
م����ع����راج ال��������روح وم���ن���ه���ج ال��ت��غ��ي��ي��ر

����� ���� ����� - ������ ������ - 1434-2013.indd   1 26/07/34   06:17:28 �



مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف
الطبعة الثالثة

1434هـ  – 2013 م

خطوط
اخلطاط حسن آل رضوان
اخلطاط املكي خمتار عامل

����� ���� ����� - ������ ������ - 1434-2013.indd   2 26/07/34   06:17:29 �



3
التغيير وم��ن��ه��ج  ال������روح  م���ع���راج 
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4
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ٱ     ٻ ٻ ٻ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ       
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڤ    ڤ   ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ      ڄ

ٱ     ٻ ٻ ٻ
ھ    ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۆ  ۇ  ۇ     ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 
ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى    ى  ې  ې  ې  ې 
ۆئ     ۆئ ۈئ      ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  حئ  جئ  ی  ی 
پ پ پ پ ڀ ڀ         ڀ ڀ ٺ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ   
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڤڦ  ڤ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
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5
التغيير وم��ن��ه��ج  ال������روح  م���ع���راج 

ژ          ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک       ک  ڑ  ڑ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ   ھ  ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ    ڭۇ  ڭ  ڭ 
ې  ې  ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ 
ۇئ       ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 
ٱ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
پ  پ  پ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ 
ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ    چ  چ  چ 
ڌ ڌ ڎ     ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک  
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   ک 
ہ      ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ   
ڭ  ڭ   ۓۓ  ے    ے  ھ  ھ  ھھ  ہ   ہ  ہ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ    ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ 
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6
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ائەئ  ائ  ى  ى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ      ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ      
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  يئ  ىئ  مئ  حئ 
پ پ  ڀ   ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   
ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ    ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ    ک     ک   ک   ڑک 
ڻڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ 
ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  
ٻ  ٱ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
ڀڀ  ڀ  پ  پ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
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التغيير وم��ن��ه��ج  ال������روح  م���ع���راج 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ       ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ     ڈ 
ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک   
ڻ  ڻ    ڻ   ں  ں  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ 
ھ  ھ  ہ     ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ 
ۉې  ۉ  ۅ  ۅ    ۋ  ۋ  ٴۇ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 
ٻ  ٻٻ  ٻ  ٱ  وئ  ەئ 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ژ  ڈژ  ڈ  ڎ    ڎ   ڌ  ڌ  ڍ 
گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ 

����� ���� ����� - ������ ������ - 1434-2013.indd   7 26/07/34   06:17:33 �



8
التغيير وم��ن��ه��ج  ال������روح  م���ع���راج 

ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ہہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ھ ھ ے ے ۓ  ھ  ہ ہ ھ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ىى  ې   
ڀ    پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ  ۆئ 
ڀ  ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
چ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ 
چ چچ ڇ ڇ ڇ    ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ 
ٴۇۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى    
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ 
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پ  ٻ  ٻ  ٻٻ  ٱ  ی  ىئ  ىئ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   ڻ ۀ ۀ ہ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ 
ڭ ڭ       ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 
ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې  ى ى ائ ائ 
ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ىئ  مئ  حئ  یجئ  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ 
ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جب  يئ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ   
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 
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ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ ک ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک 
ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ہ ہ ھ

ٱ     ٻ ٻ ٻ
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
ۇ ۆ ۆ     ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ 
ەئ       ائائ  ى   ى  ې  ې  ې  ۉې 
ەئ وئوئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ٱ ٻٻ ٻ ٻ پ پ 
ٿ   ٺ  ٺ  ٺ ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ 
ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ      ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ 
چ         چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   چ 
ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ  ڎ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  
ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
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ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۅ  ۅ  ۋ   ۋ    ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ىئ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۉ  ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ەئوئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 
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التغيير وم��ن��ه��ج  ال������روح  م���ع���راج 

ٺ       ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ        ہہ ہ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ 
ۉ   ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ     
ائ  ائ    ى  ى  ې  ې  ې  ۉې 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
ٻ  ٱ  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  یی  ی 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٺ 
ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڄ           ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڇ  ڇ  چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
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التغيير وم��ن��ه��ج  ال������روح  م���ع���راج 

ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ    ڳ ڳ ڳ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ 
ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ    ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 
ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
حئ   جئ  ی       ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ 
مئ ىئ يئ             جب حب خب     مب ىب يب جت 
پ  پ  پ       پ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  خت  حت 
ٿ      ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ     ۋ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ 
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ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ       ۇئ  وئ  وئ  ەئ 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ 
يت  ىت  مت  خت        حت  جت  ىبيب  مب  خب  حب  يئجب  ىئ  
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ      ٹ   ٹ  ٹ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈژ ژ ڑ ڑک 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک       ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ 
ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   
ې ې ې ې ى ى   ائائ ەئ ەئ وئ  وئ 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
حب  يئجب  ىئ  مئ  حئ   جئ  ی  ی  ی   ی  ىئ 

خب مب ىب يب جت
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التغيير وم��ن��ه��ج  ال������روح  م���ع���راج 

ٱ     ٻ ٻ ٻ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ      ڀڀ 
ڀ ڀ        ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ 
ڤ ڤ      ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڇ ڇ  ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ       ڇ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ      ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک    ک  ک  ک  ڑ 
ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ   ۀ   
ۈۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ     ۆئ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ    ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
چ  چ   ڃڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڦ 
ڎ            ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      چ  چ 
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ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ہ  ہ   ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ڭ  ۓ  ۓ    ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ى  ى   ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ائ ائ  ەئ  ەئ             وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
حئ  جئ  ی  ی  ی  ی         ىئ  ىئىئ  ېئېئ  ېئ 
جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىت  مت  خت  حت 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     پ  پ  پ  پ 
ٿ ٿ ٿٹ ٹ    ٹ    ٹ    ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ     
ڃ       ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڑ   ژ  ژ       ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ   ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ     ھ  ھ  ھ 
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ڭ ڭ    ڭ ۇ ۇۆ ۆ   ۈ ۈ ٴۇ 
ى     ى  ې  ې  ې  ې     ۉ   ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ 

ائ ائ ەئ ەئ وئ     وئ ۇئ
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اإلهداء
أهدي هذا اجلهد املتواضع لسـيدي وسـيد اخللق اإلمام 
احلجـة املنتظر املهدي روحي وأرواح العاملني له الفداء، آماًل 
أن يتقبل منا هذا اليسـر، وأن نحظى بدعائه الرشيف عجل 

اهلل له الفرج والنرص وجعلنا من خيار مواليه ونارصيه .

ومـن باب الـر بمـن علمتني حـب أهل البيـت عليهم 
السـالم والذوبان فيهم أرشك الوالـدة الغالية الراحلة رمحها 

اهلل تعاىل يف ثواب العمل، وكذا والِديَّ إىل آدم من املؤمنني.

وكذا العزيزين ابني العم اللذيِن افجعنا فقدمها يف شهور 
متقاربة جدا األستاذ مصطفى سالط والفاضلة فوزية شياب 

رمحهام اهلل .

آماًل أن يكون مؤنسًا هلم يف وحشتهم ونورًا يف قرهم .
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ال خيفى ما حتمله ليلة القدر من مراتب عروجية يتسـابق 
هلا املؤمنـون وحيرص إلحيائها املسـلمون ليحظوا بنيل أعىل 
الرتـب اإليامنيـة وتتحقق حوائجهـم الدنيويـة واألخروية،  
ولكـن هلذه الليلة كثر مـن املعاين واألرسار حتى عر القرآن 
تلـك  ومـن   ﴾ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  ﴿پ  عنهـا:  الكريـم 
األرسار والنفحـات أهنـا ليلـة املعصوم عليه السـالم،  فمن 
عرف حقها وقام فيها بالعبادة وسـعى للتغير يف منهج حياته 
حظـي بالقـرب مـن الطاهرين مـن آل حممد عليهم السـالم 

والقرب املعنوي من اهلل سبحانه .

