه وتعال فالطّباع مائلة ال الغل ّو أو غي

ذلك من الوجوه  ،ثّ قُل :

اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ يا َاهْلَ بَيْ تِ النُّبوّةَِ ،ومَوْضِ عَ الرّ ساَلةَِ ،و ُمخْتَلَ فَ اْلمَلئِ َكةَِ ،و َمهْبِ طَ الْوَحْىَِ ،و َمعْدِ نَ

صرَ الَْبْرارِ،
الرّ ْح َمةِ ،وَ ُخزّانَ اْلعِلْمَِ ،ومُنَْتهَى اْلحِلْمِ ،وَاُصُولَ الْ َكرَمِ ،وَقادَةَ ا ُلْمَمِ ،وَاَوْلِياءَ الّنعَمَِ ،وعَنا ِ
َودَعائِ مَ الَْخْيارِ ،وَ سا َسةَ اْلعِبادِ ،وََارْكا نَ الْبِلدِ ،وَاَبْوا بَ الْيا نِ ،وَُامَناءَ الرّحْم نِ ،وَ سُلَلةَ النّبِيّيَ،
َصـفْ َوةَ اْلمُرْسـَليََ ،وعِ ْترَةَ خَِيرَةِ رَب ّ الْعالَمي َ َورَ ْحمَةُ ال ِ وََبرَكاتُهـُ ،اَلسـّلمُ عَلى اَِئ ّمةِ اْلهُدى،
و َ
ْفـ الْوَرى ،وَوَرََثةِ الَْنْبِياءِ،
ْلمـ التّقـىَ ،وذَوِى النّهـى ،وَاُولِى اْلحِجـى ،وَ َكه ِ
ح الدّجـى ،وََاع ِ
َومَصـابي ِ

وَاْلمَثَلِ ا َلْعْلى ،وَالدّعْوَةِ اْلحُ سْن ،وَ ُحجَ جِ الِ عَلى اَ ْه ِل الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ وَالُْول َورَ ْحمَةُ الِ وََبرَكاتُ هُ،
اَلسّل ُم عَلى مَحالّ َمعْرِ َفةِ الَِ ،ومَسا ِكنِ َبرَ َكةِ الَِ ،ومَعادِنِ حِ ْك َمةِ الِ ،وَ َحفَ َظةِ ِسرّ الِ ،وَ َحمَ َلةِ كِتابِ

الِ ،وَاَوْصِياءِ نَبِىّ الَِ ،وذُرّّيةِ رَسُولِ الِ صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُهُ ،اَلسّل ُم عَلَى الدّعاةِ

اِلَى الِ ،وَا َلْدِلّءِ عَلى َمرْضاتِ الِ ،وَاْل ُمسَْتقِرّينَ ف َا ْمرِ الِ ،وَالتّا ّميَ ف َمحَّبةِ الِ ،وَالُْمخْلِصيَ فـى
تَوْحي ِد الِ ،وَاْلمُ ْظهِرينَ َلِ ْمرِ الِ وََنهِْيهَِ ،وعِبادِهِ اْلمُ ْكرَميَ الّذينَ ل َيسِْبقُوَنهُ بِاْلقَوْلِ َو ُهمْ ِبَا ْمرِهِ َي ْعمَلُونَ

َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُهـُ ،اَلسـّل ُم عَلَى الَِْئ ّمةِ الدّعاةِ ،وَالْقادَةِ اْلهُداةِ ،وَالسـّادَةِ الْوُلةِ ،وَالذّادَةِ اْلحُماةِ،
وََاهْ ِل الذّ ْكرِ وَاُولِى ا َلْ ْمرِ ،وََبقِّيةِ الِ وَخَِيرَتِ هِ وَ ِحزْبِ هِ َوعَيَْبةِ عِلْمِ هِ وَ ُحجّتِ هِ وَ صِرا ِطهِ وَنُورِ هِ وَُبرْهانِ هِ
سهِ وَ َش ِهدَ تْ لَ هُ
َورَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاتُ هُ ،اَ ْش َهدُ َا نْ ل اِلـهَ اِلّ الُ وَ ْحدَ هُ ل شَري كَ لَ هُ كَما َش ِهدَ الُ لَِنفْ ِ

مَلئِكَتُ هُ وَاُولُو اْلعِلْ مِ مِ نْ خَ ْلقِ هِ ،ل اِلـهَ اِلّ هُوَ اْل َعزِيزُ اْلحَكي مُ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ ُمحَمّدا عَ ْبدُ هُ اْلمُنَْتجَ بُ،
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حقّ لُِي ْظهِرَ ُه عَلَى الدّي نِ كُلّ هِ وَلَوْ َكرِ هَ اْل ُمشْرِكُو نَ ،وَاَ ْشهَدُ
َورَ سُوُلهُ اْل ُمرْتَضىَ ،ارْ سَ َلهُ بِاْلهُدى وَدي نِ اْل َ
اَنّكُمُ الَِْئ ّمةُ الرّاشِدُو نَ الْـ َمهْدِيّونَ اْلمَعْ صُومُونَ اْلمُكَ ّرمُو نَ اْلمُ َقرّبُو نَ اْلمُّتقُو نَ الصّادِقُونَ اْلمُ صْ َطفَوْنَ

اْلمُطيعُو نَ لِ ،اْلقَوّامُو نَ ِبَامْرِ هِ ،الْعامِلُو نَ بِاِرادَتِ هِ ،الْفاِئزُو نَ بِكَرامَتِ هِ ،ا صْطَفا ُكمْ ِبعِ ْلمِ هِ ،وَارْتَضاكُ مْ

سرّهِ ،وَاجْتَباكُ مْ ِب ُقدْرَتِ هِ ،وََا َعزّكُ مْ ِبهُدا هُ ،وَخَ صّكُمْ بُِبرْهانِ هِ ،وَانَْتجَبَكُ مْ لِنُورِ هِ،
ِلغَيْبِ هِ ،وَاخْتارَكُ مْ لِ ِ

سرّهِ،
وَاَّيدَكُ مْ ِبرُوحِ هَِ ،ورَضِيَكُ مْ ُخلَفاءَ ف اَرْضِ هِ ،وَ ُحجَجا عَلى َبرِيّتِ هِ ،وَاَنْ صارا لِدينِ هِ ،وَ َحفَ َظةً لِ ِ
وَ َخزََنةً ِلعِ ْلمِ هَِ ،ومُ سْتَ ْودَعا ِلحِ ْكمَتِ هِ ،وَتَرا ِج َمةً ِلوَحْيِ هِ ،وََارْكانا لَِتوْحيدِ هِ ،وَ ُشهَدا َء عَلى خَ ْلقِ هِ ،وََاعْلما

ِلعِبادِ هَِ ،ومَنارا ف بِلدِ هِ ،وََادِلّ َء عَلى صِرا ِطهِ ،عَ صَمَ ُكمُ الُ مِ نَ الزّلَلِ ،وَآمَنَكُ مْ مِ نَ اْلفِتَ نِ ،وَ َط ّهرَكُ مْ
مِنَ الدّنَسِ ،وََاذْهَبَ عَنْكُمُ الرّجْسَ وَ َط ّهرَكُمْ تَطْهياَ ،فعَ ّظمْتُمْ جَللَهُ ،وََاكَْبرْتُمْ شَأْنَهَُ ،و َمجّدْتُمْ َك َرمَهُ،
سرّ وَاْلعَلنِيَةَِ ،ودَعَوْتُ مْ اِل
وََا َدمْتُ مْ ذِ ْكرَ هُ ،وَ َو ّكدْتُ مْ ميثاقَ هُ ،وَاَحْ َكمْتُ مْ َع ْقدَ طاعَتِ هِ ،وَنَ صَحُْتمْ لَ هُ فِى ال ّ
سَبي ِلهِ بِاْلحِكْ َمةِ وَاْلمَ ْوعِ َظةِ اْلحَ سََنةِ ،وََبذَلْتُ مْ اَْنفُ سَ ُكمْ ف مَرْضاتِ هِ ،وَ صََبرُْتمْ عَلى ما اَصابَ ُكمْ ف جَنْبِ هِ،

وَاَ َقمْتُمُ الصّلةَ ،وَآتَيْتُمُ الزّكاةَ ،وََا َمرْتُمْ بِاْل َم ْعرُو فِ ،وََنهَيْتُ ْم عَنِ اْلمُنْ َكرِ ،وَجا َهدْتُمْ فِى الِ َحقّ جِهادِ هِ
صرْتُمْ
شرْتُ مْ شَرايِ عَ اَحْكامِ هِ ،وَ سَنَنُْتمْ سُنَّتهُ ،وَ ِ
حَتّى َاعْلَنْتُ مْ دَعْوَتَ هُ ،وَبَيّنْتُ مْ فَراِئضَ هُ ،وَاَ َقمْتُ مْ ُحدُودَ هُ ،وََن َ

ب عَنْكُ مْ مارِ قٌ،
صدّقُْتمْ مِ نْ رُ سُ ِلهِ مَ نْ مَضى ،فَالرّاغِ ُ
ف ذلِ كَ مِنْ هُ اِلَى الرّضا ،وَ سَ ّلمْتُمْ لَ هُ اْلقَضاءَ ،وَ َ

لزِ مُ لَكُ مْ لحِ قٌ ،وَاْل ُمقَ صّرُ ف َحقّكُ مْ زاهِ قٌ ،وَاْلحَقّ َمعَكُ مْ وَفيكُ مْ َومِنْكُ مْ وَاِلَيْكُ مْ وَاَنْتُ مْ اَ ْهلُ هُ
وَال ّ

ب عِ ْندَكُ مْ،
َو َم ْعدِنُ هُ ،وَميا ثُ النُّبوّ ِة عِ ْندَكُ مْ ،وَاِيا بُ اْلخَلْ قِ اِلَيْكُ مْ ،وَحِساُبهُ ْم عَلَيْكُ مْ ،وَفَ صْلُ اْلخِطا ِ
ت الِ َلدَيْكُ مَْ ،وعَزاِئمُ هُ فيكُ مْ ،وَنُورُ هُ وَُبرْهانُ ُه عِ ْندَكُ مْ ،وََا ْمرُ هُ اِلَيْكُ مْ ،مَ نْ والكُ مْ َف َقدْ والَى الَ،
وَآيا ُ

صمَ
َومَ نْ عاداكُ مْ َفقَدْ عادَ الَ ،وَ مَ نْ اَحَبّكُ مْ َف َقدْ اَحَبّ الََ ،ومَ نْ اَْبغَضَكُ مْ َف َقدْ اَْبغَ ضَ الََ ،ومَ نِ اعْتَ َ
ُمـ الصـّراطُ الَْقْوَمـُ ،وَ ُشهَداءُ دارِ اْلفَناءِ ،وَ ُشفَعاءُ دارِ الْبَقاءِ ،وَالرّ ْح َمةُ
َصـمَ بِال ِ ،اَنْت ُ
ُمـ َف َقدِ اعْت َ
بِك ْ
حفُو َظةُ ،وَالْبا بُ اْلمُبْتَلى بِ هِ النّا سُ ،مَ نْ اَتاكُ مْ نَجاَ ،ومَ نْ لَ مْ
اْلمَوْ صُوَلةُ ،وَالَْيةُ الَْمخْزُوَنةُ ،وَالَْماَنةُ الُْم ْ

يَأتِكُ مْ هَلَ كَ ،اِلَى الِ َتدْعُو نََ ،وعَلَيْ هِ َتدُلّو نَ ،وَبِ هِ تُ ْؤمِنُو نَ ،وَلَ هُ تُ سَ ّلمُونَ ،وَبَِا ْمرِ هِ َت ْعمَلُو نَ ،وَاِل سَبي ِلهِ

ُترْ ِشدُو نَ ،وَِبقَوْلِ هِ َتحْ ُكمُو نََ ،سعَدَ مَ نْ والكُ مْ ،وَهَ َل كَ مَ نْ عاداكُ مْ ،وَخا بَ مَ نْ َجحَدَكُ مْ ،وَضَلّ مَ نْ
صمَ بِكُ مْ،
صدّقَ ُكمْ ،وَ ُهدِىَ مَ ِن اعْتَ َ
فارَقَكُ مْ ،وَفازَ مَ نْ َتمَ سّكَ بِكُ مْ ،وََامِ نَ مَ نْ َلجَاَ اِلَيْكُ مْ ،وَ سَ ِلمَ مَ نْ َ

شرِكٌَ ،ومَنْ
حدَكُمْ كا ِفرٌَ ،ومَنْ حارَبَكُمْ ُم ْ
مَنِ اتَّبعَكُمْ فَاْلجَّنةُ مَأواهَُ ،ومَنْ خاَلفَكُمْ فَالنّارُ مَثْوايهَُ ،ومَنْ َج َ
َر ّد عَلَيْكُ مْ ف اَ ْسفَلِ َدرْك مِ نَ اْلجَحي مِ ،اَ ْش َهدُ اَنّ هذا ساِبقٌ لَكُ مْ في ما مَ ضى ،وَجارٍ لَكُ مْ في ما َبقِىَ،
وَاَنّ َارْواحَكُم ْـ وَنُورَكُ مْ وَطينَتَكُم ْـ وا ِحدَةٌ ،طابَت ْـ وَ َط ُهرَ تْ َب ْعضُ ها مِن ْـبَعْض ،خَ َلقَكُ مُ الُ اَنْوارا
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جعَلَكُمْ ف بُيُوت َاذِ نَ الُ اَ نْ ُترْفَ عَ وَُيذْ َكرَ فيهَا ا ْس ُمهُ،
جعَلَكُ مْ ِب َعرْشِهِ ُمحْدِقيَ حَتّى َمنّ عَلَيْنا بِكُمَْ ،ف َ
َف َ
وَ َجعَلَ صَلَواتِنا عَلَيْكُ مْ وَما خَ صّنا بِ هِ مِ نْ وِليَتِكُ مْ طيبا ِلخَ ْلقِنا ،وَطَهارَةً لَِْنفُ سِنا ،وََتزْكَِيةً لَنا ،وَ َكفّارَةً

ِلذُنُوبِ نا ،فَكُنّا عِ ْندَ هُ مُ سَلّميَ ِب َفضْلِكُ مَْ ،و َمعْرُوفيَ بِتَ صْديقِنا اِيّاكُ مْ ،فَبَلَ غَ الُ بِكُ مْ اَ ْشرَ فَ َمحَلّ

