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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

مقّدمة

خبر عالء الدين والمصباح السحرّي

أدنى  الجبِل عنَد  إزاَء  إْن وقفَت  أّنك  الديِن  يا عالَء  »واعلْم 

))) صوِتك: ’َفتاِح يا ِسمِسُم’، لرأيَت  سفِحِه، وناديَت بَجْهَوريِّ

ما  ولسمعَت  العظيِم،  المنظِر  ِمن  ــؤاُدَك  ف له  ينخلُع  ما 

قّداَمك)))  ينصدُع  حيَن  الهزيِم)))،  ذلك  ِمن  لبُّك  له  يطيُش 

الجبُل عن كهٍف غائٍر، يتثاءُب خلَف َقتاٍم))) ثائٍر.

فاربْط جأَشَك، وأقِدْم غيَر ُمَتْعَتِع))) السيِر، وال ِشماليِّ الطيِر))).

ًما آخرَُه، حيُث  ثّم لِْج ِمن فِم الغاِر، حاماًل من اقتبسَتُه ِمن ناٍر، ُمَيمِّ

تجيَئُه  أن  عسى  النسياِن،  ُدجى  في  دهوٍر  منذ  راقًدا  المصباُح،  ينتظُر 

األطماُع بإنساٍن. والطمُع ناهٌك لقوٍم، ناعٌش))) آلخرين.

عالي صوتك.  (((

اللّب هو القلب. والهزيم: الصوت العالي العظيم، وُيقال للرعد.  (2(

ينشّق أمامك.  (3(

غبار أسود.  (4(

مضطرب.  (5(

متشائم.  (6(

ناهك: ُمضن ومتعب. ناعش: رافع.  (((
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الَوِرِق  ِمن  يناديَك  أو  اللؤلِؤ والمرجاِن،  ِمَن  ُيطالُِعَك  ُيغرَينََّك ما  ال 

ماَء  ال  خادٌع  وسراٌب  فيِه،  غيَث  ال  ُخلٌَّب)))  برٌق  كلُُّه  فهذا  والِعقياِن)))، 

عنَدُه ترتجيِه.

حّتى إذا وصلَت إلى بساٍط يحمِلُه الهواُء، َمهوٍل ما تحَته ِمَن الخالِء، 

فامِش الُهوينى ثابًتا عَليِه، فهو طريُق المرتجى، ووحيُد ما ُيفضي إليِه.

أّما المصباُح ففيِه عفريٌت من الجنِّ َمريٌد، ذو ِمرٍّة شديٌد، حبيُس 

عزيمٍة))) ال ُيعلُم عمرُها، وال ما طواه دهرُها، أقسَم أن يخدَم َمن ُيعتُقه 

في ثالِث أمنيات. فدوَنَك دوَنَك، هو- واللِه- الخيُر كّله.«

ما أشبَه الخياِل بالواقع!

إن كنَت تحسُب أّن كّل ما قرأَته عن صاحبنا عالء الدين خياٌل بخياٍل، 

فاعلْم أّن رموزَه صادقة، وبالحّق ناطقة.

وإليَك تأويَلها:

على  درجَت  ما  هو  صلٍد  صخٍر  ِمن  جباًل  القّصِة  في  خبرَتُه  ما 

ُيبدّلها،  أّن فيها ما  التي تظّنها ال تتغّير، والحقُّ  العالَم،  رؤيِتِه ِمن ُسنِن 

أو  لَِلهيٍف،  إغاثٍة  أو  ماعون)))،  أو  أو صدقٍة  مكنوٍن،  ليٍل  في  من صالٍة 

مساعدٍة لِضعيٍف.

الورق: الفّضة. العقيان: أصول الذهب.  (((

مخادع.  (2(

المريد: الذي ال خير فيه. ذو المّرة: ذو القّوة. العزيمة: ما ُيقرأ أو ما ُيكتب لدفع أمور غيبّية أو جلبها.  (3(

األداة التي ُتعيرها لُتعين من هو بحاجٍة إليها.  (4(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

الصادق  القلِب  دعاء  هو  الصخَر،  يفلق  الذي  الدين  عالء  ونداُء 

المتضّرع لإلجابة. ولعمُر اللِه إّن الدعاَء لَُيغّيُر في القَدِر المكتوِب، كما 

ُه الغّفاُر سّتاُر العيوِب. شاء ربُّ

الخلوُة  تكوُن  حيَن  فيها،  صخَب  ال  التي  العمر  آناء  هو  والكهُف 

باللطيف الخبير جّل ثناؤه.

أّما الذهب والفّضة وما ترامى حولَهما فما اّدخَر لك ربَُّك ِمن خير 

كالعيِن  الحاّسَة-  ُيقاِبَل  كيال  لها،  زينٌة  األرِض  على  وما  واآلخرة.  الدنيا 

واألذن- إاّل الحسُن.

وبساط الريح ليس سوى سّجادة صالتك، ترتفع بك إلى الدرجات 

الُعليا، حيث ُيصبح ُملُك الدنيا وضيًعا أماَم بهجة الُزلفى.

أّما الجّنّي فكنايٌة عن استجابِة اإلقبال على الله المتعالي تقّدست 

من  ويزيد  يزيد  بما  بل  فحسب،  األماني  بتحقيق  ال  لكن  أسماؤه، 

الَبرُّ  أّما  شرَّه،  وال  الداعي  خيَر  يعلم  ال  الجّنيَّ  أّن  تنَس  وال  الفضل. 

الرؤوُف تبارك فال يعُزُب عنه شيء.

كيف كان العمل على هذا الكتاب؟

ألّنه يجب- قدر المستطاع- أن نحافظ على صيغة الدعاء كما هي، وال 

أمر  إلى  ُمضاًفا  فيها،  تنتظُرنا  وقلبّيًة  عقلّيًة  كثيرًة  ثمارًا  أّن  سّيما 

المعصوم بذلك، رجعنا في هذا الكتاب إلى المصادر والمراجع األولى، 

معتمدين على ما حّققه العلماء ِمنها، وما أصدرته دور النشر المختلفة 

عن مخطوطاتها.
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المعصوم؛  زمن  من  تاريًخا  األقرَب  للمؤلِّف  دائًما  الخياُر  وكان 

به  ُيصاُب  ما  أدنى  على  الُنّساخ  وقّلُة  السند  قرُب  ُيحافظ  أن  الحتمال 

الطوسّي،  الشيخ  على  مقّدٌم  مثاًل  الكلينّي  فالشيخ  بلفظه.  الحديُث 

والطوسّي مقّدٌم على ابن طاوس، وهكذا.

تعليًقا،  أو  شرًحا  يكتبوَن  فيما  يزيدوَن  الُنّساَخ  أّن  يخفى  وال 

ُينتُج  ما  وهذا  عنه،  ينسخون  ما  غير مذهب  على  كانوا  إن  تحريًفا  أو 

اختالفاٍت في الُنسخ، تقلُّ وتكثر. أضْف إليِه إسقاَطهم- سهًوا أو عمًدا- 

ذلك.  شابه  وما  ومفردات،  لجمٍل  قراءتهم  وسوَء  كلمات،  أو  لسطور 

ولعّل ذلك يكثر في كتب الدعاء حيث تتشابه العبارات، فيأخُذ بالناسِخ 

أّوُل العبارة التي يحفظها إلى تكملِتها، وتكون مختلفة عن األصل.

ثّم إّننا قابلنا النّص القديم بآَخر للمؤلِّف نفسه، أو آلخر ال ُتبعده 

السنون عنه.

 M الصدوق الشيُخ  رواه  ما  نذكر  المعصوم  أمر  إلى  بالعودة 

سنان،  بن  الله  عبد  عن  النعمة  وتمام  الدين  كمال  كتاب  في  بإسناده 

قال: »قال أبو عبد الله Q ]اإلمام الصادق[: ’سيصيبكم شبهٌة فتبقون 

بال َعَلٍم ُيرى، وال إمام هدى، وال ينجو فيها إال من دعا بدعاء الغريق.’

قلُت: ’كيف دعاء الغريق؟’

قال: ’تقول: يا اللُه يا رحمُن يا رحيُم يا مقّلَب القلوِب ثّبْت قلبي 

على ديِنَك.’

فقلُت: ’يا مقّلَب القلوِب واألبصاِر ثّبْت قلبي على دينك.’
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

كما  قْل  ولكن  واألبصاِر،  القلوِب  مقّلُب  وجّل  عّز  الله  ’إّن  فقال: 

أقوُل يا مقلَِّب القلوِب ثّبْت قلبي على دينك.’«

أّما الكتب التي رجعنا إليها فهي بحسب الترتيب الزمنّي للمؤّلفين:

علّي بن الحسين اإلمام زين العابدين Q ))9ه)، الصحيفة   -

األبطحّي  الموّحد  باقر  محّمد  السّيد  حّققها  السّجادّية، 

اإلصفهانّي )قم: مؤّسسة اإلمام المهدّي Q، ط)، ))))ه).

وعّلق  صّححه  الكافي،  )8))ه)،  الُكلينّي  يعقوب  بن  د  ُمَحمَّ  -

ط)،  اإلسالمّية،  الكتب  دار  )طهرن:  الغفارّي  أكبر  علّي  عليه 

)))) ه.ش).

الفقيه،  يحضُره  ال  َمن  ))8)ه)،  الَصدوق  علّي  بن  د  ُمَحمَّ  -

النشر  مؤّسسة   )قم:  الغفارّي  أكبر  علّي  عليه  وعّلق  صّححه 

اإلسالمّي، ط)، د.س).

لجنة  تحقيق  المقنع،  ))8)ه)،  الَصدوق  علّي  بن  د  ُمَحمَّ  -

دار  )قم:   Q الهادي اإلمــام  لمؤّسسة  التابعة  التحقيق 

اعتماد، د.ط، ))))ه).

صّححه  األخبار،  معاني  ))8)ه)،  الَصدوق  علّي  بن  د  ُمَحمَّ  -

وعّلق عليه علّي أكبر الغفارّي )قم: مؤّسسة النشر اإلسالمّي، 

د.ط، 9)))ه).

لجنة  تحقيق  الهداية،  ))8)ه)،  الَصدوق  علّي  بن  د  ُمَحمَّ  -

دار  )قم:   Q الهادي اإلمــام  لمؤّسسة  التابعة  التحقيق 

اعتماد، ط)، 8)))ه).
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قسم  تحقيق  األمالي،  ))8)ه)،  الَصدوق  علّي  بن  د  - ُمَحمَّ
البعثة،  البعثة )قم: مؤّسسة  الدراسات اإلسالمّية في مؤّسسة 

ط)، ))))ه).

د بن علّي الَصدوق ))8)ه)، عيون أخبار الرضا، صّححه  ُمَحمَّ  -
وعّلق عليه وقّدم له الشيخ حسين األعلمّي )بيروت: مؤّسسة 

األعلمّي، ط)، )0))ه).

الثالثة،  األشهر  فضائل  ))8)ه)،  الَصدوق  علّي  بن  د  ُمَحمَّ  -
حّققه وأخرجه ميرزا غالم رضا عرفانيان )بيروت: دار المحّجة 

البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، ))))ه).

د بن علّي الَصدوق ))8)ه)، كمال الدين وتمام النعمة،  ُمَحمَّ  -
النشر  مؤّسسة   )قم:  الغفارّي  أكبر  علّي  عليه  وعّلق  صّححه 

اإلسالمّي، د.ط، )0))ه).

اللغوّية،  الفروق  ))9)ه)،  العسكرّي  الله  عبد  بن  الحسن   -
اإلسالمّي،  النشر  مؤّسسة  )قم:  بيات  الله  بيت  الشيخ  تنظيم 

ط)، ))))ه).

مؤّسسة  )قم:  المقنعة  ))))ه)،  المفيد  النعمان  بن  د  ُمَحمَّ  -
النشر اإلسالمّي، د.ط، 0)))ه).

المتهّجد  مصباح  )0))ه)،  الطوسّي  الحسن  بن  د  ُمَحمَّ  -
)بيروت: مؤّسسة فقه الشيعة، ط)، ))))ه).

األحكام،  تهذيب  )0))ه)،  الطوسّي  الحسن  بن  د  ُمَحمَّ  -
الكتب  دار  )طهران:  اآلخوندّي  علّي  الشيخ  بمشروعه  نهض 

اإلسالمّية، ط)، ))))ه.ش).
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

البيان  مجمع  )8))ه)،  الطبرسّي  الحسن  بن  الفضل   -

العلماء  من  لجنة  عليه  وعّلق  حّققه  القرآن،  تفسير  في 

األعلمّي  مؤّسسة  ــروت:  ــي )ب األخّصائّيين  والمحّققين 

للمطبوعات، ط)، ))))ه).

شرح  ))))ه)،  الحديد)  أبي  )ابن  الله  هبة  بن  الحميد  عبد   -

دار  )د.م:  إبراهيم  الفضل  أبو  محّمد  تحقيق  البالغة،  نهج 

إحياء الكتب العربّية، ط)، 8)))ه).

علّي بن موسى )ابن طاوس) ))))ه)، إقبال األعمال، تحقيق جواد   -

القّيومّي اإلصفهانّي )قم: مكتب اإلعالم اإلسالمّي، ط)، ))))ه).

)د.م:  العرب  لسان  ))))ه)،  منظور)  )ابن  مكرم  بن  د  ُمَحمَّ  -

نشر أدب الحوزة، د.ط، )0))ه).

المحيط  القاموس  )))8ه)،  الفيروزآبادّي  يعقوب  بن  د  ُمَحمَّ  -

)د.م: د.د، ط)، د.س).

الحصين،  والدرع  األمين  البلد  ))90ه)،  الكفعمّي  إبراهيم   -

الصدوق،  مكتبة  )طهران:  الغفارّي  أكبر  علّي  لطبعه  تصّدى 

د.ط، )8))ه)

إبراهيم الكفعمّي ))90ه)، المقام األسنى في تفسير األسماء   -

الحسنى )د.م: مؤّسسة قائم آل محّمد، ط)، ))))ه).

د بن حسين العاملّي )الشيخ البهائّي) )))0)ه)، ِمفتاح  ُمَحمَّ  -

الفالح )بيروت: مؤّسسة األعلمي للمطبوعات، د.ط، د.س).
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فخر الدين الطريحّي ))08)ه)، مجمع البحرين )طهران: دار   -

مرتضوّي، ط)، ))))ه.ش).

حّققه  الوافي،  ))09)ه)،  الكاشانّي  الفيض  محسن  د  ُمَحمَّ  -

مكتبة  )إصفهان:  الحسينّي  الدين  عليه ضياء  وعّلق  وصّححه 

اإلمام أمير المؤمنين علّي Q العاّمة، ط)، )0))ه)

في  المّتقين  روضــة  )0)0)ه)،  المجلسّي  تقّي  د  ُمَحمَّ  -

على  وأشرف  عليه  وعّلق  نّمقه  الفقيه،  يحضره  ال  َمن  شرح 

پناه  علّي  والشيخ  الكرمانّي  الموسوّي  حسين  السّيد  طبعه 

اإلشتهاردّي )د.م، ط)، د.س).

)بيروت:  ــوار  األن بحار  )))))ه)،  المجلسّي  باقر  د  ُمَحمَّ  -

مؤّسسة الوفاء، ط)، )0))ه).

فهم  في  األخيار  مالذ  )))))ه)،  المجلسّي  باقر  د  ُمَحمَّ  -

تهذيب األخبار، تحقيق السّيد مهدّي الرجائّي )قم: مكتبة آية 

الله المرعشّي النجفّي، د.ط، )0))ه).

تفسير  في  الميزان  ))0))ه)،  الطباطبائّي  حسين  د  ُمَحمَّ  -

القرآن )قم: مؤّسسة النشر اإلسالمّي، د.ط، د.س).

اإلسالمّي  التاريخ  موسوعة  الغروّي،  اليوسفّي  هادي  د  ُمَحمَّ  -

)قم: مؤّسسة الهادي، ط)، ))))ه).

محّمد حسين الُحسينّي الجاللّي، فهرس التراث )قم: نگارش،   -

ط)، ))))ه).
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

لفت نظٍر أّول

منازل  إلى  العروج  في  للراغبين  »ُبراًقا«  ليس  الكتاُب  هذا 

على  َيستحِوُذ  الذين  أمثالي،  للفقراء  إّنه  الرفيعة.  العرفان 

أوقاِتهم سعُيهم في طلب العلم أو تدبير المعاش.

أكثرها،  ما  األدعية  كتُب  فهذه  زيادًة،  عليه  شاء  فمن 

فلَيُعد إليها، وال سّيما ما صّنفه األقدمون ِمنها.

إلى جانِب  الكتاب مذكوٌر  الموجودُة في هذا  األعماُل 

عناويِنها كم تستلزُم وقًتا. وهو وقٌت مقّدٌر لقراءة هادئة، لكن ال على 

الناُس  ليستطيَع  أصواتهم  في  يمّدون  الذي  الجماعات  قّراء  طريقة 

مماشاتهم في القراءة )أو استحساًنا من أنفسهم ألصواتهم!)

لذا، نقّدر كم معنا من الوقت، ونختار العمَل الذي يناسبه.
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

لفت نظر ثاٍن

عليه  جرت  كما  ال  القراءة،  تتطّلب  كما  الفواصل  وضعنا 

ألّنها  ال  قلياًل،  ُيتوّقف  حيث  مثاًل  فهي  الكتب،  في  العادة 

تعني تمام معًنى وما شاكل.

السورة  اسم  كبيان  العلمّية،  اإلحــاالت  نضع  لم  كما 

هذا  ليبقى  والمرجع،  المصدر  تفاصيل  أو  اآليــة،  ورقــم 

كيال  القارئ،  التخفيف عن  كتّيَب دعاء، ورغبًة في  الُكتّيُب 

ه ارتفاَع قيمة صاحبه  يجَد نفسه أمام كتاب ثقيٍل غليظ، قد يكون همُّ

بين المشتغلين في الرتب العلمّية.

لوجود  النقل،  في  اختالًفا  هناك  أّن  فيعني  ]خ.ل.[  المصطلح  أّما 

نسخة بدل.
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

اعتذار

ِمن  عليه  اعتدَت  ما  خالَف  الكتاب  هذا  في  وجــدَت  إن 

ِمن  ُترهقني  وال  ذّمي،  على  استياُؤَك  يحمْلَك  فال  الدعاء، 

أمري عسرًا؛ فاألمُر ليس بَملكي، وال في ُوسعي إاّل أن أنقَل 

الدعاَء كما وجدُته.

قلًما  شئَت  إن  واحمل  عنك.  اللُه  صفَح  عّني،  فاصفْح 

تضيُف به ما تشاُء مّما ألِفَت وحفظَت، أو تغّيُر، أو تحذُف.

وبرّه  ولطفه  بوّده  وعّني  عنك  وتجاوَز  وعملي،  عمَلَك  اللُه  تقّبَل 

ورحمته الواسعة.
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

كيف نقرأ هذا الكتاب في شهر رمضان؟

وما  صباح  هو  ونهاٌر  وَسَحٌر،  مساٌء  هو  ليٌل  رمضان  شهُر 

يتبعه. وللشهِر مطَلع ُيستقَبل فيه، ومنتَصف فيه لياٍل بيض، 

وخاتمة يودَّع فيها.

يتعّدى  ال  صغير  به،  مخصوٌص  دعــاٌء  فيه  نهار  لكّل 

السطرين. وهناك أدعيٌة عاّمٌة ُتقرأ في كّل الُنُهر )جمع نهار).

أّما لياليه فأهّمها العشر األواخر.

الهالل  رؤية  أدعية  إلى  نذهب  رمضان،  شهر  ُيعلن  عندما  لذا: 

واستقبال شهر رمضان المبارك.

نأكل  للسحور،  نقوم  وعندما  السَحر،  وقَت  الرمضانّي  اليوم  يبدأ 

الله تعالى.  الماء وغيره قربًة إلى  شيًئا من الطعام أو نشرب شيًئا من 

وطويُلها.  األعمال  قصيُر  وفيها  الَسَحر،  أعمال  على  الكتاب  نفتح  ثّم 

ملتفتين بعد صالة الصبح وكّل صالة إلى التعقيبات الرمضانّية.

ننتقل  ثّم  كّل يوم على حدة.  أدعية  نفَتُح صباًحا على  النهار  في 

في ثنايا اليوم إلى أدعية النهار العاّمة، وفيها أكثر ِمن خيار. وُيمكن أن 

نستفيد من األّيام البيض ))) و)) و))) لقراءة دعاء الُمجير.
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وبعد اإلفطار نفتح على أدعية المساء، لننتقَي ما نقدُر عليه.

يوًما،  عشرون  ينقضَي من شهر رمضان  الحال حّتى  نبقى على هذه 

فنضيف أعمال الليالي العشر األواخر، مع االهتمام بليالي القدر المباركة.

وعندما ُيعَلن العيد، نوّدع شهَر رمضان بالُمستطاع ِمن مأثوِر الدعاء.

كّل ذلك بما تيّسر.

»يا َمن يقَبُل اليسير.«

تنبيه مهّم

ا- لدنيانا وآخرتنا- قراءة دعاء الجوشن الكبير ثالث مّرات في  مفيٌد جدًّ

شهر رمضان المبارك. لكن ليس ذلك مطلوًبا بالضرورة في ليالي القدر. 

يمكن أن نجزّئه ونقرأه على دفعات. ويمكن أن يكون ذلك في النهار.



خريطة الطريق إلى بركات شهر رمضان
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

رسول الله P يرفع الستر عن عظمة شهر رمضان وبركته

األمالي،  كُتبه  في  عليه  الله  رحمة  الصدوق  الشيخ  روى 

وبسند  الثالثة،  األشهر  وفضائل   ،Q الرضا أخبار  وعيون 

ُمعتبر))) َعن اإلمام الرضا Q َعن آباِئه َعن أمير الُمؤمنين 

الم، قاَل:  َعليِه وعلى أوالده السَّ

ِباْلَبرََكِة  اللِه  َشْهُر  إِلَْيُكْم  أَْقَبَل  َقْد  إِنَُّه  النَّاُس،  َها  »أَيُّ

أَْفَضُل  َوأَيَّاُمُه  ُهوِر،  الشُّ أَْفَضُل  اللِه  ِعْنَد  ُهَو  َشْهٌر  َواْلَمْغِفرَِة.  َوالرَّْحَمِة 

اَعاِت. األَيَّاِم، َولََيالِيِه أَْفَضُل اللََّيالِي، َوَساَعاُتُه أَْفَضُل السَّ

الهْمدانّي، قال: حّدثنا علّي بن  إبراهيم M، قال: حّدثنا أحمد بن محّمد  وهو: حّدثنا محّمد بن   (((

بن  أبيه موسى  الرضا، عن  بن موسى  علّي  الحسن  أبي  أبيه، عن  بن فضال، عن  علّي  بن  الحسن 

جعفر، عن أبيه الصادق جعفر بن محّمد، عن أبيه الباقر محّمد بن علّي، عن أبيه زين العابدين علّي 

بن الحسين، عن أبيه سّيد الشهداء الحسين بن علّي، عن أبيه سيد الوصّيين أمير المؤمنين علّي بن 

كالمجلسّي  آخرين  عند  كالصحيح  وموّثق  بعضهم،  عند  معتَبر  قال... وهو سند   ،R أبي طالب

األّول. انظر: محّمد تقي المجلسّي )0)0)ه(، روضة المّتقين في شرح َمن ال يحضره الفقيه، 

نّمقه وعّلق عليه وأشرف على طبعه السّيد حسين الموسوّي الكرمانّي والشيخ علّي پناه اإلشتهاردّي 

)د.م، ط3، د.س(، ج3، ص))2- 8)2.
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ُهَو َشْهٌر ُدِعيُتْم ِفيِه إِلَى ِضَياَفِة اللِه، َوُجِعْلُتْم ِفيِه ِمْن أَْهِل َكرَاَمِة 

َمْقُبوٌل،  ِفيِه  َوَعَمُلُكْم  ِعَباَدٌة،  ِفيِه  َوَنْوُمُكْم  َتْسِبيٌح،  ِفيِه  أَْنَفاُسُكْم  اللَِّه. 

َوُقُلوٍب  َصاِدَقٍة،  ِبِنيَّاٍت  َربَُّكْم-  اللََّه  َفاْسأَُلوا  ُمْسَتَجاٌب،  ِفيِه  َوُدَعاُؤُكْم 

ِقيَّ َمْن ُحرَِم ُغْفرَاَن  َقُكْم ِلِصَياِمِه، َوِتالَوِة ِكَتاِبِه، َفإِنَّ الشَّ َطاِهرٍَة- أَْن ُيَوفِّ

ْهِر اْلَعِظيِم. اللَِّه ِفي َهَذا الشَّ

َوَعَطَشُه.  اْلِقَياَمِة  َيْوِم  ُجوَع  ِفيِه،  َوَعَطِشُكْم  ِبُجوِعُكْم  ــُروا  َواْذُك

ُروا ِكَباَرُكْم، َواْرَحُموا ِصَغاَرُكْم،  ُقوا َعَلى ُفَقرَاِئُكْم َوَمَساِكيِنُكْم، َوَوقِّ َوَتَصدَّ

إِلَْيِه  النََّظُر  َيِحلُّ  ال  ا  َعمَّ وا  َوُغضُّ أَْلِسَنَتُكْم،  َواْحَفُظوا  أَرَْحاَمُكْم،  َوِصُلوا 

أَْيَتاِم  َعَلى  َوَتَحنَُّنوا  أَْسَماَعُكْم.  إِلَْيِه  االْسِتَماُع  َيِحلُّ  ال  ا  َوَعمَّ أَْبَصاَرُكْم، 

إِلَْيِه  َوارَْفُعوا  ُذُنوِبُكْم،  ِمْن  اللَِّه  إِلَى  َوُتوُبوا  أَْيَتاِمُكْم،  َعَلى  ُيَتَحنَّْن  النَّاِس 

اَعاِت، َيْنُظُر اللَُّه عّز  َعاِء ِفي أَْوَقاِت َصالِتُكْم، َفإِنََّها أَْفَضُل السَّ أَْيِدَيُكْم ِبالدُّ

َناَدْوُه،  إَِذا  َوُيَلبِّيِهْم  َناَجْوُه،  إَِذا  ُيِجيُبُهْم  ِعَباِدِه،  إِلَى  ِبالرَّْحَمِة  ِفيَها  وجّل 

َوُيْعِطيِهْم إَِذا َسأَُلوُه، َوَيْسَتِجيُب لَُهْم إَِذا َدَعْوُه.

ِباْسِتْغَفارُِكْم،  وَها  َفُفكُّ ِبأَْعَمالُِكْم،  َمرُْهوَنٌة  أَْنُفَسُكْم  إِنَّ  النَّاُس،  َها  أَيُّ

َواْعَلُموا  ُسُجوِدُكْم.  ِبُطوِل  َعْنَها  ُفوا  َفَخفِّ أَْوزَارُِكْم،  ِمْن  َثِقيَلٌة  َوُظُهوَرُكْم 

َعُهْم  اِجِديَن، َوأَْن ال ُيَروِّ َب اْلُمَصلِّيَن َوالسَّ أَنَّ اللََّه أَْقَسَم ِبِعزَِّتِه أَْن ال ُيَعذِّ

ِبالنَّاِر َيْوَم َيُقوُم النَّاُس لِرَبِّ اْلَعالَِميَن.

لَُه  َكاَن  ْهِر،  الشَّ َهَذا  ِفي  ُمْؤِمًنا  َصاِئًما  ِمْنُكْم  َر  َفطَّ َمْن  النَّاُس،  َها  أَيُّ

ِبَذلَِك ِعْنَد اللَِّه ِعْتُق َنَسَمٍة، َوَمْغِفرٌَة لَِما َمَضى ِمْن ُذُنوِبِه.«

َنا َيْقِدُر َعَلى َذلَِك!« ِقيَل: »َيا رَُسوَل اللَِّه، َفَلْيَس ُكلُّ
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 خريطة الطريق إلى بركات شهر رمضان

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ِمْن  ِبَشْرَبٍة  َولَْو  النَّاَر  اتَُّقوا  َتْمرٍَة،  ِبِشقِّ  َولَْو  النَّاَر  َفَقاَل P: »اتَُّقوا 

َماٍء.

َها النَّاُس،  أَيُّ

َعَلى  َجَوازًا  لَُه  َكاَن  ُخُلَقُه،  ْهِر  الشَّ َهَذا  ِفي  ِمْنُكْم  َن  َحسَّ َمْن   -

رَاِط َيْوَم َتزِلُّ ِفيِه األَْقَداُم. الصِّ

اللَُّه  َف  َخفَّ َيِميُنُه،  َمَلَكْت  ا  َعمَّ ْهِر  الشَّ َهَذا  ِفي  َف  َخفَّ َوَمْن   -

َعَلْيِه ِحَساَبُه.

َوَمْن َكفَّ ِفيِه َشرَُّه، َكفَّ اللَُّه َعْنُه َغَضَبُه َيْوَم َيْلَقاُه.  -

َوَمْن أَْكرََم ِفيِه َيِتيًما، أَْكرََمُه اللَُّه َيْوَم َيْلَقاُه.  -

َوَمْن  َيْلَقاُه.  َيْوَم  ِبَرْحَمِتِه  اللَُّه  َوَصَلُه  رَِحَمُه،  ِفيِه  َوَصَل  َوَمْن   -

َقَطَع ِفيِه رَِحَمُه َقَطَع اللَُّه َعْنُه رَْحَمَتُه َيْوَم َيْلَقاُه.

َع ِفيِه ِبَصالٍة، َكَتَب اللَُّه لَُه َبرَاَءًة ِمَن النَّاِر. َوَمْن َتَطوَّ  -

َفِريَضًة  َسْبِعيَن  ى  أَدَّ َمْن  َثَواُب  لَُه  َكاَن  َفرًْضا،  ِفيِه  ى  أَدَّ َوَمْن   -

ُهوِر. ِفيَما ِسَواُه ِمَن الشُّ

َتِخفُّ  َيْوَم  ِميزَاَنُه  اللَُّه  َل  َثقَّ  ، َعَليَّ الِة  الصَّ ِمَن  ِفيِه  أَْكَثَر  َوَمْن   -

اْلَمَواِزيُن.

َوَمْن َتال ِفيِه آَيًة ِمَن اْلُقرْآِن، َكاَن لَُه ِمْثُل أَْجِر َمْن َخَتَم اْلُقرْآَن   -

ُهوِر.  ِفي َغْيرِِه ِمَن الشُّ
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ْهِر ُمَفتََّحٌة، َفاْسأَُلوا َربَُّكْم  َها النَّاُس! إِنَّ أَْبَواَب اْلِجَناِن ِفي َهَذا الشَّ أَيُّ

ُيَفتَِّحَها  َربَُّكْم أَْن ال  َفاْسأَُلوا  ُمَغلََّقٌة،  النِّيرَاِن  َوأَْبَواَب  َعْنُكْم،  ُيَغلَِّقَها  أَْن ال 

َياِطيَن َمْغُلولٌَة، َفاْسأَُلوا َربَُّكْم أَْن ال ُيَسلَِّطَها َعَلْيُكْم.« َعَلْيُكْم، َوالشَّ

َقاَل أَِميُر اْلُمْؤِمِنيَن علّي بن أبي طالب Q: »َفُقْمُت َفُقْلُت: ’َيا 

ْهِر؟’ رَُسوَل اللَِّه، َما أَْفَضُل األَْعَماِل ِفي َهَذا الشَّ

َعْن  اْلَوَرُع  ْهِر:  الشَّ َهَذا  ِفي  األَْعَماِل  أَْفَضُل  اْلَحَسِن،  أََبا  ’َيا  َفَقاَل: 

َمَحارِِم اللَِّهعّز وجّل.’ ثّم بكى!

فقلُت: ’َيا رسوَل اللِه، ما يُبكيَك؟!’

ِبَك  كأّني  الشهِر.  هذا  في  منَك  ُيسَتَحلُّ  لِما  أبكي   ، عليُّ ’َيا  فقاَل: 

عاقِر  شقيُق  واآلخريَن-  ليَن  األوَّ أشقى  انبعَث  َوَقْد  لربَِّك  ُتصّلي  وأنَت 

ناقِة ثمود- فضرَبَك ضربًة على َقرِنَك فخضَب منها لحيَتك.’«

قاَل أميُر المؤمنيَن Q: »فقلُت: ’َيا رسوَل اللِه وذلَك في سالمٍة 

من ديني؟’

فقاَل P: ’في سالمٍة من ديِنك.’ ثّم قاَل: ’َيا عليُّ َمْن َقَتَلك َفَقْد 

مّني  ألّنك  َسّبني؛  َفَقْد  َسّبَك  َوَمْن  أبغضني،  َفَقْد  أَْبَغَضَك  َوَمْن  َقَتَلني، 

كنفسي، روُحَك ِمْن ُروحي، وطيُنتك من طينتي...’«

شهر القرآن الكريم

الكريم ال ُتشبُهها  القرآن  إذا أحببَت أن تجتنَي ثمارًا عقلّيًة وقلبّيًة من 

المنعوت  رمضان،  شهر  بموسمه،  فعليَك  وفائدًة،  لــّذًة  أخرى  ثمار 
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 خريطة الطريق إلى بركات شهر رمضان

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

أَِبي  الباقر  اإلمام  َعْن  َجاِبٍر  وَعْن  فيه.  يفيض  الذي  للخير  بالمبارك 
َجْعَفٍر Q َقاَل: »لُِكلِّ َشْيٍء َرِبيٌع، وَرِبيُع اْلُقرْآِن َشْهُر رََمَضاَن.«)))

والثمار القرآنّية مرهفٌة رقيقٌة، تنفضخ في يد األهوِج ِمن قاطفيها 

وَعْن  ورفق.  بعناية  تؤَخذ  لذا  بالقليل،  إاّل  ِمنها  يستفيد  فال  وتنعصر، 

’أَْقَرُأ   :Q ]الصادق[ اللَّه  َعْبِد  ألَِبي  »ُقْلُت  َقاَل:  اللَّه  َعْبِد  ْبِن  محّمد 

اْلُقرْآَن ِفي لَْيَلٍة؟’ َقاَل: ’اَل ُيْعِجُبِني أَْن َتْقَرأَه ِفي أََقلَّ ِمْن َشْهٍر.’«

َعْبِد  أَِبي  ]الصادق[  َعَلى  »َدَخْلُت  َقاَل:  َحْمزََة  أَِبي  ْبِن  علّي  وَعْن 

َشْهِر  ِفي  اْلُقرْآَن  أَْقَرُأ  ِفَداَك،  ’ُجِعْلُت  َبِصيٍر:  أَُبو  لَه  َفَقاَل   ،Q اللَّه

رََمَضاَن ِفي لَْيَلٍة؟’

َفَقاَل: ’اَل.’

َقاَل: ’َفِفي لَْيَلَتْيِن؟’

َقاَل: ’اَل.’

اَلٍث؟’ َقاَل: ’َفِفي ثثَ

ا  َحقًّ لِرََمَضاَن  إِنَّ  محّمد،  أََبا  ’َيا  َقاَل:  ثّم  ِبَيِده.  وأََشاَر  ’َها))).’  َقاَل: 

َيْقَرُأ   P محّمد أَْصَحاُب  وَكاَن  ُهوِر.  الشُّ ِمَن  َشْيٌء  ُيْشِبُهه  اَل  وُحرَْمًة. 

األحاديث هنا برواية الكلينّي M في الكافي.  (((

نهاية كّل منهما ما يدّل  ألفه فيلفظ »هاء«. وقد يستعمل في  ُخْذ، ويجوز مّد  أمر بمعنى  اسم فعل   (2(

على النوع والعدد فيقال في »ها«: هاَك وهاِك، وهاكما، وهاكم، وهاكّن، ويقال في »هاء«: هاَء، 

. ﴿ َهآُؤُم ٱۡقَرُءواْ كَِتٰبَِيۡه ﴾: بمعنى خذوا، والميم للجمع.  وهاِء، وهاؤما، وهاؤم، وهاؤنَّ
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. إِنَّ اْلُقرْآَن اَل ُيْقَرُأ َهْذرََمًة))) ولَِكْن ُيرَتَُّل  أََحُدُهُم اْلُقرْآَن ِفي َشْهٍر أَْو أََقلَّ

َترِْتياًل. َفإَِذا َمَررَْت ِبآَيٍة ِفيَها ِذْكُر اْلَجنَِّة، َفِقْف ِعْنَدَها وَسِل اللََّه عّز وجّل 

ِمَن  ِباللَّه  ْذ  وَتَعوَّ ِعْنَدَها  َفِقْف  النَّاِر،  ِذْكُر  ِفيَها  ِبآَيٍة  َمَررَْت  وإَِذا  اْلَجنََّة. 

النَّاِر.’«

وَعْن ُحَسْيِن ْبِن َخالٍِد، َعْن أَِبي َعْبِد اللَّه الصادق Q َقاَل: »ُقْلُت 

لَه: ’ِفي َكْم أَْقَرُأ اْلُقرْآَن؟’

ُمَجزًّى  ُمْصَحًفا  ِعْنِدي  إِنَّ  أََما  أَْسَباًعا.  اْقَرأْه  أَْخَماًسا.  ’اْقَرأْه  َفَقاَل: 

أَْرَبَعَة َعَشَر ُجْزًءا.’«

هل لك إلى شيء من الصالة المستحّبة؟

َع ِفيِه ِبَصالٍة، َكَتَب اللَُّه لَُه َبرَاَءًة ِمَن النَّاِر«، فمن الخسارة  ألّن »َمْن َتَطوَّ

الفادحة ترك الصالة المستحّبة ولو مرّة واحدة.

والصالة المستحّبة ركعتان فقط. إن شئَت اكتفيت فيهما بالفاتحة 

صّليتهما  رغبَت  أو  تعبَت  وإن  أخرى.  سورة  إليها  تضيف  فال  فقط، 

الركوع  إلى  بإيماٍء  صلّيتهما  حافلة  أو  سّيارة  في  كنت  وإن  جالًسا. 

والسجود، ساقًطا عنك وجوب استقبال القبلة.

أن نعود  المستحّبة، وخيٌر لي ولك  العاّم للصالة  العنوان  هذا في 

في كيفّيتها إلى مرجعنا الذي نقّلده.

قراءة سريعة.  (((
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

رمضان)1):  شهر  في  والقبول  للتوفيق   P الله رسول  دعاء 

]ثواٍن قليلة[

ِم،  ــالَ واإلِْس اَلَمِة  والسَّ واإلِيَماِن،  ِباألَْمِن  َعَلْيَنا  أَِهلَّه  اللَُّهمَّ 

ْزِق اْلَواِسِع، وَدْفِع األَْسَقاِم. واْلَعاِفَيِة اْلُمَجلَِّلِة)))، والرِّ

اللَُّهمَّ اْرُزْقَنا ِصَياَمه وِقَياَمه، وِتاَلَوَة اْلُقرْآِن ِفيه.

اللَُّهمَّ َسلِّْمه لََنا، وَتَسلَّْمه ِمنَّا، وَسلِّْمَنا ِفيه.

دعاء اإلمام الصادق Q للسالمة والتوفيق)3): ]ثواٍن قليلة[

والتَّْوِفيِق  واْلِبرِّ  واْلَيِقيِن واإلِيَماِن،  اَلَمِة واإلِْساَلِم،  ِبالسَّ َعَلْيَنا  أَْدِخْله  اللَُّهمَّ 

لَِما ُتِحبُّ وَترَْضى.

ِإَذا َأَهلَّ ِهَلل َشْهِر رََمَضاَن اْسَتْقَبَل   P الكافي. َكاَن رَُسوُل اللَّه برواية الشيخ الكلينّي M في   (((

اْلِقْبَلَة وَرَفَع َيَدْيه َفَقاَل...

بمعنى الشاملة.  (2(

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (3(
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دعاء اإلمام الصادق Q للعون والَقبول والعافية)1): ]أقّل ِمن  دقيقة[

اللَُّهمَّ َقْد َحَضَر َشْهُر رََمَضاَن، وَقِد اْفَترَْضَت َعَلْيَنا ِصَياَمه، وأَْنزَْلَت ﴿ فِيهِ 

َعَلى  أَِعنَّا  اللَُّهمَّ  َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ ﴾.  ٱلُۡهَدٰى  ّمَِن  َوَبّيَِنٰٖت  ّلِلنَّاِس  ُهٗدى  ٱۡلُقۡرَءاُن 
ِصَياِمه. اللَُّهمَّ َتَقبَّْله ِمنَّا، وَسلِّْمَنا ِفيه، وَتَسلَّْمه ِمنَّا ِفي ُيْسٍر ِمْنَك وَعاِفَيٍة، 

إِنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر، َيا أَرَْحَم الرَّاِحِميَن.

)2): ]دقيقتان[
Q دعاء الليلة األولى من شهر رمضان لإلمام الصادق

اللَُّهمَّ رَبَّ َشْهِر رََمَضاَن، وُمْنزَِل اْلُقرْآِن، َهَذا َشْهُر رََمَضاَن الَِّذي أَْنزَْلَت ِفيه 

اْرُزْقَنا  اللَُّهمَّ  واْلُفرَْقاِن.  اْلُهَدى  ِمَن  َبيَِّناٍت  آَياٍت  ِفيه  وأَْنزَْلَت  اْلُقرْآَن، 

ِصَياَمه، وأَِعنَّا َعَلى ِقَياِمه. اللَُّهمَّ َسلِّْمه لََنا، وَسلِّْمَنا ِفيه، وَتَسلَّْمه ِمنَّا ِفي 

ُيْسٍر ِمْنَك وُمَعاَفاٍة.

ِمَن  ُيْفرَُق  ِفيَما  اْلَمْحُتوِم،  األَْمِر  ِمَن  ُر-  وُتَقدِّ َتْقِضي  ِفيَما  واْجَعْل 

أَْن  ُل-  ُيَبدَّ واَل  ُيرَدُّ  اَل  الَِّذي  اْلَقَضاِء  ِمَن  اْلَقْدِر،  لَْيَلِة  ِفي  اْلَحِكيِم)))،  األَْمِر 

ُهْم، اْلَمْشُكوِر َسْعُيُهْم)))،  َبْيِتَك اْلَحرَاِم، اْلَمْبُروِر))) َحجُّ اِج  َتْكُتَبِني ِمْن ُحجَّ

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (((

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي. وهي الليلُة التي ُيعلن فيها بدء شهر رمضان المبارك.  (2(

إِنَّا ُكنَّا ُمنِذرِيَن ٣ فِيَها ُيۡفَرُق ُكُّ  َبَٰرَكٍةۚ  لَةٖ مُّ نَزۡلَنُٰه ِف لَۡ
َ
أ آ  ِمن قوِله سبحانه في سورة الدخان: ﴿ إِنَّ  (3(

بحسب  »لألمور  الميزان:  تفسير  في   M الطباطبائّي حسين  محّمد  السّيد  قال  َحِكيٍم ﴾.  ۡمٍر 
َ
أ

القضاء اإللهّي مرحلتان: مرحلة اإلجمال واإلبهام، ومرحلة التفصيل. وليلة القدر- على ما يدّل قوله 

ۡمٍر َحِكيٍم ﴾ ليلة يخرج فيها األمور من مرحلة اإلحكام ]يعني اإلجمال واإلبهام[ 
َ
﴿ فِيَها ُيۡفَرُق ُكُّ أ

إلى مرحلة التفصيل ]تفصيل األمور الكونّية[.«

المقبول ألّنه خالص لوجهه سبحانه.  (4(

إسراعهم بين الصفا والمروة.  (5(
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 أدعيُة رؤيِة الهالل، واستقباِل شهر رمضان المبارك

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ُر، أَْن  ِر َعْنُهْم َسيَِّئاُتُهْم. واْجَعْل ِفيَما َتْقِضي وُتَقدِّ اْلُمَكفَّ َذْنُبُهْم،  اْلَمْغُفوِر 

ْزِق اْلَحاَلِل. َع َعَليَّ ِمَن الرِّ ُتِطيَل لِي ِفي ُعُمِري، وُتَوسِّ

ألمور  رمضان  شهر  أّول   Q الكاظم اإلمام  دعاء  كاملة،  لسنة  سالمة 

مهّمة مختلفة)1): ]سبع دقائق[

الَِّتي  وِبَرْحَمِتَك  َشْيٍء،  ُكلُّ  لَه)))  َداَن  الَِّذي  ِباْسِمَك  أَْسأَُلَك  إِنِّي  اللَُّهمَّ 

الَِّتي  وِبَعَظَمِتَك  َشْيٍء،  ُكلَّ  ِبَها  َقَهرَْت  الَِّتي  وِبِعزَِّتَك  َشْيٍء،  ُكلَّ  َوِسَعْت 

وِبَجَبُروِتَك)))  َشْيٍء،  ُكلُّ  لََها  َخَضَع  الَِّتي  ِتَك  وِبُقوَّ َشْيٍء،  ُكلُّ  لََها  َتَواَضَع 

الَِّتي َغَلَبْت ُكلَّ َشْيٍء، وِبِعْلِمَك الَِّذي أََحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء.

َبْعَد ُكلِّ َشْيٍء،  َقْبَل ُكلِّ َشْيٍء، وَيا َباِقي  ُل  َيا أَوَّ وُس)))،  َيا ُقدُّ َيا ُنوُر 

ُنوَب  د، واْغِفْر لَِي الذُّ ٍد وآِل ُمَحمَّ َيا أللَُّه َيا رَْحَماُن َيا أللَُّه، َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ُنوَب  ُنوَب الَِّتي ُتْنزُِل النَِّقَم، واْغِفْر لَِي الذُّ الَِّتي ُتَغيُِّر النَِّعَم، واْغِفْر لَِي الذُّ

لَِي  واْغِفْر  األَْعَداَء)))،  ُتِديُل  الَِّتي  ُنوَب  الذُّ لَِي  واْغِفْر  الرََّجاَء،  َتْقَطُع  الَِّتي 

اِلِح اإلمام موسى  الصَّ اْلَعْبِد  َعِن  الكافي.  الكلينّي M في  الشيخ  برواية  الجامع  الرائع  الدعاء  هذا   (((

ُمْخِلًصا  ُمْحَتِسًبا  ِبه  َدَعا  َمْن  َأنَّه  وَذَكَر  رََمَضاَن،  َشْهِر  ِفي  َعاِء  الدُّ ِبَهَذا  »اْدُع  َقاَل:   Q الكاظم

ِتْلَك  ِبه  َيْأِتي  َما  َشرَّ  ِذْكُره  َعزَّ  اللَّه  وَوَقاه  وَبَدُنه،  ِديُنه  ِبَها  ُيَضرُّ  آَفٌة  واَل  ِفْتَنٌة  َنِة  السَّ ِتْلَك  ِفي  ُتِصْبه  َلْم 

َنَة.« السَّ

أطاعه وخضع له.  (2(

القهر  منتهى  على  تدّل  لفِظها-  بفخامة  جبروت-  وكلمة  السلطان،  ذو  العظيم  القّهار  هو  الجّبار   (3(

والعَظمة والسلطنة.

الله  اللغوّية: »قال بعض المحّققين: التسبيح هو تنزيه  الفروق  أبو هلل العسكرّي في كتابه  قال   (4(

نقص[.  ]جمع  النقوص  عن  الشيء  تنزيه  هو  والتقديس  النقص.  صفات  ِمن  بجاهه  يليق  ال  عّما 

والحاصل أّن التقديس ال يختّص به سبحانه بل ُيستعمل في حّق اآلدمّيين.«

التي تجعل الَغَلبة والسلطة لألعداء.  (5(
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ُنُزوُل  ِبَها  ُيْسَتَحقُّ  الَِّتي  ُنوَب  الذُّ لَِي  واْغِفْر  َعاَء،  الدُّ َترُدُّ  الَِّتي  ُنوَب  الذُّ

ُنوَب  الذُّ لَِي  َماِء، واْغِفْر  السَّ َغْيَث  َتْحِبُس  الَِّتي  ُنوَب  الذُّ لَِي  اْلَباَلِء، واْغِفْر 

ُل اْلَفَناَء، واْغِفْر لَِي  ُنوَب الَِّتي ُتَعجِّ الَِّتي َتْكِشُف اْلِغَطاَء)))، واْغِفْر لَِي الذُّ
ُنوَب الَِّتي َتْهِتُك اْلِعَصَم.))) ُنوَب الَِّتي ُتورُِث النََّدَم، واْغِفْر لَِي الذُّ الذُّ

أَُحاِذُر  َما  َشرِّ  ِمْن  وَعاِفِني  ُترَاُم،  اَل  الَِّتي  اْلَحِصيَنَة  ِدْرَعَك  وأَْلِبْسِني 

ِباللَّْيِل والنََّهاِر، ِفي ُمْسَتْقِبِل َسَنِتي َهِذه))).

التي تفضح.  (((

الفقرات  »هذه   :Q الصادق لإلمام  لدعاء  شرحه  في  الكاشانّي  للفيض  الوافي  تفسير  في  جاء   (2(

 Q على اختلف في ألفاظها وقد ورد عن زين العابدين R وأمثالها ّمما يتكرر في أدعيتهم

في  العبادة  عن  والزوال  الناس،  على  البغي  النعم:  تغّير  التي  الذنوب  أّن  الذنوب  هذه  تفسير  في 

بَِقۡوٍم  َما   ُ ُيَغّيِ َل   َ ٱللَّ ﴿ إِنَّ  تعالى  اللَّه  الشكر؛ قال  النعم، وترك  المعروف، وكفران  الخير واصطناع 

اللَّه  قال  اللَّه؛  حرم  التي  النفس  قتل  الندم:  تورث  التي  والذنوب  نُفِسِهۡمۗ ﴾. 
َ
بِأ َما  واْ  ُ ُيَغّيِ  ٰ َحتَّ

ِٰدِمنَي ﴾، وترك صلة  ٱلنَّ ِمَن  ۡصَبَح 
َ
﴿ فَأ تعالى في قصة قابيل حين قتل أخاه هابيل فعجز عن دفنه 

حّتى  الزكاة  ومنع  المظالم،  ورّد  الوصّية  وترك  وقتها،  يخرج  حّتى  الصلة  وترك  يقدر،  حين  الرحم 

تزيل النعم: عصيان العارف، والتطاول على الناس،  يحضر الموت وينغلق اللسان. والذنوب التي 

القمار،  ولعب  الخمر،  شرب  العصم:  تهتك  التي  والذنوب  منهم...  والسخرية  بهم  واالستهزاء 

والذنوب  الريب.  أهل  ومجالسة  الناس،  عيوب  وذكر  والمزاح،  واللغو،  الناس،  يضحك  ما  وتعاطي 

والنهي  بالمعروف  األمر  وتضييع  المظلوم،  معاونة  وترك  الملهوف،  إغاثة  ترك  البالء:  تنزل  التي 

المحظور،  وإباحة  الفجور،  وإعلن  بالظلم،  المجاهرة  األعداء:  ُتديل  التي  والذنوب  المنكر.  عن 

واليمين  الرحم،  قطيعة  الفناء:  تعّجل  التي  والذنوب  األشــرار.  إلى  واالنقياد  األخيار،  وعصيان 

التي  والذنوب  حّق.  بغير  اإلمامة  واّدعاء  المسلمين،  طرق  وسّد  والزنا،  الكاذبة،  واألقوال  الفاجرة، 

بوعد  والتكذيب  اللَّه،  بغير  والثقة  اللَّه،  رحمة  من  والقنوط  اللَّه،  روح  من  اليأس  الرجاء:  تقطع 

اللَّه... والذنوب التي تكشف الغطاء: االستدانة بغير نّية األداء، واإلسراف في النفقة، والبخل عن 

األهل واألوالد وذوي األرحام، وسوء الخلق، وقلة الصبر، واستعمال الضجر، والكسل، واالستهانة 

وترك  اإلخوان،  مع  والنفاق  السريرة،  وخبث  النّية،  سوء  الدعاء:  ترد  التي  والذنوب  الذنوب.  بأهل 

التصديق باإلجابة، وتأخير الصلة المفروضة حّتى تذهب أوقاتها.«

مصباح المتهّجد: نبدأ أواًّل بعمل شهر رمضان؛ ألّن المشهور من روايات  قال الشيخ الطوسّي في   (3(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

وَما  ِفيِهنَّ  وَما  ْبِع،  السَّ واألَرَِضيَن  ْبِع،  السَّ َماَواِت  السَّ رَبَّ  اللَُّهمَّ 

اْلَعِظيِم،  واْلُقرْآِن  اْلَمَثاِني)))  ْبِع  السَّ اْلَعِظيِم)))، ورَبَّ  اْلَعرِْش  ، ورَبَّ  َبْيَنُهنَّ

َسيِِّد  َبْيِته،  وأَْهِل   Pَ ٍد ُمَحمَّ ورَبَّ  وَجْبرَِئيَل،  وِميَكاِئيَل  إِْسرَاِفيَل  ورَبَّ 

ْيَت. ِبيِّيَن، أَْسأَُلَك ِبَك وِبَما َسمَّ اْلُمرَْسِليَن وَخاَتِم النَّ

َيا َعِظيُم، أَْنَت الَِّذي َتُمنُّ ِباْلَعِظيِم، وَتْدَفُع ُكلَّ َمْحُذوٍر، وُتْعِطي ُكلَّ 

َجِزيٍل، وُتَضاِعُف ِمَن اْلَحَسَناِت ِباْلَقِليِل واْلَكِثيِر، وَتْفَعُل َما َتَشاُء.

َبْيِته،  وأَْهــلِ  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  رَِحيُم،  َيا  رَْحَماُن  َيا  أللَُّه،  َيا  َقِديُر  َيا 

وأَِحبَِّني  ِبُنورَِك،  َوْجِهي  ْر  وَنضِّ ِسْترََك،  َنِة  السَّ َهِذه  ُمْسَتْقِبِل  ِفي  وأَْلِبْسِني 

َما  َخْيِر  ِمْن  َعَطاِئَك،  وَجِزيَل  َكرَاَمِتَك،  وَشِريَف  رِْضَواَنَك،  وَبلِّْغِني  ِبَمَحبَِّتَك، 

ِعْنَدَك، وِمْن َخْيِر َما أَْنَت ُمْعٍط أََحًدا ِمْن َخْلِقَك. وأَْلِبْسِني- َمَع َذلَِك- َعاِفَيَتَك.

َخِفيٍَّة،  ُكلِّ  َعالَِم  وَيا  َنْجَوى،  ُكلِّ  َشاِهَد  وَيا  َشْكَوى،  ُكلِّ  َمْوِضَع  َيا 

ِني  وَيا َداِفَع ُكلِّ َما َتَشاُء ِمْن َبِليٍَّة، َيا َكِريَم اْلَعْفِو، َيا َحَسَن التََّجاُوِز، َتَوفَّ

ٍد وُسنَِّته، وَعَلى َخْيِر َوَفاٍة  َعَلى ِملَِّة))) إِْبرَاِهيَم وِفْطرَِته، وَعَلى ِديِن ُمَحمَّ

ِني، ُمَوالًِيا ألَْولَِياِئَك، ُمَعاِدًيا ألَْعَداِئَك. َفَتَوفَّ

أصحابنا أّن شهر رمضان أّول السنة، وإنما ُجعل المحّرم أّول السنة اصطلًحا.

العرش كناية عن علِمه ُوملِكِه وعظيِم سلطانه المطلق عّز وعل.  (((

ّمَِن ٱلَۡمَثاِن َوٱۡلُقۡرَءاَن ٱۡلَعِظيَم ﴾. والسبع  َءاَتۡيَنَٰك َسۡبٗعا  من قوله عّز وعل في سورة الحجر: ﴿ َولََقۡد   (2(

ر في عدد من الروايات المأثورة عن النبّي وأهل البيت عليهم  المثاني هي سورة الفاتحة على ما ُفسِّ

الصلوات. »والظاهر أّن المثاني جمع مثنّية- اسم مفعول من الثني معنى اللوي والعطف واإلعادة... 

وُسّميت اآليات القرآنّية مثاني ألّن بعضها يوضح حال بعض...« هذا ما بّينه السّيد الطباطبائّي عليه 

الرحمة في تفسير الميزان.

والعمل،  الطاعة في االعتقاد  والديُن هو  والمواَظب على شعائِره.  المحفوظة عقيدته،  المَتَتبَّع  دينه   (3(

التي ُيحاَسب اإلنسان على تركها.
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ُيَباِعُدِني  ِفْعٍل  أَْو  َقْوٍل،  أَْو  َعَمٍل،  ُكلَّ  َنِة  السَّ َهِذه  ِفي  وَجنِّْبِني  اللَُّهمَّ 

َهِذه  ِفي  ِمْنَك  ُبِني  ُيَقرِّ ِفْعٍل  أَْو  َقْوٍل،  أَْو  َعَمٍل،  ُكلِّ  إِلَى  واْجِلْبِني  ِمْنَك. 

َيا أَرَْحَم الرَّاِحِميَن. واْمَنْعِني ِمْن ُكلِّ َعَمٍل، أَْو ِفْعٍل، أَْو َقْوٍل َيُكوُن  َنِة،  السَّ

ِمنِّي أََخاُف َضَرَر َعاِقَبِته، وأََخاُف َمْقَتَك إِيَّاَي َعَلْيه، َحَذرًا أَْن َتْصرَِف َوْجَهَك 

اْلَكِريَم َعنِّي، َفأَْسَتْوِجَب ِبه َنْقًصا ِمْن َحظٍّ لِي ِعْنَدَك، َيا َرُؤوُف َيا رَِحيُم.

وِجَوارَِك  ِحْفِظَك،  ِفي  َنِة-  السَّ َهِذه  ُمْسَتْقِبِل  ِفي  اْجَعْلِني-  اللَُّهمَّ 

وَجلَّ  َجارَُك)))،  َعزَّ  َكرَاَمَتَك.  لِي  وَهْب  َعاِفَيِتَك،  ِسْتَر  وَجلِّْلِني  وَكَنِفَك)))؛ 

َثَناُء َوْجِهَك، واَل إِلَه َغْيرَُك.

ِبِهْم،  وأَْلِحْقِني  أَْولَِياِئَك،  ِمْن  َمَضى  َمْن  لَِصالِِح  َتاِبًعا  اْجَعْلِني  اللَُّهمَّ 

ْدِق َعَلْيَك ِمْنُهْم. واْجَعْلِني ُمْسِلًما لَِمْن َقاَل ِبالصِّ

وأَُعوُذ ِبَك- َيا إِلَِهي- أَْن ُتِحيَط بي َخِطيَئِتي، وُظْلِمي وإِْسرَاِفي َعَلى 

وَبْيَن  َبْيِني  َذلَِك  َفَيُحوَل  ِبَشَهَواِتي،  واْشِتَغالِي  لَِهَواَي،  واتَِّباِعي  َنْفِسي، 

رَْحَمِتَك ورِْضَواِنَك، َفأَُكوَن َمْنِسيًّا))) ِعْنَدَك، ُمَتَعرًِّضا لَِسَخِطَك وَنِقَمِتَك.

إِلَْيَك  ِبه  ْبِني  وَقرِّ َعنِّي،  ِبه  َترَْضى  َصالٍِح  َعَمٍل  لُِكلِّ  ْقِني  َوفِّ اللَُّهمَّ 

ُزْلَفى))).

في حمايِتك وضيافتك.  (((

َمن ُتجيُره وتحميه وتدفع عنه، فهو عزيٌز منيٌع ال يصل إليه سوء، وهو مكَرٌم ُيجاد عليه.  (2(

هدايته  عناية  ينالون  فل  المنسّيين،  بمثابة  جعلهم  أي  فَنَِسَيُهۡمۚ ﴾،  ٱللََّ  ﴿ نَُسواْ  التوبة:  سورة  في   (3(

وتوفيقه سبحانه.

ُقربى.  (4(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ه،  َهمَّ وَفرَّْجَت  ه،  َعُدوِّ َهْوَل   P ًدا ُمَحمَّ َنِبيََّك  َكَفْيَت  َكَما  اللَُّهمَّ 

ه، وَصَدْقَته َوْعَدَك، وأَْنَجزَْت لَه َمْوِعَدَك ِبَعْهِدَك، اللَُّهمَّ ِبَذلَِك  وَكَشْفَت َغمَّ

َنِة، وآَفاِتَها وأَْسَقاَمَها، وِفْتَنَتَها وُشُرورََها، وأَْحزَاَنَها  َفاْكِفِني َهْوَل َهِذه السَّ

وِضيَق اْلَمَعاِش ِفيَها. وَبلِّْغِني ِبَرْحَمِتَك َكَماَل اْلَعاِفَيِة، ِبَتَماِم َدَواِم اْلَعاِفَيِة 

والنِّْعَمِة ِعْنِدي، إِلَى ُمْنَتَهى أََجِلي.

أَْسأَُلَك ُسَؤاَل َمْن أََساَء وَظَلَم واْعَترََف. وأَْسأَُلَك أَْن َتْغِفَر لِي َما َمَضى 

وأَْن   . َعَليَّ َماَلِئَكِتَك  ِكرَاُم  وأَْحَصْتَها  َحَفَظُتَك،  َحَصرَْتَها  الَِّتي  ُنوِب،  الذُّ ِمَن 

ُنوِب ِفيَما َبِقَي ِمْن ُعُمِري، إِلَى ُمْنَتَهى أََجِلي. َتْعِصَمِني- إِلَِهي- ِمَن الذُّ

ٍد، وآِتِني  َبْيِت ُمَحمَّ ٍد وَعَلى أَْهِل  َيا رَْحَماُن، َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ َيا أللَُّه 

لِي  ْلَت  وَتَكفَّ َعاِء،  ِبالدُّ أََمرَْتِني  َفإِنََّك  ِفيه؛  إِلَْيَك  ورَِغْبُت  َسأَْلُتَك  َما  ُكلَّ 

ِباإلَِجاَبِة.

ُدَعاء اإلمام زين العابدين Q إِذا دخَل َشْهُر رمضاَن)1): ]سبع دقائق[

ِمَن  إلِْحَساِنه  لَِنُكوَن  أَْهِله،  ِمْن  وَجَعَلَنا  لَِحْمِده،  َهَداَنا  الَِّذي  لِلَّه  اْلَحْمُد 

الَِّذي  لِلَّه  واْلَحْمُد  اْلُمْحِسِنيَن.  َجزَاَء  َذلَِك  َعَلى  ولَِيْجِزَيَنا  اِكِريَن،  الشَّ

لَِنْسُلَكَها  إِْحَساِنه،  ُسُبِل  ِفي  َلَنا)))  وَسبَّ ِبِملَِّته)))،  َنا  واْخَتصَّ ِبِديِنه،  َحَباَنا))) 

ِبَمنِّه))) إِلَى رِْضَواِنه، َحْمًدا َيَتَقبَُّله ِمنَّا، وَيرَْضى ِبه َعنَّا.

من أدعية الصحيفة السّجادّية.  (((

أعطانا بغير استحقاق وال جزاء.  (2(

دينه المحفوظة عقيدته، والمواَظب على شعائِره.  (3(

جعل سبيَلنا وطريَقنا، ومّشانا فيها.  (4(

بإنعامه.  (5(
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َشْهَر  رََمَضاَن،  َشْهَر  َشْهرَه  ُبِل  السُّ ِتْلَك  ِمْن  َجَعَل  الَِّذي  لِلَّه  واْلَحْمُد 

اْلِقَياِم  وَشْهَر  التَّْمِحيِص)))،  وَشْهَر  ُهوِر،  الطَّ وَشْهَر  اإلِْساَلِم،  وَشْهَر  َياِم،  الصِّ

نزَِل فِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَبّيَِنٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدٰى َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ ﴾، 
ُ
ِٓي أ ﴿ ٱلَّ

ُهوِر، ِبَما َجَعَل لَه ِمَن اْلُحُرَماِت اْلَمْوُفورَِة)))،  َفأََباَن َفِضيَلَته َعَلى َساِئِر الشُّ

إِْعَظاًما، وَحَجَر))) ِفيه  َغْيرِه  َما أََحلَّ ِفي  َفَحرََّم ِفيه  اْلَمْشُهورَِة،  واْلَفَضاِئِل 

أَْن   - وَعزَّ َجلَّ  ُيِجيُز-  اَل  َبيًِّنا  َوْقًتا  لَه  وَجَعَل  إِْكرَاًما،  واْلَمَشارَِب  اْلَمَطاِعَم 

َر َعْنه. َم َقْبَله، واَل َيْقَبُل أَْن ُيَؤخَّ ُيَقدَّ

اَها لَْيَلَة  َل لَْيَلًة َواِحَدًة ِمْن لََيالِيه َعَلى لََيالِي أَْلِف َشْهٍر، وَسمَّ ثّم َفضَّ

ۡمرٖ ٤ َسَلٌٰم ﴾ 
َ
ِ أ

وُح فِيَها بِإِۡذِن َرّبِِهم ّمِن ُكّ ُل ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوٱلرُّ اْلَقْدِر، ﴿ َتَنَّ

َداِئُم اْلَبَرَكِة إِلَى ُطُلوِع اْلَفْجِر، َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِده، ِبَما أَْحَكَم ِمْن 

َقَضاِئه.

ُحرَْمِته،  وإِْجاَلَل  َفْضِله،  َمْعرَِفَة  وأَْلِهْمَنا  وآلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

َعْن  اْلَجَواِرِح  ِبَكفِّ  ِصَياِمه،  َعَلى  وأَِعنَّا  ِفيه،  َحَظرَْت  ا  ِممَّ َظ)))  والتََّحفُّ

لَْغٍو،  إِلَى  ِبأَْسَماِعَنا  ُنْصِغَي  اَل  حّتى  ُيرِْضيَك،  ِبَما  ِفيِه  واْسِتْعَمالَِها  َمَعاِصيَك، 

واَل ُنْسِرَع ِبأَْبَصارَِنا إِلَى لَْهٍو، وحّتى اَل َنْبُسَط أَْيِدَيَنا إِلَى َمْحُظوٍر)))، واَل َنْخُطَو 

َتْنِطَق  واَل  أَْحَلْلَت،  َما  إاِلَّ  ُبُطوُنَنا)))  َتِعَي  اَل  وحّتى  َمْحُجوٍر)))،  إِلَى  ِبأَْقَداِمَنا 

التصفية )من الذنوب(.  (((

التاّمة غير الناقصة.  (2(

منع.  (3(

االحتراس.  (4(

ممنوع.  (5(

ممنوع.  (6(

ال تكون بطوننا وعاًء.  (((
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

َنَتَعاَطى  واَل  َثَواِبَك،  ِمْن  ُيْدِني  َما  إاِلَّ  َنَتَكلََّف)))  واَل  َمثَّْلَت)))،  ِبَما  إاِلَّ  أَْلِسَنُتَنا 

إاِلَّ الَِّذي َيِقي ِمْن ِعَقاِبَك. ثّم َخلِّْص َذلَِك ُكلَّه ِمْن رَِئاِء))) اْلُمرَاِءيَن، وُسْمَعِة))) 

اْلُمْسِمِعيَن، اَل ُنْشرُِك ِفيه أََحًدا ُدوَنَك، واَل َنْبَتِغي ِفيه ُمرَاًدا ِسَواَك. 

َلَواِت  الصَّ َمَواِقيِت  َعَلى)))  ِفيه  َوِقْفَنا  وآلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

ْدَت، وُفُروِضَها الَِّتي َفرَْضَت، وَوَظاِئِفَها الَِّتي  اْلَخْمِس، ِبُحُدوِدَها الَِّتي َحدَّ

لَِمَناِزلَِها،  اْلُمِصيِبيَن  َمْنزِلََة  ِفيَها  وأَْنزِْلَنا   ، َوقَّتَّ الَِّتي  وأَْوَقاِتَها  ْفَت،  َوظَّ

َعْبُدَك  َسنَُّه)))  َما  َعَلى  أَْوَقاِتَها،  ِفي  لََها  يَن  اْلُمَؤدِّ ألَْرَكاِنَها،  اْلَحاِفِظيَن 

َفَواِضِلَها،  وَجِميِع  وُسُجوِدَها  ُرُكوِعَها  ِفي  وآلِه-  َعَلْيه  َصَلَواُتَك  ورَُسوُلَك- 

ُهوِر وأَْسَبِغه)))، وأَْبَيِن اْلُخُشوِع)8) وأَْبَلِغه. َعَلى أََتمِّ الطَّ

َنَتَعاَهَد  وأَْن  َلِة)0))،  والصِّ  (9(ِ ِباْلِبّر  أَرَْحاَمَنا  َنِصَل  ألَْن  ِفيه  ْقَنا  وَوفِّ

رََها  ِجيرَاَنَنا ِباإلِْفَضاِل واْلَعِطيَِّة، وأَْن ُنَخلَِّص أَْمَوالََنا ِمَن التَِّبَعاِت، وأَْن ُنَطهِّ

َكَواِت، وأَْن ُنرَاِجَع)))) َمْن َهاَجرََنا، وأَْن ُنْنِصَف َمْن َظَلَمَنا، وأَْن  ِبإِْخرَاِج الزَّ

بّينَت ووّضحت حّتى صار كالصورة الماثلة أمامنا.  (((

ل. نطلب طلًبا يحتاج إلى تحمُّ  (2(

التظاهر بالعمل الصالح على أعين الناس، طلًبا لغير وجه الله تعالى.  (3(

الصيت  ليكسب  بالصلح  يتظاهر  من  فهناك  الصلح؛  مظهر  بسبب  الحسن  والصيت  الشهرة   (4(

والسمعة فقط.