لـذا وإيامنًا بـأن العمل الصالـح ذخرة باقيـة أحببت أن 
أسـهم بعمـل يكـون نافعـًا يل وللمؤمنـني يف الـدار اآلخرة 
ومذكرًا لنفيس برضورة االستفادة من املواسم العبادية ومنها 

ليلة القدر . 

حاولنـا يف هـذا الكتـاب أن نجمع بني اجلنبـة العبادية من 
خالل األعامل الواردة عن سادة اخللق ل،  واجلنبة الروحية 
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املبنية عىل كلامت العلامء التي تعالج القصور الفكري واملعنوي 
لتغير منهجية احلياة واالنطالق يف مرشوع الوعي والبصرة من 
ليلة القدر،  لتكون ليلة القدر ليلة الوالدة إلنسـانية اإلنسـان،  

وتكون العبادة فيها عن معرفة وبصرة . 

وأما اإلضافة اجلديدة فهي املزج بني األعامل واإلضاءات 
املعرفيـة املعنويـة،  وإحلـاق الكتـاب بأعامل العـرش األواخر 
وأعامل السـحر،  وال يفوتني أن أشـكر زوجتـي املؤمنة التي 
تعينني وتشـاركني األفكار والرؤى،  وأشكر أخي الصدوق 
املخلص األستاذ أبا احلسـن عيل سعيد البيك وفقه اهلل الذي 
أعاننـي بكثـر من اجلهـد إلنجاز الكتـاب،  وكـذا الصديق 
املخلص األستاذ األديب أبا احلسن عىل مكي الشيخ ملراجعته 
وتدقيقه، واألخ املؤمن السـيد زكي املؤذن،  فلهم مجيعًا مني 

جزيل الشكر.

داعـني اهلل حبيـب قلـوب الصادقـني أن يتقبـل منـا هذا 
اليسر وجيعله خالصًا لوجهه الكريم. 

حسام سعيد آل سالط    
السبت 30مجادى األوىل 1431هـ  

15 مايو 2010م  
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فضل ليلة القدر وحتديدها
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فضل ليلة القدر وحتديدها
معنى القدر : 

املعنـى اللغوي: مصدر َقَدْرُت أقدر قـدرًا،  واملراد به ما 
يمضيـه اهلل مـن األمور،  قـال تعـاىل: ﴿إحت خت مت ىت يت 
جث ﴾)))، تعـددت أراُء العلامء يف املعنى االصطالحي ملعنى 

ليلة القدر، إىل ستة أقوال وهي: 
القول األول: ليلة املنزلة والرشف: 

ُسـميت بالقدر لقدر منزلتها وعظـم رشفها،  نظر قولنا 
لشـخص حمرتم: فالن له قدر عندنـا،  وجاء ذلك يف القرآن: 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴾)2)،  و﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ٿ﴾)3).

ويمكننا احتامل ذلك يف وجهني:

الوج�ه األول: أن الـرشف والقـدر يرجـع إىل اإلنسـان 
املؤمن والعامل يف هذه الليلة العظيمة. 

الوج�ه الث�اين: أن الـرشف والقـدر يعـودان إىل األفعال 

)1)  سورة القمر : 49 .    
)2) سورة األنعام : 91  .

)3)  سورة القدر : 3  .
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والطاعـات يف ليلـة القدر،  حيث تـزداد القيمـة. والفضيلة 
الليـايل. وقـد جـاء ذلـك يف قـول اإلمـام  هلـا دون سـائر 

الصادق\:

»اْلَعَمـُل فِيَهـا َخْيُر ِمَن اْلَعَمِل فِي َأْلِف َشـْهٍر، َو َلْيَس فِي 
َهِذِه اأْلَْشُهِر َلْيَلُة اْلَقْدِر«)1) .

الق�ول الث�اين: إهنـا الليلـة التـي ُقدر فيهـا نـزول القرآن 
الكريم.

القول الثالث: ليلَة َنْيل القدر: إهنا الليلة التي من أحياها 
نال قدرًا ومنزلة ورفعة عند اهلل تعاىل. 

 القول الرابع: ثقل القرآن : 

ألن القـرآن بـكل ثقله وقدره نزل عىل الرسـول األعظم 
ج بواسطة امللك املعظم يف هذه الليلة.

القول اخلامس: الضيق :  

ألن املالئكـة تنزل يف هـذه الليلة، ولكثرهتـم تضيق هبم 
األرض، إذ القـدر جــاء بمعنى الضيـق، الحظ قوله تعاىل: 

)1)  أمايل الطويس، ج2 ص 279 . 
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﴿ چ چ ڇ ڇ﴾ )1) .

القول السادس: قضاء وتقدير شؤون العباد:  

الليلـة التـي ُتعنينّ فيها مقـدرات العباد لسـنة قادمة،  من 
رزق جديد وعمر جديد،  والشـاهد عىل ذلك القرآن العزيز 

والسنة الرشيفة،  قوله تعاىل: ﴿ پ پ پ پ ڀڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ﴾ )2) وقولـه تعاىل: ﴿ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ 

ٿ ﴾)3)

هذه بعض  املعاين املحتملة التي أوردها العلامء يف املعنى 
االصطالحي لليلة القدر. )4)

)1)  سورة الطالق : 7 . 
)2)  سورة الدخان : 3 .
)3)  سورة الدخان : 4 .

)4)  راجـع  منهـاج اجلنـان يف أعـامل شـهر رمضـان للعباس الكاشـاين، 
ودراسات يف القرآن الكريم،  ومفتاح اجلنات للسيد األمني،  وجممع البيان 

للطريس،  و مرآة العقول للمجليس .
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ليلة القدر يف القرآن الكريم واألحاديث الشريفة

عندمـا نراجـع القـرآن الكريم نجـد أنه ذكر ليلـة القدر 
يف أكثـر مـن مـورد ومنها ما كان ضمن سـور ومنهـا ما جاء 
منفردًا،  وكذا األحاديث املطهرة عن السـادة األطهار عليهم 
السـالم فكلامهتم النورانية حتمـل الكثر من املعاين واألرسار 

واآلداب يف ليلة القدر وهي بالعرشات . 