حقُهُ لحِقٌ ،وَل َيفُوقُهُ فائِقٌ،
اْلمُ َكرّميَ ،وََاعْلى مَنازِلِ اْل ُم َقرّبيَ ،وََارْفَعَ دَرَجاتِ اْل ُمرْسَليَ ،حَيْثُ ل يَ ْل َ

صدّيقٌ
وَل يَ سِْب ُقهُ ساِبقٌ ،وَل َي ْطمَ عُ ف ِادْراكِ هِ طامِ عٌ ،حَتّى ل يَبْقى مَ َل كٌ ُمقَرّ بٌ ،وَل نَبِىّ ُمرْ سَلٌ ،وَل ِ

ِنـ صـاِلحٌ ،وَل فِا ِجرٌ طالِحـٌ ،وَلجَبّارٌ
ِمـ وَل جاهِلٌ ،وَل دَنِىّ وَل فاضِلٌ ،وَل مُ ْؤم ٌ
وَل شَهيدٌ ،وَل عال ٌ

عَنيدٌ ،وَل شَيْطا نٌ مَريدٌ ،وَل خَلْ قٌ في ما بَيْ نَ ذلِ كَ شَهيدٌ اِ ّل َعرّفَهُ مْ جَلَلةَ َامْرِكُ مَْ ،وعِظَ مَ خَ َطرِكُ مْ،
ص ْدقَ مَقا ِعدِكُ مْ ،وَثَبا تَ مَقامِكُ مْ ،وَ َشرَ فَ َمحَلّكُ مْ َومَ ْنزِلَتِكُ ْم عِنْدَ هُ،
َوكَِبرَ شَأنِكُ مْ وَتَما مَ نُورِكُ مْ ،وَ ِ

َوكَرامَتَكُ ْم عَلَيْ هِ ،وَخا صّتَ ُكمْ َلدَيْ هِ ،وَ ُقرْ بَ مَ ْنزِلَتِكُ مْ مِنْ هُ ِ،باَب اَنْتُ مْ وَُامّى وَاَهْلى وَمال وَاُ ْسرَتى اُ ْش ِهدُ
الَ وَاُ ْش ِهدُكُ مْ اَنّى مُ ْؤمِ نٌ بِكُ مْ وَبِ ما آمَنْتُ مْ بِ هِ ،كا ِفرٌ َبعَدُوّكُ مْ وَبِ ما َك َفرْتُ مْ بِ هِ ،مُ سْتَ ْبصِرٌ ِبشَأنِكُ مْ

وَِبضَلَلةِ مَ نْ خاَلفَكُ مْ ،مُوالٍ لَكُ مْ وَلَِوْلِيائِكُ مْ ،مُ ْبغِ ضٌ َلِعْدائِكُ مْ َومُعادٍ َلهُ مْ ،سِ ْلمٌ ِلمَ نْ ساَلمَ ُكمْ،
حقّكُ مُْ ،م ِقرّ
وَ َحرْ بٌ ِلمَ نْ حارَبَكُ مُْ ،محَقّ قٌ لِ ما َح ّققْتُ مْ ،مُبْ ِطلٌ لِ ما اَبْ َطلْتُ مْ ،مُطي عٌ لَكُ مْ ،عارِ فٌ ِب َ

ِب َفضْلِكُمُْ ،محَْتمِلٌ ِلعِ ْلمِكُمْ ،مُحَْتجِبٌ ِب ِذمّتِكُمُْ ،معَْترِفٌ بِكُمْ ،مُ ْؤمِنٌ بِاِيابِكُمْ ،مُصَ ّدقٌ ِبرَجْعَتِكُمْ ،مُنَْت ِظرٌ

ُسـتَجيٌ بِكُمـْ ،زاِئرٌ لَكُمـْ ،لِئذٌ عاِئذٌ
ِبـ ِلدَوْلَتِكُمـْ ،آ ِخذٌ ِبقَوْلِكُمـْ ،عامِلٌ ِبَامْرِكُمـْ ،م ْ
َلِ ْمرِكُمـُْ ،مرَْتق ٌ

ِبقُبُورِكُ مْ ،مُ سَْتشْفِعٌ اِلَى الِ َعزّوَجَلّ بِكُ مَْ ،ومَُتقَرّ بٌ بِكُ مْ اِلَيْ هَِ ،و ُم َق ّدمُكُ مْ اَما مَ طَلِبَ ت وَحَوائِ جى

سرّ ُكمْ َوعَلنِيَتِكُ مْ وَشا ِهدِكُ مْ وَغائِبِكُ مْ وَاَوّلِكُ مْ وَآ ِخرِكُ مْ،
وَاِرادَ تى ف كُلّ اَحْوال وَُامُورى مُ ْؤمِ نٌ بِ ِ

َو ُمفَوّ ضٌ ف ذلِ كَ كُلّ هِ اِلَيْكُ مْ َومُ سَ ّلمٌ في هِ َمعَكُ مْ ،وَقَلْب لَكُ مْ مُ سَلّمٌَ ،ورَأي لَكُ مْ تَبَ عٌ ،وَنُ صْرَتى لَكُ مْ
ُم َعدّةٌ حَتّى ُيحْيِىَ الُ تَعال دينَهُ بِكُمْ ،وََي ُردّكُمْ ف اَيّامِهِ ،وَُي ْظهِرَكُمْ ِل َعدْلِهِ ،وَُيمَكّنَكُمْ ف اَرْضِهَِ ،ف َمعَكُمْ
َمعَكُ مْ ل مَ َع غَ ْيرِكُ مْ ،آمَنْ تُ بِكُ مْ وََتوَلّيْ تُ آ ِخرَكُ مْ بِما تَوَلّيْ تُ بِ هِ َاوّلَكُ مْ ،وََبرِئْ تُ اِلَى الِ َعزّوَجَلّ مِ نْ
حقّكُ مْ ،وَالْمارِقيَ
َاعْدائِكُ مْ َومِ نَ اْلجِبْ تِ وَالطّاغُو تِ وَالشّياطيِ وَ ِحزِْبهِ مُ الظّالِميَ لَكُ مُ ،الْجاحِدي نَ ِل َ
جةٍ دُونَكُ مْ وَ ُكلّ
مِ نْ وِليَتِكُ مْ ،وَالْغا صِبيَ لِرْثِكُ مُ الشّاكّيَ فيكُ مُ اْلمُ ْنحَرِفيَ عَنْكُ مَْ ،ومِ نْ كُلّ وَلي َ

مُطاعٍ سِوا ُكمَْ ،ومِنَ الَِْئ ّمةِ الّذينَ َي ْدعُونَ اِلَى النّارِ ،فَثَبّتَنِىَ الُ اَبَدا ما حَييتُ عَلى مُوالتِكُمْ َو َمحَبّتِكُمْ
وَدينِكُ مْ ،وَوَ ّفقَن لِطاعَتِكُ مْ ،وَ َرزَقَن شَفاعَتَكُ مْ ،وَ َجعَلَن مِ نْ خِيارِ مَواليكُ مْ التّابِعيَ لِما َدعَوْتُ مْ اِلَيْ هِ ،وَ

شرُ فـ ُز ْمرَتِكُمـْ ،وَيَ ِكرّ فـ
حَ
َسـُلكُ سـَبيلَ ُكمْ ،وََيهْتَدى ِبهُداكُم ْـ وَُي ْ
َصـ آثارَكُمـْ ،وَي ْ
ّنـ َيقْت ّ
َجعَلَنـ ِمم ْ

رَ ْجعَتِكُمـْ ،وَُيمَلّكُـ فـ دَوْلَتِكُــمْ ،وَ ُيشَــرّفُ فـ عافِيَتِكُمـْ ،وَُيمَكّنُـ فـ اَيّامِكُمـْ ،وََت ِقرّ عَيْنُهُـ غَدا
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ِبرُؤْيَتِكُ مِْ ،باَ ب اَنْتُ مْ وَاُمّى وََنفْ سى وَاَهْلى وَمال مَ نْ اَرادَ الَ َبدَأَ بِكُ مَْ ،ومَ نْ وَ ّحدَ هُ قَبِ َل عَنْكُ مَْ ،ومَ نْ
صفِ َقدْرَ ُكمْ ،وَاَنْتُمْ
َقصَدَهُ تَوَ ّجهَ بِكُمْ ،مَوالِىّ ل اُحْصـى ثَنائَ ُكمْ وَل اَبْلُغُ ِمنَ اْل َمدْحِ كُ ْنهَكُمْ َومِنَ الْوَ ْ

نُورُ الَْخْيارِ وَهُداةُ الَْبْرارِ وَ ُحجَ جُ اْلجَبّارِ ،بِكُ مْ فَتَ حَ الُ وَبِكُ مْ َيخْتِ مُ ،وَبِكُ مْ يَُنزّلُ اْلغَيْ ثَ ،وَبِكُ مْ
ضرَّ ،وعِنْدَ ُكمْ ما َنزَلَتْ بِهِ
ف ال ّ
ُيمْسِكُ السّماءَ اَنْ َتقَعَ عَلَى ا َلْرْضِ اِلّ ِبِاذْنِهِ ،وَبِ ُكمْ يَُن ّفسُ اْل َهمّ وَيَ ْكشِ ُ
رُسُ ُلهُ ،وَهََبطَتْ ِبهِ مَلئِكَُتهُ وَاِل َجدّ ُكمْ .

وإن كانت الزّيارة لمي الؤمني (عليه السلم) فعوض وَاِل

كمْ قُل :
َجدّ ُ

شرَفِكُمْ،
وَاِل اَخيكَ ُبعِثَ الرّوحُ الَْميُ ،آتاكُمُ الُ ما لَمْ يُ ْؤتِ اَحَدا مِنَ الْعالَميَ ،طَأ َطاَ كُلّ شَريفٍ ِل َ
ْضـ
َتـ ا َلْر ُ
َعـ ُكلّ جَبّارٍ ِل َفضْلِكُمـَْ ،وذَلّ كُلّ شَىْءٍ لَكُمـْ ،وَاَ ْشرَق ِ
َعـ كُلّ مُتَكَّبرٍ لِطاعَتِكُمـْ ،وَ َخض َ
وََبخ َ

حدَ وِليَتَكُم ْـ غَضَبُـ
بِنُورِكُمـْ ،وَفازَ الْفاِئزُونَـ بِوِليَتِكُمـْ ،بِكُم ْـ يُس ْـَلكُ اِلَى الرّضْوانـَِ ،وعَلى مَن ْـ َج َ
الرّحْم نِِ ،باَ ب اَنْتُ مْ وَاُمّى وَنَف سى وَاَهْلى وَمال ،ذِ ْكرُكُ مْ فِى الذّاكِري نَ ،وَاَ سْماؤُ ُكمْ فِى الَْ سْماءِ،
وَاَجْ سادُ ُكمْ فِى الَْجْ سادِ ،وََارْواحُكُ مْ فِى اْلَرْوا حِ ،وَاَْنفُ سُ ُكمْ فِى الّنفُو سِ ،وَآثارُكُ مْ فِى الْثارِ،
وَقُبُورُكُ مْ فِى اْلقُبُورِ ،فَ ما اَحْلى اَ سْمائَ ُكمْ وَاَ ْكرَ مَ اَْنفُ سَ ُكمْ ،وََاعْظَ مَ شَأنَكُ مْ ،وَاَجَلّ خَ َطرَكُ مْ ،وَاَوْ ف

صدَقَ َو ْعدَكُ مْ ،كَلمُكُ مْ نُورٌ وََا ْمرُكُ مْ رُ ْشدٌ وَوَ صِيّتُ ُكمُ الّتقْوى ،وَ ِفعْلُكُ مُ اْلخَ ْيرُ ،وَعادَتُكُ مُ
َع ْهدَكُ مْ ،وَاَ ْ
ص ْدقُ وَالرّفْ قُ ،وَقَوْلُكُ مْ حُكْ مٌ وَحَتْ مٌ ،وَرَأيُكُ ْم عِلْ مٌ
حقّ وَال ّ
الِْحْسانُ ،وَ َسجِيّتُ ُكمُ الْ َكرَ مُ ،وَشَأنُكُ مُ اْل َ

وَحِلْمٌ وَ َحزْمٌ ،اِنْ ذُ ِكرَ اْلخَ ْيرُ كُنْتُمْ َاوّلَهُ وَاَصْ َلهُ وَ َف ْرعَهُ َو َم ْعدِنَهُ َومَأويهُ َومُنْتَهاهُ ،بِاَب اَنْتُمْ وَُامّى وََنفْسى

ج عَنّا غَمَرا تِ
سنَ ثَنائِكُ مْ ،وَاُحْصى جَميلَ بَلئِكُ مْ ،وَبِكُ مْ اَ ْخرَجَنَا الُ مِ َن الذّلّ وَ َفرّ َ
كَيْ فَ َا صِفُ حُ ْ
الْ ُكرُو بِ ،وَاَْن َقذَنا مِ نْ شَفا ُجرُ فِ اْلهَلَكا تِ َومِ نَ النّارِِ ،باَب اَنْتُ مْ وَُامّى وََنفْسى ِبمُوالتِكُ ْم عَ ّلمَنَا الُ

سدَ مِ نْ دُنْيا نا ،وَِبمُوالتِكُ مْ َتمّ تِ الْكَ ِل َمةَُ ،وعَ ُظمَ تِ الّن ْع َمةُ ،وَائْتَ َلفَ تِ
ص َلحَ ماكا نَ فَ َ
مَعالِ مَ دِينِ نا ،وَاَ ْ

ـ
َجاتـ الرّفي َعةُ ،وَاْلمَقام ُ
ُ
ـ اْلمَ َودّةُ الْواجَِبةُ ،وَالدّر
ضةُ ،وَلَكُم ُ
ـ ُتقْبَلُ الطّا َعةُ اْل ُمفَْترَ َ
اْل ُفرْ َقةُ ،وَِبمُوالتِكُم ْ

حمُودُ ،وَاْلمَكا نُ اْل َمعْلُو ُم عِ ْندَ الِ َعزّوَجَلّ ،وَالْجا هُ اْلعَظي مُ ،وَالشّأ نُ الْكَبيُ ،وَالشّفاعَةُ اْل َمقْبُوَلةُ،
الَْم ْ

رَبّنا آمَنّا بِما اَْنزَلْتَ وَاتَّبعْنَا الرّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشّاهِدينَ ،رَبّنا ل ُتزِ غْ قُلُوبَنا َب ْعدَ ِاذْ َهدَيْتَنا َوهَبْ لَنا
مِنْ َلدُنْكَ رَ ْح َمةً اِنّكَ اَنْ تَ اْلوَهّا بُ ،سُبْحانَ رَبّنا اِ نْ كا نَ َوعْدُ رَبّنا َلمَ ْفعُولً ،يا وَلِىّ الِ اِنّ بَيْن وَبيْنَ