منا، واجعلنا نلتزم بها. بّيْن لنا وفهِّ  (5(

جعله ُسّنة، وذلك بتمهيد طريقه وبيانه وتوضيحه.  (6(

أكمله وأوسعه.  (((

التذّلل والخضوع.  (8(

الخير واالّتساع في اإلحسان.  (9(

المعروف والعطّية، والزيارة.  ((0(

نعود إلى.  ((((
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اَل  الَِّذي  اْلَعُدوُّ  َفإِنَّه  ولََك؛  ِفيَك  ُعوِدَي  َمْن  َحاَشى)))  َعاَداَنا،  َمْن  ُنَسالَِم 

األَْعَماِل  ِمَن  ِفيه  إِلَْيَك  َنَتَقرََّب  وأَْن  ُنَصاِفيِه))).  اَل  الَِّذي  واْلِحزُْب  ُنَوالِيِه، 

ِمَن  َنْسَتأِْنُف)))  ا  ِممَّ ِفيه  وَتْعِصُمَنا  ُنوِب،  الذُّ ِمَن  ِبه  ُرَنا  ُتَطهِّ ِبَما  الزَّاِكَيِة، 

ِمْن  ُنورُِد  َما  ُدوَن  إاِلَّ  َماَلِئَكِتَك،  ِمْن  أََحٌد  َعَلْيَك  ُيورَِد  اَل  حّتى  اْلُعُيوِب، 

اَعِة لََك)))، وأَْنَواِع اْلُقْرَبِة إِلَْيَك. أَْبَواِب الطَّ

ِمِن  ِفيه،  لََك  َتَعبََّد  َمْن  وِبَحقِّ  ْهِر،  الشَّ َهَذا  ِبَحقِّ  أَْسأَُلَك  اّني  اللَُّهمَّ 

َعْبٍد َصالٍِح  أَْو  أَرَْسْلَته،  أَْو نبيٍّ  ْبَته،  َقرَّ َمَلٍك  ِمْن  َفَناِئه،  َوْقِت  إِلَى  اْبِتَداِئه 

أَْولَِياَءَك  َوَعْدَت  لَِما  ِفيه  ْلَنا  وأَهِّ وآلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ُتَصلَِّي  أَْن  اْخَتَصْصَته، 

َطاَعِتَك،  ِفي  اْلُمَبالََغِة  ألَْهِل  أَْوَجْبَت  َما  ِفيه  لََنا  وأَْوِجْب  َكرَاَمِتَك،  ِمْن 

واْجَعْلَنا ِفي َنْظِم))) َمِن اْسَتَحقَّ الرَِّفيَع))) األَْعَلى ِبَرْحَمِتَك.

َتْوِحيِدَك،  ِفي  اإلِْلَحاَد)))  وَجنِّْبَنا  وآلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

كَّ ِفي ِديِنَك، واْلَعَمى َعْن َسِبيِلَك، واإلِْغَفاَل  واْلتَّْقِصيَر ِفي َتْمِجيِدَك، والشَّ

ْيَطاِن الرَِّجيِم. لُِحرَْمِتَك، وااِلْنِخَداَع لَِعُدوَِّك الشَّ

لََيالِي  ِمْن  لَْيَلٍة  ُكلِّ  ِفي  لََك  َكاَن  وإَِذا  وآلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

َشْهرَِنا َهَذا، رَِقاٌب ُيْعِتُقَها َعْفُوَك، أَْو َيَهُبَها َصْفُحَك، َفاْجَعْل رَِقاَبَنا ِمْن ِتْلَك 

الرَِّقاِب، واْجَعْلَنا لَِشْهرَِنا ِمْن َخْيِر أَْهٍل وأَْصَحاٍب.

ما عدا.  (((

ال يكون بيننا وبينه وّد صاٍف.  (2(

نبدأ ِمن جديد.  (3(

أن تكون أعماُلنا الصالحة متفّوقة على أعمال الملئكة.  (4(

صّف.  (5(

الدرجة العالية الرفيعة.  (6(

الَميل واالنحراف.  (((
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(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ِهاَللِه،  َحاِق  امِّ َمَع  ُذُنوَبَنا  واْمَحْق)))  وآلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

ْيَتَنا ِفيه  واْسَلْخ َعنَّا َتِبَعاِتَنا))) َمَع اْنِساَلِخ أَيَّاِمه، حّتى َيْنَقِضَي َعنَّا وَقْد َصفَّ

يَِّئاِت. ِمَن اْلَخِطيَئاِت، وأَْخَلْصَتَنا ِفيه ِمَن السَّ

ْلَنا، وإِْن ُزْغَنا))) ِفيه  ٍد وآلِه، وإِْن ِمْلَنا ِفيه َفَعدِّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

ْيَطاُن، َفاْسَتْنِقْذَنا ِمْنه. َك الشَّ ْمَنا، وإِِن اْشَتَمَل َعَلْيَنا َعُدوُّ َفَقوِّ

ِفي  وأَِعنَّا  لََك،  ِبَطاَعِتَنا  أَْوَقاَته  وَزيِّْن  إّياك،  ِبِعَباَدِتَنا  اْشَحْنه  اللَُّهمَّ 

واْلُخُشوِع  إِلَْيَك،  ِع)))  والتََّضرُّ اَلِة  الصَّ َعَلى  لَْيِله  وِفي  ِصَياِمه،  َعَلى  َنَهارِه 

لَْيُله  واَل  ِبَغْفَلٍة،  َعَلْيَنا  َنَهارُه  َيْشَهَد  اَل  حّتى  َيَدْيَك،  َبْيَن  لَِّة  والذِّ لََك، 

رَْتَنا،  َعمَّ َما  َكَذلَِك  واألّيام  ُهوِر  الشُّ َساِئِر  ِفي  واْجَعْلَنا  اللَُّهمَّ  ِبَتْفِريٍط. 

فِيَها  ُهۡم  ٱۡلفِۡرَدۡوَس  يَرِثُوَن  ِيَن  ﴿ ٱلَّ الِِحيَن  الصَّ ِعَباِدَك  ِمْن  واْجَعْلَنا 

َرّبِِهۡم  ُهۡم   نَّ
َ
أ وَِجلٌَة)))  قُلُوُبُهۡم  وَّ َءاتَواْ  َمآ  يُۡؤتُوَن  ِيَن  ﴿ َوٱلَّ وَن ﴾،  َخِٰلُ

َرِٰجُعوَن ﴾، وِمَن الَِّذيَن ﴿ يَُسٰرُِعوَن ِف ٱۡلَۡيَرِٰت َوُهۡم لََها َسٰبُِقوَن ﴾.
ُكلِّ  وَعَلى  أََواٍن،  وُكلِّ  َوْقٍت  ُكلِّ  ِفي  وآلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

ُكلِّه،  َذلِــَك  وأَْضَعاَف  َعَلْيه،  َصلَّْيَت  َمْن  َعَلى  َصلَّْيَت  َما  َعــَدَد  َحــاٍل، 

اٌل لَِما ُتِريُد. ِباألَْضَعاِف الَِّتي اَل ُيْحِصيَها َغْيرَُك، إّنك َفعَّ

أبِطْلها وامُحها. واالّمحاق هو االنمحاق، عندما ُيصبح الهلل محاًقا، فهو مختٍف وكأّن الليَل محاه.  (((

األفعال التي فيها إثم ُنتبع ِبه، ونلَحق عليه.  (2(

انحرفنا فيه عن الطريق.  (3(

التذّلل والطلب بحرارة وصدق وإلحاح.  (4(

خائفة فزعة. ويؤتون ما آَتوا: يعطون ما أعَطوا. وأّنهم إلى رّبهم راجعون: ألّنهم إلى رّبهم راجعون.  (5(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

دعاء الخير للبشرّية بفرج صاحب العصر عليه الصلوات)1): 

]دقيقة[

َفِقيٍر.  أَْغِن ُكلَّ  اللَُّهمَّ  ُرور.  الُقُبوِر السُّ أَْهِل  أَْدِخْل َعلى  اللَُّهمَّ 

اْقِض  اللَُّهمَّ  ُعْرياٍن))).  اْكُس ُكلَّ  اللَُّهمَّ  أْشِبْع ُكلَّ جاِئٍع.  اللَُّهمَّ 

ُكلَّ  رُدَّ  اللَُّهمَّ  َمْكرَوٍب.  ُكلِّ  َعْن  َفرِّْج  اللَُّهمَّ  َمِديٍن.  ُكلِّ  َدْيَن 

َغِريٍب. اللَُّهمَّ ُفكَّ ُكلَّ أَِسيٍر. اللَُّهمَّ أَْصِلْح ُكلَّ فاِسٍد ِمْن أُُموِر 

الُمْسِلِميَن. اللَُّهمَّ اْشِف ُكلَّ َمِريٍض.

اللَُّهمَّ ُسدَّ َفْقرَنا ِبِغناَك))). اللَُّهمَّ َغيِّْر ُسوَء حالِنا ِبُحْسِن حالَِك. اللَُّهمَّ 

ْيَن)))، َوأَْغِنِنا ِمَن الَفْقِر. ﴿ إِنََّك    قَِديٞر ﴾. اْقِض َعّنا الدَّ

بن  د  ُمَحمَّ الشيخ  بخّط  »وجدت  األنوار:  بحار  في  )))))ه(  المجلسّي  باقر  د  ُمَحمَّ العّلمة  قال   (((

علّي الجبعّي M نقًل من خّط الشيخ الشهيد } عن النبّي P: من دعا بهذا الدعاء في شهر 

رمضان بعد المكتوبة ]يعني بعد الفريضة[ استغفرت ذنوبه إلى يوم القيامة وهو ...« ووصفناه بدعاء 

الفرج لصاحب الزمان Q ألّنه ال يتحّقق كّل هذا المطلوب إاّل بظهوره.

َمن يرتدي الثوَب الرّث البالي الممّزق، الذي ال يستر جسَمه الستَر اللئق.  (2(

وال سّيما في األمور المعنوّية، ال الماّدّية فقط.  (3(

ليس بالضرورة الدين الماّدّي، للناس حقوق معنوّية تحملها ظهورُنا وعلينا أن نؤّدَيها إليهم. فيا رّب   (4(

تحّمل تبعاتهم عّنا، وأرضهم عّنا بما شئت.
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القدر  وليلة  المغفرة  بشهر  تعالى  تفّضل  كما  النار،  من  العتق  دعاء 

والهداية)1): ]دقيقة[

﴿ لَۡيَس  الَِّذي  الَعِظيُم  الرَّبُّ  أَْنَت  رَِحيُم،  يا  َغُفوُر  يا  َعِظيُم،  يا  عليُّ  يا 

وََكرَّْمَتُه،  ْمَتُه  َعظَّ َشْهٌر  َوهذا  ٱۡلَِصُي ﴾،  ِميُع  ٱلسَّ َوُهَو  ءۖٞ  َشۡ َكِمۡثلِهِۦ 
 ، عليَّ ِصياَمُه  َفرَْضَت  الَِّذي  ْهُر  الشَّ َوُهَو  الُشُهوِر،  َعلى  ْلَتُه  َوَفضَّ َوَشرَّْفَتُه 

َوُهَو َشْهُر رََمضاَن الَِّذي أَْنزَْلَت ﴿ فِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوَبّيَِنٰٖت ّمَِن 

أَْلِف  ِمْن  َخْيرًا  َوَجَعْلَتها  الَقْدِر،  لَْيَلَة  ِفيِه  َوَجَعْلَت  َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ ﴾،  ٱلُۡهَدٰى 
))) َوال ُيَمنُّ َعَلْيَك، ُمنَّ علّي ِبَفَكاِك رََقَبِتي ِمَن الّناِر ِفي  َشْهٍر، َفيا ذا الَمنِّ

َمْن َتُمنُّ َعَلْيِه، َوأَْدِخْلِني الَجنََّة ِبَرْحَمِتَك يا أَرَْحَم الرَّاِحِميَن.

وسعة  العمر،  وطول  للحّج،   L والكاظم  الصادق  اإلمامين  دعاء 

الرزق)3): ]دقيقة[

ما  عاٍم  ُكلِّ  َوِفي  هذا،  عاِمي  ِفي  الَحراِم)))-  َبْيِتك  َحجَّ  اْرُزْقِني  اللُهمَّ 

أَْبَقْيَتِني، ِفي ُيْسٍر ِمْنَك َوعاِفَيٍة َوَسَعِة ِرْزِق، َوال ُتْخِلِني ِمْن ِتْلَك الَمواِقِف 

نقًل عن السّيد ابن طاوس في إقبال األعمال.  (((

ألّنك سبحانك تفّضلَت علّي بشهر فيه المغفرة، ُيرفع فيه العمل، وُتحطُّ في األوزار، وتفّضلَت علّي   (2(

ُتقّدر فيها اآلجال واألرزاق وما  بالصوم وما فيه من عظيم األجر على الصبر، ودللتني فيه على ليلة 

يكون في السنة اللحقة، وجعلتني بدعائي وتوّسلي ممكًنا لي تغيير ما يتغّيُر ِمن المقّدِر لي؛ لذا- إزاء 

الدعاء!  هذا  ألطَف  ما  بالجّنة.  عليَّ  تتفّضل  وأن  لي،  تغفر  أن  في  أطمع  فإّنني  والجود-  الكرم  هذا 

وكّل دعاٍء من أدعيتهم عليهم الصلوات لطيف.

بعد  إلى آخره  أّوله  ِمن  أّنهما قاال: »تقول في شهر رمضان   L الصادق والكاظم  عن اإلمامين   (3(

كّل فريضة: ...« برواية السّيد ابن طاوس عليه الرحمة في إقبال األعمال.

الحّج هو التخّلي عن الدنيا والرحلة إلى الله تبارك، وفيه استئناف للعمر بغير ذنوب وعظيم األجر.   (4(

ا على الحّج، فإّنه سبحانه قادر على كتابة أسمائنا حّجاًجا بصدق النّية. قال  َولئن كّنا غير قادرين فعليًّ
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 من تعقيبات الصلوات

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ِريَفِة- َوِزيارََة َقْبِر َنِبيَِّك َصَلواُتَك َعَلْيِه وَآلِِه. َوِفي  الَكِرِيَمِة َوالَمشاِهِد الشَّ

ْنيا َواآلخرِة َفُكْن لِي. َجِميِع َحواِئِج الدُّ

الَقْدِر،  لَْيَلِة  ِفي  الَمْحُتوِم  األَْمِر  ِمَن  ُر-  َوُتَقدِّ َتْقِضي  ِفيما  أَْسأَُلَك  اّني  اللَُّهمَّ 

اِج َبْيِتَك الَحراِم، الَمْبُروِر)))  ُل- أَْن َتْكُتَبِني ِمْن ُحجَّ ِمَن الَقضاء الَِّذي ال ُيرَدُّ َوال ُيَبدَّ

ِر َعْنُهْم َسيِّئاُتُهْم. ُهم، الَمْشُكوِر َسُعُيُهم)))، الَمْغُفوِر ُذُنوُبُهم، الُمَكفَّ َحجُّ

َع  َوُتَوسِّ طاعِتك،  في  ُعُمِري  ُتِطيَل  أَْن  ُر،  َوُتَقدِّ َتْقِضي  ِفيما  َواْجَعْل 

َي َعنِّي أَماَنِتي َوَدْيِني، آِميَن رّب العالَِميَن. علّي ِرزِْقي، َوتَؤدِّ

العشر  الليالي  في  والنوافل  الفرائض  بعد   Q الصادق اإلمام  تعقيب 

األواخر)3): ]ثوان قليلة[

ِفْيِه،  َتْقِصيرَنا  لَنا  َواْغِفْر  رََمضاَن،  َشْهِر  ِمْن  َمضى  ما  َحقَّ  َعّنا  أَدِّ  اللَُّهمَّ 

ِمَن  َواْجَعْلنا  أَْنُفِسنا،  َعلى  ِبإِْسراِفنا  ُتؤاِخْذنا  َوال  َمْقُبواًل،  ِمّنا  َوَتَسلَّْمُه 

الَمْرُحوِميَن، َوال َتْجَعْلنا ِمَن الَمْحُروِميَن.

إاّل  الله P عندما رجع من غزوة تبوك: »إّن أقواًما- خلفنا بالمدينة- ما سلكنا ِشعًبا وال وادًيا  رسول 

وهم معنا؛ حبسهم الُعذر.« والسبب في ذلك كما بّين صلوات الله عليه وآله هو: »نّياتهم.« وقال 

أخيك  »أهوى  فيها:  مشارًكا  كان  أخاه  أّن  لو  تمّنى  لرجل  الجمل  حرب  بعد   Q المؤمنين أمير 

معنا؟« فقال: »نعم.« فقال Q: »َفَقد َشِهدنا. ولقد شهدنا في عسكرنا هذا أقوام في أصلب 

الرجال وأرحام النساء...« فلنسأل الله سبحانه بحرارة وشوق أن يكتبنا من حّجاج بيته الحرام، وما 

ُيدريك؟ فقد يتيّسر ذهاُبنا بالفعل.

المقبول ألّنه خالص لوجهه سبحانه.  (((

إسراعهم بين الصفا والمروة.  (2(

السابقين.  كتب  في  الرواية  أجد  ولم  األمين.  البلد  كتابه  هامش  في   M الكفعمّي الشيخ  برواية   (3(

والعشر األواخر يعني بعد انقضاء اليوم العشرين ودخول ليلة الواحد والعشرين، وهي ليلٌة ِمن ليالي 

القدر.
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

استحباب السحور:

رَُســوُل  َقــاَل   ،R آَباِئه َعْن   ،Q الصادق اإلمــام  عن 

َتَدْع  »اَل   :P اللَّه رَُسوُل  وَقاَل  َبَرَكٌة.«  ُحوُر  »السَّ  :P اللَّه

ُحوَر ولَْو َعَلى َحَشَفٍة))).« أّمتي السَّ

وَعْن أَِبي َبِصيٍر، َعْن أَِبي َعْبِد اللَّه الصادق Q َقاَل: 

َعَلْيه؟«  ُهَو  أَواِجٌب  ْوَم  الصَّ أَرَاَد  لَِمْن  ُحوِر  السَّ َعِن  »َسأَْلُتُه 

ا ِفي َشْهِر رََمَضاَن َفإِنَّه أَْفَضُل  َر إِْن َشاَء، وأَمَّ َفَقاَل: »اَل َبأَْس ِبأَْن اَل َيَتَسحَّ

َر. ُنِحبُّ أَْن اَل ُيْترََك ِفي َشْهِر رََمَضاَن.« أَْن َيَتَسحَّ

ُحوِر لَِمْن  وَعْن َسَماَعَة َقاَل: »َسأَْلُته ]اإلمام الصادق Q[ َعِن السَّ

ُحوِر ولَْو  السَّ ِفي  اْلَفْضَل  َفإِنَّ  رََمَضاَن  َشْهِر  ِفي  ا  »أَمَّ َفَقاَل:  ْوَم.«  الصَّ أَرَاَد 

َر َفْلَيْفَعْل، وَمْن  ِع))) َفَمْن أحّب أَْن َيَتَسحَّ ا ِفي التََّطوُّ ِبَشْرَبٍة ِمْن َماٍء. وأَمَّ

لَْم َيْفَعْل َفاَل َبأَْس.«

التمر،  أردأ  والَحَشف:  الَشَجر(  من  كالشجرة  النوع،  من  واحد  شيء  ذكر  عند  )يعني  للوحدة  التاء   (((

واليابس الفاسد منه.

المستحّب.  (2(
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قراءة سورة القدر)1): ]دقيقة[

آ  ﴿ إِنَّ فقرأ  صام  مؤمٍن  من  »ما  قال:   Q الصادق جعفر  اإلمام  عن 

ٱۡلَقۡدرِ ﴾ عند سحوره وعند إفطاره، إاّل كان فيما بينهما  نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةِ 
َ
أ

كالمتشّحط))) بدمه في سبيل الله.«

دعاء يا َمفزعي عن السّيد ابن طاوس)3) ]دقيقة واحدة[

ِتي، إِلَْيَك َفِزْعُت، َوِبَك  يا َمْفَزِعي))) ِعْنَد ُكْرَبِتي، َويا َغْوِثي ِعْنَد ِشدَّ

اْسَتَغْثُت، َوِبَك ُلْذُت، ال أَُلوُذ ِبِسواَك، َوال أَْطُلُب الَفَرَج إاِّل ِمْنَك؛ َفأَِغْثِني 

َوَفرِّْج َعنِّي.

َواْعُف  الَيِسيَر،  ِمنِّي  اْقَبْل  الَكِثير،  َعِن  َوَيْعُفو  الَيِسيَر،  َيْقَبُل  َمْن  يا 

َعنِّي الَكِثيَر؛ اّنك أَْنَت الَغُفوُر الرَِّحيُم. 

لَْن  أَنَُّه  أَْعَلَم  َوَيِقيًنا حّتى  َقْلِبي،  ِبِه  ُتباِشُر  إيماًنا  أَْسأَُلَك  إّني  اللَُّهمَّ 

أرَْحَم  يا  لِي،  َقَسْمَت  ِبما  الَعْيِش  ِمَن  ِني  َورَضِّ لِي،  َكَتْبَت  إاِّل ما  ُيِصيَبِني 

الرَّاِحِميَن.

أبى  إلى  باسناده  يعقوب،  بن  د  ُمَحمَّ إلى  بإسناده  األعمال  إقبال  في  طاوس  ابن  السّيد  رواه  ما  وهو   (((

يحيى الصنعانّي.

كالمضطرب، يعني له أجر الشهيد المقاتل.  (2(

أصول  من  عتيق  أصل  من  »ُنقل   :M وقال األعمال.  إقبال  في  طاوس  ابن  السّيد  برواية   (3(

أصحابنا، أّول روايته عن الحسن بن محبوب، تاريخ كتابته سنة ثلث وسبعين وثلث مائة.«

ملجئي.  (4(
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ِتي، َويا َولِيِّي ِفي ِنْعَمِتي،  ِتي ِفي ُكْرَبِتي، َويا صاِحِبي ِفي ِشدَّ يا ُعدَّ

َويا غاَيِتي ِفي رَْغَبِتي، أَْنَت الساِتُر َعْورَِتي، واآلمن َرْوَعِتي)))، َوالُمِقيُل))) 

َعْثرَِتي، َفاْغِفْر لِي َخِطيَئِتي، يا أرَْحَم الرَّاِحِميَن.

تسبيح السَحر عن ابن طاوس)3) ]دقيقتان[

ُنوِب،  الذُّ َعَدَد  ُيْحِصي  َمْن  ُسْبحاَن  الُقُلوِب)))،  َجواِرَح  َيْعَلُم  َمْن  ُسْبحاَن 
ماواِت َواألَرَِضيَن، ُسْبحاَن الرَّبِّ  َعَلْيِه خاِفَيٌة ِفي السَّ ُسْبحاَن َمْن ال َتْخفى 
الَوُدوِد، ُسْبحاَن الَفرِْد الَوْتِر، ُسْبحاَن الَعِظيِم األَْعَظِم، ُسْبحاَن َمْن ال َيْعَتِدي 
الَعذاِب،  ِبأَْلواِن  األَرِْض  أَْهَل  ُيؤاِخُذ  ال  َمْن  ُسْبحاَن  َمْمَلَكِتِه،  أَْهِل  َعلى 
الَجواِد،  الَجبَّاِر)))  ُسْبحاَن  الرَِّحيِم،  الرَّؤوِف  ُسْبحاَن  الَمنَّاِن،  الَحّناِن  ُسْبحاَن 
الواِسِع،  الَبِصيِر  ُسْبحاَن  الَعِليِم،  الَبِصيِر  ُسْبحاَن  الَحِليِم،  الَكِريِم  ُسْبحاَن 
ُسْبحاَن اللِه َعلى إْقباِل النَّهاِر، ُسْبحاَن اللِه َعلى إْدباِر النَّهاِر، ُسْبحاَن اللِه 
َعلى إْدباِر اللَّْيِل َوإِْقباِل النَّهاِر، ولَُه الَحْمُد َوالَمْجُد، َوالَعَظَمُة َوالِكْبِرياُء)))، 

َمَع ُكلِّ َنَفٍس، وَُكلِّ َطرَْفِة َعْيٍن، وَُكلِّ لَْمَحٍة َسَبَقْت ِفي ِعْلِمِه.

ُسْبحاَنَك  َعرِْشَك)))،  زَِنَة  ُسْبحاَنَك  ِكتاُبَك،  أَْحصى  ما  ِمْلَء  ُسْبحاَنَك 

ُسْبحاَنَك ُسْبحاَنَك.

عورتي: ذنبي المسيء الذي يؤذيني انكشافه ويؤذي من يّطلع عليه. روعتي: فزعتي.  (((

الصافح والغافر. والعثرة هي الزّلة، كناية عن الوقوع في المكروه أو في الحرام.  (2(

تاريخ كتابته سنة  الذي  العتيق نفسه  إقبال األعمال. وهو ِمن األصل  ابن طاوس في  السّيد  برواية   (3(

ثلث وسبعين وثلث مائة.

ما اكتسبته القلوب.  (4(

القّهار الذي ال تنفّك عنه القدرة، فهي ذاتّية له.  (5(

الملُك والسلطاُن والعّزة.  (6(

الزنة مصدر َوزَن، والعرش كناية عن علِمه ُوملِكِه وعظيِم سلطانه المطلق عّز وعل. زنة عرش الله   (((

كناية عّما ال يمكن لمخلوٍق العلم واإلحاطة به.
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استجابة مؤّكدة، دعاء البهاء لإلمام الباقر Q، وهو دعاء المباهلة)1): 

]عشر دقائق[

إّني أسأُلَك  اللَُّهمَّ   ، َبهاِئَك بهيٌّ بأبهاه، وكلُّ  َبهاِئَك  إّني أسأُلَك من  اللَُّهمَّ 

جليٌل،  َجاللَِك  وكلُّ  بأجلِِّه،  َجاللَِك  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  ُكلِّه.  بَبهاِئَك 

بأجمِله،  جمالَِك  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  ُكلِّه.  بجاللَِك  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ 

وكلُّ جمالَِك جميل، اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك بجمالَِك ُكلِّه.

اللَُّهمَّ إّني أدعوَك كما أمرَتني، فاستجْب لي كما وعدَتني.

عظيمة،  َعَظَمِتَك  وكلُّ  بأعظِمها،  َعَظَمِتَك  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ 

اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك ِبَعَظَمِتَك كلِّها. اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك من نورَك بأنَورِه، وكلُّ 

رحَمِتَك  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  ُكلِّه.  ِبنورَك  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  َنيِّر،  نورَِك 

بأوسِعها، وكلُّ رحمِتَك واسعة، اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك ِبرحمِتَك كلِّها.

اللَُّهمَّ إّني أدعوَك كما أمرَتني، فاستجْب لي كما وعدَتني.

طاوس  ابن  السّيد  إقبال  في  مختلفة  بعبارات  مكانان  وله  الطوسّي.  للشيخ  المتهّجد  مصباح  عن   (((

بن  الحسن  بن  علّي  إلى  باسناده  الطوسّي،  جعفر  أبي  جّدي  إلى  بإسنادنا  »رويناه  قبله:  قال  الذي 

فضال من كتاب الصيام، ورواه أيًضا ابن أبي قّرة في كتابه، واللفظ واحد، فقاال معا: عن أّيوب بن 

يقطين أّنه كتب إلى أبي الحسن الرضا Q يسأله أن يصّحح له هذا الدعاء، فكتب إليه: ’نعم، 

يعلم  لو   :Q جعفر أبو  قال  أبي:  قال  رمضان.  شهر  في  باألسحار   Q جعفر أبي  دعاء  هو 

الناس من عظم هذه المسائل عند الله، وسرعة إجابته لصاحبها، القتتلوا عليه ولو بالسيوف، والله 

دخل  قد  األعظم  الله  اسم  أّن  لبررت  حلفت  لو   :Q جعفر أبو  وقال  يشاء.  من  برحمته  يختّص 

فيها، فإذا دعوتم فاجتهدوا في الدعاء فإّنه من مكنون العلم، واكتموه إاّل من أهله، وليس من أهله 

المنافقون والمكّذبون والجاحدون.’« وقال: »وهو دعاء المباهلة.«
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك من َكمالَِك بأكمِله، وكلُّ َكمالَِك كامل، اللَُّهمَّ إّني 

ها، وكلُّ كلماِتَك  أسأُلَك بَكمالَِك ُكلِّه. اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك من كلماِتَك بأتمِّ

أسماِئَك  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  كلِّها.  بكلماِتَك  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  تاّمة، 

بأكَبرِها، وكلُّ أسماِئَك كبيرة، اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك بأسماِئَك كلِّها.

اللَُّهمَّ إّني أدعوَك كما أمرَتني، فاستجْب لي كما وعدَتني.

اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك من ِعزِّتَك بأعزِّها، وكلُّ عزَِّتَك َعزيزة، اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك 

ماضية،  مشيَِّتَك  وكلُّ  بأمضاها،  مشيَِّتَك  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  كلِّها.  بعزَِّتَك 

استطلَت)))  التي  بالقدرة  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  كلِّها.  بمشيَِّتَك  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ 

بها على كلِّ شيء، وكلُّ قدرتَك مستطيَلة، اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك بقدرِتَك كلِّها.

اللَُّهمَّ إّني أدعوَك كما أمرَتني، فاستجْب لي كما وعدَتني.

إّني  اللَُّهمَّ  ناِفذ،  علِمَك  وكلُّ  بأنفِذه،  علِمَك  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ 

قولَِك  وكلُّ  بأرضاه،  قولَِك  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  ُكلِّه.  بعلمَك  أسأُلَك 

مساِئِلَك)))  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  ُكلِّه.  بقولَِك  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  رضّي، 

بأحبِّها إليَك، وكلُّها إليَك حبيبة، اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك بمساِئِلَك كلِّها.

اللَُّهمَّ إّني أدعوَك كما أمرَتني، فاستجْب لي كما وعدَتني.

اللَُّهمَّ  وكلُّ شرِفَك شريف،  بأشرِفِه،  َشرَِفَك)))  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ 

وكلُّ  بأدَوِمِه،  سلطانَك  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  ُكلِّه.  بَشرَِفَك  أسأُلَك  إّني 

قدرَت وتفّضلَت وأنعمَت.  (((

ما يسأله ويطلبه المحتاجون من خيرك وإحسانك، أو أزمنة الطلب وأمكنته.  (2(

علّوك ومجدك.  (3(
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من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  ُكلِّه.  بسلطاِنَك  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  داِئم،  سلطاِنَك 

ُملِكَك بأفَخرِه، وكلُّ ُملِكَك فاخر، اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك بُملِكَك ُكلِّه.

اللَُّهمَّ إّني أدعوَك كما أمرَتني، فاستجْب لي كما وعدَتني.

إّني  اللَُّهمَّ  عال،  َعالِئَك  وكلُّ  بأْعاله،  َعالِئَك  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ 

آياِتَك  وكلُّ  بأعجِبها،  آياِتَك  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  ُكلِّه.  بَعالِئَك  أسأُلَك 

َمنَِّك)))  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  كّلها.  بآياِتَك  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  عجيبة، 

بأقدِمه، وكلُّ َمنَِّك قديم، اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك بمنَِّك ُكلِّه.

اللَُّهمَّ إّني أدعوَك كما أمرَتني، فاستجْب لي كما وعدَتني.

اللَُّهمَّ  والجبروت)))،  الشأِن  من  فيه  أنَت  بما  أسأُلَك  وإّني  اللَُّهمَّ 

ُتجيُبني  بما  أسأُلَك  وإّني  اللَُّهمَّ  جبروت،  وكلِّ  شأن،  بكلِّ  أسأُلَك  وإّني 

بِه حيَن أسأُلَك يا الله، يا ال إلَه إال أنت، أسأُلَك بِبهاِء ال إلَه إال أنت، يا 

ال إلَه إال أنت، أسأُلَك بجالِل ال إلَه إال أنت، يا ال إلَه إال أنت، أسأُلَك بال 

إلَه إال أنت.

اللَُّهمَّ إّني أدعوَك كما أمرَتني، فاستجْب لي كما وعدَتني.

، اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك  ه، وكلُّ رزِقَك عامٌّ اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك من رزِقَك بأعمِّ

َهنيٌء،  عطاِئَك  وكلُّ  بأهَنِئه،  عطاِئَك  من  أسأُلَك  إّني  اللَُّهمَّ  ُكلِّه.  برزِقَك 

اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك بعطاِئَك ُكلِّه. اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك من خيرَِك بأعَجِله، وكلُّ 

إنعامك.  (((

القهر  منتهى  على  تدّل  لفِظها-  بفخامة  جبروت-  وكلمة  السلطان،  ذو  العظيم  القّهار  هو  الجّبار   (2(

والعَظمة والسلطنة.



63

 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

خيرَِك عاِجل، اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك بخيرَِك ُكلِّه. اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك من فضلَك 

بأفَضِله، وكلُّ فضلَك فاِضل، اللَُّهمَّ إّني أسأُلَك بفضِلَك ُكلِّه.

اللَُّهمَّ إّني أدعوَك كما أمرَتني، فاستجْب لي كما وعدَتني.

ِبَك،  اإليماِن  على  وابعْثني  د،  ُمَحمَّ وآل  د  ُمَحمَّ على  صلِّ  اللَُّهمَّ 

طالب،  أبي  بن  لعليِّ  والواليِة  السالم،  وآله  عليه  برسولَِك  والتصديِق 

قد  فإّني   ،R د ُمَحمَّ آل  من  باألئّمِة  واالئتماِم  ه،  عدوِّ من  والبراءِة 

رضيُت بذلَك يا رّب.

على  َوصلِّ  األوَّلين،  في  ورسولَِك  عبِدَك  د  ُمَحمَّ على  صلِّ  اللَُّهمَّ 

على  َوصلِّ  األعلى)))،  الَمإَلِ  في  د  ُمَحمَّ على  َوصلِّ  األِخرين،  في  د  ُمَحمَّ

د في المرَسلين. ُمَحمَّ

ًدا الوسيَلَة))) والَشرََف، والفضيلَة والدرَجَة الكبيرة.  اللَُّهمَّ أعِط ُمَحمَّ

د، وقّنْعني ِبما رزقَتني، وبارَك لي فيما  د وآل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ صلِّ على ُمَحمَّ

أعطيَتني، واحفْظني في َغيَبتي، وفي كلِّ غاِئٍب ُهَو لي.

بَك،  اإليماِن  على  وابعْثني  د،  ُمَحمَّ وآل  د  ُمَحمَّ على  صلِّ  اللَُّهمَّ 

والتصديِق برسولِك.

رِضواَنَك  الَخيِر:  َخْيَر  وأسأُلَك  د،  ُمَحمَّ وآل  د  ُمَحمَّ على  صلِّ  اللَُّهمَّ 

ٍد  : َسَخِطَك والنار. اللَُّهمَّ صلِّ على ُمَحمَّ والجنَّة؛ وأعوُذ بَك من شرِّ الشرِّ

ورد ذكر هؤالء الملئكة مّرتين في القرآن الكريم، إحداهما في سورة »ص«، هي: ﴿ َما كََن ِلَ ِمۡن   (((

ٰٓ إِۡذ َيَۡتِصُموَن ﴾، وتتعّلق بخلق النبّي آدم Q وما جرى وقتها. ۡعَ
َ
ِعۡلِۢم بِٱلَۡمَلِ ٱۡل

المنزِلة والدرجة والشأن.  (2(
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َبِليٍَّة، ومن ُكلِّ عقوبٍة،  ٍد، واحفْظني من ُكلِّ ُمصيَبٍة، ومن ُكلِّ  وآل ُمَحمَّ

ُكلِّ  ُكلِّ مكروٍه، ومن  ، ومن  َشرٍّ ُكلِّ  ُكلِّ بالٍء، ومن  ِفتنٍة، ومن  ُكلِّ  ومن 

األرِض، في هذِه  إلى  السماِء  تنزُِل من  أو  نزَلَت  آَفٍة،  ُكلِّ  ُمصيبٍة، ومن 

الساعِة، وفي هذِه الليلِة، وفي هذا اليوِم، وفي هذا الشهِر، وفي هذه 

السنِة.

ٍد، واقِسْم لي من ُكلِّ سروٍر، ومن  ٍد وآل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ صلِّ على ُمَحمَّ

ُكلِّ  ُكلِّ عافيٍة، ومن  َفَرٍج، ومن  ُكلِّ  استقامٍة، ومن  ُكلِّ  َبهجٍة، ومن  ُكلِّ 

ُكلِّ  ومن  طّيٍب،  حالٍل  واسٍع  ِرزٍق  ُكلِّ  ومن  كرامٍة،  ُكلِّ  ومن  سالمٍة، 

األرِض، في هذِه  إلى  السماِء  تنزُِل من  أو  نزَلت  َسَعٍة،  ُكلِّ  ِنعمٍة، ومن 

الساعِة، وفي هذِه الليلِة، وفي هذا اليوِم، وفي هذا الشهِر، وفي هذه 

السنِة.

بيني  وحالْت  عنَدَك،  وجهي  أخَلَقْت)))  ذنوبي  كانت  إن  اللَُّهمَّ 

َيطَفأ،  ال  الذي  وجِهَك  بنوِر  أسأُلَك  فإّني  عنَدَك،  حالي  وغّيرْت  وبيَنَك، 

وبحقِّ  الُمرتضى،  عليٍّ  وليَِّك  وبوجِه  الُمصطفى،  حبيِبَك  ٍد  ُمَحمَّ وبوْجِه 

تغفَر  وأن  ٍد،  ُمَحمَّ وآل  ٍد  ُمَحمَّ على  تصّلَي  أن  انتجْبَتُهم،  الذين  أولياِئَك 

لي ما مضى من ذنوبي، وأن تعِصَمني فيما بقَي من ُعُمري. وأعوذ بَك 

تتوّفاني  حّتى  أبقيَتني،  ما  أبًدا  معاصيَك،  من  في شيٍء  أعوَد  أن  اللَُّهمَّ 

وأنا لَك ُمطيع، وأنَت عّني راٍض، وأن تخِتَم لي عملي بأحسِنِه، وتجعَل 

لي ثواَبُه الَجنََّة، وأن تفعَل بي ما أنَت أهُلُه.

صّيرْته َخَلًقا بالًيا.  (((
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ٍد،  ٍد وآل ُمَحمَّ يا أهَل التقوى)))، ويا أهَل المغفرة)))، صلِّ على ُمَحمَّ

وارحْمني برحَمِتَك يا أرحَم الراحميَن.

دعاء يا عّدتي في ُكربتي)3): ]ثماني دقائق[

ِنْعَمِتي، َويا  َولِيِّي ِفي  َويا  ِتي،  ُكْرَبِتي، َويا صاِحِبي ِفي ِشدَّ ِتي ِفي  يا ُعدَّ

َوالُمِقيُل  َرْوَعِتي)))،  َوالُمْؤِمُن  َعْورَِتي،  الساِتُر  أَْنَت  رَْغَبِتي،  ِفي  غاَيِتي 

َعْثرَِتي، َفاْغِفْر لِي َخِطيَئِتي.

يا  النَّاِر.  ِفي  لِّ  الذُّ ُخُشوِع  َقْبَل  اإليماِن،  ُخُشوَع  أَْسأَُلَك  إّني  اللَُّهمَّ 

     ٣     ﴿ َمْن  يا  يا َصَمُد)))،  أَحُد  يا  َواِحُد 

َمْن  ِبالَخْيِر  َوَيْبَتِدُئ  َورَْحَمًة،  ِمْنُه  نا  َتَحنُّ َسأَلَُه  َمْن  ُيْعِطي  َمْن  يا   ،﴾ 

ٍد وأهِل بيِته،  اِئِم، َصلِّ َعلى ُمَحمَّ ال ِمْنُه وََكرًَما، ِبَكرَِمَك الدَّ لَْم َيْسأَُلُه َتَفضُّ

ْنيا َواآلخرِة. َوَهْب لِي رَْحَمًة واِسَعًة جاِمَعًة، أَْبُلُغ ِبها َخْيَر الدُّ

َوأَْسَتْغِفرَُك  ِفْيِه؛  ُعْدُت  ثّم  ِمْنُه،  إِلَْيَك  ُتْبُت  لِما  أَْسَتْغِفرَُك  إّني  اللَُّهمَّ 

اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى  لََك.  لَْيَس  ِفْيِه ما  َوْجَهَك، َفخالََطِني  ِبِه  أَرَْدُت  َخْيٍر  لُِكلِّ 

ٍد، َواْعُف َعْن ُظْلِمي َوُجرِْمي، ِبِحْلِمَك َوُجوِدَك يا َكِريُم.  ٍد وَآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

يا َمْن ال َيِخيُب ساِئُلُه، َوال َيْنَفُد ناِئُلُه)))، يا َمْن َعال َفال َشْي فوقُه، َودنا 

يا َمن هو أهٌل أن ُيتّقى.  (((

يا َمن هو أهٌل أن َيغفر.  (2(

إلى  يعُزواه  ولم  طاوس،  ابن  السّيد  بإقبال  مقارًَنا  المتهّجد،  مصباح  في  الطوسّي  الشيخ  برواية   (3(

معصوم بذاته.

عورتي: ذنبي المسيء الذي يؤذيني انكشافه ويؤذي من يّطلع عليه. روعتي: فزعتي.  (4(

َمن يقصده القاصدون بحوائجهم، وَمن ذاُته واحدة غير مرّكبة من أجزاء.  (5(

ال ُيفلُس َمن أنعمَت عليه ِمن فضِلك وعطاِئك ونوالك.  (6(
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ٍد، َوارَْحْمِني يا فالَِق))) الَبْحِر  ٍد وَآِل ُمَحمَّ َفال َشيَء ُدَوَنُه، َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

اَعَة. اَعَة السَّ اَعَة السَّ لُِموسى، الَلْيَلَة الَلْيَلَة الَلْيَلَة، السَّ

ِمَن  َولِساِني  ياِء)))،  الرِّ ِمَن  َوَعَمِلي  النِّفاِق،  ِمَن  َقْلِبي  ْر  َطهِّ اللَُّهمَّ 

ُتِۡف  َوَما  ۡعنُيِ 
َ
ٱۡل ﴿ َخآئَِنَة  َتْعَلُم  َفإنََّك  الِخياَنِة؛  ِمَن  َوَعْيِني  الَكِذِب، 

ُدوُر ﴾. ٱلصُّ
يا ربِّ هذا َمقاُم العاِئِذ ِبَك ِمَن النَّاِر، هذا َمقاُم الُمْسَتِجيِر ِبَك ِمَن 

ِمَن  إِلَْيَك  الهارِِب  َمقاُم  هذا  النَّاِر،  ِمَن  ِبَك  الُمْسَتِغيِث  َمقاُم  هذا  النَّار، 

إِلى  َوَيُتوُب  ِبَذْنِبِه،  َوَيْعَترُِف  ِبَخِطيَئِتِه،  لََك  َيُبوُء)))  َمْن  َمقاُم  هذا  النَّاِر، 

َربِِّه، هذا َمقاُم الباِئِس الَفِقيِر، هذا َمقاُم الخاِئِف الُمْسَتِجيِر، هذا َمقاُم 

الَغِريِب  َمقاُم  هذا  الَمْهُموِم،  الَمْغُموِم  َمقاُم  هذا  الَمْكُروِب،  الَمْحُزوِن 

الَغِريِق، هذا َمقاُم الُمْسَتْوِحِش الَفرِِق، هذا َمقاُم َمْن ال َيِجُد لَِذْنِبِه غاِفرًا 

ِه ُمَفرًِّجا ِسواَك. ًيا إاِّل أَْنَت، َوال لَِهمِّ َغْيرََك، َوال لَِضْعِفِه ُمَقوِّ

يا أَلّلُه يا َكِريُم، ال ُتْحرِْق َوْجِهي ِبالّناِر، َبْعَد ُسُجوِدي لََك َوَتْعِفيِري، 

أَي  ارَْحْم   . َعَليَّ ُل  َوالتََّفضُّ  ((( َوالَمنُّ الَحْمُد  لََك  َبْل  َعَلْيَك،  ِمنِّي  َمنٍّ  ِبَغْيِر 

َوِقلََّة ِحيَلِتي،  ربِّ أَْي ربِّ أَْي ربِّ ]كرِّرْها حّتى ينقطع الّنفس[ َضْعِفي، 

َوَجَسِدي،  وجسمي  لَْحِمي  َوَتناُثَر  أَْوصالِي)))،  َد  َوَتَبدُّ ِجْلِدي،  ــَة  َورِقَّ

ال  حيُث  ِمن  البحر،  بشّق  الَفَرج  وأتاه  مأزق،  في  كان   Q موسى النبّي  البحَر.  شقَّ  َمن  يا   (((

يحتسب.

الرياء هو الظهور بالعمل الصالح علًنا، طلًبا للجاه والمكانة عند الناس.  (2(

اعترف لك وأقّر.  (3(

واإلنعام.  (4(

تفّرق مفاصلي.  (5(
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ربِّ  يا  أَْسأَُلَك  الَبالِء.  َصِغيِر  ِمْن  َوَجَزِعي  َقْبِري،  ِفي  َوَوْحَشِتي  َوَوْحَدِتي 

َيْوَم  رّب  يا  َوْجِهي  َبيِّْض  َوالنَّداَمِة.  الَحْسرَِة  َيْوَم  َواالْغِتباَط  الَعْيِن)))،  ُقرََّة 

َيْوَم  الُبْشرى  أَْسأَُلَك  األَْكَبِر.  الَفَزِع  ِمَن  آِمنِّي  الُوُجوُه،  ]فيه خ.ل.[  َتْسَودُّ 

ْنيا. ُتَقلَُّب ]فيه خ.ل.[ الُقُلوُب َواألَْبصاُر، َوالُبْشرى ِعْنَد ِفراِق الدُّ

لَِيْوِم  ُذْخرًا  ُه  َوأُِعــدُّ َحياِتي،  ِفي  لي  َعْوًنا  أَرُْجوُه  الَِّذي  للِه  الَحْمُد 

فاَقِتي))). الَحْمُد للِه الَِّذي أَْدُعوُه َوال أَْدُعو َغْيرَُه، َولَْو َدَعْوُت َغْيرَُه لََخيََّب 

ُدعاِئي. الَحْمُد للِه الَِّذي أَرُْجوُه َوال أَرُْجو َغْيرَُه، َولَْو رََجْوُت َغْيرَُه ألَْخَلَف 

الَجالِل  ِذي  الُمْفِضِل)))،  الُمْجِمِل  الُمْحِسِن  الُمْنِعِم  للِه  الَحْمُد  رَجاِئي. 

َواالِْكراِم، َولِيِّ ُكلِّ ِنْعَمٍة، َوصاِحِب ُكلِّ َحَسَنٍة، َوُمْنَتهى ُكلِّ رَْغَبٍة، َوقاِضي 

ُكلِّ حاَجٍة.

ِن  الظَّ َوُحْسَن  الَيِقيَن  َواْرُزْقِني  ٍد،  ُمَحمَّ وَآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

ْن ِسواَك؛ حّتى ال أَرُْجَو  ِبَك، َوأَْثِبْت رَجاَءَك ِفي َقْلِبي، َواْقَطْع رَجاِئي َعمَّ

َغْيرََك، َوال أَِثَق إاِّل ِبَك. يا لَِطيًفا لِما َيشاُء، اْلُطْف لِي ِفي َجِميَع أَْحوالِي، 

ِبما ُتِحبُّ َوَترْضى.

ارَْحْم  ربِّ  يا  ِبالّنار،  ْبِني  ُتَعذِّ َفال  النَّاِر،  َعلى  َضِعيٌف  إّني  ربِّ  يا 

يا  َوَتْلِويِذي))).  َوَتْعِويِذي  َوَمْسَكَنِتي  َوُذلِّي،  َوَخْوِفي  َوَتَضرُِّعي)))،  ُدعاِئي 

راحة البال والسكينة والرضا، والسعادة والغبطة.  (((

الُذخر هو ما ُيّدَخر وُيحتَفظ به للستفادة ِمن وقَت الضرورة. والفاقة هي الفقر والحاجة.  (2(

المنعم: ُمكّثر النعمة الحسنة الجميلة. المفضل: صاحب الفضل واإلحسان.  (3(

تذلُّلي وطلبي بحرارة وصدق وإلحاح.  (4(

تعويذي: جعلي لنفسي تلجأ إليك، وتحتمي بك وتتحّصن. تلويذي: جعلك ملًذا وملجًأ لنفسي.  (5(
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ربِّ  يا  أَْسأَُلَك  َكِريٌم.  َواِسٌع)))  َوأَْنَت  ْنيا،  الدُّ طلِب  َعْن  َضِعيٌف  إّني  ربِّ 

َتْرُزَقِني  أَْن  إِلَْيِه،  َوحاَجِتي  َعْنُه  َوِغناَك  َعَلْيِه،  َوُقْدرَِتَك  ذلَِك  َعلى  ِتَك  ِبُقوَّ

ُتْغِنَيِني  ِرزًْقا  َوَيْوِمي هذا، َوساَعِتي هِذِه،  َوَشْهِري هذا،  ِفي عاِمي هذا، 

يِِّب. ِبِه َعْن َتَكلُِّف))) ما ِفي أَْيِدي الّناِس، ِمْن ِرزِْقَك الَحالِل الطَّ

أَْي ربِّ ِمْنَك أَْطُلُب، َوإِلَْيَك أَْرَغُب، وإّياك أَرُْجو، َوأَْنَت أَْهُل ذلَِك، ال 

أَرُْجو َغْيرََك، َوال أَِثُق إاِّل ِبَك، يا أرَْحَم الرَّاِحِميَن. أَْي ربِّ َظَلْمُت َنْفِسي، 

فاْغِفْر لِي َوارَْحْمِني َوعاِفِني.

َبْعَد  ُفوِس)))  النُّ باِرَئ  َويا  َفْوٍت،  ُكلِّ  َويا جاِمَع  َصْوٍت،  ُكلِّ  يا ساِمَع 

ُلماُت، َوال َتْشَتِبُه َعْلْيِه األَْصواُت، َوال َيْشَغُلُه  الَمْوِت، يا َمْن ال َتْغشاُه الظُّ

ُسِئْلَت  ما  َوأَْفَضَل  َسأَلََك،  ما  أَْفَضَل   ،P ًدا ُمَحمَّ أَْعِط  َشيٍء،  َعْن  َشْيٌء 

لَُه، َوأَْفَضَل ما أَْنَت َمْسؤوٌل لَُه إِلى َيْوِم الِقياَمِة. َوَهْب لِي العاِفَيَة، حّتى 

ِني  ُنوُب. اللَُّهمَّ رَضِّ َتْهِنَئِني الَمِعيَشُة؛ َواْخِتْم لِي ِبَخْيٍر، حّتى ال َتُضرَِّني الذُّ

ِبما َقَسْمَت لِي، حّتى ال أَْسأََل أََحًدا َشْيًئا.

رَْحَمِتَك،  َخزاِئَن  لِي  َواْفَتْح  ٍد،  ُمَحمَّ وَآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

ْنيا َواآلخرِة، َواْرُزْقِني ِمْن  ُبِني َبْعَدها أََبًدا ِفي الدُّ َوارَْحْمِني رَْحَمًة ال ُتَعذِّ

َفْضِلَك الواِسِع ِرزًْقا َحالاًل َطيًِّبا، ال ُتْفِقُرِني إِلى أََحٍد َبْعَدُه ِسواَك، َتِزيُدِني 

ًفا. ْن ِسواَك ِغنًى َوَتَعفُّ ِبذلَِك ُشْكرًا، َوإِلَْيَك فاَقًة َوَفْقرًا، َوِبَك َعمَّ

ٗة وَِعۡلٗما ﴾ ءٖ رَّۡحَ في سورة غافر: ﴿ َربََّنا وَِسۡعَت ُكَّ َشۡ  (((

ل. طلب يحتاج إلى تحمُّ  (2(

خالقها وموجدها بناًء على تقديره لها.  (3(
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ُمْقَتِدُر،  يا  َمِليُك)))  يا  ُمْفِضُل)))،  يا  ُمْنِعُم  يا  ُمْجِمُل)))،  يا  ُمْحِسُن  يا 

))) ُكلَُّه، َواْقِض لِي ِبالُحْسنى،  ٍد، َواْكِفِني الُمِهمَّ ٍد وَآِل ُمَحمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

ْر لِي  َيسِّ اللَُّهمَّ  َواْقِض لِي َجِميَع َحواِئِجي.  ُاُموِري،  َوبارِْك لي ِفي َجِميِع 

ْل  ما أَخاُف َتْعِسيرَُه؛ َفإِنَّ َتْيِسيَر ما أَخاُف َتْعِسيرَُه َعَلْيَك َسْهٌل َيِسيٌر، َوَسهِّ

ما  َعنِّي  وَُكفَّ  ِضيَقُه،  أَخاُف  ما  َعنِّي  ْس  َوَنفِّ ُحُزوَنَتُه)))،  أَخاُف  ما  لِي 

ُه، َواْصرِْف َعنِّي ما أَخاُف َبِليََّتُه، يا أرَْحَم الرَّاِحِميَن. أَخاُف َغمَّ

ِبَك،  َوإيماًنا  لََك،  َوَتْصِديًقا  ِمْنَك،  َوَخْشَيًة  لََك،  ُحبًّا  َقْلِبي  اْمَلْ  اللَُّهمَّ 

َوَفرًَقا ِمْنَك، َوَشْوًقا إِلَْيَك، يا ذا الَجالِل َواإلِْكراِم.

ْلها  ، َولِلّناِس ِقَبِلي َتِبعاٌت َفَتَحمَّ ْق ِبها عَليَّ اللَُّهمَّ إِنَّ لََك ُحُقوًقا َفَتَصدَّ

الَلْيَلَة  ِقراَي  َفاْجَعْل  َضْيُفَك،  وأَنا  ِقرًى)))،  َضْيٍف  لُِكلِّ  أَْوَجْبَت  َوَقْد  َعنِّي، 

َة إاِّل ِبَك. الَجنََّة، يا َوّهاَب الَجنَِّة، يا َوّهاَب الَمْغِفرَِة، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

)7): ]ثماني دقائق[
Q دعاُء النبيِّ إدريَس

ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، يا ربَّ ُكلِّ َشيٍء َوَوارَِثُه.

ُمكّثر النعمة الحسنة الجميلة.  (((

صاحب الفضل واإلحسان.  (2(

ا. صاحب الملك حقًّ  (3(

وادفع عّني كّل ما ُيسّبب لي الهموم.  (4(

حزونة األرض: خشونتها في ارتفاع. سّهلها لي: اجعل لي سهًل. بمعنى: هّون لي الصعاب.  (5(

الضيافة واإلكرام اللذان ُيقّدمان إلى الضيف.  (6(

إقبال األعمال للسّيد ابن طاوس  مصباح المتهّجد، بعد عرضها على  برواية الشيخ الطوسّي M في   (((

إليه،  به  جلله  جّل  الله  رفعه  الذي  أّنه  الدعاء  هذا  إسناد  في  »ورأيُت  السّيد:  عنه  وقال  روحه.  ُقّدست 

العبادات: »وجدناه عن الحسن  الدعاء.« وقال M في كتاب مهج الدعوات ومنهج  وأّنه من أفضل 
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يا إلََه اآللَِهِة، الرَّفيَع))) في َجاللِه.

يا ألّلُه، الَمحُموَد في ُكلِّ ِفعالِِه.

يا رَحمَن ُكلِّ َشيٍء َوراِحَمُه.

، ِحيَن ال حيَّ في َدْيُموَمِة ُمْلِكِه َوبقاِئِه. يا َحيُّ

يا َقيُّوُم، َفال َيُفوُت َشيٌء ِمْن ِعلِمِه َوال َيُؤوُدُه))).

َل ُكلِّ َشيٍء وآِخرَُه. يا واِحُد، الباقَي أوَّ

يا داِئُم، ِبَغْيِر َفَناٍء َوال َزواٍل لُِمْلِكِه.

يا َصَمُد)))، في َغيِر َشَبٍه، َوال َشيَء َكِمْثِلِه.

)))، َفال َشْيَء ُكْفُؤُه)))، َوال ُمداِنَي لَِوْصِفِه. يا بارُّ

يا َكبيُر، أنَت اّلذي ال َتْهَتدي الُقُلوُب لَِعَظَمِتِه.

يا بارىُء)))، الُمْنِشىَء ِبال ِمثاٍل خال ِمن َغيرِِه.

البصرّي، قال: ’لّما بعث الله إدريس Q إلى قومه عّلمه هذه األسماء، وأوحى إليه أن قْلهّن سرًّا في 

الله تعالى  ثّم عّلمهّن  ا.  الله مكاًنا عليًّ ’وبهّن دعا فرفَعه  للقوِم فيدعوني بهّن.’ قال:  نفِسك، وال تبدِهنَّ 

موسى، ثّم عّلمهّن الله تعالى محّمًدا صلوات الله عليه ]وآله[ وبهّن دعا في غزوة األحزاب...’«

المعنى:  ويكون  كّله.  عليه  النصب  هذا  أجرينا  »ذا«،  الموصول  االسم  نصب  بعد  فيما  الدعاء  ألّن   (((

منتهيًة  جملة  كّل  وتكون  االختصاص.  على  العربّي  النحو  في  ُيقال  كما  فالنصب  وأعني.  أخّص 

بكلمة »أدعوك« المقّدرة.

َيثقل عليه.  (2(

َمن يقصده القاصدون بحوائجهم، وَمن ذاُته واحدة غير مرّكبة من أجزاء.  (3(

الذي ُينزل على خلِقِه ِبرَّه، أي خيَره.  (4(

الكْفُء هو المعاِدل والمساوي والمماِثل والنظير.  (5(

خالق من العدم.  (6(
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

يا زاكي، الّطاِهَر ِمْن ُكّل آَفٍة ِبُقْدِسه.

يا كافي، الُموِسَع لِما َخَلَق ِمْن َعطايا َفْضِلِه.

، ِمْن ُكّل َجْوٍر لَم َيرَْضُه، َولْم ُيخالِْطُه ِفعاُلُه. يا َنِقيُّ

يا حنَّاُن، اّلذي َوِسَعْت ُكلَّ شيٍء رَْحَمُتُه.

ُه))). َيا َمّناُن، ذا اإلْحساِن، َقد َعمَّ الَخالِئَق َمنُّ

يا َدّياَن))) الِعباِد، َفُكلٌّ َيُقوُم خاِضًعا لِرَْهَبِتِه.

َماواِت َواألرَِضيَن، وَُكلٌّ إليه َمَعاُدُه. يا خالَِق َمْن في السَّ

يا رَْحمَن ُكلِّ َصريٍخ))) َوَمْكُروٍب، َوِغياَثُه َوَمَعاَذُه.

، فال َتِصُف األْلُسُن ُكْنَه))) َجالِل ُمْلِكِه َوِعزِِّه. يا بارُّ

يا ُمْبِدىَء الَبرَاَيا)))، لَم َيْبِغ في إِنَشاِئَها أعواًنا ِمن َخْلِقِه.

يا َعاّلَم الُغُيوِب، َفال َيُؤوُدُه- ِمن شيٍء- ِحْفُظُه.

يا ُمعيًدا ما أفناه، إذا َبَرَز الَخالَِئُق لَِدْعَوِتِه ِمْن مَخاَفِتِه.

يا َحلْيُم، َذا األَناِة))) َفال َشيَء َيْعِدُلُه ِمن َخلِقِه.

إنعامه.  (((

ُمحاسبهم وُمجازيهم على أفعالهم.  (2(

المستغيث بصوت عاٍل رفيع. والَمعاذ هو الَملجأ.  (3(

حقيقة.  (4(

الخلئق، جمع برّية.  (5(

الحلم والرفق )والتمّهل في إنزال العقوبة(.  (6(
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))) على َجميِع َخلِقِه ِبُلطِفِه. يا َمحُموَد الِفعاِل، ذا الَمنِّ

يا َعزيُز، الَمِنيَع الغالَِب على أْمرِِه، َوال َشيَء َيْعِدُلُه.

ِديِد، أْنَت اّلِذي ال ُيطاُق اْنِتقاُمُه. يا قاِهُر، ذا الَبطِش))) الشَّ

ِه))). يا ُمتعالي، الَقِريَب في ُعُلوٍّ ارِتفاُع ُدُنوِّ

َل))) ُكلَّ َشيٍء ِبَقْهِر َعزيِز ُسلطاِنِه. يا َجبَّاُر)))، الُمَذلثِّ

ُلماِت ُنورُُه. يا ُنوَر ُكلِّ َشيٍء، أنَت اّلذي َفَلَق))) الظُّ

وُس، الطاِهَر ِمن ُكّل ُسوٍء، َوال َشيَء َيْعِدُلُه. يا ُقدُّ

يا َقرْيُب، الُمجيَب الُمتدانَي- ُدوَن ُكلِّ َشيٍء- ُقرُبُه.

ماء، َفوَق ُكلِّ َشيٍء ُعُلوُّ ارِتفاِعِه. يا عالي، الّشاِمَخ في السَّ

يا َبِدْيَع الَبداِئِع)))، َوُمعيَدها َبعَد َفَناِئها بُقدرَِتِه.

يا َجليُل، الُمتَكبَِّر)8) َعلى ُكلِّ َشيٍء، َفالَعْدُل أمرُُه، والّصدُق َوعُدُه.

يا َمجيُد، فال َيْبُلُغ األوهاُم ُكلَّ َشأِْنِه َوَمجِدِه.

اإلنعام.  (((

الفتك.   (2(

هِ ِمۡن َحۡبِل ٱلَۡورِيِد ﴾. ۡقَرُب إِلَۡ
َ
الله سبحانه بتعاليه عن اإلنسان مثًل، هو ﴿ أ  (3(

القّهار الذي ال تنفّك عنه القدرة، فهي ذاتّية له.  (4(

الذي يجعل األشياء تنقاد له تماَم االنقياد.  (5(

شّق.  (6(

ُمنِشَئ المخلوقات التي لم يكن قبَلها مثيٌل لها، والتي هي على أفضل ما يكون من الخلقة.  (((

َمن كان الُملُك حقيرًا بالنسبة إلى عظمته، المتعالي عّما للَخلق ِمن صفات.  (8(
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

يا َكريَم الَعْفِو، ذا الَعْدِل، أْنَت اّلذي َمَل ُكلَّ َشيٍء َعْدُلُه.

يا َعظيُم، ذا الَثناِء الفاِخِر والِعزِّ َوالِكْبِرياِء)))، فال َيِذلُّ ِعزُُّه.

يا َعِجيُب، َفال َتْنِطُق األْلُسُن ِبُكلِّ آالِئِه َوَثناِئِه.

بهِذِه  ٍة-  ِشدَّ ُكّل  ِعنَد  َوِغياثي  ُكْرَبٍة،  ُكّل  ِعنَد  ُمعَتَمِدي  يا  أسأُلَك- 

ِبِهنَّ  َعّني  َتْصرَِف  أْن  أسأُلَك  واآلِخرَِة.  نيا  الدُّ ُعُقوباِت  ِمْن  أماًنا  األسماِء، 

َلَمِة- الُمريِديَن ِبَي  ُكلَّ ُسوٍء َوَمُخوٍف َومحُذوٍر، َوَتْصرَِف عّني أبصاَر الظَّ

ُيْضِمُروَن، إلى  ِمْن َشرِّ ما  َعنُه-، وأن تصرَِف قلوَبهم  َنَهْيَت  اّلذي  الُسوَء 

َخيِر ما ال َيْمِلُكوَن َوال َيمِلُكُه َغيرَُك، يا َكريُم.

الناس فيظفروا  إلى  إلى نفسي فأعِجَز عنها)))، وال  تِكْلني  اللَُّهمَّ ال 

بي، وال ُتخيِّْبني َوأَنا أَرجوك، وال ُتَعذْبني َوأَنا أدعوك.

اللَُّهمَّ إني أدعوَك كما أمرَتني، فأَِجْبني كما وعْدَتني.

الملك والسلطان والعّزة.  (((

ۡطَغٰٓ  لََ نَسَٰن  ٱلِۡ إِنَّ  ﴿ َكَّٓ  لّبيُتها، لتمّردت طغياًنا وبطرًا:  تلبيتها؛ ولو  ألّنها ستتمّرد علّي لضعفي عن   (2(

.﴾ 
ن رََّءاهُ ٱۡسَتۡغَنٰٓ

َ
٦ أ
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اللَُّهمَّ اْجعْل خيَر ُعُمري ما َولَِي أََجلي))). اللَُّهمَّ ال تغّيْر َجَسدي، وال 

ُمْضِرٍع)))، وفقٍر  َسَقِم  ِبَك من  أَعوُذ  ُترِسْل))) َحّظي، وال تُسْؤ))) صديقي. 

ُمدقٍع)))، وِمَن الُذلِّ َوِبْئَس الِخّل))).

ُدُه إلَيَك، وال أََنتِفُع به َيوَم  ))) قلبي َعْن ُكلِّ َشيٍء- ال أََتَزوَّ اللَُّهمَّ ُسلَّ

َوَمْقًتا)8)  َوَقناعًة  َوِعزًّا  َعَليِه،  ُقّوًة  أَْعِطني  ُثمَّ  َحراٍم،  أو  َحالٍل  ِمن  أَلقاَك- 

له، َورِضاَك فيه يا أرحَم الراِحمين.

ِمَنِنَك  على  الحمُد  َولَك  الَجزيَلِة)9)،  َعطاياَك  على  الَحمُد  لََك  اللَُّهمَّ 

الُمَتواِترَِة)0))- التي ِبها داَفعَت َعّني َمكارَِه األموِر، وِبها آَتيَتني َمواهَب)))) 

َفَلْم يمنْعَك  الَقْسَوِة،  َمَن  ِفيَّ  َبِقَي  َوما  الَغْفَلِة،  َتماِديَّ في  َمَع  الُسروِر- 

ما  ْغَتني))))  َوَسوَّ  ، َعَليَّ َذلَك  َوَسَترَْت  َعّني  َعَفْوَت  أَْن  ِفْعلي-  ِمْن  َذلَِك- 

ما جاء بعد موتي.  (((

ال تطلْقه ُمهمًل بغير عنايتك ورعايتك.  (2(

ال تفعْل به ما ُيكَره.  (3(

مرض موِهٍن مضِعف، ومذلٍّ مخِضٍع.  (4(

شديد، وكأّنه يطرح صاحبه على الَدقعاء، وهي التراب.  (5(

الصديق المقّرب.  (6(

انتزع وأخرج.  (((

بغًضا شديًدا.  (8(

الكثيرة العظيمة.  (9(

المتلحقة.  ((0(

ما وهبَتني وأعطيَتني إّياه من السرور، أو الظروف التي يكون لي فيها سرور.  ((((

أعطيتني إّياه سهًل وطّيًبا.  ((2(
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ِنَعِمَك، َوتاَبْعَت َعَليَّ إْحساَنك، وَصَفْحَت لي َعْن َقبيِح ما  في َيدي ِمن 

أْفَضْيُت))) ِبِه إليَك، َواْنَتَهْكُتُه))) ِمْن َمعاصيَك.

اللَُّهمَّ إّني أَْسأُلَك ِبُكلِّ اْسٍم ُهَو لََك، َيِحقُّ َعَليَك))) فيه إجاَبُة الُدعاِء 

َمْن  َك على جميِع  َوِبَحقِّ َعَلْيَك)))،  َحقٍّ  بُكلِّ ذي  َوأْسأُلَك  ِبِه،  ُدعيَت  إذا 

ٍد َعبِدَك َورسولَِك َوَعلى آلِِه، وَمْن أراَدني  ُهَو دوَنك، أن ُتصلَِّي َعلى ُمَحمَّ

َيميِنِه  وَعن  َخْلِفِه،  وِمْن  يَدْيِه  بيِن  وِمْن  ِوبصرِِه،  ِبَسمِعِه  َفُخْذ  ِبسوٍء))) 

وَعن ِشمالِِه، َوامنْعُه ِمّني بَحولَِك وقوِتَك.

يا َمْن ليَس مَعُه ربٌّ ُيدعى، َويا َمْن ليَس فوَقٌه خالٌق ُيخشى، َويا 

ُيْؤتى، َويا َمْن ليَس لُه  ُيتَّقى، َويا َمْن ليَس لُه وزيٌر  َمْن ليَس دوَنُه إلٌه 

حاِجٌب ُيرشى، َويا َمْن ليَس له َبّواٌب ُينادي، ويا َمْن ال يزداُد- على كثرِة 

العطاِء- إاّل َكرًما وجوًدا، وعلى تتاُبِع الذنوِب إاّل َمغفرًة وعفًوا، صلِّ على 

ٍد وآلِِه، َواْفعْل بي ما أنَت أهُلُه؛ إّنَك أهُل التقوى وأهُل المغِفرَة))). ُمَحمَّ

أوصلُت.  (((

بالغُت في فعل المحّرمات  (2(

كتبَت على نفِسك.  (3(

ا عليك. أعطيته بفضِلك وجودك حقًّ  (4(

مأمل  فيه  له  مستقبل  وال  ُذخر،  في  له  ماٍض  وال  وبصر،  سمع  بل  اجعله  وأعدائي.  أعدائك  ِمن   (5(

ومطمع، وال ُمعين، وامنعه من أن ينالني بأدنى سوء.

مستحقٌّ ألن ُتتّقى، وقادٌر على أن تغفر.  (6(
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حمزَة  أبي  برواية  رمضان  شهِر  سَحر  في  العابدين  زين  اإلمام  دعاء 
الثمالّي)1): ]35 دقيقة[)2)

]سّت دقائق[

أَْيَن  ِمْن  ِحيَلِتَك))).  ِفي  ِبي)))  َتْمُكْر  َوال  ِبُعُقوَبِتَك،  ْبِني  ُتؤدِّ ال  إِلِهي 

َوال  النَّجاُة  لَِي  أَْيَن  َوِمْن  ِعْنِدَك؟!  ِمْن  إاّل  ُيوَجُد  َوال   - ربِّ يا  الَخْيُر-  لَِي 

ُتْسَتطاُع إاِّل ِبَك؟! ال الَِّذي أََحَسَن اْسَتْغنى َعْن َعْوِنَك َورَْحَمِتَك؛ َوال الَِّذي 

أَساَء َواْجَتَرأ َعَلْيَك َولَْم ُيرِْضَك، َخَرَج َعْن ُقْدرَِتَك.

َعرَْفُتَك،  ِبَك  النَفس[  انقطاع  حّتى  ]كّررها  ربِّ  يا   ، ربِّ يا   ، ربِّ يا 

ْلَتِني َعَلْيَك، وَدَعْوَتِني إِلَْيَك، َولَْوال أَْنَت لَْم أَْدِر ما أَْنَت. َوأَْنَت َدلثَ

َيْدُعوِني.  ِحيَن  َبِطيًئا  ُكْنُت  َوإِْن  َفُيِجيُبِني،  أَْدُعُوُه  الَِّذي  للِه  الَحْمُد 

َوالَحْمُد للِه الَِّذي أَْسأَُلُه َفُيْعِطيِني، َوإِْن ُكْنُت َبِخياًل ِحيَن َيْسَتْقرُِضِني))). 