أول مـا يطالع اإلنسـان عند بحثه يف القـرآن الكريم عن 
ليلـة القدر أن يقف أمام سـورة كاملة يف ليلـة القدر،  وإفراد 
اهلل تعاىل سورة هلذه الليلة دليل عناية و إلفات املسلمني ملقام 

تلـك الليلـة ومنزلتهـا عنـد اهلل سـبحانه،  والتعبـر بـ ﴿پ 
پ﴾ عـن ليلة القـدر تفتح آفاقًا واسـعة أمام عقل وقلب 
اإلنسـان املؤمن ليقف متأماًل يف أن اهلل تعاىل عر عنها بتعبر 
يـدل عـىل العظمـة وسـمو املنزلة بحيـث أننا عاجـزون عن 
فهمهـا فالقرآن عندما يصل إىل ذكِر اآلخرة يسـتعمل كلمة: 
﴿پ پ﴾ وعندما يصل إىل ليلة القدر، يسـتعمل التعبر 

نفسه: ﴿ پ پ پ ڀ ڀ ﴾!..
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     ألفاظ القرآن حول ليلة القدر : 
1- أهنا ال ُيعلم مقامها : ﴿پ پ﴾)1)

2- أهنـا ليلة مباركـة: ﴿پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ 
ٺ ٺ ﴾)2)

3- أهنا موضع لتنزل املالئكة والروح: ﴿ٿ ٿ 
ٹ  ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ   ڤ    ڤ ﴾ )3)

4- أن فيهـا توزيع أرزاق اخلـالئق وما سـيكون عليهم: 
﴿ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿ ٿ  ﴾ )4)

أما األحاديث فيه كثيرة جداً نقترص فيها ىلع مقدار 
للتربك : 

)-  ليل�ة الق�در خ�ر اللي�ايل  كام نصـت عليـه روايات 
منها:

عـن رسـول اهلل ج: »إِنَّ هللَِِّ ِخَيـارًا ِمـْن ُكلِّ َمـا َخَلَقـُه، 

)1)  سورة القدر : 1 
)2)  سورة الدخان : 3  .

)3)  سورة القدر : 4  .
)4)  سورة الدخان : 4  .
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ـاِم ِخَياٌر، َوَله ِمَن  َيايِل َو اأْلَيَّ َفَلـُه ِمَن اْلبَِقاِع ِخَيـاٌر، َوَله ِمَن اللَّ
ـُهوِر ِخَياٌر، َوَله ِمْن ِعَباِدِه ِخَياٌر، َوَلـه ِمْن ِخَياِرِهْم ِخَياٌر.  الشُّ
ا  ُة َو امْلَِدينَُة َو َبْيـُت امْلَْقِدِس . َو َأمَّ ـا ِخَيـاُرُه ِمَن اْلبَِقاِع َفَمكَّ َفَأمَّ
َيايِل َفَلَيـايِل اجْلَُمِع، َو َلْيَلَة النِّْصِف ِمْن َشـْعَباَن،  ِخَيـاُرُه ِمَن اللَّ
اُم  اِم َفَأيَّ ا ِخَياُرُه ِمـَن اأْلَيَّ َو َلْيَلـُة اْلَقـْدِر، َو َلْيَلَتا اْلِعيَدْيِن . َو َأمَّ
ـُهوِر َفَرَجٌب َو َشـْعَباُن  ا ِخَياُرُه ِمَن الشُّ اجْلَُمِع َو اأْلَْعَياِد، َو َأمَّ

َوَشْهِر َرَمَضاَن« )1).

2- ه�ي ليل�ة املغف�رة يغفـر فيهـا ملـن حييهـا إال أهـل 
الشحناء: 

عــن دارم عـن الرضا عـن آبائه ل قال: قال رسـول 
اهلل ج: 

مْحَـَة َعىَل  »َرَجـٌب َشـْهُر اهللَِّ اأْلََصـب، يصـب اهللَُّ فِيِه الرَّ
ِل َلْيَلٍة ِمْن  اِت، َويِف َأوَّ ِعَباِدِه، َو َشـْهُر َشْعَباَن تشعب فِيِه اخْلَْرَ
ـَياطِنِي، َو ُيْغَفـُر يِف ُكلِّ َلْيَلٍة  َشـْهِر َرَمَضـاَن ُيَغُل امْلََرَدُة ِمَن الشَّ
َسْبِعنَي َأْلفًا، َفإَِذا َكاَن يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر َغَفَر اهللَُّ َلُه بِِمْثِل َما َغَفَر يِف 
َرَجٍب َو َشـْعَباَن َو َشـْهر َرَمَضاَن إىَِل َذلَِك اْلَيْوِم إاِلَّ َرُجٌل َبْينَُه 

)1) مسـتدرك الوسـائل ـ الميـرزا النـوري ج7 ص 432، وبحار األنوار 
ج93 ص 373 .
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َو َبنْيَ َأِخيِه َشْحنَاء، َفَيُقوُل اهللَُّ َعزَّ َوِجَل : اْنُظُروا َهُؤاَلِء َحتَّى 
َيْصَطِلُحوا «  )1). 

3- تس�لم املالئك�ة ع�ى أهل الق�در إال أربعـًة ليس هلم 
مغفرة :

ُه َعزَّ  عن رسـول اهلل ج: »إَِذا َكاَنـْت َلْيَلُة اْلَقْدِر َأَمـَر اللَّ
َوَجـٍل َجْبَرِئيـَل َفَهَبَط فِـي َكتِيَبٍة ِمَن اْلَماَلِئَكـِة إَِلى اأْلَْرِض َو 
َواَء َعَلى َظْهِر اْلَكْعَبِة، َوَله ِستُِّماَئِة  َمَعُه لَِواء َأْخَضُر، َفَيْرُكُز اللِّ
َجنَاٍح ِمنَْها َجنَاَحاِن اَل َينُْشُرُهَما إاِلَّ فِي َلْيَلِة اْلَقْدِر، َفَينُْشُرُهَما 
ْيَلَة َفُيَجاِوَزاِن اْلَمْشـِرَق َو اْلَمْغـِرَب، َو َيُبثُّ َجْبَرِئيُل  تِْلـَك اللَّ
ْيَلـِة َفُيَسـلُِّموَن َعَلى ُكلِّ َقاِئـٍم َو َقاِعٍد  اْلَماَلِئَكـَة فِي َهـِذِه اللَّ
نُـوَن َعَلـى ُدَعاِئِهْم،  ُمَصـلٍّ َو َذاِكـٍر، َو ُيَصافُِحوَنُهـْم، َو ُيَؤمِّ
َحتَّـى َيْطُلـَع اْلَفْجُر َفإَِذا َطَلَع اْلَفْجُر َناَدى َجْبَرِئيُل : َيا َمْعَشـَر 
ُه  ِحيَل َفَيُقوُلـوَن َيا َجْبَرِئيُل َفَما َصنََع اللَّ ِحيَل الرَّ اْلَماَلِئَكـِة الرَّ
ُه َعَلْيِه  ٍد َصلَّـى اللَّ ِة ُمَحمَّ َتَعاَلـى فِي َحَواِئـِج اْلُمْؤِمنِيَن ِمْن ُأمَّ
ْيَلِة َفَعَفا  َه َتَعاَلى َنَظَر إَِلْيِهـْم فِي َهِذِه اللَّ َو آلِـِه؟ َفَيُقوُل : إِنَّ اللَّ
ُه  ِه َصلَّى اللَّ َعنُْهْم َو َغَفَر َلُهْم إاِلَّ َأْرَبَعًة، َقاَل : َفَقاَل َرُسوُل اللَّ

َعَلْيِه َو آلِِه : 

)1)  بحـار األنـوار ج 93   ص  366، و ميزان احلكمة للريشـهري ج11 
ص314.
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 َو َهـُؤاَلِء اأْلَْرَبَعـِة : ُمْدِمـُن اْلَخْمِر، َو اْلَعـاقُّ لَِوالَِدْيِه، َو 
ِحِم َو اْلُمَشاِحُن« )1).  اْلَقاطُِع الرَّ