الِ عَزّوَجَلّ ذُنُوبا ل يَأ تى عَلَيْ ها اِلّ رِضاكُ مْ ،فَِبحَقّ مَ نِ ائَْتمَنَكُ ْم عَلى ِسرّهِ وَا سَْترْعا ُكمْ َا ْمرَ َخ ْلقِ هِ
وَ َقرَ نَ طاعَتَكُ مْ بِطاعَتِ هَِ ،لمّا ا سْتَوْهَبُْتمْ ذُنُوب َوكُنْتُ مْ ُشفَعائى ،فَاِنّى لَكُ مْ مُطي عٌ ،مَ نْ اَطاعَكُ مْ َفقَدْ اَطا عَ
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الََ ،ومَ ْن عَصا ُكمْ َف َقدْ عَصَى الََ ،ومَنْ اَحَبّكُمْ َف َقدْ اَحَبّ الََ ،ومَنْ اَْبغَضَكُمْ َف َقدْ اَْبغَضَ الَ ،اَللّـ ُهمّ
ح ّمدٍ وََاهْلِ بَيْتِهِـ الَْخْيارِ الَِْئ ّمةِ الَْبْرارِ َلجَعَلُْتهُم ْـ ُشفَعائي،
اِنّى لَوْ وَ َجدْتُـ ُشفَعاءَ اَ ْقرَبَـاِلَيْكَـ مِن ْـ ُم َ

حقّهِ مْ ،وَ ف ُز ْمرَةِ
ح ّقهِ مُ الّذى اَوْجَبْ تَ َلهُ مْ عَلَيْ كَ اَ سْاَُلكَ اَ نْ ُتدْخِلَ ن ف ُجمْ َلةِ الْعارِفيَ ِبهِ مْ وَِب َ
فَِب َ
اْل َمرْحُوميَ ِبشَفاعَِتهِ مْ ،اِنّ كَ َارْحَ مُ الرّاحِميَ ،وَ صَلّى الُ عَلى ُمحَ ّمدٍ وَآلِ هِ الطّاهِري نَ وَ سَ ّلمَ تَ سْليما

كَثيا ،وَ َحسْبُنَا الُ وَِنعْـمَ الْوَكيلُ .

أقول  :أورد الشّيخ أيضا هذه الزّيارة ف التّهذيب ثّ ذيلها بوداع تركناه اختصارا ،وهذه الزّيارة كما صرّح به العلمة الجلسي (رحه ال) إنّما

هي أرقى الزّيارات الامعة متنا وسندا وهي أفصحها وأبلغها  .وقال والده ف شرح الفقيه  :إ ّن هذه الزّيارة أحسن الزّيارات وأكملها وإنّي ل

أزر الئمّة (عليهم ال سلم) ما د مت ف العتاب القدّ سة الّ ب ا ،و قد أورد شيخ نا ف كتا به الن جم الثّا قب ق صّة تبدي لزوم الواظ بة على هذه
الزّيارة والهتمام ب ا  .قال  :قدم النّ جف الشرف م نذ سبع عشرة سنة تقريبا التّق يّ ال صّال ال سّيد أح د ا بن ال سّيد ها شم ا بن ال سّيد ح سن

الوسوي الرّشت أيّده ال وهو من تّار مدينة رشت ،فزارن ف بيت بصحبة العال الرّبان والفاضل ال صّمدان الشّيخ علي الرّشت طاب ثراه الت

ذكره ف القصّة التية إن شاء ال ،فلمّا نضا للخروج نبّهن الشّيخ ال أنّ السّيد أحد من الصّلحاء السدّدين ولح ال أنّ له قصّة غريبة والجال
حينذاك ل يسمح بأن تف صّل وصادفت الشّيخ بعد بضعة أيّام ينبّئن بارتال ال سّيد من النّجف ويدث ل عن سيته ويوقفن على ق صّته الغريبة،

فأسفت أسفا بالغا على ما فاتن من ساع الق صّة منه نفسه وإن كنت أجل الشّيخ عن أن يالف ما يرويه شيئا مّا وعته أذناه من ال سّيد نفسه،

ولكنّي صادفت ال سّيد ثانيا ف مدي نة الكاظم ي م نذ عدّة أشهر وذلك ف شهر جادى الثّانية من سنتنا هذه حينما عُدت من النّجف الشرف
وكان السيّد راجعا من سامراء وهو يؤمّ ايران ،فطلبت اليه أن يدث ل عن نفسه وعمّا كنت قد وقفت عليه مّا عرض له ف حياته فأجابن ال

ذلك وكان مّا حكاه قضيّتنا العهودة حكاها برمّتها طبقا لا كنت قد سعته من قبل  ،قال  :غادرت سنة } 1280

دار الرز {مدينة رشت

ال تبيز متوخيا ح جّ بيت ال الرام فحللت دار الاج صفر عل يّ التبيزي التّاجر العروف وظللت هناك حائرا ل أجد قافلة ارتل معها حتّى

جهز الاج جبّار الرّائد } جلو دار{ السدّهي

الصبهان قافلة الی طرابوزن فأكريت منه مركوبا وصرت مع القافلة مفردا من دون صديق

وف أول منل من منازل السفر التحق ب رجال ثلثة كان قد رغبهم ف ذلك الاج صفر علي وهم الولی الاج باقر التبيزي الذي كان يج
بالنيابة عن الغي العروف لدی العلماء والاج السيد حسي التبيزي التاجر ورجل يسمی الاج علي وكان يدم فتصاحبنا ف الطريق حتی بلغنا

ارزنة الروم ث قصدنا من هناك الطرابوزن وف احد النازل الت بي البلدين أتانا الاج جبار الرائد } جلو دار{ ينبئنا بأ ّن أمامنا اليوم طريقا ميفا
ويذر نا عن التّخلّف عن الر كب ف قد كنّا ن ن نبت عد غالبا عن القافلة ونتخلّف ،فامتثل نا وعجل نا ال ال سّي وا ستأنفنا ال سي معا ق بل الف جر

بساعتي ونصف أو بثلث ساعات فما سرنا نصف الفرسخ أو ثلثة أرباعه إ ّل وقد أظلم الوّ وتساقط الثّلج بيث كان كلّ منّا قد غطّى رأسه
با لديه من الغطاء واسرع ف السي  ،أما أنا فلم يسعن اللّحوق بم مهما اجتهدت ف ذلك فتخلّفت عنهم وانفردت بنفسي ف الطّريق فنلت
من ظهر فرسي وجلست ف ناحية من الطّريق وأنا مضطرب غاية الضطراب ،فنفقة ال سّفر كانت كلّها معي وهي ستمائة تومانا ،ففكرت ف

أمري مليّا فقرّرت على أن ل أبرح مقا مي حتّى يطلع الفجر  ،ثّ أعود ال النل الذي بت نا ف يه ليلت نا الاض ية ث ار جع ثانيا مع عدّة من الرس

فالتحق بالقافلة وإذا بستان يبدو أمامي فيها فلّح بيده مسحاة يضرب با فروع الشجار فيتساقط ما تراكم عليها من الثّلج ،فدنا منّي وسألن
ل  :عليك بالنّافلة كي تتدي ،فأخذت ف النّافلة
من أنت؟ فأجبت  :انّي قدتلّفت عن الركب ل اهتدي الطريق ،فخاطبن باللّغة الفارسية قائ ً

وعندما فرغت من التهجّد أتان ثانيا قائلً  :أل تض بعد ؟ قلت  :وال ل اهتدي ال الطّريق  ،قال  :عليك بالزّيارة الامعة الكبية وما كنت
حافظا ل ا وال الن ل أقدر أن أقرأ ها من ظ هر القلب مع تكرّر ارتال ال العتاب القدّ سة للزّيارة ،فوق فت قائما وقرأت الزّيارة كاملة من
ل  :أل تبح مكانك بعد  ،فعرض ل البكاء وأجبته  :ل اُغادر مكان بعد فإنّي ل أعرف بالطريق  ،فقال
ظهر القلب  ،فبدال الرّجل لا انتهيت قائ ً
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 :عليك بزيارة العاشوراء ول أكن مستظهرا لا أيضا وال الن ل أقدر أن أقرأها من ظهر قلب  ،فنهضت وأخذت ف قراءتا من ظهر القلب
حت انتهيت من اللّعن وال سّلم ودعاء علقمة  ،فعاد الرّجل إلّ وقال  :أل تنطلق؟ فأجبته انّي سأظل هنا ال ال صّباح  ،فقال ل  :أنا الن ألقك
بالقافلة  ،فركب حارا وحل السحاة على عاتقه وقال ل  :اردف ل على ظهر المار  ،فردفت له  ،ثّ سحبت عنان فرسي فقاومن ول ير معي

 ،فقال صاحب  :ناول ن العنان  .فناول ته إيّاه  ،فأ خذ العنان بيمناه وو ضع ال سحاة على عات قه الي سر وأ خذ ف ال سي فطاو عه الفرس أي سر

الطاوعـة ،ثّ وضـع يده على ركبتـ وقال  :لاذا ل تؤدّون صـلة النّافلة النّافلة النّافلة ،قالاـ ثلث مرّات  ،ثّ قال أيضا  :لاذا تتركون زيارة
عاشوراء } زيارة { عاشوراء } زيارة { عاشوراء كرّرهـــــا ثلث مرّات  ،ثّــــ قال  :لاذا ل تزورون بالزّيارة الامعـــــة
} الكبية { الام عة الام عة الام عة ،وكان يدور ف م سلكه واذا به يلت فت ال الوراء ويقول  :اولئك ،أصحابك قد وردوا النّهر يتوضّؤون

لفريضة الصبح  ،فنلت من ظهر المار وأردت أن أركب فرسي  ،فلم أتكّن من ذلك فنل هو من ظهر حاره وأقام السحاة ف الثّلج وأركبن

فحوّل بالفرس ال جانب الصّحب وإذا ب يول ف خاطري السّؤال من عساه يكون هذا الذي ينطق باللغة الفارسيّة ف منطقة التّرك اليسوعيّي؟

وكيف ألقن بالصّحب خلل هذه الفترة القصية من الزّمان ،فنظرت ال الوراء فلم أجد أحدا ول أعثر على أثر يدلّ عليه فالتحقت بأصدقائي

.

الزّيارة الثّالثة  :ما جعلها العل مة الجل سي الثّامنة من الزّيارات الامعة ف كتا به ت فة الزائر  ،وقال  :هذه زيارة روا ها ال سّيد ابن طاووس ف

خلل أدعية عرفة عن الصّادق صلوات ال عليه ويُزار با ف كلّ مكان وزمان ل سيّما ف يوم عرفة وهي هذه الزّيارة :

اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا رَسُولَ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا نَبِىّ الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا خَِيرَةَ الِ مِنْ خَ ْلقِهِ وَاَمينَهُ عَلى
جةُ الِ عَلى خَ ْلقِ هِ
وَحْيِ هِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْلىَ يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْلىَ ،اَنْ تَ ُح ّ
وَبا بُ عِلْمِ هِ وَوَ صِىّ نَبِيّ هِ وَاْلخَلي َفةُ مِ نْ َب ْعدِ هِ ف ُامّتِ هَِ ،لعَ نَ الُ ُا ّم ًة غَ صَبَتْكَ َحقّ كَ وَ َق َعدَ تْ َم ْقعَدَ كَ ،اَنَا

بَر يٌ مِ ْنهُ مْ َومِ ْن شيعَِتهِ مْ اِلَ ْي كَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ يا فا ِط َمةُ الْبَتُولُ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ يا زَيْ نَ نِساءِ الْعالَميَ،
اَل سّل ُم عَلَيْ كِ يا بِنْ تَ رَ سُولِ الِ رَبّ الْعالَميَ صَلّى الُ عَلَي كِ َوعَلَيْ هِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كِ يا اُمّ اْلحَ سَنِ

وَاْلحُ سَ ْينَِ ،لعَ نَ الُ ُا ّمةً غَ صَبَتْكِ َحقّ كِ َومََنعَتْ كِ ما َجعَلَ هُ ال َل كِ حَللً ،اَنَا بَر يٌ اِلَيْ كِ مِ ْنهُ مْ َومِ نْ

حمّد اْلحَ سَنِ الزّكِىّ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْلىَ َلعَ نَ الُ ُا ّمةً
شيعَِتهِ مْ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْلىَ يا اَبا ُم َ

قَتَلَ ْت كَ وَباَيعَ تْ ف َا ْمرِ كَ وَشاَيعَ تْ اَنَا بَرئٌ اِلَ ْي كَ مِ ْنهُ مْ َومِ نْ شيعَِتهِ مْ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْلىَ يا اَبا

عَ ْبدَالِ اْلحُ سَ ْينَ بْ نَ عَلِىّ صَلَواتُ الِ عَلَيْ كَ َوعَلى اَبي كَ وَ َجدّ كَ ُمحَ ّمدٍ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هَِ ،لعَ َن الُ

ُا ّمةً ا سَْتحَلّتْ َدمَ كَ ،وََلعَ نَ الُ ُا ّمةً قَتَلَ ْت كَ وَا سْتَباحَتْ حَر َي كَ ،وََلعَ نَ الُ اَشْيا َعهُمْ وَاَتْبا َعهُمْ ،وََلعَ َن الُ

اْل ُم َمهّدي نَ َلهُ مْ بِالّتمْكيِ مِ نْ قِتالِكُ مْ ،اَنَا بَرئٌ اِلَى الِ وَاِلَ ْي كَ مِ ْنهُ مْ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْلىَ يا اَ با

ح ّمدَ بْ َن عَلِىّ ،اَلسّلمُ عَلَيْكَ يا مَوْلىَ
حمّد عَلِىّ بْنَ اْلحُسَ ْينِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا مَوْلىَ يا اَبا َج ْعفَر ُم َ
ُم َ
حمّد ،اَلسّل ُم عَلَيْ كَ يا مَوْلىَ يا اَبَا اْلحَسَنِ مُوسَى بْنَ َجعْفَر ،اَلسّل ُم عَلَيْ كَ
يا اَبا عَبْدِالِ َجعْ َفرَ بْنَ ُم َ

حمّدَ بْ َن عَلِىّ ،اَل سّلمُ
سنِ عَلِىّ بْ نَ موُسى ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا مَوْلىَ يا اَبا َج ْعفَر ُم َ
يا مَوْلىَ يا اَبَا اْلحَ َ
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حمّد اْلحَسَنَ بْنَ عَلِىّ،
حمّد ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا مَوْلىَ يا اَبا ُم َ
عَلَيْكَ يا مَوْلىَ يا اَبَا اْلحَسَ ِن عَلِىّ بْنَ مُ َ
ح ّمدَ بْ نَ اْلحَ سَنِ صاحِبَ الزّما نِ ،صَلّى الُ عَلَ ْي كَ َوعَلى
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا مَوْلىَ يا اَبَا الْقا ِسمِ مُ َ

ْتـ بِالِ وَبِمـا اُْنزِلَ
ِكـ الطّا ِهرَةِ الطّيَّبةِ ،يـا مَوالِىّ كُونُوا ُشفَعائي فـ حَطّ ِوزْرى وَخَطاياىَ ،آمَن ُ
عِ ْترَت َ

ل تِ وَاْل ُعزّى ،يا مَوالِىّ
اِلَيْكُ مْ ،وَاَتَوال آ ِخرَكُ مْ بِما اَتَوال اَوّلَكُ مْ ،وََبرِئْ تُ مِ نَ اْلجِبْ تِ وَالطّاغ ُو تِ وَال ّ

اَنَا سِ ْلمٌ ِلمَنْ ساَلمَ ُكمْ ،وَ َحرْ بٌ ِلمَنْ حارَبَكُمَْ ،وعَدُوّ ِلمَنْ عاداكُمْ ،وَوَلِىّ ِلمَنْ والكُمْ اِل يَوْ مِ اْلقِيا َمةِ
وََلعَ نَ الُ ظالِميكُ مْ وَغا صِبي ُكمْ ،وََلعَ نَ الُ اَشْيا َعهُ مْ وَاَتْباعَهُ مْ وَاَ ْهلَ َمذْهَِبهِ مْ ،وَاَْبرَأُ اِلَ الِ وَاِلَيْكُ مْ

مِ ْن ُهمْ .