ِشْئُت  َحْيُث  ِبِه  وأَْخُلو  لِحاَجِتي،  ِشْئُت  ُكلَّما  ُأناِديِه  الَِّذي  للِه  َوالَحْمُد 

ِبَغْيِر َشِفيٍع، َفَيْقِضي لِي حاَجِتي. الَحْمُد للِه الَِّذي ال أَْدُعو َغْيرَُه،  لِسرِّي 

َولَْو َدَعْوُت َغْيرَُه لَْم َيْسَتِجْب لِي ُدعاِئي. َوالَحْمُد للِه الَِّذي ال أَرْجو َغْيرَُه، 

ابن طاوس ُقدست  السّيد  المتهّجد، معروضًة على رواية  مصباح  الطوسّي M في  برواية الشيخ   (((

روحه في إقبال األعمال. قال أبو حمزة الثمالّي رضي الله عنه: »كاَن زيُن العابدين Q يصّلي 

عاء.« عاّمَة اللَّيل في َشهر رََمضان، فإذا كاَن في السحر دعا بهذا الدُّ

له  حسبنا  تقسيًما  اقترحنا  وقد  الليالي.  من  عّدٍة  على  والمهّم  الجميل  الدعاء  هذا  تقسيم  يمكن   (2(

دقائقه. والله ولّي التوفيق. وُيبدأ بكّل قسم بالصلة على محّمٍد وآله ليصبح َقبوُله قريَب الوقوع.

ال تصرفني- بما ُتخفيه عّني- عّما ُأريده.  (3(

بُقدرتك وتصّرفك في األمور.  (4(

ي  ٱلَِّ َذا  ن  ﴿ مَّ الكريم:  القرآن  في  سبيله.  في  ومَنَحني-  خّولني  الذي  ماَله-  ُأنفَق  أن  مّني  يطلب   (5(

ۡجٞر َكرِيٞم ﴾.
َ
ۥٓ أ َ قَۡرًضا َحَسٗنا َفُيَضٰعَِفُهۥ َلُۥ َوَلُ ُيۡقرُِض ٱللَّ
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

َولَْو رََجْوُت َغْيرَُه ألْخَلَف رَجاِئي. َوالَحْمُد للِه الَِّذي وََكَلِني إِلَْيِه َفأَْكرََمِني، 

َولَْم َيِكْلِني إِلى الّناِس َفُيِهيُنوِني. َوالَحْمُد للِه الَِّذي َتَحبََّب إليَّ َوُهَو َغِنيُّ 

َعنِّي. َوالَحْمُد للِه الَِّذي َيْحُلُم َعنِّي َحّتى َكأَنِّي ال َذْنَب لِي. َفَربِّي أَْحَمُد 

َشْيء ِعْنِدي، َوأََحقُّ ِبَحْمِدي.

َوَمناِهَل)))  ُمْشَرَعٌة)))،  إِلَْيَك  الَمطالِِب  ُسُبَل  ــدُ  أَِج إّني  اللَُّهمَّ 

َوأَْبواَب  ُمباَحًة،  َلَك  أَمَّ لَِمْن  ِبَفْضِلَك  َواالْسِتعاَنَة  ُمْتَرَعٌة)))،  إِلَْيَك  الرَّجاِء 

ِبَمْوِضِع  لِلرَّاِجين  أّنك  وأَْعَلُم  َمْفُتوَحًة،  ارِِخيَن)))  لِلصَّ إِلَْيَك  عاِء  الدُّ

ُجوِدَك،  إِلى  اللََّهِف  ِفي  َوأَنَّ  إِغاَثٍة،  ِبَمرَْصِد  َولِْلَمْلُهوِفيَن)))  إِجاَبٍة، 

أَْيِدي  ِفي  َعّما  َوَمْنُدَوَحًة)))  الباِخِليَن،  َمْنِع  ِمْن  ِعَوًضا  ِبَقضاِئَك،  َوالرِّضا 

َعْن  َتْحَتِجُب  ال  وأَنََّك  الَمساَفِة،  َقِريُب  إِلَْيَك  الرَّاِحَل  َوأنَّ  الُمْسَتأِْثِريَن، 

ِبَطِلَبِتي،  إِلَْيَك  َقَصْدُت  َوَقْد   . ُدَوَنــكَ األَْعماُل  َتْحُجَبُهُم  أَْن  إاِّل  َخْلِقَك 

ِمْن  ِلي،  َتَوسُّ َوِبُدعاِئَك  اْسِتغاَثِتي،  ِبَك  َوَجَعْلُت  ِبحاَجِتي،  إِلَْيَك  ْهُت  وَتَوجَّ

لِِثَقِتي  َبْل  َعنِّي،  لَِعْفِوَك  اْسِتيجاٍب  َوال  ِمنِّي،  اِلْسِتماِعَك  اْسِتْحقاٍق  َغِيِر 

ِبَتْوِحيِدَك،  اإليماِن  إِلى  ولََجاِئي)))  َوْعِدَك،  ِصْدِق  إِلى  َوُسُكوِني  ِبَكرَِمَك، 

ال  َوْحَدَك  أنَت  إاّل  إلَه  َوال  َغْيرَُك،  لِي  ربَّ  ال  أَْن  ِمنِّي  ِبَمْعرَِفِتَك  َوَيِقيِني 

َشِريَك لََك.

نًة ممّهدة. طرق المطالب مبيَّ  (((

موارد الشرب حّتى االرتواء.  (2(

مملوءة.  (3(

للمستغيثين بصوت عاٍل.  (4(

المحزونين المتحّسرين.  (5(

فسحة، سعة.  (6(

التجائي.  (((
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ِمن   َ ٱللَّ ﴿ َوۡس َٔلُواْ  ِصْدٌق:  َوَوْعُدَك  َوَقْوُلَك حقٌّ  القاِئُل،  أَْنَت  اللَُّهمَّ 

ٍء َعلِيٗما ﴾، َولَْيَس ِمْن ِصفاِتَك- يا َسيِِّدي-  َ َكَن بُِكّلِ َشۡ فَۡضلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّ
أَْهِل  َعلى  ِبالَعِطيَّاِت  الَمنَّاُن  َوأَْنَت  الَعِطيَِّة،  َوَتْمَنَع  ؤاِل  ِبالسُّ َتأُْمَر  أَْن 

ِن رَأَْفِتَك. َمْمَلَكِتَك، َوالعاِئُد َعَلْيِهْم))) ِبَتَحنُّ

ْهَت))) ِباْسِمي َكِبيرًا،  إِلِهي َربَّْيَتِني ِفي ِنَعِمَك َوإِْحساِنَك َصِغيرًا، َوَنوَّ

ِلِه َوِنَعِمِه، َوأَشاَر لِي ِفي اآلِخرَِة  ْنيا بإِْحساِنِه َوَتَفضُّ َفيا َمْن َربَّاِني ِفي الدُّ

َشِفِيِعي  لََك  َعَلْيَك، وُحبِّي  َمْوالَي- دّلْتني  يا  َمْعرَِفِتي-  َعْفِوِه وََكرَِمِه.  إِلى 

إِلَْيَك، َوأَنا َواِثٌق ِمْن َدلِيِلي ِبَداللَِتَك، َوساِكٌن ِمْن َشِفيِعي إِلى َشفاَعِتَك.

َقْد  ِبَقْلٍب  ُأناِجيَك  َذْنُبُه، ربِّ  أَْخرََسُه  َقْد  ِبِلساٍن  َسيِِّدي-  يا  أَْدُعوَك- 

- راِهًبا راِغًبا راِجًيا خاِئًفا. إِذا رَأَْيُت َمْوالَي  أَْوَبَقُه))) ُجرُْمُه، أَْدُعوَك- يا ربِّ

ُذُنوِبي َفِزْعُت، َوإِذا رَأَْيُت َكرََمَك َطِمْعُت، َفإِْن َعَفْوَت َفَخْيُر راِحٍم، َوإِْن 

ْبَت َفَغْيُر ظالٍِم. َعذَّ

َتْكرَُه:  ما  إِْتياِني  َمَع  ُمسأَلَِتَك،  َعلى  ُجْرأَِتي  ِفي  أللُه-  يا  ِتي-  ُحجَّ

َورَْحَمُتَك.  رَأََفُتَك  َحياِئي:  ِقلَِّة  َمَع  ِتي،  ِشدَّ ِفي  ِتي  وُعدَّ وََكرَُمَك.  ُجوُدَك 

ْق رَجاِئي، َواْسَمْع  َوَقْد رََجْوُت أَْن ال ُتَخيَِّب َبْيَن َذْيِن وَذْيِن))) ُمْنَيِتي، َفَحقِّ

ُدعاِئي، يا َخْيَر َمْن َدعاُه داٍع، َوأَْفَضَل َمْن رَجاُه راٍج.

المقّدم إليهم عائدتك: معروَفك وِصَلَتك.  (((

شهرَته ورفْعَت ِذكره.  (2(

أهلكه.  (3(

هاذين وهاذين: جودك وكرمك، ورأفتك ورحمتك.  (4(
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ِبِمْقداِر  َعْفِوَك  ِمْن  َفأَْعِطِني  َعَمِلي،  َوساَء  أََمِلي،  َسيِِّدي-  يا  َعُظَم- 

أََمِلي، َوال ُتؤاَِخْذِني ِبأَْسَوإ َعَمِلي؛ َفإِنَّ َكرََمَك َيِجلُّ َعْن ُمجازاِة الُمْذِنِبيَن، 

ِبَفْضِلَك،  َعاِئٌذ)))  َسيِِّدي-  يا  َوأَنا-  ِريَن.  الُمَقصِّ ُمكافاِة  َعْن  َيْكُبُر  َوِحْلَمَك 

ْن أَْحَسَن ِبَك َظنًّا،  ْفِح َعمَّ ٌز))) ما َوَعْدَت ِمَن الصَّ هارٌِب ِمْنَك إِلَْيَك،  ُمَتَنجِّ

ْق علّي ِبَعْفِوَك. - َوما َخَطِري؟! َهْبِني َبَفْضِلَك، َوَتَصدَّ َوما أَنا- يا ربِّ

َفَلِو  َوْجِهَك،  ِبَكرَِم  َتْوِبيِخي  َعْن  َواْعُف  ِبَسْترَِك،  َجلِّْلِني)))  رّب،  أَْي 

الُعُقوَبِة  َتْعِجيَل  ِخْفُت  َولَْو  َفَعْلُتُه،  ما  َغْيرَُك  َذنبي  َعلى  الَيْوَم  َلَع  اطَّ

، َبْل ألَنََّك-  ِلِعيَن َعَليَّ ، َوأََخفُّ الُمطَّ الْجَتَنْبُتُه؛ ال ألَنََّك أَْهَوُن النَّاِظِريَن إليَّ

اِتِريَن، َوأَْحَكُم الحاِكِميَن، َوأَْكرَُم األَْكرَِميَن، َستَّاُر الُعُيوِب،  - َخْيُر السَّ يا ربِّ

الُعُقوَبَة  ُر  َوُتَؤخِّ ِبَكرَِمَك،  ْنَب  الذَّ َتْسُتُر  الُغُيوِب،  َعاّلُم  ُنوِب،  الذُّ اُر  َغفَّ

ِبِحْلِمَك. َفَلَك الَحْمُد َعلى ِحْلِمَك َبْعَد ِعْلِمَك، َوَعلى َعْفِوَك َبْعَد َقْدرَِتَك.

َوَيْحِمُلِني َوُيَجرُِّئِني َعلى َمْعِصَيِتَك ِحْلُمَك َعنِّي، َوَيْدُعوِني إِلى ِقلَِّة 

، َوُيَسرُِّعِني إِلى التََّوثُِّب َعلى َمحارِِمَك َمْعرَِفِتي ِبَسَعِة  الَحياِء َسْترَُك عليَّ

رَْحَمِتَك، َوَعِظيِم َعْفِوَك!

ْنِب، يا قاِبَل التَّْوِب، يا  يا َحِليُم يا َكِريُم، يا حيُّ يا َقيُّوُم، يا غاِفَر الذَّ

الَجِليُل!  َعْفُوَك  أَْيَن  الَجِميُل!  َسْترَُك  أَْيَن  َقِديَم االِْحساِن،  يا   ، الَمنِّ َعِظيَم 

أَْيَن  الواِسَعُة!  رَْحَمُتَك  أَْيَن  ِريُع!  السَّ ِغياُثَك  أَْيَن  الَقِريُب!  َفَرُجَك  أَْيَن 

َعطاياك الفاِضَلُة! أَْيَن َمواِهُبَك الَهِنّيُة! أَْيَن َصناِئُعَك الَسِنّيُة! أَْيَن َفْضُلَك 

ُملتجئ.  (((

طالٌب إنجاَز.  (2(

ني. َغطِّ  (3(
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َك))) الَجِسيُم! أَْيَن إِْحساُنَك الَقِديُم! أَْيَن َكرَُمَك يا َكِريُم!  الَعِظيُم! أَْيَن َمنُّ

ٍد R[ َفاْسَتْنِقْذِني، َوِبَرْحَمِتَك َفَخلِّْصِني. ٍد وَآِل ُمَحمَّ ِبِه ]وبُمَحمَّ

]سبع دقائق[

يا ُمْحِسُن يا ُمْجِمُل، يا ُمْنِعُم يا ُمْفِضُل)))، لَْسنا َنتَِّكُل ِفي النَّجاِة ِمْن 

ِعقاِبَك َعلى أَْعمالِنا، َبْل ِبَفْضِلَك َعَلْينا؛ ألَنََّك أَْهُل التَّْقوى َوأَْهُل الَمْغِفرَِة: 

َنْشُكُر:  ما  َنْدِري  َفما  َكرًَما،  ْنِب  الذَّ َعِن  َوَتْعُفو  ِنَعًما،  ِباإلِْحساِن  ُتْبِدُئ 

أَْم  َوأَْولَْيَت)))،  أَْبَلْيَت  ما  َعِظيَم  أَْم  َتْسُتُر،  ما  َقِبيَح  أَْم  َتْنُشُر،  ما  أََجِميَل 

ْيَت َوعاَفْيَت؟ َكِثيَر ما ِمْنُه َنجَّ

َواْنَقَطَع  ِبَك  الَذ  َمْن  َعْيِن)))  ُقرََّة  َويا  إِلَْيَك،  َتَحبََّب  َمْن  َحِبيَب  يا 

ما  َقِبيِح  َعْن   - ربِّ يا  َفَتجاَوْز-  الُمِسيُئوَن،  َوَنْحُن  الُمْحِسُن  أَْنَت  إِلَْيَك، 

- ال َيَسَعُه ُجوُدَك؟ َوأَيُّ زَماٍن  ِعْنَدنا ِبَجِميِل ما ِعْنَدَك، َوأَيُّ َجْهٍل- يا ربِّ

َنْسَتْكِثُر  وََكْيَف  ِنَعِمَك؟!  َجْنِب  ِفي  أَْعمالِنا  َقْدُر  َوما  أَناِتَك)))؟  ِمْن  أَْطَوُل 

أَْعمااًل ُنقاِبُل ِبها َكرََمَك؟! َبْل َكْيَف َيِضيُق َعلى الُمْذِنِبيَن ما َوِسَعُهْم ِمْن 

رَْحَمِتَك؟!

إنعامك.  (((

المنعم: ُمكّثر النعمة الحسنة الجميلة. المفضل: صاحب الفضل واإلحسان.  (2(

أبليت: أنعمت به، أوليت: منحَت وأعطيت.  (3(

أنت له يا ربِّ راحة البال والسكينة والرضا، والسعادة والغبطة.  (4(

حلمك ورفقك )وتمّهلك في إنزال العقوبة(.  (5(
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

يا َواِسَع الَمْغِفرَِة، يا باِسَط الَيَدْيِن ِبالرَّْحَمِة، َفَوِعزَِّتَك- يا َسيِِّدي- لَْو 

 (((
ِقَك)))، لِما اْنَتهى إليَّ َنَهرَْتِني))) ما َبِرْحُت ِمْن باِبَك، َوال َكفْفُت َعْن َتَملُّ

َتشاُء  َمْن  ُب  ُتَعذِّ َتشاُء:  لِما  الفاِعُل  َوأَْنَت  وََكرَِمَك،  ِبُجوِدَك  الَمْعرَِفِة  ِمْن 

ُتْسأَُل  ال  َتشاُء.  َكْيَف  َتشاُء  ِبما  َتشاُء  َمْن  َوَتْرَحُم  َتشاُء،  َكْيَف  َتشاُء  ِبما 

ِفي  ُتضادُّ  َوال  أَْمرَِك،  ِفي  ُتشارَُك  َوال  ُمْلِكَك،  ِفي  ُتناَزُع  َوال  ِفْعِلَك،  َعْن 

َتَباَرَك  ۡمُرۗ 
َ
َوٱۡل َتْدِبيرَِك. لََك ﴿ ٱۡلَۡلُق  أََحٌد ِفي  َعَلْيَك  َيْعَترُِض  ُحْكِمَك، َوال 

ُ َربُّ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾. ٱللَّ
إِْحساَنَك  َوأَلَِف  ِبَكرَِمَك،  َواْسَتجاَر  ِبَك،  الَذ  َمْن  َمقاُم  هذا  ربِّ  يا 

َوِنَعَمَك، َوأَْنَت الَجواُد الَِّذي ال َيِضيُق َعْفُوَك، َوال َيْنُقُص َفْضُلَك، َوال َتِقلُّ 

َوالرَّْحَمِة  الَعِظيِم،  َوالَفْضِل  الَقِديِم،  ْفِح  بالصَّ ِمْنَك  َتَوثَّْقنا  َوَقْد  رَْحَمُتَك، 

َكِريُم،  يا  َكاّل)))  ُتَخيُِّب آمالَنا؟  أَْو  ُتْخِلُف ُظُنوَننا،  أََفُتراَك يا ربِّ  الواِسَعِة. 

لَْيَس هذا َظنَّنا ِبَك، َوال هذا ِفيَك َطَمَعنا. يا ربِّ إِنَّ لَنا ِفيَك أََماًل َطِوياًل 

َعَلْينا،  َتْسُتَر  أَْن  َنْرُجو  َوَنْحُن  َعَصْيناَك  َعِظيًما؛  رَجاًء  ِفيَك  لَنا  إِنَّ  َكِثيرًا، 

ْق رَجاَءنا- ]يا[ َمْوالنا- َفَقْد  َوَدَعْوناَك َوَنْحُن َنْرجو أَْن َتْسَتِجيَب لَنا، َفَحقِّ

َتْصرُِفنا  ال  ِبأَنََّك  َوِعْلُمنا  ِفينا،  ِعْلُمَك  َولِكْن  ِبأَْعمالِنا،  َنْسَتْوِجُب  ما  َعِلْمنا 

َفأَْنَت  لَِرْحَمِتَك،  ُمْسَتْوِجِبيَن  َغْيَر  ُكّنا  َوإِْن  إِلَْيَك.  الرَّْغَبِة  َعلى  َحثَّنا  َعْنَك، 

ِبما  َعَلْينا  َفاْمُنْن  َسَعِتَك،  ِبَفْضِل  الُمْذِنِبيَن  َوَعلى  َعَلْينا،  َتُجوَد  أَْن  أَْهٌل 

أَْنَت أَْهُلُه، َوُجْد َعَلْينا َفإِّنا ُمْحتاُجوَن إِلى َنْيِلَك))).

زجرتني، طردتني صائًحا بي.  (((

دي لك وتذّللي. تودُّ  (2(

َوصَل إلّي ِمن خبر المعرفة.  (3(

هذه الـ«كّل« تبدو مّتجهًة إلى النفس التي ُيمكن أن تظّن بالله الكريم ظنًّا كهذا الظّن.  (4(

عطائك ومعروفك.  (5(
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أَْصَبْحنا  َوِبِنْعَمِتَك  اْسَتْغَنْينا،  َوِبَفْضِلَك  اْهَتَدْينا،  ِبُنورَِك  اُر  َغفَّ يا 

- ِمْنها َوَنُتوُب إِلَْيَك. َتَتَحبَُّب  َوأَْمَسْينا. ُذُنوُبنا َبْيَن َيَدْيَك، َنْسَتْغِفرَُك- الّلُهمَّ

صاِعٌد.  إِلَْيَك  َوَشرُّنا  نازٌِل،  إِلَْينا  َخْيرَُك  ُنوِب.  ِبالذُّ َوُنعارُِضَك  ِبالنَِّعِم،  إِلَْينا 

َولَْم َيزَْل َوال يزاُل َمَلٌك َكِريٌم، َيأِْتيَك َعّنا ِبَعَمٍل َقِبيٍح، َفال َيْمَنُعَك ذلَِك أَْن 

َل َعَلْينا ِبآالِئَك))). َفُسْبحاَنَك ما أَْحَلَمَك َوأَْعَظَمَك  َتُحوَطنا ِبِنَعِمَك، َوَتَتَفضَّ

َصناِئُعَك  وََكرَُم  َثناُؤَك،  َوَجلَّ  أَْسماُؤَك،  َسْت  َتَقدَّ َوُمِعيًدا!  ُمْبِدًئا  َوأَْكرََمَك، 

َوِفعاُلَك.

ِبفْعلي  ُتقاِيَسِني  أَْن  ِمْن  ِحْلًما،  َوأَْعَظُم  َفْضاًل،  أَْوَسُع  إِلِهي  أَْنَت 

َوَخِطيَئِتي، َفالَعْفَو الَعْفَو الَعْفَو، َسيِِّدي َسيِِّدي َسيِِّدي.

َعذاِبَك،  ِمْن  َوأَِجرْنا  َسَخِطَك،  ِمْن  َوأَِعْذنا  ِبِذْكرَِك،  اْشَغْلنا  اللَُّهمَّ 

َبْيِتَك، َوِزيارََة  َواْرُزْقنا ِمْن َمواِهِبَك، َوأَْنِعْم َعَلْينا ِمْن َفْضِلَك، َواْرُزْقنا َحجَّ 

َقْبِر َنِبيَِّك، َصَلواُتَك َورَْحَمُتَك َوَمْغِفرَُتَك، َورِْضواُنَك َعَلْيِه َوَعلى أَْهِل َبْيِتِه، 

ِملَِّتَك)))،  َعلى  نا  َوَتَوفَّ ِبطاَعِتَك،  َعَماًل  َواْرُزْقنا  ِيٞب ﴾.  مُّ ﴿ قَرِيٞب  إّنك 

.P َوُسنَِّة َنِبيَِّك

اْجزِِهما  َصِغيرًا.  َربَّياِني  َكما  َوارَْحْمُهما  َولِوالَِديَّ  لِي  اْغِفْر  اللَُّهمَّ 

َوالُمْؤِمناِت،  لِْلُمْؤِمنيَن  اْغِفْر  اللَُّهمَّ  ُغْفراًنا.  يِّئاِت  َوِبالسَّ إِْحساًنا  ِباإلْحساِن 

اْغِفْر  اللَُّهمَّ  ِبالَخْيراِت))).  َوَبْيَنُهْم  َبْيَننا  َوتاِبْع  َواألَْمــواِت،  ِمْنُهْم  األَْحياِء 

الِنعم. جمع اإِلْلي، واأَللي.  (((

دينك المحفوظة عقيدته، والمواَظب على شعائِره.  (2(

ِبُعهم على ما هم عليه، بحسب لسان العرب البن منظور. وقد يكون ِمن المعنى: اجعل  أي اْجَعْلنا َنتَّ  (3(

متتابعة،  وبينهم  بيننا  الخيرات  اجعل  أو:  بالخيرات.  مصحوبة  تنقطع،  ال  مّتصلة  صلة  وبينهم  بيننا 

فينالوا ما نقّدمه ِمن خيٍر عنهم وعلى اسمهم، وننال ِمنهم من الدعاء والترّضي. والمعنيان متقاربان.
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ُحرِّنا  وََكِبيرنا،  َصِغيرِنا  َوُأْنثانا،  َذَكرِنا  َوغاِئِبنا،  شاِهِدنا  َوَميِِّتنا،  لَِحيِّنا 

َوَخِسُروا  بَعِيٗدا ﴾،  ﴿ َضَلَٰلۢ  َوَضلُّوا  ِباللِه)))،  العاِدُلوَن  َكَذَب  َوَمْمُلوِكنا. 

بِيٗنا ﴾. اٗنا مُّ ﴿ ُخۡسَ
ما  َواْكِفِني  ِبَخْيٍر،  لِي  َواْخِتْم  ٍد،  ُمَحمَّ وَآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

ِني ِمْن أَْمِر ُدْنياَي وَآِخرَِتي، َوال ُتَسلِّْط َعليَّ َمْن ال َيْرَحُمِني، َواْجَعْل  أََهمَّ

عليَّ ِمْنَك َواِقَيًة باِقَيًة)))، َوال َتْسُلْبِني صالَِح ما أَْنَعْمَت ِبِه علّي، َواْرُزْقِني 

ِمْن َفْضِلَك ِرزًْقا َواِسًعا َحالاًل َطيًِّبا.

ِبِكالَءِتَك)))،  َواْكلِْني  ِبِحْفِظَك،  َواْحَفْظِني  ِبِحراَسِتَك،  اْحرُْسِني  اللَُّهمَّ 

َقْبِر  َوِزيارََة  عاٍم،  ُكلِّ  َوِفي  هذا  عاِمنا  ِفي  الَحراِم،  َبْيِتَك  َحجَّ  َواْرُزْقِني 

ِريَفِة،  الشَّ الَمشاِهِد  ِتْلَك  ِمْن  ربِّ  يا  ُتْخِلِني  َوال   ،]R ِة ]َواألَِئمَّ َنِبيَِّك 

َوالَمواِقِف الَكِريَمِة.

ِبِه،  َوالَعَمَل  الَخْيَر  َوأَْلِهْمِني  أَْعِصَيَك،  ال  حّتى  عليَّ  ُتْب  اللَُّهمَّ 

َوَخْشَيَتَك ِباللَّْيِل َوالنَّهاِر ما أَْبَقْيَتِني))) يا ربِّ الَعالَِميَن.

]سّت دقائق[

سورة  في  ونظيرًا.  مثيًل  أي  ِعداًل،  له  يروَنه  ما  سبحانه  به  ُيشركون  فهم  غيَره،  به  يسّوون  الذين   (((

ِيَن َكَفُرواْ بَِرّبِِهۡم َيۡعِدلُوَن ﴾. األنعام: ﴿ ُثمَّ ٱلَّ

المجلسّي:  للعّلمة  األنوار  بحار  رواية  وفي  انقطاع.  غير  من  دائًما  الدهر،  حوادث  من  يقيني  ما   (2(

»واجعل علّي منك ُجّنًة واقية باقية« والُجّنة كّل ما ستر ووقى.

وارَعني برعايتك، واحفظني بحفظك.  (3(

ا. أي: في كّل الوقت الذي تبقيني فيه حيًّ  (4(
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َبْيَن  الِة  للصَّ َوُقْمُت  َوَتَعّبأُْت)))،  َتَهّيأُْت  َقْد  ُقلُت:  ُكلَّما  إّني  اللَُّهمَّ 

َيَدْيَك َوناَجْيُتَك، أَْلَقْيَت علّي ُنعاًسا إِذا أَنا َصلَّْيُت، َوَسَلْبَتِني ُمناجاَتَك إِذا 

َمجالِِس  ِمْن  َوَقرَُب  َسِريرَِتي،  َصُلَحْت  َقْد  ُقْلُت  ُكلَّما  لِي  ما  ناَجْيُت.  أَنا 

َوَبْيَن  َبْيِني  َوحالَْت)))  َقْدِمي،  أَزالَْت  َبِليٌَّة  لِي  َعرََضْت  َمْجِلِسي،  التَّّواِبيَن 

أَْو  ْيَتِني؟  َنحَّ ِخْدَمِتَك  َوَعْن  َطرَْدَتِني،  باِبَك  َعْن  لََعلََّك  َسيِِّدي،  ِخْدَمِتَك؟! 

َعْنَك  ُمْعرًِضا  رَأْيَتِني  لََعلََّك  أَْو  َفأَْقَصْيَتِني؟  َك  ِبَحقَّ ا  ُمْسَتِخفًّ رَأَْيَتِني  لََعلََّك 

لََعلََّك  أَْو  َفرََفْضَتِني؟  الكاِذِبيَن  َمقاِم  ِفي  َوَجْدَتِني  لََعلََّك  أَْو  َفَقَلْيَتِني)))؟ 

َمجالِِس  ِمْن  َفَقْدَتِني  لََعلََّك  أَْو  َفَحرَْمَتِني؟  لَِنْعماِئَك  شاِكٍر  َغْيَر  رَأَْيَتِني 

الُعَلماِء َفَخَذْلَتِني؟ أَْو لََعلََّك رَأَْيَتِني ِفي الغاِفِليَن َفِمْن رَْحَمِتَك آَيْسَتِني؟ 

َخلَّْيَتِني؟  َوَبْيَنُهْم  َفَبْيِني  الِيَن)))  الَبطَّ َمجالَِس  آلَُف  رَأَْيَتِني  لََعلََّك  أَْو 

ِبُجرِْمي  لََعلََّك  أَْو  َفباَعْدَتِني؟  ُدعاِئي  َتْسَمَع  أَْن  ُتِحبَّ  لَْم  لََعلََّك  أَْو 

َوَجِريرَِتي))) كاَفْيَتِني؟ أَْو لََعلََّك ِبِقلَِّة َحياِئي ِمْنَك جاَزْيَتِني؟ َفإِْن َعَفْوَت- 

- َيِجلُّ  - َفطالَما))) َعَفْوَت َعْن الُمْذِنِبيَن قْبِلي؛ الَنَّ َكرَِمَك- أَْي ربِّ يا ربِّ

َوأَنا  ِريَن.  الُمَقصِّ ُمكافاِة  عن[  َيكُبُر  وِحلَمَك  الُمذِنبين،  ]ُمجازاِة  َعْن 

تجّهزت.  (((

كانت حاجزًا حائًل بيني وبينك.  (2(

أبغضتني واشتّد علّي كرهك فهجرتني.  (3(

الفارغين المتعّطلين عن األعمال المفيدة للدنيا أو لآلخرة. وفي الحديث عن رسول الله P: »إّن   (4(

الله يبغض الصحيح الفارغ، ال في ُشغل الدنيا وال في ُشغل اآلخرة.« رواه ابن أبي الحديد المعتزلّي 

في شرح نهج البالغة.

جنايتي وذنبي.  (5(

فكثيرًا ما، ووقًتا طويًل ما.  (6(
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ْن  ْفِح َعمَّ ٌز))) ما َوَعْدَت ِمَن الصَّ عاِئٌذ))) ِبَفْضِلَك، هارٌِب ِمْنَك إِلَْيَك، ُمَتَنجِّ
أَْحَسَن ِبَك َظنًّا.)))

ِبَعَمِلي،  ُتقاِيسِني  أَْن  ِمْن  ِحْلًما،  َوأَْعَظُم  َفْضاًل،  أَْوَسُع  أَْنَت  إِلِهي 

َهْبِني)))  َخَطِري)))؟!  َوما  َسيِِّدي-  يا  أَنا-  َوما  ِبَخِطيَئِتي.  َتْسَتزِلَِّني  أَْن  أَْو 

َعْن  َواْعُف  ِبَسْترَِك،  َوَجلِّْلِني)))  ِبَعْفِوَك،  عليَّ  ْق  َوَتَصدَّ َسيِِّدي،  لَِفْضِلَك 

َتْوِبيِخي ِبَكرَِم َوْجِهَك.

الُّ  ِغيُر الَِّذي َرَبْيَتُه، َوأَنا الجاِهُل الَِّذي َعلَّْمَتُه، َوأَنا الضَّ َسيِِّدي أَنا الصَّ

َوالجاِئُع  آَمْنُتُه،  الَِّذي  الخاِئُف  َوأَنا  رََفْعَتُه،  الَِّذي  َوالَوِضيُع  َهَدْيَتُه،  الَِّذي 

َوالَفِقيُر  َكَسْوَتُه،  الَِّذي  َوالعاِري  أَْرَوْيَتُه،  الَِّذي  َوالَعْطشاُن  أَْشَبْعَتُه،  الَِّذي 

ِقيُم  َوالسَّ أَْعَززَْتُه،  الَِّذي  لِيُل  َوالذَّ ْيَتُه،  َقوَّ الَِّذي  ِعيُف  َوالضَّ أَغَنْيَتُه،  الَِّذي 

َوالخاِطُئ  َسَترَْتُه،  الَِّذي  َوالُمْذِنُب  أَْعَطْيَتُه،  الَِّذي  اِئُل  َوالسَّ َشَفْيَتُه،  الَِّذي 

َوأَنا  َنَصرَْتُه،  الَِّذي  َوالُمْسَتْضَعُف  َكثَّرَْتُه،  الَِّذي  الَقِليُل  َوأَنا  أَقْلَتُه)))،  الَِّذي 

ِريُد الَِّذي آَوْيَتُه. الطَّ

ملتجئ ومعتصم.  (((

طالٌب إنجاَز.  (2(

وكأّن اإلمام Q ُيكّرر- إن لم يكن هناك خطأ في النقل- ما قاله سابًقا، لمزيد استعطاف، وتأكيد   (3(

عقيدة بالرحمة اإللهّية.

قيمتي.  (4(

اجعلني ِهبًة وعطّيًة لفضلك.  (5(

ني. غطِّ  (6(

صفحَت عنه، وتجاوزَت عن ذنبه.  (((



86

ِفي  ُأراِقْبَك  َولَــْم  الَخالِء)))،  ِفي  أَْسَتْحِيَك  لَْم  ي  الَّــذِ  - ربِّ يا  أَنا- 

اْجَترا،  َسيِِّدِه  َعلى  الَِّذي  أَنا  الُعْظمى،  واِهي)))  الدَّ صاِحُب  أَنا  الَمالِء)))، 

ماء، أَنا الَِّذي أَْعَطْيُت َعلى َمعاِصي الَجِليِل  أَنا الَِّذي َعَصْيُت َجبَّاَر))) السَّ

الَِّذي  أَنا  أَْسعى))).  إِلَْيها  َخَرْجُت  ِبها  رُْت  ُبشِّ ِحيَن  الَِّذي  أَنا  الرِّشا)))، 

أَْمَهْلَتِني َفما اْرَعَوْيُت)))، َوَسَترَْت عليَّ َفما اْسَتْحَيْيُت، َوَعِمْلُت ِبالَمعاِصي 

َوِبَسْترَِك  أَْمَهْلَتِني،  َفِبِحْلِمَك  بالَْيُت.  َفما  َعْيِنَك  ِمْن  َوأَْسَقْطَتِني  ْيُت،  َفَتَعدَّ

حّتى  َجنَّْبَتِني،  الَمعاِصي  ُعُقوباِت  َوِمْن  أْغَفْلَتِني،  َكأَنََّك  حّتى  َسَترَْتِني، 

َكأَنََّك اْسَتْحَيْيَتِني!

ِبأَْمرَِك  َوال  جاِحٌد،  ِبُرُبوِبيَِّتَك  َوأَنا  َعَصْيُتَك  ِحْيَن  أَْعِصَك  لَْم  إِلِهي 

َخِطيَئٌة  لِكْن  ُمَتهاِوٌن،  لَِوِعيِدَك  َوال  ُمَتَعرٌِّض)8)،  لُِعُقوَبِتَك  َوال   ، ُمْسَتِخفٌّ

ِشْقَوِتي،  َعَلْيها  َوأَعاَنتِني  َهَواَي،  َوَغَلَبِني  َنْفِسي،  لِي  لَْت  َوَسوَّ َعرََضْت، 

ِمْن  َفاآلَن  ِبُجْهِدي؛  َوخالَْفُتَك  َعَصْيُتَك  َفَقْد   . عليَّ الُمْرَخى  َسْترَُك  َوَغرَِّني 

َعذاِبَك َمْن َيْسَتْنِقُذِني؟ َوِمْن أَْيِدي الُخَصماِء َغًدا َمْن ُيَخلُِّصِني؟ َوِبَحْبِل 

َمْن أَتَِّصُل إِْن أَْنَت َقَطْعَت َحْبَلَك َعنِّي؟ َفواَسْوأتي َعلى ما أَْحَصى ِكتاُبَك 

الخلء،  كلمات  تكون  أن  يبعد  وال  والَقْدر.  المال  من  خالًيا  كنت  عندما  أو  الخالي.  المكان  في   (((

والملء، والسماء، محذوفة الهمزة تخفيًفا ومحافظة على السجع.

بالنعمة  ممتلًئا  كنت  عندما  أو  وتعظيًما.  مهابة  العيون  منهم  تمتلئ  الذي  الناس،  من  المأل  بين   (2(

المالّية.

المنَكرات العظيمة.  (3(

القّهار الذي ال تنفّك عنه القدرة، فهي ذاتّية له.  (4(

جمع رشوة.  (5(

ُأسرع.  (6(

فلم أكفَّ ولم أمتنع.  (((

. متصدٍّ  (8(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

إِيَّاَي  َوَنْهِيَك  رَْحَمِتَك،  َوَسَعِة  َكرَِمَك،  ِمْن  أَرْجو  ما  لَْوال  الَِّذي-  َعَمِلي  ِمْن 

رُها. َعْن الُقُنوِط)))- لََقَنْطُت ِعْنَدما أََتَذكَّ

يا َخْيَر ِمْن َدعاُه داٍع، َوأَْفَضَل َمْن رَجاُه راٍج.

َعَلْيَك،  أَْعَتِمُد  الُقرْآِن  َوِبُحرَْمِة  إِلَْيَك،  ُل  أََتَوسَّ اإلِْسالِم  ِة  ِبِذمَّ اللَُّهمَّ 

الَمّكيِّ   ،(((
التِّهاِميِّ الَعَربيِّ   ، الهاِشِميِّ الُقرَِشيِّ   ، ــيِّ االُمِّ النبيِّ  َوِبُحبِّ 

َتْجَعْل  َوال  إيماني،  اْسِتْئناَس  ُتوِحِش  َفال  لََدْيَك،  الزُّْلَفَة  أَرُْجو   ، المدنيِّ

ِبِه  لَِيْحِقُنوا  ِبأَْلِسَنِتِهْم  آَمُنوا  َقْوًما  َفإِنَّ  ِسواَك؛  َعَبَد  َمْن  َثواَب  َثواِبي 

َعّنا،  لَِتْعُفَو  َوُقُلوِبنا  ِبأَْلِسَنِتنا  ِبَك  آَمّنا  وإِّنا  ُلوا؛  أَمَّ ما  َفأَْدَرُكوا  ِدماَءُهْم، 

ْلنا، َوَثبِّْت رَجاَءَك ِفي ُصُدورِنا، َو﴿ َربََّنا َل تُزِۡغ قُلُوَبَنا َبۡعَد  َفأَْدرِْكنا ما أَمَّ

اُب ﴾. نَت ٱلۡوَهَّ
َ
نَك رَۡحًَةۚ إِنََّك أ ُ إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب نَلَا ِمن لَّ

ِقَك)))،  َفَوِعزَِّتَك لَْو اْنَتَهرَْتِني ما َبِرْحُت ِمْن باِبَك، َوال َكَفْفُت َعْن َتَملُّ

َيْذَهُب  َمْن  إِلى  رَْحَمِتَك.  َوَسَعِة  ِبَكرَِمَك،  الَمْعرَِفِة  ِمَن  َقْلِبي  ُأْلِهَم  لِما 

الَعْبُد إاِّل إِلى َمْوالُه، َوإِلى َمْن َيْلَتِجُئ الَمْخُلوُق إاِّل إِلى خالِِقِه؟

األَْشهاِد،  َبْيِن  ِمْن  َسْيَبَك)))  َوَمَنْعَتِني  ِباألْصفاِد)))،  َقرَْنَتِني  لَْو  إِلِهي 

َبْيِني  َوُحْلَت  الّناِر،  إِلى  ِبي  َوأََمرَْت  الِعباِد،  ُعُيوَن  ْلَت َعلى َفضاِئِحي  َوَدلثَ

َوَبْيَن األَْبراِر، ما َقَطْعُت رَجاِئي ِمْنَك، َوما َصرَْفُت تأِْميِلي لِْلَعْفِو َعْنَك، َوال 

شديد اليأس.  (((

نسبة إلى ِتَهاَمة، وهي األرض المنخفضة بين ساحل البحر األحمر والجبال في الحجاز واليمن.  (2(

دي لك وتذّللي. تودُّ  (3(

القيود واألغلل.  (4(

عطاَءك ومعروَفك.  (5(
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َخَرَج ُحبَُّك ِمْن َقْلِبي؛ أَنا ال أَْنسى أَياِدَيَك))) ِعْنِدي، َوَسْترََك عليَّ ِفي داِر 

ْنيا. الدُّ

]سّت دقائق[

َوَبْيَن  َبْيِني  َواْجــَمــْع  َقْلِبي،  ِمــْن  ْنيا  الدُّ ُحــبَّ  أَْخـــِرْج  َسيِِّدي 

َواْنُقْلِني  ِبيِّيَن P وسلَّم،  النَّ َوخاَتِم  َخْلِقَك،  ِمْن  ِخَيرَِتَك)))  الُمْصَطفى)))، 

أَْفَنْيُت  َفَقْد  َنْفِسي؛  َعلى  ِبالُبكاِء  َوأَِعنِّي  إِلَْيَك،  الَتْوَبِة  ــِة  َدرََج إِلى 

ِبالتَّْسِويِف))) َواآلماِل ُعُمِري، َوَقْد َنزَْلُت َمْنزِلََة اآلِيِسيَن ِمْن َخْيِري، َفَمْن 

ْدُه  َيُكوُن أَْسَوأَ حااًل ِمنِّي، إِْن أَنا ُنِقْلُت َعلى ِمْثِل حالِي، إِلى َقْبٍر لَْم أَُمهِّ

الِِح لَِضْجَعِتي. َوما لِي ال أَْبِكي، َوال أَْدِري  لِرَْقَدِتي، َولَْم أَْفرُْشُه ِبالَعَمِل الصَّ

َوَقْد  ُتخاِتُلِني)))،  َوأَيَّاِمي  ُتخاِدُعِني،  َنْفِسي  َوأَرى  َمِصيِري،  َيُكوُن  ما  إِلى 

لُِخُروِج  أَْبِكي  أَْبِكي؟!  ال  لي  َفما  الَمْوِت؟!  أَْجِنَحُة  رَأِْسي  ِعْنَد  َخَفَقْت 

ُمْنَكٍر  لُِسؤاِل  أَْبِكي  لَْحِدي،  لِِضيِق  أَْبِكي  َقْبِري،  لُِظْلَمِة  أَْبِكي  َنْفِسي، 

َعلى  ِثْقِلي  حاِماًل  َذلِياًل،  ُعْرياًنا  َقْبِري  ِمْن  لُِخُروِجي  أَْبِكي  إِّياَي،  َوَنِكيٍر 

َشأٍْن  ِفي  الَخالِئُق  إِِذ  َعْن شمالي،  َوأُْخرى  َيِميِني،  َعْن  َمرًَّة  أَْنُظُر  َظْهِري، 

ۡسفَِرةٞ  ٞن ُيۡغنِيهِ ٣٧ وُُجوهٞ يَۡوَمئِٖذ مُّ
ۡ
ِ ٱۡمرِيٖٕ ّمِۡنُهۡم يَۡوَمئِٖذ َشأ

َغْيِر َشأِْني، ﴿ لُِكّ

 ﴾ 

يَۡوَمئٍِذ َعلَۡيَها َغَبَةٞ ٤٠ تَۡرَهُقَها َقَتَةٌ ةٞ ٣٩ َووُُجوهٞ  ۡسَتۡبِشَ مُّ ٣٨ َضاِحَكةٞ 
َوِذلٌَّة.

ِنَعَمك وإحساَنك.  (((

في معظم المخطوطات إضافة »وآله«. ولكّن المعنى بها ال يستقيم.  (2(

الذي اخترَته.  (3(

المماطلة.  (4(

تخادعني وتغافلني.  (5(
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

َوِبَرْحَمِتَك  ِلي،  َوَتَوكُّ َورَجاِئي  َوُمْعَتَمِدي،  لِي  ُمَعوَّ َعَلْيَك  َسيِِّدي 

َفَلَك   . ُتِحبُّ َمْن  ِبَكراَمِتَك  َوَتْهِدي  َتشاُء،  َمْن  ِبَرْحَمِتَك  ُتِصيُب  َتَعلُِّقي، 

َبْسِط لِساِني.  الَحْمُد َعلى  َولََك  َقْلِبي،  رِْك  الشِّ ِمَن  َيَت  َنقَّ الَحْمُد َعلى ما 

))) أَْشُكرَُك؟ أَْم ِبغاَيِة ُجْهِدي ِفي َعَمِلي ُأرِْضيَك؟ َوما  أََفِبِلساِني هذا الكالِّ

ِنَعِمَك  َجْنِب  ِفي  َعَمِلي  َقْدُر  َوما  ُشْكرَِك؟  َجْنِب  ِفي  يا ربِّ  لِساِني  َقْدُر 

َوإِْحساِنَك إلّي؟

إِلَْيَك  َسيِِّدي  َعَمِلي))).  َقِبَل  َوُشْكرََك  أََمِلي،  َبَسَط  ُجوَدَك  إِنَّ  إِلِهي 

َوَعَلْيَك-  أََمِلي،  إِلَْيَك  ساَقِني  َوَقْد  َتأِْميِلي،  َوإِلَْيَك  رَْهَبِتي،  َوإِلَْيَك  رَْغَبِتي، 

خالُِص  َولََك  رَْغَبِتي،  اْنَبَسَطْت  ِعْنَدَك  َوِفيما  ِتي،  ِهمَّ َعلَّقُت  َواِحِدي-  يا 

َوِبَحْبِل  ِبَيِدي،  أَلََقْيُت  َوإِلَْيَك  َمَحبَِّتي،  أَِنَسْت  َوِبَك  َوَخْوِفي،  رَجاِئي 

َبرَّْدُت  َوِبُمناجاِتَك  َقْلِبي،  عاَش  ِبِذْكرَِك  َمْوالَي  يا  رَْهَبِتي.  َمَدْدُت  طاَعِتَك 

ِلي، َويا ُمْنتهى ُسْؤلِي)))، َفرِّْق َبْيِني  أَلََم الَخْوِف َعنِّي. َفيا َمْوالَي، َويا ُمَؤمَّ

َوَبْيَن َذنبي الماِنِع لِي ِمْن ُلُزوِم طاَعِتَك؛ َفإِنَّما أَْسأَُلَك لَِقِديِم الرَّجاِء ِفيَك، 

َوالرَّْحَمِة،  الرَّأَْفِة  ِمَن  َنْفِسَك  َعلى  أَْوَجْبَتُه  الَِّذي  ِمْنَك،  الَطَمِع  َوَعِظيِم 

ُهْم ِعياُلَك َوِفي َقْبَضِتَك، وَُكلُّ َشىٍء خاِضٌع  َفاألَْمُر لََك َوْحَدَك، َوالَخْلُق ُكلُّ

لََك، َتباَرْكَت يا ربِّ الَعالَِميَن.

المصاب بالتعب واإلعياء.  (((

ا ألن ُيقبل- فقد شكرَته يا رّب، فنزل بشكرك منزلَة المقبول. عملي- وإن لم يكن مستحقًّ  (2(

غاية طلبي، وكّل حاجتي وُبغيتي. هنا يبيُن أّن اللَه نفَسه مطلُب الداعي، ال عفوه فقط، وال ثوابه، وال   (3(

عقاُبه.
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لِساِني،  َجواِبَك  َعْن   ((( وََكلَّ ِتي،  ُحجَّ اْنَقَطَعْت  إِذا  ارَْحْمِني  إِلِهي 

ْت  َوطاَش ِعْنَد ُسْؤالَِك إِّياَي ُلبِّي))). ِفيا َعِظيَم رَجاِئي ال ُتَخيِّْبِني إِذا اْشَتدَّ

لَِفْقِري،  أَْعِطِني  َصْبِري.  لِِقلَِّة  َتْمَنْعِني  َوال  لَِجْهِلي،  ِني  َترُدَّ َوال  فاَقِتي، 

َوارَْحْمِني لَِضْعِفي.

َوِبَرْحَمِتَك  ِلي،  َوَتَوكُّ َورَجاِئي  لِي)))،  َوُمَعوَّ ُمْعَتَمِدي  َعَلْيَك  َسيِِّدي 

أَْي  َوِبَكرَِمَك-  َطِلَبِتي،  ُأْقِصُد  وبجودك  رَْحِلي)))،  أَُحطُّ  َوِبِفناِئَك  َتَعلُِّقي، 

َعْيَلِتي)))،  أَْجُبُر  َوِبغناَك  فاَقِتي،  سدَّ  أَرُْجو  َولََدْيَك  ُدعاِئي،  أَْسَتْفِتُح   - ربِّ

َوإِلى  بصري،  أَرَْفــُع  وََكرَِمَك  ُجوِدَك  َوإِلى  ِقياِمي،  َعْفِوَك  ِظلِّ  َوَتْحَت 

َمْعُروِفَك ُأِديُم َنَظِري؛ َفال ُتْحرِْقِني ِبالنَّاِر َوأَْنَت َمْوِضُع أََمِلي، َوال ُتْسِكنِّي 

الهاِوَيَة))) َفإِنََّك ُقرَُّة َعْيِني))).

َوال  ِثَقِتي،  َفإِنََّك  َوَمْعُروِفَك؛  ِبإْحساِنَك  َظنِّي  ْب  ُتَكذِّ ال  َسيِِّدي  يا 

َتْحرِْمِني َثواَبَك؛ َفإِنََّك العارُِف ِبَفْقِري.

َجَعْلُت  َفَقْد  َعَمِلي،  ِمْنَك  ُبِني  ُيَقرِّ َولَْم  أََجِلي،  َدنا  َقْد  إِْن كاَن  إِلِهي 

االْعِتراَف إِلَْيَك ِبَذنبي َوساِئَل ِعَلِلي.

تعب وأعيى.  (((

ذهب عقلي إذا سألتني.  (2(

اتكالي واستعانتي واعتمادي.  (3(

في ساحة دارك ُأنزل ما شددته على جملي مّما يصلح للركوب. هذا كناية عن الوصول واالستقرار.  (4(

حاجتي وفقري.  (5(

جهّنم.  (6(

أنَت لي يا رّب راحة البال والسكينة والرضا، والسعادة والغبطة.  (((
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

أَْعَدُل  َفَمْن  ْبَت  َعذَّ َوإِْن  ِبالَعْفِو؟!  ِمْنَك  أَْولى  َفَمْن  َعَفْوَت  إِْن  إِلِهي 

ُكْرَبِتي،  الَمْوِت  َوِعْنَد  ُغْرَبِتي،  ْنيا  الدُّ هِذِه  ِفي  ارَْحْم  الُحْكِم؟!  ِفي  ِمْنَك 

َبْيَن  لِْلِحساِب  ُنِشرُْت  َوإِذا  َوْحَشِتي،  اللَّْحِد  َوِفي  َوْحَدِتي،  الَقْبِر  َوِفي 

َوأَِدْم  َعَمِلي،  ِمْن  اآلَدِميِّيَن  َعلى  َخِفَي  ما  لِي  َواْغِفْر  َمْوِقِفي؛  ُذلَّ  َيَدْيَك 

أَِحبَِّتي،  أَْيِدي  ُتَقلُِّبِني  الِفراِش  َعلى  َصِريًعا  َوارَْحْمِني  َسَترَْتِني.  ِبِه  ما  لِي 

ْل عليَّ َمْمُدوًدا َعلى الُمْغَتَسِل ُيَقلُِّبِني صالُِح ِجيرَِتي، َوَتَحنَّْن َعَليَّ  َوَتفضَّ

َنزَْلُت  َقْد  َمْنُقواًل  َعَليَّ  َوُجْد  َجنازَِتي،  أَْطراَف  األْقِرباُء  َتناَوَل  َقْد  َمْحُمواًل 

ال  ُغْرَبِتي حّتى  الَجِديِد  الَبْيِت  ذلَِك  ِفي  َوارَْحْم  ُحْفرَِتي،  ِفي  َوِحيًدا  ِبَك 

أَْسَتأِْنَس ِبَغْيرَِك.

]سّت دقائق[

يا َسيِِّدي إْن وََكْلَتِني إِلى َنْفِسي َهَلْكُت. َسيِِّدي َفِبَمْن أْسَتِغيُث إِْن 

َضْجَعِتي؟  ِفي  ِعناَيَتَك  َفَقْدُت  إِْن  أَْفَزُع)))  َمْن  َوإِلى  َعْثرَِتي؟  ُتِقْلِني  لَْم 

ُس ُكْرَبِتي؟ َسيِِّدي َمْن لِي َوَمْن َيْرَحُمِني إِْن  َوإِلى َمْن أَْلَتِجُي إِْن لَْم ُتَنفِّ

ُل إِْن َعِدْمُت َفْضَلَك َيْوَم فاَقِتي؟ َوإِلى َمْن  ُاَؤمِّ لَْم َتْرَحْمِني؟ َوَفْضَل َمْن 

أَرُْجوَك.  َوأَنا  ْبِني  ُتَعذِّ ال  َسيِِّدي  أََجِلي؟  اْنَقضى  إِذا  ُنوِب  الذُّ ِمَن  الِفراُر 

إاِّل  ِفيها  أَرُْجو  ال  ُذُنوِبي  َكْثرََة  َفإِنَّ  َخْوِفي؛  وَآِمْن  رَجاِئي،  ْق  َحقِّ إِلِهي 

َعْفَوَك.

، َوأَْنَت أَْهُل التَّْقوى َوأَْهُل الَمْغِفرَِة)))،  َسيِِّدي أَنا أَْسأَُلَك ما ال أْسَتِحقُّ

َوَتْغِفرُها  التَِّبعاِت،  عليَّ  ي  ُيَغطِّ َثْوًبا  َنَظرَِك  ِمْن  َوأَْلِبْسِني  لِي،  َفاْغِفْر 

إلى َمن ألتجئ.  (((

أهٌل ألن ُتّتقى، وأهٌل ألن َتغفر.  (2(
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َكِريٍم.  َوَتجاُوٍز  َعِظيٍم،  َوَصْفٍح  َقِديٍم،  َمنٍّ  ُذو  إّنَك  ِبها؛  ُاطالَُب  َوال  لِي، 

الجاِحِديَن  َوَعلى  َيْسأَُلَك،  ال  َمْن  َعلى  َسْيَبَك)))  ُتِفيُض  الَِّذي  أَْنَت  إِلِهي 

ِبُرُبوِبيَِّتَك، َفَكْيَف َسيِِّدي ِبَمْن َسأَلََك، َوأَْيَقَن أَنَّ الَخْلَق لََك، َواألَْمَر إِلَْيَك، 

َتباَرْكَت َوَتعالَْيَت يا ربِّ الَعالَِميَن.

باَب  َيْقَرُع  َيَدْيَك،  َبْيَن  الَخصاَصُة)))  أَقاَمْتُه  ِبباِبَك،  َعْبُدَك  َسيِِّدي 

ُتْعرِْض  َفال  رَجاِئِه،  بَمْكنوِن  نظرَِك  جميَل  وَيستعِطُف  ِبُدعاِئِه،  إِْحساِنَك 

عاِء َوأَنا  ِبَوْجِهَك الَكِريِم َعنِّي، َواْقَبْل ِمنِّي ما أَُقوُل؛ َفَقْد َدَعْوُت ِبهذا الدُّ

ِني؛ َمْعرَِفًة ِمنِّي ِبَرأَْفِتَك َورَْحَمِتَك. أَرُْجو أَْن ال َترُدَّ

َكما  أَْنَت  ناِئٌل)))،  َيْنُقُصَك  َوال  ساِئٌل)))،  ُيْحِفيَك  ال  الَِّذي  أَْنَت  إِلِهي 

َتُقوُل َوَفْوَق ما َنُقوُل.

َوأَْجرًا  صاِدًقا،  َوَقْواًل  َقِريًبا،  َوَفَرًجا  َجِمياًل،  َصْبرًا  أَْسأَُلَك  إّني  اللَُّهمَّ 

َعِظيًما. أَْسأَُلَك يا ربِّ ِمَن الَخْيِر ُكلِِّه، ما َعِلْمُت ِمْنُه َوما لَْم أَْعَلُم، أَْسأَُلَك 

َوأَْجَوَد  ُسِئَل،  َمْن  َخْيَر  يا  الُِحوَن.  الصَّ ِعباُدَك  ِمْنُه  َسأَلََك  َخْيِر ما  ِمْن  اللَُّهمَّ 

َوأَْهِل  َوُوْلــِدي،  َووالِــَديَّ  َوأَْهِلي،  َنْفِسي  ِفي  ُسْؤلِي  أَْعِطِني  أَْعطى،  َمْن 

ِتي)))، َوأَْصِلْح َجِميَع  ُحزاَنِتي))) َوإِْخواِني ِفيَك، َوأَْرِغْد))) َعْيِشي، َوأَْظِهْر ُمُروَّ

عطاَءك ومعروَفك.  (((

الفقر وسوء الحال.  (2(

ال ُيجهُدك وال يحّملك المشقَة سائٌل.  (3(

معروف.  (4(

الُحزانة هم األهل والمقّربون الذين تكون العلقة بهم وطيدة ذات عاطفة.  (5(

اجعله واسًعا منّعًما.  (6(

وجميل  األخلق  محاسن  عند  الوقوف  على  اإلنسان  مراعاتها  تحمل  نفسانّية  آداب  هي  المروءة   (((

العادات. وهي تنزيه النفس عن الدناءة التي ال تليق بصاحبها.
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

َعَلْيِه  َوأَْتَمْمَت  َعَمَلُه،  ْنَت  َوَحسَّ ُعُمرَُه،  أََطْلَت  ْن  ِممَّ َواْجَعْلِني  أَْحوالِي، 

َوأَْسَبِغ)))  ُروِر،  السُّ أَْدَوِم  ِفي  َطيَِّبًة  َحياًة  َوأَْحَيْيَتُه  َعْنُه،  َورَِضيَت  ِنْعَمَتَك، 

الَكراَمِة، َوأَتمِّ الَعْيِش؛ إّنَك َتْفَعُل ما َتشاُء َوال َيْفَعُل ما َيشاُء َغْيرَُك.

ِبِه  أََتَقرَُّب  ِمّما  َشْيًئا  َتْجَعْل  َوال  ِذْكرَِك،  ِة  ِبخاصَّ ِمْنَك  ِني  ُخصَّ اللَُّهمَّ 

ِفي آناء))) اللَّْيِل َوأَْطراِف النَّهاِر، ِرياًء َوال ُسْمَعًة)))، َوال أََشرًا))) َوال َبَطرًا)))، 

َواْجَعْلِني لََك ِمَن الخاِشِعيَن))).

الَعْيِن)))  َوُقرََّة  الَوَطِن،  ِفي  َواألَْمَن  ْزِق،  الرِّ ِفي  َعَة  السَّ أَْعِطِني  اللَُّهمَّ 

الِجْسِم،  ِفي  َة  حَّ َوالصِّ ِعْنِدي،  ِنَعِمَك  ِفي  َوالُمقاَم  َوالَولَِد،  َوالماِل  األَْهِل  ِفي 

يِن. َواْسَتْعِمْلِني ِبطاَعِتَك َوطاَعِة رَُسولَِك  الَمَة ِفي الدِّ َة ِفي الَبَدِن، َوالسَّ َوالُقوَّ

ٍد، P، أََبًدا ما اْسَتْعَمرَْتِني)8)، َواْجَعْلِني ِمْن أَْوَفِر ِعباِدَك عنَدَك َنِصيًبا،  ُمَحمَّ

ِفي ُكلِّ َخْيٍر أَْنزَْلَتُه َوُتْنزُِلُه ِفي َشْهِر رََمضاَن، ِفي لَْيَلِة الَقْدِر، َوما أَْنَت ُمْنزُِلُه 

َوَحَسناٍت  َتْدَفُعها،  َوَبِليٍَّة  ُتْلِبُسها،  َوعاِفَيٍة  َتْنُشرُها،  رَْحَمٍة  ِمْن  َسَنٍة،  ُكلِّ  ِفي 

هذا  عامي  ِفي  الَحراِم،  َبْيِتَك  َحجَّ  َواْرُزْقِني  َعْنها.  َتَتجاَوُز  َوَسيِّئاٍت  َتَتَقبَُّلها، 

َوِفي ُكلِّ عاٍم. َواْرُزْقِني ِرزًْقا َواِسًعا ِمْن َفْضِلَك الواِسِع. 

اجعلها واسعًة تاّمًة.  (((

ساعات، جمع إني.  (2(

أي  الشهرة،  هي  والسمعة  الناس.  عند  والمكانة  للجاه  طلًبا  علًنا،  الصالح  بالعمل  الظهور  هو  الرياء   (3(

طلب اإلنسان أن ُيسمع باسمه بين الناس بصفِته فاعًل للخير.

التعالي واالختيال تكّبرًا. )تكّبر طولّي، عمودّي(.  (4(

التكّبر- وسببه النعمة العظيمة- وتحاشي الناس طغياًنا. )تكّبر عرضّي، أفقّي(.  (5(

الخاضعين المتذّللين.  (6(

راحة البال والسكينة والرضا، والسعادة والغبطة.  (((

جعلتني عامرًا لحيُث أنا. كناية عن العمر والصّحة والملك.  (8(
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الماِت)))،  ْيَن َوالظُّ َواْصرِْف َعنِّي- يا َسيِِّدي- األَْسواِء)))، َواْقِض َعنِّي الدَّ

اِدي  َحّتى ال أََتأَّذى ِبَشيٍء ِمْنُه، َوُخْذ َعنِّي ِبأَْسماِع َوأَْبصاِر أَْعداِئي))) َوُحسَّ

، َواْنُصرِْني َعَلْيِهْم، َوأَِقرَّ َعْيِني)))، َوَفرِّْح َقْلِبي، َواْجَعْل لِي  َوالباِغيَن))) َعَليَّ

َجِميِع  ِمْن  ِبُسوٍء  أَراَدِني  َمْن  َواْجَعْل  َوَمْخَرًجا،  َفَرًجا  وََكْرِبي  ي  َهمِّ ِمْن 

َوَسيِّئاِت  ْلطاِن،  السُّ َوَشرَّ  الَشْيطاِن،  َشرَّ  َواْكِفِني   ، َقَدِميَّ َتْحَت  َخْلِقَك 

َوأَْدِخْلِني  ِبَعْفِوَك،  الّناِر  ِمَن  َوأَِجرِْني  ُكلِّها،  ُنوِب  الذُّ ِمَن  رِْني  َوَطهِّ َعَمِلي. 

ِبأَْولِياِئَك  َوأَْلِحْقِني  ِبَفْضِلَك،  الِعيِن  الُحوِر  ِمَن  ْجِني  َوَزوِّ ِبَرْحَمِتَك،  الَجنََّة 

اِهِريَن األْخياِر، َصَلواُتَك َعَلْيِهْم  يِِّبيَن الطَّ ٍد وَآلِِه األَْبراِر الطَّ الِِحيَن، ُمَحمَّ الصَّ

َوَعلى أَْجساِدِهْم َوأَْرواِحِهْم، َورَْحَمُة الله َوَبَركاُتُه.

ألُطالَِبنََّك  ِبُذُنوِبي  طالَْبَتِني  لَِئْن)))  َوَجاللَِك،  َوعزَِّتَك  َوَسيِِّدي  إِلِهي 

الّناَر  أَْدَخْلَتِني  َولَِئْن  ِبَكرَِمَك،  الُطالَِبنََّك  ِبُلْؤِمي)))  طالَْبَتِني  َولَِئْن  ِبَعْفِوَك، 

ألُْخِبرَنَّ أَْهَل الّناِر ِبُحبِّي لََك.

إِلِهي َوَسيِِّدي إِْن ُكْنَت ال َتْغِفُر إاِّل ألَْولِياِئَك َوأَْهِل طاَعِتَك، َفإِلى َمْن 

َيْفَزُع)8) الُمْذِنُبوَن؟ َوإِْن ُكْنَت ال ُتْكرُِم إاِّل أَْهَل الَوفاِء ِبَك، َفِبَمْن َيْسَتِغيُث 

جمع َسوء. الشرور والنقصان وما فيه ضرر.  (((

ا. ما أخذُته ظلًما بغير وجه حّق، ماّدًيا كان أم معنويًّ  (2(

السوء  وإرادة  والبغي  الحسد  العداوة من  يتبع  ما  الله وعدّو رسوله. وكّل  إاّل عدّو  للمؤمن عدّو  ليس   (3(

مندرٌج تحت هذا. 

المعتدين. وُخْذهم عّني بمعنى اصرفهم وأبعدهم.  (4(

كناية عن الرضا والطمأنينة.  (5(

ا.  هذا قَسم. والقَسم يحتاج إلى نّية وقصد. فانِو قَسَمك قاصًدا جادًّ  (6(

اللؤم ُيقابل الكرم، فهو يعني الشّح ودناءة النفس.  (((

يلجأ.  (8(
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﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

َوإِْن  َعــُدوَِّك)))،  ُسُروُر  ذلَِك  َفِفي  الّناَر  أَْدَخْلَتِني  إِْن  إِلِهي  الُمِسيُؤوَن؟ 

َنِبيَِّك  ُسُروَر  أَنَّ  أَْعَلُم  َواللِه  َوأَنا  َنِبيَِّك،  ُسُروُر  ذلَِك  َفِفي  الَجنََّة  أَْدَخْلَتني 

أحبُّ إِلَْيَك ِمْن ُسُروِر َعُدوَِّك.

َوَتْصِديًقا  ِمْنَك،  َوَخْشَيًة  لََك،  ُحبًّا  َقْلِبي  َتْمَل  أَْن  أَْسأَُلَك  اّني  اللَُّهمَّ 

ِبكتاِبَك، َوإيماًنا ِبَك، َوَفرًَقا))) ِمْنَك، َوَشْوًقا إِلَْيَك، يا ذا الَجالِل َواالِْكراِم. َحبِّْب 

إلّي لِقاَءَك، َوأَْحِبْب لِقاِئي، َواْجَعْل لِي ِفي لِقاِئَك الرَّاَحَة والَفَرَج َوالَكراَمَة. 

]أربع دقائق[

َبِقَي،  َمْن  صالِِح  ِمْن  َواْجَعْلِني  َمضى،  َمْن  ِبصالِِح  أَْلِحْقِني  اللَُّهمَّ 

الِِحيَن  الِِحيَن)))، َوأَِعنِّي َعلى َنْفِسي ِبما ُتِعيُن ِبِه الصَّ َوُخْذ ِبي َسِبيَل الصَّ

َعلى أَْنُفِسِهْم، َواْخِتْم َعَمِلي ِبأَْحَسِنِه، َواْجَعْل َثواِبي ِمْنُه الَجنََّة ِبَرْحَمِتَك، 

ُسوٍء  ِفي  ِني  َترُدَّ َوال   ، ربِّ يا  َوَثبِّْتِني  أَْعَطْيَتِني،  ما  صالِِح  َعلى  َوأَِعنِّي 

اْسَتْنَقْذَتِني ِمْنُه يا ربِّ الَعالَِميَن.

الّلُهمَّ إّني أَْسأَُلَك إيماًنا ال أََجَل لَُه ُدوَن لِقاِئَك، أَْحيِني ما أَْحَيْيَتِني 

ْيَتِني َعَلْيِه، َواْبَعْثِني إِذا َبَعْثَتِني َعَلْيِه. َوأَْبِرْئ َقْلِبي  ِني إِذا َتَوفَّ َعَلْيِه، َوَتَوفَّ

ْمَعِة))) ِفي ِديِنَك، حّتى َيُكوَن َعَمِلي خالًِصا لََك. كِّ َوالسُّ ياِء َوالشَّ َمَن الرِّ

الشيطان الرجيم.  (((

خوف شديد. وهو شعوٌر إيجابّي يدفع إلى مزيد تقّدم في مسارات الكمال اإلنسانّي.  (2(

اجعلني أسير في طريقهم.  (3(

أي  الشهرة،  هي  والسمعة  الناس.  عند  والمكانة  للجاه  طلًبا  علًنا،  الصالح  بالعمل  الظهور  هو  الرياء   (4(

طلب اإلنسان أن ُيسمع باسمه بين الناس بصفِته فاعًل للخير.
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ِفي  َوِفْقًها  ُحْكِمَك،  ِفي  َوَفْهًما  ِديِنَك،  ِفي  َبِصيرًَة  أَْعِطِني  اللَُّهمَّ 

َوَبيِّْض  َمعاِصيَك.  َعْن  َيْحُجُزِني  َوَورًَعا  رَْحَمِتَك،  ِمْن  وَِكْفَلْيِن)))  ِعْلِمَك، 

ِني ِفي َسِبيِلَك َوعلى ِملَِّة  َوْجِهي ِبُنورَِك، َواْجَعْل رَْغَبِتي ِفيما ِعْنَدَك، َوَتوفَّ

.P ،(((رَُسولَِك

َوالُجْبِن  َوالَهمِّ والُحزِن،  َوالَفَشِل)))،  الَكَسِل  ِمَن  ِبَك  أَُعوُذ  اللَُّهمَّ إّني 

وَُكلِّ  َوالفاَقِة)))،  َوالَفْقِر  َوالَمْسَكَنِة،  والِذلَِّة  َوالَقْسَوِة،  َوالَغْفَلِة  َوالُبْخِل، 

َتْقَنُع،  َبَطَن. َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن َنْفٍس ال  َبِليٍَّة، َوالَفواِحِش))) ماَظَهَر ِمْنها َوما 

َيْنَفُع.  ال  َوَعَمٍل  ُيْسَمُع،  ال  َوُدعــاٍء  َيْخَشُع،  ال  َوَقْلٍب  َيْشَبُع،  ال  َوَبْطٍن 

َوأَُعوُذ ِبَك يا ربِّ َعلى َنْفِسي َوِديِني َومالِي، َوَعلى َجِميِع ما َرزَْقَتِني ِمَن 

ِميُع ٱۡلَعلِيُم ﴾. نَت ٱلسَّ
َ
الَشْيطاِن الرَِّجيِم، ﴿ إِنََّك أ

اللَُّهمَّ إِنَُّه ال ُيِجيُرِني))) ِمْنَك أََحٌد، َوال أَِجُد ِمْن ُدوِنَك ُمْلَتَحًدا)))، َفال 

ِني ِبَعذاٍب  ِني ِبَهَلَكٍة، َوال َترُدَّ َتْجَعْل َنْفِسي ِفي َشْيٍء ِمْن َعذاِبَك، وال َترُدَّ

أَلِيٍم.