4- أهنا ليلة الغفران والتوبة:

ِد       َعِن احْلََسـِن ْبِن َعبَّاِس ْبِن َحِريٍش َعْن َأِب َجْعَفٍر حُمَمَّ
ْبِن َعيِلِّ ْبِن ُموَسـى َعْن آَباِئِه  ل َقـاَل:  َقاَل َأُبو َجْعَفٍر اْلَباِقُر  
\ » َمـْن َأْحَيـا َلْيَلَة اْلَقـْدِر ُغِفَرْت َلُه ُذُنوُبُه َوَلـْو َكاَنْت َعَدَد 

َباِل َوَمَكاِييِل اْلبَِحاِر«)2).  اَمِء َوَمَثاِقيِل اجْلِ ُنُجوِم السَّ

5- أهنا مقيدة للشيطان وأعامله : 

 أورد صاحـب جممع البيان عن النبـينّ ج أنه قال : »إِنَّ 
ْيَلـِة َحتَّى ُيِضيء َفَجرَها، َو اَل  ـْيطاَن اَل َيْخُرُج فِي َهِذِه اللَّ الشَّ
َيْسَتطِيُع فِيَها َأْن َينَاَل َأَحدًا بَِخْبٍل َأْو َداء َأْو َضْرٍب ِمْن ُضُروِب 

اْلَفَساِد، َو اَل ُينِْفُذ فِيِه ِسْحُر َساِحر« )3).

)1) املشـاحن : املباغـض املمتلـئ عـداوة . إقبـال األعـامل - السـيد ابـن 
طاووس احلسني ج 1 ص 25، و بحار األنوار   ج  93  ص 339 .

)2) وسائل الشيعة ج : 10 ص : 358 .
)3) تأويل اآليات الظاهرة،  ج 2،  ص 176 . 
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فضل ليلة القدر ويومها

ال يمكـن أن نحـي ما أعـده اهلل تعاىل مـن الفضل وما 
جعله لليلة القدر غر أن الروايات عظيمة وتوقف اإلنسـان 
عـىل تقصره وقصوره عن إدراك األبعـاد الغيبية التي أعدها 

لها عىل كثر من الليال. اهلل سبحانه وفضنّ

1 - إن العبادة يف ليلة القدر أفضل من عبادة ألف شهر 
دونها:

لقـد حتـدث القـرآن والروايـات عن فضـل العبـادة مع 
وجودهـا يف العـام، وأهنا أفضل من العبـادة ملدة قد تصل إىل 

80 سـنة دوهنا،  وسـورة القدر تنص عـىل ذلك ﴿ ڀ ٺ       
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾.)1)

)1)  سورة القدر:  اآلية 3
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2 -  الفوز جبوائز الرمحن : 

روى ماجيلويـه، عن حممد العطار، عن األشـعري، عن 
أمحـد بن هـالل عن البزنطـي، عن أبان، عـن زرارة، عن أب 
جعفـر \ أنه ج ملا انـرصف من عرفات وسـار إىل منى، 
دخل املسجد فاجتمع إليه الناس يسألونه عن ليلة القدر فقام 

خطيبًا فقال بعد الثناء عىل اهلل: 

ـا َبْعُد َفإِنَُّكـْم َسـَأْلُتُمويِن َعْن َلْيَلـِة اْلَقـْدِر َو مَلْ َأْطِوَها  »َأمَّ
ُه َمْن َوَرَد َعَلْيِه  َا النَّاُس إِنَّ َعنُْكْم أِليَنِّ مَلْ َأُكْن هِبَا َعاملًِا اْعَلُموا َأيُّ
َشْهُر َرَمَضاَن َو ُهَو َصِحيح َسِوي َفَصاَم هَنَاَرُه، َو َقاَم ِوْردًا ِمْن 
َلْيِلِه، َو َواَظَب َعىَل َصَلَواته َو َهَجَر إىَِل مُجَُعتِِه َو َغَدا إىَِل ِعيِدِه، 

، َقاَل :  بِّ َفَقْد َأْدَرَك َلْيَلَة اْلَقْدِر، َو َفاَز بَِجاِئَزِة الرَّ

   َفَقاَل َأُبو َعْبِد اهللَِّ \ : َفاَز َو اهللَِّ بَِجَواِئَز َلْيَسْت َكَجَواِئِز 
اْلِعَباِد«.)1)

3 -  ليلة القدر قلب شهر رمضان :

مـا أعظم ليلة القدر وأجلها حتى جعلها ربنا قلب شـهر 

)1) الوسائل 7: 219، الباب 18 من أبواب أحكام رمضان، ح 1، وبحار 
األنوار  ج94   ص  19 . .
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رمضـان،  وهل يعيش كائن دون القلب،  وهل تكون عظمة 
يف شـهر رمضان دون ليلة القدر ليلـة نزول القرآن والعبادة،  
وما ُسمي شهر رمضان بشهر القرآن إال لنزوله يف ليلة القدر،  
فلـو ُجرد الشـهر مـن ليلة القـدر جلُرد مـن القـرآن والعبادة 

والتقرب.

ِه اْثنا َعَشَر َشْهرًا،  ـُهوَر ِعنَْد اللَّ عن الصادق \: »إِنَّ الشُّ
ُهوِر  ُة الشُّ ـَمَواِت َو اأْلَْرِض، َفُغرَّ ِه َيْوَم َخَلَق السَّ فِي ِكتاِب اللَّ
ِه َشْهُر َرَمَضاَن، َو َقْلُب َشـْهِر َرَمَضاَن َلْيَلُة اْلَقْدِر، َو  َشـْهُر اللَّ
ـْهَر  ِل َلْيَلٍة ِمْن َشـْهِر َرَمَضاَن، َفاْسـَتْقبِِل الشَّ َل اْلُقْرآُن فِي َأوَّ ُنزِّ

بِاْلُقْرآِن «)1).

4 -  إن فضل يوم القدر كليلته: 

     روي عن الصادق \ :  »َصبِيَحُة َيْوِم َلْيَلِة اْلَقْدِر ِمْثَل 
َلْيَلِة َلَقَدَر، َفاْعَمْل َو اْجَتِهْد«.)2)

وأيضًا ورد عن الصادق \: »َلْيَلُة اْلَقْدِر فِي ُكلِّ َسنٍَة، 
َوَيْوُمَها ِمْثُل َلْيَلتَِها«.)3)

)1)  التهذيب 406/1،  أمايل الصدوق ص35.
)2) أمايل الصدوق ص388 . 

)3)  التهذيب 445/1
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قـد يظن بعض الناس أن الفضـل مقترص عىل ليلة القدر 
فيهمـل العبـادة والتقـرب يوم القـدر،  وحيسـب أن الرحلة 
َب بـه العبد ليـاًل كاٍف،   العروجيـة قـد انتهـت وأن مـا َتَقـرنّ
وبعضهم تكون عالقته عكسـية يوم القدر بحيث يتجرأ عىل 
املعـايص لظنـه أن ما قـام به ليـاًل رصيد حمفوظ له يسـوغ به 

لنفسه أن يفعل ما يشاء . 