الزّيارة الرّابعة  :هي الزّيارة العروفة بزيارة أمي ال أوّلا اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا اَميَ الِ ف َارْضِ هِ وَ ُحجّتَ هُ عَلى عِبادِ هِ اَ ْش َهدُ

اَنّ كَ جا َهدْ تَ فِى الِ

ال آخر ما مضى ف زيارات المي (عليه السلم)  ،فنحن قد جعلناها الزّيارة الثّانية من زيارات امي الؤمني

(عليه السلم) .

ش َهدَ َاوْلِيآئِهِ ف
الزّيارة الامسة  :زيارة اَْلحَ ْمدُ لِ الّذى اَ ْش َهدَنا مَ ْ

رَجَب ،الاضية ف أعمال شهر رجب ،فمجموع ما ف هذا

الكتاب من الزّيارات الامعة يبلغ خس زيارات وهي كافية إن شاء ال تعال .

المقام الثّاني
فيما يدعى به عقيب زيارات الئمة )عليهم السلم( .
ب أن يدعى بذا الدّعاء عقيب زيارات الئمة (عليهم السلم) :
قال السيد ابن طاووس  :يستح ّ

اَللّـ ُهمّ ِانْ كانَتْ ذُنوُب َقدْ اَخْ َلقَتْ وَجْهى عِ ْندَكَ وَ َحجَبَتْ دُعائى عَ ْنكَ وَحالَتْ بَيْن وَبَيَْنكََ ،فاَسْاَُلكَ

شرَ عَلَىّ رَ ْحمَتَ كَ وَتَُنزّلَ عَلىّ َبرَكاتِ كَ ،وَِا نْ كانَ تْ َقدْ مََنعَ تْ َا نْ
َا نْ ُتقْبِ َل عَلَىّ بِوَ ْجهِ كَ الْكَريِ وَتَ ْن ُ
َترْفَعَ ل اِلَ ْيكَ صَوتا اَوْ َت ْغ ِفرَ ل ذَنْبا اَوْ تَتَجاوَزَ عَنْ خَطيئَة ُمهْلِكَة فَها اَنَاذا ُمسْتَجيٌ بِ َكرَمِ وَ ْجهِكَ َو ِعزّ

جَللِ كَ ،مُتَوَ سّلٌ اِلَ ْي كَ مَُت َقرّ بٌ اِلَيْ كَ بِاَحَبّ خَ ْلقِ كَ اِلَيْ كَ وَاَ ْك َر ِمهِ مْ عَلَيْ كَ وَاَوْلهُ مْ ِب كَ ،وَاَطْ َو ِعهِ مْ

َل كَ ،وََاعْ َظ ِمهِ مْ مَ ْنزَِلةً َومَكانا عِنْدَ كَ ُمحَمّد ،وَِبعِتْرَتِ هِ الطّاهِري نَ الَِْئ ّمةِ اْلهُداةِ اْل َم ْهدِيّيَ ،الّذي نَ َفرَضْ تَ
عَلى خَ ْلقِ كَ طاعََتهُ مْ وََا َمرْ تَ ِبمَ َودِّتهِ مْ ،وَ َجعَلَْتهُ مْ وُلةَ ا َلْ ْمرِ مِ نْ َب ْعدِ رَ سُوِلكَ صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ،يا
ُمذِلّ كُلّ جَبّار عَنيد ،وَيا ُم ِعزّ اْلمُ ْؤمِنيَ بَلَ غَ َمجْهُودى َفهَ بْ ل َنفْ سِىَ ال سّاعَةَ َورَ ْحمَةً مِنْ كَ َت ُمنّ بِها

عَلَىّ يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .
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ثّ قبّل الضّريح وضع خدّيك عليه وقُل :

اَللّـ ُهمّ ِانّ هذا َمشْ َهدٌ ل َيرْجُو مَ نْ فاتَتْ هُ في هِ رَ ْحمَتُ كَ اَ نْ يَنالَها ف غَ ْيرِ هِ ،وَل اَ َحدٌ اَشْقى مِ ْن ا ْمرِئ

ب عَنْ هُ خائِبا ،اَللّـ ُهمّ اِنّى اَع ُوذُ بِ كَ مِ نْ َشرّ الِْيا بِ وَخَيَْبةِ اْلمُ ْنقَلَ بِ وَاْلمُنا َقشَ ِة عِ ْندَ
صدَهُ مُ َؤ ّملً فَآ َ
قَ َ

اْلحِسابِ ،وَحاشا كَ يا َربّ َا نْ َت ْقرِ نَ طا َعةَ وَلِيّ كَ بِطاعَتِ كَ َومُوالتَ هُ ِبمُوالتِ كَ َو َمعْ صِيََتهُ ِب َمعْ صِيَتِكَ ُثمّ

حمّلَ مِ نْ ُب ْعدِ الْبِلدِ اِل قَ ْبرِ هَِ ،و ِعزّتِ كَ يا رَبّ ل يَ ْن َعقِ ُد عَلى ذلِ كَ ضَميىِ ،اذْ
تُؤْيِ سْ زآِئرَ هُ وَاْلمَُت َ
كانَتِ اْلقُلُوبُ اِلَيْكَ بِاْلجَميلِ تُشيُ .
ثّ صلّ للزّيارة  ،فاذا شئت أن تودع وتنصرف فقُل  :اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ يا اَهْلَ بَيْ تِ النّبُوّةِ َو َم ْعدِ نَ الرّساَلةِ سَلمَ مُ َودّع
ل سَئم وَل قال وَرَ ْح َمةُ الِ وََبرَكاُتهُ .
والشّيخ الفيد (رحه ال) ايضا قد ذكر هذا الدّعاء ولكنّه بعد كلمة (وبالميل تشي)  ،قال  :ثّ قل :

ك عَلى ِسرّهِ،
يا وَلِ ّى الِ اِنّ بَيْ ن وَبَيْ نَ الِ َعزَوَجَلّ ذُنوُبا ل يَأتى عَلَيْ ها اِلّ رِضا كَ ،فَِبحَقّ مَ نِ ائَْتمَنَ َ

وَا سَْترْعاكَ َا ْمرَ خَ ْلقِ هِ ،وَ َقرَ نَ طاعَتَ كَ بِطاعَتِ هَِ ،ومُوالَت كَ ِبمُوالتِ هِ ،تَوَلّ صَلحَ حال مَ عَ الِ َعزّوَجَلّ،
وَا ْجعَلْ َحظّى مِنْ زِيارَتِكَ َتخْليطى بِخالِصى ُزوّارِكَ الّذينَ تَسْأَلُ الَ َعزّوَجَلّ ف عِتْقِ رِقاِبهِمْ ،وََت ْرغَبُ

سنِ ثَواِبهِ مْ ،وَ ها اَنَا الْيَوْ مَ ِبقَ ْبرِ كَ لِئذٌ ،وَِبحُ سْنِ دِفاعِ كَ عَنّى عاِئذٌ ،فَتَلفَ ن يا مَوْلىَ
اِلَيْ هِ ف حُ ْ
ك عِنْدَالِ مَقاما كَريا وَجاها عَظيما صَلّى الُ عَلَيْ كَ
وََا ْدرِكْ ن وَاَ سْأَلِ الَ َعزّوَجَلّ ف َامْرىَ ،فاِنّ َل َ
وَسَ ّلمَ َتسْليما .

أقول  :الفضل للزّائر اذا أراد أن يدعو ف مشهد من الشاهد الشّريفة بل الفضل للدّاعي أينما كان وأيّا ما كانت حاجته  ،أن يبدأ بالدّعاء
لصحّة حجّة العصر وصاحب المر (عليه السلم) وهذا أمر ها مّ ذا فوائد هامّة ل يناسب القام شرحها والشّيخ (رحه ال) قد بسط الكلم ف

ذلك ف الباب العا شر من كتاب النّ جم الثّا قب وذ كر أدع ية ت صّ القام فلياج عه من شاء ،وأخ صر تلك الدّعوات هو ما م ّر ف أعمال اللّيلة

الثّالثة والعشرين من شهر رمضان ف خلل أدعية العشر الواخر ونن قد أوردنا ف خلل آداب زيارة السي (عليه السلم) دعاء يدعى به ف
كافّة الشاهد الشّريفة .

المقام الثّالث
في ذكر الصّلوات على الحجج الطّاهرين )عليهم السلم( .
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قال الطّوسي ف الصباح ف خلل أعمال يوم المعة  :أخبنا جاعة من أصحابنا عن أب الفضّل الشّيبان  ،قال  :حدّثنا أبو ممّد عبد ال بن
ممّد العابد بالدالية لفظا  ،قال  :سألت مولي المام السن العسكري (عليه السلم) ف منله بس ّر من رأى سنة خس وخسي ومائتي يلي

عليّ الصّلة على النّب وأوصيائه (عليهم السلم) وأحضرت معي قرطاسا كبيا ،فأملى عليّ لفظا من غي كتاب وقال  :أكتب .

الصّلة على النّبي (صلى ال عليه وآله وسلم(
ص ّل عَلى ُمحَمّد كَما اَحَلّ حَللَ كَ،
ص ّل عَلى ُمحَمّد كَما َحمَلَ وَحْيَ كَ ،وَبَلّ غَ رِسالتِكَ ،وَ َ
اَللّـهُمّ َ

حمّد كَما اَقا مَ ال صّلةَ ،وَآتَى الزّكاةََ ،ودَعا اِل ديِن كَ،
وَ َحرّ مَ حَرامَ كََ ،وعَلّ مَ كِتابَ كَ ،وَ صَ ّل عَلى ُم َ
ص ّدقَ بِ َوعْدِ كَ ،وَاَ ْشفَ قَ مِ نْ وَعيدِ كَ ،وَ صَ ّل عَلى ُمحَمّ د كَ ما َغ َفرْ تَ بِ هِ
حمّ د كَ ما َ
وَ صَ ّل عَلى ُم َ

ص ّل عَلى ُمحَمّ د كَ ما دَ َفعْ تَ بِ ِه الشّقاءَ،
الذّنُو بَ ،وَ سََترْتَ بِ هِ اْلعُيُو بَ وَ َفرّجْ تَ بِ هِ الْ ُكرُو بَ ،وَ َ
ص ّل عَلى ُمحَمّ د كَ ما رَ ِحمْ تَ بِ هِ
شفْ تَ بِ هِ اْل َغمّاءَ ،وَاَجَبْ تَ بِ هِ الدّعاءَ ،وََنجّيْ تَ بِ هِ مِ نَ الْبَلءِ ،وَ َ
َو َك َ

اْلعِبادَ ،وَاَحْيَيْتَـبِهِـ الْبِلدَ ،وَقَصَـمْتَ بِهِـ اْلجَباِبرَةَ ،وََاهْلَكْتَـ بِهِـ اْلفَراعَِنةَ ،وَصَـ ّل عَلى ُمحَمّدـ كَمـا
سرْتَ بِ هِ الَْ صْنامَ ،وَرَ ِحمْ تَ بِ هِ الَْنا مَ ،وَ صَ ّل عَلى
ض َعفْ تَ بِ هِ ا َلْمْوالَ ،وَاَ ْحرَ ْز تَ بِ هِ مِ نَ الَْهْوالِ ،وَكَ َ
اَ ْ

حمّد كَما َبعَثْتَ هُ ِبخَ ْيرِ ا َلْدْيا نِ ،وََا ْعزَزْ تَ بِ هِ الْيا نَ ،وَتَّبرْ تَ بِ هِ الَْوْثا نََ ،وعَ ّظمْ تَ بِ هِ الْبَيْ تَ اْلحَرا مَ،
ُم َ
ص ّل عَلى ُمحَمّد وَاَهْلِ بَيِْتهِ الطّاهِرينَ الَْخْيارِ وَسَ ّلمْ َتسْليما .
وَ َ

الصّلة على أمير المؤمنين (عليه السلم(
صفِّيهِ وَوَزيرِ هَِ ،ومُ سْتَوْ َدعِ
ص ّل عَلى اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ عَلِىّ بْ نِ َا ب طالِب اَ خى نَبِيّ كَ وَوَلِيّ هِ وَ َ
اَللّ ـ ُهمّ َ
حجّتِهِ ،وَالدّاعى اِل شَريعَتِهِ ،وَخَليفَتِهِ ف ُامّتِهَِ ،و ُمفَرّجِ
عَ ْلمِهَِ ،ومَوْضِعِ ِسرّهِ ،وَبابِ حِ ْكمَتِهِ ،وَالنّاطِقِ ِب ُ
صمِ الْ َك َفرَةِ َو ُمرْغِ مِ اْل َفجَرَةِ الّذى َجعَلْتَ هُ مِ نْ نَبِيّ كَ ِبمَ ْنزَِلةِ هاروُ نَ مِ نْ مُو سى،
ب عَ نْ وَ ْجهِ هِ ،قا ِ
الْكرْ ِ