َوال  ِوْزِري،  َوُحطَّ  َدرََجِتي،  َوارَْفْع  ِذْكِري،  َوأَْعِل  ِمنِّي،  َتَقبَّْل  اللَُّهمَّ 

َوَثواَب  َمْنِطِقي،  َوَثواَب  َمْجِلِسي،  َثواَب  َواْجَعْل  ِبَخِطيَئتي)8)،  َتْذُكرِْني 

نصيَبين.  (((

دين رسولك المحفوظة عقيدته، والمواَظب على شعائِره.  (2(

الجبن والضعف، وفيه معنى النكوص والتواني والتراجع.  (3(

الحاجة.  (4(

األفعال الشديدة القبح، المتجاوزة للحّد.  (5(

يحميني.  (6(

ُملتجأ.  (((

ال أكن- بجسمي أو اسمي- مقروًنا عندك بخطيئتي. فإذا أتيُتك صِحبْتني، وإذا ُدعَي لي رافقتني.  (8(
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 من أدعية السحر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ِمْن  َوزِْدِنــي  َسأْلُتَك،  ما  َجِميَع  ربِّ  يا  أَْعِطِني  َوالَجنََّة.  رِضاَك  ُدعاِئي، 

َفْضِلَك، إّني إِلَْيَك راِغٌب يا ربَّ العالَِميَن.

َظَلْمنا  َوْقْد  َظَلَمنا،  ْن  َعمَّ َنْعُفَو  أَْن  ِكتاِبَك  ِفي  أَْنزَْلَت  إّنك  اللَُّهمَّ 

َعْن  ساِئاًل  َنرُدَّ  ال  أَْن  َوأََمرَْتنا  ِمّنا.  ِبذلَِك  أَْولى  َفإِنََّك  َعّنا  َفاْعُف  أَْنُفَسنا، 

نا إاِّل ِبَقضاِء حواِئِجنا. َوأََمرَْتنا ِباإلِْحساِن  أَْبواِبنا، َوَقْد ِجْئناك ُسّؤااًل، َفال َترُدَّ

إِلى ما َمَلَكْت أيماُننا، َوَنْحُن أَرِّقاُؤَك))) َفأَْعِتْق رِقاَبنا ِمَن الّناِر.

ِتي، إِلَْيَك َفِزْعُت)))، َوِبَك  يا َمْفَزِعي ِعْنَد ُكْرَبِتي، َويا َغْوِثي ِعْنَد ِشدَّ

اْسَتَغْثُت َوُلْذُت)))، ال أَُلوُذ ِبِسواَك، َوال أَْطُلُب الَفَرَج إاِّل ِمْنَك، فصلِّ على 

ٍد، َوأَِغْثِني َوَفرِّْج َعنِّي. ٍد وآل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

َواْعُف  الَيِسيَر،  ِمنِّي  اْقَبْل  الَكِثيِر،  َعِن  َوَيْعُفو  اليسيَر،  َيقبُل  َمْن  يا 

َعنِّي الَكِثيَر؛ إنََّك أَْنَت الرَِّحيُم الَغُفوُر.

اللَُّهمَّ إّني أَسأَُلَك إيماًنا ُتباِشُر))) ِبِه َقْلِبي، َوَيِقيًنا حّتى أَْعَلَم أَنَُّه لَْن 

أرَْحَم  يا  لِي،  َقَسْمَت  ِبما  الَعْيِش  ِمَن  ِني  َورَضِّ لِي،  َكَتْبَت  إاِّل ما  ُيِصيَبِني 

الرَّاِحِمين.

عبيدك الذين تملكهم.  (((

التجأت.  (2(

لجأُت مستغيًثا.  (3(

يكون مّتصًل لصيًقا بقلبي، وكأّن بَشَرَة اإليماِن على بَشَرِة القلب.  (4(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

اليوم األّول))):

اِئِميَن، وِقَياِمي ِقَياَم اْلَقاِئِميَن،  اللَُّهمَّ اْجَعْل ِصَياِمي ِصَياَم الصَّ

إِلَه  َيا  ُجرِْمي  لِي  وَهْب  اْلَغاِفِليَن،  َنْوَمِة  َعْن  ِفيه  وَنبِّْهِني 

اْلَعالَِميَن.

اليوم الثاني:

وَنِقَماِتَك،  َسَخِطَك  ِمْن  ِفيه  وَجنِّْبِني  َمرَْضاِتَك،  إِلَى  ِفيه  ْبِني  َقرِّ اللَُّهمَّ 

ْقِني ِفيه لِِقرَاَءِة كتاِبَك، ِبَرْحَمِتَك َيا أَرَْحَم الرَّاِحِميَن. وَوفِّ

اليوم الثالث:

َفاَهِة)))  السَّ َعِن  ِفيه  َوأَْبِعدني  والتَّْنِبيه،  ْهَن  الذِّ ِفيه  اْرُزْقِني  اللَُّهمَّ 

أَْجَوَد  َيا  ِبجوِدَك  ِفيه،  ُتنزَِل  َخْيٍر  ُكلِّ  ِمْن  َنِصيًبا  لِي  واْجَعْل  والتَّْمِويه)))، 

األَْجَوِديَن، يا أرَحَم الراِحميَن.

هذه األدعية فيها اختلفات كثيرة، وهي هنا منقولة عن السّيد ابن طاوس M في إقبال األعمال.  (((

الطيش، وقّلة العقل. والمقصود هنا: أبعدني عن أصحاب السفاهة، أو أن أكون سفيًها.  (2(

تصوير الباطل بصورة الحّق.  (3(
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اليوم الرابع:

ِني ِفيه َعَلى إَِقاَمِة أَْمرَِك، وأَِذْقِني ِفيه َحالَوَة ِذْكرَِك، وأَْوزِْعِني)))  اللَُّهمَّ َقوِّ
ِفيه أََداَء ُشْكرَِك، يا َخيَر الناِصريَن.

اليوم الخامس:

الِِحيَن  الصَّ ِعَباِدَك  ِمْن  ِفيه  واْجَعْلِني  اْلُمْسَتْغِفِريَن،  ِمَن  ِفيه  اْجَعْلِني  اللَُّهمَّ 
ِبيَن، ِبَرأَْفِتَك َيا أَرَْحَم الرَّاِحِميَن. اْلَقاِنِتيَن)))، واْجَعْلِني ِفيه ِمْن أَْولَِياِئَك اْلُمَقرَّ

اليوم السادس:

اللَُّهمَّ ال َتْخُذْلِني ِفيه ِبَتَعرُِّض))) َمْعِصَيِتَك، وال َتْضِرْبِني فيه ِبِسَياِط َنِقَمِتَك، 
وزَْحِزْحِني ِفيه ِمْن ُموِجَباِت َسَخِطَك، ِبَمنَِّك))) َيا ُمْنَتَهى رَْغَبِة الرَّاِغِبيَن.

اليوم السابع:

وآَثاِمه،  َهَفَواِته  ِمْن  ِفيه  َواجُنْبني  وِقَياِمه،  ِصَياِمه  َعَلى  ِفيه  أَِعنِّي  اللَُّهمَّ 
واْرُزْقِني فيِه ِذْكرََك وُشكرََك ِبَدَواِمه، ِبَتوفيِقَك َيا َولِيَّ اْلُمْؤِمنين.

اليوم الثامن:

الِم،  السَّ وإِْفَشاَء  َعاِم،  الطَّ وإِْطَعاَم  األَْيَتاِم،  رَْحَمَة  ِفيه  اْرُزْقِني  اللَُّهمَّ 
وُمجاَنَبَة اللئاِم، وُصْحَبَة اْلِكرَاِم، ِبَطْولَِك))) َيا َملَجأَ اآلِمِليَن.

ألهمني.  (((

الخاضعين المستكينين.  (2(

بالتصّدي لها.  (3(

بإنعامك.  (4(

بفضلك الذي تعُظم به عند الخلق.  (5(
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 أدعية كّل صباح رمضانّي على ِحَدٍة

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

اليوم التاسع:

اللَُّهمَّ اْجَعْل لِي ِفيه َنِصيًبا ِمْن رَْحَمِتَك اْلَواِسَعِة، واْهِدِني ِفيه لَِبرَاِهيِنَك 
أََمَل  َيا  ِبَمَحبَِّتَك  اْلَجاِمَعِة،  َمرَْضاِتَك  إِلَى  ِبَناِصَيِتي)))  وُخْذ  القاِطَعِة، 

اْلُمْشَتاِقيَن.

اليوم العاشر:

اْلَفاِئِزيَن  ِمَن  ِفيه  واْجَعْلِني  َعَلْيَك،  ِليَن  اْلُمَتَوكِّ ِمَن  ِفيه  اْجَعْلِني  اللَُّهمَّ 
الِِبيَن. ِبيَن لََدْيَك، ِبإِْحَساِنَك َيا َغاَيَة الطَّ لََدْيَك، واْجَعْلِني ِفيه ِمَن اْلُمَقرَّ

اليوم الحادي عشر:

اللَُّهمَّ َحبِّْب إليَّ ِفيه اإلِْحَساَن، وَكرِّه إلّي ِفيه اْلُفُسوَق واْلِعْصَياَن، وَحرِّْم 
َخَط والنِّيرَاَن، ِبَعْوِنَك َيا ِغَياَث الُمْسَتضَعفين. علّي ِفيه السَّ

اليوم الثاني عشر:

اْلُقُنوِع واْلَكَفاِف،  لَِباَس  ْتٍر واْلَعَفاٍف، وأَْلِبسني ِفيه  َزيِّنِّي فيِه بالسِّ اللَُّهمَّ 
َوَحلِّني فيِه ِبِحلى الَفضِل َواإلنصاِف، ِبِعْصَمِتَك َيا ِعْصَمَة اْلَخاِئِفيَن.

اليوم الثالث عشر:

َنِس واألَْقَذاِر، وَصبِّرِْني ِفيه َعَلى َكاِئَناِت))) األَْقَداِر،  رِْني ِفيه ِمَن الدَّ اللَُّهمَّ َطهِّ
ْقِني ِفيه لِلتَُّقى وُصْحَبِة األَْبرَاِر، ِبِعزِّتَك َيا ُقرََّة َعْيِن))) اْلَمَساِكيِن. وَوفِّ

بمّقدم شعر رأسي، والمعنى: وّجهني وأرشدني ثّم أوصلني.  (((

ما يكون من حوادث األقدار.  (2(

يا َمن هو لهم راحة البال والسكينة والرضا، والسعادة والغبطة.  (3(
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اليوم الرابع عشر:

واْلَهَفَواِت، وال  اْلَخَطاَيا  ِمَن  ِفيه  َوِقني  ِباْلَعَثرَاِت،  ِفيه  ُتَؤاِخْذِني  اللَُّهمَّ ال 

َتْجَعْلِني َغرًَضا))) لِْلَبالَيا واآلَفاِت)))، ِبِعزَِّتَك َيا ِعزَّ اْلُمْسِلِميَن.

اليوم الخامس عشر:

اْلُمْخَلصيَن،  إَِناَبَة  َقلبي  ِفيه  َوأَْشِعْر  الخاِشعيَن،  َطاَعَة  ِفيه  اْرُزْقِني  اللَُّهمَّ 

ِبأَْمِنَك َيا أََماَن اْلَخاِئِفيَن.

اليوم السادس عشر:

ْقِني لِعَمِل األَْبرَاِر، وَجنِّْبِني ِفيه ُمرَاَفَقَة األَْشرَاِر، وآِوِني ِبَرْحَمِتَك  اللَُّهمَّ َوفِّ

ليَن واآلِخريَن. ِفي َداِر اْلَقرَاِر، ِبإِلَِهيَِّتَك َيا إِلََه األوَّ

اليوم السابع عشر:

اللَُّهمَّ اْهِدِني ِفيه لَِصالِِح األَْعَماِل، واْقِض لِي ِفيه اْلَحَواِئَج واآلَماَل، َيا َمْن 

َؤاِل، َيا َعالًِما ِبَما ِفي ُصُدوِر اْلَعالَِميَن. ال َيْحَتاُج إِلَى التَّْفِسيِر والسُّ

اليوم الثامن عشر:

وُخْذ  أَْنَوارِه،  ِبِضَياِء  َقْلِبي  ِفيه  ْر  وَنوِّ أَْسَحارِه،  لَِبَرَكاِت  ِفيه  َنبِّْهِني  اللَُّهمَّ 

َر ُقُلوِب اْلَعارِِفيَن. ِبُكلِّ أَْعَضاِئي إِلَى اتَِّباِع آَثارِه، ِبُنورَِك َيا ُمَنوِّ

هدًفا.  (((

األمراض.  (2(
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 أدعية كّل صباح رمضانّي على ِحَدٍة

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

اليوم التاسع عشر:

ْل َسِبيِلي إِلَى ِحيازَِة))) َخْيرَاِته، وال  ي ِمْن َبَرَكاِته، وَسهِّ ْر ِفيه َحظِّ اللَُّهمَّ َوفِّ

َتْحرِْمِني ِمن َقُبوِل َحَسَناِته، َيا َهاِدًيا إِلَى اْلَحقِّ اْلُمِبيِن.

اليوم العشرون:

النِّيرَاِن،  أَْبــَواَب  ِفيه  َعنِّي  وأَْغِلْق  اْلِجَناِن،  اَب  أَْبــوَ ِفيه  لِي  اْفَتْح  اللَُّهمَّ 

ِكيَنِة ِفي ُقُلوِب اْلُمْؤِمِنيَن. ْقِني ِفيه لِِتالَوِة اْلُقرْآِن، َيا ُمْنزَِل السَّ وَوفِّ

اليوم الحادي والعشرون:

َعَليَّ  ِفيه  ْيَطاِن  لِلشَّ َتْجَعْل  وال  َدلِياًل،  َمرَْضاِتَك  إِلَى  ِفيه  لِي  اْجَعْل  اللَُّهمَّ 

الِِبيَن. َسِبياًل، واْجَعِل اْلَجنََّة لِي َمْنزاِل وَمِقياًل)))، َيا َقاِضَي َحَواِئِج الطَّ

اليوم الثاني والعشرون:

ِفيه  ْقِني  وَوفِّ َبَرَكاِتَك،  ِفيه  َعَليَّ  وأَْنــزِْل  َفْضِلَك،  اَب  أَْبــوَ ِفيه  لِي  اْفَتْح  اللَُّهمَّ 

يَن. لُِموِجَباِت َمرَْضاِتَك، وأَْسِكنِّي ِفيه ُبْحُبوَحَة َجنَّاِتَك، َيا ُمِجيَب َدْعَوِة اْلُمْضَطرِّ

تمّلك.  (((

الَمقيل في األصل هو المكان الذي ُيستراح فيه في القائلة، أي في منتصف النهار وشّدة الحّر. وهو   (2(

هنا كناية عّما يأوي إليه اإلنسان بعد تعب العمر بفضل الله سبحانه.
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اليوم الثالث والعشرون:

رِْني ِفيه ِمَن اْلُعُيوِب، واْمَتِحْن َقْلِبي  ُنوِب، وَطهِّ اللَُّهمَّ اْغِسْلِني ِفيه ِمَن الذُّ

ِفيه ِبَتْقَوى اْلُقُلوِب، َيا ُمِقيَل َعَثرَاِت))) اْلُمْذِنِبيَن.

اليوم الرابع والعشرون:

ُيْؤِذيَك)))، وأَْسأَُلَك  ا  ِفيِه ِممَّ ِبَك  ُيرِْضيَك، وأَُعوُذ  َما  ِفيِه  أَْسأَُلَك  إِنِّي  اللَُّهمَّ 

اِئِليَن. التَّْوِفيَق ِبأَْن ُأِطيَعَك وال أَْعِصَيَك، َيا عالًِما ِبأْحواِل السَّ

اليوم الخامس والعشرون:

ِفيه  وَعَمِلي  َمْغُفورًا،  ِفيه  وَذنبي  َمْشُكورًا،  ِفيه  َسْعِيي  اْجَعْل  اللَُّهمَّ 

َمْقُبواًل، وَعْيِبي ِفيه َمْسُتورًا، َيا ساِمَع أْصواِت الُمْبَتِهليَن))).

اليوم السادس والعشرون:

َخاَتِم  ِبُسنَِّة  ُمْسَتنًّا)))  ألَْعَداِئَك،  وُمَعاِدًيا  ألَْولَِياِئَك،  ُمِحبًّا  اْجَعْلِني  اللَُّهمَّ 

ِبيِّيَن. أَْنِبَياِئَك، َيا َعاِصَم ُقُلوِب النَّ

الصافح عن زاّلتهم وهفواتهم، والمتجاِوُز عنها.  (((

ْنَيا َواآْلِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذاًبا  نزل في سورة األحزاب: ﴿ ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن اللََّه َورَُسوَلُه َلَعَنُهُم اللَُّه ِفي الدُّ  (2(

ِهيًنا ﴾. وقال السّيد الطباطبائّي M في تفسير الميزان: »المعلوم أّن الله سبحانه منّزه من أن  مُّ

تشريف  إيذائه  في  وتشريكه  الرسول  مع  فذكره  والهوان،  النقص  وصمة  فيه  ما  وكّل  األذى  يناله 

أّنه  بما  للرسول-  ليس  إذ  بالسوء؛  أيًضا  قصده  فقد  بسوء  رسوله  قصد  من  أّن  إلى  وإشارة  للرسول، 

رسول- إاّل رّبه، فمن قصده فقد قصد رّبه.«

الداعين المتضّرعين.  (3(

مّتبًعا لها، وعامًل بها.  (4(
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 أدعية كّل صباح رمضانّي على ِحَدٍة

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

اليوم السابع والعشرون:

إِلَى  اْلُعْسِر  ِمَن  ِفيه  أُُموِري  وَصيِّْر  اْلَقْدِر،  لَْيَلِة  َفْضَل  ِفيه  اْرُزْقِني  اللَُّهمَّ 

الِِحيَن. اْلُيْسِر، واْقَبْل َمَعاِذيِري وُحطَّ َعنَِّي اْلِوْزَر، َيا َرُؤوًفا ِبِعَباِده الصَّ

اليوم الثامن والعشرون:

في  األْحالِم)))  ِبإِْحَضاِر  ِفيه  وأَْكرِْمِني  النََّواِفِل،  ِمَن  ِفيه  ي  َحظِّ ْر  َوفِّ اللَُّهمَّ 

اْلَمَساِئِل، وَقرِّْب َوِسيَلِتي إِلَْيَك ِمْن َبْيِن اْلَوَساِئِل، َيا َمْن ال َيْشَغُله إِْلَحاُح 

يَن. اْلُمِلحِّ

اليوم التاسع والعشرون:

ْر  التَّْوِفيَق واْلِعْصَمَة، وَطهِّ ِني))) ِفيه ِمن الرَّْحَمِة، واْرُزْقِني ِفيه  اللَُّهمَّ َغشِّ

َهَمِة، َيا رَِحيًما ِبِعَباِده اْلُمذِنبيَن. َقْلِبي ِمْن َغَياِهِب))) التُّ

اليوم الثالثون:

وَيرَْضاه  َترَْضاه  َما  َعَلى  واْلَقُبوِل،  ْكِر  ِبالشُّ ِفيه  ِصَياِمي  اْجَعْل  اللَُّهمَّ 

اِهِريَن،  ٍد وآلِِه الَطيِّبيَن الطَّ الرَُّسوُل، ُمْحَكَمًة ُفُروُعه ِباألُُصوِل، ِبَحقِّ ُمَحمَّ

األَخياِر األَْبراِر، صّلى اللُه عليِهم.

العقول، جمع ِحلم.  (((

ني. غِطّ  (2(

جمع غيهب، الُظلمة الشديدة.  (3(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

والشكر،  والتقوى،  للحّج،   Q الصادق ــام  اإلم دعــاء 

والشهادة)1): ]دقيقتان[

َحاَجًة  َطَلَب  َمْن  َحاَجِتي.  أَْطُلُب  وِمْنَك  ُل،  أََتَوسَّ ِبَك  إِنِّي  اللَُّهمَّ 

إِلَى))) النَّاِس َفإِنِّي اَل أَْطُلُب َحاَجِتي إاِلَّ ِمْنَك، َوْحَدَك اَل َشِريَك لََك.

ٍد وَعَلى  وأَْسأَُلَك ِبَفْضِلَك ورِْضَواِنَك، أَْن ُتَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّ

اْلَحرَاِم  َبْيِتَك  إِلَى  َهَذا  َعاِمي  ِفي  لِي  َتْجَعَل  وأَْن  َبْيِته،  أَْهِل 

َعْيِني)))، وَترَْفُع  ِبَها  ُتِقرُّ  لََك،  ُمَتَقبََّلًة زَاِكَيًة، َخالَِصًة  َمْبُرورًَة،  ًة  َسِبياًل، ِحجَّ

أَُكفَّ  وأَْن  َفْرِجي)))،  أَْحَفَظ  وأَْن  َبَصِري،  أَُغضَّ  أَْن  وَتْرُزَقِني  َدرََجِتي؛  ِبَها 

َطاَعِتَك  ِمْن  ِعْنِدي  آَثَر)))  َشْيٌء  َيُكوَن  اَل  َحتَّى  َمَحارِِمَك،  َجِميِع  َعْن  ِبَها 

َعْنه. واْجَعْل  وَنَهْيَت  َكرِْهَت  لَِما  أَْحَبْبَت، والتَّرِْك  ِبَما  واْلَعَمِل  وَخْشَيِتَك، 

. َذلَِك ِفي ُيْسٍر وَيَساٍر وَعاِفَيٍة. وأَْوزِْعِني))) ُشْكَر َما أَْنَعْمَت ِبه َعَليَّ

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (((

طلب إلى: رغب في.  (2(

تكون لي راحة البال والسكينة والرضا، والسعادة والغبطة.  (3(

ِمن معناه: أن أستَر نفسي، فل يكشف ثوبي مّني شيًئا. ويكون ِستري معيًنا لي للمتناع عن فعل المحّرمات.  (4(

أفضل.  (5(

وَأْلِهمني.  (6(
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َمَع  َنِبيَِّك  رَاَيِة  َتْحَت  َسِبيِلَك،  ِفي  َقْتاًل  َوفاِتي  َتْجَعَل  أَْن  وأَْسأَُلَك 

أَْولَِياِئَك. وأَْسأَُلَك أَْن َتْقُتَل ِبي أَْعَداَءَك وأَْعَداَء رَُسولَِك.

ِبَكرَاَمِة  ُتِهنِّي  َخْلِقَك، واَل  ِمْن  ِشْئَت  َمْن  ِبَهَواِن  ُتْكرَِمِني  أَْن  وأَْسأَُلَك 

أََحٍد ِمْن أَْولَِياِئَك))).

اللَُّهمَّ اْجَعْل لِي َمَع الرَُّسوِل َسِبياًل. َحْسِبَي اللَُّه، َما َشاَء اللَّه.

دعاء اإلمام زين العابدين Q للتوفيق في شهر رمضان، واالستعاذة 

من الشيطان)2): ]ثالث دقائق[

اإلَِناَبِة)))،  َشْهُر  وَهَذا  َياِم،  الصِّ َشْهُر  وَهَذا  رََمَضاَن،  َشْهُر  َهَذا  إِنَّ  اللَُّهمَّ 

ِمَن  اْلِعْتِق  َشْهُر  اْلَمْغِفرَِة والرَّْحَمِة، وَهَذا  َشْهُر  التَّْوَبِة، وَهَذا  َشْهُر  وَهَذا 

النَّاِر، واْلَفْوِز ِباْلَجنَِّة.

َعْوِنَك،  ِبأَْفَضِل  َعَلْيه  وأَِعنِّي  ِمنِّي،  وَتَسلَّْمه  لِي،  َفَسلِّْمه  اللَُّهمَّ 

ِكَتاِبَك؛  وِتاَلَوِة  وُدَعاِئَك،  لِِعَباَدِتَك  ِفيه  وَفرِّْغِني  لَِطاَعِتَك،  ِفيه  ْقِني  وَوفِّ

َبَدِني،  ِفيه  لِي  وأَِصحَّ  اْلَعاِقَبَة،  ِفيه  لِي  وأَْحِسْن  اْلَبَرَكَة،  ِفيه  لِي  وأَْعِظْم 

ُدَعاِئي،  ِفيه  لِي  واْسَتِجْب  ِني)))،  أََهمَّ َما  ِفيه  واْكِفِني  ِرزِْقي،  ِفيه  وأَْوِسْع 

وَبلِّْغِني ِفيه رََجاِئي.

أن  المعنى:  فيصبح  للمصاَحبة،  الباء  تكون  أن  وُيمكن  حاسًدا.  ال  محسوًدا،  اجعلني  أي  قيل:   (((

ُتكرَمني في الوقت الذي ُتهين فيه من ُتهينه من خلقك، وأاّل تهيَنني وقَت ُتكرم َمن ُتكرُمه.

في  دعاء  لفظه-  في  وباختلف  أطول  ولكن  به-  وشبيه  الكافي.  في   M الكلينّي الشيخ  برواية   (2(

المقنعة للشيخ المفيد.

التوبة والعودة.  (3(

وادفع عّني الهموم، فل ينشغل بالي بشيٍء منها.  (4(
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 ِمن أدعية النهار

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

واْلَفْترََة)))  والسآَمَة،  واْلَكَسَل  َعاَس،  النُّ ِفيه  َعنِّي  ــبْ  أَْذِه اللَُّهمَّ 

واْلُهُموَم  واألَْسَقاَم،  اْلِعَلَل  ِفيه  َجنِّْبِني  اللَُّهمَّ  واْلِغرََّة))).  واْلَغْفَلَة  واْلَقْسَوَة، 

ِفيه  َعنِّي  واْصرِْف  ُنوَب.  والذُّ واْلَخَطاَيا  واألَْمرَاَض،  واألَْعرَاَض)))  واألَْحزَاَن، 

َعٓءِ ﴾. وَء واْلَفْحَشاَء، واْلَجْهَد واْلَباَلَء، والتََّعَب واْلَعَناَء، ﴿ إِنََّك َسِميُع ٱلُّ السُّ

ْيَطاِن الرَِّجيِم)))، وَهْمزِه ولَْمزِه)))، وَنْفِثه)))  اللَُّهمَّ أَِعْذِني ِفيه ِمَن الشَّ

وُغُرورِه  وُخَدِعه،  وأََماِنيِّه  وِحَيِله،  وَمْكرِه  وَكْيِده،  وَوْسَواِسه  وَنْفِخه، 

وأَْشَياِعه)0))،  وأَْخَداِنه)9)  وأَْتَباِعه،  وأَْعَواِنه  وَشَرِكه)8)،  ورَِجِله)))  وِفْتَنِته، 

وأَْولَِياِئه وُشَرَكاِئه، وَجِميِع َكْيِدِهْم.

ِقَياِمه، واْسِتْكَماَل  َتَماَم ِصَياِمه، وُبُلوَغ األََمِل ِفي  اْرُزْقِني ِفيه  اللَُّهمَّ 

ِمنَّا  َذلَِك  َتَقبَّْل  ثّم  واْحِتَساًبا))))،  وَيِقيًنا  وإيماًنا،  َصْبرًا  ِفيه،  ُيرِْضيَك  َما 

ِباألَْضَعاِف اْلَكِثيرَِة، واألَْجِر اْلَعِظيِم.

الَضعف.  (((

االنخداع والطمع بالباطل.  (2(

اآلفات واألسقام.  (3(

الملعون المطرود.  (4(

أو  اُب،  الَعيَّ واللَُّمَزُة:  الُمْغَتاُب  الُهَمَزُة:  قيل:  ويغتاَبه.  لي  أحًدا  يعيَب  وأن  وُأغتاب،  بسببه  ُأعاب  أن   (5(

ُهما بمعًنى واحٍد، أو الُهَمَزُة: الُمْغَتاُب في الَوْجِه واللَُّمَزُة: في الَقَفا.

النفُث كالنفخ، وأقّل من التفل. وقد ُيفهم منه: أدنى ما ُيحاربني به الشيطان وأقّله.  (6(

الرِجُل اسم جمع للراجل.  (((

حبائل صيِده.  (8(

وأصدقائه.  (9(

أتباعه، وأنصاره، وَمن هم ِمثُله.  ((0(

ُه َيْنِوي به َوْجَه اللَِّه. اْحَتَسَب المؤمُن بكذا أْجًرا عند الله: اْعَتدَّ  ((((
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واإلَِناَبَة  والنََّشاَط،  َة  واْلُقوَّ وااِلْجِتَهاَد،  اْلِجدَّ  ِفيه  اْرُزْقِني  اللَُّهمَّ 

واْلَوَجَل  اللَِّساِن،  وِصْدَق  َة،  والرِّقَّ واْلَجَزَع)))  والرَّْهَبَة،  والرَّْغَبَة  والتَّْوَبَة، 

َمَحارِِمَك،  َعْن  واْلَوَرَع  ِبَك،  والثَِّقَة  َعَلْيَك،  َل  والتََّوكُّ لََك،  والرََّجاَء  ِمْنَك، 

َعاِء؛  الدُّ وُمْسَتَجاِب  اْلَعَمِل،  وَمرُْفوِع  ْعِي،  السَّ وَمْقُبوِل  اْلَقْوِل،  ِبَصالِِح 

 ، َغمٍّ واَل  َهمٍّ  واَل  َمرٍَض،  واَل  ِبَعرٍَض  َذلَِك  ِمْن  َشْيٍء  وَبْيَن  َبْيِني  َتُحْل  واَل 

ِبَرْحَمِتَك َيا أَرَْحَم الرَّاِحِميَن.

أعدائهم)2):  وعلى  لهم  والدعاء   ،R البيت وأهل  النبّي  على  الصالة 

]سبع دقائق[

ِيَن َءاَمُنواْ َصلُّواْ َعلَۡيهِ  َها ٱلَّ يُّ
َ
أ ۚ َيٰٓ ِ َ َوَمَلٰٓئَِكَتُهۥ يَُصلُّوَن َعَ ٱنلَِّبّ ﴿ إِنَّ ٱللَّ

وََسّلُِمواْ تَۡسلِيًما ﴾
وَآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ  َوُسْبحاَنَك))):  َوَسْعَدْيَك)))  رّب  يا  لَبَّْيَك 

ٍد، َكما َصلَّْيَت َوباَرْكَت َعلى إِْبراِهيَم  ٍد وَآِل ُمَحمَّ ٍد، َوبارِْك َعلى ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ٍد، َكما  ًدا وَآَل ُمَحمَّ ﴾. اللَُّهمَّ ارَْحْم ُمَحمَّ ِيٞد  وَآِل إِْبراِهيَم، إّنَك ﴿ َحِيٞد مَّ

ِيٞد ﴾. رَِحْمَت إِْبراِهيَم وَآَل إِْبراِهيَم، إّنك ﴿ َحِيٞد مَّ

هو أن َيظهر على الُمصاب بمصائب الدهر آثارُها، كالعويل والتبّرم والشكوى. وهو مكروه إاّل مع الله   (((

تعالى.

في  المفيد  الشيخ  رواية  على  عرضها  بعد  المتهّجد،  مصباح  في   M الطوسّي الشيخ  برواية   (2(

وآله  النبّي  َعلى  الصلة  رََمضان  َشهر  سنن  ِمن  إّن  هذا  كتابه  في  المفيد  الشيخ  قاَل  وقد  المقنعة. 

صّلى الله عليهم في ُكلِّ َيوم ِمائَة مرٍة، واألفضل أن يزيد َعليها.

األساليب  من  والتثنية  إسعاٍد.  بعد  مّني  لك  إْسعاًدا  أي:  وَسْعَدْيَك  األخرى.  بعد  مّرة  ُألّبيك  لّبيك:   (3(

العربّية للتأكيد.

وتنزيًها لك وتقديًسا.  (4(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ٰ نُوٖح ِف ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾. ٍد، َكما َسلَّْمَت ﴿ َعَ ٍد وَآِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َسلِّْم َعلى ُمَحمَّ

اْبَعْث  اللَُّهمَّ  ِبِه.  هَدْيَتنا  َكما  ٍد،  ُمَحمَّ وَآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

ُۡموٗدا ﴾، َيْغِبُطُه))) ِبِه األّولوَن َواآلِخروَن. ًدا ﴿ َمَقاٗما مَّ ُمَحمَّ

ٍد، ُكلَّما َطَلَعْت َشْمٌس أْو َغَرَبْت. ٍد وَآِل ُمَحمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

َعلى  َبرَقت))).  أْو  َعْيٌن)))  َطرََفْت  ُكلَّما  الُم،  السَّ وَآلِِه  ٍد  ُمَحمَّ َعلى 

الُم، ُكلَّما َسبََّح  ٍد وَآلِِه السَّ الُم. َعلى ُمَحمَّ الُم، ُكلَّما ُذِكَر السَّ ٍد وَآلِِه السَّ ُمَحمَّ

َسُه. اللَه َمَلٌك أْو َقدَّ

ِفي  وَآلِِه  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  الُم  السَّ األّولِيَن،  ِفي  وَآلِِه  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  الُم  السَّ

ْنيا َواآلخرِة. ٍد وَآلِِه ِفي الدُّ الُم َعلى ُمَحمَّ اآلِخِريَن، َوالسَّ

 ((( الِحلِّ ورَبَّ  َوالَمقاِم)))،  الرُّْكِن  َورَبَّ  الَحراِم،  الَبَلِد  ربَّ  اللَُّهمَّ 

الَبهاِء  ِمَن  ًدا  ُمَحمَّ أَْعِط  اللَُّهمَّ  الم.  السَّ َعنَّا  َنِبيََّك  ًدا  ُمَحمَّ أَْبِلْغ  َوالَحراِم، 

ُروِر َوالَكراَمِة، َوالِغْبَطِة))) َوالَوِسيَلِة)8)، َوالَمْنزِلَِة َوالُمقاِم،  َوالنَّْضرَِة)))، َوالسُّ

أََحًدا  ُتْعِطي  ما  أَْفَضَل  الِقياَمِة،  َيْوَم  ِعْنَدَك  فاَعِة  َوالشَّ َوالرِّْفَعِة،  رَِف  َوالشَّ

.P يتمّنى نعمَته األّولون واآلخرون، من غير أن تزول عنه  (((

أطبقت أحد جفَنيها على اآلخر.  (2(

تألألت، أو لم تطرف. وفي رواية الشيخ المفيد ذرفت، ولكّن البرق أكثر من الذرف.  (3(

البلد الحرام هو مّكة المكّرمة. والركن هو الجانب الذي يعتمد عليه البناء، والكعبة المشّرفة لها أربعة   (4(

أركان أشهرها اليمانّي. والمقام هو مقام النبّي إبراهيم Q المقابل للكعبة.

الحلل.  (5(

الُحسن واإلشراق والرونق.  (6(

حسن الحال والمسّرة.  (((

المنزِلة والدرجة والشأن.  (8(
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أَْضعاًفا  الَخْيِر،  ِمَن  ُتْعِطي  الَخالِئَق  ما  َفْوَق  ًدا  ُمَحمَّ َوأَْعِط  َخْلِقَك.  ِمْن 

َوأَْطَهَر  أَْطَيَب  وَآلِه،  د  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ  َغْيرَُك.  ُيْحِصيها  ال  َكِثيرًَة 

لِيَن َواآلِخِريَن، َوَعلى أََحٍد ِمْن  َوأَْزكى، َوأَْنمى َوأَْفَضَل ما َصلَّْيَت َعلى األوَّ

َخْلِقَك يا أرَْحَم الرَّاِحِميَن.

َمْن  َوعاِد  واالُه،  َمْن  وواِل  الُمْؤِمِنيَن،  أَِميِر  َعليٍّ  َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

عاداُه، َوضاِعِف الَعذاَب َعلى َمْن َشرَِك ِفي َدِمِه.

الُم، َواْلَعْن  ٍد، َعَلْيِه وَآلِِه السَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى فاِطَمَة، ِبْنِت َنِبيَِّك ُمَحمَّ

َمْن آذى َنِبيََّك ِفيها.

َمْن  َوَواِل  الُمْسِلِميَن،  إِماَمِي  َوالُحَسْيِن،  الَحَسِن  َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

واالُهما، َوعاِد َمْن عاداُهما، َوضاِعِف الَعذاَب َعلى َمْن َشرَِك ِفي َدِمِهما.

اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى َعليِّ ْبِن الُحَسْيِن، إِماِم الُمْسِلِميَن، وواِل َمْن واالُه، 

َوعاِد َمْن عاداُه، َوضاِعِف الَعذاَب َعلى َمْن َظَلَمُه.

واالُه،  َمْن  وواِل  الُمْسِلِميَن،  إِماِم   ، عليٍّ ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

َوعاِد َمْن عاداُه، َوضاِعِف الَعذاَب َعلى َمْن َظَلَمُه.

ٍد، إِماِم الُمْسِلِميَن، وواِل َمْن واالُه،  اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

َوعاِد َمْن عاداُه، َوضاِعِف الَعذاَب َعلى َمْن َظَلَمُه.

اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى ُموسى ْبِن َجْعَفٍر، إِماِم الُمْسِلِميَن، وواِل َمْن واالُه، 

َوعاِد َمْن عاداُه، َوضاِعِف الَعذاَب َعلى َمْن َشرَِك ِفي َدِمِه.

واالُه،  َمْن  الُمْسِلِميَن، وواِل  إِماِم  ُموسى،  ْبِن  َعليِّ  َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

َوعاِد َمْن عاداُه، َوضاِعِف الَعذاَب َعلى َمْن َشرَِك ِفي َدِمِه.
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

واالُه،  َمْن  وواِل  الُمْسِلِميَن،  إِماِم   ، َعليٍّ ْبِن  ِد  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

َوعاِد َمْن عاداُه، َوضاِعِف الَعذاَب َعلى َمْن َظَلَمُه.

واالُه،  َمْن  وواِل  الُمْسِلِميَن،  إِماِم  ٍد،  ُمَحمَّ ْبِن  عليِّ  َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

َوعاِد َمْن عاداُه، َوضاِعِف الَعذاَب َعلى َمْن َظَلَمُه.

، إِماِم الُمْسِلِميَن، وواِل َمْن واالُه،  ْبِن عليٍّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى الَحَسِن 

َوعاِد َمْن عاداُه، َوضاِعِف الَعذاَب َعلى َمْن َظَلَمُه.

اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى الَخَلِف ِمْن َبْعِدِه، إِماِم الُمْسِلِميَن، وواِل َمْن واالُه، 

َوعاِد َمْن عاداُه))).

اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى   .P ،َنِبيَِّك اْبَني  اِهِر  َوالطَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى القاِسِم 

ُرَقيََّة ِبْنِت َنِبيَِّك)))، َوالَعْن َمْن آذى َنِبيََّك ِفيها. اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى ُأمِّ ُكْلُثوٍم 

يَِّة  ِبْنِت َنِبيَِّك، َواْلَعْن َمْن آذى َنِبيََّك ِفيها. اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى الِخَيرَِة من ُذرِّ

ْن لَُهْم ِفي األَرِْض. اللَُّهمَّ  َنِبيََّك ِفي أَْهِله))). اللَُّهمَّ َمكِّ َنِبيَِّك. اللَُّهمَّ اْخُلْف 

رِّ َوالَعالِنَية.  اْجَعْلنا ِمْن َعَدِدِهْم َوَمَدِدِهْم، َوأَْنصارِِهْم َعلى الَحقِّ ِفي السِّ

المخطوطات. والهمس كناية عن  الموجودة في بعض  ل فَرَجه«  بعبارة »وعجِّ الهمس  ال بأس في   (((

قطع الدعاء احتياًطا، بدعاء آخر لصاحب العصر.

عند بعض محّققي الشيعة أّن رقّية وأّم كلثوم ُيقال لهما بنتا رسول الله، ألّنه P رّباهما، ال ألّنه أنجبهما.   (2(

القاسم  خديجة:  من   P الله لرسول  ُولد  قوله:   Q الصادق عن  بسنده  الصدوق  الشيخ  روى  وقد 

والطاهر- وهو عبد الله- وأّم كلثوم، ورقية، وزينب وفاطمة. وقال الكلينّي: ُولد له منها قبل مبعثه: القاسم، 

بعد  يولد  لم  أّنه  أيًضا:  ورُوي  وفاطمة  والطاهر  الطّيب  المبعث:  بعد  له  وُولد  كلثوم،  وأّم  وزينب،  ورقّية، 

د هادي اليوسفّي الغروّي،  المبعث إاّل فاطمة O، وأّن الطّيب والطاهر ولدا قبل مبعثه... انظر: ُمَحمَّ

موسوعة التاريخ اإلسالمّي، ط) )قم: مؤّسسة الهادي، ))4)هـ( ج)، ص339- 340.

ُكِن الّلهمَّ خليفَة نبيِّك- بعد وفاته واستشهاده- في أهل البيت R، فكن أنت وليَّهم في كّل شيء.  (3(
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ُكلِّ  َوَعْن  َوَعْنُهْم-  َعنَّا  وَُكفَّ  َوِدماِئِهْم،  َوِوْترِِهْم)))  ِبَذْحِلِهْم  اْطُلْب  اللَُّهمَّ 

ِبناِصَيِتها)))،  آِخٌذ  أَْنَت  دابٍَّة  وَُكلِّ  َوطاٍغ)))،  باٍغ  ُكلِّ  َبأَْس  َوُمْؤِمَنٍة-  ُمْؤِمٍن 

َشدُّ تَنِكيٗل ﴾))).
َ
ٗسا َوأ

ۡ
َشدُّ بَأ

َ
إّنَك ﴿ أ

)5): ]إحدى عشرة دقيقة[
Q التسبيحات العشر عن اإلمام الصادق

ِر، ُسْبحاَن اللِه خالِِق  ُسْبحاَن اللِه باِرِئ النََّسِم)))، ُسْبحاَن اللِه الُمَصوِّ  ((

ُلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن اللِه فالِِق الَحبِّ  األَْزواِج))) ُكلِّها، ُسْبحاَن اللِه جاِعِل الظُّ

َوالنَّوى)8)، ُسْبحاَن اللِه خالِِق ُكلِّ َشْيٍء، ُسْبحاَن اللِه خالِِق ما ُيرى َوما ال ُيرى، 

ُسْبحاَن اللِه ِمداَد َكِلماِتِه)9)، ﴿ وَُسۡبَحَٰن ٱللَِّ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾.

بذحلهم وِوترهم: بثأرهم. وقيل: الذحل هو الثأر، والوتر هو الجناية.  (((

متجاوز  والطاغي هو  الظلم.  أسباب  ِمن  الحسد سبٌب  الحاسد ألّن  وُيطلق على  الظالم،  الباغي هو   (2(

الحّد في الكفر والظلم.

يدّب  كائن  كّل  ِمن  والمعنى:  تملكها وشأنها.  أنت  بناصيتها:  آخٌذ  أنت  الرأس.  مقّدم  الناصية شعر   (3(

ويتنّقل على األرض.

التنكيل هو العقوبة التي تجعل من المعاقب عبرًة لغيره.  (4(

برواية الشيخ المفيد في المقنعة، والشيخ الطوسّي في المصباح، والسّيد ابن طاوس في اإلقبال.   (5(

بن  د بن سعيد  ُمَحمَّ بن  العّباس أحمد  أبي  إلى  بإسنادنا  السّيد } في كتاب اإلقبال: »روينا  قال 

ومائتين،  خمس  سنة  كتابه  من  العّلق  شيبان  بن  زكرّيا  بن  يحيى  الله  عبد  أبو  أخبرنا  قال:  عقدة، 

قال: أخبرنا الحسن بن علّي بن أبي حمزة، عن أبيه وحسين بن أبي العلء الزيدجّي، جميًعا عن أبي 

عبد الله Q قال: سّبح في كّل يوم من شهر رمضان...«

مفتاح  كتابه  في  العاملّي  البهائّي  الشيخ  عن  لهم.  تقديره  على  بناًء  لَخلقه  الموِجد  الخالق  البارئ:   (6(

الفالح: »البارئ: الخالق. والَنَسم بالنون والسين المفتوحتين جمع َنَسمة بفتحتين وهي اإلنسان، 

ويطلق على المملوك ذكرًا كان أو أنثى، وُيمكن أن ُيراد به هنا جميُع الخلئق من الناس وغيرهم.«

خالق األنواع واألصناف كّلها. وُيحتمل جمع زوج المقابل للفرد.  (((

عن الشيخ البهائّي: شاّق الحّب بالنبات، والنوى بالشجر.  (8(

في سورة الكهف، اآلية 08):﴿ ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا لَِّكِلَماِت َربِّي َلَنِفَد اْلَبْحُر َقْبَل َأن َتنَفَد َكِلَماُت   (9(

َربِّي ﴾. ُيصبح ِمن مؤّدى »سبحان الله مداد كلماته«: سبحان الله تسبيًحا ال إحصاء له، وال عدد.
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ِميِع، الَِّذي لَْيَس َشْيٌء أَْسَمَع ِمْنُه؛ َيْسَمُع ِمْن َفْوِق  ُسْبحاَن اللِه السَّ

َوالَبْحِر،  الَبرِّ  ُظُلماِت  ِفي  ما  َوَيْسَمُع  أَرَِضيَن،  َسْبِع  َتْحَت  ما  ْعرِشِه))) 

َوساِوَس  َوَيْسَمُع  َوأَْخفى)))،  رَّ  السِّ َوَيْسَمُع  ْكوى،  َوالشَّ األَِنيَن  َوَيْسَمُع 

ُدوِر، وال ُيِصمُّ َسْمَعُه َصْوٌت.  الصُّ

ِر، ُسْبحاَن اللِه خالِِق  ُسْبحاَن اللِه باِرِئ النََّسِم، ُسْبحاَن اللِه الُمَصوِّ  ((

ُلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن اللِه فالِِق الَحبِّ  األَْزواِج ُكلِّها، ُسْبحاَن اللِه جاِعِل الظُّ

َوالنَّوى، ُسْبحاَن اللِه خالِِق ُكلِّ َشْيٍء، ُسْبحاَن اللِه خالِِق ما ُيرى َوما ال ُيرى، 

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾. ُسْبحاَن اللِه ِمداَد َكِلماِتِه، ﴿ وَُسۡبَحَٰن ٱللَّ

َفوِق  ِمْن  ُيْبِصُر  ِمْنُه،  أَْبَصَر  َشْيٌء  لَْيَس  الَِّذي  الَبِصيِر،  اللِه  ُسْبحاَن 

﴿ لَّ  َوالَبْحِر.  الَبرِّ  ُظُلماِت  ِفي  ما  وُيْبِصُر  أَرَِضيَن،  َسْبِع  َتْحَت  ما  َعرِْشِه 

َتْغشى  ال  ٱۡلَبُِي ﴾.  ٱللَِّطيُف  َوُهَو  بَۡصَٰرۖ 
َ
ٱۡل يُۡدرُِك  َوُهَو  بَۡصُٰر 

َ
ٱۡل تُۡدرُِكُه 

َبَصرَُه الُظْلَمُة، َوال ُيْسَتَتُر ِمْنُه ِبِسْتٍر، َوال ُيواِري ِمْنُه ِجداٌر، َوال َيِغيُب َعْنُه 

َبرُّ َوال َبْحٌر، َوال ُيِكنُّ ِمْنُه َجَبٌل ما ِفي أَْصِلِه، َوال َقْلٌب ما ِفيِه، َوال َجْنٌب 

َصِغيٌر  ِمنُه  َيْسَتْخِفي  َوال  َكِبيٌر،  َوال  َصِغيٌر  ِمْنُه  َيْسَتِتُر  َوال  َقْلِبِه،  ِفي  ما 

كناية عن علِمه ُوملِكِه وعظيِم سلطانه المطلق عّز وعل. ُيفهمنا الدعاء عظمة اإلحاطة اإللهّية بكّل   (((

ما في الكون. فل شيء يشغل اللَه سبحانه عن شيء.

في كتاب معاني األخبار للشيخ الَصدوق حديٌث لمحّمد بن مسلم، قال: »سألت أبا عبد الله ]اإلمام   (2(

الصادق[ Q عن قول الله عّز وجّل: يعلم السّر وأخفى. قال: ’السّر ما كتمَته في نفِسك، وأخفى 

مالذ  كتابه  في  )))))ه(  المجلسّي  باقر  د  ُمَحمَّ العّلمة  واحتمل  ُأنسيَته.’«  ُثّم  ببالَك  خطر  ما 

األخيار في فهم تهذيب األخبار: »أن يكون المراد بالسّر ]هو[ ما في نفسه ]نفِس الذي يدعو هذا 

الدعاء[ مع اّطلعه على كونه فيها. وأخفى ما هو كامن في نفسه وينخدع عنه، وال يّطلع عليه إال 

بفضل الله تعالى كالخفّي من الرياء والعجب ومذاّم األخلق.« وقد يكون المعنى البسيط: تعلُم ما 

ُيسرُّه إنسان لغيره، وما ُيخفيه في نفسه.
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ِي  ُهَو ٱلَّ َمآءِ ٥  ٱلسَّ ِف  َوَل  ۡرِض 

َ
ٱۡل ِف  ءٞ  َشۡ َعلَۡيهِ  َيَۡفٰ  َو﴿ َل  لِِصَغرِِه، 

رَۡحاِم َكۡيَف يََشآُءۚ َلٓ إَِلَٰه إِلَّ ُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم ﴾.
َ
يَُصّوِرُُكۡم ِف ٱۡل

ِر، ُسْبحاَن اللِه خالِِق  ُسْبحاَن اللِه باِرِئ النََّسِم، ُسْبحاَن اللِه الُمَصوِّ  ((

ُلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن اللِه فالِِق الَحبِّ  األَْزواِج ُكلِّها، ُسْبحاَن اللِه جاِعِل الظُّ

ال  َوما  ُيرى  ما  خالِِق  اللِه  ُسْبحاَن  َشْيٍء،  ُكلِّ  خالِِق  اللِه  ُسْبحاَن  َوالنَّوى، 

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾. ُيرى، ُسْبحاَن اللِه ِمداَد َكِلماِتِه، ﴿ ُسۡبَحَٰن ٱللَّ

ٱلرَّۡعُد  َويَُسّبُِح   ١٢ ٱثلَِّقاَل  َحاَب  ٱلسَّ ﴿ َوُينِشُئ  الَِّذي  اللِه  ُسْبحاَن 

َمن  بَِها  َفُيِصيُب  َوِٰعَق  ٱلصَّ َوُيۡرِسُل  ِخيَفتِهِۦ  ِمۡن  َوٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  ِبَۡمِدهِۦ 
ِمَن  الماَء  وُيْنزُِل  رَۡحَتِهۦِۖ ﴾.  يََدۡي  َبنۡيَ  ۢا  بُۡشَ ٱلّرَِيَٰح  و﴿ يُۡرِسُل  يََشآُء ﴾، 
ُسْبحاَن  ِبِعْلِمِه.  الَوَرَق  َوُيْسِقُط  ِبُقْدرَِتِه،  النَّباَت  وُينِبُت  ِبَكِلَمِتِه،  ماء  السَّ

َوَلٓ  ۡرِض 
َ
ٱۡل َوَل ِف  َمَٰوِٰت  ِف ٱلسَّ ةٖ  َذرَّ ِمۡثَقاُل  َعۡنُه  َيۡعُزُب  ﴿ َل  الَِّذي  اللِه 

بنِٖي ﴾. ۡكَبُ إِلَّ ِف كَِتٰٖب مُّ
َ
ۡصَغُر ِمن َذٰلَِك َوَلٓ أ

َ
أ

ِر، ُسْبحاَن اللِه خالِِق  ُسْبحاَن اللِه باِرِئ النََّسِم، ُسْبحاَن اللِه الُمَصوِّ  ((

ُلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن اللِه فالِِق الَحبِّ  األَْزواِج ُكلِّها، ُسْبحاَن اللِه جاِعِل الظُّ

ال  َوما  ُيرى  ما  خالِِق  اللِه  ُسْبحاَن  َشْيٍء،  ُكلِّ  خالِِق  اللِه  ُسْبحاَن  َوالنَّوى، 

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾. ُيرى، ُسْبحاَن اللِه ِمداَد َكِلماِتِه، ﴿ ُسۡبَحَٰن ٱللَّ

َوَما  رَۡحاُم 
َ
ٱۡل تَغِيُض  َوَما  نَثٰ 

ُ
أ ُكُّ  َتِۡمُل  َما  ﴿ َيۡعلَُم  الَِّذي  اللِه  ُسْبحاَن 

ٱلُۡمَتَعاِل  ٱۡلَكبُِي  َهَٰدةِ  َوٱلشَّ ٱۡلَغۡيِب  َعٰلُِم   ٨ بِِمۡقَداٍر  ِعنَدهُۥ  ٍء  َشۡ َوُكُّ  تَۡزَداُدۚ 
ِۡل  بِٱلَّ ُمۡسَتۡخفِۢ  ُهَو  َوَمۡن  بِهِۦ  َجَهَر  َوَمن  ٱۡلَقۡوَل  َسَّ 

َ
أ ۡن  مَّ ّمِنُكم  َسَوآءٞ   ٩

ِمۡن  َيَۡفُظونَُهۥ  َخۡلفِهِۦ  َوِمۡن  يََديۡهِ  َبنۡيِ  ّمِۢن  ُمَعّقَِبٰٞت  َلُۥ   ١٠ بِٱنلََّهارِ  وََسارُِبۢ 
 ﴾، َوَيْعَلُم ﴿ َما 

ِۗ ﴾. ُسْبحاَن اللِه الَِّذي ُيِميُت األَْحياَء َو﴿ يُۡحِ ٱلَۡمۡوَتٰ ۡمرِ ٱللَّ
َ
أ

.﴾ 

َسّمٗ َجٖل مُّ
َ
رَۡحاِم َما ﴾ َيشاُء ﴿ إَِلٰٓ أ

َ
ۡرُض ِمۡنُهۡمۖ ﴾، َوُيِقرُّ ﴿ ِف ٱۡل

َ
تَنُقُص ٱۡل
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 ِمن أدعية النهار

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ِر، ُسْبحاَن اللِه خالِِق  ُسْبحاَن اللِه باِرِئ النََّسِم، ُسْبحاَن اللِه الُمَصوِّ  ((

ُلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن اللِه فالِِق الَحبِّ  األَْزواِج ُكلِّها، ُسْبحاَن اللِه جاِعِل الظُّ

َوالنَّوى، ُسْبحاَن اللِه خالِِق ُكلِّ َشْيٍء، ُسْبحاَن اللِه خالِِق ما ُيرى َوما ال ُيرى، 

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾. ُسْبحاَن اللِه ِمداَد َكِلماِتِه، ﴿ ُسۡبَحَٰن ٱللَّ

ٱلُۡمۡلَك  َوتَنُِع  تََشآُء  َمن  ٱلُۡمۡلَك  تُۡؤِت  ﴿ ٱلُۡمۡلِك  مالِِك  اللِه  ُسْبحاَن 

ءٖ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ ۖ إِنََّك َعَ ن تََشآُء َوتُعِزُّ َمن تََشآُء َوتُِذلُّ َمن تََشآُءۖ بَِيِدَك ٱۡلَۡيُ ِممَّ

ِمَن  ٱۡلَحَّ  َوُتۡرُِج  ِۡلۖ  ٱلَّ ِف  ٱنلََّهاَر  َوتُولُِج  ٱنلََّهارِ  ِف  َۡل  ٱلَّ تُولُِج   ٢٦ قَِديٞر 
ۖ َوتَۡرُزُق َمن تََشآُء بَِغۡيِ ِحَساٖب ﴾. ٱلَۡمّيِِت َوُتۡرُِج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَحِّ

ِر، ُسْبحاَن اللِه خالِِق  ُسْبحاَن اللِه باِرِئ النََّسِم، ُسْبحاَن اللِه الُمَصوِّ  ((

ُلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن اللِه فالِِق الَحبِّ  األَْزواِج ُكلِّها، ُسْبحاَن اللِه جاِعِل الظُّ

ال  َوما  ُيرى  ما  خالِِق  اللِه  ُسْبحاَن  َشْيٍء،  ُكلِّ  خالِِق  اللِه  ُسْبحاَن  َوالنَّوى، 

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾. ُيرى، ُسْبحاَن اللِه ِمداَد َكِلماِتِه، ﴿ ُسۡبَحَٰن ٱللَّ

َوَيۡعلَُم  إِلَّ ُهَوۚ  ُسْبحاَن اللِه الَِّذي ﴿ ِعنَدهُۥ َمَفاتُِح ٱۡلَغۡيِب َل َيۡعلَُمَهآ 

ُظلَُمِٰت  َوَل َحبَّةٖ ِف  َيۡعلَُمَها  إِلَّ  َوَرقٍَة  تَۡسُقُط ِمن  َوَما  َوٱۡلَۡحرِۚ   ِ ٱلَۡبّ َما ِف 
بنِٖي ﴾. ۡرِض َوَل َرۡطٖب َوَل يَابٍِس إِلَّ ِف كَِتٰٖب مُّ

َ
ٱۡل

اللِه  ُسْبحاَن  ِر،  الُمَصوِّ اللِه  ُسْبحاَن  النََّسِم،  باِرِئ  اللِه  ُسْبحاَن   ((

ُلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن اللِه فالِِق  خالِِق األَْزواِج ُكلِّها، ُسْبحاَن اللِه جاِعِل الظُّ

ُيرى  ما  خالِِق  اللِه  ُسْبحاَن  َشْيٍء،  ُكلِّ  خالِِق  اللِه  ُسْبحاَن  َوالنَّوى،  الَحبِّ 

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾. َوما ال ُيرى، ُسْبحاَن اللِه ِمداَد َكِلماِتِه، ﴿ ُسۡبَحَٰن ٱللَّ

ِبآالِئِه  َيْجِزي  َوال  القاِئُلوَن،  ِمْدَحَتُه  ُيْحِصي  ال  الَِّذي  اللِه  ُسْبحاَن 

َكما  ُسْبحاَنُه  َواللُه  َنقوُل،  ما  َوَفْوَق  قاَل  َكما  َوُهَو  العاِبُدوَن،  اِكُروَن  الشَّ
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وَِسَع  َشآَءۚ  بَِما  إِلَّ  ِعۡلِمهِۦٓ  ّمِۡن  ءٖ  بَِشۡ ُيِيُطوَن  ﴿ َوَل  َنْفِسِه  َعلى  أَْثنى 

ۡرَضۖ َوَل َي ُٔوُدهُۥ ِحۡفُظُهَماۚ َوُهَو ٱۡلَعِلُّ ٱۡلَعِظيُم ﴾. 
َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ

اللِه  ُسْبحاَن  ِر،  الُمَصوِّ اللِه  ُسْبحاَن  النََّسِم،  باِرِئ  اللِه  ُسْبحاَن   (8

ُلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن اللِه فالِِق  خالِِق األَْزواِج ُكلِّها، ُسْبحاَن اللِه جاِعِل الظُّ

ُيرى  ما  خالِِق  اللِه  ُسْبحاَن  َشْيٍء،  ُكلِّ  خالِِق  اللِه  ُسْبحاَن  َوالنَّوى،  الَحبِّ 

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾. َوما ال ُيرى، ُسْبحاَن اللِه ِمداَد َكِلماِتِه، ﴿ ُسۡبَحَٰن ٱللَّ

َوَما  َوَما    يَلُِج)))    َما  ﴿ َيۡعلَُم  الَِّذي  اللِه  ُسْبحاَن 

َيِلُج ِفي األَرِْض َوما  َيْشَغُلُه ما  ۚ ﴾. ال  فِيَها َيۡعُرُج)))  َوَما  َمآءِ  ِمَن ٱلسَّ يَنُِل 
ماء َوما َيْعُرُج ِفيها؛ َوال َيْشَغُلُه ما َيْنزُِل ِمَن  ا َيْنزُِل ِمَن السَّ َيْخُرُج ِمْنها، َعمَّ

َيِلُج ِفي األَرِْض َوما َيْخُرُج ِمْنها؛ َوال َيْشَغُلُه  ا  َيْعُرُج ِفيها، َعمَّ ماء َوما  السَّ

َوال  َشْيء،ٍ  َخْلِق  َعْن  َشْيٍء  َخْلُق  َيْشَغُلُه  َوال  َشْيٍء؛  ِعْلِم  َعْن  َشْيٍء  ِعْلُم 

َشْيٌء،  َيْعِدُلُه)))  َوال  َشْيٌء،  به  ُيساوى  َوال  َشْيٍء؛  ِحْفِظ  َعْن  َشْيٍء  ِحْفُظ 

﴿ لَۡيَس   َوُهَو   ﴾.
اللِه  ُسْبحاَن  ِر،  الُمَصوِّ اللِه  ُسْبحاَن  النََّسِم،  باِرِئ  اللِه  ُسْبحاَن   (9

اللِه  ُسْبحاَن  َوالنُّوِر،  ُلماِت  الظُّ جاِعِل  اللِه  ُسْبحاَن  ُكلِّها،  األَْزواِج  خالِِق 

خالِِق  اللِه  ُسْبحاَن  َشْيٍء،  ُكلِّ  خالِِق  اللِه  ُسْبحاَن  َوالنَّوى،  الَحبِّ  فالِِق 

َرّبِ   ِ ٱللَّ ﴿ ُسۡبَحَٰن  َكِلماِتِه،  ِمداَد  اللِه  ُسْبحاَن  ُيرى،  ال  َوما  ُيرى  ما 

ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾.

يدخل.  (((

ارتفع، صعد.  (2(

ليس ُيسّوى بينه وبين أّي شيء.  (3(
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 ِمن أدعية النهار

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

رُُسًل  ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ   َجاِعِل  ۡرِض 
َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ))) �ٱلسَّ ﴿ فَاِطرِ اللهِ  ُسبْحانَ 

 ِ
ٰ ُكّ َ َعَ ۡثَنٰ َوثَُلَٰث َوُرَبَٰعۚ يَزِيُد ِف ٱۡلَۡلِق َما يََشآُءۚ إِنَّ ٱللَّ ۡجنَِحةٖ مَّ

َ
ْوِلٓ أ

ُ
أ

ُ لِلنَّاِس ِمن رَّۡحَةٖ فََل ُمۡمِسَك لََهاۖ َوَما ُيۡمِسۡك  ا َيۡفَتِح ٱللَّ ءٖ قَِديٞر ١ مَّ َشۡ
ِۦۚ َوُهَو ٱۡلَعزِيُز ٱۡلَِكيُم ﴾. فََل ُمۡرِسَل َلُۥ ِمۢن َبۡعِده

اللِه  ُسْبحاَن  ِر،  الُمَصوِّ اللِه  ُسْبحاَن  النََّسِم،  باِرِئ  اللِه  ُسْبحاَن   ((0

ُلماِت َوالنُّوِر، ُسْبحاَن اللِه فالِِق  خالِِق األَْزواِج ُكلِّها، ُسْبحاَن اللِه جاِعِل الظُّ

ُيرى  ما  خالِِق  اللِه  ُسْبحاَن  َشْيٍء،  ُكلِّ  خالِِق  اللِه  ُسْبحاَن  َوالنَّوى،  الَحبِّ 

ِ َرّبِ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾. َوما ال ُيرى، ُسْبحاَن اللِه ِمداَد َكِلماِتِه، ﴿ ُسۡبَحَٰن ٱللَّ

ۡرِضۖ َما يَُكوُن 
َ
َمَٰوِٰت َوَما ِف ٱۡل ُسْبحاَن اللِه الَِّذي ﴿ َيۡعلَُم َما ِف ٱلسَّ

ۡدَنٰ ِمن 
َ
أ َۡوٰى ثََلَٰثٍة إِلَّ ُهَو َرابُِعُهۡم َوَل َخَۡسٍة إِلَّ ُهَو َسادُِسُهۡم َوَلٓ  ِمن نَّ

يَۡوَم  َعِملُواْ  بَِما  يُنَّبُِئُهم  ُثمَّ   ْۖ َكنُوا َما  ۡيَن 
َ
أ َمَعُهۡم  ُهَو  إِلَّ  ۡكَثَ 

َ
أ َوَلٓ  َذٰلَِك 

ٍء َعلِيٌم ﴾. َ بُِكّلِ َشۡ ٱۡلقَِيَٰمةِۚ إِنَّ ٱللَّ

دعاء األّيام البيض)2)، دعاء الُمجير)3)

ُسبحاَنَك يا اللُه، َتعالَيَت يا رَحمُن، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا رَحيُم، َتعالَيَت يا َكريُم، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َمِلُك، َتعالَيَت يا مالُِك، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

خالقها ومبتدعها.  (((

هي األّيام: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر. ولياليها بيضاء بنور بدرها.  (2(

وُذكر  الحصين.  والدرع  األمين  البلد  كتابه  في  )905ه(   M الكفعمّي إبراهيم  الشيخ  عن   (3(

لحاشيته حديث يبّين عظمة أجره.
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ُسبحاَنَك يا ُقّدوُس)))، َتعالَيَت يا َسالُم، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا ُمؤِمُن)))، َتعالَيَت يا ُمَهيِمُن، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َعزيُز، َتعالَيَت يا َجّباُر)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا ُمَتَكبُِّر)))، َتعالَيَت يا ُمَتَجبُِّر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا خالُِق، َتعالَيَت يا باِرُئ)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ُر، َتعالَيَت يا ُمَقدِّ ُسبحاَنَك يا ُمَصوِّ

ُسبحاَنَك يا هادي، َتعالَيَت يا باقي، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

اُب، َتعالَيَت يا َتّواُب)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ُسبحاَنَك يا َوهَّ

ُسبحاَنَك يا َفّتاُح، َتعالَيَت يا ُمرتاُح)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َسيِّدي، َتعالَيَت يا َموالَي، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َقريُب، َتعالَيَت يا رَقيُب، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا ُمبدُئ، َتعالَيَت يا ُمعيُد، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

المنّزه عن أّي نقص.  (((

كتاب  بحسب  أطاعه.«  من  عذاّبه  ُيؤِمن  ألّنه  مؤمًنا  تعالى  »ُسّمي   :Q الصادق اإلمام  عن   (2(

المقام األسنى للشيخ إبراهيم الكفعمّي.

القّهار الذي ال تنفّك عنه القدرة، فهي ذاتّية له.  (3(

الُمتكبِّر: َمن كان الُملُك حقيرًا بالنسبة إلى عظمته، المتعالي عّما للَخلق ِمن صفات.  (4(

الخالق الموِجد لَخلقه بناًء على تقديره لهم.  (5(

التّواب: كثير تسهيِل التوبة لَخلِقِه، وكثير الَقبول لها.  (6(

ِة. ُمنقُذ ِمَن الَبِليَّ  (((
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 ِمن أدعية النهار

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ُسبحاَنَك يا َحميُد، َتعالَيَت يا َمجيُد، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َقديُم، َتعالَيَت يا َعظيُم، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َغفوُر، َتعالَيَت يا َشكوُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا شاِهُد، َتعالَيَت يا َشهيُد، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َحّناُن، َتعالَيَت يا َمّناُن، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا باِعُث، َتعالَيَت يا وارُِث، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا ُمحيي، َتعالَيَت يا ُمميُت، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َشفيُق، َتعالَيَت يا رَفيُق، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا أنيُس، َتعالَيَت يا ُمؤِنُس، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َجليُل، َتعالَيَت يا َجميُل، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َخبيُر، َتعالَيَت يا َبصيُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.
)))، َتعالَيَت يا َمليُّ

ُسبحاَنَك يا َحفيُّ

ُسبحاَنَك يا َمعبوُد، َتعالَيَت يا َموجوُد، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َغّفاُر، َتعالَيَت يا َقّهاُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

العاِلم اللطيف الُمعين.  (((

دعاء  ففي  »المليء«،  مخّففة  تكون  وقد  الطويل.  بالعيش  والمنعم  والممِهل  كلُّه،  الزمان  له  )2) َمن 

اإلمام زين العابدين Q في وداع شهر رمضان المبارك: »وَأْنَت اْلَمِليُء ِبَما ُرِغَب ِفيه ِإَلْيَك«.
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ُسبحاَنَك يا َمذكوُر، َتعالَيَت يا َمشكوُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َجواُد، َتعالَيَت يا َمعاُذ)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َجماُل، َتعالَيَت يا َجالُل، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا ساِبُق، َتعالَيَت يا راِزُق، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا صاِدُق، َتعالَيَت يا فالُِق)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َسميُع، َتعالَيَت يا َسريُع)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا رَفيُع، َتعالَيَت يا َبديُع)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َفّعاُل، َتعالَيَت يا ُمَتعاُل، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا قاضي، َتعالَيَت يا راضي، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا قاِهُر، َتعالَيَت يا ظاِهُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا عالُِم، َتعالَيَت يا حاِكُم، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا داِئُم، َتعالَيَت يا قاِئُم، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا عاِصُم، َتعالَيَت يا قاِسُم، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُملتجأ.  (((

الفالق: الذي شّق األشياء إلخراج األحياء، كالحّب ليخرج النبات، والنوى ليخرج الشجر.  (2(

ٱۡلعَِقاِب ِإَونَُّهۥ  يُع  َسِ َربََّك  ﴿ إِنَّ  َساِب ﴾ وفي سورة األنعام:  ٱۡلِ يُع  َسِ ﴿ إِنَّ ٱللََّ  المائدة:  )3) في سورة 

.﴾ 

ۢ لََغُفورٞ رَِّحيُم
َمن يستحّق أن يوصف بخلق األشياء التي ال مثيَل لها، والتي هي على أفضل ما يكون من الخلقة.  (4(



127

 ِمن أدعية النهار

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

، َتعالَيَت يا ُمغني، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ُسبحاَنَك يا َغنيُّ

، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ، َتعالَيَت يا َقويُّ ُسبحاَنَك يا َوفيُّ

ُسبحاَنَك يا كافي، َتعالَيَت يا شافي، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ُم، َتعالَيَت يا ُمَؤخِّ ُسبحاَنَك يا ُمَقدِّ

ُل، َتعالَيَت يا آِخُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ُسبحاَنَك يا أوَّ

ُسبحاَنَك يا ظاِهُر، َتعالَيَت يا باِطُن)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا رَجاُء، َتعالَيَت يا ُمرَتجى، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

وِل)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ، َتعالَيَت يا ذا الطَّ ُسبحاَنَك يا ذا الَمنِّ

، َتعالَيَت يا َقّيوُم)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ُسبحاَنَك يا َحيُّ

ُسبحاَنَك يا واِحُد، َتعالَيَت يا أَحُد، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َسيُِّد، َتعالَيَت يا َصَمُد)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َقديُر، َتعالَيَت يا َكبيُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا والي، َتعالَيَت يا عالِي، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

والوهم،  والعقل  الحّس  إدراك  عن  المتحجب  الباطن:  الغالب.  الظاهرة،  بحججه  البّيُن  الظاهر:   (((

العاِلم بسرائر القلوب.