5 -  حيّول العذاب عن املقبل على ربه إىل عام : 

لليلـة القـدر مواريـث وعطايـا جزيلة ال يعلمهـا إال اهلل 
سـبحانه،  ومنهـا آثـار الذنـوب وتبعاهتا بحيـث أن املخطئ 
يف حـق ربه يتوقـع أن يعاقبه اهلل تعـاىل كل آٍن ولكنه إذا أحيا 
ليلـة القدر بالعبـادة والتقرب من اهلل عز وجل فإنه سـبحانه 
يرمحه ويبعد عنـه العذاب والنقمة. ومما جاء مؤكدًا لذلك ما 
َل َعنُْه  ورد عـن النبي ج أنه قال: »َمـْن َأْحَيا َلْيَلَة اْلَقْدِر، ُحوِّ

نَِة الَقابَِلِة« )1).  اْلَعَذاُب إَِلى السَّ

الليلـة  عظمـة  عـىل  الدالـة  الروايـات  مـن  وغرهـا   
ويومهـا ومقامهـا ومراثهـا،  ونقترص عىل هـذا القدر رعاية 

لالختصار.

)1)  الوسائل 8 : ص 20،  و البحار 95 ص 145
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بني الرتديد والرتجيح يف ليلة القدر

     مـن املعلـوم أن االختـالف وقع يف حتديـد ليلة القدر 
يف روايـات أهل البيت ل من حيـث التعيني بني 19 و21 
و23، وأمـا عند أهل اجلامعـة  ففيها آراء كثرة أشـهرها أهنا 

ليلة السابع والعرشين من شهر رمضان .  

وهنالك عدة آراء  يف روايات آل حممد ل : 

)-  أهنا ليلة التاسع عرش :

لقـد وردت عدة روايات يف حتديد كوهنا هي ليلة القدر،  
منهـا مـا روي عـن عبد اهلل بن سـنان، قال: قال أبـو عبد اهلل 
َة ِمْن َشـْهِر َرَمَضاَن ُأْنِزَلْت  \: » إَِذا َكاَنـْت َلْيَلـُة تِْسـَع َعرْشَ
، َو ُكتبْت اآْلَجـاَل َو اأْلَْرَزاُق، َو َأْطلَع اهللَُّ َعىَل  ِصـَكاُك احْلَاجِّ
َخْلِقِه َفَغَفَر لُِكلِّ ُمْؤِمٍن َما َخاَل َشـاِرب ُمْسِكٍر َأْو َصاِرم َرِحم 

ة ُمْؤِمنٍَة«)1). َماسَّ

)1)  إقبال األعامل - السيد ابن طاووس ج 1 ص 343،  عنه بحار األنوار، 
ج 98، ص 143، و املستدرك ج 7 ص 471. 
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ومنهـا أنه يف ليلة التاسـع عشــر ُيكتب وفـد احلاج فقد 
 : روى عبــداهلل بـن بكـر،  عـن زرارة، عــن أحـدمها 
، َو فِيَها ُيْفَرُق ُكلُّ  َة ُيْكَتُب َوْفُد احْلَـاجِّ »...يِف َلْيَلِة تِْسـَع َعـرْشَ

َأْمٍر َحِكيٍم«)1).

وقد ملحت إحدى الروايات بكوهنا ليلة التاسع عرش فقد 
روى عبداهلل بن بكر قال: سألت أبا عبداهلل عليه السالم عن 

الغسل يف رمضان، وأي الليل اغتسل؟

يَن.  يَن، َو َثاَلَثة َوِعرْشِ َة، َو إِْحَدى َو ِعرْشِ قال: »تِْسَع َعرَشَ
َب َأِمُر  ، َوفِيَهـا ُضِ َة ُيْكَتُب َوْفـُد احْلَاجِّ َويِف َلْيَلِة تِْسـَع َعـرْشَ
يَن، َواْلُغْسل  اَلُم َلْيَلِة إِْحَدى َوِعرْشِ امْلُْؤِمننَِي، و َقَض َعَلْيِه السَّ

ْيِل«)2). ل اللَّ َأوَّ

2- ترجيح كوهنا ليلة احلادي والعرشين :

وهـذه الليلة أيضًا جـاءت فيها روايات يف أهنا ليلة القدر 
وأن فيهـا اآلجـال واألرزاق،  كـام توجـد روايـة عـن ليلـة 
النصف من شـعبان أوردها السـيد ابن طـاووس يف اإلقبال 

)1) هتذيب األحكام - الشيخ الطويس - ج 4  ص196، و بحار األنوار، 
ج 110، ص 326 . . 

)2)  قرب اإلِسناد،  ص 9 .
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فيهـا األرزاق توزع يف رواية عـن النبي األكرم صىل اهلل عليه 
وآلـه مع إحـدى زوجاته، فيـأيت إشـكال يف أي الليلتني إذن 

تقسم األرزاق واآلجال ؟

فيجيب السيد يف اإلقبال )ليلة النصف من شعبان تكتب 
اآلجـال و تقسـم األرزاق و تكتب أعامل السـنة و حيتمل أن 
يكون يف ليلة نصف شـعبان تكون البشـارة بأن يف ليلة تسـع 
عـرشة مـن شـهر رمضان تكتـب اآلجـال وتقسـم األرزاق 
فتكـون ليلة نصف شـعبان ليلة البشـارة بالوعد  وليلة تسـع 
عـرشة من شـهر رمضان وقـت إنجاز ذلك الوعـد أو يكون 
يف تلك الليلة تكتب آجال قوم و تقسـم أرزاق قوم ويف هذه 
) ليلـة تسـع عرشة ( تكتـب آجال اجلميـع و أرزاقهم أو غر 
ذلـك مما مل نذكره فـإن اخلر ورد صحيحًا رصحيًا بأن اآلجال 
واألرزاق يف ليلة تسع عرشة و ليلة إحدى و عرشين و ثالث 

و عرشين من شهر رمضان( )1). 

فال منافاة بني كون الوعد ليلة النصف من شعبان والتنفيذ 
ليلة التاسع عرش من شهر رمضان. 

)1)  اإلقبال البن طاووس ص 292 . 
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3- حتديدها يف ليلتني: 

ويف بعـض الروايـات نجد أن املعصـوم \ قد حيددها 
بني ليلتـني ومها احلاديـة والعرشين والثالثـة والعرشين،  فام 

السبب؟ 

نحتمـل أن يكـون الغاية من ذلك التخفيف عىل السـائل 
باخلصوص أو من كان كشأنه من حيث العذر يف عدم التمكن 
من اإلتيان بالليايل الثالث،  هلذا وحتى ال يفوت املوايل املؤمن 

الثواب حث اإلمام السائل عىل عدم التفريط يف ليلتني . 