اَللّـهُمّ والِ مَنْ والهُ وَعادِ مَنْ عاداهُ ،وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ ،وَا ْخذُلْ مَنْ َخذَلَهُ ،وَاْلعَنْ مَنْ نَصَبَ لَهُ مِنَ
صلّيْتَ عَلى اَحَد ِمنْ اَوْصِياءِ اَنْبِياِئكَ يا رَبّ الْعالَميَ .
الَْوّليَ وَالْخِرينَ ،وَصَ ّل عَلَ ْيهِ اَ ْفضَلَ ما َ

الصّلة على سيّدة النّساء فاطمة (عليها السلم(
صفِيائِكَ ،الّتِى انَْتجَبْتَها
ص ّل عَلَى الصّدّي َقةِ فا ِط َمةَ الزّكِّيةِ حَبيَبةِ حَبيبِكَ وَنَبِيّكَ ،وَاُمّ اَحِبّائِكَ وَاَ ْ
اَللّـ ُهمّ َ
وَ َفضّلْتَها وَاخَْترْتَها عَلى نِساءِ الْعالَميَ ،اَللّـ ُهمّ كُ نِ الطّالِ بَ لَها ِممّ نْ ظَ َلمَها وَا سَْتخَفّ ِبحَقّهاَ ،وكُ نِ

الثّاِئرَ اَللّـهُمّ ِبدَ مِ َاوْلدِها ،اَللّـ ُهمّ وَكَما َجعَلْتَها اُمّ اَِئ ّمةِ اْلهُدى ،وَحَلي َلةَ صاحِبِ اللّواءِ ،وَالْكَر َيةَ
360

عِ ْندَ اْلمَلَءِ ا َلْعْلى ،فَ صَلّ عَلَيْها َوعَلى ُامّها صَلةً تُ ْكرِ مُ بِها وَجْ هَ أبيها ُمحَمّد صَلّى الُ عَلَيْ هِ وَآلِ هِ،
وَُت ِقرّ بِها َاعُْينَ ذُرّيّتِها ،وَاَبْ ِل ْغهُ ْم عَنّى ف هذِهِ السّا َعةِ اَ ْفضَلَ الّتحِّيةِ وَالسّلمِ .

الصّلة على الحسن والحسين (عليهما السلم(
سنِ وَاْلحُ سَيْ ِن عَبْدَيْ كَ وَوَلِيّيْ كَ ،وَابْنَىْ رَ سُولِكَ ،وَ سِبْطَى الرّ ْح َمةِ ،وَ سَّيدَىْ
ص ّل عَلَى اْلحَ َ
اَللّ ـ ُهمّ َ
ص ّل عَلَى اْلحَسَنِ
ت عَلى اَحَد مِنْ اَوْلدِ النّبِّييَ وَاْل ُمرْسَليَ ،اَللّـ ُهمّ َ
شَبابِ اَهْلِ اْلجَّنةِ ،اَ ْفضَلَ ما صَلّيْ َ

ابْ نِ سَّيدِ النّبِيّيَ وَوَ صِىّ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا ابْ نَ سَّيدِ

الْوَ صِّييَ ،اَ ْشهَدُ اَنّ كَ يَا ابْ نَ اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ اَميُ الِ وَابْ نُ اَمينِ هِ ،عِشْ تَ مَظْلُوما َو َمضَيْ تَ شَهيدا،

سدَ ُه عَنّى ف هذِ هِ
وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ الِْما مُ الزّكِىّ الْهادِى اْل َم ْهدِىّ ،اَللّ ـ ُهمّ صَلّ عَلَيْ هِ وَبَلّ غْ رُوحَ هُ وَجَ َ

ال سّا َعةِ اَ ْفضَلَ الّتحِّيةِ وَال سّلمِ ،اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلَى اْلحُ سَيْنِ بْ نِ عَلِىّ اْلمَظْلُو مِ الشّهيدِ ،قَتيلِ الْ َكفَرَةِ
جرَةِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا اَبا عَبْدِالِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ رَ سُولِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يَا ابْ نَ
وَطَري حِ اْل َف َ

اَميِ اْلمُ ْؤمِنيَ اَ ْشهَدُ موُقِنا اَنّ كَ اَميُ الِ وَابْ نُ اَمينِ هِ ،قُتِلْ تَ مَ ْظلُوما َو َمضَيْ تَ شَهيدا ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ الَ

تَعال الطّالِ بُ بِثا ِر كََ ،ومُ ْنجَزٌ ما َو َعدَ كَ مِ نَ النّ صْرِ وَالتّاْييدِ ف هَل كِ عَدُوّ كَ وَاِظْهارِ َدعْوَتِ كَ ،وَاَ ْش َهدُ
اَنّ كَ وَفَيْ تَ ِب َعهْدِ الِ ،وَجا َهدْ تَ ف سَبيلِ ،الِ َوعَبْد تَ الَ ُمخْلِ صا حَتّى أتا كَ الْيَقيُ َلعَ نَ الُ ُا ّمةً

ت عَلَ ْي كَ ،وَاَْبرَأُ اِلَى الِ تَعال ِممّ نْ َا ْكذَبَ كَ وَا سَْتخَفّ
قَتَلَ ْت كَ ،وََلعَ نَ الُ ُا ّمةً َخذَلَتْ كَ ،وََلعَ نَ الُ ُا ّمةً اَلَبّ ْ

حقّ كَ وَا سَْتحَلّ َدمَ كَِ ،باَب اَنْ تَ وَُامّى يا اَبا عَ ْبدِالِ َلعَنَ الُ قاتِ َل كَ ،وََلعَ نَ الُ خاذِلَ كَ ،وََلعَ نَ الُ مَنْ
ِب َ
صرْكَ ،وََلعَنَ الُ مَنْ سَبا نِساءَكَ اَنَا اِلَى الِ مِ ْنهُمْ بَرئٌ َومِمّنْ والهُمْ
َسمِعَ وَاعِيَتَ كَ فَلَمْ ُيجِبْ كَ وَلَمْ يَنْ ُ

وَمالَهُ مْ وَاَعاَنهُ ْم عَلَيْ هِ ،وَاَ ْش َهدُ اَنّ كَ وَالَِْئ ّمةَ مِ نْ وُْلدِ كَ كَ ِل َمةُ الّتقْوى وَبا بُ اْلهُدى وَاْل ُعرْوَةُ اْلوُثْ قى

جةُ عَلى َاهْ ِل الدّنْيا ،وَاَ ْشهَدُ اَنّى بِكُ مْ مُ ْؤمِ نٌ وَِبمَ ْنزِلَتِكُ مْ موُقِ نٌ ،وَلَكُ مْ تابِ عٌ بِذا تِ َنفْسى وَشَرايِ عِ
حّ
وَاْل ُ
دين وَخَواتي ِم عَمَلى َومُ ْنقَلَب ف دُنْياىَ وَآ ِخرَتى .

الصّلة على عليّ بن الحسين (عليهما السلم(
ص ّل عَلى عَلِىّ بْنِ اْلحُسَيْنِ سَّيدِ الْعابِدينَ الّذىِ اسَْتخْ َلصْتَهُ لَِنفْسِكَ ،وَ َجعَلْتَ مِنْهُ اَِئ ّمةَ اْلهُدىَ
اَللّـهُمّ َ
ص َطفَيَْتهُ وَ َجعَلْتَ هُ هادِيا
الّذي نَ يَهدُو نَ بِاْلحَقّ وَبِ هِ َي ْعدِلُو نَ اخَْترْتَ هُ لَِنفْ سِكَ ،وَ َط ّهرْتَ هُ مِ نَ الرّجْ سِ ،وَا ْ
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ت عَلى اَحَد مِ نْ ذُرَّيةِ اَنْبِيائِ كَ حَتّى تَ ْبلُ غَ بِ هِ ما َت ِقرّ بِ هِ عَيْنُ هُ
َم ْهدِيّا ،اَللّـ ُهمّ فَ صَ ّل عَلَيْ هِ اَ ْفضَلَ ما صَلّيْ َ
ك عَزيزٌ حَكيمٌ .
فِى الدّنْيا وَالْ ِخرَةِ،اِنّ َ

الصّلة على محمّد بن عليّ (عليهما السلم(
ص ّل عَلى ُمحَ ّمدِ ْب ِن عَلِىّ ،با ِقرِ اْلعِ ْلمِ وَاِمامِ اْلهُدى ،وَقاِئدِ اَ ْهلِ الّتقْوى وَاْلمُنْتَجَبِ ِمنْ عِبادِكَ،
اَللّـ ُهمّ َ
اَللّـ ُهمّ َوكَما َجعَلْتَ ُه عَلَما ِلعِبادِ كَ َومَنارا لِبِلدِ كََ ،ومُ سْتَ ْودَعا ِلحِ ْكمَتِ كَ َومَُترْجِما ِلوَحْيِ كَ ،وََا َمرْ تَ

ت عَلى اَحَد مِ نْ ذُرَّيةِ اَنْبِياِئ كَ
بِطاعَتِ هِ وَ َحذّ ْر تَ مِ نْ َمعْ صِيَِتهِ ،فَ صَ ّل عَلَيْ هِ يا رَبّ اَ ْفضَلَ ما صَلّيْ َ
صفِيائِكَ وَرُسُ ِلكَ وَُامَناِئكَ يا َربّ الْعالَميَ .
وَاَ ْ

الصّلة على جعفر بن محمّد (عليهما السلم(
حقّ ،النّورِ اْلمُبيِ ،اَللّـ ُهمّ
حمّد الصّا ِدقِ ،خازِنِ اْلعِلْمِ ،الدّاعى اِلَيْكَ بِاْل َ
ص ّل عَلى َج ْعفَرِ بْنِ ُم َ
اَللّـهُمّ َ
ح ِفظَ دينِ كَ،
َوكَما َجعَلْتَ هُ َمعْدِ نَ كَلمِ كَ وَوَحْيِ كَ وَخا ِز َن عِ ْلمِ كَ وَلِسانَ تَوْحيدِ كَ ،وَوَلِىّ َا ْمرِ كَ َومُ سَْت ْ

ججِكَ اِنّكَ حَميدٌ مَجيدٌ .
صفِياِئكَ وَ ُح َ
ت عَلى اَحَد مِنْ اَ ْ
َفصَ ّل عَلَ ْيهِ اَ ْفضَلَ ما صَلّيْ َ

الصّلة على موسى بن جعفر (عليهما السلم(
ص ّل عَلَى الَْميِ اْلمُؤْتَمَ نِ مُو سَى بْ نِ َج ْعفَر ،الَْبرّ الْوَفِىّ الطّا ِهرِ الزّكِىّ ،النّورِ اْلمُبيِ الُْمجْتَ ِهدِ
اَللّـهُمّ َ
الُْمحْتَ سِبِ ،ال صّاِب ِر عَلَى الَْذى في كَ ،اَللّ ـ ُهمّ َوكَ ما بَلّ َغ عَ نْ آبائِ هِ مَا ا سْتُ ْو ِدعَ مِ نْ َا ْمرِ كَ وََنهْيِ كَ،
شدّةِ فيما كانَ يَلْقى مِنْ ُجهّالِ قَ ْو ِمهَِ ،ربّ َفصَ ّل عَلَيْهِ اَ ْفضَلَ
حجّةَ وَكاَبدَ اَهْلَ اْل ِعزّةِ وَال ّ
وَ َحمَ َل عَلَى الَْم َ
ك غَفوُرٌ رَحيمٌ .
ت عَلى اَحَد ِممّنْ اَطاعَكَ وََنصَحَ ِلعِبادِكَ ،اِنّ َ
وََا ْكمَلَ ما صَلّيْ َ

الصّلة على عليّ بن موسى (عليهما السلم(
ص ّل عَلى عَلِىّ بْ نِ مُوسىَ اّلذِى ارَْتضَيْتَ هُ َورَضي تَ بِ هِ مَ نْ شِئْ تَ مِ نْ خَ ْلقِ كَ ،اَللّـ ُهمّ وَكَما
اَللّـ ُهمّ َ
سرِ
صحَ َل ُهمْ فِى ال ّ
ج ًة عَلى خَ ْلقِكَ وَقائِما بَِا ْمرِكَ وَناصِرا لِدينِكَ وَشاهِدا عَلى عِبادِكََ ،وكَما نَ َ
َجعَلَْتهُ ُح ّ
ت عَلى اَحَد مِ نْ
وَاْلعَلنَِيةِ َودَ عا اِل سَبي ِلكَ بِاْلحِ ْك َمةِ وَاْلمَ ْوعِ َظةِ اْلحَ سَنَةِ ،فَ صَ ّل عَلَيْ هِ اَ ْفضَلَ ما صَلّيْ َ

اَوْلِيآئِكَ وَخَِيرَتِكَ ِمنْ خَ ْل ِقكَ ،اِنّكَ جَوادٌ كَريٌ .
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الصّلة على محمّد بن عليّ بن موسى (عليهم السلم(
ص ّل عَلى ُمحَ ّمدِ بْ ِن عَلِىّ بْ نِ مُوسى عَلَ مِ التّقى وَنُورِ اْلهُدىَ ،و َم ْعدِ نِ الْوَفاءِ وَ َفرْ عِ ا َلْزْكِياءِ،
اَللّـ ُهمّ َ
ك عَلى وَحْيِ كَ ،اَللّ ـهُمّ فَكَ ما َهدَيْ تَ بِ هِ مِ َن الضّلَلةِ وَا سْتَ ْن َقذْتَ بِ هِ مِ نَ
وَخَلي َفةِ الَْوْ صِياءِ ،وَاَمينِ َ

ت عَلى اَحَد مِ نْ
اْلحَ ْيرَةِ ،وَاَرْ َشدْ تَ بِ هِ مِ نْ اهْتَدى وَزَكّيْ تَ بِ هِ مَ نْ َتزَكّى ،فَ صَلّ عَلَيْ هِ اَ ْفضَلَ ما صَلّيْ َ
ك عَزيزٌ حَكيمٌ .
اَوْلِيائِكَ وََبقِّيةِ َاوْصِياِئكَ اِنّ َ

الصّلة على عليّ بن محمّد (عليهما السلم(
جةِ عَلَى
حّ
ص ّل عَلى عَلِىّ بْ نِ ُمحَمّد ،وَ صِىّ الَْوْ صِياءِ وَاِما مِ الَْْتقِياءِ ،وَخَلَ فِ اَِئمّ ِة الدّي نِ وَاْل ُ
اَللّـهُمّ َ
شرَ بِاْلجَزيلِ مِ نْ ثَواِب كَ وَاَْن َذرَ
اْلخَلئِ قِ اَ ْجمَعيَ ،اَللّـ ُهمّ كَما َجعَلْتَ هُ نُورا يَ سْتَضيءُ بِ هِ اْلمُ ْؤمِنُو نَ ،فََب ّ

َكـ
ّنـ شَرايِع َ
ّمـ حَرامَكـَ ،وَبَي َ
َكـ وَ َحر َ
ِكـ وَاَحَلّ حَلل َ
َأسـكَ َوذَ ّكرَ بِايات َ
ِنـ عِقابِكـَ ،وَ َحذّرَ ب َ
َليمـ م ْ
بِالْ ِ
صلّيْتَ عَلى
وَفَراِيضَكَ ،وَحَضّ عَلى عِبادَتِكَ وََا َمرَ بِطاعَتِكَ وَنَهى عَنْ َمعْصِيَتِكَ ،فَصَ ّل عَلَيْهِ اَ ْفضَلَ ما َ

اَحَد ِمنْ اَوْلِيائِكَ َوذُرّّيةِ اَنْبِياِئكَ ،يا اِلـهَ الْعالَميَ .