بفضلك الذي تعُظم به عند الخلق.  (2(

وبه  بذاته،  زوال  بل  الدائم  الموجود  القّيوم:  الفّعال.  المدرك  وأبًدا،  أزاًل  بالحياة  المّتصف  الَحّي:   (3(

وجود كّل مخلوق حدوًثا وبقاًء وحفًظا.

َمن يقصده القاصدون بحوائجهم، وَمن ذاُته واحدة غير مرّكبة من أجزاء.  (4(
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، َتعالَيَت يا أعلى، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ُسبحاَنَك يا َعليُّ

، َتعالَيَت يا َمولى، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ُسبحاَنَك يا َوليُّ

ُسبحاَنَك يا ذارُئ، َتعالَيَت يا بارُئ)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا خاِفُض، َتعالَيَت يا راِفُع، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا ُمقِسُط، َتعالَيَت يا جاِمُع، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ، َتعالَيَت يا ُمِذلُّ ُسبحاَنَك يا ُمِعزُّ

ُسبحاَنَك يا حاِفُظ، َتعالَيَت يا َحفيُظ، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا قاِدُر، َتعالَيَت يا ُمقَتِدُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َعليُم، َتعالَيَت يا َحليُم، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َحَكُم َتَعالَيَت يا َحكيُم أِجرنا ِمَن النَّاِر يا َمجيُر.

ُسبحاَنَك يا ُمعطي، َتعالَيَت يا ماِنُع، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

، َتعالَيَت يا ناِفُع، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ُسبحاَنَك يا ضارُّ

ُسبحاَنَك يا ُمجيُب، َتعالَيَت يا َحسيُب)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا عاِدُل، َتعالَيَت يا فاِضُل، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

بناًء على  لَخلقه  الموِجد  البارِئ: الخالق  الناشُر لهم في األرِض بتكثيرهم.  الُمظهُر لخلِقه،  الذارئ:   (((

تقديره لهم.

الَحسيب: الكافي الذي يرفع الحاجة، الُمحاِسب، المحصي.  (2(
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 ِمن أدعية النهار

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ُسبحاَنَك يا لَطيُف، َتعالَيَت يا َشريُف، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ، َتعالَيَت يا َحقُّ ُسبحاَنَك يا رَبُّ

ُسبحاَنَك يا ماِجُد، َتعالَيَت يا واِجُد، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

، َتعالَيَت يا ُمنَتِقُم)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ُسبحاَنَك يا َعفوُّ

ُسبحاَنَك يا واِسُع)))، َتعالَيَت يا موِسُع، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َرؤوُف، َتعالَيَت يا َعطوُف، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا َفرُد، َتعالَيَت يا َوتُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا ُمقيُت، َتعالَيَت يا ُمحيُط، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا وَكيُل، َتعالَيَت يا َعدُل، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا ُمبيُن، َتعالَيَت يا َمتيُن، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

)))، َتعالَيَت يا َودوُد، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.
ُسبحاَنَك يا َبرُّ

ُسبحاَنَك يا رَشيُد، َتعالَيَت يا ُمرِشُد، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر. ُسبحاَنَك يا نوُر، َتعالَيَت يا ُمَنوِّ

ُسبحاَنَك يا َنصيُر، َتعالَيَت يا ناِصُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

(- َمن يستحّق العقوبة. العفّو: المّحاء لذنوب َخلِقه. المنتقم: المؤاِخذ- على كراهيٍة )ال عن تشفٍّ  (((

الواسع: الذي أحاط علُمه وفضُله الحكيم- ِفعًل وترًكا- كّل خلِقه.  (2(

الَبّر: الصادق الواسُع الخير واإلحسان، العطوف.  (3(
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ُسبحاَنَك يا َصبوُر)))، َتعالَيَت يا صاِبُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا ُمحصي، َتعالَيَت يا ُمنشي)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا ُسبحاُن، َتعالَيَت يا َدّياُن)))، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا ُمغيُث، َتعالَيَت يا غياُث، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا فاِطُر، َتعالَيَت يا حاِضُر، أِجرنا ِمَن الّناِر يا ُمجيُر.

ُسبحاَنَك يا ذا الِعزِّ َوالَجماِل، َتباَركَت يا ذا الَجَبروِت))) َوالَجالِل.

 ٨٧ ٰلِِمنَي  ٱلظَّ ِمَن  ُكنُت  إِّنِ  ُسۡبَحَٰنَك  نَت 
َ
أ  ٓ إِلَّ إَِلَٰه   ٓ ﴿ لَّ ُسبحاَنَك 

اللُه  َوَصّلى  ٱلُۡمۡؤِمننَِي ﴾،  ُن ِۨج  َوَكَذٰلَِك   ۚ ٱۡلَغّمِ ِمَن  َوَنَّۡيَنُٰه  َلُۥ  فَٱۡسَتَجۡبَنا 
َونِۡعَم   ُ َو﴿ َحۡسبَُنا ٱللَّ ٱۡلَعٰلَِمنَي ﴾،  َرّبِ   ِ لِلَّ ﴿ َوٱۡلَۡمُد  وَآلِِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعلى 

َة إاّل ِباللِه الَعليِّ الَعظيِم. ٱلَۡوكِيُل ﴾، َوال َحوَل َوال قوَّ

الصبور: المستغني عن اإلسراع في إيقاع العقوبة، وإن كان ال تؤَمُن ِمنه.  (((

الُمنشئ: الخالُق ابتداًء خلًقا حسًنا يستمّر، وُينميِه شيًئا فشيًئا.  (2(

الدّيان: الذي يجزي العباد بأعمالهم.  (3(

القهر  منتهى  على  تدّل  لفِظها-  بفخامة  جبروت-  وكلمة  السلطان،  ذو  العظيم  القّهار  هو  الجّبار   (4(

والعَظمة والسلطنة.
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

قراءة سورة القدر)1): ]دقيقة[

صام  مؤمٍن  من  »ما  قال:   Q الصادق جعفر  اإلمام  عن 

نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ ﴾ عند سحوره وعند إفطاره، 
َ
آ أ فقرأ ﴿ إِنَّ

إاّل كان فيما بينهما كالمتشّحط))) بدمه في سبيل الله.«

دعاء رسول الله P عند اإلفطار)3):  ]ثواٍن قليلة[

الّلهمَّ لك ُصمنا، وعلى رزِقَك أفطرْنا، فتقّبْلُه ِمّنا. ذهَب الَظَماُء، وابتلَِّت 

العروُق، وَبِقَي األجُر.

دعاء أمير المؤمنين Q عند اإلفطار)4): ]ثواٍن قليلة[

نَت 
َ
إِنََّك أ ِبسِم الله. الّلهمَّ لك ُصمنا، وعلى ِرزِقَك أفطرْنا، فتقّبْلُه ﴿ ِمنَّاۖٓ 

ِميُع ٱۡلَعلِيُم ﴾. ٱلسَّ

أبى  إلى  باسناده  يعقوب،  بن  د  ُمَحمَّ إلى  بإسناده  األعمال  إقبال  في  طاوس  ابن  السّيد  رواه  ما  وهو   (((

يحيى الصنعانّي.

كالمضطرب، يعني له أجر الشهيد المقاتل.  (2(

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (3(

برواية الشيخ الطوسي عليه الرحمة في مصباح المتهّجد.  (4(
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دعاء اإلمام الصادق Q عند اإلفطار)1): ]ثواٍن قليلة[

وأِعّنا  مّنا،  تقّبْل  الّلهمَّ  فأفطرْنا.  وَرزََقنا  فُصمنا،  أعاَننا  الذي  لله  الحمد 

عليه، وسلِّْمنا فيه، وتسّلْمه مّنا في يسٍر منك وعافية. الحمُد لله الذي 

قضى عّنا يوًما من شهِر رمضان.

أحاديث اإلمام الصادق Q عّما ُيفطَر عليه:

ــام  اإلم ــْن  َع  M الكلينّي الشيخ  ــا  أوردهـ أحــاديــث  جملة  ــن  ِم

الصادق Q فيما يكون عليه اإلفطار، َقاَل:

َفإِْن  َعَلْيَها،  ُيْفِطُر  ِبَحْلَواَء  َبَدأَ  أَْفَطَر  إَِذا   P اللَّه رَُسوُل  »َكاَن   -

رٍَة أَْو َتَمرَاٍت، َفإَِذا أَْعَوَز َذلَِك ُكلُّه َفَماٍء َفاِتٍر...« لَْم َيِجْد َفُسكَّ

»َكاَن رَُسوُل اللَّه P ُيْفِطُر َعَلى التَّْمِر ِفي زََمِن التَّْمِر، وَعَلى   -

الرَُّطِب ِفي زََمِن الرَُّطِب.«

ُنوَب ِمَن اْلَقْلِب.« »اإلِْفَطاُر َعَلى اْلَماِء َيْغِسُل الذُّ  -

مغفرة عظيمة، دعاء عن اإلمام الصادق Q لطلب الحّج والمغفرة)2): 

]دقيقة[

اللَُّهمَّ ربَّ شهِر رَمضاَن، الذي أنزلَت فيِه القرآَن، وافترضَت على عباِدَك 

ٍد، وارزْقني حجَّ بيِتَك الحراِم، في  ٍد وآل ُمَحمَّ فيه الصياَم، صلِّ على ُمَحمَّ

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (((

من  »فإّنه  الحديث:  وتكملة   »... رمضان  شهر  من  ليلة  كل  في  »تقول   :  Q الصادق قال   (2(

عن  ثّم  الصدوق،  للشيخ  الهداية  كتاب  عن  نقًل  وهذا  سنة.«  أربعين  ذنوب  له  ُغفرت  ذلك  قال 
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

عامي هذا وفي كلِّ عاٍم، واغفْر لي تلَك الذنوَب العظاَم؛ فإّنه ال يغِفرُها 

غيرَُك يا رحمُن.

دعاء عن اإلمام الصادق Q لطلب الحّج، وطول العمر، وسعة الرزق، 

ونصرة الدين)1): ]دقيقة[

األَْمِر  ِفي  اْلَمْحُتوِم،  األَْمِر  ِمَن  ُر-  وُتَقدِّ َتْقِضي  ِفيَما  أَْسأَُلَك  إِنِّي  اللَُّهمَّ 

اِج َبْيِتَك  ُل- أَْن َتْكُتَبِني ِمْن ُحجَّ اْلَحِكيِم)))، ِمَن اْلَقَضاِء الَِّذي اَل ُيرَدُّ واَل ُيَبدَّ

ُذُنوُبُهْم،  اْلَمْغُفوِر  َسيَِّئاُتُهْم،  َعْنُهْم  ِر  اْلُمَكفَّ ُهْم،  َحجُّ اْلَمْبُروِر)))  اْلَحرَاِم، 

األَْمِر  ِمَن  ُر-  وُتَقدِّ َتْقِضي  َما  ِفي  َتْجَعَل  وأَْن  َسْعُيُهْم)))؛  اْلَمْشُكوِر 

اْلَمْحُتوِم، ِفي األَْمِر اْلَحِكيِم، ِفي لَْيَلِة اْلَقْدِر، ِمَن اْلَقَضاِء الَِّذي اَل ُيرَدُّ واَل 

ْن  ِممَّ َتْجَعَلِني  وأَْن  ِرزِْقي،  ِفي  َعَليَّ  َع  ُتَوسِّ وأَْن  ُعُمِري،  ُتِطيَل  أَْن  ُل-  ُيَبدَّ

َتْنَتِصُر ِبه لِِديِنَك، واَل َتْسَتْبِدْل ِبي َغْيِري.

أحد  فعن  اإلقبال  في  طاوس  ابن  السّيد  رواية  أّما  الرحمة.  عليه  المجلسّي  للعّلمة  األنوار  بحار 

المعصومين R، وفي آخرها إضافة: »يا عّلم«.

برواية الكلينّي في الكافي.  (((

ُيۡفَرُق  فِيَها   ٣ ُمنِذرِيَن  ُكنَّا  إِنَّا  َبَٰرَكٍةۚ  مُّ لَةٖ  لَۡ ِف  نَزۡلَنُٰه 
َ
أ آ  ﴿ إِنَّ الدخان:  سورة  في  سبحانه  قوِله  ِمن   (2(

ۡمٍر َحِكيٍم ﴾. قال السّيد محّمد حسين الطباطبائّي M في تفسير الميزان: »لألمور بحسب 
َ
ُكُّ أ

القضاء اإللهّي مرحلتان: مرحلة اإلجمال واإلبهام، ومرحلة التفصيل. وليلة القدر- على ما يدّل قوله 

ۡمٍر َحِكيٍم ﴾ ليلة يخرج فيها األمور من مرحلة اإلحكام ]يعني اإلجمال واإلبهام[ 
َ
﴿ فِيَها ُيۡفَرُق ُكُّ أ

إلى مرحلة التفصيل ]تفصيل األمور الكونّية[.«

المقبول ألّنه خالص لوجهه سبحانه.  (3(

إسراعهم بين الصفا والمروة.  (4(
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اآلخــرة:  صالح  لطلب  اإلقبال  في  ــاوس)1)  ط ابن  السّيد  ذكــره  دعــاء 

]دقيقتان[

الِِحيَن َفأَْدِخْلنا، َوِفي ِعلِّيِّيَن َفأَرَْفْعنا، َوِبَكأٍْس ِمْن  اللَُّهمَّ ِبَرْحَمِتَك ِفي الصَّ

ْجنا،  َفَزوِّ ِبَرْحَمِتَك  الِعيِن  الُحوِر  َوِمَن  َفاْسِقنا،  َسْلَسِبيٍل  َعْيٍن  ِمْن  َمِعيٍن 

الَجنَِّة  ِثماِر  َوِمْن  َفأَْخِدْمنا،  َمْكُنوٌن  ُلْؤُلٌؤ  َكأَنَُّهْم  الَمَخلَِّديَن  الِوْلداِن  َوِمَن 

َواالْسَتْبرَِق)))  َوالَحِريِر  ْنُدِس  السُّ ِثياِب  َوِمْن  َفأَْطِعْمنا،  ْيِر  الطَّ َوُلُحوِم 

َفأَْلِبْسنا.

ْق لَنا. َوصالَِح  َولَْيَلَة الَقْدِر، َوَحجَّ َبْيِتَك الَحراِم، َوَقْتال ِفي َسِبيِلَك َفَوفِّ

عاِء َوالَمْسأَلَِة َفاْسَتِجْب لَنا. يا خالَقنا اسمْع واستجْب لنا. الدُّ

ِمَن  َوَبراءًة  َفارَْحْمنا،  الِقياَمِة  َيْوَم  َواآلِخِريَن  لِيَن  األوَّ َجَمْعَت  َوإِذا 

الّناِر َفاْكُتْب لَنا، َوِفي َجَهنََّم َفال تجعْلنا، َوِفي َعذاِبَك َوَهواِنَك َفال َتْبَتِلنا، 

َوِفي  تجمْعنا،  َفال  ياِطيَن  الشَّ َوَمَع  ُتْطِعْمنا،  َفال  ِريِع)))  َوالضَّ الزَُّقوِم  َوِمَن 

َفال  الَقِطراِن  َوَسراِبيِل  الّناِر  ِثياِب  َوِمْن  َتُكبَّنا،  َفال  ُوُجوِهنا  َعلى  الّناِر 

نا. ُتْلِبْسنا، َوِمْن ُكلِّ ُسوٍء- يا ال إلَه إاّل أنَت، ِبَحقِّ ال إلَه إاّل أنَت- َفَنجِّ

أدعية  بين  وجعله  تأليفه  ِمن  أجّل  فهو  الدعاء،  أّلف  َمن  هو  طاوس  ابن  السّيد  أّن  يعني  ال  هذا   (((

المعصومين. فاألرجح هو أّن الدعاء ألحد المعصومين R، ونقله ابن طاوس ِمن غير أن يعّين 

صاحبه.

يباج وَرفيُعه، واإلِْسَتْبَرِق: غليظ الديباج. الديباج هو ثوب خيوط نسيجه الطولّية  الُسندس: رَقيق الدِّ  (2(

)المسّماة َسدى( حرير، وكذا خيوط النسج الَعرضّية التي ُتلحم بها )وتسّمى اللَّْحَمة(.

وَن  فَإِنَُّهۡم ٓأَلكُِ َيِٰطنِي ٦٥  ٱلشَّ نَُّهۥ رُُءوُس 
َ
َكأ َطۡلُعَها  ِحيِم ٦٤  ٱۡلَ ۡصِل 

َ
أ ِفٓ  ُرُج  تَۡ ﴿ َشَجَرةٞ  شجرة الَزّقوم   (3(

 :P النبّي عن  َضِيٖع ﴾،  ِمن  إِلَّ  َطَعاٌم  لَُهۡم  ﴿ لَّۡيَس  النار  وأهل  ٱۡلُُطوَن ﴾.  ِمۡنَها  َفَمالِ ُٔوَن  ِمۡنَها 
النار،  حرًّا من  وأشدُّ  الجيفة  وأنتُن من  الصبر  أمرُّ من  الشوك،  يشبه  النار  في  يكون  »الضريع شيء 

سّماه اللُه الضريع«. كما في مجمع البيان للفضل بن الحسن الطبرسّي )548ه(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

عثمان  بن  د  ُمَحمَّ  Q المهدّي اإلمــام  سفير  عن  االفتتاح  دعــاء 

الَعمرّي)1): ]عشر دقائق[

ِبَمنَِّك))).  واِب  لِلصَّ ٌد  ُمَسدِّ َوأَْنَت  ِبَحْمِدَك،  الثَّناَء  أَْفَتِتُح  إّني  اللَُّهمَّ 

َوأََشــدُّ  َوالرَّْحَمِة،  الَعْفِو  َمْوِضِع  ِفي  الرَّاِحِميَن  ــُم  أَرَْح أنََّك  َوأَْيَقْنُت 

الُمعاِقِبيَن ِفي َمْوِضِع النَّكاِل))) َوالنَِّقَمِة)))، َوأَْعَظُم الُمَتَجبِِّريَن ِفي َمْوِضِع 

الِكْبِرياِء))) َوالَعَظَمِة.

ِمْدَحِتي،  َسِميُع  يا  فاْسَمْع  َوَمْسأَلَِتَك،  ُدعاِئَك  ِفي  لِي  أَِذْنَت  اللَُّهمَّ 

ُكْرَبٍة  ِمْن  إِلِهي  يا  َفَكْم  َعْثرَِتي؛  َغُفوُر  يا  َوأَِقْل  َدْعَوِتي،  رَِحيُم  يا  َوأَِجْب 

َقْد َفرَّْجَتها، َوُهُموٍم َقْد َكَشْفَتها، َوَعْثرٍَة))) َقْد أََقْلَتها، َورَْحَمٍة َقْد َنَشرَْتها، 

َوَحْلَقِة))) َبالٍء َقْد َفَكْكَتها.

برواية الشيخ الطوسّي في كتاَبيه: مصباح المتهّجد، وتهذيب األحكام. وما بين المعقوفتين رواية السّيد   (((

ابن طاوس، علّي بن موسى )664هـ( في كتابه إقبال األعمال. ويظهر ِمن سنده أّنه عن طريق أخرى غير 

طريق الشيخ الطوسّي. قال: » فيما نذكره من دعاء االفتتاح وغيره من الدعوات التي تتكّرر كّل ليلة إلى 

د  د بن أبي قّرة بإسناده فقال: حّدثني أبو الغنائم ُمَحمَّ آخر شهر الفلح، فمن ذلك: الدعاء الذي ذكره ُمَحمَّ

د بن نصر السكونّي رضي  د بن ُمَحمَّ الله الحسنّي قال: أخبرنا أبو عمرو ُمَحمَّ د بن عبد  د بن ُمَحمَّ بن ُمَحمَّ

د بن عثمان البغدادّي M أن ُيخرج إلّي أدعية شهر رمضان  الله عنه، قال: سألت أبا بكر أحمد بن ُمَحمَّ

د بن عثمان بن السعيد الَعمرّي رضي الله عنه وأرضاه يدعو بها، فأخرج إلّي  التي كان عّمه أبو جعفر ُمَحمَّ

دفترًا مجّلًدا بأحمر، فنسخت منه أدعية كثيرة وكان من جملتها: وتدعو بهذا الدعاء في كل ليلة من شهر 

رمضان، فإّن الدعاء في هذا الشهر تسمعه الملئكة وتستغفر لصاحبه، وهو:...«

بإنعامك.  (2(

العقوبة التي تكون ِعبرة لآلخرة.  (3(

العقوبة التي ُتكافئ الذنب، فهي ُتلئمه وُتناسبه.  (4(

الملك والسلطان والعّزة.  (5(

زّلة، بمعنى خطيئة.  (6(

بلء استدار حولي وأحاط بي.  (((
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ُۥ  لَّ يَُكن  ﴿ َولَۡم  ا ﴾  َوَلٗ َوَل  ﴿ َصِٰحَبٗة  َيتَِّخْذ  لَْم  الَّذي  للِه  الَحْمُد 

ۡهُ تَۡكبَِيۢا ﴾))). ۖ َوَكّبِ ّلِ ٞ ّمَِن ٱلُّ ُۥ َوِلّ َشِيٞك ِف ٱلُۡمۡلِك َولَۡم يَُكن لَّ
الَحْمُد للِه ِبَجِمِيِع َمحاِمِدِه ُكلِّها، َعلى َجِميِع ِنَعِمِه ُكلِّها.

أَْمرِِه.  ِفي  لَُه  ُمناِزَع  َوال  ُمْلِكِه،  ِفي  لَُه  ُمضادَّ  ال  الَِّذي  للِه  الَحْمُد 

الَحْمُد للِه الَِّذي ال َشِريَك لَُه ِفي َخْلِقِه، َوال َشِبيَه لَُه ِفي َعَظَمِتِه.

الَحْمُد للِه الفاِشي ِفي الَخْلِق أَْمرُُه َوَحْمُدُه، الظاِهِر بالَكرَِم َمْجُدُه، 

إاِّل  الَعطاِء  َكثرَُة  َتِزيُدُه  َوال  َخزاِئُنُه،  َتْنُقُص  الَِّذي ال  َيَدُه،  بالُجوِد  الباِسِط 

اُب. ُجوًدا وََكرًَما، إِنَُّه ُهَو الَعِزيُز الَوهَّ

اللَُّهمَّ إّني أَْسأَُلَك َقِلياًل ِمْن َكِثيٍر، َمَع َحاَجٍة ِبي إِلَْيِه َعِظيَمٍة، ِوِغناَك 

َعْنُه َقْديٌم، َوُهَو ِعْنِدي َكِثيٌر، َوُهَو َعَلْيَك َسْهٌل َيِسيٌر.

َعْن  َوَصْفَحَك  َخِطيَئِتي،  َعْن  َوَتجاُوزََك  َذنبي،  َعْن  َعْفَوَك  إِنَّ  اللَُّهمَّ 

ُظْلِمي، َوَسْترََك َعَلى َقِبيِح َعَمِلي، َوِحْلَمَك َعْن َكِثيِر ُجرِْمي- ِعْنَدما كاَن ِمْن 

َخَطئي َوَعْمِدي- أَْطَمَعِني ِفي أَْن أَْسأَلََك ما ال أْسَتْوِجُبُه ِمْنَك، الَِّذي َرزَْقَتِني 

أَْدُعوَك  َفِصرُْت  إِجاَبِتَك،  ِمْن  َوَعرَّْفَتِني  َقْدرَِتَك،  ِمْن  َوأََرْيَتِني  رَْحَمِتَك،  ِمْن 

))) َعَلْيَك ِفيما َقَصْدُت ِفيِه  آِمًنا، َوأَْسأَُلَك ُمْسَتأِْنًسا، ال خاِئًفا َوال َوِجاًل، ُمِدالًّ

َعنِّي ُهَو َخْيٌر  َعنِّي َعَتْبُت ِبَجْهِلي َعَلْيَك! َولََعلَّ الَِّذي أَْبَطأَ  إِلَْيَك، َفإْن أَْبَطأَ 

ِمْنَك  لَِئيٍم  عْبٍد  َعلى  أَْصَبَر  َكِريًما  َمْولًى  أََر  َفَلْم  األُُموِر.  ِبعاِقَبِة  لِِعْلِمَك  لِي 

»الله  بقول:  القرآنّي-  لألمر  امتثااًل  والتكبيُر-  الدعاء-  قطع  عن  كنايًة  الصوت-  خفُض  اللئق  من   (((

أكبر«.

مُتجّرًئا عليك ثقًة مّني بحّبك إّياي. ِمن الدالل.  (2(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ُد  ُض إِلَْيَك، َوَتَتَودَّ ؛ إّنك َتْدُعوِني َفُأَولِّي َعْنَك، َوَتَتَحبَُّب إلّي َفأََتَبغَّ َعليَّ يا ربِّ

َل))) َعَلْيَك! َفَلْم َيْمَنْعَك ذلَِك ِمَن الرَّْحَمِة  إلّي َفال أَْقَبُل ِمْنَك، َكأَنَّ لَِي التََّطوُّ

ِل عليَّ ِبُجوِدَك وََكرَِمَك. َفارَْحْم َعْبَدَك الجاِهَل،  ، َوالتََّفضُّ لِي، َواإلِْحساِن إلَيَّ

َوُجْد َعَلْيِه ِبَفْضِل إِْحساِنَك، إنَّك َجواٌد َكِريٌم.

فالِِق)))  ياِح،  الرِّ ِر  ُمَسخِّ الُفْلِك،  ُمْجِري  الُمْلِك،  مالِِك  للِه  الَحْمُد 

يِن، ربِّ العالَِميَن. اإلِْصباِح، َدّياِن الدَّ

الَحْمُد للِه َعلى ِحْلِمِه َبْعَد ِعْلِمِه، َوالَحْمُد للِه َعلى َعْفِوِه َبْعَد ُقْدرَِتِه، 

َوالَحْمُد للِه َعلى ُطوِل أَناِتِه))) ِفي َغَضِبِه، َوُهَو القادر َعلى ما ُيِريُد.

ْزِق، ِذي الَجالِل َواإلْكراِم، َوالَفْضِل  الَحْمُد للِه خالِِق الَخْلِق، باِسِط الرِّ

َواإلْنعاِم، الَِّذي َبُعَد َفال ُيرى، َوَقرَُب َفَشِهَد النَّْجوى، َتبارََك َوَتعالى.

َوال  ُيشاِكُلُه)))،  َشِبيٌه  َوال  ُيعاِدُلُه،  ُمناِزٌع  لَُه  لَْيَس  الَِّذي  للِه  الَحْمُد 

َفَبَلَغ  الُعَظماُء،  لَِعَظَمِتِه  َوَتواَضَع  األَِعزَّاَء،  ِبِعزَِّتِه  َقَهَر  ُيعاِضُدُه))).  َظِهيٌر 

ِبُقْدرَِتِه ما َيشاُء.

الَحْمُد للِه الَِّذي ُيِجيُبِني ِحيَن ُأناِديِه، َوَيْسُتُر عليَّ ُكلَّ َعْورٍَة))) وأَنا 

َقْد  َهِنيَئٍة  َمْوِهَبٍة  ِمْن  َفَكْم  أُجاِزيِه؛  َفال  عليَّ  النِّْعَمَة  ُم  َوُيَعظِّ أَْعِصيِه، 

التفّضل الذي أعُظم به عندك. والَطول ال يكون إاّل من المتبوع المنِعم على التابِع المنَعم عليه.  (((

الذي شّق اإلصباَح ِمن الليل.  (2(

حلمه ورفقه )وتمّهله في إنزال العقوبة(.  (3(

ُيشابهه.  (4(

ُمعيٌن يساعده.  (5(

ذنب مسيء يؤذيني انكشافه ويؤذي من يّطلع عليه.  (6(
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فُأْثِني  أَراِني،  َقْد  َوَبْهَجٍة موِنَقٍة)))  َكفاِني،  َقْد  َمُخوَفٍة  َوَعِظيَمٍة  أَْعطاِني، 

َعَلْيِه حاِمًدا، َوأَْذُكرُُه ُمَسبًِّحا))).

الَحْمُد للِه الَِّذي ال ُيْهَتُك ِحجاُبُه، َوال ُيْغَلُق باُبُه، َوال ُيرَدُّ ساِئُلُه، َوال 

ُيَخيَُّب آِمُلُه.

َوَيرَْفُع  الِِحيَن،  الصَّ ي  َوُيَنجِّ الخاِئِفيَن،  ُيْؤِمُن  الَّــِذي  للِه  الَحْمُد 

الُمْسَتْضَعِفيَن، َوَيَضُع الُمْسَتْكِبِريَن، َوُيْهِلُك ُمُلوًكا َوَيْسَتْخِلُف آَخِريَن.

َنكاِل)))  الهاِرِبيَن،  ُمْدرِِك  الَظَلَمِة،  ُمِبيِر  الَجبَّاريَن،  قاِصِم  للِه  الَحْمُد 

ُمْعَتَمِد  الِِبيَن،  الطَّ حاجاِت  َمْوِضِع  الُمْستْصِرِخيَن)))،  َصِريِخ  الِِميَن،  الظَّ

الُمْؤِمِنيَن.

َوَتْرُجُف)))  اُنها،  َوُسكَّ ماُء  السَّ ُتْرِعُد)))  َخْشَيِتِه  ِمْن  الَِّذي  للِه  الَحْمُد 

ارُها، َوَتُموُج الِبحاُر َوَمْن َيْسَبُح ِفي َغَمراِتها. األَرُْض َوُعمَّ

َو﴿ ُيۡطعُِم  ُيْرَزُق،  َوال  َوَيْرُزُق  ُيْخَلْق،  َولَْم  َيْخُلُق  الَِّذي  للِه  الَحْمُد 

َوَل ُيۡطَعُمۗ ﴾، َوُيِميُت األَْحياَء َوُيْحيي الَمْوتى، َوُهَو حيٌّ ال َيُموُت، ِبَيِدِه 
ءٖ قَِديٞر ﴾. ِ َشۡ

ٰ ُكّ الَخْيُر، َوُهَو ﴿ َعَ

حسنة المظهر ُتعجب الناظرين.  (((

وبعد  لله«،  »الحمد  خافت:  خفيض  بصوٍت  حامًدا،  بعد  والقول  الدعاء،  قطُع  اللئق  من  أليس   (2(

مسّبًحا: »سبحان الله«؟

ِعقاب يكون أمثولة لغيره.  (3(

مغيث المستغيثين.  (4(

تأخذها الِرعدة، االرتعاش واالضراب في الجسم من الخوف.  (5(

تضطرب وال تستقّر من الخوف.  (6(
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

َوَحِبيِبَك  َوَصِفيَِّك،  َوأَِميِنَك  َورَُسولَِك،  َعْبِدَك  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

َوأَْحَسَن  أَْفَضَل  رِساالِتَك،  َوُمَبلِِّغ  ِسرَِّك،  َوحاِفِظ  َخْلِقَك،  ِمْن  َوِخَيرَِتَك))) 

َوأَْكَثَر ما َصلَّْيَت  َوأَْسنى،  َوأَْطَهَر  َوأَْطَيَب  َوأَْنمى،  َوأَْزكى  َوأَْكَمَل  َوأَْجَمَل، 

َوأَْنِبياِئَك  ِعباِدَك،  ِمْن  أََحٍد  َعلى  َوَسلَّْمَت  َوَتَحنَّْنَت،  ْمَت  َوَتَرحَّ َوباَرْكَت، 

َورُُسِلَك، َوَصْفَوِتَك َوأَْهِل الَكراَمِة َعَلْيَك ِمْن َخْلِقَك.

العالَِميَن))).  رَُسوِل ربِّ  َوَوِصيِّ  الُمْؤِمِنيَن،  أَِميِر  عليٍّ  َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

العالَِميَن.  ِنساِء  َسيَِّدِة  ]الزهراِء[  ِفاِطَمَة  اِهرَِة،  الطَّ يَقِة  دِّ الصِّ َعلى  َوَصلِّ 

َسيَِّدْي  َوالُحَسْيِن،  الَحَسِن  الُهدى،  َوإِماَمِي  الرَّْحَمِة،  ِسْبَطي  َعلى  َوَصلِّ 

ِد  ِة الُمْسِلِميَن، ]عليِّ ْبِن الُحَسْيِن، َوُمَحمَّ َشباِب أَْهِل الَجنَِّة. َوَصلِّ َعلى أَِئمَّ

ِد  د، َوُموسى ْبِن َجْعَفٍر، وعليِّ ْبِن ُموسى، َوُمَحمَّ ْبِن علّي، َوَجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

 ] المهديِّ الهادي  َوالَخَلِف  علّي،  ْبِن  َوالَحَسِن  د،  ُمَحمَّ ْبِن  وعليِّ  علّي،  ْبِن 

ُحَجِجَك َعلى ِعباِدَك، َوأَُمناِئَك ِفي ِبالِدِك، َصالًة َكِثيرًَة داِئَمًة.

الُمْنَتَظِر،  َوالَعْدِل  ِل،  الُمَؤمَّ القاِئِم  ِك  أَْمــرِ َولِيِّ  َعلى  َوَصلِّ  اللَُّهمَّ 

العالَِميَن.  ربَّ  يا  الُقُدِس)))  ِبُروِح  َوأَيِّْدُه  ِبيَن،  الُمَقرَّ ِبَمالِئَكِتَك  احُفْفُه 

األَرِْض  ِفي  اْسَتْخِلْفُه  ِبِديِنَك،  َوالقاِئَم  ِكتاِبَك،  إِلى  اِعَي  الدَّ اْجَعْلُه  اللَُّهمَّ 

أَْبِدْلُه  لَُه،  ارَْتَضْيَتُه  الَِّذي  ِديَنُه  لَُه  ْن  َمكِّ َقْبِلِه،  ِمْن  الَِّذيَن  اْسَتْخَلْفَت  َكما 

ِمْن َبْعِد َخْوِفِه أَْمًنا، َيْعُبُدَك ال ُيْشرُِك ِبَك َشْيًئا))).

اختيارك.  (((

ليس في كتاَبي الطوسّي وال في بعض نسخ اإلقبال: »عبِدك ووليِّك، وأخي رسوِلك، وحّجِتك على   (2(

خلِقك، وآيِتك الكبرى، والنبِأ العظيم.« وال بأس بإضافتها بناًء على ُنسخ اإلقبال األخرى.

في الروايات ملك أعظم من جبرائيل، وقيل هو جبرائيل، وعند بعضهم هو تأييد إلهّي.  (3(

َكَما  ۡرِض  َۡ
ٱل ِف  لََيۡسَتۡخلَِفنَُّهۡم  ٰلَِحِٰت  ٱلصَّ وََعِملُواْ  ِمنُكۡم  َءاَمُنواْ  يَن  ٱلَِّ ٱللَُّ  ﴿ وََعَد  النور:  سورة  في   (4(
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ِبِه، اْنُصرُْه َنْصرًا َعِزيزًا. اللَُّهمَّ  ِبِه، َواْنُصرُْه َواْنَتِصْر  اللَُّهمَّ أَِعزَُّه َوأَْعِزْز 

أَْظِهْر ِبِه ِديَنَك، وِملََّة))) ]َوُسنََّة خ.ل.[ َنِبيَِّك، حّتى ال َيْسَتْخِفَي ِبَشْيٍء ِمَن 

، َمخاَفَة))) أََحٍد ِمَن الَخْلِق.  الَحقِّ

اللَُّهمَّ إّنا َنْرَغُب إِلَْيَك ِفي َدْولٍَة َكِريَمٍة، ُتِعزُّ ِبها اإلِْسالَم َوأَْهَلُه، َوُتِذلُّ 

إِلى  َوالقاَدِة  طاَعِتَك،  إِلى  عاِة  الدُّ ِمَن  ِفيها  َوَتْجَعُلنا  َوأَْهَلُه،  النِّفاَق  ِبها 

ْنيا َواآلِخرَِة. َسِبيِلَك، َوَتْرُزُقنا ِبها َكراَمَة الدُّ

ْلناُه، َوما َقَصرْنا َعْنُه َفَبلِّْغناُه. اللَُّهمَّ ما َعرَّْفَتنا ِمَن الَحقِّ َفَحمِّ

وََكثِّْر  َفْتَقنا،  ِبِه  َوارِْتْق  َصْدَعنا،  ِبِه  َواْشَعْب  َشَعَثنا)))،  ِبِه  اْلُمْم  اللَُّهمَّ 

ِبِه ِقلََّتنا، وأعزَّ ِبِه ِذلََّتنا، َوأَْغِن ِبِه عاِئَلنا)))، َواْقِض ِبِه َعْن ُمْغرَِمنا)))، َواْجُبْر 

َوُفكَّ  ُوُجوَهنا،  ِبِه  َوَبيِّْض  ُعْسرَنا،  ِبِه  ْر  َوَيسِّ َخلََّتنا)))،  ِبِه  َوُسدَّ  َفْقرَنا،  ِبِه 

َدْعَوَتنا،  ِبِه  َواْسَتِجْب  َمواِعيَدنا،  ِبِه  َوأَْنِجْز  َطِلَبَتَنا،  ِبِه  َوأَْنِجْح  أَْسرَنا،  ِبِه 

]وأعطنا به سؤلَنا، وبّلغنا به ِمَن الدنيا واآلخرِة آمالَنا[، َوأْعِطنا ِبِه َفْوَق 

رَْغَبِتنا. يا َخْيَر الَمْسُؤولِيَن، َوأَْوَسَع الُمْعِطيَن، اْشِف ِبِه ُصُدورَنا، َوأَْذِهْب 

ۡمٗناۚ 
َ
أ َخۡوفِِهۡم  َبۡعِد  ّمِۢن  نَلَُّهم  َوَلَُبّدِ لَُهۡم  ٱۡرتََضٰ  ِي  ٱلَّ دِيَنُهُم  لَُهۡم  َوَلَُمّكَِنَّ  َقۡبلِِهۡم  ِمن  ِيَن  ٱلَّ ٱۡسَتۡخلََف 

.﴾ ۚ ا َيۡعُبُدونَِن َل يُۡشُِكوَن ِب َشۡي ٔٗ
دين نبيَِّك المحفوظة عقيدته، والمواَظب على شعائِره.  (((

ليس بالضرورة أن يكون صاحُب العصر عليه الصلوات خائًفا على نفسه من القتل، مأمورًا بالمحافظة   (2(

من  نفِسِه  الحّق  على  خوُفه  يكون  أن  فيمكن  البشرّية.  خلص  في  دور  من  ُيمّثله  لما  حياته  على 

التكذيب والمعاندة والمعاداة.

اجمع به تفّرقنا. وما هو آٍت أيًضا بمعنى لّم الشمل.  (3(

فقيرنا، وكثير العيال مّنا.  (4(

َمن عليه غرامات للناس، ديون تلزمه.  (5(

حاجتنا وفقرنا، في األصل هي الثقبة الصغيرة.  (6(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ِبِه َغْيَظ ُقُلوِبنا، َواْهِدنا ِبِه لِما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن الَحقِّ ِبإِْذِنَك، إّنك َتْهِدي 

الَحقِّ  إِلَه  نا،  َوَعُدوِّ َعُدوَِّك  َعلى  َواْنُصرْنا  ُمْسَتِقيٍم،  ِصراٍط  إِلى  َتشاُء  َمْن 

آِميَن))).

اللَُّهمَّ إّنا َنْشُكو إِلَْيَك َفْقَد َنِبيِّنا ]َصَلواُتَك َعَلْيِه وَآلِِه[، َوَغْيَبَة إماِمنا، 

ٍد  ُمَحمَّ َفَصلِّ َعلى  َعَلْينا،  الزَّماِن  َوَتظاُهَر  ِبنا،  الِفَتِن  َة  َوِشدَّ نا،  َعُدوِّ وََكْثرََة 

ُتِعزُُّه،  َوَنْصٍر  َتْكِشُفُه،  َوِبُضٍر  ُلُه،  ُتَعجِّ ِبَفْتٍح  ذلَِك  َعلى  َوأَِعّنا  ٍد،  ُمَحمَّ وَآِل 

ُتْلِبُسناها،  ِمْنَك  َوعاِفَيٍة  ُتَجلُِّلناها،  ِمْنَك  َورَْحَمٍة  ُتْظِهرُُه،  حقٍّ  َوُسْلطاِن 

ِبَرْحَمِتَك يا أرَْحَم الرَّاِحِميَن.

دعاء الجوشن الكبير)2)

يا  َكريُم،  يا  رَحيُم،  يا  رَحمُن،  يا  أللُه،  يا  ِباسِمَك  أسأُلَك  إّني  اللُهمَّ   (((

ُمقيُم، يا َعظيُم، يا َقديُم، يا َعليُم، يا َحليُم، يا َحكيُم، ُسبحاَنَك يا ال إلَه 

. إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

اسم فعل بمعنى: استِجْب.  (((

بما  الله عليه، مقارًنا  الكفعمّي رحمة  إبراهيم  للشيخ  البلد األمين والدرع الحصين  نقًل عن كتاب   (2(

عظيم  الشأن،  رفيع  الدعاء  هذا  هو:  به  وتعريفه  الرحمة.  عليه  المجلسّي  للشيخ  األنوار  بحار  في 

 R المنزلة، جليل القدر، مروي عن السّجاد زين العابدين، عن أبيه، عن جّده علّي بن أبي طالب

وعليه  اشتّدت،  وقد  غزواته  بعض  في  وهو   P النبّي على   Q جبرئيل به  نزل   P النبّي عن 

عليك  يقرأ  ربك  محّمد،  »يا  وقال:   ،Q جبرئيل فهبط  تعالى،  الله  فدعا  آلمه،  ثقيل  جوشن 

به  دعا  ومن  وألّمتك...  لك  أمان  فهو  الدعاء؛  هذا  واقرأ  الجوشن  هذا  اخلع  لك:  ويقول  السلم 

ألف ملك  له سبعون  القدر، وُخلق  ليلة  تعالى ]ثواب[  الله  أّول شهر رمضان أعطاه  بنّية خالصة في 

يسّبحون الله ويقّدسونه، وُجعل ثوابهم لمن دعا به... يا محّمد ومن دعا به في شهر رمضان ثلث 

مّرات أو مرة واحدة، حّرم الله جسده على النار، ووجبت له الجّنة، ووّكل اللُه به ملكين يحفظانه من 

المعاصي وكان في أمان الله تعالى طول حياته، وعند مماته...« وعن قراءته قال: »هو ِمائة فصل، 
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رَجاِت، يا َوليَّ  َعواِت، يا رافَع الدَّ ))) يا َسيَِّد الّساداِت، يا ُمجيَب الدَّ

التَّوباِت، يا  الَحَسناِت، يا غاِفَر الَخطيئاِت، يا ُمعطَي الَمسأالِت، يا قاِبَل 

سامَع األصواِت، يا عالَِم الَخفياِت، يا دافَع الَبلياِت، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل 

. أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

َخيَر  يا  الّناِصريَن،  َخيَر  يا  الفاِتحيَن،  َخيَر  يا  الغاِفريَن،  َخيَر  يا   (((

َخيَر  يا  الحاِمديَن،  َخيَر  يا  الوارِثيَن،  َخيَر  يا  الّرازِقيَن،  َخيَر  يا  الحاِكميَن، 

إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك  الُمحِسنيَن،  َخيَر  يا  الُمنزِليَن،  َخيَر  يا  اِكريَن،  الذَّ

. أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

))) يا َمن لَُه الِعزَُّة َوالَجماُل، يا َمن لَُه الُقدرَُة َوالَكماُل، يا َمن لَُه 

حاِب الثِّقاِل، يا  الُملُك َوالَجالُل، يا َمن ُهَو الَكبيُر الُمَتعاِل، يا ُمنشَئ السَّ

َشديُد  ُهَو  َمن  يا  الِحساِب،  َسريُع  ُهَو  َمن  يا  الِمحاِل)))،  َشديُد  ُهَو  َمن 

الِعقاِب، يا َمن ِعنَدُه ُحسُن الثَّواِب، يا َمن ِعنَدُه ُامُّ الِكتاِب، ُسبحاَنَك يا 

. ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

))) اللُهمَّ إّني أسأُلَك ِباسِمَك يا َحنَّاُن، يا َمنَّاُن، يا َدّياُن، يا ُبرهاُن، يا 

))) َوالَبياِن،  ُسلطاُن، يا رِضواُن، يا ُغفراُن، يا ُسبحاُن، يا ُمسَتعاُن، يا ذا الَمنِّ

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

إال  إله  ال  يا  ’سبحانك  آخره:  في  وتقول  منها  فصل  كل  أّول  في  وتبسمل  أسماء،  عشرة  فصل  كّل 

أنت، الغوث الغوث صّل على محّمد وآل محّمد، وخّلصنا من النار يا رّب، يا ذا الجلل واإلكرام يا 

أرحم الراحمين.’« والمشهور من طريقة قراءته مخالٌف له.

ُة، والَعذاُب. دَّ ُة والشِّ ْدبيُر جهرًة وخفيًة، والُقْدرَُة والُقوَّ التَّ  (((

قبل  بالنوال  يبتدئ  الذي  الُمنِعم،  الُمعطي  المّنان:  عنه.  أعرض  من  على  ُيقِبل  الذي  الحّنان:   (2(

السؤال. الدّيان: الذي يجزي العباد بأعمالهم. السبحان: التنّزه عن كّل ما ال يليق، والسّبوح اسٌم 
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

شيٍء  ُكلُّ  استسّلم  َمن  يا  لَِعَظَمِتِه،  شيٍء  ُكلُّ  َتواَضَع  َمن  يا   (((

لُِقدرَِتِه، يا َمن َذلَّ ُكلُّ شيٍء لِِعزَِّتِه، يا َمن َخَضَع ُكلُّ شيٍء لَِهيَبِتِه، يا َمن 

الِجباُل ِمن َمخاَفِتِه، يا َمن  َقِت  َتَشقَّ انقاَد ُكلُّ شيٍء ِمن َخشَيِتِه، يا َمن 

ماواُت ِبأمرِِه، يا َمن اسَتَقرَِّت األرَضوَن ِبإذِنِه، يا َمن ﴿ َويَُسّبُِح  قاَمِت السَّ

ٱلرَّۡعُد ِبَۡمِدهِۦ ﴾، يا َمن ال َيعَتدي َعلى أهِل َممَلَكِتِه، ُسبحاَنَك يا ال إلَه 
. إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ُمجزَِل  يا  الرَّجايا،  ُمنَتهى  يا  الَباليا،  كاِشَف  يا  الخطايا،  غاِفَر  يا   (((

ساِمَع  يا  الَمنايا،  قاضَي  يا  الَبرايا،  راِزَق  يا  الَهدايا،  واِهَب  يا  الَعطايا، 

أنَت،  إاّل  إلَه  يا ال  ُسبحاَنَك  األُسارى،  ُمطِلَق  يا  الَبرايا،  باِعَث  يا  كايا،  الشَّ

. الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ناِء، يا  )8) يا ذا الَحمِد َوالثَّناِء، يا ذا الَفخِر َوالَبهاِء، يا ذا الَمجِد َوالسَّ

ذا الَعهِد َوالَوفاِء، يا ذا الَعفِو َوالرِّضاِء، يا ذا الَمنِّ َوالَعطاِء، يا ذا الَفصِل 

خاِء، يا ذا اآلالء))) َوالنَّعماِء،  َوالَقضاِء، يا ذا الِعزِّ َوالَبقاِء، يا ذا الجوِد َوالسَّ

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)9) اللُهمَّ إّني أسأُلَك ِباسِمَك يا ماِنُع، يا داِفُع، يا راِفُع، يا صاِنُع)))، 

يا ال  يا موِسُع، ُسبحاَنَك  يا واِسُع،  يا شاِفُع،  يا جاِمُع،  يا ساِمُع،  ناِفُع،  يا 

. إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ال يجوز لغير الله سبحانه. المّن: اإلنعام.

اآلالء هي النعم الكثيرة التي يطول بقاؤها، جمع َأْلو وإًلى وَأًلى.  (((

ا دقيًقا حِذًقا، والمنعم عليهم بخيره. الصانع: مرّكب الَخلِق تركيًبا قصديًّ  (2(
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ُكلِّ  راِزَق  يا  َمخلوٍق،  ُكلِّ  خالَِق  يا  َمصنوٍع،  ُكلِّ  صاِنَع  يا   ((0(

َمرزوٍق، يا مالَِك ُكلِّ َمملوٍك، يا كاِشَف ُكلِّ َمكروٍب، يا فاِرَج ُكلِّ َمهموٍم، 

يا راِحَم ُكلِّ َمرحوٍم، يا ناِصَر ُكلِّ َمخذوٍل، يا ساِتَر ُكلِّ َمعيوٍب، يا َملَجأَ 

ُكلِّ َمطروٍد، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر 

. يا رَبِّ

تي، يا رَجائي ِعنَد ُمصيَبتي، يا مؤِنسي ِعنَد  تي ِعنَد ِشدَّ )))) يا ُعدَّ

ِعنَد  غياثي  يا  ِنعَمتي،  ِعنَد  َولّيي  يا  ُغرَبتي،  ِعنَد  صاِحبي  يا  َوحَشتي، 

ِعنَد  َملَجئي  يا  افِتقاري،  ِعنَد  َغنائي  يا  َحيرَتي،  ِعنَد  َدليلي  يا  ُكرَبتي، 

الَغوَث  أنَت،  إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك  َمفَزعي،  ِعنَد  ُمعيني  يا  اضِطراري، 

. الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

نوِب، يا َستَّاَر الُعيوِب، يا كاِشَف  اَر الذُّ )))) يا َعاّلَم الُغيوِب، يا َغفَّ

َر الُقلوِب، يا أنيَس  الُكروِب، يا ُمَقلَِّب الُقلوِب، يا َطبيَب الُقلوِب، يا ُمَنوِّ

َس الُغموِم)))، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت،  الُقلوِب، يا ُمَفرَِّج الُهموِم، يا ُمَنفِّ

. الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

يا  وَكيُل،  يا  َجميُل،  يا  َجليُل،  يا  ِباسِمَك  أسأُلَك  إّني  اللُهمَّ   ((((

َكفيُل، يا َدليُل، يا َقبيُل، يا ُمديُل، يا ُمنيُل، يا ُمقيُل، يا ُمحيُل)))، ُسبحاَنَك 

. يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

المحبوب-  األمر  أو جلب  وقوعه،  قبل  دفعه-  الممكن  المكروه-  األمر  دفع  الفكر في  انشغال  الهّم:   (((

الممكن جلبه- قبل وقوعه. والغّم: انقباض في القلب لوقوع ضرر ال ُيمكن دفعه.

الَقبيل: الضامن والكفيل. الُمديل: الناصر الذي ينقل الَغلبة من ناس إلى ناس. الُمنيل: المعطي.   (2(

الُمقيل: المتجاوُز عن السّيئة. الُمحيل: الناقُل األموَر ِمن حال إلى حال.
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

َصريَخ  يا  الُمسَتغيثيَن،  غياَث  يا  الُمَتَحيِّريَن،  َدليَل  يا   ((((

الُمسَتصِرخيَن، يا جاَر الُمسَتجيريَن، يا أماَن الخاِئفيَن، يا َعوَن الُمؤِمنيَن، 

يا راِحَم الَمساكيَن، يا َملَجأ العاصيَن، يا غاِفَر الُمذِنبيَن، يا ُمجيَب َدعَوِة 

الُمضَطّريَن، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر 

. يا رَبِّ

األمِن  ذا  يا  َواالمِتناِن،  الَفضِل  ذا  يا  َواإلحساِن،  الجوِد  ذا  يا   ((((

الرَّحَمِة  يا ذا  َوالَبياِن،  الِحكَمِة  يا ذا  بحاِن)))،  َوالسُّ الُقدِس  يا ذا  َواألماِن، 

الَرأَفِة  يا ذا  لطاِن،  َوالسُّ الَعَظَمِة  يا ذا  َوالُبرهاِن،  ِة  الُحجَّ يا ذا  َوالرِّضواِن، 

الَغوَث  أنَت،  إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك  َوالُغفراِن،  الَعفِو  ذا  يا  َوالُمسَتعاِن، 

. الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)))) يا َمن ُهَو رَبُّ ُكلِّ شيٍء، يا َمن ُهَو إلُه ُكلِّ شيٍء، يا َمن ُهَو 

صاِنُع ُكلِّ شيٍء، يا َمن ُهَو خالُِق ُكلِّ شيٍء، يا َمن ُهَو َقبَل ُكلِّ شيٍء، يا 

َمن ُهَو َبعَد ُكلِّ شيٍء، يا َمن ُهَو َفوَق ُكلِّ شيٍء، يا َمن ُهَو عالٌِم بُكلِّ 

شيٍء،  ُكلُّ  َوَيفنى  َيبقى  َمن  يا  شيٍء،  ُكلِّ  َعلى  قاِدٌر  ُهَو  َمن  يا  شيٍء، 

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ُن، يا  ُن، يا ُمَلقِّ )))) اللُهمَّ إّني أسأُلَك، يا ُمؤِمُن، يا ُمَهيِمُن، يا ُمَكوِّ

ُم، ُسبحاَنَك يا ال  ُن، يا ُمَزيُِّن)))، يا ُمعِلُن، يا ُمَقسِّ ُن، يا ُمَمكِّ ُمبّيُن، يا ُمَهوِّ

. إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

التنّزه عن كّل ما ينقض الكمال.  (((

الُمؤِمن: عن الصادق Q: »سّمي تعالى مؤمًنا ألّنه ُيؤمن عذاَبه من أطاعه.« الُمَهيمن: القائم   (2(

على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم، والشاهد عليهم، والحافظ. الُمبين والمبّين: المظهر حكمته 

ٱٓأۡلَيِٰت ﴾.  لَُهُم   ُ نُبنَّيِ َكۡيَف  ﴿ ٱنُظۡر  المائدة:  سورة  وفي  بيناته،  ِمن  وأوضح  تدبيره  من  أبدى  بما 



148

)8)) يا َمن ُهَو في ُملِكِه ُمقيٌم، يا َمن ُهَو في ُسلطاِنِه َقديٌم، يا َمن 

ُهَو في َجاللِِه َعظيٌم، يا َمن ُهَو َعلى ِعباِدِه رَحيٌم، يا َمن ُهَو بُكلِّ شيٍء 

َمن  يا  َكريٌم،  ِبَمن رَجاُه  ُهَو  َمن  يا  َحليٌم)))،  ِبَمن َعصاُه  ُهَو  َمن  يا  َعليٌم، 

ُهَو في ُصنِعِه َحكيٌم، يا َمن ُهَو في ِحكَمِتِه لَطيٌف، يا َمن ُهَو في ُلطِفِه 

. َقديٌم، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)9)) يا َمن ال ُيرجى إاّل َفضُلُه، يا َمن ال ُيسأُل إاّل َعفُوُه، يا َمن ال 

ُينَظُر إاّل ِبرُُّه)))، يا َمن ال ُيخاُف إاّل َعدُلُه، يا َمن ال َيدوُم إاّل ُملُكُه، يا َمن 

َسَبَقت  َمن  يا  رَحَمُتُه،  شيٍء  ُكلَّ  َوِسَعت  َمن  يا  ُسلطاُنُه،  إاّل  ُسلطاَن  ال 

ِمثَلُه،  أَحٌد  لَيَس  َمن  يا  ِعلُمُه،  شيٍء  ِبُكلِّ  أحاَط  َمن  يا  َغَضَبُه،  رَحَمُتُه 

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

يا  التَّوِب،  قاِبَل  يا  نِب،  الذَّ غاِفَر  يا   ، الَغمِّ كاِشَف  يا   ، الَهمِّ فاِرَج  يا   ((0(

، يا  ، يا فالَِق الَحبِّ رِّ خالَِق الَخلِق، يا صاِدَق الَوعِد، يا موفي الَعهِد، يا عالَِم السِّ

. راِزَق األناِم، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

، يا  ، يا َمليُّ ، يا َغنيُّ ، يا َوفيُّ )))) اللُهمَّ إّني أسأُلَك ِباسِمَك يا َعليُّ

)))، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل 
، يا َوليُّ ، يا َقويُّ ، يا َبديُّ ، يا َزكيُّ ، يا رَضيُّ َحفيُّ

. أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

وفي  ۡرِض ﴾، 
َ
ٱۡل ِف  ُٰكۡم  نَّ َمكَّ ﴿ َولََقۡد  األعراف:  سورة  في  والقدرة؛  السلطان  الُمعطي  الممّكن: 

ۡرِض ﴾. المزّين: في سورة الكهف: ﴿ إِنَّا َجَعۡلَنا َما َعَ 
َ
نَّا ِلُوُسَف ِف ٱۡل سورة يوسف: ﴿ َوَكَذٰلَِك َمكَّ

ٍة َعَملَُهۡم ﴾. مَّ
ُ
ِ أ

ََّها ﴾، وفي سورة األنعام: ﴿ َكَذٰلَِك َزيَّنَّا لُِكّ ۡرِض زِيَنٗة ل
َ
ٱۡل

الحليم: كثير االبتعاد الحكيم عن إنزال العقوبة.  (((

خيره وإحسانه.  (2(

الطويل. وقد تكون مخّففة »المليء«، ففي  بالعيش  الزمان كلُّه، والممِهل والمنعم  له  : َمن  المليُّ  (3(
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

ُيؤاِخذ  لَم  َمن  يا  الَقبيَح،  َسَتَر  َمن  يا  الَجميَل،  أظَهَر  َمن  يا   ((((

يا  التَّجاُوِز)))،  َحَسَن  يا  الَعفِو،  َعظيَم  يا  تَر،  السِّ َيهِتِك  لَم  َمن  يا  ِبالَجريرَِة)))، 

واِسَع الَمغِفرَِة، يا باِسَط اليََّديِن ِبالرَّحَمِة، يا صاِحَب ُكلِّ َنجوى، يا ُمنَتهى ُكلِّ 

. َشكوى، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

الِمنَِّة  ذا  يا  الواِسَعِة،  الرَّحَمِة  ذا  يا  اِبَغِة)))،  السَّ النِّعَمِة  ذا  يا   ((((

ِة  الُحجَّ ذا  يا  الكاِمَلِة،  الُقدرَِة  ذا  يا  البالَِغِة،  الِحكَمِة  ذا  يا  اِبَقِة،  السَّ

ِة الَمتيَنِة،  اِئَمِة، يا ذا القوَّ القاِطَعِة، يا ذا الَكراَمِة الظاِهرَِة، يا ذا الِعزَِّة الدَّ

يا ذا الَعَظَمِة الَمنيَعِة، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا 

. ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ُلماِت، يا راِحم الَعَبراِت، يا  ماواِت)))، يا جاِعَل الظُّ )))) يا َبديَع السَّ

ُمقيَل الَعَثراِت، يا ساِتَر الَعوراِت)))، يا ُمحيَي األمواِت، يا ُمنزَِل اآليات، يا 

يِّئاِت، يا َشديَد النَِّقماِت، ُسبحاَنَك يا ال  َف الَحَسناِت، يا ماحَي السَّ ُمَضعِّ

. إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ِفيه  ُرِغَب  ِبَما  اْلَمِليُء  »وَأْنــَت  المبارك:  رمضان  شهر  وداع  في   Q العابدين زين  اإلمام  دعاء 

ِإَلْيَك«. الَحفّي: العاِلم اللطيف المعين. الزَكّي: جامع صفات الصلح، الطاهر عن النقص، النامي 

والمتزايد خيُره. الَبدّي: الذي يمحو ما يشاء ويختار. الَولّي: َمن يجب له الواَلء، الُملتَجأ إليه، القائم 

دائًما على تدبير أمور أتباعه نصرًا ورعايًة.

الذنب والجناية.  (((

العبور من المؤاخذة إلى العفو والصفح.  (2(

الزائدة.  (3(

خالق السماوات التي ال مثيَل لها، والتي هي على أفضل ما يكون من الخلقة.  (4(

الذنوب المسيئة التي يؤذي انكشافها صاحبها والمّطلع عليها.  (5(
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يا  ُمَدبُِّر،  يا  ُر،  ُمَقدِّ يا  ُر،  ُمَصوِّ يا  ِباسِمَك  أسأُلَك  إّني  اللُهمَّ   ((((

ُر، ُسبحاَنَك  ُم، يا ُمَؤخِّ ُر، يا ُمنِذُر، يا ُمَقدِّ ُر، يا ُمَبشِّ ُر، يا ُمَيسِّ ُر، يا ُمَنوِّ ُمَطهِّ

. يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

هِر الَحراِم، يا رَبَّ الَبَلِد الَحراِم،  )))) يا رَبَّ الَبيِت الَحراِم، يا رَبَّ الشَّ

يا رَبَّ الرُّكِن َوالَمقاِم، يا رَبَّ الَمشَعِر الَحراِم، يا رَبَّ الَمسِجِد الَحراِم، يا 

الِم، يا رَبَّ  الِم، يا رَبَّ التَّحيَِّة َوالسَّ رَبَّ الِحلِّ َوالَحراِم)))، يا رَبَّ الّنوِر َوالظَّ

َخلِّصنا  الَغوَث،  الَغوَث  أنَت،  إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك  األناِم)))،  في  الُقدرَِة 

. ِمَن الّناِر يا رَبِّ

اِدقيَن،  الصَّ أصَدَق  يا  العاِدليَن،  أعَدَل  يا  الحاِكميَن،  أحَكَم  يا   ((((

أسَمَع  يا  الحاِسبيَن،  أسَرَع  يا  الخالِقيَن،  أحَسَن  يا  اِهِريَن،  الطَّ أطَهَر  يا 

األكرَميَن،  أكرََم  يا  اِفعيَن،  الشَّ أشَفَع  يا  النَّاِظريَن،  أبَصَر  يا  اِمعيَن،  السَّ

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ۚ ﴾. الشهر  ّبِِهۡم َورِۡضَوٰٗنا َراَم يَۡبَتُغوَن فَۡضلٗ ّمِن رَّ ۡيَت ٱۡلَ البيت الحرام: الكعبة المشّرفة: ﴿ َوَلٓ َءآّمِنَي ٱۡلَ  (((

َخلََق  يَۡوَم   ِ ٱللَّ كَِتِٰب  ِف  َشۡهٗرا  َعَشَ  ٱۡثَنا   ِ ٱللَّ ِعنَد  ُهورِ  ٱلشُّ ةَ  ِعدَّ ﴿ إِنَّ  فيه،  القتال  َيحرم  ما  الحرام: 

الحرام:  البلد  َوَرَجٌب.  والُمَحرٌَّم  ِة  الِحجَّ َوُذو  الِقْعَدِة  ذو  وهي:   ﴾ ۚ ُحُرمٞ ۡرَبَعٌة 
َ
أ ِمۡنَهآ  ۡرَض 

َ
َوٱۡل َمَٰوِٰت  ٱلسَّ

َقاِم  مَّ ِمن  ُِذواْ  ﴿ َوٱتَّ إبراهيم:  َمقام  الكعبة  وُيقابل  زاويتها،  الكعبة  والمقام: ركن  الركن  المكّرمة.  مّكة 

فَْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاذُْكُروا 
َ
ۖ ﴾. المشعر الحرام: المزدلفة، موِضع قريب من مّكة: ﴿ فَإَِذا أ

إِبَۡرِٰه َۧم ُمَصّلٗ
مّكة  أو  المشّرفة،  الكعبة  فيه  الذي  نفسه  المسجد  هو  الحرام:  المسجد  اْلََراِم ﴾.  الَْمْشَعرِ  ِعنَْد   َ اللَّ
كّلها. وفي الروايات أّن حاضري المسجد الحرام أهّل مّكة وحواليها على ثمانية وأربعين ميًل: ﴿ فََوّلِ 

وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِمۚ ﴾. الِحّل والحرام: الحلل المباح والواجب تجّنبه.
جميع ما على األرض من الخلق، وغلبت في الداللة على البشر.  (2(
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴿ فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡلََراِمۚ ﴾

)8)) يا ِعماَد َمن ال ِعماَد لَُه، يا َسَنَد َمن ال َسَنَد لَُه، يا ُذخَر))) َمن 

يا َفخَر  لَُه،  يا غياَث َمن ال غياَث  لَُه،  يا ِحرَز))) َمن ال ِحرَز  لَُه،  ال ُذخَر 

َمن ال َفخَر لَُه، يا ِعزَّ َمن ال ِعزَّ لَُه، يا ُمعيَن َمن ال ُمعيَن لَُه، يا أنيَس َمن 

الَغوَث  أنَت،  إاّل  إلَه  يا ال  لَُه، ُسبحاَنَك  أماَن  أماَن َمن ال  يا  لَُه،  أنيَس  ال 

. الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)9)) اللُهمَّ إّني أسأُلَك ِباسِمَك يا عاِصُم، يا قاِئُم، يا داِئُم، يا راِحُم، 

يا سالُِم، يا حاِكُم، يا عالُِم، يا قاِسُم، يا قاِبُض، يا باِسُط)))، ُسبحاَنَك يا ال 

. إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

َمِن  َمِن اسَتعَصَمُه، يا راِحَم َمن اسَترَحَمُه، يا غاِفَر  )0)) يا عاِصَم 

َمِن  ُمكرَِم  يا  اسَتحَفَظُه،  َمِن  حاِفَظ  يا  اسَتنَصرَُه،  َمِن  ناِصَر  يا  اسَتغَفرَُه، 

ُمعيَن  يا  اسَتصَرَخُه،  َمِن  ِصريَخ  يا  اسَترَشَدُه،  َمِن  ُمرِشَد  يا  اسَتكرََمُه، 

الَغوَث  إلَه إاّل أنَت،  َمِن اسَتعاَنُه، يا ُمغيَث َمِن اسَتغاَثُه، ُسبحاَنَك يا ال 

. الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

يا داِئًما  َيناُم،  َقّيوًما ال  يا  ُيراُم،  لَطيًفا ال  يا  يا َعزيزًا ال ُيضاُم،   ((((

عالًِما  يا  َيفنى،  ال  باقًيا  يا  َيزوُل،  ال  َمِلًكا  يا  َيموُت،  ال  َحيًّا  يا  َيفوُت،  ال 

ما ُيّدَخر وُيحتَفظ به للستفادة ِمن وقَت الضرورة.  (((

ِحصن.  (2(

الدائم: ما ليس  الموجود بذاته الحافظ لوجود غيره ومدّبر أمره.  القائم:  العاصم: الحافظ الصائن.   (((

إليه.  سبيل  الكمال  صفات  لغير  ليس  ما  السالم:  الزمان.  خالق  تعالى  والله  عليه،  سلطان  للزمان 

هو  الباِسط:  القاِبض  الحكمة.  بحسب  والمعنوّية  الماّدّية  األرزاق  مقّدر  القاسم:  القاضي.  الحاكم: 

الذي يوسع الرزق ويقدره بحسب الحكمة.
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ال َيجَهُل، يا َصَمًدا))) ال ُيطَعُم، يا َقويًّا ال َيضُعُف، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل 

. أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)))) اللُهمَّ إّني أسأُلَك ِباسِمَك يا أَحُد، يا واِحُد، يا شاِهُد، يا ماِجُد، 

، يا ناِفُع، ُسبحاَنَك يا ال إلَه  يا حاِمُد، يا راِشُد، يا باِعُث، يا وارُِث)))، يا ضارُّ

. إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)))) يا أعَظَم ِمن ُكلِّ َعظيٍم)))، يا أكرََم ِمن ُكلِّ َكريٍم، يا أرَحَم ِمن 

أقَدَم ِمن  يا  ُكلِّ َحكيٍم،  يا أحَكَم ِمن  َعليٍم،  ُكلِّ  أعَلَم ِمن  يا  ُكلِّ رَحيٍم، 

ُكلِّ َقديٍم، يا أكَبَر ِمن ُكلِّ َكبيٍر، يا ألَطَف ِمن ُكلِّ لَطيٍف، يا أَجلَّ ِمن ُكلِّ 

الَغوَث،  الَغوَث  إلَه إاّل أنَت،  أَعزَّ ِمن ُكلِّ َعزيٍز، ُسبحاَنَك يا ال  َجليٍل، يا 

. َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

َقديَم  يا  الَخيِر،  َكثيَر  يا   ، الَمنِّ َعظيَم  يا  فِح)))،  الصَّ َكريَم  يا   ((((

كاِشَف  يا  الَكرِب،  َس  ُمَنفِّ يا  نِع،  الصُّ لَطيَف  يا  اللُّطِف،  داِئَم  يا  الَفضِل، 

الموجود  القّيوم:  القّيوم:  ُيطلب.  ُيرام:  الحواّس.  عن  البعيد  اللطيف:  وقهر.  ظلم  يلحقه  ُيضام:   (((

ُملكه  عن  ينتقل  ال  يزول:  ال  وحفًظا.  وبقاًء  حدوًثا  مخلوق  كّل  وجود  وبه  بذاته،  زوال  بل  الدائم 

وسلطانه. الصَمد: َمن يقصده القاصدون بحوائجهم.