ِه َقاَل : ُقْلـُت:  أِلَِب َعْبِد اهللَِّ  \  َعـْن ِشـَهاِب ْبِن َعْبِد َربِّ
يِن َعْن َلْيَلِة اْلَقْدِر ؟  َأْخِرْ

َثـاَلٍث  َلْيَلـُة  َأْو  يـَن  َوِعرْشِ إِْحـَدى  َلْيَلـُة  »ِهـَي  َفَقـاَل: 
يَن«)1). َوِعرْشِ

روى زرارة عـن محـران قـال: سـألت أبا عبـد اهلل \ 
يـَن َوَثاَلٍث  عـن ليلـة القـدر، قـال: »ِهـَي يِف إِْحـَدى َو ِعرْشِ

يَن«)2). ِعرْشِ

)1) وسائل الشيعة ج : 10 ص : 360
)2) بحـار األنـوار  ج 95، ص 149 . و انظـر : من ال حيرضه الفقيه ج  2 

ص 159. 
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وَرَوى اْلَعيَّـاِشُّ بِإِْسـنَاِدِه َعْن ُزَراَرَة َعْن َعْبـِد اْلَواِحِد ْبِن 
امْلُْخَتـاِر َقاَل : َسـَأْلُت َأَبا َجْعَفٍر \ َعْن َلْيَلـِة اْلَقْدِر َقاَل : يِف 
يَن َفُقْلُت َأْفِرْد يِل  يـَن َوإِْحَدى َوِعرْشِ َلْيَلَتـنْيِ َلْيَلِة َثاَلٍث َوِعرْشِ
ا«.)1)  ا َقاَل َوَما َعَلْيَك َأْن َتْعَمَل يِف َلْيَلَتنْيِ ِهَي إِْحَدامُهَ إِْحَدامُهَ

عبـد الواحد بن املختار األنصاري قال: ُقْلُت أِلَِب َجْعَفٍر 
يِن َعْن َلْيَلِة اْلَقْدِر َقاَل : »اْلَتِمْسـَها يِف َلْيَلِة  ـاَلُم : َأْخِرْ َعَلْيِه السَّ
يَن، َفُقْلُت : َأْفَرَدَها يِل َفَقاَل  يَن، َو َثاَلٍث َو ِعرْشِ إِْحَدى َو ِعرْشِ

(2(.» َتِهَد يِف َلْيَلَتنْيِ : َو َما َعَلْيَك َأْن َتْ

وكذلك فعـل املعصوم حجة كقوله، وقـد أقام املعصوم 
يف العبـادة والدعاء حتى زوال الليل، فَعِن اْلُفَضْيِل ْبِن َيَسـاٍر 
يـَن  َقـاَل: »َكاَن َأُبـو َجْعَفـٍر  \ إَِذا َكاَن َلْيَلـُة إِْحـَدى َوِعرْشِ
ْيُل َفإَِذا  َعاِء َحتَّى َيـُزوَل اللَّ يَن َأَخَذ يِف الدُّ َوَلْيَلـُة َثـاَلٍث َوِعرْشِ

(3( .» ْيُل َصىلَّ َزاَل اللَّ

4- ترجيح كوهنا ليلة الثالث والعرشين :

هنالـك روايـات كثـرة حتمل قرائـن عىل أن ليلـة القدر 

)1)  وسائل الشيعة ج : 10 ص : 360
)2) اإلقبال ج 1 ص: 359، و بحار األنوار ج 95، ص 149 .

)3) وسائل الشيعة ج : 10 ص : 356 . 
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هي ليلة الثالث والعرشين املسـامة بليلة اجلهني و اسـمه عبد 
الرمحن بـن أنيس األنصاري،  وأغلب آراء العلامء عىل كوهنا 
هي ليلة الثالث والعرشين،  حتى قال شـيخنا الصدوق رمحه 

يَن()1). َا َلْيَلُة َثاَلٍث َوِعرْشِ نَا َعىَل َأهنَّ َفَق َمَشاخِيُ اهلل تعاىل : )اتَّ

ِد ْبِن ُيوُسَف  منها مثاًل ما ورد َعْن مَحَّاِد ْبِن ِعيَسى َعْن حُمَمَّ
َعـْن َأبِيِه َقاَل َسـِمْعُت َأَبا َجْعَفٍر \ َيُقـوُل: »إِنَّ اجْلَُهنِيَّ َأَتى 
ًة َفُأِحبُّ  النَّبِـيَّ ج َفَقاَل َيا َرُسـوَل اهللَِّ إِنَّ يِل إِباًِل َوَغنَـاًم َوَغلَّ
اَلَة َوَذلَِك يِف َشـْهِر  َأْن َتْأُمـَريِن بَِلْيَلـٍة َأْدُخُل فِيَها َفَأْشـَهُد الصَّ
ُه يِف ُأُذنِِه  َرَمَضاَن َفَدَعاُه َرُسـوُل اهللَِّ صىل اهلل عليه وآله  َفَسـارَّ
يَن َدَخَل بِإِبِِلِه َوَغنَِمِه  َفـَكاَن اجْلُهنِيُّ إَِذا َكاَن َلْيَلُة َثاَلٍث َوِعرْشِ

َوَأْهِلِه إىَِل َمَكانِِه« )2). 

5- ترديد بعض الروايات بني الليايل الثالث : 

هنالك روايات  حتث عىل إحيائهن مجيعًا ألنه أمر سهل،  
فام أسـهل أن ُتطلـب ليلة القدر يف ثالث ليـال،  حلمل العبد 
عـىل التقـرب من ربـه وإال فاملعصـوم \  مطلـع عىل ليلة 
القـدر بالتحديـد،  غر أنه حيب ألوليائه وشـيعته أن يغتنموا 

)1)  وسائل الشيعة ج : 10 ص : 354 . 
)2) وسائل الشيعة ج : 10 ص : 360 . 
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الفرصـة العبادية ليعتادوا عىل العبادة يف لياٍل ثالث لينطلقوا 
يف رحلـة عبادية متواصلة بعد الليايل املذكورة . فَعْن مَحَّاِد ْبِن 
ـاَن َأِب َعيِلٍّ َقاَل َسـَأْلُت َأَبـا َعْبِد اهللَِّ  \ َعْن  ُعْثـاَمَن َعْن َحسَّ
يَن  َة َوإِْحـَدى َوِعرْشِ َلْيَلـِة اْلَقْدِر َقـاَل: »اْطُلْبَها يِف تِْسـَع َعرْشَ

يَن«)1).  َوَثاَلٍث َوِعرْشِ

إذن فهذه الروايات  مل ترجح إحداها عىل األخرى إال أن 
ـح بعضها عىل بعض  روايـات غرها ومن خالل قرائن ترجنّ

إال أهنا حتبب للمؤمن أن حييها مجيعًا . 

6- أن الليلتني مقدمة لليلة الثالثة : 

وهـو رأي يتبناه بعض العلامء حيث يرجح أن ليلة القدر 
هـي الليلة الثالثة وما الليلتان السـابقتان هلـام إال مقدمة  هلا،  
ونص عبارته  )إن رب العاملني جعل لنا ليلتني مقدمتني، لعل 
، أن ليلة القدر هي  بعض الروايات ُتشر بطرٍف خفي أو جيلنّ
الليلـة الثالثة والعرشون!..  إن إحياء ليلتني قبل تلك الليلة، 

هي لنستعد لتلك الليلة الكرى(.)2)

)1)  وسائل  الشيعة ج : 10 ص : 361 . 
)2) حماضة للشيخ حبيب الكاظمي بعنوان )عظمة وفضل ليلة القدر(.
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7- أن ليلة القدر حقيقًة هي جمموع الليايل الثالث:

إن جمموع الليايل الثالث أو ال أقل جمموع الليلتني احلادية 
والعرشيـن والثالثـة والعرشين هي ليلة القـدر،  وهذا معنى 
نسـتقربه من ظواهر النصوص التي مـرت علينا والنصوص 

اآلتية )1).
إن ليلـة القـدر ليـس إال جممـوع الليـايل الثـالث فكامل 
إحيائهـا أن يأيت العبـد هبن مجيعًا دون اسـتثناء ألن لكل ليلة 
ُبعـدًا من األبعاد وآثار ختتلف عن األخـرى،  فكامل إحيائها 