قال الرّاوي أبو ممّد اليمن  :فلمّا انتهيت ال ال صّلة عل يه أمسك  ،فقلت له ف ذلك  ،فقال  :لو ل انّه دين أمرنا أن نبل غه ونؤدّيه ال أهله
لحببت المساك ولكنّه الدّين  ،أكتب به .

الصّلة على الحسن بن عليّ بن محمّد (عليهم السلم(
حمّد ،الَْبرّ الّتقِىّ الصّا ِدقِ الْوَفِىّ ،النّورِ اْلمُضيءِ خازِ ِن عِ ْلمِكَ
ص ّل عَلَى اْلحَسَنِ بْنِ عَلِىّ بْنِ ُم َ
اَللّـهُمّ َ

ج ِة عَلى اَهْ ِل الدّنْيا ،فَصَلّ
وَاْل ُمذَ ّكرِ بِتَوْحيدِ كَ ،وَوَلِىّ َا ْمرِكَ وَخَلَفِ اَِئ ّمةِ الدّينَ اْلهُداةِ الرّاشِدينَ ،وَاْلحُ ّ

ججِكَ وََاوْلدِ رُسُلِكَ ،يا اِلـهَ الْعالَميَ .
صفِياِئكَ وَ ُح َ
ت عَلى اَحَد مِنْ اَ ْ
عَلَ ْيهِ يا َربّ اَ ْفضَلَ ما صَلّيْ َ

الصّلة على وليّ المر المنتظر (عليه السلم(
ت عَ ْنهُمُ الرّجْسَ
ص ّل عَلى وَلِيّكَ وَابْنِ اَوْلِيائِكَ الّذينَ َفرَضْتَ طاعََتهُمْ وَاَوْجَبْتَ َح ّقهُمْ وََاذْهَبْ َ
اَللّـهُمّ َ
صرْ بِ هِ اَوْلِياءَ كَ وَاَوْلِيا َء هُ وَشيعَتَ هُ وَاَنْ صا َرهُ،
صرْ بِ هِ لِدينِ كَ وَانْ ُ
صرْهُ وَانْتَ ِ
وَ َط ّهرَْتهُ مْ تَطْهيا ،اَللّ ـ ُهمّ انْ ُ

وَا ْجعَلْنا مِ ْنهُ مْ ،اَللّـهُمّ َا ِعذْ هُ مِ نْ َشرّ كُلّ باغ وَطاغ َومِ نْ َشرّ جَمي عِ خَ ْل ِق كَ ،وَا ْحفُظْ هُ مِ نْ بَيْ نِ يَدي هِ

َومِنْ خَ ْلفِهِ َوعَنْ يَمينِهِ َوعَنْ شِمالِهِ ،وَا ْحرُ ْسهُ وَامَْنعْهُ َانْ يوُ صَلَ اِلَيْهِ بِسوُء ،وَا ْحفَظْ فيهِ رَ سُولَكَ ،وَآلِ
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صرْ نا صِريهِ وَا ْخذُلْ خاذِلي هِ ،وَاقْ صِمْ بِ هِ جَباِبرَةَ الْ ُك ْفرِ
صرِ ،وَانْ ُ
رَ سوُِلكَ وَاَ ْظ ِهرْ بِ هِ اْل َعدْلَ وَاَّيدْ هُ بِالنّ ْ
وَاقُْتلْ بِهِـ الْ ُكفّارَ وَاْلمُنافِقيَ وَجَميعَـ اْلمُ ْلحِدينَـ حيثُـ كانُوا مِن ْـ مَشارِقِـ الَْرْضَـ َومَغارِبِهـا وََبرّهـا

ك عَلَيْ هِ وَآلِ هِ ال سّلمُ ،وَا ْجعَلْنِى ال ّل ُهمّ مِ نْ اَنْصارِهِ
حرِها وَا ْملَْ بِ هِ ا َلْرْ ضِ َعدْلً وَاَ ْظ ِهرْ بِ هِ دي نَ نَبِيّ َ
وََب ْ
حقّ آميَ .
حذَرُونَ اِلـهَ اْل َ
حمّد ما يَأمَلوُنَ وَف عَدُوّ ُهمْ ما َي ْ
وََاعْواِنهِ وَاَتْبا ِعهِ وَشيعَِتهِ وََارِن ف آلِ ُم َ

الخاتمة
ف زيارة النبياء العظام (عليهم السلم) وابناء الئمة الكرام وقبور الؤمني اسكنهم ال دار السّلم وتتوي على مطالب ثلثة :

المطلب الوّل :
في زيارة النبياء العظام (عليهم السلم( .
اعلم ا ّن تكر ي ال نبياء (علي هم ال سلم) وتعظيم هم وا جب عقلً وشرعا ل نفرّق ب ي أ حد من ر سله وزيارت م راج حة م ستحسنة والعلماء قد

صرّحوا با ستحباب زيارت م ول يس ف ال نبياء (علي هم ال سلم) وإن كثروا من يعرف مو ضع قبه الّ القليلون و هم على ما أع هد آدم (عل يه

السلم)  ،ونوح (عليه السلم)  ،وها مدفونان عند مرقد امي الؤمني (عليه السلم)  ،وابراهيم (عليه السلم)  ،وقبه ف القدس الليل قُرب

بيت القدس وبواره مراقد سارة زوجته واسحاق ويعقوب ويوسف (عليهم السلم)  ،واساعيل (عليه السلم)  ،وامّه هاجر مدفونان ف الجر
ف السجد الرام وفيه قبور النبياء (عليهم السلم) وعن الباقر (عليه السلم) قال  :ما بي الركن والقام مكتظ بقبور النبياء .
وعن الصادق (عليه السلم) قال  :ما بي الرّكن اليمان والجر السود مراقد سبعي نبيّا من النبياء (عليهم السلم) .
وف بيت القدّس قبور عدّة من النبياء كداوُد (عليه السلم) وسليمان وغيها من النبياء العروفي هناك سلم ال عليهم أجعي ،وقب زكريّا

(عليه السلم) معروف ف حلب ،وليونس (عليه السلم) على شري عة الكوفة بقعة ذات قبّة معرو فة  ،وقبا هود (عليه السلم)وصال (عليه
ال سلم) ف النّ جف الشرف مشهوران ،ومر قد ذي الك فل على شا طئ الفرات مشهور  ،و هو يب عد عن الكو فة  .والنّب جرج يس قبه مدي نة

الوصل  ،وف خارج الدينة قب شيث هبة ال  ،وقب النّب دانيال ف شوش  ،وقب يوشع مقابل مسجد براثا وغيهم سلم ال عليهم أجعي ،وأمّا

كيف ية زيارتم (عليهم السلم)  ،فلم أظفر بزيارة مأثورة ت صّهم عدا ما سلف ف باب زيارة أم ي الؤمني (عليه ال سلم) من زيارة آدم ونوح

(عليهما السلم)  ،ولكن ما جعلناها الول من الزّيارات الامعة يُزار با النبياء أيضا (عليهم السلم) كما يبدو من روايتها ويشهد لذلك أن
ش يخ الل يل ممّد بن الشهدي وال سّيد الج ّل عل يّ بن طاووس ف م صباح الزّائر وغيه ا رضوان ال علي هم قد أوردوا هذه الزّيارة لش هد
ال ّ

يو نس (عل يه ال سلم) ع ند بيان م آداب دخول مدي نة الكو فة ،والظنون ا ّن ذكر هم هذه الزّيارة لذا الش هد ل يس الّ ل ا يبدو من العموم من
روايتها ،وكيف كان فمن الناسب الزّيارة با ف الراقد الشّريفة للنبياء ( صلى ال عليه وآله وسلم) وقد أثبتنا الزّيارة فيما سلف فل حاجة ال
اعادتا هنا فمن شاء فليجع ال الزّيارة الامعة الول وينتفع بفضلها العظيم .

المطلب الثّاني :
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في زيارة البناء العظام للئمة (عليهم السلم) .
وهم ابناء اللوك بال قّ وقبورهم منابع الفيض والبكة ومهابط الرّحة والعناية الليّة والعلماء قد صرّحوا باستحباب زيارة قبورهم وهي والمد
ل منتشرة ف غالب بلد الشّيعة بل وف القرى والباري واطراف البال والودية وهي دائما ملذ الضطرّين وملجأ البائسي وغياث الظلومي

وتسلية للقلوب الذّابلة وستض ّل كذلك ال يوم القيامة ،وقد برز من كثي من هذه الراقد الشّريفة كرامات وخوارق للعادات ولكن ل يفى انّ
الزائر اذا شاء أن يش ّد الرّحل ال شيء من هذه الراقد موقنا ببلوغه فيض رحة ال وبكشف كروبه فينبغي أن يرز فيه شرطان :
الوّل  :جللة صاحب ذلك الرقد وعظمة شأنه اضافة ال ما حازه من شرافة النّسب وتعرف هذه من كتب الحاديث والنساب والتّواريخ .
الثّان  :التأكّد من صحّة نسبة هذا الرقد اليه ،وما حاز كل الشّرطي من الشاهد قليل جدّا ونن قد أشرنا ف كتاب هديّة الزّائر ال عدّة مراقد

قد اجتمع فيه الشّرطان واشرنا ف كتاب نفثة الصدور وكتاب منتهى المال ال مرقد مسن بن السي (عليه السلم) وهذا الكتاب ل يسع

التّفصيل فنقتصر على ذكر اثني منها :
الوّل  :مشهد ال سّيدة الليلة العظيمة فاطمة بنت موسى بن جعفر (عليه السلم) وقبها الشّريف ف بلدة قم الطّيبة معروف مشهور وله قبّة
شامة وضريح وصحون وخدم كثيون وأوقاف وافرة وهو قرّة العي لهال قم وملذ لعامّة اللق ما يشدّ اليه الرّحال ف كلّ سنة خلق كثي من

أقاصي البلد فيتحمّلون متاعب السّفر ابتغاء فضيلة زيارتا وفضلها وجللا يعرف من كثي من الخبار .

روى الصّدوق بسند كالصّحيح عن سعد بن سعد  ،قال  :سألت الرّضا (عليه السلم) عن فاطمة بنت موسى بن جعفر (عليهما السلم)  ،فقال
 :من زارها فله النّة .

وروى بسند معتب آخر عن ممّد التّقي بن الرّضا (عليهما السلم) قال  :من زار قب عمّت بقم فله النّة .
وروى العلمة الجلسي (رحه ال) عن بعض كتب الزّيارات عن عل يّ بن ابراهيم عن أبيه عن سعد الشعر يّ القم يّ عن الرّضا صلوات ال
عليه  ،قال  :قال  :يا سعد عندكم لنا قب  ،قلت  :جعلت فداك قب فاطمة (عليها السلم)بنت موسى بن جعفر (عليه السلم)  ،قال  :بلى،

من زارها عارفا بقّها فله النّة ،فاذا أتيت القب فقم عند رأسها مستقبل القبلة وقُل أربعا وثلثي مرّة َالُ اَكَْبرُ وثلثا وثلثي مرّة سُبْحانَ

ح ْمدُ لِ
الِ وثلثا وثلثي مرّة اَْل َ

ثّ قُل :

صفْوَةِ الِ ،اَل سّل ُم عَلى نُوح نَبِىّ الِ ،اَل سّل ُم عَلى اِبْراهي مَ خَليلِ الِ ،اَل سّل ُم عَلى
اَل سّل ُم عَلى آدَ مَ َ
مُوسى كَلي مِ الِ ،اَل سّل ُم عَلى عيسى رُو حِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا رَ سُولَ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا خَ ْيرَ
ح ّمدَ بْ َن عَ ْبدِ الِ خاتَمَ النّبِّييَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ
صفِىّ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا مُ َ
خَلْ ِق الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا َ

يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ عَلِىّ بْ نَ اَب طالِب وَ صِىّ رَ سُولِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ يا فا ِط َمةُ سَّيدَةَ نِساءِ الْعالَميَ،

اَل سّلمُ عَلَيْكُما يا سِ ْبطَىْ نَبِىّ الرّحْ َمةِ وَ سَّيدَىْ شَبا بِ اَ ْهلِ اْلجَّنةِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا عَلىّ بْ نَ اْلحُ سَ ْينِ

حمّدَ بْ َن عَلِىّ با ِقرَ اْلعِلْ مِ َب ْعدَ النّبِىّ ،اَل سّلمُ
سَّيدَ الْعابِدي نَ وَ ُقرّةَ عَيْ نِ النّاظِري نَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُم َ

عَلَيْ كَ يا َج ْع َفرَ بْ نَ ُمحَمّ د ال صّا ِدقَ الْبارّ الَْميَ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا مُو سَى بْ نَ َجعْفَر الطّا ِهرَ ال ّط ْهرَ،
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ح ّمدَ بْ نَ عَلِىّ الّتقِىّ ،اَل سّلمُ
اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا عَلِىّ بْ نَ مُو سَى الرّ ضا اْلمُرْتَ ضى ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا مُ َ
سنَ بْ َن عَلِىّ ،اَل سّل ُم عَلَى الْوَصىّ
صحَ الَْميَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا حَ َ
حمّد الّنقِىّ النّا ِ
عَلَيْ كَ يا عَلِىّ بْ نَ ُم َ