الشاهد  َم.  وُيعظَّ سواه  ُيحَمَد  أن  ُيحتَمل  وال  نظير،  أو  َشريك  له  ر  ُيتصوَّ ال  الذي  الَفرُد  األحد:   (2(

والشهيد: العليُم الحاضر الذي ال يغيب عنه شيء، القاضي بعلمه يوم الحساب. الماجد والمجيد: 

عليها  والمجازي  الحسنة  الخصال  المادح  الحامد:  المعّظم.  العزيز  العطاء،  واسع  الكريم  السخّي 

بالُحسنى. الباعث: محيي الخلق يوم القيامة للحساب. الوارث: الباقي بعد فناء الخلق، العائدُة إليه 

األملُك بعد فناء الُمّلك.

حاشى للِه سبحانه أن ُيقاس بأحٍد ِمن خلقه! عندما ُيقال: »أعظم ِمن كّل عظيم«، يعني أعظم ِمن   (3(

رة. كّل َعَظَمة متصوَّ

هو التجاوز عن الذنب، كفتح صفحة جديدة لصاحبه.  (4(
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث  ، يا مالَِك الُملِك، يا قاضَي الَحقِّ رِّ الضُّ

. الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

، يا َمن  ، يا َمن ُهَو في َوفاِئِه َقويُّ )))) يا َمن ُهَو في َعهِدِه َوفيُّ

ُقرِبِه  في  ُهَو  َمن  يا  َقريٌب،  ِه  ُعلوِّ في  ُهَو  َمن  يا   ، َعليُّ ِتِه  قوَّ في  ُهَو 

لَطيٌف، يا َمن ُهَو في ُلطِفِه َشريٌف، يا َمن ُهَو في َشرَِفِه َعزيٌز، يا َمن 

ُهَو في ِعزِِّه َعظيٌم، يا َمن ُهَو في َعَظَمِتِه َمجيٌد، يا َمن ُهَو في َمجِدِه 

. َحميٌد، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

يا  وافي،  يا  شافي،  يا  كافي،  يا  ِباسِمَك  أسأُلَك  إّني  اللُهمَّ   ((((

باقي،  يا  عالي،  يا  راضــي،  يا  قاضي،  يا  داعــي،  يا  هــادي،  يا  ُمعافي، 

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)))) يا َمن ُكلُّ شيٍء خاِضٌع لَُه، يا َمن ُكلُّ شيٍء خاِشٌع لَُه، يا َمن 

ُمنيٌب  ُكلُّ شيٍء  َمن  يا  ِبِه،  َموجوٌد  ُكلُّ شيٍء  َمن  يا  لَُه،  كاِئٌن  ُكلُّ شيٍء 

ُكلُّ  َمن  يا  ِبِه،  قاِئٌم  ُكلُّ شيٍء  َمن  يا  ِمنُه،  ُكلُّ شيٍء خاِئٌف  َمن  يا  إلَيِه، 

شيٍء صاِئٌر إلَيِه، يا َمن ُكلُّ شيٍء ُيَسبِّح ِبَحمِدِه، يا َمن ُكلُّ شيٍء هالٌِك إاّل 

. َوجَهُه، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ال  َمن  يا  إلَيِه،  إاّل  َمْفزَع)))  ال  َمْن  يا  إلَيِه،  إاّل  َمَفرَّ  ال  َمن  يا   ((8(

َمقَصَد إاّل إلَيِه، يا َمن ال َمنجى ِمنُه إاّل إلَيِه، يا َمن ال ُيرَغُب إاّل إلَيِه، يا 

ُل إاّل  َة إاّل ِبِه، يا َمن ال ُيسَتعاُن إاّل ِبِه، يا َمن ال ُيَتَوكَّ َمن ال َحوَل َوال قوَّ

َعَليِه، يا َمن ال ُيرجى إاّل هَو، يا َمن ال ُيعَبُد إاّل هَو، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل 

. أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ملجأ.  (((
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الَمرغوبيَن،  َخيَر  يا  الَمطلوبيَن،  َخيَر  يا  الَمرهوبيَن،  َخيَر  يا   ((9(

َخيَر  يا  الَمذكوريَن،  َخيَر  يا  الَمقصوديَن،  َخيَر  يا  الَمسؤوليَن،  َخيَر  يا 

الَمشكوريَن، يا َخيَر الَمحبوبيَن، يا َخيَر الَمدعّويَن، يا َخيَر الُمسَتأَنسيَن، 

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)0)) اللُهمَّ إّني أسأُلَك ِباسِمَك يا غاِفُر، يا ساِتُر، يا قاِدُر، يا قاِهُر، يا 

فاِطُر، يا كاِسُر، يا جاِبُر، يا ذاِكُر، يا ناِظُر، يا ناِصُر، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل 

. أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

َر َفَهدى، يا َمن َيكِشُف الَبلوى،  ى، يا َمن َقدَّ )))) يا َمن َخَلَق َفَسوَّ

يا َمن َيسَمُع النَّجوى، يا َمن ُينِقُذ الَغرقى، يا َمن ُينجي الَهلكى، يا َمن 

ۡحَيا ﴾، 
َ
َوأ َماَت 

َ
بَۡكٰى ﴾، يا َمن ﴿ أ

َ
َوأ ۡضَحَك 

َ
َيشفي الَمرضى، يا َمن ﴿ أ

أنَت،  إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك   ،﴾ 

نَثٰ
ُ
َوٱۡل َكَر  ٱلَّ وَۡجنۡيِ  ٱلزَّ ﴿ َخلََق  َمن  يا 

. الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)))) يا َمن في الَبرِّ َوالَبحِر َسبيُلُه، يا َمن في اآلفاِق آياُتُه، يا َمن 

في اآليات ُبرهاُنُه، يا َمن في الَمماِت ُقدرَُتُه، يا َمن في الُقبوِر ِعبرَُتُه، يا 

الميزاِن  يا َمن في  َهيَبُتُه،  الِحساِب  يا َمن في  ُملُكُه)))،  القيامة  َمن في 

َقضاُؤُه، يا َمن في الَجنَِّة َثواُبُه، يا َمن في الّناِر ِعقاُبُه، ُسبحاَنَك يا ال إلَه 

. إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

يا  الُمذِنبوَن،  َيفَزُع  إلَيِه  َمن  يا  الخاِئفوَن،  َيهرُُب  إلَيِه  َمن  يا   ((((

َمن إلَيِه َيقِصُد الُمنيبوَن، يا َمن إلَيِه َيرَغُب الزَّاِهدوَن، يا َمن إلَيِه َيلَجُأ 

ِمنه  والهبة  التخويل  سبيل  على  كان  لسواه  ُملٍك  كّل  وأّن  خلق،  ِلما  المالك  هو  أّنه  الظهور  حقَّ  يظهر   (((

سبحانه.
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

الُمِحّبوَن،  َيفَتِخُر  ِبِه  َمن  يا  الُمريدوَن،  َيسَتأِنُس  ِبِه  َمن  يا  الُمَتَحيِّروَن، 

يا  الموِقنوَن،  َيسُكُن  إلَيِه  َمن  يا  الخاِطئوَن،  َيطَمُع  َعفِوِه  في  َمن  يا 

الَغوَث،  الَغوَث  أنَت،  إاّل  إلَه  يا ال  ُسبحاَنَك  لوَن،  الُمَتَوكِّ ُل  َيَتَوكَّ َعَليِه  َمن 

. َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

يا  َقريُب،  يا  َطبيُب،  يا  َحبيُب،  يا  ِباسِمَك  أسأُلَك  إّني  اللُهمَّ   ((((

َبصيُر،  يا  َخبيُر،  يا  ُمجيُب،  يا  ُمثيُب،  يا  َمِهيُب،  يا  َحسيُب،  يا  رَقيُب، 

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ُكلِّ  ِمن  أبَصَر  يا  َحبيٍب،  ُكلِّ  ِمن  أَحبَّ  يا  َقريٍب،  ُكلِّ  ِمن  أقرََب  يا   ((((

َبصيٍر، يا أخَبَر ِمن ُكلِّ َخبيٍر، يا أشرََف ِمن ُكلِّ َشريٍف، يا أرَفَع ِمن ُكلِّ رَفيٍع، يا 

، يا أجَوَد ِمن ُكلِّ َجواٍد، يا أرأَف ِمن  ، يا أغنى ِمن ُكلِّ َغنيٍّ أقوى ِمن ُكلِّ َقويٍّ

. ُكلِّ َرؤوٍف، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)))) يا غالًِبا َغيَر َمغلوٍب، يا صاِنًعا َغيَر َمصنوٍع، يا خالًِقا َغيَر َمخلوٍق، 

حاِفًظا  يا  َمرفوٍع،  َغيَر  راِفًعا  يا  َمقهوٍر،  َغيَر  قاِهرًا  يا  َمملوٍك،  َغيَر  مالًِكا  يا 

َغيَر َمحفوٍظ، يا ناِصرًا َغيَر َمنصوٍر، يا شاِهًدا َغيَر غاِئٍب، يا َقريًبا َغيَر َبعيٍد، 

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

يا  الّنوِر،  ُمَدبَِّر  يا  الّنوِر،  يا خالَِق  الّنوِر،  َر  ُمَنوِّ يا  الّنوِر،  نوَر  يا   ((((

َر الّنوِر، يا نوَر ُكلِّ نوٍر، يا نورًا َقبَل ُكلِّ نوٍر، يا نورًا َبعَد ُكلِّ نوٍر، يا  ُمَقدِّ

أنَت،  إاّل  إلَه  يا ال  ُسبحاَنَك  نوٌر،  َكَمثِلِه  لَيَس  نورًا  يا  نوٍر،  ُكلِّ  َفوَق  نورًا 

. الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)8)) يا َمن َعطاُؤُه َشريٌف، يا َمن ِفعُلُه لَطيٌف، يا َمن ُلطُفُه ُمقيٌم، 

، يا َمن َوعُدُه ِصدٌق، يا َمن َعفُوُه  يا َمن إحساُنُه َقديٌم، يا َمن َقوُلُه َحقُّ
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َفضٌل، يا َمن َعذاُبُه َعدٌل، يا َمن ِذكرُُه ُحلٌو، يا َمن َفضُلُه َعميٌم، ُسبحاَنَك 

. يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

يا  ُل،  ُمَبدِّ يا  ُل،  ُمَفصِّ يا  ُل،  ُمَسهِّ يا  ِباسِمَك  أسأُلَك  إّني  اللُهمَّ   ((9(

ُمجِمُل)))،  يا  ُممِهُل،  يا  ُمجزُِل،  يا  ُمفِضُل،  يا  ُل،  ُمَنوِّ يا  ُمَنزُِّل،  يا  ُل،  ُمَذلثِّ

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)0)) يا َمن َيرى َوال ُيرى، يا َمن َيخُلُق َوال ُيخَلُق، يا َمن َيهدي َوال 

﴿ ُيۡطعُِم  َمن  يا  ُيسأُل،  َوال  َيسأُل  َمن  يا  ُيحيى،  َوال  ُيحيي  َمن  يا  ُيهدى، 

﴾، يا َمن ُيجيُر َوال ُيجاُر َعَليِه، يا َمن َيقضي َوال ُيقضى َعَليِه،  َوَل ُيۡطَعُمۗ 
ُۥ  يا َمن َيحُكُم َوال ُيحَكُم َعَليِه، يا َمن ﴿ لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُوَلۡ ٣ َولَۡم يَُكن لَّ

 ﴾، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر 

َحُدۢ
َ
ُكُفًوا أ
. يا رَبِّ

ِنعَم  يا  الرَّقيُب،  ِنعَم  يا  بيُب،  الطَّ ِنعَم  يا  الَحسيُب،  ِنعَم  يا   ((((

ِنعَم  يا  الَكفيُل،  ِنعَم  يا  الَحبيُب،  ِنعَم  يا  الُمجيُب،  ِنعَم  يا  الَقريُب، 

الَوكيُل، يا ِنعَم الَمولى، يا ِنعَم النَّصيُر، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث 

. الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

الُمريديَن،  أنيَس  يا  الُمِحّبيَن،  ُمنى  يا  العارِفيَن،  ُسروَر  يا   ((((

َعيِن)))  ُقرََّة  يا  الُمذِنبيَن،  رَجاَء  يا  الُمِقّليَن،  راِزَق  يا  ابيَن،  التَّوَّ َحبيَب  يا 

إلَه  يا  الَمغموميَن،  َعِن  ُمَفرُِّج  يا  الَمكروبيَن،  َعِن  ُس  ُمَنفِّ يا  العاِبديَن، 

وعظيًما.  كثيرًا  المعطي  الُمجزل:  واإلحسان.  الفضل  صاحب  المفضل:  كثيرًا.  المعطي  المنّول:   (((

المنعم: ُمكّثر النعمة الحسنة الجميلة. 

يا َمن هو لهم راحة البال والسكينة والرضا، والسعادة والغبطة.  (2(
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ليَن َواآلِخريَن، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن  األوَّ

. الّناِر يا رَبِّ

)))) اللُهمَّ إّني أسأُلَك ِباسِمَك يا َربَّنا، يا إلَهنا، يا َسيِِّدنا، يا َموالنا، 

يا ناِصرَنا، يا حاِفَظنا، يا َدليَلنا، يا ُمعيَننا، يا َحبيَبنا، يا َطبيَبنا، ُسبحاَنَك يا 

. ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

رَبَّ  يا  َواألخياِر،  ّديقيَن  الصِّ رَبَّ  يا  َواألبــراِر،  النَّبّييَن  رَبَّ  يا   ((((

رَبَّ  يا  َوالثِّماِر،  الُحُبوِب  رَبَّ  يا  َوالِكباِر،  غاِر  الصِّ رَبَّ  يا  َوالّناِر،  الَجنَِّة 

حاري َوالِقفاِر، يا رَبَّ الَبراري َوالِبحاِر، يا رَبَّ  األنهاِر َواألشجاِر، يا رَبَّ الصَّ

اللَّيِل َوالنَّهاِر، يا رَبَّ اإلعالِن َواإلسراِر، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث 

. الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)))) يا َمن َنَفَذ في ُكلِّ شيٍء أمرُُه، يا َمن لَِحَق ِبُكلِّ شيٍء ِعلُمُه، 

يا  ِنَعَمُه،  الِعباُد  ُتحصي  ال  َمن  يا  ُقدرَُتُه،  شيٍء  ُكلِّ  إلى  َبَلَغْت  َمن  يا 

َتناُل  يا َمن ال  ُتدرُِك األفهاُم َجاللَُه،  يا َمن ال  الَخالِئُق ُشكرَُه،  َمن الَتبُلُغ 

الِعباُد  َترُدُّ  ال  َمن  يا  رِداُؤُه،  َوالِكبرياُء)))  الَعَظَمُة  َمن  يا  ُكنَهُه،  األوهاُم 

َقضاَءُه، يا َمن ال ُملَك إاّل ُملُكُه، يا َمن ال َعطاَء إاّل َعطاُؤُه، ُسبحاَنَك يا ال 

. إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

فاُت الُعليا، يا َمن لَُه  )))) يا َمن لَُه الَمَثُل))) األعلى، يا َمن لَُه الصِّ

اآلخرُة َوااُلولى، يا َمن لَُه الَجنَُّة الَمأوى، يا َمن لَُه اآليات الُكبرى، يا َمن 

لَُه األسماُء الُحسنى، يا َمن لَُه الُحكُم َوالَقضاُء، يا َمن لَُه الَهواُء َوالَفضاُء، 

الملك والسلطان والعّزة  (((

الصفة.  (2(
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ماواُت الُعلى، ُسبحاَنَك يا ال إلَه  يا َمن لَُه الَعرُش))) َوالثَّرى، يا َمن لَُه السَّ

. إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

، يا َغفوُر، يا َصبوُر، يا َشكوُر،  )))) اللُهمَّ إّني أسأُلَك ِباسِمَك يا َعفوُّ

يا َرؤوُف، يا َعطوُف، يا َمسؤوُل، يا َودوُد، يا ُسّبوُح، يا ُقّدوُس، ُسبحاَنَك 

. يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ماِء َعَظَمُتُه، يا َمن في األرِض آياُتُه، يا َمن في  )8)) يا َمن في السَّ

ُكلِّ شيٍء َدالِئُلُه، يا َمن في الِبحاِر َعجاِئُبُه، يا َمن في الِجباِل َخزاِئُنُه، يا 

ُكُُّهۥ ﴾،  ۡمُر 
َ
ٱۡل يُرَۡجُع  ﴿ ِإَوَلۡهِ  َمن  يا  يُعِيُدهُۥ ﴾،  ُثمَّ  ﴿ ٱۡلَۡلَق  ُيبِدُئ  َمن 

ۥۖ ﴾،  َخلََقُه ٍء  َشۡ ُكَّ  ۡحَسَن 
َ
﴿ أ َمن  يا  ُلطَفُه،  ُكلِّ شيٍء  في  أظَهَر  َمن  يا 

الَغوَث  أنَت،  إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك  ُقدرَُتُه،  الَخالِئِق  في  َتَصرَُّف  َمن  يا 

. الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

يا  لَُه،  َطبيَب  ال  َمن  َطبيَب  يا  لَُه،  الَحبيَب  َمن  َحبيَب  يا   ((9(

ُمجيَب َمن ال ُمجيَب لَُه، يا َشفيَق َمن ال َشفيَق لَُه، يا رَفيَق َمن ال رَفيَق 

لَُه، يا أنيَس َمن ال  لَُه، يا َدليَل َمن ال َدليَل  لَُه، يا ُمغيَث َمن ال ُمغيَث 

أنيَس لَُه، يا راِحَم َمن ال راِحَم لَُه، يا صاِحَب َمن ال صاِحَب لَُه، ُسبحاَنَك 

. يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

َمن  كالَئ)))  يا  اسَتهداُه،  َمِن  يا هادَي  اسَتكفاُه،  َمِن  كافَي  يا   ((0(

َمِن  قاضَي  يا  اسَتشفاُه،  َمن  شافَي  يا  اسَترعاُه،  َمِن  راعَي  يا  اسَتكالُه، 

َمِن  ُمَقّوَي  يا  اسَتوفاُه،  َمِن  موفَي  يا  اسَتغناُه،  َمِن  ُمغنَي  يا  اسَتقضاُه، 

العرش كناية عن علِمه ُوملِكِه وعظيِم سلطانه المطلق عّز وعل. الثرى هو التراب النِدّي.  (((

حافظ وحارس.  (2(
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

اسَتقواُه، يا َوليَّ َمِن اسَتوالُه، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، 

. َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

يا  ناِطُق،  يا  راِزُق،  يا  خالُِق،  يا  ِباسِمَك  أسأُلَك  إّني  اللُهمَّ   ((((

صاِدُق، يا فالُِق، يا فاِرُق، يا فاِتُق، يا راِتُق، يا ساِبُق، يا ساِمُق)))، ُسبحاَنَك 

. يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ُلماِت َواألنواَر، يا  )))) يا َمن ُيَقلُِّب اللَّيَل َوالنَّهاَر، يا َمن َجَعَل الظُّ

َر الَخيَر  مَس َوالَقَمَر، يا َمن َقدَّ َر الشَّ لَّ َوالَحروَر، يا َمن َسخَّ َمن َخَلَق الظِّ

لَم  َمن  يا  َواألمُر،  الَخلُق  لَُه  َمن  يا  َوالحياَة،  الَموَت  َخَلَق  َمن  يا   ، رَّ َوالشَّ

َمن  يا  ٱلُۡمۡلِك ﴾،  ِف  َشِيٞك  ُۥ  ﴿ لَّ لَيَس  َمن  يا  َولًَدا،  َوال  صاِحَبًة  َيتَِّخذ 

الَغوَث  أنَت،  إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك   ،﴾ ۖ ّلِ ٱلُّ ّمَِن   ٞ َوِلّ ُۥ  لَّ يَُكن  ﴿ َولَۡم 
. الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

اِمتيَن،  الصَّ َضميَر  َيعَلُم  َمن  يا  الُمريديَن،  ُمراَد  َيعَلُم  َمن  يا   ((((

يا َمن َيسَمُع أنيَن الواِهنيَن)))، يا َمن َيرى ُبكاَء الخاِئفيَن، يا َمن َيمِلُك 

َعَمَل  يُۡصلُِح  ﴿ َل  َمن  يا  التَّاِئبيَن،  ُعذَر  َيقَبُل  َمن  يا  اِئليَن،  السَّ َحواِئَج 

َيبُعُد َعن  ۡجَر ٱلُۡمۡحِسننَِي ﴾، يا َمن ال 
َ
أ ٱلُۡمۡفِسِديَن ﴾، يا َمن ﴿ َل يُِضيُع 

الَغوَث  أنَت،  إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك  األجَوديَن،  أجَوَد  يا  العارِفيَن،  ُقلوِب 

. الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

َماَواِت َواأْلَْرَض َكاَنَتا رَْتًقا  رتق الفتق: لحمه وسّده، وفي سورة األنبياء: ﴿ َأَوَلْم َيَر الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ  (((

َفَفَتْقَناُهَما ﴾. السامق هو المرتِفُع العالي.

َمن ضعُفهم شديد.  (2(
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غاِفَر  يا  الَعطاِء،  واِسَع  يا  عاِء،  الدُّ ساِمَع  يا  الَبقاِء،  داِئَم  يا   ((((

ناِء،  ماِء، يا َحَسَن الَبالِء، يا َجميَل الثَّناِء، يا َقديَم السَّ الَخطاِء، يا َبديَع السَّ

الَغوَث  أنَت،  إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك  الَجزاِء،  َشريَف  يا  الَوفاِء،  َكثيَر  يا 

. الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

اُر، يا َجبَّاُر، يا  اُر، يا َقهَّ )))) اللُهمَّ إّني أسأُلَك ِباسِمَك يا َستَّاُر، يا َغفَّ

اُح، يا ُمرتاُح)))، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل  ، يا ُمختاُر، يا َفتَّاُح، يا َنفَّ َصبَّاُر، يا بارُّ

. أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

اني، يا َمن َرزََقني َوَربَّاني، يا َمن أطَعَمني  )))) يا َمن َخَلَقني َوَسوَّ

َبني َوأدناني، يا َمن َعَصَمني وََكفاني، يا َمن َحِفَظني  َوَسقاني، يا َمن َقرَّ

آَنَسني  َمن  يا  َوَهداني،  َقني  َوفَّ َمن  يا  َوأغناني،  أَعزَّني  َمن  يا  وََكالني، 

الَغوَث  أنَت،  إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك  َوأحياني،  أماَتني  َمن  يا  وَآوانــي، 

. الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ٱتلَّۡوَبَة  ﴿ َيۡقَبُل  َمن  يا  بَِكلَِمٰتِهِۦ ﴾،  ٱۡلَقَّ  ُيِقَّ  ن 
َ
﴿ أ َمن  يا   ((((

َتنَفُع  ال  َمن  يا  َوقَۡلبِهِۦ ﴾،  ٱلَۡمۡرءِ  َبنۡيَ  ﴿ َيُوُل  َمن  يا  ِعَبادِهِۦ ﴾،  َعۡن 
َمن  يا  َسبِيلِهِۦ ﴾،  َعن  َضلَّ  بَِمن  ۡعلَُم 

َ
أ ﴿ ُهَو  َمن  يا  ِبإذِنِه،  إاّل  فاَعُة  الشَّ

شيٍء  ُكلُّ  انقاَد  َمِن  يا  لَِقضاِئِه،  رادَّ  ال  َمن  يا  ِلُۡكِمهۦِۚ ﴾،  ُمَعّقَِب  ﴿ َل 
ٱلّرَِيَٰح  يُۡرِسُل  ﴿ َوَمن  يا  بَِيِمينِهۦِۚ ﴾،  ُٰتۢ  َمۡطوِيَّ َمَٰوُٰت  ﴿ َوٱلسَّ يا َمن  ألمرِِه، 

الَغوَث،  الَغوَث  أنَت،  إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك  رَۡحَتِهِۦٓۗ ﴾،  يََدۡي  َبنۡيَ  ۢا  بُۡشَ
. َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

الخير  الواسُع  الصادق  والَبّر:  الباّر  له.  ذاتّية  فهي  القدرة،  عنه  تنفّك  ال  الذي  القّهار  الجّبار:   (((

ينصر  والــذي  مغَلق،  كّل  لهم  ويفتح  الخلق،  بين  يحكم  الذي  الفّتاح:  العطوف.  واإلحسان، 

ِة. المؤمنين. النّفاح: كثير العطاء واإلهداء. الُمرتاح: الُمنقُذ ِمَن الَبِليَّ
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

يا  أوتــاًدا،  الِجباَل  َجَعَل  َمن  يا  ِمهاًدا،  األرَض  َجَعَل  َمن  يا   ((8(

اللَّيَل  َجَعَل  َمن  يا  نورًا،  الَقَمَر  َجَعَل  َمن  يا  ِسراًجا،  مَس  الشَّ َجَعَل  َمن 

لِباًسا، يا َمن َجَعَل النَّهاَر َمعاًشا، يا َمن َجَعَل النَّوَم ُسباًتا)))، يا َمن َجَعَل 

ِمرصاًدا،  الّناَر  َجَعَل  َمن  يا  أزواًجا،  األشياَء  َجَعَل  َمن  يا  ِبناًء،  ماء  السَّ

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)9)) اللُهمَّ إّني أسأُلَك ِباسِمَك يا َسميُع، يا َشفيُع، يا رَفيُع، يا َمنيُع، 

يا َسريُع، يا َبديُع، يا َكبيُر، يا َقديُر، يا ُمنيُر، يا ُمجيُر، ُسبحاَنَك يا ال إلَه 

. إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

لَيَس  الَّذي  َحيُّ  يا   ، َحيٍّ ُكلِّ  َبعَد  َحيًّا  يا   ، َحيٍّ ُكلِّ  َقبلَّ  َحيًّا  يا   ((0(

، يا  ، يا َحيُّ الَّذي الَيحتاُج إلى َحيٍّ ، يا َحيُّ الَّذي ال ُيشارُِكُه َحيُّ َكِمثِلِه َحيُّ

، يا َحيًّا لَم َيرِِث الحياَة  ، يا َحيُّ الَّذي َيرُزُق ُكلَّ َحيٍّ َحيُّ الَّذي ُيميُت ُكلَّ َحيٍّ

ُخُذهُۥ ِسَنةٞ َوَل 
ۡ
، يا َحيُّ الَّذي ُيحيي الَموتى، يا َحيُّ يا َقّيوُم ﴿ َل تَأ ِمن َحيٍّ

. ۚ ﴾، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ نَۡومٞ
لَُه  َمن  يا  ُيطفى،  ال  نوٌر  لَُه  َمن  يا  ُينسى،  ال  ِذكٌر  لَُه  َمن  يا   ((((

، يا َمن لَُه ُملٌك ال َيزوُل، يا َمن لَُه َثناٌء ال ُيحصى، يا َمن لَُه  ِنَعٌم ال ُتَعدُّ

، يا َمن  َجالٌل ال ُيَكيَُّف)))، يا َمن لَُه َكماٌل ال ُيدرَُك، يا َمن لَُه َقضاٌء ال ُيرَدُّ

ُل، يا َمن لَُه ُنعوٌت ال ُتَغيَُّر، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت،  لَُه ِصفاٌت ال ُتَبدَّ

. الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

االنقطاع عن العمل بالنوم.  (((

ال يوصف كيف هو.  (2(
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َظهَر  يا  الِبيَن،  الطَّ غاَيَة  يا  الّديِن،  َيوِم  مالَِك  يا  العالَميَن،  رَبَّ  يا   ((((

ابيَن، يا  اِبريَن، يا َمن ُيِحبُّ التَّوَّ الاّلِجيَن)))، يا ُمدرَِك الهاِربيَن، يا َمن ُيِحبُّ الصَّ

ِبالُمهَتديَن،  ريَن، يا َمن ُيِحبُّ الُمحِسنيَن، يا َمن ُهَو أعَلُم  َمن ُيِحبُّ الُمَتَطهِّ

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

َحفيُظ،  يا  رَفيُق،  يا  َشفيُق،  يا  ِباسِمَك  أسأُلَك  إّني  اللُهمَّ   ((((

ُمعيُد)))،  يا  ُمبدُئ،  يا   ، ُمِذلُّ يا   ، ُمِعزُّ يا  ُمغيُث،  يا  ُمقيُت،  يا  ُمحيُط،  يا 

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

، يا َمن ُهَو َصَمٌد  ، يا َمن ُهَو َفرٌد ِبال ِندٍّ )))) يا َمن ُهَو أَحٌد ِبال ِضدٍّ

َوْتٌر ِبال َكيٍف، يا َمن ُهَو قاٍض ِبال َحيٍف)))، يا َمن  ِبال َعيٍب، يا َمن ُهَو 

، يا َمن ُهَو َغنيٌّ ِبال َفقٍر، يا َمن  ُهَو رَبٌّ ِبال َوزيٍر، يا َمن ُهَو َعزيٌز ِبال ُذلٍّ

إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك  َشبيٍه،  ِبال  َموصوٌف  ُهَو  َمن  يا  َعزٍل،  ِبال  َمِلٌك  ُهَو 

. أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

اِكريَن، يا  اِكريَن، يا َمن ُشكرُُه َفوٌز لِلشَّ )))) يا َمن ِذكرُُه َشرٌَف لِلذَّ

باُبُه  َمن  يا  لِلُمطيعيَن،  َنجاٌة  طاَعُتُه  َمن  يا  لِلحاِمديَن،  ِعزٌّ  َحمُدُه  َمن 

ُبرهاٌن  آياُتُه  َمن  يا  لِلُمنيبيَن،  َواِضٌح  َسبيُلُه  َمن  يا  الِبيَن،  لِلطَّ َمفتوٌح 

نصر اللجئين إليه.  (((

الُمقيت:  المعاملة.  وِطيَب  الرأفَة  الُمظهُر  الرفيق:  والرحمة.  والحنان  العطَف  المظهُر  الشفيق:   (2(

عزيزًا  يشاء  من  يجعل  الذي  الُمذّل:  الُمعّز  عليهم.  الشاهُد  لخلِقِه،  الحافظ  القوت،  رازق  المقتدر، 

الذي  الُمبِدُئ:  فيهما.  الُضّر  ألنواع  ُعرضًة  ذليًل  أو  واآلخرة،  الدنيا  في  القدر  رفيع  فيكون  منيًعا 

بعد  يعيدهم  ثّم  الممات،  إلى  الحياة  بعد  الخلَق  يعيُد  الذي  الُمعيد:  وأوجدها.  اختراًعا  األشياء  أبدأ 

الممات إلى الحياة.

مرّكبة من  واحدة غير  ذاُته  وَمن  بحوائجهم،  القاصدون  يقصده  َمن  الصمد:  والنظير.  الَمثيل  الِنّد:   (3(

أجزاء. الَوتر والِوتر: الفرد. الحيف: الظلم.
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

اِئعيَن  لِلطَّ ُعموم  ِرزُقُه  َمن  يا  لِلُمتَّقيَن،  َتذِكرٌَة  ِكتاُبُه  َمن  يا  لِلنَّاِظريَن، 

إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك  الُمحِسنيَن،  ِمَن  َقريٌب  رَحَمُتُه  َمن  يا  َوالعاصيَن، 

. أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ُه)))، يا َمن ال إلَه َغيرُُه، يا  َتبارََك اسُمُه، يا َمن َتعالى َجدُّ )))) يا َمن 

َست أسماُؤُه، يا َمن َيدوُم َبقاُؤُه، يا َمن الَعَظَمُة  َمن َجلَّ َثناُؤُه، يا َمن َتَقدَّ

َبهاُؤُه، يا َمن الِكبرياُء رِداُؤُه، يا َمن ال ُتحَصى آالُؤُه، يا َمن ال ُتَعدُّ َنعماُؤُه، 

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)))) اللُهمَّ إّني أسأُلَك ِباسِمَك يا ُمعيُن، يا أميُن، يا ُمبيُن، يا َمتيُن، 

يا َمكيُن، يا رَشيُد، يا َحميُد، يا َمجيُد، يا َشديُد، يا َشهيُد)))، ُسبحاَنَك يا ال 

. إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ديِد، يا ذا الِفعِل الرَّشيِد،  )8)) يا ذا الَعرِش الَمجيِد، يا ذا الَقوِل السَّ

ديِد، يا ذا الَوعِد َوالَوعيِد، يا َمن ُهَو الَوليُّ الَحميُد، يا  يا ذا الَبطِش الشَّ

يُرِيُد ﴾، يا َمن ُهَو َقريٌب َغيُر َبعيٌد، يا َمن ﴿ َوُهَو  لَِّما  اٞل  َمن ُهَو ﴿ َفعَّ

ٖم ّلِۡلَعبِيِد ﴾، ُسبحاَنَك يا  ءٖ َشِهيٞد ﴾، يا َمن ُهَو ﴿ لَۡيَس بَِظلَّ ِ َشۡ
ٰ ُكّ َعَ

. ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

يا  َنظيَر،  َوال  لَُه  َشبيَه  َمن ال  يا  َوزيَر،  َوال  لَُه  َشريَك  َمن ال  يا   ((9(

فِل  الطِّ راِزَق  يا  الَفقيِر،  الباِئِس  ُمغنَي  يا  الُمنيِر،  َوالَقَمِر  مِس  الشَّ خالَِق 

جلله وعظمته.  (((

السخّي  المجيد:  والمنزلة.  الشأن  رفيع  الَمكين:  إليه.  ُيلجأ  أن  المستحّق  القّوة،  الشديد  المتين:   (2(

القاضي  شيء،  عنه  يغيب  ال  الذي  الحاضر  العليُم  الشهيد:  المعّظم.  العزيز  العطاء،  واسع  الكريم 

بعلمه يوم الحساب.
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يِخ الَكبيِر، يا جاِبَر الَعظِم الَكسيِر، يا ِعصَمَة الخاِئِف  غيِر، يا راِحَم الشَّ الصَّ

الُمسَتجيِر، يا َمن ُهَو ِبِعباِدِه َخبيٌر َبصيٌر، يا َمن ُهَو َعلى ُكلِّ شيء َقديٌر، 

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

اللَّوِح  خالَِق  يا  َوالَكرَِم،  الَفضِل  ذا  يا  َوالنَِّعِم،  الجوِد  ذا  يا   (80(

الَعرَِب  ُملِهَم  يا  َوالنَِّقِم،  الَبأِس  ذا  يا  َوالنََّسِم)))،  رِّ  الذَّ بارَئ  يا  َوالَقَلِم، 

الَبيِت  رَبَّ  يا  َوالِهَمِم،  رِّ  السِّ عالَِم  يا  َواأللَِم،  رِّ  الضُّ كاِشَف  يا  َوالَعَجِم، 

َوالَحرَِم، يا َمن َخَلَق األشياَء ِمَن الَعَدِم، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث 

. الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

))8) اللُهمَّ إّني أسأُلَك ِباسِمَك يا فاِعُل، يا جاِعُل، يا قاِبُل، يا كاِمُل، 

يا فاِصُل، يا واِصُل، يا عاِدُل، يا غالُِب، يا طالُِب، يا واِهُب، ُسبحاَنَك يا ال 

. إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

))8) يا َمن أنَعَم ِبَطولِِه)))، يا َمن أكرََم ِبجوِدِه، يا َمن جاَد ِبُلطِفِه، 

َمن  يا  ِبتدبيرِِه،  َحَكَم  َمن  يا  ِبِحكَمِتِه،  َر  َقدَّ َمن  يا  ِبُقدرَِتِه،  َز  َتَعزَّ َمن  يا 

في  َعال  َمن  يا  ِه،  ُعلوِّ في  َدنا  َمن  يا  ِبِحلِمِه،  َتجاَوَز  َمن  يا  ِبِعلِمِه،  َدبََّر 

. ِه، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ ُدنوِّ

َيهدي  َمن  يا  َيشاُء،  ما  َيفَعُل  َمن  يا  َيشاُء،  ما  َيخُلُق  َمن  يا   (8((

َيغِفُر  َمن  يا  َيشاُء،  َمن  ُب  ُيَعذِّ َمن  يا  َيشاُء،  َمن  ُيِضلُّ  َمن  يا  َيشاُء،  َمن 

رَُّة ليس لها وزن،  خالقهم وموجدهم بناًء على تقديره لهم. الذّر: ِصغاُر النَّمل، واحدته َذرٌَّة، وقيل: الذَّ  (((

بفتحتين  َنَسمة  جمع  والَنَسم:  النافذة.  في  الداخِل  الشمس  شعاع  في  الغبار  ِمن  ُيَرى  ما  بها  ويراد 

وهي اإلنسان، وُيمكن أن ُيراد به هنا جميُع الخلئق من الناس وغيرهم.«

بفضله الذي يعُظم به عند الخلق.  (2(
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ُر في  لَِمن َيشاُء، يا َمن ُيِعزُّ َمن َيشاُء، يا َمن ُيِذلُّ َمن َيشاُء، يا َمن ُيَصوِّ

ۚ ﴾، ُسبحاَنَك يا ال إلَه  األرحاِم ما َيشاُء، يا َمن ﴿ َيَۡتصُّ بِرَۡحَتِهِۦ َمن يََشآُء

. إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

))8) يا َمن لَم َيتَِّخذ صاِحَبًة َوال َولًَدا، يا َمن َجَعَل لكّل شيء َقدرًا، 

يا َمن ال ُيشرُِك في ُحكِمِه أَحًدا، يا َمن َجَعَل الَمالِئَكَة رُُساًل، يا َمن َجَعَل 

ماِء ُبروًجا، يا َمن َجَعَل األرَض َقرارًا، يا َمن َخَلَق ِمَن الماِء َبَشرًا،  في السَّ

يا َمن َجَعَل لكّل شيء أَمًدا، يا َمن أحاَط ِبُكلِّ شيء ِعلًما، يا َمن أحصى 

ِمَن  َخلِّصنا  الَغوَث،  الَغوَث  أنَت،  إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك  َعَدد،  ُكلَّ شيء 

. الّناِر يا رَبِّ

ُل، يا آِخُر، يا ظاِهُر، يا باِطُن، يا  ))8) اللُهمَّ إّني أسأُلَك ِباسِمَك يا أوَّ

، يا َفرُد، يا َوْتُر، يا َصَمُد، يا َسرَمُد، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت،  ، يا َحقُّ َبرُّ

. الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ُعِبَد، يا أَجلَّ َمشكوٍر  ))8) يا َخيَر َمعروٍف ُعرَِف، يا أفَضَل َمعبوٍد 

ُشِكَر، يا أَعزَّ َمذكوٍر ُذِكَر، يا أعلى َمحموٍد ُحِمَد، يا أقَدَم َموجوٍد ُطِلَب، 

يا أرَفَع َموصوٍف ُوِصَف، يا أكَبَر َمقصوٍد ُقِصَد، يا أكرََم َمسؤوٍل ُسِئَل، يا 

الَغوَث، َخلِّصنا  الَغوَث  أنَت،  إاّل  إلَه  ُعِلَم، ُسبحاَنَك يا ال  أشرََف َمحبوٍب 

. ِمَن الّناِر يا رَبِّ

الُمَضّليَن،  هادَي  يا  ليَن،  الُمَتَوكِّ َسيَِّد  يا  الباكيَن،  َحبيَب  يا   (8((

ُمنجَي  يا  الَملهوفيَن،  َمفَزَع  يا  اِكريَن،  الذَّ أنيَس  يا  الُمؤِمنيَن،  َوليَّ  يا 

أجَمعيَن،  الَخلِق  إلَه  يا  العالِميَن،  أعَلَم  يا  القاِدريَن،  أقَدَر  يا  اِدقيَن،  الصَّ

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ
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يا  َفَخَبَر،  َبَطَن)))  َمن  يا  َفَقَدَر،  َمَلَك  َمن  يا  َفَقَهَر،  َعال  َمن  يا   (88(

ال  َمن  يا  الِفَكُر،  َتحويِه  ال  َمن  يا  َفَغَفَر،  ُعصَي  َمن  يا  َفَشَكَر،  ُعِبَد  َمن 

َر ُكلِّ َقَدٍر،  ُيدرُِكُه َبَصٌر، يا َمن ال َيخفى َعَليِه أَثٌر، يا راِزَق الَبَشِر، يا ُمَقدِّ

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)89) اللُهمَّ إّني أسأُلَك ِباسِمَك يا حاِفُظ، يا بارُئ، يا ذارُئ، يا باِذُخ، 

يا فاِرُج، يا فاِتُح)))، يا كاِشُف، يا ضاِمُن، يا آِمُر، يا ناهي، ُسبحاَنَك يا ال 

. إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)90) يا َمن الَيعَلُم الَغيَب إاّل هَو، يا َمن ال َيصرُِف الّسوَء إاّل هَو، 

ال  َمن  يا  هَو،  إاّل  نَب  الذَّ َيغِفُر  ال  َمن  يا  هَو،  إاّل  الَخلَق  الَيخُلُق  َمن  يا 

ُيِتمُّ النِّعَمَة إاّل هَو، يا َمن ال ُيَقلُِّب الُقلوَب إاّل هَو، يا َمن ال ُيَدبُِّر األمَر 

ُيَنزُِّل الَغيَث إاّل هَو، يا َمن ال َيبُسُط الرِّزَق إاّل هَو، يا  إاّل هَو، يا َمن ال 

َمن ال ُيحِيى الَموتى إاّل هَو، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، 

. َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

يا  األولياِء،  ناِصَر  يا  الُغَرباِء،  صاِحَب  يا  َعفاِء،  الضُّ ُمعيَن  يا   (9((

يا  األتقياِء،  َحبيَب  يا  األصفياِء،  أنيَس  يا  ماِء،  السَّ راِفَع  يا  األعداِء،  قاِهَر 

الُكرَماِء، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت،  الُفَقراِء، يا إلَه األغنياِء، يا أكرََم  َكنَز 

. الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

علم باطن الشيء ومكنونه.  (((

الناشُر لهم في األرِض  الُمظهُر لخلِقه،  الذارئ:  بناًء على تقديره لهم.  لَخلقه  الموِجد  البارئ: خالق   (2(

كّل  لهم  ويفتح  الخلق،  بين  يحكم  الذي  الفاتح:  لغيِره.  علّوه  الظاهر  العالي،  الباذخ:  بتكثيرهم. 

مغَلق، والذي ينصر المؤمنين.
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

))9) يا كافًيا ِمن ُكلِّ شيٍء، يا قاِئًما َعلى ُكلِّ شيٍء، يا َمن ال ُيشِبُهُه 

شيٌء، يا َمن ال َيزيُد في ُملِكِه شيٌء، يا َمن ال َيخفى َعَليِه شيٌء، يا َمن 

ال َينُقُص ِمن َخزاِئِنِه شيٌء، يا َمن لَيَس َكِمثِلِه شيٌء، يا َمن ال َيعُزُب َعن 

ِعلِمِه شيٌء، يا َمن ُهَو َخبيٌر ِبُكلِّ شيٍء، يا َمن َوِسَعت رَحَمُتُه ُكلَّ شيٍء، 

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

يا  ُمنِعُم،  يا  ُمطِعُم،  يا  ُمكرُِم،  يا  ِباسِمَك  أسأُلَك  إّني  اللُهمَّ   (9((

ُمنجي،  يا  ُمرضي،  يا  ُمحيي،  يا  ُمفني،  يا  ُمقني)))،  يا  ُمغني،  يا  ُمعطي، 

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

َل ُكلِّ شيء وَآِخـرَُه، يا إلَه ُكلِّ شيء َوَمليَكُه)))، يا رَبَّ ُكلِّ  ))9) يا أوَّ

شيء َوصاِنَعُه، يا بارَئ ُكلِّ شيء َوخالَِقُه، يا قاِبَض ُكلِّ شيء َوباِسَطِه، يا 

َن ُكلِّ شيء  رَُه، يا ُمَكوِّ ُمبدَئ ُكلِّ شيء َوُمعيَدُه، يا ُمنشَئ ُكلِّ شيء َوُمَقدِّ

لَُه، يا ُمحِيَي ُكلِّ شيء َوُمميَتُه، يا خالَِق ُكلِّ شيء َووارَِثُه، ُسبحاَنَك  َوُمَحوِّ

. يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

حاِمٍد  َخيَر  يا  َوَمشكوٍر،  شاِكٍر  َخيَر  يا  َوَمذكوٍر،  ذاِكٍر  َخيَر  يا   (9((

ُمجيٍب  َخيَر  يا   ، َوَمدعوٍّ داٍع  َخيَر  يا  َوَمشهوٍد،  شاِهٍد  َخيَر  يا  َوَمحموٍد، 

َوُمجاٍب، يا َخيَر ُمؤِنٍس َوأنيٍس، يا َخيَر صاِحٍب َوَجليٍس، يا َخيَر َمقصوٍد 

الَغوَث  أنَت،  إاّل  إلَه  ال  يا  ُسبحاَنَك  َوَمحبوٍب،  َحبيٍب  َخيَر  يا  َوَمطلوٍب، 

. الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

ُهَو  نَُّهۥ 
َ
﴿ َوأ والحيوان:  والبستان  كالدار  نفسه  ببقاء  ويبقى  األموال  من  يدو  ما  وهي  الُقنية،  ُمعطي   (((

.﴾ 
ۡقَنٰ

َ
ۡغَنٰ َوأ

َ
أ

ا. صاحب ُملكه حقًّ  (2(
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))9) يا َمن ُهَو لَِمن َدعاُه ُمجيٌب، يا َمن ُهَو لَِمن أطاَعُه َحبيٌب، 

يا َمن ُهَو إلى َمن أَحبَُّه َقريٌب، يا َمن ُهَو ِبَمن اسَتحَفَظُه رَقيٌب، يا َمن 

ُهَو ِبَمن رَجاُه َكريٌم، يا َمن ُهَو ِبَمن َعصاُه َحليٌم، يا َمن ُهَو في َعَظَمِتِه 

رَحيٌم، يا َمن ُهَو في ِحكَمِتِه َعظيٌم، يا َمن ُهَو في إحساِنِه َقديٌم، يا َمن 

ُهَو ِبَمن أراَدُه َعليٌم، ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا 

. ِمَن الّناِر يا رَبِّ

يا  ُمَقلُِّب،  يا  ُب،  ُمَرغِّ يا  ُمَسبُِّب،  يا  ِباسِمَك  أسأُلَك  إّني  اللُهمَّ   (9((

ُمَغيُِّر،  يا  ُر،  ُمَسخِّ يا  ُر،  ُمَذكِّ يا  ُر،  ُمَحذِّ يا  ُف،  ُمَخوِّ يا  ُمرَتُِّب)))،  يا  ُب،  ُمَعقِّ

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)98) يا َمن ِعلُمُه ساِبٌق، يا َمن َوعُدُه صاِدٌق، يا َمن ُلطُفُه ظاِهٌر، 

يا َمن أمرُُه غالٌِب، يا َمن ِكتاُبُه ُمحَكٌم، يا َمن َقضاُؤُه كاِئٌن، يا َمن َقرآُنُه 

َعظيم،  َعرُشُه  َمن  يا  َعميٌم،  َفضُلُه  َمن  يا  َقديٌم،  ُملُكُه  َمن  يا  َمجيٌد، 

. ُسبحاَنَك يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

َعن  ِفعٌل  َيمَنُعُه  ال  َمن  يا  َسمٍع،  َعن  َسمٌع  َيشَغُلُه  ال  َمن  يا   (99(

ِفعٍل، يا َمن ال ُيلهيِه َقوٌل َعن َقوٍل، يا َمن ال ُيغلُِّطُه ُسؤاٌل َعن ُسؤاٍل، يا 

َمن ال َيحُجُبُه شيٌء َعن شيٍء، يا َمن ال ُيبرُِمُه))) إلحاُح الُمِلّحيَن، يا َمن 

ُهَو  َمن  يا  العارِفيَن،  ِهَمِم  ُمنَتهى  ُهَو  َمن  يا  الُمريديَن،  ُمراِد  غاَيُة  ُهَو 

العاقبة  جاعل  المعّقب:  للفهم.  العقل  أدوات  أولى  وهو  العاَلم،  في  السببّية  قانون  جاعل  المسبِّب:   (((

الُمديم  المرّتب:  ٱۡلَكٰفِرِيَن ﴾.  وَُّعۡقَب   ْۚ ٱتََّقوا ِيَن  ٱلَّ ُعۡقَب  ﴿ تِۡلَك  الرعد:  سورة  ففي  والخاتمة، 

المثّبت، جاعل الرُتبة والمكانة. 

ُيضجره، ُيسئُمه.  (2(
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 ِمن أدعية المساء

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

الِبيَن، يا َمن ال َيخفى َعَليِه َذرٌَّة في العالَميَن، ُسبحاَنَك  ُمنَتهى َطَلِب الطَّ

. يا ال إلَه إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ

)00)) يا َحليًما ال يعَجُل، يا َجواًدا ال َيبَخُل، يا صاِدًقا ال ُيخِلُف، يا 

، يا قاِهرًا ال ُيغَلُب، يا َعظيًما ال يوَصُف، يا َعداًل ال َيحيُف،  اًبا ال َيَملُّ َوهَّ

يا َغنيًّا ال َيفَتِقُر، يا َكبيرًا ال َيصُغُر، يا حاِفًظا ال َيغَفُل، ُسبحاَنَك يا ال إلَه 

. إاّل أنَت، الَغوَث الَغوَث، َخلِّصنا ِمَن الّناِر يا رَبِّ
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

نضيُف إلى أدعية كّل ليلة من ليالينا ما نستطيعه من هذه 

األدعية، وال نغفل عن تعقيب الفرائض والنوافل عن اإلمام 

الصادق Q الذي مّر معنا من قبل، وهو:

َواْغِفْر  رََمضاَن،  َشْهِر  ِمْن  َمضى  ما  َحقَّ  َعّنا  أَدِّ  »اللَُّهمَّ 

ِبإِْسراِفنا  ُتؤاِخْذنا  َوال  َمْقُبواًل،  ِمّنا  َوَتَسلَّْمُه  ِفْيِه،  َتْقِصيرَنا  لَنا 

ِمَن  َتْجَعْلنا  َوال  الَمْرُحوِميَن،  ِمَن  َواْجَعْلنا  أَْنُفِسنا،  َعلى 

الَمْحُروِميَن.«

التبعات والذنوب)1)، ويتكّرر في  للتحلّل من   Q دعاء اإلمام الصادق

كّل ليلة: ]ثواٍن قليلة[

َيْطُلَع  أَْو  رََمَضاَن،  َشْهُر  َعنِّي  َيْنَقِضَي  أَْن  اْلَكِريِم،  َوْجِهَك  ِبَجاَلِل  أَُعوُذ 

ُبِني َعَلْيه. اْلَفْجُر ِمْن لَْيَلِتي َهِذه، ولََك ِقَبِلي))) َذْنٌب أَْو َتِبَعٌة ُتَعذِّ

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (((

ِعندي.  (2(
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دعاء اإلمام الصادق Q لطلب اآلخرة، ويتكّرر في كّل ليلة)1):

فِيهِ  نزَِل 
ُ
أ ِٓي  ٱلَّ َرَمَضاَن  ﴿ َشۡهُر  اْلُمْنزَِل:  ِكَتاِبَك  ِفي  ُقْلَت  إِنََّك  اللَُّهمَّ 

ُحرَْمَة  ْمَت  َفَعظَّ َوٱۡلُفۡرقَاِنۚ ﴾،  ٱلُۡهَدٰى  ّمَِن  َوَبّيَِنٰٖت  ّلِلنَّاِس  ُهٗدى  ٱۡلُقۡرَءاُن 
َشْهِر رََمَضاَن، ِبَما أَْنزَْلَت ِفيه ِمَن اْلُقرْآِن، وَخَصْصَته ِبَلْيَلِة اْلَقْدِر، وَجَعْلَتَها 

اْنَقَضْت، ولََيالِيِه  َقِد  َشْهِر رََمَضاَن  أَيَّاُم  اللَُّهمَّ وَهِذه  َشْهٍر.  أَْلِف  ِمْن  َخْيرًا 

ِمنِّي،  ِبه  أَْعَلُم  أَْنَت  َما  إِلَى  ِمْنه  إِلَِهي-  َيا  ِصرُْت-  وَقْد  َتَصرََّمْت)))،  َقْد 

َمالِئَكُتَك  ِبه  َسأَلََك  ِبَما  َفأَْسأَُلَك  أَْجَمِعيَن.  اْلَخْلِق  ِمَن  لَِعَدِدِه  وأَْحَصى 

َعَلى  ُتَصلَِّي  أَْن  الُِحوَن،  الصَّ وِعَباُدَك  اْلُمرَْسُلوَن،  وأَْنِبَياُؤَك  ُبوَن،  اْلُمَقرَّ

د، وأَْن َتُفكَّ رََقَبِتي ِمَن النَّاِر، وُتْدِخَلِني اْلَجنََّة ِبَرْحَمِتَك،  ٍد وآِل ُمَحمَّ ُمَحمَّ

ُدَعاِئي،  وَتْسَتِجيَب  ِبي،  َتَقرُّ وَتَتَقبََّل  وَكرَِمَك،  ِبَعْفِوَك  عليَّ  َل  َتَتَفضَّ وأَْن 

وَتُمنَّ عليَّ ِباألَْمِن َيْوَم اْلَخْوِف، ِمْن ُكلِّ َهْوٍل أَْعَدْدَته لَِيْوِم اْلِقَياَمِة.

إِلَِهي وأَُعوُذ ِبَوْجِهَك اْلَكِريِم، وِبَجاللَِك اْلَعِظيِم، أَْن َتْنَقِضَي أَيَّاُم َشْهِر 

ُتِريُد  َخِطيَئٌة  أَْو  ِبه،  ُتَؤاِخُذِني  َذْنٌب  أَْو  َتِبَعٌة  ِقَبِلي  ولََيالِيِه، ولََك  رََمَضاَن 

َها))) ِمنِّي لَْم َتْغِفرَْها لِي. أَْن َتْقَتصَّ

َسيِِّدي َسيِِّدي َسيِِّدي، أَْسأَُلَك َيا ال إِلََه إاِل أَْنَت، إِْذ ال إِلََه إاِل أَْنَت، إِْن 

ْهِر، َفازَْدْد َعنِّي رًِضا؛ وإِْن لَْم َتُكْن رَِضيَت  ُكْنَت رَِضيَت َعنِّي ِفي َهَذا الشَّ

د هارون بن  برواية السّيد ابن طاوس في اإلقبال. قال: »فمن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى أبي ُمَحمَّ  (((

د بن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد الله Q أّنه كان  موسى رضي الله عنه بإسناده إلى ُمَحمَّ

يقول في كّل ليلة من العشر األواخر:...«

تقّطعت وانقضت.  (2(

تأخذ مّني قصاصها.  (3(



175

 الليالي العشر األواخر، وفيها ليالي القدر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

َعنِّي، َفِمَن اآلَن َفارَْض َعنِّي، َيا أَرَْحَم الرَّاِحِميَن. َيا أللَُّه َيا أََحُد َيا َصَمُد)))، 

.﴾ 

َحُدۢ
َ
ُۥ ُكُفًوا أ َيا َمْن ﴿ لَۡم يَِلۡ َولَۡم يُوَلۡ ٣ َولَۡم يَُكن لَّ

]وأكثْر ِمن قولك:)))[

اْلِعَظاِم  واْلُكرَِب  رِّ  الضُّ َكاِشَف  َيا   ،Q (((لَِداُوَد اْلَحِديِد  ُمَليَِّن  َيا 

َغمِّ  َس  ُمَنفِّ أَْي   ،Q َيْعُقوَب َهــمِّ  ُمَفرَِّج  أَْي   ،Q أّيوَب َعــْن 

ُتَصلَِّي  أَْن  أَْهُلُه  أَْنَت  َكَما  د،  ُمَحمَّ وآِل  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  َصلِّ   ،Q ُيوُسَف

َعَلْيِهْم أَْجَمِعيَن، واْفَعْل ِبي َما أَْنَت أَْهُلُه، وال َتْفَعْل ِبي َما أََنا أَْهُلُه.

أعمال الليلِة التاسَعَة عشَرَة)4)

ُيستحّب فيه الُغسل. ويكون ُقبيَل وقِت اإلفطار. ]دقائق معدودة[  .(

فنفتَحه،  المصحف،  نأخَذ  بأن  ]دقيقة[،  بالقرآن  والتوّسل   .(

ونضَعه ُقّداَمنا وبيَن أيدينا، ونقول:

األعَظُم،  اسُمَك  وفيه  فيه،  وما  المنزَِل  بكتاِبَك  أسأُلك  إّني  »اللهم 

ُعَتقاِئك،  من  تجعَلني  أن  وُيرجى،  ُيخاُف  وما  الُحْسنى،  وأسماُؤَك 

وُطَلقاِئَك من الّنار.« ]وتدعو بما بدا لك من حاجة[.

َمن يقصده القاصدون بحوائجهم، وَمن ذاُته واحدة غير مرّكبة من أجزاء.  (((

قال السّيد محسن األمين رحمة الله عليه في كتاب مفتاح الجّنات: »وأقّله ثلث مّرات.«  (2(

ُتكَتب هكذا وُتقرأ: داوود. مثل طاوس، ُتقرأ: طاووس.  (3(

ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين  األمالي: »… في  قال الشيخ الصدوق M في كتابه   (4(

الحمد  يقرأ في كل ركعة  ِمائة ركعة  ليلة منهما  إحياؤهما وأن يصّلي اإلنسان في كّل  فإّنه يستحّب 

فهو  العلم  بمذاكرة  الليلتين  هاتين  أحيا  وَمن  مرات.  عشر  َحٌد ﴾  
َ
أ  ُ ٱللَّ ُهَو  ﴿ قُۡل  و]ســورة:[  مّرة 

ال  التي  الليلة  هذه  في  أردنا  إذا  العلم  ولنطلب  للدعاء،  العظيمَتيِن  الليلتين  هاتين  لنترك  أفضل.« 

تدانيهما قيمة وأهّمّية، ِمن غير إنكار لفضلها.
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اِدِق  الصَّ موالَنا  فَعْن  دقائق[،  ]خمس  بالقرآن  آخُر  وتوّسٌل   .(

َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِه َقاَل))):

اْلُقرْآِن،  َهَذا  ِبَحقِّ  اللَُّهمَّ  َوُقِل:  رَأِْسَك  َعَلى  َفَدْعُه  اْلُمْصَحَف  »ُخِذ 

َعَلْيِهْم،  َك  َوِبَحقِّ ِفيِه،  َمَدْحَتُه  ُمْؤِمٍن  ُكلِّ  ِبَحقِّ  َو  ِبِه،  أَرَْسْلَتُه  َمْن  ِبَحقِّ  َو 

ٍد  َك ِمْنَك، ِبَك َيا اللَُّه ]َعْشَر َمرَّاٍت[، ُثمَّ َتُقوُل: ِبُمَحمَّ َفاَل أََحَد أَْعرَُف ِبَحقِّ

ِباْلَحَسِن  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  ِبَفاِطَمَة  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  ِبَعِليٍّ  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر 

]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِباْلُحَسْيِن ]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِبَعِليِّ ْبِن اْلُحَسْيِن ]َعْشَر َمرَّاٍت[، 

ٍد ]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِبُموَسى  ِد ْبِن َعِليٍّ ]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِبَجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ِبُمَحمَّ

ْبِن  ِد  ِبُمَحمَّ َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  ُموَسى  ْبِن  ِبَعِليِّ  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  َجْعَفٍر  ْبِن 

َعِليٍّ  ْبِن  ِباْلَحَسِن  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  ِبَعِليِّ  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  َعِليٍّ 

]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِبالُحّجِة ]َعْشَر َمرَّاٍت[، َوَتْسأَُل َحاَجَتَك.«

أّنه   P النبّي القدر ]خمس دقائق[، فعن  ليلة  ُنصّلَي ركعَتي  وأن   .(

قال))): »من َصّلى ركعتين في ليلة القدر، يقرُأ في كّل ركعة فاتحة 

َحٌد ﴾ سبع مّرات، فإذا فرغ يستغفر))) 
َ
ُ أ الكتاب مرّة، و﴿ قُۡل ُهَو ٱللَّ

الله له وألبويه، وبعث  سبعين مرّة، ال يقوم من مقامه حّتى يغفر 

الله مالئكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرى، وبعث الله مالئكة 

عن السّيد ابن طاوس M في إقبال األعمال.  (((

نقًل عن السّيد ابن طاوس M في إقبال األعمال. وقال: »... ووجدت في كتاب كنز اليواقيت،   (2(

هذه  في  نذكرها  فنحن  وصلته،  القدر  ليلة  فضل  في  أخبارًا  الهروّي،  محّمد  بن  الفضل  أبي  تأليف 

الثلث  في  للعبادات،  االحتياط  يريد  من  فيصّليها  المفردات،  الليالي  أّول  ألّنها  عشرة،  تسع  ليلة 

الليالي المفضلت. ذكر الصلة المروية: في الكتاب المذكور...«

وأتوب  الله  رواية شبيهة: »أستغفر  الجّنات، ضمن  مفتاح  في  الرحمة  عليه  األمين  السّيد محسن  ذكره   (3(

إليه.«
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

له  وُيجرون  القصور،  له  ويبنون  األشجار،  له  يغرسون  الجنان  إلى 

األنهار، وال يخرج من الدنيا حّتى يرى ذلك كّله.«

والدعاء المخصوصة به هذه الليلة))): ]دقيقة[  .(

اللَُّهمَّ لََك اْلَحْمُد َعلى  ما َوَهْبَت لِي ِمْن اْنِطواِء ما َطَوْيَت ِمْن َشْهِري، 

َوأنََّك لَْم ُتِجْن))) ِفيِه أََجِلي، َولَْم َتْقَطْع ُعُمِري، َولَْم َتْبُلِني ِبَمرٍَض َيْضَطرُِّني 

ياِم، َوال ِبَسَفٍر َيِحلُّ لِي ِفيِه االْفطاُر، َفأََنا أَُصوُمُه ِفي ِكفاَيِتَك  إِلى  َترِْك الصِّ

ُل َتجاُوزََك. َفأَْتِمِم اللَُّهمَّ  َوِوقاَيِتَك، ُأِطيُع أَْمرََك، َوأْقتاُت ِرزَْقَك، َوأرُْجو َوُأَؤمِّ

ياِم  الصِّ ِبَكماِل  َعنِّي  َواْسَلْخُه  ِمنََّتَك،  ِبِه  َوأَْجــزِْل  ِنْعَمَتَك،  ذلَِك  ِفي  عليَّ 

َوَتْمِحيِص))) اآلثاِم، َوَبلِّْغِني آِخرَُه ِبخاِتَمِة َخْيٍر َوَخْيرِِه، يا أَْجَوَد اْلَمْسُؤولِيَن، 

اِهِريَن. ٍد وَآلِِه الطَّ َويا أَْسَمَح))) اْلواِهِبيَن، َوَصلَّى اللَُّه َعلى  ُمَحمَّ

ودعاٌء آخُر مخصوصٌة به هذه الليلة))): ]دقيقة[  .(

يا َذا الَِّذي كاَن َقْبَل ُكلِّ َشيْ ٍء، ثمَّ َخَلَق ُكلَّ َشيْ ٍء، ثّم َيْبقى  َوَيْفنى  ُكلُّ 

َوال  ْفلى ،  السُّ اأْلَرَِضيَن  ِفي  َوال  اْلُعلى ،  مواِت  السَّ ِفي  لَْيَس  الَِّذي  َذا  يا  َشيْ ٍء، 

َعلى   َيْقِدُر  َحْمًدا ال  اْلَحْمُد  لََك  َغْيرُُه،  ُيْعَبُد  إِلٌه  َتْحَتُهنَّ  َوال  َبْيَنُهنَّ  َوال  َفْوَقُهنَّ 

َيْقِدُر َعلى  إِْحصاِئها  ٍد، َصالًة ال  ٍد وَآِل ُمَحمَّ أَْنَت، َفَصلِّ َعلى  ُمَحمَّ إاِل  إِْحصاِئِه 

إاِل أَْنَت.

برواية السّيد ابن طاوس في إقبال األعمال، نقًل عن كتب أصحابنا العتيقة.  (((

هكذا! وال وجَه لها والله العالم. ولعّلها ُتِجْئ، أي لم َتجئ بأجلي.  (2(

إبطالها.  (3(

الَسِمح َمن هو بذاته وطبِعه كريٌم جواد.  (4(

شهر  عمل  كتابه  من  قّرة  أبي  بن  محّمد  إلى  بإسناده  األعمال،  إقبال  في  طاوس  ابن  السّيد  برواية   (5(

رمضان.
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ودعاٌء آخُر مخصوصٌة به هذه الليلة ))): ]دقيقة[  .(

ُر ِمَن اأْلَْمِر اْلَمْحُتوِم، َوِفيما َتْفُرُق ِمَن األَْمِر  اللَُّهمَّ اْجَعْل ِفيما َتْقِضي َوُتَقدِّ

ُل، أَْن َتْكُتَبِني ِمْن  اْلَحِكيِم)))، ِفي لَْيَلِة اْلَقْدِر، َوِفي اْلَقضاِء الَِّذي ال ُيرَدُّ َوال ُيَبدَّ

ُذُنوُبُهْم،  اْلَمْغُفوِر  َسْعُيُهْم،  اْلَمْشُكوِر  ُهْم،  َحجُّ اْلَمْبُروِر)))  اْلَحراِم،  َبْيِتَك  ُحّجاِج 

َع  َوُتَوسِّ ُعْمِري،  َتِطيَل  أَْن  ُر  َوُتَقدِّ َتْقِضي  ِفيما  َواْجَعْل  َسيَِّئاُتُهْم،  َعْنُهْم  ِر  واْلُمَكفَّ

علّي ِفي ِرزِْقي، َو]َتْفَعَل ِبي َكذا وََكذا: يعني ندعو بما نريد[

ودعاٌء آخُر مخصوصٌة به هذه الليلة ))): ]دقيقة[  .8

اللَُّهمَّ اّني أَْمَسْيُت لََك َعْبًدا داِخرًا)))، ال أَْمِلُك لَِنْفِسي َضرًّا َوال َنْفًعا، 

ِبَضْعِف  لََك  َواْعَترُِف  َنْفِسي،  َعلى   ِبذلَِك  أَْشَهُد  ُسوًءا،  َعْنها  أَْصرُِف  َوال 

ٍد، َوأْنِجْز لِي ما َوَعْدَتِني  ٍد وَآِل ُمَحمَّ ِتي، َوِقلَِّة ِحيَلِتي، َفَصلِّ َعلى  ُمَحمَّ ُقوَّ

َوأْتِمْم عليَّ  اللَّْيَلِة،  اْلَمْغِفرَِة ِفي هِذِه  ِمَن  َواْلُمْؤِمناِت  اْلُمْؤِمِنيَن  َوَجِميَع 

ِعيُف اْلَفِقيُر اْلَمِهيُن))).  ما آَتْيَتِني، َفانِّي َعْبُدَك اْلِمْسِكيُن اْلُمْسَتِكيُن، الضَّ

شهر  عمل  كتابه  من  قّرة  أبي  بن  محّمد  إلى  بإسناده  األعمال،  إقبال  في  طاوس  ابن  السّيد  برواية   (((

رمضان.

ُيۡفَرُق  فِيَها   ٣ ُمنِذرِيَن  ُكنَّا  إِنَّا  َبَٰرَكٍةۚ  مُّ لَةٖ  لَۡ ِف  نَزۡلَنُٰه 
َ
أ آ  ﴿ إِنَّ الدخان:  سورة  في  سبحانه  قوِله  ِمن   (2(

ۡمٍر َحِكيٍم ﴾. قال السّيد محّمد حسين الطباطبائّي M في تفسير الميزان: »لألمور بحسب 
َ
ُكُّ أ

القضاء اإللهّي مرحلتان: مرحلة اإلجمال واإلبهام، ومرحلة التفصيل. وليلة القدر- على ما يدّل قوله 

ۡمٍر َحِكيٍم ﴾ ليلة يخرج فيها األمور من مرحلة اإلحكام ]يعني اإلجمال واإلبهام[ 
َ
﴿ فِيَها ُيۡفَرُق ُكُّ أ

إلى مرحلة التفصيل ]تفصيل األمور الكونّية[.«

المقبول ألّنه خالص لوجهه سبحانه. والسعي من شعائر الحّج بين الصفا والمروة.  (3(

شهر  عمل  كتابه  من  قّرة  أبي  بن  محّمد  إلى  بإسناده  األعمال،  إقبال  في  طاوس  ابن  السّيد  برواية   (4(

رمضان.

ذليًل خاضًعا.  (5(

الذي ال قيمَة له.  (6(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

ِفيما  أَْولَْيَتِني)))، َوال غاِفاًل إلْحساِنَك  ِفيما  لِِذْكرَِك  ناِسًيا  َتْجَعْلِني  اللَُّهمَّ ال 

أَْو  ُكْنُت  َعنِّي، وِفي َسرَّاَء  أَْبَطأَْت  َوإْن  إِجاَبِتَك  ِمْن  أَْعَطْيَتِني، ]َوال[ آِيًسا 

ٍة أَْو رَخاٍء، أَْو عاِفَيٍة أَْو َبالٍء، أَْو ُبْؤٍس أَْو َنْعماَء، اّنك َسِميُع  َضرَّاَء، أَْو ِشدَّ

عاِء. الدُّ

ودعاٌء آخُر))) في هذه الليلة مرويٌّ عن النبّي P: ]دقيقة[  .9

ال  َمْن  ُسْبحاَن  ُمْلُكُه،  َيُزوُل  ال  َمْن  ُسْبحاَن  َيُموُت،  ال  َمْن  ُسْبحاَن 

َحبٌَّة  َوال  ِبِعْلِمِه،  إاِل  َورََقٌة  َتْسُقُط  ال  َمْن  ُسْبحاَن  خاِفَيٌة،  َعَلْيِه  َيْخَفى  

ِبِعْلِمِه  إاِّل  ُمِبيٍن،  ِكتاٍب  ِفي  إاِّل  ياِبٌس  َوال  رَْطٌب  َوال  اأْلَرِْض  ُظُلماِت  ِفي 

َوِبُقْدرَِتِه. َفُسْبحاَنُه ُسْبحاَنُه، ُسْبحاَنُه ُسْبحاَنُه، ُسْبحاَنُه ُسْبحاَنُه، ما أَْعَظَم 

ٍد وَآلِِه، َواْجَعْلنا ِمْن ُعَتقاِئَك،  َشأَْنُه، َوأَجلَّ ُسْلطاَنُه، اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى  ُمَحمَّ

َوُسَعداِء َخْلِقَك ِبَمْغِفرَِتَك، إّنك أَْنَت اْلَغُفوُر الرَِّحيُم.