أن حُتيى الثالث جمتمعة . 
ِد ْبِن ِعيَسـى َعْن َأِب َعْبِد اهللَِّ امْلُْؤِمِن َعْن إِْسـَحاَق  َعْن حُمَمَّ
ٍر َقاَل َسـِمْعُتُه َيُقوُل َوَناٌس َيْسـَأُلوَنُه َيُقوُلوَن اأْلَْرَزاُق  ْبـِن َعامَّ

ُم َليْلَة النِّْصِف ِمْن َشْعَباَن ؟ ُتَقسَّ
َة ِمْن  َقـاَل َفَقـاَل: »اَل َواهللَِّ َما َذلِـَك إاِلَّ يِف َلْيَلِة تِْسـَع َعرْشَ
يَن َفإِنَّ يِف َلْيَلِة  يَن َوَثاَلٍث َوِعرْشِ َشْهِر َرَمَضاَن َوإِْحَدى َوِعرْشِ
يَن ُيْفَرُق  َة َيْلَتِقـي اجْلَْمَعاِن َويِف َلْيَلِة إِْحـَدى َوِعرْشِ تِْسـَع َعرْشَ
يَن ُيْمَض َما َأَراَد اهللَُّ َعزَّ  ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم َويِف َلْيَلِة َثاَلٍث َوِعرْشِ

)1) هذا الرأي نستقربه لبعض القرائن وعند املراجعة وجدت أن صاحب 
) الزوايد والفوايد ( يتبنى هذا الرأي أيضًا. 
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تِي َقـاَل اهللَُّ َعزَّ َوَجلَّ َخْرٌ  َوَجـلَّ ِمْن َذلِـَك َوِهَي َلْيَلُة اْلَقْدِر الَّ
ِمْن َأْلِف َشْهٍر . 

َقاَل : ُقْلُت :َما َمْعنَى َقْولِِه َيْلَتِقي اجْلَْمَعاِن؟ 
َقـاَل :جَيَْمُع اهللَُّ فِيَها َمـا َأَراَد ِمْن َتْقِديِمِه َوَتْأِخِرِه  َوإَِراَدتِِه 

َوَقَضاِئِه . 
يَن؟ َقاَل : ُقْلُت : َفاَم َمْعنَى ُيْمِضيِه يِف َثاَلٍث َوِعرْشِ

يَن إِْمَضاُؤُه َوَيُكوُن  ُه َيْفُرُقُه يِف َلْيَلِة إِْحـَدى َوِعرْشِ َقـاَل :إِنَّ
يـَن َأْمَضاُه َفَيُكوُن  َلـُه فِيِه اْلَبَداُء َفـإَِذا َكاَنْت َلْيَلُة َثاَلٍث َوِعرْشِ

ِذي اَل َيْبُدو َلُه فِيِه َتَباَرَك َوَتَعاىَل«.)1) ِمَن امْلَْحُتوِم الَّ
ومـن خـالل اخلر نقف عـىل معنى كوهنا جممـوع الليايل 

الثالث . 
  وخالصـة األمـر  أن ليلـة القدر اختلفـت الروايات يف 
حتديدهـا نظـرًا الختـالف املخاطـب وإال فـإن ليلـة القـدر 
معلومة علاًم يقينيًا عند املعصوم \ ولكن بلحاظ املخاطب 
يكون تعيينها بني التاسـعة عـرشة   أو احلادية والعرشين،  أو 
احلادية والعرشين والثالثة والعرشين،  أو الثالثة والعرشين، 

أو الليايل الثالث جمتمعة . 

)1)  وسائل الشيعة ج : 10 ص : 357 . 
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أهمية إحياء ليلة القدر 
اإلسـالم يراعـي يف أحكامـه وآدابـه وتعاليمـه مصلحة 
العبـد،  وهـي نظـارة إىل مـالك املصلحة التـي تريدها للنوع 
اإلنساين،  ومن تلك اآلداب والتعاليم إحياء ليلة القدر وهي 
وإن مل تكن من الواجبات إال أهنا من املستحبات املؤكدة التي 
هلا آثار تكوينية عىل اإلنسان،  إن توجه هلا بتمعن فسينال من 

بركاهتا مما سيغر من مسرته ونمط سلوكه وعالقاته .

لذا فمن أتى النبع وهو عطشـان ومل يرشب أو رشب ومل 
يرِو عطشـه المـه العقالء ألنـه أتى بفعل غـر عقالئي وهو 
تفويت املصلحة عىل نفسـه وهو حمتاج هلا،  وهل هنالك من 
ليـس بمحتاج إىل الرمحة والسـعادة والتوفيق الذي يبذله اهلل 
تعـاىل للطالبني ويبه للمحتاجـني يف كل آٍن ومنها ليلة القدر 
التـي ينرش اهلل سـبحانه رمحتـه لعباده مجيعًا إال مـن كان لديه 

مانع كام تقدم كشارب اخلمر وقاطع الرحم وغرمها . 

مـن هنا فالعقـالء بام هم عقالء إذا علمـوا ما أعده املوىل 
لعبـاده والحظـوا حاجتهـم متسـكوا بـكل مـا يوصلهم إىل 
سعادهتم اآلنية واملستقبلية مما أوعد به عباده من جزاء وعطاء،  
لـذا وإن كان األمـر غر إلزامي إال أن )حـق الطاعة للموىل( 
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يدفعهم للتمسـك بـام حيبه موالهم وسـيدهم،  فحق الطاعة 
دافع قوي للبحث عام حيبه املوىل تعاىل،  هلذا فاملؤمن املخلص 
وحبًا لسـيده يأيت بالعبادة يف الليايل واألوقات التي حيتمل أن 
إحداهـا هي الليلة التي خصها اهلل عـز وجل بكرامته،  فيأيت 

بام يرى أن يف أحده قطعًا رضا اهلل سبحانه .

ومما يؤكد هذا ما ورد عن اإلمام الصادق u عندما سـأله 
أحد أصحابه وهو أبو بصر عن اختالف اهلالل لتأدية أعامل 
القـدر يف الليـايل املحتملة،  وهي رواية مجيلـة جدًا فيها حث 
عىل عدم ترك العبادة والتقرب إىل اهلل سـبحانه يف ليلة القدر 

ولو عىل الفراش .  

كنت عند الصادق \ فقال له أبو بصر : ما الليلة التي 
يَن َأْو  ُيرجـى فيها ما يُرجى ؟.. قـال \: »يِف إِْحَدى َو ِعرْشِ

يَن« . قال : فإن مل أقو عىل كلتيهام ؟ َثاَلٍث َو ِعرْشِ

 قال \ : »َما َأْيَسَ َلْيَلَتنْيِ فِياَم َتْطُلُب ... «.

قلت: فربنّام رأينا اهلالل عندنا، وجاءنا من خيرنا بخالف 
ذلك يف أرض أخرى !.. 

فقال \: َما َأْيَسَ َأْرَبَع َلَياٍل َتْطُلُبَها فِيَها.
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قلـت: جعلـت فـداك !.. ليلـة ثـالث وعرشيـن ليلـة 
اجلهني؟.. 

فقال : إِنَّ ذلَِك َلُيَقاُل. 