ك عَلى خَ ْلقِ كَ،
مِ نْ َب ْعدِ هِ ،اَللّ ـ ُهمّ صَ ّل عَلى نُورِ كَ وَ سِراجِكَ وَوَلِىّ وَلِيّ كَ وَوَ صِىّ وَ صِيّكَ ،وَ ُحجّتِ َ
اَل سّل ُم عَلَيْ كِ يا بِنْ تَ رَ سُولِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ يا بِنْ تَ فا ِط َمةَ و خَد َيةَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ يا بِنْ تَ
سنِ وَاْلحُ سَ ْينِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ يا بِنْ تَ وَلِىّ الِ اَل سّل ُم عَلَيْ كِ
اَميِاْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ يا بِنْ تَ اْلحَ َ

يا اُخْ تَ وَلِىّ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ يا َعمّةَ وَلِىّ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كِ يا بِنْ تَ مُو سَى بْ نِ َج ْعفَر َورَ ْحمَ ُة الِ

شرَنا ف ُز ْمرَتِكُمْ وَاَوْ َردَنا حَوْضَ نَبِيّكُمْ،
وََبرَكاتُهُ ،اَلسّل ُم عَلَيْكِ عَرّفَ الُ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ فِى اْلجَّنةِ ،وَ َح َ
سرُورَ
وَ سَقانا بِكَأ سِ َجدّكُ مْ مِ نْ َي ِد عَلِىّ بْ نِ اَب طالِب صَلَواتُ الِ عَلَيْكُ مْ اَ ْسأَلُ الَ اَ نْ ُيرِيَنا فيكُ مُ ال ّ
حمّد صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ،وَاَنْ ل يَسْلُبَنا َم ْعرِفَتَكُمْ اِنّهُ
ج َمعَنا وِاِيّاكُمْ ف ُز ْمرَةِ َجدّكُمْ ُم َ
وَاْل َفرَجَ ،وَاَنْ َي ْ

وِلِىّ قَديرٌ ،اََت َقرّ بُ اِلَى الِ ِبحُبّكُ مْ وَالْبَراَئةِ مِ نْ َاعْدائِكُ مْ ،وَالتّ سْليمِ اِلَى الِ راضِيا بِ هِ غَيْرَ مُنْكِر وَل

حمّدٌ وَبِ هِ راض ،نَطْلُ بُ بِذلِ كَ وَ ْجهَ كَ يا سَيّدى اَللّ ـهُمّ وَرِضا كَ
مُ سْتَكْبِر َوعَلى يَق ي ما اَ تى بِ هِ ُم َ
ك عِ ْندَ الِ شَأنا مِنَ الشّأنِ ،اَللّـهُمّ اِنّى اَ ْساَلُكَ َانْ
وَالدّارَ الْ ِخرَةَ ،يا فا ِط َمةُ ا ْشفَعى ل ف اْلجَّنةِ فَِانّ لَ ِ

َتخْتِ مَ ل بِال سّعادَةِ فَل تَ سْلُبْ مِنّى ما اَن ـا في هِ وَل حَوْلَ وَل قُوّةَ اِلّ بِالِ اْلعَلِىّ اْلعَظي مِ ،اَللّ ـ ُهمّ
حمّد وَآلِهِ اَ ْجمَعيَ وَسَ ّلمَ
اسَْتجِبْ لَنا وََتقَبّلْهُ بِ َك َرمِ كَ َوعِزّتِكَ وَِبرَ ْحمَتِ كَ وَعافِيَتِكَ ،وَصَلّى الُ عَلى ُم َ

َتسْليما يا اَرْ َحمَ الرّاحِميَ .

الثّان  :عبد العظيم } شاهزاده عبد العظيم { اللّزم التعظيم وينتهي نسبه الشّريف بوسائط أربع ال سبط خي الورى المام السن الجتب
(عليه السلم) فهو عبد العظيم بن عبد ال بن علي بن السن بن زيد بن السن بن عل يّ بن أب طالب (عليهم السلم) ومرقده الشّريف ف
الرّي معروف مشهور وملذ ومعاذ لعامّة اللق وعلوّ مقامه وجللة شأنه أظهر من الشّمس ،فانّه من سُللة خات النّبيي وهو مع ذلك من أكابر

الحدّثي وأعاظم العلماء والزّهاد والعبّاد وذوي الورع والتّقوى وهو من اصحاب الواد والادي (عليهما السلم)  ،وكان متو ّسلً بما أقصى
درجات التّو سّل ومنقطعا اليه ما غا ية النقطاع  .و قد روى عنه ما أحاد يث كثية و هو الؤلّف لكتاب «خ طب أم ي الؤمن ي (عل يه ال سلم)»
وكتاب «اليوم والليلة» وهو الذي عرض دينه على امام زمانه المام الاد يّ (عليه السلم) فاقره وصدّقه وقال  :يا أبا القاسم هذا وال دين ال

الّذي ارتضاه فاثبت عليه ثبَّتكَ ال بالقول الثّابت ف الدّنيا والخرة .
وقد ألّف الصاحب بن عبّاد رسالة وجيزة ف أحواله وشيخنا ثقة السلم النّوري قد أورد الوجيزة ف خاتة كتاب الستدرك وروى هناك وف

كتاب الرّجال للنّجا شي انّه خاف من ال سّلطان فطاف بالبلدان على انّه ف يج }

الرّ سول { ثّ ورد الرّي و سكن ب ساربانان  ،وعلى روا ية

النّجاشي  :سكن سربا ف دار رجل من الشّيعة ف سكة الول وكان يعبد ال ف ذلك السرب ويصوم ناره ويقوم ليله وكان يرج مستترا يزور
القب القابل قبه وبينها الطّريق ويقول  :هو رجل من ولد موسى بن جعفر (عليهما السلم) فلم يزل يأوى ال ذلك ال سّرب ويقع خبه ا ل

الواحد بعد الواحد من شيعة آل ممّد عليه وعليهم السلم حتّى عرفه أكثرهم فرأى رجل من الشّيعة ف النام رسول ال ( صلى ال عليه وآله
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ل من ولدي يمل من سكة الوال ويدفن عند شجرة التّفاح ف باغ } بستان { عبد البّار بن عبد الوهّاب وأشار ال
وسلم)قال له  :ا نّ رج ً
ي شيء تطلب الشّجرة ومكانا فأخبه بالرّؤيا  ،فذكر
الكان الّذي دفن فيه ،فذهب الرّجل ليشتري الشّجرة ومكانا من صاحبها  ،فقال له  :ل ّ

صاحب الشّجرة انّه كان رأى مثل هذه الرؤيا وانّه جعل موضع الشّجرة مع جيع الباغ { البستان { وقفا على الشّريف والشّيعة يدفنون فيه،

فمرض عبد العظيم ومات (رحه ال)  ،فلمّا جرّد ليغسل وجد ف جيبه رقعة فيها ذكر نسبه فاذا فيها أنا أبو القاسم عبد العظيم بن عبد ال بن

عليّ بن السن بن زيد بن السن بن عليّ بن أب طالب (عليهم السلم) .

وقال أيضا ال صّاحب بن عبّاد ف وصف علم عبد العظيم انّه روى أبو تراب الرويان  ،قال  :سعت أبا حاد الرّازي يقول  :دخلت على المام
عل يّ النّقي (عليه السلم) ف س ّر من رأى فسألته عن أشياء من حلل وحرامي  ،فأجابن  .فلمّا ودّعته قال ل  :يا حاد اذا أشكل عليك شيء
من أمور دينك بناحيتك أي ف بلدة الرّي فسل عنه عبد العظيم بن عبد ال السن واقرأه منّي السّلم .
وقال الحقّق الدّاماد ف كتاب الرّواشح انّ ف فضل زيارة عبد العظيم روايات متظافرة  ،وروى  :ا ّن من زار قبه وجبت له النّة ،وهذا الديث
رواه أيضا الشّهيد الثّان (رحه ال) ف حواشي اللصة عن بعض النسّابي .
وروى ابن بابويه وابن قولويه بسند معتب عن رجل من أهل الرّي عن المام عل يّ النّقي صلوات ال عليه  ،قال  :دخلت عليه  ،فقال  :أين
كنت ؟ فقلت  :زُرت السي (عليه السلم)  ،قال  :أما لو انّك زرت قب عبد العظيم (عليه السلم) عندكم لكنت كمن زار السي بن عل يّ

صلوات ال عليهما .

أقول  :ل يذكر العلماء زيارة خاصّة وانّما قال فخر الحقّقي جال الدّين ف مزاره ا ّن من الناسب أن يُزار هكذا :

صفْوَةِ الِ ،اَل سّل ُم عَلى نُوح نَبِىّ الِ ،اَل سّل ُم عَلى اِبْراهيَم خَليلِ الِ ،اَل سّل ُم عَلى
اَل سّل ُم عَلى آدَ مَ َ
مُوسى كَلي مِ الِ ،اَل سّل ُم عَلى عيسى رُو حِ الِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا رَ سُولَ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا خَ ْيرَ
ح ّمدَ بْ َن عَ ْبدِ الِ خاتَمَ النّبِّييَ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ
صفِىّ الِ ،اَلسّلمُ عَلَ ْيكَ يا مُ َ
خَلْ ِق الِ ،اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا َ

يا اَميَ اْلمُ ْؤمِنيَ عَلِىّ بْ نَ اَب طالِب وَ صِىّ رَ سُولِ الِ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كِ يا فا ِط َمةُ سَّيدَةَ نِساءِ الْعالَميَ،

اَل سّلمُ عَلَيْكُما يا سِ ْبطَىِ الرّحْ َمةِ وَ سَّيدَىْ شَبا بِ اَ ْهلِ اْلجَّنةِ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا عَلِىّ بْ نَ اْلحُ سَ ْينِ سَّيدَ

الْعابِدي نَ وَ ُقرّ َة عَيْ نِ النّاظِري نَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا ُمحَ ّمدَ بْ َن عَلِىّ با ِقرَ اْلعِلْ مِ َب ْعدَ النّبِىّ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا

حمّد ال صّا ِدقَ الْبارّ الَْميَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا مُو سَى بْ نَ َج ْعفَر الطّا ِهرِ الْ ّط ْهرِ اَل سّل ُم عَلَيْ كَ
َج ْع َفرَ بْ نَ ُم َ
ح ّمدَ بْ َن عَلِىّ الّتقِىّ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يا عَلِىّ بْ نَ
يا عَلِىّ بْ نَ مُو سَى الرّضَا اْلمُرْتَضى ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يا مُ َ

سنَ بْنَ عَلِىّ ،اَلسّل ُم عَلَى الْوَ صِىّ مِنْ َب ْعدِهِ ،اَللّـ ُهمّ
صحَ الَْميَ ،اَلسّلمُ عَلَيْ كَ يا حَ َ
حمّد الّنقِىّ النّا ِ
ُم َ
صَ ّل عَلى نُورِ كَ وَ سِراجِكَ وَوَلِىّ وَلِيّ كَ َووَ صِىّ َو صِيّكَ وَ ُحجّتِ كَ عَلى َخ ْلقِ كَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ اَيّهَا

ال سّيّ ُد الزّكِىّ وَالطّا ِهرُ ال صّفِىّ ،اَل سّلمُ عَلَ ْي كَ يَا بْ نَ ال سّادَةِ الَْطْهارِ ،اَل سّلمُ عَلَيْ كَ يَا بْ نَ اْلمُ صْ َطفِ ْينَ
الَْخْيارِ ،اَل سّلمُ عَلى رَ سُولِ الِ و عَلى ذُرّّيةِ رَ سُولِ الِ وَرَ ْح َمةُ الِ و َبرَكاتُ هُ ،اَل سّل ُم عَلَى اْلعَبْدِ
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ال صّاِلحِ اْلمُطي عِ لِ َربّ الْعالَميَ وَِلرَ سُوِلهِ وَلَِميِ اْلمُ ْؤمِنيَ ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ يا اَبَا الْقا ِسمِ ابْ نَ ال سّ ْبطِ
اْلمُنَْتجَ بِ ،الُْمجْتَب ال سّل ُم عَلَيْ كَ يا مَ نْ ِبزِيارَتِ هِ ثَوا بُ زِيارَةِ سَّيدِ اْلشّهَداءِ ُيرْتَ جى ،اَل سّل ُم عَلَيْ كَ

شرَنا ف ُز ْمرَتِكُمْ ،وَاَ ْو َردَنا حَوْضَ نَبِيّكُمْ وَسَقانا بِكَأسِ َجدّكُ ْم مِنْ
َعرّفَ الُ بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ ف اْلجَّنةِ وَ َح َ
جمَعَ نا
سرُورَ وَاْل َفرَ جَ ،وَاَ نْ َي ْ
َي ِد عَلِىّ بْ نِ اَ ب طالِب صَلَواتُ الِ عَلَيكُ مْ اَ سْأَلُ الَ َا نْ ُيرِيَ نا فيكُ مُ ال ّ

حمّد صَلّى الُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ،وََانْ ل يَسْلُبَنا َم ْعرِفَتَكُمْ اِنّهُ وَلِىّ قَديرٌ ،اََت َقرّبُ اِلَى
وَاِيّاكُمْ ف ُز ْمرَةِ َجدّكُمْ ُم َ

الِ ِبحُبّكُ مْ وَالْبَراءَةِ مِ نْ َاعْدآئِكُ مْ ،وَالتّ سْليمِ اِلَى الِ راضِيا بِ هِ غَيْرَ مُنْكِر وَل مُ سْتَكْبِرَ ،وعَلى يَق ي
ح ّمدٌ َنطْلُ بُ بِذلِكَ وَ ْجهَكَ يا سَيّدى اَللّـ ُهمّ َورِضا كَ وَالدّارَ الْ ِخرَةِ يا سَيّدى وَابْنَ سَيّدى
مااَتى بِهِ ُم َ

ك عِ ْندَ الِ شَأنا مِ نَ الشّأ نِ اَللّـ ُهمّ اِنّى اَ سْاَُلكَ اَ نْ َتخْتِ مَ ل بِال سّعادَةِ فَل
اِ ْشفَ عْ لِى فِى اْلجَّنةِ فَاِنّ لَ َ

تَ سْلُبْ مِنّى ما اَنَا في هِ وَل حَوْلَ وَل قُوّةَ اِلّ بِالِ اْلعَلِىّ اْلعَظي مِ اَللّ ـ ُهمّ ا سَْتجِبْ لَ نا وََتقَبّلْ هُ بِ َك َرمِ كَ
حمّد وَآِلهِ اَ ْجمَعيَ وَسَ ّلمَ َتسْليما يا َارْ َحمَ الرّاحِميَ .
صلّى الُ عَلى ُم َ
َو ِعزّتِكَ وَِبرَ ْحمَتِكَ وَعافِيَتِكَ وَ َ
ثّ قال الحقّق الذكور  :ورد ف بعض الحاديث ا ّن عبد العظيم كان يرج عند اقامته بالرّي مستترا يزور القب القابل لقبه وبينهما الطّريق
ويقول  :هو ر جل من ولد مو سى بن جع فر (عليه ما ال سلم) ون د هناك ف ع صرنا قبا ين سب ال حزة بن المام مو سى (عل يه ال سلم) ،

والظاهـر انّه القـب الذي كان يزوره عبـد العظيـم وينبغـي زيارتـه ايضا ان شاء ال ول بأس بأن يزار بذه الزّيارة الّ انّه يذف منهـا الملة :

اَلسّل ُم عَلَيْكَ يا اَبَا

سمِ والملة الّت تليها  ،انتهى .
الْقا ِ

ل يفى عليك ا ّن قب الشّيخ الليل ال سّعيد قدوة الف سّرين جال الدّين أب الفتوح حسي بن علي الزاعي (رحه ال)صاحب التّفسي العروف
واقع ف صحن حزة (عليه السلم) وينبغي زيارته  ،والشّيخ ال صّدوق رئيس الحدّثي العروف بابن بابويه قبه بقرب بلدة شاهزاده عبد العظيم
فل تغفل عن زيارته ايضا .