أعمال الليلة األولى من العشر األواخر، ليلة القدر الثانية)3):

]دقائق  اإلفطار.  وقِت  ُقبيَل  ويكون  الُغسل.  فيها  ُيستحّب   .(

معدودة[

فنفتَحه،  المصحف،  نأخَذ  بأن  ]دقيقة[،  بالقرآن  والتوّسل   .(

ونضَعه ُقّداَمنا وبيَن أيدينا، ونقول:

أعطيتني ومنحتني.  (((

برواية السّيد ابن طاوس في إقبال األعمال.  (2(

هي إًذا ليلة إحدى وعشرين. انظر كتاب َمن ال يحَضُرُه الفقيه للشيخ الصدوق M، وهو يّتفق   (3(

مع جعل الكلينّي بعض أعمال الليلة الثالثة والعشرين في الليلة الثالثة من العشر األواخر. 
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األعَظُم،  اسُمَك  وفيه  فيه،  وما  المنزَِل  بكتاِبَك  أسأُلك  إّني  »اللهم 

ُعَتقاِئك،  من  تجعَلني  أن  وُيرجى،  ُيخاُف  وما  الُحْسنى،  وأسماُؤَك 

وُطَلقاِئَك من الّنار.« ]وتدعو بما بدا لك من حاجة[.

اِدِق  الصَّ موالَنا  فَعْن  دقائق[،  ]خمس  بالقرآن  آخُر  وتوّسٌل   .(

َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِه َقاَل))):

اْلُقرْآِن،  َهَذا  ِبَحقِّ  اللَُّهمَّ  َوُقِل:  رَأِْسَك  َعَلى  َفَدْعُه  اْلُمْصَحَف  »ُخِذ 

َعَلْيِهْم،  َك  َوِبَحقِّ ِفيِه،  َمَدْحَتُه  ُمْؤِمٍن  ُكلِّ  ِبَحقِّ  َو  ِبِه،  أَرَْسْلَتُه  َمْن  ِبَحقِّ  َو 

ٍد  َك ِمْنَك، ِبَك َيا اللَُّه ]َعْشَر َمرَّاٍت[، ُثمَّ َتُقوُل: ِبُمَحمَّ َفاَل أََحَد أَْعرَُف ِبَحقِّ

ِباْلَحَسِن  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  ِبَفاِطَمَة  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  ِبَعِليٍّ  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر 

]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِباْلُحَسْيِن ]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِبَعِليِّ ْبِن اْلُحَسْيِن ]َعْشَر َمرَّاٍت[، 

ٍد ]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِبُموَسى  ِد ْبِن َعِليٍّ ]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِبَجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ِبُمَحمَّ

ْبِن  ِد  ِبُمَحمَّ َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  ُموَسى  ْبِن  ِبَعِليِّ  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  َجْعَفٍر  ْبِن 

َعِليٍّ  ْبِن  ِباْلَحَسِن  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  ِبَعِليِّ  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  َعِليٍّ 

]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِبالُحّجِة ]َعْشَر َمرَّاٍت[، َوَتْسأَُل َحاَجَتَك.«

أّنه   P النبّي فعن  دقائق[،  ]خمس  القدر  ليلة  ركعَتي  ُنصّلَي  وأن   .(

قال))): »من َصّلى ركعتين في ليلة القدر، يقرُأ في كّل ركعة فاتحة 

عن السّيد ابن طاوس M في إقبال األعمال.  (((

نقًل عن السّيد ابن طاوس M في إقبال األعمال. وقال: »...ووجدت في كتاب كنز اليواقيت،   (2(

هذه  في  نذكرها  فنحن  وصلته،  القدر  ليلة  فضل  في  أخبارًا  الهروّي،  محّمد  بن  الفضل  أبي  تأليف 

الثلث  في  للعبادات،  االحتياط  يريد  من  فيصّليها  المفردات،  الليالي  أّول  ألّنها  عشرة،  تسع  ليلة 

الليالي المفضلت. ذكر الصلة المروية: في الكتاب المذكور...«
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

َحٌد ﴾ سبع مّرات، فإذا فرغ يستغفر))) 
َ
ُ أ الكتاب مرّة، و﴿ قُۡل ُهَو ٱللَّ

له وألبويه، وبعث  الله  يغفر  يقوم من مقامه حّتى  مرّة، ال  سبعين 

الله مالئكة يكتبون له الحسنات إلى سنة أخرى، وبعث الله مالئكة 

له  وُيجرون  القصور،  له  ويبنون  األشجار،  له  يغرسون  الجنان  إلى 

األنهار، وال يخرج من الدنيا حّتى يرى ذلك كّله.«

 :(((
R األئّمة عن  األواخر  العشر  من  األولى  الليلة  دعاء   .(

]دقيقتان[

َيا ُمولَِج اللَّْيِل ِفي النََّهاِر، وُمولَِج النََّهاِر ِفي اللَّْيِل، وُمْخِرَج الحيِّ ِمَن 

اْلَميِِّت، وُمْخِرَج اْلَميِِّت ِمَن الحّي، َيا رَاِزَق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب، َيا أللَُّه 

اْلُحْسَنى،  لََك األَْسَماُء  أللَُّه،  َيا  أللَُّه  َيا  أللَُّه  َيا  َيا رَِحيُم،  أللَُّه  َيا  َيا رَْحَماُن، 

ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ُتَصلَِّي  أَْن  أَْسأَُلَك  واآلاَلُء)))،  َوالِكبرياُء)))  اْلُعْلَيا)))،  واألَْمَثاُل 

َعَداِء، وُروِحي  وَعَلى أَْهِل َبْيِته، وأَْن َتْجَعَل اْسِمي ِفي َهِذه اللَّْيَلِة ِفي السُّ

لِي  َتَهَب  وأَْن  َمْغُفورًَة؛  وإَِساَءِتي  ِعلِّيِّيَن)))،  ِفي  وإِْحَساِني  َهَداِء،  الشُّ َمَع 

الله  »أستغفر  شبيهة:  رواية  ضمن  الجّنات،  مفتاح  في  الرحمة  عليه  األمين  محسن  السّيد  ذكره   (((

وأتوب إليه.«

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (2(

         ﴿ النحل:  ــورة  س في  جــاء  الُحسنى،  الصفات   (3(

.﴾ 

الملك والسلطان والعّزة  (4(

وإًلى  َأْلو  بقاؤها، جمع  التي يطول  الكثيرة  النعم  والعّزة.. واآلالء هي  الملك والسلطان  الكبرياء هو   (5(

وَأًلى.

قال السّيد محّمد حسين الطباطبائّي رحمة الله عليه في الميزان: »ِعّلّيون علوٌّ على علوٍّ مضاعف،   (6(

وينطبق على الدرجات العالية ومنازل القرب من الله تعالى.«
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كِّ َعنِّي، وُترِْضَيِني ِبَما َقَسْمَت  َيِقيًنا ُتَباِشُر ِبه َقْلِبي، وإِيَماًنا َيْذَهُب ِبالشَّ

ٱنلَّارِ ﴾  َعَذاَب  َوقَِنا  َحَسَنٗة  ٱٓأۡلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنٗة  ۡنَيا  ٱلُّ ِف  َو﴿ َءاتَِنا  لِي، 

والتَّْوِفيَق  واإلَِناَبَة)))،  إِلَْيَك  والرَّْغَبَة  وُشْكرََك،  ِذْكرََك  ِفيَها  واْرُزْقَنا  اْلَحِريِق، 

.R ٍد ًدا وآَل ُمَحمَّ ْقَت لَُه ُمَحمَّ لَِما َوفَّ

وعشرين))):  إحدى  ليلة  به  مخصوصٌة   P النبّي عن  دعاٌء   .(

]دقيقتان[

ًدا َعْبُدُه  أَْشَهُد أَْن اَل إِلََه إاِلَّ اللَُّه َوْحَدُه اَل َشِريَك لَُه، َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ

َرْيَب  ال  آِتَيٌة  اَعَة  السَّ َوأَنَّ  َحقٌّ ،  َوالنَّاَر   ، َحقٌّ اْلَجنََّة  أَنَّ  َوأَْشَهُد  َورَُسوُلُه، 

َشِريَك  اَل  َربِّي  الرَّبَّ  أَنَّ  َوأَْشَهُد  اْلُقُبور.ِ  ِفي  َمْن  َيْبَعُث  اللََّه  َوأَنَّ  ِفيها، 

َعَلى  َواْلَقاِدُر  ُيِريُد،  لَِما  اُل  اْلَفعَّ أَنَُّه  َوأَْشَهُد  لَُه،  َوالَِد  َواَل  لَُه  َولََد  َواَل  لَُه، 

َيَشاُء،  َمْن  َوالرَّاِفُع  َيَشاُء،  َمْن  َواْلَقاِهُر  ُيِريُد،  لَِما  اِنُع  َوالصَّ َشيْ ٍء،  ُكلِّ 

أَْشَهُد  أَْشَهُد  اْلَحِليُم.  اْلَعِليُم  الرَِّحيُم،  اْلَغُفوُر  اْلِعَباِد،  َورَاِزُق  اْلُمْلِك،  َمالُِك 

َيْبُلُغ  اَل  َذلَِك،  َوَفْوَق  َكَذلَِك،  َسيِِّدي  أَنََّك  أَْشَهُد  أَْشَهُد  أَْشَهُد  أَْشَهُد،  أَْشَهُد 

ٍد وَآلِِه، َواْهِدِني َواَل ُتِضلَِّني  اْلَواِصُفوَن ُكْنَه َعَظَمِتَك. اللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ

.((( َبْعَد إِْذ َهَدْيَتِني، إِنََّك أَْنَت اْلَهاِدي اْلَمهديَّ

دعاٌء مخصوصٌة بها ليلُة إحدى وعشرين))): ]خمس دقائق[  .(

التوبة والرجوع إلى الله سبحانه.  (((

برواية السّيد ابن طاوس M في إقبال األعمال.  (2(

إّنك يا رّب َمن َيهدي كلَّ مِن اهتدى.  (3(

نقًل عن إقبال األعمال للسّيد ابن طاوس. وقال قبله: »َوَجْدَناُه ِفي ُكُتِب َأْصَحاِبَنا اْلَعِتيَقِة«.  (4(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

اأْلَْشَياِء  َوَخالُِق  ُهوِر،  الدُّ َوُمَصرُِّف)))  اأْلُُمــوِر،  ُمَدبُِّر  اللَُّه  إاِلَّ  إِلََه  اَل 

اْلَواِجَبِة  اْلُحُقوِق  َجاِعُل  َوِقَدِمِه)))،  أَزَلِيَِّتِه  َعَلى  َدالًَّة  ِبِحْكَمِتِه،  َجِميِعَها 

ِبَها  ُدَعاِئِه  إَِجاَبَة  َوَيأُْملَ   َساِئٌل،  ِبَها  لَِيْسأََل  َورَْحَمًة،  ِمْنُه  رَأَْفًة  َيَشاُء،  لَِما 

آِمٌل. َفُسْبَحاَن َمْن َخَلَق َواأْلَْسَباُب))) إِلَْيِه َكِثيرٌَة، َواْلَوَساِئُل إِلَْيِه َمْوُجوَدٌة، 

َوُسْبَحاَن اللَِّه الَِّذي اَل َتْعَتِورُُه َفاَقٌة)))، َواَل َتْسَتِذلُُّه َحاَجٌة، َواَل ُتِطيُف))) ِبِه 

اْلَقِديُر َعَلى  َفإِنَُّه  إِْبَطاَء ِرْزِق رَاِزٍق، َواَل َسَخَط َخالٍِق،  َيْحَذُر  َضُرورٌَة، َواَل 

َيَخاُف  َمْحُصوٌر،  َمَضاِئِقَها  ]َو[ِفي  َمْقُهوٌر،  اْلِخاَلِل)))  ِبَهِذِه  ُهَو  َمْن  رَْحَمِة 

َوَيْرُجو َمْن ِبَيِدِه اأْلُُموُر، ﴿ ِإَوَلۡهِ ٱلَۡمِصُي ﴾ َوُهَو َعَلى َما َيَشاُء َقِديٌر.

الرَِّسالَِة،  ي  ُمَؤدِّ َوَنِبيَِّك،  َورَُسولَِك  َعْبِدَك  محّمد  َعَلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

َحاَللَِك  َسِبيَل  َوأَْنَهَج)))  َثَواَبَك،  َواْسَتَحقَّ  ِكَتاَبَك،  أَْوَصَل  اَللَِة.  الدَّ َوُموِضِح 

الَِّتي  اللَّْيَلَة  َهِذِه  َفإِنَّ  َوأَْعاَلِمَك)9).  َشَعاِئرَِك)8)  َعْن  وََكَشَف  َوَحرَاِمَك، 

ْلَتَها َعَلى أَْلِف َشْهٍر،  ْكِر، َوَفضَّ ِباْلَقْدِر، َوأَْنزَْلَت ِفيَها ُمْحَكَم الذِّ َوَسْمَتَها)0)) 

مدّبر شأنها وممبّدلها.  (((

أزَلّية الشيء وقدمه يعنيان أّنه ال زمان له يبتدئ به.  (2(

الطرق.  (3(

تصيبه حاجٌة وُتلّم به.  (4(

ُتحيط به.  (5(

الِخصال.  (6(

أوضح.  (((

جمع شعيرة، وهي العمل الدينّي المدلول عليه.  (8(

جمع َعَلم، وِمن معانيه العلمة واألثر.  (9(

سّميتها ومّيزتها، وجعلت لها علمة.  ((0(
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َمْن  ُخْسرَاَن  َفَيا  اْلَمرُْدوِديَن،  َوَمَصاِئِب  اْلَمْقُبولِيَن،  َمَواِهِب)))  لَْيَلُة  َوِهَي 

َباَء))) ِفيَها ِبَسَخِطِه، َوَيا َوْيَح))) َمْن َحِظَي))) ِفيَها ِبَرْحَمِتِه!

ْمَت ِمْنَها، ِمْن َغْيِر ُحُضوِر  اللَُّهمَّ َفاْرُزْقِني ِقَياَمَها َوالنََّظَر إِلَى َما َعظَّ

َترَْفُعُه،  لَِعَمٍل  ِفيَها  ْقِني  َوَوفِّ َفْوِتِه،  َواَل  أََمٍل  اْنِقَطاِع  َواَل  ُقْرِبِه،  َواَل  أََجٍل 

َوُغْفرَاٍن  َتَهُبُه،  َوَخْيٍر  َتْصرُِفُه،  َوَشرٍّ  َتْرَحُمُه،  ٍع)))  َوَتَضرُّ َتْسَمُعُه،  َوُدَعاٍء 

َتْقِضيِه،  َوَدْيٍن  َتْغِسُلُه،  َوإِْثٍم  رُُه،  ُتَطهِّ َوَدَنٍس  ُتوِسُعُه،  َوِرْزٍق  ُتوِجُبُه، 

َها،  َتُلمُّ َوأَْشَعاٍث)))  ُتْنِميَها،  َوَعاِفَيٍة  َها،  ُتِتمُّ ٍة  َوِصحَّ يُه،  َوُتَؤدِّ ُلُه  َتَتَحمَّ َوَحقٍّ 

َوَمَصاِئَب  َتْكِشُفَها)9)،  َوَمَواِهَب  َتْكِنُفَها)8)،  َوَصْنَعٍة  َتْكِشُفَها)))،  َوأَْمرَاٍض 

َما  َوَتْكِفي  َوَتْقَهرُُهْم،  َتْغِلُبُهْم  َوأَْعَداٍء  ُتْصِلُحُهْم،  َوأَْهٍل  َوأَْواَلٍد  َتْصرُِفَها، 

أََهمَّ ِمْن أَْمرِِهْم، َوَتْقِدُر)0)) َعَلى ُقْدرَِتِهْم، َوَتْسُطو)))) ِبَسَطَواِتِهْم، َوَتُصوُل 

َمَكارِِهي  َعْن  َوُتْخرُِس  ُصُدورِِهْم،  إِلَى  أَْيِدَيُهْم  َوَتُغلُّ  َصْواَلِتِهْم،  َعَلى 

أَْلِسَنَتُهْم، َوَترُدُّ ُرؤَسُهْم َعَلى ُصُدورِِهْم.

ما تهبه وتعطيه.  (((

رجع.  (2(

الويح كلمة رحمة، عكس الويل وهي كلمة عذاب.  (3(

نال، حصل على.  (4(

تذّلل وطلب بحرارة وصدق وإلحاح.  (5(

أشياء متفّرقة.  (6(

ترفُعها.  (((

تحفظها.  (8(

ُتظهرها.  (9(

تضّيق. أو تكون قدرُتك فوق قدرتهم.  ((0(

تسطو، وتقهر. قد يكون المعنى: بسبب قهرهم وسطواتهم، تقهرهم أنت يا رّب ِبها.  ((((
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﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

َوَمَعاِطَبُه)))،  اْلَغْدِر  َوُمَصارََعَة  اْلَبْغَي،  اْكِفِني  َوَمْواَلَي  َسيِِّدي  اللَُّهمَّ 

َعَلْيِهُم  َواْنُشْر  ِعَباِدَك،  َجِميِع  َشرَّ  َواْكِف  ِعَباِدَك،  َشرَّ  َسيِِّدي  َواْكِفِني 

َوَجِميَع  َوالَِديَّ  َواْذُكْر  اآْلِخِريَن)))،  ِفي  عليَّ  ُتْنزَِل  َحّتى  ِمنِّي  اْلَخْيرَاِت 

ِذْكَرى  َوَمْغِفرَِتَك،  الرَّاِحِميَن  أَرَْحَم  َيا  ِبَرْحَمِتَك،  َواْلُمْؤِمَناِت  اْلُمْؤِمِنيَن 

وا َعِن  َسيٍِّد َقِريٍب لَِعِبيٍد َوإَِماٍء َفارَُقوا اأْلَِحبَّاَء، َوَخرُِسوا َعِن النَّْجَوى، َوَصمُّ

النَِّداِء، َوَحلُّوا أَْطَباَق الثََّرى، َوَتَمزَُّقُهُم اْلِبَلى))).

لَُهَما  ِباالْسِتْغَفاِر  ْيُتُه  أَدَّ َوَقْد  ا،  َحقًّ عليَّ  لَِوالَِديَّ  أَْوَجْبَت  إِنََّك  اللَُّهمَّ 

ِفي  لَُهَما  َوَفرَْضَت  ِجَهِتَك،  ِمْن  إاِلَّ  َقَضاِئِه  َعَلى  لِي  ُقْدرََة  اَل  إِْذ  إِلَْيَك؛ 

ُدَعاِئي َفرًْضا َقْد أَْوَفْدُتُه َعَلْيَك؛ إِْذ خَلْت))) ِبَي اْلُقْدرَُة َعَلى َواِجِبَها َوأَْنَت 

أَْوَجْبَت)))،  ِفيَما  بي  ُتْحِلْل  اَل  اللَُّهمَّ  َتْمِلُك.  َوأَْنَت  أَْمِلُك  اَل  وَُكْنُت  َتْقِدُر، 

َوأَْشرِْك  أََجْبَتُه،  ُدَعاٍء  َصالِِح  ُكلِّ  ِفي  َوأَْشرِْكِني  َفرَْضَت،  ِفيَما  ُتْسِلْمِني  َواَل 

أَْولَِياَءَك،  َعاَدى  َمْن  إاِلَّ  َواْلُمْؤِمَناِت،  اْلُمْؤِمِنيَن  َجِميَع  ُدَعاِئي  َصالِِح  ِفي 

َضاَللَِتِه،  َعَلى  َوَماَت  أَْنِبَياَءَك،  اْلِخاَلَفِة  ِبُسوِء  َوأَْعَقَب  أَْصِفَياَءَك،  َوَحارََب 

َواْنَطَوى ِفي َغَواَيِتِه)))، َفإِنِّي أَْبَرُأ إِلَْيَك ِمْن ُدَعاٍء لَُهْم. أَْنَت اْلَقاِئمُ  ﴿ َعَٰ 

ومهالكه.  (((

للناس، حتى  ارفع عّني شّر عبادك، وارفع شّر عبادك بعضهم عن بعض، واجعل خيرًا عميًما  اللهّم   (2(

ينزل علّي خيرُك- أجرًا وثواًبا وُحسَن سمعٍة ومنزلًة- من اآلن حتى آخر الناس.

الِبلى مصدر فعل َبلي يبلى. والمعنى- إن لم يكن خطأ في النقل- أّنهم حّلوا أطباق الثرى، كما حّلوا   (3(

تمّزق البلى.

الدعاء وقوع تصحيف  ويبدو في بعض  للمجلسّي.  بحار األنوار  في األصل حلت، وصّححناها من   (4(

وخلل في النقل، والله العالم.

ال تأخذ بي إلى الحلول في أطباق الثرى، والموُت- في األخير- مّما أوجبَت. وال تسلمني إليه، وهو   (5(

فرض على كّل ما خلقَت. والله العالم.

إمعانه في ضلله.  (6(
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َغاِئِر، َواْلُموِبُق))) ِباْلَكَباِئِر. بـِ ﴿    اٌر لِلصَّ ِ َنۡفِۢس بَِما َكَسَبۡتۗ ﴾، َغفَّ
ُكّ

أَرَْحَم  َيا  رَأَْفَتَك  علّي  َفاْنُشْر    ﴾       
الرَّاِحِميَن، َوَصلَّى اللَُّه َعَلى محّمد النبّي وَآلِِه َوَسلََّم َكِثيرًا.

)2): ]دقيقتان[
R دعاء الليلة الثانية من العشر األواخر عن األئّمة

ْمِس  الشَّ وُمْجِرَي  ُمْظِلُموَن،  َنْحُن  َفإَِذا  اللَّْيِل  ِمَن  النََّهاِر  َسالَِخ  َيا 

 ٰ ۡرَنُٰه َمَنازَِل َحتَّ َر اْلَقَمِر ﴿ قَدَّ لُِمْسَتَقرَِّها ِبَتْقِديرَِك َيا َعِزيُز َيا َعِليُم، وُمَقدِّ

وَولِيَّ  رَْغَبٍة،  ُكلِّ  وُمْنَتَهى  ُنوٍر،  ُكلِّ  ُنوَر  َيا  ٱۡلَقِديِم﴾،  َكٱۡلُعرُۡجوِن)))  َعَد 
وُس، َيا أََحُد َيا َواِحُد َيا َفرُْد، َيا  ُكلِّ ِنْعَمٍة، َيا أللَُّه َيا رَْحَماُن، َيا أللَُّه َيا ُقدُّ

َوالِكبرياُء)))  اْلُعْلَيا)))،  واألَْمَثاُل  اْلُحْسَنى،  األَْسَماُء  لََك  أللَُّه،  َيا  أللَُّه  َيا  أللَُّه 

َتْجَعَل  وأَْن  َبْيِته،  أَْهِل  وَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ُتَصلَِّي  أَْن  أَْسأَُلَك  واآلاَلُء)))، 

َهَداِء، وإِْحَساِني ِفي  َعَداِء، وُروِحي َمَع الشُّ اْسِمي ِفي َهِذه اللَّْيَلِة ِفي السُّ

ُتَباِشُر ِبه َقْلِبي، وإِيَماًنا  ِعلِّيِّيَن)))، وإَِساَءِتي َمْغُفورًَة؛ وأَْن َتَهَب لِي َيِقيًنا 

ۡنَيا َحَسَنٗة  كِّ َعنِّي، وُترِْضَيِني ِبَما َقَسْمَت لِي، َو﴿ َءاتَِنا ِف ٱلُّ َيْذَهُب ِبالشَّ

ِذْكرََك  ِفيَها  واْرُزْقَنا  اْلَحِريِق،  ٱنلَّارِ ﴾  َعَذاَب  َوقَِنا  َحَسَنٗة  ٱٓأۡلِخَرةِ  َوِف 

الُمهلك.  (((

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (2(

ْمَر، وهو من النَّْخل كالعنقوِد من العنب. الِعْذُق الذي يحمُل التَّ  (3(

         ﴿ النحل:  ــورة  س في  جــاء  الُحسنى،  الصفات   (4(

.﴾ 

الملك والسلطان والعّزة  (5(

الكبرياء هو العَظَمة والِرفعة. واآلالء هي النعم الكثيرة التي يطول بقاؤها، جمع َأْلو وإًلى وَأًلى.  (6(

قال السّيد محّمد حسين الطباطبائّي رحمة الله عليه في الميزان: »ِعّلّيون علوٌّ على علوٍّ مضاعف،   (((

وينطبق على الدرجات العالية ومنازل القرب من الله تعالى.«
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

وآَل  ًدا  ُمَحمَّ لَُه  ْقَت  َوفَّ لَِما  والتَّْوِفيَق  واإلَِناَبَة)))،  إِلَْيَك  والرَّْغَبَة  وُشْكرََك، 

.R ٍد ُمَحمَّ

القدر  ليلة   ،R األئّمة عن  األواخــر  العشر  من  الثالثة  الليلة  أعمال 

الكبرى)2):

]دقائق  اإلفطار.  وقِت  ُقبيَل  ويكون  الُغسل.  فيها  ُيستحّب   .(

معدودة[

فنفتَحه،  المصحف،  نأخَذ  بأن  ]دقيقة[،  بالقرآن  والتوّسل   .(

ونضَعه ُقّداَمنا وبيَن أيدينا، ونقول:

األعَظُم،  اسُمَك  وفيه  فيه،  وما  المنزَِل  بكتاِبَك  أسأُلك  إّني  »اللهم 

ُعَتقاِئك،  من  تجعَلني  أن  وُيرجى،  ُيخاُف  وما  الُحْسنى،  وأسماُؤَك 

وُطَلقاِئَك من الّنار.« ]وتدعو بما بدا لك من حاجة[.

التوبة والرجوع إلى الله سبحانه.  (((

الكشف  على  القدر  ليلة  بأّنها  صريحة  أخبار  وردت  األعمال:  إقبال  في  طاوس  ابن  السّيد  روى   (2(

والبيان. فمن ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى سفيان بن السمط، قال: »قلت ألبي عبد الله Q أفرد 

لي ليلة القدر، قال: ليلة ثلث وعشرين.«... ومن ذلك بإسنادنا إلى ضمرة األنصارّي، عن أبيه أّنه 

إلى  أيًضا  بإسنادنا  رويناه  ما  ذلك  ومن  وعشرون.«  ثلث  ليلة  القدر:  »ليلة  يقول:   P النبّي سمع 

حّماد بن عيسى، عن محّمد بن يوسف، عن أبيه قال: »سمعت أبا جعفر Q يقول: ’إّن الُجَهنّي 

إبًل  لي  إن  الله  رسول  يا  له:  فقال   P رسول إلى  أتى  األنصارّي[  أنيس  بن  الرحمن  عبد  ]اسمه 

وغنًما وغلمة، فأحّب أن تأمرني ليلًة أدخل فيها فأشهد الصلة وذلك في شهر رمضان، فدعاه رسول 

الله P فسارّه في اذنه. قال: فكان الجهنّي إذا كانت ليلة ثلث وعشرين دخل بإبله وغنمه وأهله 

وإبله  وغنمه  بأهله  خرج  أصبح  فإذا  بالمدينة،  وعشرين  ثلث  ليلة  الليلة  تلك  فكان  وغلمته،  وولده 

إلى مكانه.’«
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اِدِق  الصَّ موالَنا  فَعْن  دقائق[،  ]خمس  بالقرآن  آخُر  وتوّسٌل   .(

َصَلَواُت اللَِّه َعَلْيِه َقاَل))):

اْلُقرْآِن،  َهَذا  ِبَحقِّ  اللَُّهمَّ  َوُقِل:  رَأِْسَك  َعَلى  َفَدْعُه  اْلُمْصَحَف  »ُخِذ 

َعَلْيِهْم،  َك  َوِبَحقِّ ِفيِه،  َمَدْحَتُه  ُمْؤِمٍن  ُكلِّ  ِبَحقِّ  َو  ِبِه،  أَرَْسْلَتُه  َمْن  ِبَحقِّ  َو 

ٍد  َك ِمْنَك، ِبَك َيا اللَُّه ]َعْشَر َمرَّاٍت[، ُثمَّ َتُقوُل: ِبُمَحمَّ َفاَل أََحَد أَْعرَُف ِبَحقِّ

ِباْلَحَسِن  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  ِبَفاِطَمَة  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  ِبَعِليٍّ  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر 

]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِباْلُحَسْيِن ]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِبَعِليِّ ْبِن اْلُحَسْيِن ]َعْشَر َمرَّاٍت[، 

ٍد ]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِبُموَسى  ِد ْبِن َعِليٍّ ]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِبَجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ِبُمَحمَّ

ْبِن  ِد  ِبُمَحمَّ َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  ُموَسى  ْبِن  ِبَعِليِّ  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  َجْعَفٍر  ْبِن 

َعِليٍّ  ْبِن  ِباْلَحَسِن  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  ٍد  ُمَحمَّ ْبِن  ِبَعِليِّ  َمرَّاٍت[،  ]َعْشَر  َعِليٍّ 

]َعْشَر َمرَّاٍت[، ِبالُحّجِة ]َعْشَر َمرَّاٍت[، َوَتْسأَُل َحاَجَتَك.«

 P وأن ُنصّلَي ركعَتي ليلة القدر ]خمس دقائق[، فعن النبّي  .(

كّل  في  يقرُأ  القدر،  ليلة  في  ركعتين  َصّلى  »من  قال))):  أّنه 

َحٌد ﴾ سبع مّرات، 
َ
أ  ُ ركعة فاتحة الكتاب مرّة، و﴿ قُۡل ُهَو ٱللَّ

حّتى  مقامه  من  يقوم  ال  مرّة،  سبعين  يستغفر)))  فرغ  فإذا 

يغفر الله له وألبويه، وبعث الله مالئكة يكتبون له الحسنات 

عن السّيد ابن طاوس M في إقبال األعمال.  (((

نقًل عن السّيد ابن طاوس M في إقبال األعمال. وقال: »...ووجدت في كتاب كنز اليواقيت،   (2(

هذه  في  نذكرها  فنحن  وصلته،  القدر  ليلة  فضل  في  أخبارًا  الهروّي،  محّمد  بن  الفضل  أبي  تأليف 

الثلث  في  للعبادات،  االحتياط  يريد  من  فيصّليها  المفردات،  الليالي  أّول  ألّنها  عشرة،  تسع  ليلة 

الليالي المفضلت. ذكر الصلة المروية: في الكتاب المذكور...«

الله  »أستغفر  شبيهة:  رواية  ضمن  الجّنات،  مفتاح  في  الرحمة  عليه  األمين  محسن  السّيد  ذكره   (3(

وأتوب إليه.«
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

له  يغرسون  الجنان  إلى  مالئكة  الله  وبعث  أخرى،  سنة  إلى 

األشجار، ويبنون له القصور، وُيجرون له األنهار، وال يخرج من 

الدنيا حّتى يرى ذلك كّله.«

 :(((
R األئّمة عن  األواخر  العشر  من  الثالثة  الليلة  دعاء   .(

]دقيقتان[

اللَّْيِل  ورَبَّ  َشْهٍر،  أَْلِف  ِمْن  َخْيرًا  وَجاِعَلَها  اْلَقْدِر،  لَْيَلِة  رّب  َيا 

َباِرُئ)))  َيا  َماِء،  والسَّ واألَرِْض  واألَْنَواِر،  َلِم  والظُّ واْلِبَحاِر،  واْلِجَباِل  والنََّهاِر، 

َيا  أللَُّه  َيا  َقيُّوُم،  َيا  أللَُّه  َيا  َيا رَْحَماُن،  أللَُّه  َيا  َمنَّاُن،  َيا  َيا َحنَّاُن  ُر،  َيا ُمَصوِّ

اْلُعْلَيا)))،  واألَْمَثاُل  اْلُحْسَنى،  األَْسَماُء  لََك  أللَُّه،  َيا  أللَُّه  َيا  أللَُّه  ، َيا  بَدِيعُ)))

َبْيِته،  أَْهِل  وَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ُتَصلَِّي  أَْن  أَْسأَُلَك  واآلاَلُء)))،  َوالِكبرياُء))) 

َهَداِء،  الشُّ َمَع  وُروِحي  َعَداِء،  السُّ ِفي  اللَّْيَلِة  َهِذه  ِفي  اْسِمي  َتْجَعَل  وأَْن 

ِبه  ُتَباِشُر  َيِقيًنا  لِي  َتَهَب  وأَْن  َمْغُفورًَة؛  وإَِساَءِتي  ِعلِّيِّيَن،  ِفي  وإِْحَساِني 

َو﴿ َءاتَِنا  لِي،  َقَسْمَت  ِبَما  َعنِّي، وُترِْضَيِني  كِّ  ِبالشَّ َيْذَهُب  وإِيَماًنا  َقْلِبي، 

اْلَحِريِق، واْرُزْقَنا ِفيَها  َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب ﴾  ۡنَيا َحَسَنٗة َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ  ِف ٱلُّ
ًدا  ُمَحمَّ لَُه  ْقَت  َوفَّ لَِما  والتَّْوِفيَق  واإلَِناَبَة،  إِلَْيَك  والرَّْغَبَة  وُشْكرََك،  ِذْكرََك 

.R ٍد وآَل ُمَحمَّ

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (((

الخالق الموِجد لَخلقه بناًء على تقديره لهم.  (2(

َمن يستحّق أن يوصف بخلق األشياء التي ال مثيَل لها، والتي هي على أفضل ما يكون من الخلقة.  (3(

         ﴿ النحل:  ــورة  س في  جــاء  الُحسنى،  الصفات   (4(

.﴾ 

الملك والسلطان والعّزة  (5(

الكبرياء هو العَظَمة والِرفعة. واآلالء هي النعم الكثيرة التي يطول بقاؤها، جمع َأْلو وإًلى وَأًلى.  (6(
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سورة  إليهما  وُيضاف  والــروم))).  العنكبوت  سورَتي  قــراءة   .(

الدخان))). ]خمس وعشرون دقيقة[

))): ]أقّل من دقيقة[
الدعاء لإلمام المهدّي |  .(

ُكلِّ  وِفي  اَعِة  السَّ َهِذه  ِفي  الحسِن،  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ لَِولِيَِّك  ُكْن  اللَُّهمَّ 

ُتْسِكَنه  حّتى  وَعْيًنا،  وَعْوًنا  وَقاِئًدا،  وَدلِياًل  وَناِصرًا،  وَحاِفًظا  َولِيًّا  َساَعٍة، 

أَرَْضَك َطْوًعا، وُتَمتَِّعه ِفيَها َطِوياًل.

وِفي  اَعِة،  السَّ َهِذه  ِفي  الحسِن،  ْبِن  ِد  ُمَحمَّ لَِولِيَِّك  ُكْن  اللَُّهمَّ  أو))): 

ُكلِّ َساَعٍة، َولِيًّا وَحاِفًظا، وَقاِئًدا وَناِصرًا، وَدلِياًل وَعْيًنا، حّتى ُتْسِكَنه أَرَْضَك 

َطْوًعا، وُتَمتَِّعه ِفيَها َطِوياًل.

وعشرين))):  ثالث  ليلة  في   P الله رسول  عن  مرويٌّ  دعاٌء   .8

]دقيقة[

أّنه قال:   Q الصادق أبي بصير، عن  المتهّجد، عن  مصباح  الطوسّي M في  الشيخ  برواية   (((

أبا محّمد- من  يا  واللِه-  فهو  ليلة ثلث وعشرين  والروم في شهر رمضان  العنكبوت  قرأ سورة  »من 

أهل الجّنة ال أستثني فيه أبًدا، وال أخاف أن يكتب الله علّي في يميني إثًما، وإّن لهاتين السورتين 

من الله عّز وجّل مكاًنا.«

نقًل عن إقبال األعمال للسّيد ابن طاوس.  (2(

َعِن  ِبــإِْســَنــاِده  ِعيَسى  ــُن  ْب د  ُمَحمَّ وفيه:  الكافي.  في  الرحمة  عليه  الكلينّي  الشيخ  برواية   (3(

وَقاِئًما  َساِجًدا  َعاَء  الدُّ َهَذا  رََمَضاَن  َشْهِر  ِمْن  وِعْشِريَن  َثَلٍث  َلْيَلِة  ِفي  ُر  َقاَل: »ُتَكرِّ  R اِلحيَن الصَّ

ْهِر ُكلِّه، وَكْيَف أَْمَكَنَك، وَمَتى َحَضرََك ِمْن َدْهرَِك، َتُقوُل َبْعَد َتْحِميِد  وَقاِعًدا وَعَلى ُكلِّ َحاٍل، وِفي الشَّ

ُيقال:  أن  العادة  وجرت  فلن،  بن  فلن  وفيه:   »...:P النبّي َعَلى  َلِة  والصَّ وَتَعاَلى  َتَبارََك  اللَّه 

الحّجة بن الحسن. وأثبتها السّيد األمين في مفتاح الجّنات: محّمد بن الحسن. وهو أدّق.

عن الشيخ الطوسّي في مصباح المتهّجد.  (4(

برواية السّيد ابن طاوس في إقبال األعمال.  (5(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

الرُّوِح  رَبُّ  وٌس  ُقدُّ ُسبُّوٌح  وِح،  َوالــرُّ اْلَمالِئَكِة  رَبُّ  وٌس)))  ُقــدُّ ُسبُّوٌح 

رَبُّ  وٌس  ُقدُّ ُسبُّوٌح  َواأْلَرَِضيَن،  ماواِت  السَّ رَبُّ  وٌس  ُقدُّ ُسبُّوٌح  َواْلَعرِْش)))، 

ِفي  باُع  َوالسِّ  ((( َواْلَهوامُّ اْلِحيتاُن  لَُه  ُيَسبُِّح  وٌس  ُقدُّ ُسبُّوٌح  َواْلِجباِل،  اْلِبحاِر 

وٌس َعال  ُبوَن. ُسبُّوٌح ُقدُّ وٌس َسبََّحْت لَُه اْلَمالِئَكُة اْلُمَقرَّ اآلكاِم)))، ُسبُّوٌح ُقدُّ

ُسبُّوٌح،  ُسبُّوٌح،  ُسبُّوٌح  ُسبُّوٌح،  ُسبُّوٌح  ُسبُّوٌح،  ُسبُّوٌح  َر،  َفَقدَّ َوَخَلَق  َفَقَهَر، 

َعلى   ُتَصلَِّي  ]أَنَّ  وٌس،  ُقدُّ وٌس،  ُقدُّ وٌس  ُقدُّ وٌس،  ُقدُّ وٌس  ُقدُّ وٌس،  ُقدُّ وٌس  ُقدُّ

َمُد))).[ ٍد َوالِِه َوأْن َتْغِفَر لِي َوَتْرَحَمِني، َفإنََّك أَْنَت اأْلََحُد الصَّ ُمَحمَّ

ليلُة  به  مخصوصٌة   L علّي  بن  الحسن  لإلمام  ــاٌء  دع  .9

القدر))): ]دقيقة[

يا باِطًنا ِفي ُظُهورِِه، َويا ظاِهرًا ِفي ُبُطوِنِه)))، يا باِطًنا لَْيَس َيْخفى ، 

َحدٌّ  َوال  َمْوُصوٌف،  ِبَكْيُنوَنِتِه  َيْبُلُغ  ال  َمْوُصوًفا  يا  ُيرى ،  لَْيَس  ظاِهرًا  ويا 

َفُيصاُب،  ُيْطَلُب  َمْشُهوٍد،  َغْيَر  شاِهًدا  َويا  َمْفُقوٍد،  َغْيَر  غاِئًبا  يا  َمْحُدوٌد، 

ُيْدرَُك  ال  َعْيٍن)8)،  َطرَْفَة  َبْيَنُهما  َوما  َواأْلَرُْض  ماواُت  السَّ ِمْنُه  َيْخُل  َولَْم 

السّبوح والقّدوس من أسماء الله الُحسنى، ومعناهما المنّزه عن النقص والعيب. والمناداة بهما فيها   (((

الكثير من التعظيم. والسبوح مختّص به سبحانه.

العرش كناية عن علِمه ُوملِكِه وعظيِم سلطانه المطلق عّز وعل.  (2(

ُة وهي ما له سّم قاتل كالحّيات. الحيتان هي األسماك، والَهَواّم مفردها الَهامَّ  (3(

جمع َأَكَمة، وهي التّل.  (4(

الداخل(،  )في  فيه  د  تعدُّ وال  له  تغيُّر  ال  الذي  والصمد  الخارج(،  )في  له  شريك  ال  الذي  هو  األحد   (5(

فذاُته واحدة غير مرّكبة ِمن أجزاء، وهو َمن يقصده القاصدون بحوائجهم.

برواية السّيد ابن طاوس في إقبال األعمال. وهو أدرجه في أعمال الليلة الثالثة والعشرين.  (6(

بّيٌن  أّنه  إاّل  الحواّس،  عن  خفيٌّ  تعالى  أّنه  ومع  خفّي؛  أّنه  إاّل  آثاره،  في  ظاهٌر  سبحاَنه  الله  أّن  مع   (((

بأفعاله وآثاره.

إطباق العين أحد جفَنيها على اآلخر.  (8(
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ِبَكْيٍف، َوال ُيَؤيَُّن ِبأَْيٍن َوال ِبَحْيٍث. أَْنَت ُنوُر النُّوِر، َوربُّ اأْلَْرباِب، أََحْطَت 

اْلَبِصيُر،  ِميُع  السَّ َوُهَو  َشيْ ٌء  َكِمْثِلِه  لَْيَس  َمْن  ُسْبحاَن  األُُموِر،  ِبَجِميِع 

ُسْبحاَن َمْن ُهَو هَكذا َوال هَكذا َغْيرُُه، ]ثّم تدعوه بما تريد[.

دعاٌء لإلمام الصادق Q مخصوصٌة به ليلُة ثالٍث وعشرين))):   .(0

]دقيقة[

َوِفيما  اْلَمْحُتوِم،  اأْلَْمِر  ِمَن  ُر  ُتَقدِّ َوِفيما  َتْقِضي  ِفيما  اْجَعْل-  اللَُّهمَّ 

َوال  ُيرَدُّ  ال  الَِّذي  اْلَقضاِء  ِمَن  اْلَقْدِر،  لَْيَلِة  ِفي  اْلَحِكيِم)))  األَْمِر  ِمَن  َتْفُرُق 

اْلَمْبُروِر)))  هذا،  عاِمي  ِفي  اْلَحراِم،  َبْيِتَك  ُحّجاِج  ِمْن  َتْكُتَبِني  أَْن  ُل-  ُيَبدَّ

َسيِّئاُتِهْم،  َعْنُهْم  ِر  اْلُمَكفَّ ُذُنوُبُهْم،  اْلَمْغُفوِر  َسْعُيُهْم)))،  اْلَمْشُكوِر  ُهْم،  َحجُّ

َع لِي ِفي ِرزِْقي. ُر أَْن ُتِطيَل ُعْمِري، َوُتَوسِّ َواْجَعْل ِفيما َتْقِضي َوِفيما ُتَقدِّ

دعاٌء مخصوصٌة به ليلُة ثالٍث وعشرين))): ]أربع دقائق[  .((

برواية السّيد ابن طاوس في إقبال األعمال. وقال عنه: »وهذا رويناه بإسنادنا إلى عمر بن يزيد عن   (((

أبي عبد الله Q قال:...«

ۡمٍر 
َ
َبَٰرَكٍةۚ إِنَّا ُكنَّا ُمنِذرِيَن ٣ فِيَها ُيۡفَرُق ُكُّ أ لَةٖ مُّ نَزۡلَنُٰه ِف لَۡ

َ
ِمن قوِله سبحانه في سورة الدخان: ﴿ أ  (2(

َحِكيٍم ﴾. قال السّيد محّمد حسين الطباطبائّي M في تفسير الميزان: »لألمور بحسب القضاء 
اإللهّي مرحلتان: مرحلة اإلجمال واإلبهام، ومرحلة التفصيل. وليلة القدر- على ما يدّل قوله ﴿ فِيَها 

إلى  واإلبهام[  اإلجمال  ]يعني  اإلحكام  مرحلة  من  األمور  فيها  يخرج  ليلة  َحِكيٍم ﴾  ۡمٍر 
َ
أ ُكُّ  ُيۡفَرُق 

مرحلة التفصيل ]تفصيل األمور الكونّية[.«

المقبول ألّنه خالص لوجهه سبحانه.  (3(

إسراعهم بين الصفا والمروة.  (4(

برواية السّيد ابن طاوس في إقبال األعمال. وقال فيه: »دعاء وجدناه في كتب أصحابنا العتيقة.«  (5(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

َمها واِقٌع،  َتَقدَّ أَْو ِفيما  ِفيها  اْلَقْدِر  لَْيَلَة  أَنَّ  كُّ ِفي  إِْن كاَن الشَّ اللَُّهمَّ 

اللَّيالِي  أَيِّ  َوِفي  زاِئٌل)))،  اأْلَْعماَل  َوَتْزِكَيِتَك  َوْحداِنيَِّتَك  َوِفي  ِفيَك  َفإنَُّه 

ُه َواَجْبَتُه،  َتَقرََّب ِمْنَك اْلَعْبُد لَْم ُتْبِعْدُه َوَقِبْلَتُه، َوأْخَلَص ِفي ُسَؤالَِك لَْم َترُدَّ

ِني  الِحاِت َشَكرَْتُه، َورَفَع إِلَْيَك ما ُيرِْضيَك َذَخرَْتُه))). اللَُّهمَّ َفأَِمدَّ َوَعَمِل الصَّ

ِفيها ِباْلَعْوِن َعلى  ما ُيْزلُِف))) لََدْيَك، َوُخْذ ِبناِصَيِتي))) إِلى  ما ِفيِه اْلُقْربى  

ُجوِدَك  ِمْن  لِي   ((( َوَرقِّ َسْعِيي،  اَرْيِن  الدَّ ِفي  اْلَعَمِل  ِمَن  َوأْسِبْغ)))  إِلَْيَك، 

َخطاياَي  َوِمْن  ِبالتَّْوَبِة،  ُذُنوِبي  ِمْن  َعْيَلِتي)))  َواْبُتْر  َعِطيَِّتي،  ِبَخْيراِتها 

اْلُمْؤِمِنيَن  َولَِجِميِع  َولِوالَِديَّ  اللَّْيَلِة  هِذِه  ِفي  لِي  َواْغِفْر  الرَّْحَمِة.  ِبَسَعِة 

اْلفاَقِة  ِبَذوي  رَِحيٍم  َعفاِء،  الضُّ ُعُقوَبِة  َعْن  ُمَتَنزٍِّه  ُغْفراَن  َواْلُمْؤِمناِت 

ال  رَِفيٍق  َوِذلَِّتِهْم،  ِبُخُضوِعِهْم  َشِفيٍق)9)  َعِبيِدِه،  َعلى   جاٍد)8)  َواْلُفَقراِء، 

اللَُّهمَّ  إلَْيِهمْ .  َصِنيِعِه  ِمْن  ُيْغِنيِهْم  ما  ُيْفِقرُُه  َوال  َعَلْيِهْم،  َدَقُة  الصَّ َتْنُقُصُه 

َوأَْصِلْحِني  َمْكُروٍب،  ُكلِّ  َوَعْن  َعنِّي  َوَفرِّْج  َمْدُيوٍن،  ُكلِّ  َوَدْيَن  َدْيِني  اْقِض 

اْلَحالِل  ِفي  َواْجَعْل  ِمنِّي،  ]َو[أَْنِفْع)0))  فاِسٍد  ُكلَّ  َوأَْصِلْح  َوُوْلدي،  َوأْهِلي 

َوِفيِه  لِباِسي،  َوِمْنُه  َعْيِشي،  ِرزِْقَك  ِمْن  اِئِغ  السَّ اْلَكِثيِر  اْلَهِني ِء  يِِّب  الطَّ

أي ال شّك في وحدانّيتك وال في أّنك تزّكي األعمال وتنّميها.  (((

حفظَته.  (2(

ُيقّرب.  (3(

بمّقدم شعر رأسي، والمعنى: وّجهني وأرشدني ثّم أوصلني.  (4(

اجعله واسًعا. والمقصود: اجعل ثواب سعيي ونتائجه كثيرًة فوق الحاجة.  (5(

ارفع.  (6(

ابتر: اقطع، والَعيلة: الفقر والحاجة. اقطع فقري المعنوّي )والماّدّي( الذي سّببته ذنوبي بالتوبة.  (((

ُمعٍط ُمنعٍم.  (8(

الشفيق: الرؤوف، والرفيق: الُمعاِمل بعناية ولطف وُمداراة.  (9(

ظّني أّن تصحيًفا وقع. أّما أنا فأُعيد قراءتها »كّل فاسٍد واقٍع مّني.« والله العالم.  ((0(



194

ِمْن  َولِساِني   ، َشلٍّ َوال  َقْطٍع  َغْيِر  ِمْن  َيِدي  اْلَمحارِِم  َعِن  َواْقِبْض  ُمْنَقَلِبي. 

َغْيِر َخرٍَس، َوُأُذِني ِمْن َغْيِر َصَمٍم، َوَعْيِني ِمْن َغْيِر َعًمى، َورِْجِلي ِمْن َغْيِر 

َغْيِر َوَجٍع، َوساِئَر أَْعضاِئي  َوَبْطِني ِمْن  َغْيِر إِْحباٍل)))،  زَماَنٍة، َوَفْرِجي ِمْن 

ُنوِب،  ِمْن َغْيِر َخَلٍل. َوأْورِْدِني َعَلْيَك َيْوَم ُوُقوِفي َبْيَن َيَدْيَك خالًِصا ِمَن الذُّ

لََك  ِبَشِريٍك  إِْقراٍر  َوال  ِنْعَمٍة،  ِبُكْفراِن  ِمْنَك  أَْسَتْحِيي  اْلُعُيوِب، ال  ِمَن  َنِقيًّا 

ِفي اْلُقْدرَِة، َوال ِبإرْهاٍج))) ِفي ِفْتَنٍة، َوال َتَورٍُّط ِفي ِدماٍء ُمَحرََّمٍة، َوال َبْيَعٍة 

ْلُتُه ِبَفِضيَلٍة)))، َوال ُوُقوٍف َتْحَت راَيِة َغْدرٍَة،  ْن ُفضِّ ُقها ُعُنِقي أِلََحٍد ِممَّ ُأَطوِّ

ِمْن  َوأَِنْلِني  اْلخاِئَنِة،  َواْلُعُهوِد  اْلفاِجرَِة،  ِباأْلْيماِن)))  اْلَوْجِه  اْسِوداِد  َوال 

َتْوِفيِقَك َوُهداَك ما َنْسُلَك ِبِه ُسُبَل طاَعِتَك َورضاَك، يا أَرَْحَم الرَّاِحِميَن«.

دعاٌء مخصوصٌة به ليلُة ثالٍث وعشرين))): ]أقّل من دقيقة[  .((

ِجْسِمي،  َوأَِصحَّ  ِرزِْقي،  ِفي  لِي  َوأْوِسْع  ُعُمِري،  ِفي  لِي  اْمُدْد  اللَُّهمَّ 

َواْكُتْبِني  اأْلَْشِقياِء،  ِمَن  َفاْمُحِني  اأْلَْشِقياِء  ِمَن  ُكْنُت  َوإْن  أََمِلي،  َوَبلِّْغِني 

َعداِء، َفإنََّك ُقْلَت ِفي ِكتاِبَك اْلُمْنزَِل، َعلى  َنِبيَِّك اْلُمرَْسِل، َصَلواُتَك  ِمَن السُّ

َعَلْيِه وَآلِِه: ﴿ َيْمُحو اللَُّه ما َيشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكتاِب ﴾.

ِمن غير شدٍّ بحبل، أو تسّبب بَحَبل! وهو معنى بعيد. واألغلب أّن الكلمة إخبال، أو خبال، أو خبل.   (((

الُمستحيى  كناية عن  الثوب، وهو  والَفرج في  اإلقعاد.  الفالج، وفساد األعضاء حّتى  الَخبل  ومعنى 

والله  اآلتية.  خلل  تناسب  خبل  أّن  ملحظة  مع  بالحاء،  ال  بالخاء  أقرُأها  وهكذا  البدن.  من  ذكُره 

العالم.

إثارة.  (2(

وفي هذا إشارة إلى بيعة اإلمام المعصوم Q؛ ألّن أحًدا ال يفضل عليه وإن بفضيلة.  (3(

جمع يمين، وهو الَحلف والَقَسم.  (4(

برواية السّيد ابن طاوس في إقبال األعمال.  (5(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

دعاٌء مخصوصٌة به ليلُة ثالٍث وعشرين))): ]دقيقة[  .((

ْدُت))) اللَّْيَلَة ِبحاَجِتي، َوِبَك أَْنزَْلُت َفْقِري َوَمْسأَلَِتي.  اللَُّهمَّ إِيَّاَك َتَعمَّ

لَِعَمِلي،  ِمنِّي  لَِرْحَمِتَك ]أرجى[)))  َفأََنا  َوَعْفُوَك؟)))  رَْحَمُتَك  اللَّْيَلَة  َتَسُعِني 

لِي،  ِهَي  حاَجٍة  ُكلَّ  لِي  َواْقِض  ُذُنوِبي.  ِمْن  أَْوَسُع  َوَمْغِفرَُتَك  َورْحَمُتَك 

َولَْم  ِمْنَك،  إاِل  َخْيرًا  أُِصْب  لَْم  َفإنِّي  َعَلْيَك.  َوَتْيِسيرِِه  ذلَِك،  َعلى   ِبُقْدرَِتَك 

َوُدْنياَي َوال  لِِديِني  َولَْيَس لِي رَجاٌء  َغْيرَُك،   - أََحٌد ُسوًءا- َقطُّ َعنِّي  َيْصرِْف 

ِبَعَمِلي،  النَّاُس  َوُيْفرُِدِني  ُأْدلى  ِفي ُحْفرَِتي،  َيْوَم  َفْقِري  لَِيْوِم  آِلِخرَِتي، َوال 

َغْيرََك يا رَبَّ اْلعالَِميَن.

دعاٌء مخصوصٌة به ليلُة ثالٍث وعشرين))): ]دقيقة[  .((

ِفي  أَْنزَْلَتُه  َخْيٍر  ُكلِّ  ِمْن  َنِصيًبا،  ِعباِدَك  أَْوَفِر  ِمْن  اْجَعْلِني  اللَُّهمَّ 

هِذِه اللَّْيَلِة أَْو أَْنَت ُمْنزُِلُه، ِمْن ُنوٍر َتْهِدي ِبِه، أَْو رَْحَمٍة َتْنُشرُها، أَْو ِرْزٍق 

أِلَْولِياِئَك  َكَتْبَت  ما  لِي  َواْكُتْب  َتْكِشُفُه،  ُضرٍّ  أَْو  َتْدَفُعُه،  َبالٍء  أَْو  َتْقِسُمُه، 

ِمْنَك  َعْنُهْم-  ِبرِضاَك  َوأِمُنوا-  الثَّواَب،  ِمْنَك  اْسَتْوَجُبوا  الَِّذيَن  الِِحيَن،  الصَّ

ٍد، َواْفَعْل ِبي ذلَِك،  ٍد وَآِل ُمَحمَّ اْلِعقاَب. يا َكِريُم يا َكِريُم، َصلِّ َعلى  ُمَحمَّ

ِبَرْحَمِتَك يا أَرَْحَم الرَّاِحِميَن.

برواية السّيد ابن طاوس في إقبال األعمال.  (((

قصدُت.  (2(

وجدُت االستفهام استعطاًفا أولى من الجملة الخبرّية.  (3(

هذه الكلمة غير موجودة في كتب األدعية، وال يستقيم المعنى إاّل بها، فصّححناها بناء على أدعية   (4(

شبيهة.

برواية السّيد ابن طاوس في إقبال األعمال.  (5(
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دعاٌء مخصوصٌة به ليلُة ثالٍث وعشرين))): ]ثالث دقائق[  .((

اْبِتغاَء  إِلَْيَك  َوأْبَتِغي  اْلُمْسَتِكيِن،  اْلِمْسِكيِن  ُسَؤاَل  أَْسأَُلَك  إِنِّي  اللَُّهمَّ 

إِلَْيَك  َوأْبَتِهُل  ِريِر،  الضَّ ِعيِف  الضَّ َع  َتَضرُّ إِلَْيَك  ُع)))  َوأَتَضرَّ اْلَفِقيِر،  اْلباِئِس 

َورِغَم  َنْفُسُه،  لََك  َخَضَعْت  َمْن  َمْسأَلََة  َوأْسأَُلَك  لِيِل.  الذَّ اْلُمْذِنِب  اْبِتهاَل 

ِبَخِطيَئِتِه،  َواْعَترََف  ناِصَيُتُه)))،  لََك  َوَخَضَعْت  َوْجَهُه،  لََك  َر  َوَعفَّ أَْنُفُه،  لََك 

ِحيَلُتُه)))،  َعْنُه  َوَضلَّْت  ُدُموُعُه،  لََك  َواْنَهَمَلْت  َعْبرَُتُه،  لََك  َوفاَضْت 

اْلَعِظيِم  َك  َوِبَحقِّ َعَلْيَك،  ٍد  ُمَحمَّ وَآِل  ٍد  ُمَحمَّ ِبَحقِّ  ُتُه،  ُحجَّ َعْنُه  َوأْنَقَطَعْت 

وَآِل  َنِبيَِّك  َعلى   ُتَصلَِّي  َوأْن  أَْهُلُه،  أَْنَت  َكما  َعَلْيِهْم  ُتَصلَِّي  أَْن  َعَلْيِهْم، 

اِئِليَن ِمْن ِعباِدَك اْلماِضيَن ِمَن  َنِبيَِّك، َوأْن ُتْعِطَيِني أَْفَضَل ما أَْعَطْيَت السَّ

اْلُمْؤِمِنيَن، َوأْفَضَل ما ُتْعِطي اْلباِقيَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن، َوأْفَضَل ما ُتْعِطي َمْن 

َوَخْيَر  ْنيا  الدُّ َخْيَر  لَُه  َجَعْلَت  ْن  ِممَّ يِن،  الدِّ َيْوِم  إِلى   أَْولِياِئَك  ِمْن  َتْخُلُقُه 

االِخرَِة، يا َكِريُم يا َكِريُم يا َكِريُم.

َواْعِصْمِني  ُذُنوِبي،  ِمْن  َمْغِفرََة ما َمضى   َمْجِلِسي هذا  َوأْعِطِني ِفي 

ُمَتَقبَّاًل  هذا،  عاِمي  ِفي  َواْلُعْمرََة  اْلَحجَّ  َواْرُزْقِني  ُعُمِري،  ِمْن  َبِقَي  ِفيما 

يا  َكِريُم  يا  أَْبَقْيَتِني،  ما  أََبًدا  َواْرُزْقِنيِه  َكِريُم،  يا  لَِوْجِهَك  خالًِصا  َمْبُرورًا 

َكِريُم يا َكِريُم.

برواية السّيد ابن طاوس في إقبال األعمال.  (((

أتذّلل وأطلب بحرارة وصدق وإلحاح.  (2(

مّقدم شعر رأسه، والمعنى: وذّل لك.  (3(

وسيلُته في تدبير أموره.  (4(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

َمُؤوَنَة)))  َواْكِفِني  ِعيالِي،  َمُؤوَنَة  َواْكِفِني  َنْفِسي،  َمُؤوَنَة)))  َواْكِفِني 

اْلِجنِّ  َفَسَقِة  َشرَّ  َواْكِفِني  َواْلَعَجِم،  اْلَعرَِب  َفَسَقِة)))  َشرَّ  َواْكِفِني  َخْلِقَك، 

َعَٰ  َرّبِ  إِنَّ   ((( بَِناِصَيتَِهاۚٓ  ﴿ َءاِخُذۢ  أَْنَت  دابٍَّة  ُكلِّ  َشرَّ  َواْكِفِني  َواإلْنِس، 

ۡسَتقِيٖم ﴾))). ِصَرٰٖط مُّ

)6): ]دقيقتان[
R دعاء الليلة الرابعة من العشر األواخر عن األئّمة

ْمِس واْلَقَمِر ُحْسَباًنا، َيا َعِزيُز  َيا َفالَِق اإلِْصَباِح))) وَجاِعَل اللَّْيِل َسَكًنا، والشَّ

واإلِْنَعاِم،  واْلَفْضِل  واْلَحْوِل)9)،  ِة  واْلُقوَّ ْوِل)8)،  والطَّ اْلَمنِّ  َذا  َيا  َعِليُم،  َيا 

واْلُمْلِك واإلِْكرَاِم، َيا َذا اْلَجاَلِل واإلِْكرَاِم، َيا أللَُّه َيا رَْحَماُن، َيا أللَُّه َيا َفرُْد َيا 

األَْسَماُء  لََك  أَْنَت،  إاِلَّ  إِلَه  اَل  َيا  حيُّ  َيا  َباِطُن،  َيا  َظاِهُر  َيا  أللَُّه  َيا  َوْتُر، 

قوت، ما أحتاج إليه للعيش اللئق من الَمسكن والمطَعم والملَبس.  (((

ما ُيثقلون به علّي، وما يكون شديًدا علّي منهم.  (2(

جمع فاسق، وهو الخارج عن طاعة الله سبحانه، غير الملتزم بأوامره ونواهيه.  (3(

يدّب  كائن  كّل  ِمن  والمعنى:  تملكها وشأنها.  أنت  بناصيتها:  آخٌذ  أنت  الرأس.  مقّدم  الناصية شعر   (4(

ويتنّقل على األرض.

ُسّنة  على  »يحكم  الله  أّن  الميزان:  تفسيره  في   M الطباطبائي حسين  محّمد  السّيد  شرحها   (5(

واحدة هي نصرة الحّق وإظهاره على الباطل إذا تقابل وتغالبا.«

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (6(

ّق. فالق اإلصباح هو الذي يشقُّ الليَل بالصباح. ولعّل القرآن الكريم عّبر باإلصباح ال  الَفْلق هو الشَّ  (((

الصباح ويكوُن حاضرًا وقَته. فهو  لتعّلقه بمن َيشهد  الصباح- ومعناهم واحد في األصل-  أو  بالصبح 

اآلية  في  ذلك  بعد  يأتي  ما  ذلك  على  والدليل  الحّية.  الكائنات  على  الصباح  نعمة  إلى  اإلشارة  من 

.﴾ ۚ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر ُحۡسَباٗنا َۡل َسَكٗنا َوٱلشَّ ۡصَباِح وََجَعَل ٱلَّ الشريفة من سورة هود: ﴿ فَالُِق ٱۡلِ

المّن: اإلنعام. والطول: الفضل الذي يعُظم به المتبوُع المنِعم عند التابِع المنَعم عليه.  (8(

القدرة على تدبير األمور وتغيير األحوال.  (9(
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َعَلى  ُتَصلَِّي  أَْن  أَْسأَُلَك  َوالِكبرياُء))) واآلاَلُء)))،  اْلُعْلَيا)))،  اْلُحْسَنى، واألَْمَثاُل 

َعَداِء،  ٍد وَعَلى أَْهِل َبْيِته، وأَْن َتْجَعَل اْسِمي ِفي َهِذه اللَّْيَلِة ِفي السُّ ُمَحمَّ

وأَْن  َمْغُفورًَة؛  وإَِساَءِتي  ِعلِّيِّيَن)))،  ِفي  وإِْحَساِني  َهَداِء،  الشُّ َمَع  وُروِحي 

وُترِْضَيِني  َعنِّي،  كِّ  ِبالشَّ َيْذَهُب  وإِيَماًنا  َقْلِبي،  ِبه  ُتَباِشُر  َيِقيًنا  لِي  َتَهَب 

َوقَِنا  َحَسَنٗة  َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ  َحَسَنٗة  ۡنَيا  ٱلُّ ِف  َءاتَِنا  َو﴿ َربََّنآ  لِي،  َقَسْمَت  ِبَما 

واإلَِناَبَة)))،  إِلَْيَك  والرَّْغَبَة  وُشْكرََك،  ِذْكرََك  ِفيَها  واْرُزْقَنا  اْلَحِريِق،  َعَذاَب﴾ 
.R ٍد ًدا وآَل ُمَحمَّ ْقَت لَُه ُمَحمَّ والتَّْوِفيَق لَِما َوفَّ

)6): ]دقيقتان[
R دعاء الليلة الخامسة من العشر األواخر عن األئّمة

َيا َجاِعَل اللَّْيِل لَِباًسا، والنََّهاِر َمَعاًشا، واألَرِْض ِمَهاًدا، واْلِجَباِل أَْوَتاًدا، َيا أللَُّه َيا 

َقاِهُر، َيا أللَُّه َيا َجبَّاُر)))، َيا أللَُّه َيا َسِميُع، َيا أللَُّه َيا َقِريُب، َيا أللَُّه َيا ُمِجيُب، 

َوالِكبرياُء)9)  اْلُعْلَيا)8)،  واألَْمَثاُل  اْلُحْسَنى،  األَْسَماُء  لََك  أللَُّه،  َيا  أللَُّه  َيا  أللَُّه  َيا 

َبْيِته، وأَْن َتْجَعَل اْسِمي  ٍد وَعَلى أَْهِل  واآلاَلُء)0))، أَْسأَُلَك أَْن ُتَصلَِّي َعَلى ُمَحمَّ

         ﴿ النحل:  ــورة  س في  جــاء  الُحسنى،  الصفات   (((

.﴾ 

الملك والسلطان والعّزة  (2(

الكبرياء هو العَظَمة والِرفعة. واآلالء هي النعم الكثيرة التي يطول بقاؤها، جمع َأْلو وإًلى وَأًلى.  (3(

قال السّيد محّمد حسين الطباطبائّي رحمة الله عليه في الميزان: »ِعّلّيون علوٌّ على علوٍّ مضاعف،   (4(

وينطبق على الدرجات العالية ومنازل القرب من الله تعالى.«

التوبة والرجوع إلى الله سبحانه.  (5(

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (6(

القّهار الذي ال تنفّك عنه القدرة، فهي ذاتّية له.  (((

الصفات الُحسنى، جاء في سورة النحل: ﴿          ﴾.  (8(

الملك والسلطان والعّزة  (9(

الكبرياء هو العَظَمة والِرفعة. واآلالء هي النعم الكثيرة التي يطول بقاؤها، جمع َأْلو وإًلى وَأًلى.  ((0(
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 الليالي العشر األواخر، وفيها ليالي القدر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

َهَداِء، وإِْحَساِني ِفي ِعلِّيِّيَن)))،  َعَداِء، وُروِحي َمَع الشُّ ِفي َهِذه اللَّْيَلِة ِفي السُّ

كِّ  وإَِساَءِتي َمْغُفورًَة؛ وأَْن َتَهَب لِي َيِقيًنا ُتَباِشُر ِبه َقْلِبي، وإِيَماًنا َيْذَهُب ِبالشَّ

َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ  َحَسَنٗة  ۡنَيا  ٱلُّ ِف  َءاتَِنا  َو﴿ َربََّنآ  لِي،  َقَسْمَت  ِبَما  َعنِّي، وُترِْضَيِني 

إِلَْيَك  والرَّْغَبَة  وُشْكرََك،  ِذْكرََك  ِفيَها  واْرُزْقَنا  اْلَحِريِق،  َعَذاَب ﴾  َوقَِنا  َحَسَنٗة 
.R ٍد ًدا وآَل ُمَحمَّ ْقَت لَُه ُمَحمَّ واإلَِناَبَة)))، والتَّْوِفيَق لَِما َوفَّ

)3): ]دقيقتان[
R دعاء الليلة السادسة من العشر األواخر عن األئّمة

النََّهاِر  آَيَة  وَجَعَل  اللَّْيِل  آَيَة  َمَحا  َمْن  َيا  آَيَتْيِن،  والنََّهاِر  اللَّْيِل  َجاِعَل  َيا 

َل ُكلِّ َشْيٍء َتْفِصياًل، َيا َماِجُد  ُمْبِصرًَة، لَِتْبَتُغوا َفْضاًل ِمْنه ورِْضَواًنا، َيا ُمَفصِّ

اْلُحْسَنى،  األَْسَماُء  لََك  أللَُّه،  َيا  أللَُّه  َيا  أللَُّه  َيا  َجَواُد،  َيا  أللَُّه  َيا  اُب،  َوهَّ َيا 

ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ُتَصلَِّي  أَْن  أَْسأَُلَك  واآلاَلُء)))،  َوالِكبرياُء)))  اْلُعْلَيا)))،  واألَْمَثاُل 

َعَداِء، وُروِحي  وَعَلى أَْهِل َبْيِته، وأَْن َتْجَعَل اْسِمي ِفي َهِذه اللَّْيَلِة ِفي السُّ

لِي  َتَهَب  وأَْن  َمْغُفورًَة؛  وإَِساَءِتي  ِعلِّيِّيَن)))،  ِفي  وإِْحَساِني  َهَداِء،  الشُّ َمَع 

كِّ َعنِّي، وُترِْضَيِني ِبَما َقَسْمَت  َيِقيًنا ُتَباِشُر ِبه َقْلِبي، وإِيَماًنا َيْذَهُب ِبالشَّ

قال السّيد محّمد حسين الطباطبائّي رحمة الله عليه في الميزان: »ِعّلّيون علوٌّ على علوٍّ مضاعف،   (((

وينطبق على الدرجات العالية ومنازل القرب من الله تعالى.«

التوبة والرجوع إلى الله سبحانه.  (2(

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (3(

         ﴿ النحل:  ــورة  س في  جــاء  الُحسنى،  الصفات   (4(

.﴾ 

الملك والسلطان والعّزة  (5(

الكبرياء هو العَظَمة والِرفعة. واآلالء هي النعم الكثيرة التي يطول بقاؤها، جمع َأْلو وإًلى وَأًلى.  (6(

قال السّيد محّمد حسين الطباطبائّي رحمة الله عليه في الميزان: »ِعّلّيون علوٌّ على علوٍّ مضاعف،   (((

وينطبق على الدرجات العالية ومنازل القرب من الله تعالى.«
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َعَذاَب﴾  َوقَِنا  َحَسَنٗة  ٱٓأۡلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنٗة  ۡنَيا  ٱلُّ ِف  َءاتَِنا  َو﴿ َربََّنآ  لِي، 

والتَّْوِفيَق  واإلَِناَبَة)))،  إِلَْيَك  والرَّْغَبَة  وُشْكرََك،  ِذْكرََك  ِفيَها  واْرُزْقَنا  اْلَحِريِق، 

.R ٍد ًدا وآَل ُمَحمَّ ْقَت لَُه ُمَحمَّ لَِما َوفَّ

)2): ]دقيقتان[
R دعاء الليلة السابعة من العشر األواخر عن األئّمة

َدلِياًل، ثّم  َعَلْيه  ْمَس  الشَّ َساِكًنا، وَجَعْلَت  لََجَعْلَته  ِشْئَت  لِّ ولَْو  الظِّ َمادَّ  َيا 

ْوِل)))، واْلِكْبِرَياِء))) واآلاَلِء)))، اَل  َقَبْضَته إِلَْيَك َقْبًضا َيِسيرًا، َيا َذا اْلُجوِد والطَّ

َيا  أَْنَت  إاِلَّ  إِلَه  اَل  الرَِّحيُم،  الرَّْحَمُن  َهاَدِة  والشَّ اْلَغْيِب  َعالُِم  أَْنَت  إاِلَّ  إِلَه 

وُس، َيا َساَلُم َيا ُمْؤِمُن َيا ُمَهْيِمُن، َيا َعِزيُز َيا َجبَّاُر َيا ُمَتَكبُِّر، َيا أللَُّه َيا  ُقدُّ

اْلُحْسَنى،  األَْسَماُء  لََك  أللَُّه،  َيا  أللَُّه  َيا  أللَُّه  َيا  ُر)))،  ُمَصوِّ َيا  َباِرُئ  َيا  َخالُِق، 

ٍد وَعَلى  ُمَحمَّ َعَلى  ُتَصلَِّي  أَْن  أَْسأَُلَك  َوالِكبرياُء واآلاَلُء،  اْلُعْلَيا)))،  واألَْمَثاُل 

َمَع  َعَداِء، وُروِحي  السُّ اللَّْيَلِة ِفي  َهِذه  اْسِمي ِفي  َتْجَعَل  َبْيِته، وأَْن  أَْهِل 

التوبة والرجوع إلى الله سبحانه.  (((

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (2(

الفضل الذي تعُظم به عند الخلق.  (3(

الملك والسلطان والعّزة  (4(

الكبرياء هو العَظَمة والِرفعة. واآلالء هي النعم الكثيرة التي يطول بقاؤها، جمع َأْلو وإًلى وَأًلى.  (5(

الُقّدوس: الطاهر من العيوب، المنّزه عن األضداد واألنداد. السلم: ما ليس لغير صفات الكمال سبيل   (6(

إليه. الُمؤِمن: عن الصادق Q: »سّمي تعالى مؤمًنا ألّنه ُيؤمن عذاَبه من أطاعه.« الُمَهيمن: القائم 

على خلقه بأعمالهم وآجالهم وأرزاقهم، والشاهد عليهم، والحافظ . العزيز: الغالب القاهر، المنيع الذي ال 

ُيغلب، الذي ال يعادله شيء والذي ال مثل له وال نظير. الجّبار: القّهار المتعالي الذي ال ُينال، والذي جبر 

فقر الخلق، والذي تنفذ مشيئُته في كّل شيء وال تنفذ فيه مشيئة شيء. الُمتكبِّر: َمن كان الُملُك حقيرًا 

بالنسبة إلى عظمته، المتعالي عّما للَخلق ِمن صفات. البارِئ: الخالق الموِجد لَخلقه بناًء على تقديره لهم. 

ر: مرتِّب صور خلقه بعد برِئهم على أحسن ترتيب. المصوِّ

الصفات الُحسنى، جاء في سورة النحل: ﴿          ﴾.  (((
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 الليالي العشر األواخر، وفيها ليالي القدر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

َهَداِء، وإِْحَساِني ِفي ِعلِّيِّيَن)))، وإَِساَءِتي َمْغُفورًَة؛ وأَْن َتَهَب لِي َيِقيًنا  الشُّ

ِبَما َقَسْمَت لِي،  كِّ َعنِّي، وُترِْضَيِني  ِبالشَّ َيْذَهُب  َقْلِبي، وإِيَماًنا  ُتَباِشُر ِبه 

ۡنَيا َحَسَنٗة َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب﴾ اْلَحِريِق،  َو﴿ َربََّنآ َءاتَِنا ِف ٱلُّ

ْقَت  واْرُزْقَنا ِفيَها ِذْكرََك وُشْكرََك، والرَّْغَبَة إِلَْيَك واإلَِناَبَة)))، والتَّْوِفيَق لَِما َوفَّ

.R ٍد ًدا وآَل ُمَحمَّ لَُه ُمَحمَّ

)3): ]دقيقتان[
R دعاء الليلة الثامنة من العشر األواخر عن األئّمة

َماِء  السَّ َماِء، وَماِنَع  السَّ النُّوِر ِفي  اْلَهَواِء، وَخاِزَن  ِفي  اللَّْيِل  َخاِزَن  َيا 

ۡرِض إِلَّ بِإِۡذنِهِۦٓۚ ﴾، وَحاِبَسُهَما أَْن َتُزواَل، َيا َعِليُم َيا َغُفوُر 
َ
ن َتَقَع َعَ ٱۡل

َ
﴿ أ

َيا َداِئُم، َيا أللَُّه َيا َوارُِث، َيا َباِعَث َمْن ِفي اْلُقُبوِر، َيا أللَُّه َيا أللَُّه َيا أللَُّه، 

أَْن  أَْسأَُلَك  َوالِكبرياُء))) واآلاَلُء)))،  اْلُعْلَيا)))،  اْلُحْسَنى، واألَْمَثاُل  األَْسَماُء  لََك 

اللَّْيَلِة  َهِذه  ِفي  اْسِمي  َتْجَعَل  وأَْن  َبْيِته،  أَْهِل  وَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ُتَصلَِّي 

وإَِساَءِتي  ِعلِّيِّيَن)))،  ِفي  وإِْحَساِني  َهَداِء،  الشُّ َمَع  وُروِحي  َعَداِء،  السُّ ِفي 

كِّ َعنِّي،  َمْغُفورًَة؛ وأَْن َتَهَب لِي َيِقيًنا ُتَباِشُر ِبه َقْلِبي، وإِيَماًنا َيْذَهُب ِبالشَّ

ٱٓأۡلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنٗة  ۡنَيا  ٱلُّ ِف  َءاتَِنا  َو﴿ َربََّنآ  لِي،  َقَسْمَت  ِبَما  وُترِْضَيِني 

قال السّيد محّمد حسين الطباطبائّي رحمة الله عليه في الميزان: »ِعّلّيون علوٌّ على علوٍّ مضاعف،   (((

وينطبق على الدرجات العالية ومنازل القرب من الله تعالى.«

التوبة والرجوع إلى الله سبحانه.  (2(

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (3(

الصفات الُحسنى، جاء في سورة النحل:  ﴿          ﴾.  (4(

الملك والسلطان والعّزة  (5(

الكبرياء هو العَظَمة والِرفعة. واآلالء هي النعم الكثيرة التي يطول بقاؤها، جمع َأْلو وإًلى وَأًلى.  (6(

قال السّيد محّمد حسين الطباطبائّي رحمة الله عليه في الميزان: »ِعّلّيون علوٌّ على علوٍّ مضاعف،   (((

وينطبق على الدرجات العالية ومنازل القرب من الله تعالى.«
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َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب﴾ اْلَحِريِق، واْرُزْقَنا ِفيَها ِذْكرََك وُشْكرََك، والرَّْغَبَة إِلَْيَك 

.R ٍد ًدا وآَل ُمَحمَّ ْقَت لَُه ُمَحمَّ واإلَِناَبَة)))، والتَّْوِفيَق لَِما َوفَّ

)2): ]دقيقتان[
R دعاء الليلة التاسعة من العشر األواخر عن األئّمة

َيا  َعِليُم  َيا  اللَّْيِل،  َعَلى  النََّهاِر  َر)))  وُمَكوِّ النََّهاِر،  َعَلى  اللَّْيِل  َر  ُمَكوِّ َيا 

أَْقرََب  َيا  أَْنَت،  إاِلَّ  إِلَه  اَل  اَداِت،  السَّ وَسيَِّد  األَْرَباِب  َيا ربَّ  أللَُّه،  َيا  َحِكيُم 

إلّي ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد، َيا أللَُّه َيا أللَُّه َيا أللَُّه، لََك األَْسَماُء اْلُحْسَنى، واألَْمَثاُل 

وَعَلى  ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ُتَصلَِّي  أَْن  أَْسأَُلَك  واآلاَلُء)))،  َوالِكبرياُء)))  اْلُعْلَيا)))، 

َمَع  َعَداِء، وُروِحي  السُّ اللَّْيَلِة ِفي  َهِذه  اْسِمي ِفي  َتْجَعَل  َبْيِته، وأَْن  أَْهِل 

َهَداِء، وإِْحَساِني ِفي ِعلِّيِّيَن)))، وإَِساَءِتي َمْغُفورًَة؛ وأَْن َتَهَب لِي َيِقيًنا  الشُّ

ِبَما َقَسْمَت لِي،  كِّ َعنِّي، وُترِْضَيِني  ِبالشَّ َيْذَهُب  َقْلِبي، وإِيَماًنا  ُتَباِشُر ِبه 

ۡنَيا َحَسَنٗة َوِف ٱٓأۡلِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب﴾ اْلَحِريِق،  َو﴿ َربََّنآ َءاتَِنا ِف ٱلُّ

التوبة والرجوع إلى الله سبحانه.  (((

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (2(

الدين  فخر  الشيخ  قال   .﴾         ﴿ الُزَمر:  ســورة  في   (3(

الطريحّي )085)ه( في كتابه مجمع البحرين: »هو من التكوير واللّف واللّي، أي ُيدخل هذا على 

هذا وهذا على هذا. ويقال: ’زيادته في هذا من ذلك وبالعكس.’«

الصفات الُحسنى، جاء في سورة النحل:  ﴿          ﴾.  (4(

الملك والسلطان والعّزة  (5(

الكبرياء هو العَظَمة والِرفعة. واآلالء هي النعم الكثيرة التي يطول بقاؤها، جمع َأْلو وإًلى وَأًلى.  (6(

قال السّيد محّمد حسين الطباطبائّي رحمة الله عليه في الميزان: »ِعّلّيون علوٌّ على علوٍّ مضاعف،   (((

وينطبق على الدرجات العالية ومنازل القرب من الله تعالى.«
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 الليالي العشر األواخر، وفيها ليالي القدر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ْقَت  واْرُزْقَنا ِفيَها ِذْكرََك وُشْكرََك، والرَّْغَبَة إِلَْيَك واإلَِناَبَة)))، والتَّْوِفيَق لَِما َوفَّ

.R ٍد ًدا وآَل ُمَحمَّ لَُه ُمَحمَّ

)2): ]دقيقتان[
R دعاء الليلة العاشرة من العشر األواخر عن األئّمة

اْلَحْمُد لِلَّه اَل َشِريَك لَه، اْلَحْمُد لِلَّه َكَما َيْنَبِغي لَِكرَِم َوْجِهه، وِعزِّ َجاَللِه، 

وُس َيا ُنوَر اْلُقُدِس، َيا ُسبُّوُح َيا ُمْنَتَهى التَّْسِبيِح، َيا  وَكَما ُهَو أَْهُله، َيا ُقدُّ

َيا  َجِليُل،  َيا  لَِطيُف  َيا  أللَُّه  َيا  َكِبيُر،  َيا  َعِليُم  َيا  الرَّْحَمِة،  َفاِعَل  َيا  رَْحَماُن 

اْلُحْسَنى،  األَْسَماُء  لََك  أللَُّه،  َيا  أللَُّه  َيا  أللَُّه  َيا  َبِصيُر،  َيا  َسِميُع  َيا  أللَُّه 

ٍد  ُمَحمَّ َعَلى  ُتَصلَِّي  أَْن  أَْسأَُلَك  واآلاَلُء)))،  َوالِكبرياُء)))  اْلُعْلَيا)))،  واألَْمَثاُل 

َعَداِء، وُروِحي  وَعَلى أَْهِل َبْيِته، وأَْن َتْجَعَل اْسِمي ِفي َهِذه اللَّْيَلِة ِفي السُّ

لِي  َتَهَب  وأَْن  َمْغُفورًَة؛  وإَِساَءِتي  ِعلِّيِّيَن)))،  ِفي  وإِْحَساِني  َهَداِء،  الشُّ َمَع 

كِّ َعنِّي، وُترِْضَيِني ِبَما َقَسْمَت  َيِقيًنا ُتَباِشُر ِبه َقْلِبي، وإِيَماًنا َيْذَهُب ِبالشَّ

َعَذاَب﴾  َوقَِنا  َحَسَنٗة  ٱٓأۡلِخَرةِ  َوِف  َحَسَنٗة  ۡنَيا  ٱلُّ ِف  َءاتَِنا  َو﴿ َربََّنآ  لِي، 

والتَّْوِفيَق  واإلَِناَبَة)))،  إِلَْيَك  والرَّْغَبَة  وُشْكرََك،  ِذْكرََك  ِفيَها  واْرُزْقَنا  اْلَحِريِق، 

.R ٍد ًدا وآَل ُمَحمَّ ْقَت لَُه ُمَحمَّ لَِما َوفَّ

التوبة والرجوع إلى الله سبحانه.  (((

برواية الشيخ الكلينّي M في الكافي.  (2(

الصفات الُحسنى، جاء في سورة النحل:  ﴿          ﴾.  (3(

الملك والسلطان والعّزة  (4(

الكبرياء هو العَظَمة والِرفعة. واآلالء هي النعم الكثيرة التي يطول بقاؤها، جمع َأْلو وإًلى وَأًلى.  (5(

قال السّيد محّمد حسين الطباطبائّي رحمة الله عليه في الميزان: »ِعّلّيون علوٌّ على علوٍّ مضاعف،   (6(

وينطبق على الدرجات العالية ومنازل القرب من الله تعالى.«

التوبة والرجوع إلى الله سبحانه.  (((
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دعاء اإلمام الصادق Q في آخر ليلة من شهر رمضان)1): ]أقّل من دقيقة[

وأَُعوُذ  َتَصرََّم)))،  وَقْد  اْلُقرْآَن  ِفيه  أَْنزَْلَت  الَِّذي  رََمَضاَن  َشْهُر  َهَذا  اللَُّهمَّ 

َشْهُر  َيَتَصرََّم  أَْو  َهِذه  لَْيَلِتي  ِمْن  اْلَفْجُر  َيْطُلَع  أَْن   ، َيا ربِّ اْلَكِريِم  ِبَوْجِهَك 

َبِني ِبه َيْوَم أَْلَقاَك. رََمَضاَن، ولََك ِقَبِلي َتِبَعٌة))) أَْو َذْنٌب ُتِريُد أَْن ُتَعذِّ

عيِد  يوَم  َرَمَضاَن  َشْهِر  َوَداعِ  ِفي   Q العابدين زين  اإلمــام  ُدَعــاء 

الفطر)4): ]خمس عشرة دقيقة[

اللَُّهمَّ َيا َمْن اَل َيْرَغُب ِفي اْلَجزَاِء، وَيا َمْن اَل َيْنَدُم َعَلى اْلَعَطاِء، وَيا َمْن اَل 

ٌل، وُعُقوَبُتَك َعْدٌل،  َواِء. ِمنَُّتَك اْبِتَداٌء، وَعْفُوَك َتَفضُّ ُيَكاِفُئ َعْبَده َعَلى السَّ

لَْم  َمَنْعَت  وإِْن   ، ِبَمنٍّ َعَطاَءَك  َتُشْب)))  لَْم  أَْعَطْيَت  إِْن  ِخَيرٌَة،  وَقَضاُؤَك 

َمْن  وُتَكاِفُئ  ُشْكرََك.  أَْلَهْمَته  وأَْنَت  َشَكرََك  َمْن  َتْشُكُر  ًيا.  َتَعدِّ َمْنُعَك  َيُكْن 

وَتُجوُد  َفَضْحَته،  ِشْئَت  لَْو  َمْن  َعَلى  َتْسُتُر  َحْمَدَك.  َعلَّْمَته  وأَْنَت  َحِمَدَك 

َعَلى َمْن لَْو ِشْئَت َمَنْعَته، وِكاَلُهَما أَْهٌل ِمْنَك لِْلَفِضيَحِة واْلَمْنِع، َغْيَر أّنَك 

ْيَت َمْن  ِل، وأَْجَرْيَت ُقْدرََتَك َعَلى التََّجاُوِز، وَتَلقَّ َبَنْيَت أَْفَعالََك َعَلى التََّفضُّ

ِبأََناِتَك)))  َتْسَتْنِظرُُهْم  ْلِم،  ِبالظُّ لَِنْفِسه  َقَصَد  َمْن  وأَْمَهْلَت  ِباْلِحْلِم،  َعَصاَك 

إِلَى اإلَِناَبِة، وَتْترُُك ُمَعاَجَلَتُهْم إِلَى التَّْوَبِة، لَِكْياَل َيْهِلَك َعَلْيَك َهالُِكُهْم، واَل 

برواية الشيخ الكلينّي عليه الرحمة في الكافي.  (((

تقّطع، انقضى.  (2(

ما يتبُعني من اإلثم والحقوق التي لم أؤّدها.  (3(

من الصحيفة السّجادّية.  (4(

تخلط.  (5(

حلمك ورفقك )وتمّهلك في إنزال العقوبة(.  (6(
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 الليالي العشر األواخر، وفيها ليالي القدر

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

الُحّجِة  َترَاُدِف  إِلَْيه، وَبْعَد  إاِلَّ َعْن ُطوِل اإلِْعَذاِر  ُهْم،  َشِقيُّ ِبِنْعَمِتَك  َيْشَقى 

َعَلْيه، َكرًَما ِمْن َعْفِوَك َيا َكِريُم، وَعاِئَدًة ِمْن َعْطِفَك َيا َحِليُم.

ْيَته التَّْوَبَة، وَجَعْلَت  َباًبا إِلَى َعْفِوَك وَسمَّ أَْنَت الَِّذي َفَتْحَت لِِعَباِدَك 

اْسُمَك:  َتَبارََك  َفُقْلَت  َعْنه،  َيِضلُّوا  لَِئالَّ  َوْحِيَك  ِمْن  َدلِياًل  اْلَباِب  َذلَِك  َعَلى 

َعنُكۡم  يَُكّفَِر  ن 
َ
أ َربُُّكۡم  َعَسٰ  نَُّصوًحا  تَۡوَبٗة   ِ ٱللَّ إَِل  ﴿ تُوُبٓواْ 

 ُ نَۡهُٰر يَۡوَم َل ُيۡزِي ٱللَّ
َ
ٰٖت َتۡرِي ِمن َتۡتَِها ٱۡل اتُِكۡم َوُيۡدِخلَُكۡم َجنَّ َسّيِ َٔ

َيُقولُوَن  يَۡمٰنِِهۡم 
َ
َوبِأ يِۡديِهۡم 

َ
أ َبنۡيَ  يَۡسَعٰ  نُورُُهۡم  ۥۖ  َمَعُه َءاَمُنواْ  ِيَن  َوٱلَّ ٱنلَِّبَّ 

َمْن  ُعْذُر  َفَما  قَِديٞر ﴾،  ءٖ  ِ َشۡ
ٰ ُكّ إِنََّك َعَ نَلَاۖٓ  َوٱۡغفِۡر  نُوَرنَا  نَلَا  تِۡمۡم 

َ
أ َربََّنآ 

لِيِل؟! أَْغَفَل ُدُخوَل َذلَِك اْلَمْنزِِل َبْعَد َفْتِح اْلَباِب وإَِقاَمِة الدَّ

ِفي  ِرْبَحُهْم  ُتِريُد  لِِعَباِدَك،  َنْفسَك  َعَلى  ْوِم)))  السَّ ِفي  زِْدَت  الَِّذي  وأَْنَت 

اْسُمَك  َتَبارََك  َفُقْلَت  ِمْنَك،  َياَدِة  َعَلْيَك، والزِّ ِباْلِوَفاَدِة  لََك، وَفْوزَُهْم  ُمَتاَجرَِتِهْم 

فََل  ّيَِئةِ  بِٱلسَّ َجآَء  َوَمن  ۡمَثالَِهاۖ 
َ
أ َعۡشُ  فَلَُهۥ  بِٱۡلََسَنةِ  َجآَء  ﴿ َمن  وَتَعالَْيَت: 

ِ َكَمَثِل  ۡمَوٰلَُهۡم ِف َسبِيِل ٱللَّ
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َثُل ٱلَّ ُيَۡزىٰٓ إِلَّ ِمۡثلََها ﴾، وُقْلَت: ﴿ مَّ

 ،﴾ ۚ ُ يَُضٰعُِف لَِمن يََشآُء ِ ُسۢنُبلَةٖ ّمِاْئَُة َحبَّةٖۗ َوٱللَّ
ۢنَبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِف ُكّ

َ
َحبٍَّة أ

ۡضَعاٗفا 
َ
أ ۥٓ  َلُ َفُيَضٰعَِفُهۥ  َحَسٗنا  قَۡرًضا   َ ٱللَّ ُيۡقرُِض  ِي  ٱلَّ َذا  ن  ﴿ مَّ وُقْلَت: 

ۚ ﴾. وَما أَْنزَْلَت ِمْن َنَظاِئرِِهنَّ ِفي اْلُقرْآِن ِمْن َتَضاِعيِف اْلَحَسَناِت. َكثَِيٗة
ُهْم،  َحظُّ ِفيه  الَِّذي  وَتْرِغيِبَك  َغْيِبَك  ِمْن  ِبَقْولَِك،  ْلَتُهْم  َدلثَ الَِّذي  وأَْنَت 

ولَْم  أَْسَماُعُهْم،  َتِعِه  ولَْم  أَْبَصارُُهْم،  ُتْدرِْكه  لَْم  َعْنُهْم  َسَترَْته  لَْو  َما  َعَلى 

َوَل  ِل  َوٱۡشُكُرواْ  ۡذُكرُۡكۡم 
َ
أ ﴿ فَٱۡذُكُروِنٓ  َفُقْلَت:  أَْوَهاُمُهْم،  َتْلَحْقُه 

أصل الَسوم عرُض السلعة للبيع. زدت في السوم على نفسك: بمعنى زدت في عرض رحمتك- على   (((

ما عرضَته من قبل- تفّضًل وكرًما.
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زِيَدنَُّكۡمۖ َولَئِن َكَفۡرُتۡم إِنَّ َعَذاِب 

َ
تَۡكُفُروِن ﴾، وُقْلَت: ﴿ لَئِن َشَكۡرُتۡم َل

َعۡن  وَن  يَۡسَتۡكِبُ ِيَن  ٱلَّ إِنَّ  لَُكۡمۚ  ۡسَتِجۡب 
َ
أ ﴿ ٱۡدُعوِنٓ  وُقْلَت:  لََشِديٞد ﴾. 

وَتْرَكُه  ِعَباَدًة،  ُدَعاَءَك  ْيَت  َفَسمَّ  ،﴾ 

َداِخرِيَن))) َجَهنََّم  َسَيۡدُخلُوَن  ِعَباَدِت 
ِبَمنَِّك)))،  َفَذَكُروَك  َداِخِريَن.  َجَهنََّم  ُدُخوَل  َتْرِكِه  َعَلى  ْدَت  وَتَوعَّ اْسِتْكَبارًا، 

ُقوا لََك َطَلًبا لَِمِزيِدَك، وِفيَها َكاَنْت  وَشَكُروَك ِبَفْضِلَك، وَدَعْوَك ِبأَْمرَِك، وَتَصدَّ

َنْفِسه  ِمْن  َمْخُلوًقا  َمْخُلوٌق  َدلَّ  ِبرَِضاَك. ولَْو  َغَضِبَك، وَفْوزُُهْم  ِمْن  َنَجاُتُهْم 

ْلَت َعَلْيه ِعَباَدَك ِمْنَك، َكاَن َمْوُصوًفا ِباإلِْحَساِن، وَمْنُعوًتا  َعَلى ِمْثِل الَِّذي َدلثَ

ِباالْمِتَناِن، وَمْحُموًدا ِبُكلِّ لَِساٍن، َفَلَك اْلَحْمُد َما ُوِجَد ِفي َحْمِدَك َمْذَهٌب، 

وَما َبِقَي لِْلَحْمِد لَْفٌظ ُتْحَمُد ِبه، وَمْعًنى َيْنَصرُِف إِلَْيه.

ِباْلَمنِّ  وَغَمرَُهْم  واْلَفْضِل،  ِباإلِْحَساِن  ِعَباِده  إِلَى  َد  َتَحمَّ َمْن  َيا 

ِبِبرَِّك)))!  َنا  وأََخصَّ ِمنََّتَك،  َعَلْيَنا  وأَْسَبَغ)))  ِنْعَمَتَك،  ِفيَنا  أَْفَشى  َما  ْوِل)))،  والطَّ

الَِّذي  وَسِبيِلَك  ارَْتَضْيَت،  الَِّتي  وِملَِّتَك)))  اْصَطَفْيَت،  الَِّذي  لِِديِنَك  َهَدْيَتَنا 

رَْتَنا الزُّْلَفَة لََدْيَك، واْلُوُصوَل إِلَى َكرَاَمِتَك. اللَُّهمَّ وأَْنَت َجَعْلَت  ْلَت، وَبصَّ َسهَّ

الَِّذي  رََمَضاَن  َشْهَر  اْلُفُروِض،  ِتْلَك  وَخَصاِئِص  اْلَوَظاِئِف)))،  ِتْلَك  َصَفاَيا  ِمْن 

ُهوِر، وآَثرَْته  ُهوِر، وَتَخيَّرَْته ِمْن َجِميِع األَزِْمَنِة والدُّ اْخَتَصْصَته ِمْن َساِئِر الشُّ

ِفيه  اْلُقرْآِن والنُّوِر، وَضاَعْفَت  ِمَن  ِفيه  أَْنزَْلَت  ِبَما  َنِة،  السَّ أَْوَقاِت  ُكلِّ  َعَلى 

أذاّلء.  (((

بإنعامك. كان سبُب ذكِرهم وأداُته منَّك، فلواله ما كان لهم ذكر.  (2(

المّن: اإلنعام. والطول: الفضل الذي يعُظم به المتبوُع المنِعم عند التابِع المنَعم عليه.  (3(

أوسع وأتّم وأرغد.  (4(

خيرك.  (5(

دينك المحفوظة عقيدته، والمواَظب على شعائِره.  (6(

مّما اصطفيَته ِمن تلك األعمال التي لها أوقات معّينة.  (((
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

وأَْجَلْلَت  اْلِقَياِم،  ِمَن  ِفيه  ْبَت  ورَغَّ َياِم،  الصِّ ِمَن  ِفيه  وَفرَْضَت  اإليماِن،  ِمَن 

ۡلِف َشۡهرٖ ﴾.
َ
ِفيه ِمْن لَْيَلِة اْلَقْدِر الَِّتي ِهَي ﴿ َخۡيٞ ّمِۡن أ

اْلِمَلِل،  أَْهِل  ُدوَن  ِبَفْضِله  واْصَطَفْيَتَنا  األَُمِم،  َساِئِر  َعَلى  ِبه  آَثرَْتَنا  ثّم 

لَِما  وِقَياِمه  ِبِصَياِمه  ُمَتَعرِِّضيَن)))  لَْيَلُه،  ِبَعْوِنَك  وُقْمَنا  َنَهارَُه،  ِبأَْمرَِك  َفُصْمَنا 

ْبَنا إِلَْيه ِمْن َمُثوَبِتَك، وأَْنَت اْلَمِليُء ِبَما ُرِغَب  َعرَّْضَتَنا لَه ِمْن رَْحَمِتَك، وَتَسبَّ

ِفيه إِلَْيَك، اْلَجَواُد ِبَما ُسِئْلَت ِمْن َفْضِلَك، اْلَقِريُب إِلَى َمْن َحاَوَل ُقْرَبَك.

َمْبُروٍر،  ُصْحَبَة  وَصِحَبَنا  َحْمٍد،  ُمَقاَم  ْهُر  الشَّ َهَذا  ِفيَنا  أََقاَم  وَقْد 

واْنِقَطاِع  َوْقِته،  َتَماِم  ِعْنَد  َفارََقَنا  َقْد  ُثمَّ  اْلَعالَِميَن.  أَْرَباِح  أَْفَضَل  وأَْرَبَحَنا 

َنا  وَغمَّ َعَلْيَنا،  ِفرَاُقه  َعزَّ  َمْن  ِوَداَع  ُعوه  ُمَودِّ َفَنْحُن  َعَدِده.  وَوَفاِء  ِته،  ُمدَّ

اْلَمْرِعيَُّة،  اْلَمْحُفوُظ، واْلُحرَْمُة  َماُم)))  الذِّ لَه  َعنَّا، ولَزَِمَنا  اْنِصرَاُفُه  وأَْوَحَشَنا 

، َفَنْحُن َقاِئُلوَن: واْلَحقُّ اْلَمْقِضيُّ

َيا  َعَلْيَك  اَلُم  السَّ أَْولَِياِئه.  ِعيَد  وَيا  األَْكَبَر،  اللَِّه  َشْهَر  َيا  َعَلْيَك  اَلُم  السَّ

اَلُم  اَعاِت. السَّ أَْكرََم َمْصُحوٍب ِمَن األَْوَقاِت، وَيا َخْيَر َشْهٍر ِفي األّيام والسَّ

َعَلْيَك  اَلُم  السَّ األَْعَماُل.  ِفيه  وُنِشرَْت  اآلَماُل،  ِفيه  َقُرَبْت  َشْهٍر  ِمْن  َعَلْيَك 

ِفرَاُقُه.  آلََم  َمْفُقوًدا، وَمْرُجوٍّ  َفْقُدُه  َمْوُجوًدا، وأَْفَجَع  َقْدرُه  َقِريٍن َجلَّ  ِمْن 

اَلُم  . السَّ ، وأَْوَحَش ُمْنَقِضًيا َفَمضَّ اَلُم َعَلْيَك ِمْن أَلِيٍف آَنَس ُمْقِباًل َفَسرَّ السَّ

َعَلْيَك  اَلُم  السَّ ُنوُب.  الذُّ ِفيه  وَقلَّْت  اْلُقُلوُب،  ِفيه  ْت  رَقَّ ُمَجاِوٍر  ِمْن  َعَلْيَك 

اَلُم  السَّ اإلِْحَساِن.  ُسُبَل  َل  َسهَّ وَصاِحٍب  الَشْيَطاِن،  َعَلى  أََعاَن  َناِصٍر  ِمْن 

اَلُم  السَّ ِبَك!  َمْن رََعى ُحرَْمَتَك  أَْسَعَد  ِفيَك، وَما  اللَّه  ُعَتَقاَء  أَْكَثَر  َما  َعَلْيَك 

متصّدين.  (((

الحّق والُحرمة.  (2(
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َما  َعَلْيَك  اَلُم  السَّ اْلُعُيوِب!  ُنوِب، وأَْسَترََك ألَْنَواِع  لِلذُّ أَْمَحاَك  َكاَن  َما  َعَلْيَك 

َكاَن أَْطَولََك َعَلى اْلُمْجرِِميَن، وأَْهَيَبَك ِفي ُصُدوِر اْلُمْؤِمِنيَن!

َشْهٍر  ِمْن  َعَلْيَك  اَلُم  السَّ األَيَّاُم.  ُتَناِفُسه  اَل  َشْهٍر  ِمْن  َعَلْيَك  اَلُم  السَّ

َذِميِم  واَل  اْلُمَصاَحَبِة،  َكِريه  َغْيَر  َعَلْيَك  اَلُم  السَّ َساَلٌم.  أَْمٍر  ُكلِّ  ِمْن  ُهَو 

اَلُم َعَلْيَك َكَما َوَفْدَت َعَلْيَنا ِباْلَبَرَكاِت، وَغَسْلَت َعنَّا َدَنَس  اْلُماَلَبَسِة))). السَّ

اَلُم  ٍع َبرًَما، واَل َمْتُروٍك ِصَياُمه َسأًَما. السَّ اَلُم َعَلْيَك َغْيَر ُمَودَّ اْلَخِطيَئاِت. السَّ

َعَلْيَك ِمْن َمْطُلوٍب َقْبَل َوْقِته، وَمْحُزوٍن َعَلْيه َقْبَل َفْوِته.

ِبَك  ُأِفيَض  َخْيٍر  ِمْن  َعنَّا، وَكْم  ِبَك  ِمْن ُسوٍء ُصرَِف  َكْم  َعَلْيَك  اَلُم  السَّ

ۡلِف َشۡهرٖ ﴾. 
َ
اَلُم َعَلْيَك وَعَلى لَْيَلِة اْلَقْدِر الَِّتي ِهَي ﴿ َخۡيٞ ّمِۡن أ َعَلْيَنا. السَّ

إِلَْيَك.  َغًدا  َشْوَقَنا  وأََشدَّ  َعَلْيَك،  ِباألَْمِس  أَْحرََصَنا  َكاَن  َما  َعَلْيَك  اَلُم  السَّ

اَلُم َعَلْيَك وَعَلى َفْضِلَك الَِّذي ُحرِْمَناه، وَعَلى َماٍض ِمْن َبَرَكاِتَك ُسِلْبَناه. السَّ

لَه،  ِبَمنَِّك)))  ْقَتَنا  وَوفَّ ِبه،  َشرَّْفَتَنا  الَِّذي  ْهِر  الشَّ َهَذا  أَْهُل  إّنا  اللَُّهمَّ 

ِحيَن َجِهَل األَْشِقَياُء َوْقَته، وُحرُِموا لَِشَقاِئِهْم َفْضَله. أَْنَت َولِيُّ َما آَثرَْتَنا ِبه 

وِقَياَمه  ِصَياَمه  ِبَتْوِفيِقَك  َتَولَّْيَنا  وَقْد  ُسنَِّته،  ِمْن  لَه  وَهَدْيَتَنا  َمْعرَِفِته،  ِمْن 

ْيَنا ِفيه َقِلياًل ِمْن َكِثيٍر. اللَُّهمَّ َفَلَك اْلَحْمُد إِْقرَارًا ِباإلَِساَءِة،  َعَلى َتْقِصيٍر، وأَدَّ

ِصْدُق  أَْلِسَنِتَنا  وِمْن  النََّدِم،  َعْقُد  ُقُلوِبَنا  ِمْن  ولََك  ِباإلَِضاَعِة،  واْعِترَاًفا 

ااِلْعِتَذاِر، َفأُْجرَْنا َعَلى َما أََصاَبَنا ِفيه ِمَن التَّْفِريِط أَْجرًا َنْسَتْدرُِك ِبه اْلَفْضَل 

ْخِر))) اْلَمْحُروِص َعَلْيه. وأَْوِجْب  اْلَمْرُغوَب ِفيه، وَنْعَتاُض ِبه ِمْن أَْنَواِع الذُّ

مكروه المخاَلطة والمعاَشرة.  (((

بإنعامك.  (2(

نعتاض: نأخذ العوض. الُذخر هو ما ُيّدَخر وُيحتَفظ به للستفادة ِمن وقَت الضرورة.  (3(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((
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َك، واْبُلْغ ِبأَْعَمارَِنا َما َبْيَن أَْيِديَنا ِمْن  رَْنا ِفيه ِمْن َحقِّ لََنا ُعْذرََك َعَلى َما َقصَّ

ِمَن  أَْهُلُه  أَْنَت  َما  َتَناُوِل  َعَلى  َفأَِعنِّا  َبلَّْغَتَناُه  َفإَِذا  اْلُمْقِبِل،  رََمَضاَن  َشْهِر 

َصالِِح  ِمْن  لََنا  وأَْجِر  اَعِة،  الطَّ ِمَن  ُه  َيْسَتِحقُّ ِبَما  اْلِقَياِم  إِلَى  َنا  وأَدِّ اْلِعَباَدِة، 

ْهِر. ْهَرْيِن ِمْن ُشُهوِر الدَّ َك ِفي الشَّ اْلَعَمِل َما َيُكوُن َدَرًكا))) لَِحقِّ

َواَقْعَنا  أَْو  إِْثٍم،  أَْو  لََمٍم)))  ِمْن  َهَذا  َشْهرَِنا  ِفي  ِبه  أَْلَمْمَنا  وَما  اللَُّهمَّ 

ٍد ِمنَّا، أَْو َعَلى ِنْسَياٍن  ِفيه ِمْن َذْنٍب، واْكَتَسْبَنا ِفيه ِمْن َخِطيَئٍة َعَلى َتَعمُّ

ٍد وآلِه،  َظَلْمَنا ِفيه أَْنُفَسَنا، أَِو اْنَتَهْكَنا ِبه ُحرَْمًة ِمْن َغْيرَِنا، َفَصلِّ َعلى ُمَحمَّ

اِمِتيَن، واَل  واْسُترَْنا ِبَسْترَِك، واْعُف َعنَّا ِبَعْفِوَك، واَل َتْنِصْبَنا ِفيه ألَْعُيِن الشَّ

ارًَة  وَكفَّ ًة)))  ِحطَّ َيُكوُن  ِبَما  واْسَتْعِمْلَنا  اِعِنيَن،  الطَّ أَْلُسَن  ِفيه  َعَلْيَنا  َتْبُسْط 

لَِما أَْنَكرَْت ِمنَّا ِفيه، ِبَرأَْفِتَك الَِّتي اَل َتْنَفُد، وَفْضِلَك الَِّذي اَل َيْنُقُص.

لََنا ِفي  ِبَشْهرَِنا، وَبارِْك  ٍد وآلِه، واْجُبْر ُمِصيَبَتَنا  اللَُّهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّ

َيْوِم ِعيِدَنا وِفْطرَِنا، واْجَعْله ِمْن َخْيِر َيْوٍم َمرَّ َعَلْيَنا، أَْجَلِبِه لَِعْفٍو، وأَْمَحاُه 

لَِذْنٍب، واْغِفْر لََنا َما َخِفَي ِمْن ُذُنوِبَنا وَما َعَلَن.

ِبُخُروِجه  وأَْخِرْجَنا  َخَطاَياَنا،  ِمْن  ْهِر  الشَّ َهَذا  ِباْنِساَلِخ  اْسَلْخَنا  اللَُّهمَّ 

ِفيه، وأَْوَفرِِهْم  ِقْسًما  ِبه، وأَْجزَلِِهْم  أَْهِله  أَْسَعِد  ِمْن  َسيَِّئاِتَنا، واْجَعْلَنا  ِمْن 

ا ِمْنه. َحظًّ

تدارًكا. والشهران هما شهرا رمضان السابق واللحق.  (((

من  فيه  نقع  ما  أو  متباعدة؛  أوقات  في  أو  مّرًة  فيه  نقع  فنحن  فعله،  عادتنا  من  ليس  إثٍم  ِمن  فعلناه   (2(

       ﴿ النجم:  ســورة  وفي  ــرار.  إص غير  من  الذنوب  صغير 

.﴾ 

إنزااًل للذنوب عن ظهورنا.  (3(
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ْهَر حقَّ رَِعاَيِته، وَحِفَظ ُحرَْمَته حقَّ ِحْفِظَها،  اللَُّهمَّ وَمْن رََعى َهَذا الشَّ

وَقاَم ِبُحُدوِده حقَّ ِقَياِمَها، واتََّقى ُذُنوَبه حقَّ ُتَقاِتَها، أَْو َتَقرََّب إِلَْيَك ِبُقْرَبٍة 

ُوْجِدَك)))،  ِمْن  ِمْثَلُه  لََنا  َفَهْب  َعَلْيه،  رَْحَمَتَك  وَعَطَفْت  لَه،  رَِضاَك  أَْوَجَبْت 

وأَْعِطَنا أَْضَعاَفُه ِمْن َفْضِلَك، َفإِنَّ َفْضَلَك اَل َيِغيُض)))، وإِنَّ َخزَاِئَنَك اَل َتْنُقُص 

ْلَعَطاُء اْلُمَهنَّا. َبْل َتِفيُض، وإِنَّ َمَعاِدَن))) إِْحَساِنَك اَل َتْفَنى، وإِنَّ َعَطاَءَك لثَ

أَْو  َصاَمه،  َمْن  أُُجوِر  ِمْثَل  لََنا  واْكُتْب  وآلِه،  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

َتَعبََّد لََك ِفيه إِلَى َيْوِم اْلِقَياَمِة.

ِعيًدا  لِْلُمْؤِمِنيَن  َجَعْلَته  الَِّذي  ِفْطرَِنا  َيْوِم  ِفي  إِلَْيَك  َنُتوُب  إّنا  اللَُّهمَّ 

وُسُرورًا، وألَْهِل ِملَِّتَك))) َمْجَمًعا وُمْحَتَشًدا ِمْن ُكلِّ َذْنٍب أَْذَنْبَناه، أَْو ُسوٍء 

إِلَى  ُرُجوٍع  َعَلى  َيْنَطِوي  اَل  َمْن  َتْوَبَة  أَْضَمرَْناه،  َشرٍّ  َخاِطِر  أَْو  أَْسَلْفَناه، 

كِّ  الشَّ ِمَن  َخَلَصْت  َنُصوًحا  َتْوَبًة  َخِطيَئٍة،  ِفي  َبْعَدَها  َيُعوُد  واَل  َذْنٍب، 

ْلَها ِمنَّا، وارَْض َعنَّا، وَثبِّْتَنا َعَلْيَها. وااِلرِْتَياِب، َفَتَقبَّ

َة  اللَُّهمَّ اْرُزْقَنا َخْوَف ِعَقاِب اْلَوِعيِد، وَشْوَق َثَواِب اْلَمْوُعوِد، حّتى َنِجَد لَذَّ

الَِّذيَن  اِبيَن  التَّوَّ ِمَن  ِعْنَدَك  واْجَعْلَنا  ِمْنه.  َنْسَتِجيرَُك  َما  وَكأَْبَة  ِبه،  َنْدُعوَك  َما 

أَْوَجْبَت لَُهْم َمَحبََّتَك، وَقِبْلَت ِمْنُهْم ُمرَاَجَعَة َطاَعِتَك، َيا أَْعَدَل اْلَعاِدلِيَن.

َهاِتَنا وأَْهِل ِديِنَنا َجِميًعا، َمْن َسَلَف ِمْنُهْم  اللَُّهمَّ َتَجاَوْز َعْن آَباِئَنا وأُمَّ

وَمْن َغَبَر))) إِلَى َيْوِم اْلِقَياَمِة.

فضلك ويسارك وَسعتك.  (((

تشبيه الفضل بالماء، ال يغيض: ال يغيب في األرض، ال يشرُبه التراب.  (2(

أصول، وحيُث تكون األشياُء بدايًة.  (3(

دينك المحفوظة عقيدته، والمواَظب على شعائِره.  (4(

بقي. وهذا الفعل له معنيان متضاّدان هما: مضى، وبقي.  (5(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

َماَلِئَكِتَك  َعَلى  َصلَّْيَت  َكَما  وآلِه،  َنِبيَِّنا  ٍد  ُمَحمَّ َعلى  َصلِّ  اللَُّهمَّ 

وَصلِّ  اْلُمرَْسِليَن،  أَْنِبَياِئَك  َعَلى  َصلَّْيَت  َكَما  وآلِِه،  َعَلْيِه  وَصلِّ  ِبيَن،  اْلُمَقرَّ

يا ربِّ  َذلَِك  ِمْن  وأَْفَضَل  الِِحيَن،  الصَّ ِعَباِدَك  َعَلى  َصلَّْيَت  َكَما  وآلِِه،  َعَلْيِه 

َنْفُعَها، وُيْسَتَجاُب لََها ُدَعاُؤَنا؛ إّنَك  َبَرَكُتَها، وَيَناُلَنا  َتْبُلُغَنا  اْلَعالَِميَن، َصاَلًة 

َل َعَلْيه، وأَْعَطى َمْن ُسِئَل ِمْن َفْضِله،  أَْكرَُم َمْن ُرِغَب إِلَْيه، وأَْكَفى َمْن ُتُوكِّ

وأَْنَت َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر.

َصاَلِته  ِمْن  اْنَصَرَف  إَِذا  الِْفطِْر  َيْوِم  ِفي   Q العباديَن زين  اإلمام  دعاء 

َقاَم َقاِئًما ثّم اْسَتْقَبَل الِْقْبلََة، وِفي َيْوِم الُْجُمَعِة)1)، َفَقاَل: ]خمس دقائق[

َيا َمْن َيْرَحُم َمْن اَل َيْرَحُمه اْلِعَباُد، وَيا َمْن َيْقَبُل َمْن اَل َتْقَبُله اْلِباَلُد، وَيا 

يَن َعَلْيه، وَيا َمْن  َمْن اَل َيْحَتِقُر أَْهَل اْلَحاَجِة إِلَْيه، وَيا َمْن اَل ُيَخيُِّب اْلُمِلحِّ

ُيْتَحُف  َما  َصِغيَر  َيْجَتِبي)))  َمْن  وَيا  َعَلْيه،  الَِّة)))  الدَّ أَْهَل  ِبالرَّدِّ  َيْجَبُه)))  اَل 

وُيَجاِزي  اْلَقِليِل  َعَلى  َيْشُكُر  َمْن  وَيا  لَُه،  ُيْعَمُل  َما  َيِسيَر  وَيْشُكُر  ِبه)))، 

َمْن  َنْفِسه  إِلَى  َيْدُعو  َمْن  وَيا  ِمْنُه،  َدَنا  َمْن  إِلَى  َيْدُنو  َمْن  وَيا  ِباْلَجِليِل، 

ُيْثِمُر  َمْن  وَيا  ِبالنَِّقَمِة،  ُيَباِدُر  واَل  النِّْعَمَة،  ُيَغيُِّر  اَل  َمْن  وَيا  َعْنُه،  أَْدَبَر 

َيَها. يَِّئِة حّتى ُيَعفِّ اْلَحَسَنَة حّتى ُيْنِمَيَها، وَيَتَجاَوُز َعِن السَّ

ِبَفْيِض  واْمَتلَْت-  ِباْلَحاَجاِت،  َكرَِمَك-  َمَدى  ُدوَن  اآلَماُل-  اْنَصرََفِت 

َفَلَك  َفاُت،  الصِّ َنْعِتَك-  ُبُلوِغ  ُدوَن  َخْت-  وَتَفسَّ ِلَباِت،  الطَّ أَْوِعَيُة  ُجوِدَك- 

من أدعية الصحيفة السّجادّية.  (((

يرّد السائَل عن حاجته.  (2(

أهل الجرأة دالاًل.  (3(

يختار لنفسه.  (4(

يهدى إليه من طريف الهدايا ولطيفها.  (5(
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َجِليٍل  ُكلُّ  َجاَلٍل.  ُكلِّ  َفْوَق  األَْمَجُد  واْلَجاَلُل  َعاٍل،  ُكلِّ  َفْوَق  األَْعَلى  اْلُعُلوُّ 

ِعْنَدَك َصِغيٌر، وُكلُّ َشِريٍف ِفي َجْنِب َشرَِفَك َحِقيٌر))).

وَضاَع  لََك،  إاِلَّ  اْلُمَتَعرُِّضوَن  وَخِسَر  َغْيرَِك،  َعَلى  اْلَواِفُدوَن  َخاَب 

َفْضَلَك.  اْنَتَجَع  َمِن  إاِلَّ  اْلُمْنَتِجُعوَن)))  َب  ــدَ وأَْج ِبَك،  إاِلَّ  وَن)))  اْلُمِلمُّ

ِمَن  َقِريَبٌة  وإَِغاَثُتَك  اِئِليَن،  لِلسَّ ُمَباٌح  وُجوُدَك  لِلرَّاِغِبيَن،  َمْفُتوٌح  َباُبَك 

اْلُمَتَعرُِّضوَن،  َعَطاِئَك  ِمْن  َيْيأَُس  ِمْنَك اآلِمُلوَن، واَل  َيِخيُب  اَل  اْلُمْسَتِغيِثيَن. 

وِحْلُمَك  َعَصاَك،  لَِمْن  َمْبُسوٌط  ِرزُْقَك  اْلُمْسَتْغِفُروَن.  ِبَنِقَمِتَك  َيْشَقى  وال 

اإلِْبَقاُء  وُسنَُّتَك  اْلُمِسيِئيَن،  إِلَى  اإلِْحَساُن  َعاَدُتَك  َناَواَك،  لَِمْن  ُمْعَترٌِض 

إِْمَهاُلَك  ُهْم  الرُُّجوِع، وَصدَّ أََناُتَك))) َعِن  َغرَّْتُهْم  لََقْد  اْلُمْعَتِديَن، حّتى  َعَلى 

ِبَدَواِم  ِثَقًة  وأَْمَهْلَتُهْم  أَْمرَِك،  إِلَى  لَِيِفيُئوا  ِبِهْم  َتأَنَّْيَت  وإِنََّما  ُزوِع))).  النُّ َعِن 

أَْهِل  ِمْن  َكاَن  وَمْن  ِبَها،  لَه  َخَتْمَت  َعاَدِة  السَّ أَْهِل  ِمْن  َكاَن  َفَمْن  ُمْلِكَك، 

ُهْم َصاِئُروَن إِلَى ُحْكِمَك، وأَُمورُُهْم آِئَلٌة إِلَى أَْمرَِك.  َقاَوِة َخَذْلَته لََها. ُكلُّ الشَّ

ِتِهْم ُسْلَطاُنَك، ولَْم َيْدَحْض لَِترِْك ُمَعاَجَلِتِهْم ُبرَْهاُنَك. لَْم َيِهْن َعَلى ُطوِل ُمدَّ

اِئُم  الدَّ َفاْلَوْيُل  َيُزوُل،  اَل  َثاِبٌت  وُسْلَطاُنَك  ُتْدَحُض،  اَل  َقاِئَمٌة  ُتَك  ُحجَّ

األَْشَقى  َقاُء  والشَّ ِمْنَك،  َخاَب  لَِمْن  اْلَخاِذلَُة  واْلَخْيَبُة  َعْنَك،  َجَنَح)))  لَِمْن 

َده ِفي ِعَقاِبَك،  لَِمِن اْغَترَّ ِبَك. َما أَْكَثَر َتَصرَُّفه ِفي َعَذاِبَك، وَما أَْطَوَل َترَدُّ

ال قيمة له.  (((

اآلتون إليك والنازلون في ضيافتك وقًتا غير طويل.  (2(

أصاب الفقُر والقحُط الذين يطلبون الرزق.  (3(

حلمك ورفقك )وتمّهلك في إنزال العقوبة(.  (4(

اإلقلع عن الذنوب.  (5(

مال.  (6(
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

ِمْن  َعْداًل  اْلَمْخَرِج،  ُسُهولَِة  ِمْن  أَْقَنَطه  وَما  اْلَفَرِج،  ِمَن  َغاَيَته  أَْبَعَد  وَما 

َقَضاِئَك اَل َتُجوُر ِفيه، وإِْنَصاًفا ِمْن ُحْكِمَك اَل َتِحيُف َعَلْيه. َفَقْد َظاَهرَْت 

التَّْرِغيِب،  ِفي  ْفَت  وَتَلطَّ ِباْلَوِعيِد،  ْمَت  َتَقدَّ وَقْد  األَْعَذاَر،  وأَْبَلْيَت  اْلُحَجَج، 

لِلُمَعاَجَلِة،  ُمْسَتِطيٌع  وأَْنَت  رَْت  وأَخَّ اإلِْمَهاَل،  وأََطْلَت  األَْمَثاَل،  وَضَرْبَت 

وَتأَنَّْيَت وأَْنَت َمِليٌء ِباْلُمَباَدرَِة. لَْم َتُكْن أََناُتَك))) َعْجزًا، واَل إِْمَهاُلَك َوْهًنا، 

أَْبَلَغ، وَكرَُمَك  ُتَك  لَِتُكوَن ُحجَّ َبْل  ُمَدارَاًة،  اْنِتَظارَُك  َغْفَلًة، واَل  إِْمَساُكَك  واَل 

، ُكلُّ َذلَِك َكاَن ولَْم َتزَْل، وُهَو َكاِئٌن  أَْكَمَل، وإِْحَساُنَك أَْوَفى، وِنْعَمُتَك أََتمَّ

واَل َتزَاُل.

ُيَحدَّ  أَْن  ِمْن  أَرَْفــعُ  وَمْجُدَك  ِبُكلَِّها،  ُتوَصَف  أَْن  ِمْن  أََجلُّ  ُتَك  ُحجَّ

ِمْن  أَْكَثُر  وإِْحَساُنَك  ِبأَْسرَِها،  ُتْحَصى  أَْن  ِمْن  أَْكَثُر  وِنْعَمُتَك  ِبُكْنِهه)))، 

َهِنَي)))  وَفهَّ َتْحِميِدَك،  َعْن  ُكوُت  السُّ ِبَي  َر  َقصَّ وَقْد  أََقلِّه  َعَلى  ُتْشَكَر  أَْن 

إِلَِهي-  َيا  رَْغَبًة-  اَل  ِباْلُحُسوِر)))،  اإلِْقرَاُر  وُقَصارَاَي  َتْمِجيِدَك،  َعْن  اإلِْمَساُك 

َك ِباْلِوَفاَدِة، وأَْسأَُلَك ُحْسَن الرَِّفاَدِة)))، َفَصلِّ َعلى  َبْل َعْجزًا. َفَها أََنا َذا أَُؤمُّ

ِبَخْيَبِتي،  َيْوِمي  َتْخِتْم  َنْجَواَي، واْسَتِجْب ُدَعاِئي، واَل  د وآلِه، واْسَمْع  ُمَحمَّ

وإِلَْيَك  ُمْنَصرَِفي،  ِعْنِدَك  ِمْن  ْم  وأَْكــرِ َمْسأَلَِتي،  ِفي  ِبالرَّدِّ  َتْجَبْهِني  واَل 

ا ُتْسأَُل، وأَْنَت َعَلى ُكلِّ  ُمْنَقَلِبي، إّنك َغْيُر َضاِئٍق ِبَما ُتِريُد، واَل َعاِجٍز َعمَّ

َة إاِلَّ ِباللَّه اْلَعِليِّ اْلَعِظيِم. َشْيءٍء َقِديٌر، واَل َحْوَل واَل ُقوَّ

حلمك ورفقك )وتمّهلك في إنزال العقوبة(.  (((

بحقيقته.  (2(

أعجزني عن الكلم.  (3(

غاية جهدي االعتراف بالضعف والوهن.  (4(

الضيافة  حسن  طالًبا  المكرمون(،  الركب  هم  )الوفد  به  أكرمتني  أنت  قصًدا  أقصدك  رّب  يا  أنا  ها   (5(

)الرفادة(.





التعريف ببعض األعالم المذكورين في الكتاب
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﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

الــرازّي  الكلينّي  إسحاق  بن  يعقوب  بن  محّمد  جعفر  أبو 
)-329ه()1)

ن الكلينّي الرازّي شيخ أصحابنا  قال النجاشّي: »كان خاله عالَّ

الحديث  في  الناس  أوثق  وكان  ووجههم.  بالرّي  وقته  في 

في  بالكافي  المعروف  الكبير  الكتاب  صّنف  وأثبتهم، 

سنة  ببغداد   M الكلينّي جعفر  أبو  ومات  سنة،  عشرين 

أبو  الحسنّي  بن جعفر  محّمد  عليه  وصلَّى  النجوم،  تناثر  سنة  ه   ((9

قيراط، ودفن بباب الكوفة، وقال لنا أحمد بن عبدون: ورأيت قبره في 

صراط الطائّي وعليه لوح مكتوب عليه اسمه واسم أبيه«، ثّم ذكر كتبه، 

وأسند إليه.

وأسند  عّدها  ثّم  كتب«،  له  باألخبار،  عارف  »ثقة  الطوسّي:  وقال 

إليه.

التراث )قم:  فهرس  الُحسينّي الجللّي،  هذه اإلطلالت على اإلعلم مقتبسة من محّمد حسين   (((

نگارش، ط)، 422)ه(.
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الكافي  له  باألخبار،  األعور عالم  ابن شهراشوب: »أبو جعفر  وقال 

بن  الحسن  بن  علّي  عساكر  ابن  وقال  كتاًبا.«...  ثالثين  على  يشتمل 

هبة الله )ت/ ))) هـ) في تاريخه: »محّمد بن يعقوب ويقال: محّمد 

وحّدث  دمشق  قدم  الرافضة،  شيوخ  من  الكلينّي  جعفر  أبو  علّي  بن 

أهل  مذهب  على  يصّنف  المصّنفة  الشيعة  من  أيًضا:-  وقال  ببعلبك- 

ببغداد  السلسلة  الكوفة في درب  بباب  ينزل  كان  أيًضا:-  البيت- وقال 

وتوفي فيها سنة 8)) ه ودفن بباب الكوفة في مقبرتها.«

من آثاره: 

تفسير الرؤيا.  .(

رسائل األئّمة كتاب الرسائل.  .(

فقد  الشيعة،  عند  األربعة  الكتب  أّول  الكتاب  هذا  الكافي:   .(

عرفت  الحديث  في  كتًبا  المذهب  علماء  من  ثالثة  صّنف 

»األصــول«  على  تأليفها  في  اعتمدوا  األربعة«،  بـ«الكتب 

هذه-  األربعة-  الكتب  بقيت  تبويبها،  ولحسن  و«الجوامع« 

تأليفها  منذ  الشيعة  مــدارس  في  والعناية  الدراسة  موضع 

وحّتى اليوم، واهتّم بها من تأّخر عنهم شرًحا وتعليًقا. ويمتاز 

الكافي عن غيره من كتب الحديث أّنه ألف في عهد الغيبة 

الصغرى )0))- 9))) ولم ُينقل أّن المؤلف عرضها في هذه 

الفترة على اإلمام Q، والله أعلم باألسباب، وقد ُحكي أّن 

اإلمام قال في الكتاب: »الكافي كاف لشيعتنا.«
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 التعريف ببعض األعالم المذكورين في الكتاب

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

بن  جابر  بن  السالم  عبد  بن  النعمان  بن  محّمد  بن  محّمد  الله  عبد  أبو 

النعمان المعروف بالشيخ المفيد )336ه- 413ه(.

م  قال ابن النديم: »في عصرنا انتهت رئاسة متكلِّمي الشيعة إليه. مقدَّ

الفطنة،  دقيق  أصحابه،  مذهب  على  واآلثار  والفقه  الكالم  صناعة  في 

ماضي الخاطر، شاهدته فرأيته بارًعا.«

فضله  عنه  الله  رضي  وأستاذنا  »شيخنا  بقوله:  النجاشّي  ووصفه 

له  والعلم،  والثقة  والرواية  والكالم  الفقه  في  يوصف  أن  من  أشهر 

الحسين  بن  علّي  القاسم  أبو  المرتضى  الشريف  عليه  وصلَّى  كتب... 

سنين،  داره  في  ودفن  كبره،  مع  الناس  على  وضاق  األشنان،  بميدان 

»...Q ونقل إلى مقابر قريش بالقرب من السّيد أبي جعفر

متكلَّمي  جملة  من  المعّلم،  بابن  »المعروف  الطوسّي:  وقال 

العلم  في  ًما  مقدَّ وكان  وقته،  في  اإلمامّية  رئاسة  إليه  انتهت  اإلمامّية، 

الفطنة،  الخاطر، دقيق  فيه، حسن  متقّدًما  فقيًها  الكالم، وكان  وصناعة 

وفهرست  وصغار،  كبار  مصّنف  مائتي  من  قريب  وله  الجواب.  حاضر 

رمضان  شهر  من  خلتا  لليلتين  وتوّفي  8))ه،  سنة  ولد  معروف،  كتبه 

الناس  كثرة  من  منه  أعظم  ُيَر  لم  يوًما  وفاته  يوُم  وكان  ه،   ((( سنة 

للصالة عليه، وكثرة البكاء من المخالف والموافق- ثّم عّد كتبه، وقال:- 

سمعنا منه هذه الكتب كلَّها، بعضها قراءة عليه وبعضها يقرأ عليه غير 

مرة وهو يسمع.«

الرّمانّي  عيسى  بن  علّي  أستاذه  »لّقبه  العاّلمة:  شيخنا  وقال 

كما  بذلك  لّقبه   Q اإلمام أّن  أو  وّرام،  مجموعة  في  كما  بالمفيد، 

نقله ابن شهراشوب -إلى أن قال:- وله الفضل في كبح جماح تطرّفات 



220

االثني  العقائد  وترويج  وغيرهما،  والفطحّية  اإلسماعيلّية  من  الشيعة 

عشرّية.«

إلى  وروده  حين  )))ه  سنة  الصدوق  الشيخ  من  الحديث  سمع 

بغداد لسفر الحّج. وأّسس مدرسته الفكرّية ببغداد وتخّرج منها جمهرة 

من أعالم الطائفة كالشريفين المرتضى )ت/ ))) ه) والرضّي )ت/ )0) 

ه) والشيخ الطوسّي )ت/ 0)) ه) فهو بحّق ممن أّصل أصول مذهب 

ونتيجة  بالشيعة.  مرّت  التي  القاهرة  الظروف  في   R البيت أهل 

لجهوده الحثيثة في نشر العلم والفضيلة قال ابن حجر فيه: »ُيقال: إّن 

له على كل إمام مّنة.« أسند إليه المحّدث النورّي في المستدرك.

من آثاره:

االختصاص.  .(

اإلرشاد.  .(

اإلشراف.  .(

أمالي الشيخ المفيد.   .(

أوائل المقاالت.  .(

الجمل، أو النصرة في حرب البصرة.  .(

شرح عقائد الصدوق.  .(
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 التعريف ببعض األعالم المذكورين في الكتاب

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

 -385( الطوسّي  علّي  بن  الحسن  بن  محّمد  جعفر  أبو  الطائفة  شيخ 

.)460

من  عين،  ثقة،  أصحابنا  في  »جليل  بقوله:  النجاشّي  معاصره  وصفه 

تالمذة شيخنا أبي عبد الله ]المفيد[.«

الطائفة،  اإلمامّية، رئيس  الحّلّي )ت/ ))) ه): »شيخ  العاّلمة  قال 

جليل القدر، عظيم المنزلة، ثقة، عين، صدوق، عارف باألخبار والرجال 

صّنف  إليه،  تنسب  الفضائل  وجميع  واألدب،  والكالم  واألصول  والفقه 

في كل فنون اإلسالم، وهو المهّذب للعقائد واألصول والفروع، الجامع 

لكماالت النفس في العلم والعمل.«

إلى أن هاجر  بها  العلم وكان  إلى بغداد سنة 08)ه لطلب  رحل 

إلى النجف سنة 8))ه، وبقي بها مفيًدا ومؤّلًفا حّتى وفاته وبها اليوم 

العّباسّي  الخليفة  له  جعل  وقد  باسمه،  المعروف  ومسجده  مقبرته 

القائم بأمر الله كرسّي الكالم بعد أن وشي به عنده. توّفَي في النجف 

ليلة اإلثنين )) محرم سنة 0))ه.« قال شيخنا العالمة: »إّنه هرب إلى 

الحائر في زمن الخليفة العّباسّي.«

من آثاره: 

االستبصار.  .(

االقتصاد في االعتقاد.  .(

أمالي الشيخ الطوسّي.  .(

رجال الطوسّي.  .(
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عّدة األصول.  .(

تهذيب األحكام.  .(

رضي الدين أبو القاسم، علّي بن سعد الدين موسى بن جعفر بن محّمد 

بن أحمد بن محّمد بن أحمد بن محّمد بن محّمد بن طاووس )589ه- 

664ه(.

قال عنه الحّر العاملّي في أمل اآلمل: »حاله في العلم والفضل والزهد 

أيًضا  والعبادة والثقة والفقه والجاللة والورع أشهر من أن يذكر، وكان 

شاعرًا أديًبا منشًئا بليًغا.«

قدوة  األزهــد  األورع  ــّل  األج »السّيد  القّمّي:  المحّدث  وقــال 

العارفين.«

ولد في الحلة 89)ه وأقام ببغداد خمس عشرة سنة. قال شيخنا 

الجاوانّي  فراس  أبي  بن  وّرام  الشيخ  بنت  والدته  »كانت  العاّلمة: 

الكردّي، وكانت أّم والده موسى بنت ابنة الشيخ الطوسّي )ت/ 0)) ه) 

فيعّبر عنه بالجّد، وعن أبي علّي بن الطوسّي بالخال... وكان له مكتبة 

ثمينة، فكان في سنة 0))ه عند تأليفه اإلقبال يملك 00)) مجّلًدا.«

من آثاره:

إقبال األعمال.  .(

جمال األسبوع.  .(

محاسبة النفس.  .(



223

 التعريف ببعض األعالم المذكورين في الكتاب

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

الكاشانّي  بالفيض  والمعروف  محمود،  بن  مرتضى  بن  محسن  محّمد 

)1007ه- 1091ه(. 

العارف الحكيم الشاعر المتوّفى عن قرب ثالث وثمانين عاًما، في سنة 

إبراهيم  بن  محّمد  الدين  صدر  المالَّ  تالميذ  أجّل  من  وهو  )09)ه، 

ولم  إلى شيراز،  كاشان  العقلّية، حيث ذهب من  العلوم  في  الشيرازّي 

يقبل وظيفة حكومّية حّتى بعد أن كتب إليه الشاه رسالة وعرض عليه 

من  تقرب  كثيرة  تصانيف  وله  يقبله.  فلم  اإلسالم  شيخوخة  منصب 

فراغها،  أبياتها وتأريخ  لها فهرًسا ذكر موضوعها وعدد  المائتين، وعمل 

أّن عمره  الفهرس قبل وفاته بسنة وهي سنة 090)ه، ذكر فيه  وعمل 

زمن تأليف الفهرس )8 سنة، فتكون والدته سنة )00)ه... وقبره مزار 

في كاشان.

من آثاره:

تفسير الصافي.  .(

المحّجة البيضاء.  .(

المجلسّي  األصبهانّي  تقّي  محّمد  بن  باقر  محّمد  المولى  اإلسالم  شيخ 

)1037ه- 1111ه(.

البحرانّي  ووصفه  الحديث،  علماء  من  عنه  تأّخر  من  كّل  عليه  أثنى 

األخبار  آللئ  ومستخرج  األنوار  بحار  غّواص  الفّهامة  مة  »العالَّ بقوله: 

وكنوز اآلثار، الذي لم يوجد له في عصره وال قبله وال بعده قرين في 

ترويج الدين...«.
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يروي عن جمع كثير، منهم: والده، والشيخ محّمد بن الحسن الحّر 

أكمل  محّمد  بن  باقر  محّمد  البهبهانّي  الوحيد  عنه  ويروي  العاملّي. 

)ت/ )0)) ه) وهو مجمع اإلسناد ألغلب السالسل.

من آثاره:

من  وهو  األطهار:  األئمة  أخبار  لدرر  الجامعة  األنوار  بحار   .(

ن  تمكَّ التي  اآلثار واألخبار  كّل  فيه  مؤّلفاته، وقد جمع  أشهر 

منها، قال في المقّدمة: »فطفقت أسأل عنها في شرق البالد 

شيًئا  عنده  أظّن  من  كّل  لدى  الطلب  في  وألّح  حيًنا  وغربها 

من ذلك.« كما يظهر أّنه عمل لكتابه مستدرًكا لكّنه لم يصل 

أخبار  بعض  سنذكر  أّنا  اعلم  »ثّم  البحار:  في  قال  فقد  إلينا؛ 

الكتب المتقّدمة التي لم نأخذ منها كثيرًا لبعض الجهات مع 

بمستدرك  سّميناه  مفرد  كتاب  في  الكتب  من  سيتجّدد  ما 

البحار إن شاء الله الكريم الغّفار؛ إذ اإللحاق في هذا الكتاب 

والله  البالد،  في  المتفرقة  النسخ  من  كثير  لتغيير  سبًبا  يصير 

الموّفق للخير والرشد السداد.«

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول.  .(

مالذ األخيار في فهم تهذيب االخبار.  .(
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 التعريف ببعض األعالم المذكورين في الكتاب

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

(((

سورة ؟؟؟ ، اآلية ؟؟؟.  (((

﴾ 

﴿ ٱنلَِّبُّ

شيخ  أصغر  علّي  بن  حسين  محّمد  بن  محّمد  بن  حسين  محّمد  السّيد 

اإلسالم، الطباطبائّي، التبريزي، القاضي)1321ه- 1402ه(.

عالم جليل ومدرّس كبير، ولد في آخر ذي الحّجة سنة ))))ه، وتوّفي 

والده سنة 0)))ه، ثّم هاجر إلى النجف األشرف وحضر على أعالمها، 

واختص بالسّيد أبي القاسم الخوانساري الشهير بالرياضّي، ثّم هبط قم 

بها  المدرسّين  أعالم  أحد  اليوم  وهو  واإلفادة  بالتدريس  فيها  واشتغل 

ومن أركان الحوزة العلمية بقم. توّفي في ليلة 8) محرم 08))ه، وقد 

بعنوان  أحواله  في  رسالة  الطهرانّي  حسين  محّمد  السّيد  تلميذه  أّلف 

»مهر تابان«.

من آثاره:

بداية الحكمة.  .(

القرآن في اإلسالم.  .(

في  عديدة  مّرات  طبع  الكريم،  للقرآن  تفسير  وهو  الميزان:   .(

0) مجلًدا.

نظرية السياسة والحكم في اإلسالم.  .(

.P سنن النبي  .(

نهاية الحكمة.  .(
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