المطلب الثّالث  :في زيارة قبور المؤمنين رضي ال عنهم
أجمعين .
روى الثّقة الليل الشّيخ جعفر بن قولويه القمي عن عمرو بن عثمان الرّازي  ،قال  :سعت أبا السن المام موسى بن جعفر (عليهما السلم)

يقول  :من ل يقدر أن يزورنا فليزر صالي موالينا يكتب له ثواب زيارتنا  ،ومن ل يقدر على صلتنا فليصل صالي موالينا يكتب له ثواب صلتنا
.

وروى أيضا بسند صحيح عن ممّد بن أحد بن يي الشعري قال  :كنت بفيد (وهو اسم منل ف طريق مكة) فمشيت مع عل يّ بن بلل ال
قب ممّد بن اساعيل بن بزيع  ،قال  :فقال ل عل يّ بن بلل  :قال ل صاحب هذا القب عن الرّضا (عليه ال سلم)  ،قال  :من أتى قب أخيه

الؤمن ثّ وضع يده على القب وقرأ (اِنّا اَْنزَلنا ُه ف َل ْيلَةِ الْقَ ْدرِ) سبع مرّات  ،أمن يوم الفزع الكب  .ومثله حديث آخر ولكن زاد فيه واستقبل
القبلة .
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أقول  :ظاهر الديث ا نّ الضّمي ف قوله (عليه السلم) أمن يوم الفزع الكب راجع ال القاري نفسه ومن الحتمل رجوعه ال صاحب القب
ويؤيد هذا العن ما سيأت من الرّواية عن ال سّيد ابن طاووس وروي أيضا ف كامل الزّيارة بسند معتب عن عبد الرحن بن أب عبد ال قال :
سألت الصّادق (عليه السلم) كيف أضع يدي على قبور السلمي ؟ فأشار بيده ال الرض فوضعها عليها وهو مستقبل القبلة .

وروى أيضا بسند صحيح عن عبد ال بن سنان قال  :قلت لل صّادق (عليه السلم) كيف أسلم على أهل القبور ؟ قال  :نعم تقول :السّلمُ

على أهْلِ الدّيار مِ نَ الُؤمني والسلمي أنتم لنا فرط ونن إن شاء ال بكم ل حقون  ،وعن السي

(عل يه ال سلم) قال  :من د خل القابر فقال  :اَللّ ـهُمّ رَبّ هذِ هِ الَْرْوا حِ الْفانَِيةِ وَالَْجْ سادِ الْبالَِيةِ
خرَةِ الّت َخرَجَ تْ مِ َن الدّنْيا وَهِىَ ِب كَ مُ ْؤمَِنةٌَ ،ادْخِ ْل عَلَ ْيهِ مْ رَوْحا مِ ْن كَ وَ سَلما مِنّى،
وَاْلعِظا مِ الّن ِ

كتب

ِسـمِ الِ
عليـ (عليـه السـلم) قال  :مـن دخـل القابر فقال  :ب ْ
ّ
ال له بعدد اللق مـن لدن آدم ال أن تقوم السـّاعة حسـنات  .وعـن

الرّحْم نِ الرّحي مِ،اَل سّلمُ عَلى اَ ْهلِ ل اِلـهَ اِلّ الُ ،مِ نْ َاهْلِ ل اِلـهَ اِلّ الُ ،يا اَهْلَ ل اِلـهَ اِلّ الُ،
ِبحَقّ ل اِل ـهَ اِلّ الُ ،كَيْ فَ وَ َجدْتُ مْ َقوْلَ ل اِل ـهَ اِلّ الُ ،مِ نْ ل اِل ـهَ اِلّ الُ ،يا ل اِل ـهَ اِلّ الُ،
شرْ نا ف ُز ْمرَةِ مَ نْ قالَ ل اِل ـهَ اِ ّل الُ،
ِبحَقّ ل اِل ـهَ اِلّ الُ ،ا ْغفِرْ ِلمَ نْ قالَ ل اِل ـهَ اِلّ الُ ،وَا ْح ُ
حمّدٌ رَسُولُ الِ عَلِىّ وَلِىّ الِ،
ُم َ

أعطاه ال سبحانه وتعال ثواب خسي سنة وكفّر عنه وعن أبويه سيّئات خسي سنة .

شرْهُ مْ مَ َع مَ نْ
و ف روا ية اخرى ا ّن أح سن ما يقال ف القابر اذا مررت عل يه أن ت قف وتقول  :اَللّـ ُهمّ وَّلهِ مْ ما تَوَلّوْا وَا ْح ُ
اَحَبّوا .
ي وقت شئت وصفتها أن تستقبل
وقال ال سّيد ابن طاووس ف مصباح الزّائر  :اذا أردت زيارة الؤمني فينبغي أن يكون يوم الميس والّ ففي أ ّ

القبلة وتضع يدك على ال قب وتقول  :اَللّـهُمّ ارْحَ مْ ُغرْبَتَ هُ وَ صِلْ وَ ْحدَتَ هُ وَآنِ سْ وَ ْحشَتَ هُ وَآمِ نْ رَ ْوعَتَ هُ ،وَاَ سْ ِكنْ

حقْهُ ِبمَ نْ كا نَ يَتَوَلّ هُ ثّ اقرأ (اِنّا اَْنزَلْنا هُ ف
اِلَيْهِ مِنْ رَ ْحمَتِ كَ رَ ْح َمةً يَ سَْتغْن بِها عَ نْ رَ ْح َمةِ مَ نْ سِواكَ ،وَاَْل ِ
لَيْ َلةِ اْل َقدْرِ

(سبع مرّات) .

وروي ف صفة زيارتم وثوابا حديث آخر عن فضيل قال  :من قرأ اِنّا اَْنزَلْنا هُ

عند قب مؤمن سبع مرّات بعث ال اليه ملكا يبعد ال عند

قبه ويكتب للميّت ثواب ما يعمل ذلك اللك فاذا بعثه ال من قبه ل ير على هول ا ّل صرفه ال عنه بذلك اللك حتّى يدخله النّة ويقرأ مع

(اِنّا اَْنزَلْناهُ) سورة المد والعوّذتي و (قُلْ هُوَ الُ

حدٌ) وآية الكرسي ثلث مرّات كلّ سورة .
اَ َ

وروي أيضا ف صفة زيارتم رواية أخرى عن ممّد بن م سلم قال  :قلت لل صّادق صلوات ال وسلمه عليه نزور الوتى قال  :ن عم  ،قلت :

فيعلمون بنا اذا أتيناهم  ،قال  :اي وال ليعلمون بكم ويفرحون بكم وليستأنسون اليكم  ،قال  :قلت  :فأيّ شيء نقول اذا أتيناهم ؟ قال  :قُل
:
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اَللّـهُمّ جا فِ الَْرْضَ عَ نْ جُنُوِبهِ مْ ،وَصاعِدْ اِلَ ْي كَ َارْوا َحهُ مْ ،وََل ّقهِ مْ مِنْ كَ رِضْوانا ،وَاَ سْ ِكنْ اِلَ ْيهِمْ مِنْ
ك عَلى كُلّ شَىْء قَديرٌ .
رَ ْحمَتِكَ ما َتصِلُ ِبهِ وَ ْحدََت ُهمْ وَتُوِنسُ ِبهِ وَ ْحشََت ُهمْ ،اِنّ َ
ث قال ال سّيد  :فاذا كنت بي القبور فاقرأ (قُلْ هُوَ الُ

حدٌ) احدى عشر مرّة واهد ذلك لم  ،فقد روي ا ّن ال يثيبه على عدد الموات
اَ َ

.
وروي ف كامل الزّيارة عن الصّادق (عليه السلم) قال  :اذا زُرت موتاكم قبل طلوع الشمس سعوا وأجابوكم واذا زُرتوهم بعد طلوع الشمس
سعوا ول ييبوكم .
ل  ،كما قال لب ذر :
وقد روي ف كتاب الدّعوات للرّاوندي حديث عن رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) ف كراهة زيارة الموات لي ً
ول تزُرهم احيانا بالليل .

وروي ف مموعة الشّيخ الشّهيد عن رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم) قال  :ل يقول أحد عند قب ميّت ثلث مرّات اَللّـهُمّ اِنّى
ب هـذَا
حقّ ُمحَمّد وَآلِ ُمحَمّد اَنْ ل ُت َعذّ َ
اَ ْساَلُكَ ِب َ

ا ْلمَيّتَ الّ واقصى ال عنه عذاب يوم القيامة .

وعن جامع الخبار عن بعض أصحاب النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) قال  :قال رسول ال ( صلى ال عليه وآله وسلم)  :اهدوا لوتاكم ،
فقل نا  :يا ر سول ال و ما ندي الموات ؟ قال  :ال صّدقة والدّعاء  ،وقال  :ا نّ أرواح الؤمن ي تأ ت كلّ ج عة ال ال سّماء الدّن يا بذاء دور هم

وبيوتم ينادى كلّ واحد منهم بصوت حزين باكي  :يا أهلي ويا ولدي ويا أب ويا أمّي واقربائي اعطفوا علينا يرحكم ال بالّذي كان ف أيدينا
والويل والساب علينا والنفعة لغينا ،وينادي كلّ واحد منهم ال أقربائه  :اعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو بكسوة يكسوكم ال من لباس

النّة ،ثّ بكى النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم) وبكينا معه  ،فلم يستطع النّب ( صلى ال عليه وآله وسلم)أن يتكلّم من كثرة بكائه  ،ثّ قال
( صلى ال عليه وآله وسلم)  :اولئك اخوانكم ف الدين فصاروا ترابا رميما بعد ال سّرور والنعيم فينادون بالويل والثّبور على أنفسهم  ،يقولون
 :يا ويلنا لو أنفقنا ما كان ف أيدينا ف طاعة ال ورضائه ما كنّا نتاج اليكم  ،فيجعون بسرة وندامة وينادون  :أسرعوا صدقة الموات .

وروي عنه أيضا قال  :ما تصدّقت ليّت فيأخذها ملك ف طبق من نور ساطع ضوؤها يبلغ سبع ساوات ثّ يقوم على شفي الندق فينادي :

اَل سّلمُ عَلَيْكُ مْ يا َاهْلَ اْلقُبُورِ

اهلكم اهدوا اليكم بذه الديّة  ،فيأخذها ويدخل با ف قبه توسع عليه مضاجعه  ،فقال ( صلى ال

عليه وآله وسلم)  :أل مَن أعطف ليّت بصدقة فله عند ال من الجر مثل ُاحُد ويكون يوم القيامة ف ظ ّل عرش ال يوم ل ظلّ الّ ظ ّل العرش
وحيّ وميّت نا بذه الصّدقة .

ل ما تطرحونه ال الكلب فانّي مفتقر اليه .
وحكى انّ وال خراسان شوهد ف النام وهو يقول  :ابعثوا ا ّ
انـ لزيارة قبور الؤمنيـ أجرا جزيلً وهـي على مـا له مـن جزيـل الجـر ذات فوائد وآثار عظيمـة فهـي تورث العـبة والنتباه والزّهـد
واعلم ّ
والعراض عن الدّنيا والرّغبة ف الخرة وينبغي زيارة القابر اذا اشتدّ ال سّرور أو الغم  .فالعاقل من اتّخذ القابر عبة ينع با حلوة الدّنيا من

قلبه ويوّل شهدها مرّا ف ذائقته وتفكّر ف فناء الدّنيا وتقلّب أحواله واستحضر بالبال انّه هو نفسه سيكون عمّا قريب مثلهم ويقصر يده عن

الصّالات ويكون عبة لغيه .
ولقد أجاد الشّيخ النّظامي ف قوله :
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رفت بمسايگى مردگان

زنده دل در صف افسردگان
حرف فنا خواند ز هر لوح پاك
كارشناسى پى تفتيش حال

روح بقا جُست ز هر روح پاك

كرد از او بر سر راهى سؤال

كي هه از زنده رميدن چراست

رخت سوى مرده كشيدن چراست

گفت پليدان بغاك اندرند

پاك نادان تَ ِه خاك اندرند

مرده دلنند بروى زمي

بر چه با مرده شوم هنشي

هدمى مرده دهد مردگى
زير گِل آنانكه پراكنده اند

صحبت افسرده دل افسردگى
گر چه بت مرده بدِل زنده اند

مرده دل بود مرا پيش از اين
زنده شدم از نظر پاكشان

بسته هر چون وچرا پيش از اين
آب حياتست مرا خاكشان

ي.
لحِق َ
وَ ُقلْ ِانّى لحِ ٌق ِبهِمْ فِى ال ّ
تّ ما قدّر تسجيله ف هذا الكتاب الشّريف ليلة الحد الوافق عاشر شهر ذي القعدة الرام سنة ألف وثلثائة وأربع وأربعي (  )1344وهي
ليلة ميلد أب السن الرّضا صلوات ال عليه وقد بلغن اليوم رسالة تنبئن بوفاة والدت فلذلك أرجو من اخوان الؤمني من انتفع منهم بذا

الكتاب الدّعاء والزّيارة لاـ رحةـ ال وغفرانـه عليهـا ول ولوالدي فـ الياة وبعـد المات والمـد ل أ ّو ًل وآخرا وصـلّى ال على ممّد وآله
الطّاهرين
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