قلـت : إن سـليامن بـن خالد روى يف تسـعة عرش يكتب 
ـد ! . . ُيْكَتُب َوْفـُد احْلَاجِّ يِف  وفـد احلـاج،  فقـال : َيا َأَبـا حُمَمَّ
َلْيَلـِة اْلَقْدِر َو امْلَنَاَيا َو اْلَباَلَيـا َو اأْلَْرَزاُق، َو َما َيُكوُن إىَِل ِمْثِلَها 
يِف َقابِـٍل، َفاْطُلْبَها يِف إِْحـَدى َو َثاَلٍث . . َوَصَل يِف ُكلِّ َواِحَدٍة 
ِمنُْهاَم ِماَئَة َرْكَعٍة، َو َأْحِيِهاَم إِِن اْسـَتَطْعَت إىَِل النُّوِر، َو اْغَتِسـْل 

فِيِهاَم . 

قلت : َفإِْن مَلْ َأْقِدْر َعىَل َذلَِك َو َأَنا َقاِئُم ؟ . . 

َقـاَل: َفَصلِّ َوَأْنَت َجالُِس. قلت: َفإِْن مَلْ َأْسـَتطِْع؟.. َقاَل: 
َفَعىَل فَِراِشـَك، قلت : َفإِْن مَلْ َأْسـَتطِْع ؟.. َقـاَل: َفاَل َعَلْيَك َأْن 
ـاَمِء ُتَفتَُّح يِف  َل َلْيَلٍة بَِشْ ٍء ِمَن النَّْوِم، َفإِنَّ َأْبَواَب السَّ َتْكَتِحَل َأوَّ
ـَياطِنِي، َو ُتْقَبُل َأْعـاَمُل امْلُْؤِمننَِي،  ُد الشَّ َشـْهِر َرَمَضـاَن، َو ُتَصفَّ
ى َعىَل َعْهِد َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ  ْهُر َرَمَضاَن ! . . َكاَن ُيَسمَّ نِْعَم الشَّ

اهللَُّ َعَلْيِه َو آلِِه امْلَْرُزوق«)1).

)1)  أمايل الطويس 301/2
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املعصوم وعياله ليلة القدر

قد كان النبـي وآله الطاهرون ل ال يفرطون يف العبادة 
ليلة القدر فمن ذلك مثاًل  

ماروه صاحب دعائم اإلسـالم أن الرسـول األكرم ج 
كان )َيْطِوي فَِراَشـُه َو َيُشدُّ ِمْئَزَرُه يِف اْلَعرْشِ اأْلََواِخِر ِمْن َشْهِر 
يَن َو َكاَن َيُرشُّ  َرَمَضـاَن َو َكاَن ُيوِقُظ َأْهَلـُه َلْيَلَة َثاَلٍث َو ِعرْشِ

ْيَلِة()1).  ُوُجوَه النَِّياِم بِامْلَاِء يِف تِْلَك اللَّ

وهـذا دليـل واضح عىل عناية الرسـول ج بشـأن ليلة 
القدر وعملـه مع أهله دليل آخر عىل أمهية هتيئة العائلة لليلة 
القدر ؟، فال يكون التهيؤ عىل املستوى الشخي من اإلنسان 
بل ينبغي أن يعمم احلالة املعنوية لعياله وهذا جزء من العناية 
هبـم،  بل هـو من أجىل العنايـات ألن اجلانـب املعنوي ليس 
بأقل من اجلانب املادي الذي يسـعى كل أب لتوفره ألبنائه،  
كيـف واجلانب املعنـوي والرتبـوي أهم من اجلانـب املادي 

اجلسدي . 

ولننظـر ملثال آخر من قبل سـيدة النسـاء البتول الطاهرة  

)1) دعائم اإلسالم،  ص 249 . 
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سوتعاملهـا مع ليلة القدر وكيف هتيـؤ عياهلا لتلك الليلة 
العظيمة،  فقد روى صاحب دعائم اإلسـالم ) كانت فاطمة 
سال تـدع أحـدًا مـن أهلهـا ينـام تلـك الليلـة وتداويم 
بقلـة الطعـام وتتأهب هلا مـن النهار وتقول حمـروم من حرم 

خرها()1).

ولننظر ملوالنا وإمامنا الصادق \ كام يروي السـيد ابن 
طـاووس يف اإلقبال من أنه )مرض مرضًا شـديدًا فلام كانت 
ليلـة ثالـث وعرشين أمر غلامنـه ومواليه بحمله إىل املسـجد 

وكان فيه ليلته()2).

ليلة القدر نعمة وعطاء رباني

من منا ال يعرف ليلة القدر ؟ ولكننا لو تأملنا أهنا من النعم 
اإلهلية واهلبات الربانية الغتنمناها،  هلذا نسـتطيع القول: إن 
ليلـة القـدر هي من منـن اهلل -عز وجل- عـىل أمة املصطفى 
ج.. وذلـك ألن رب العاملني يعلم أننا سـوف لن نعمل يف 
حياتنـا الدنيا، ما نحقق به الدرجـات العالية يف عامل اجلنة!.. 

)1) دعائم اإلسالم،  ص 249 . 
)2) إقبال األعامل،  ج 1 ص  386 . 
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فجعل لنا ليلة يف السنة وهي ﴿ ڀ ٺ       ٺ ٺ ٺ ٿ﴾،  
واآلية ال تقول: ليلة القدر تساوي ألف شهر، بل ﴿ ٺ ﴾.. 
يقـول البعض: أن ليلة القدر تعادل ألف شـهر، من قال بأهنا 
ألف شـهر؟.. لعلها ألفا شهر، أو ثالثة آالف شهر!.. فنحن 

ال ندري، والقرآن أهبم يف هذه النقطة؟!..)1) 

واملطلـوب مـن اإلنسـان يف هذا الشـهر ويف هـذه الليلة 
أن يطلـب غفـران اهلل تعـاىل وعفوه،  فـإن فاتتـه املغفرة فقد 
خـس خسانـًا مبينـًا،  ألن ليلة القـدر ليلة العفـو العام عن 
املذنبني واملخطئني والعاصني الغارقني يف الذنوب واخلطايا،  
واإلنسان فيها بني اخلوف من الرد والصدود لعدم استحقاق 
الرمحة والرجاء بالعفو والتوبة ألمل اإلنسان باهلل تعاىل وهذا 
مـا تؤكـده الكلمة الـواردة يف خطبة النبي األكـرم ج »َفإِنَّ 

ْهِر«)2). ِقيَّ َمْن ُحِرَم ُغْفَراَن اهللَِّ يِف َهَذا الشَّ الشَّ

فهل بعد هذا البيان ال نعلم أمهية ليلة القدر ؟ ! 

)1) مـن حمـاضة للشـيخ حبيـب الكاظمي بعنـوان  )عظمة وفضـل ليلة 
القدر( .

)2)  راجـع أمـايل الصـدوق: ص93 املجلـس العـرشون، وعيـون أخبار 
الرضـا )عليـه السـالم( : ج1 ص295 ح53، وفضائـل األشـهر الثالثة: 
ص77، ومصبـاح الكفعمي: ص633 الفصل الثاين، وروضة الواعظني: 

ص345، و بحار األنوار، ج 93 ص 356 . 
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 املوسم  العبادي  هل هو رحلة صعود ؟

احلياة مليئة باملنغصات واملشتتات واإلنسان فيها كراكب 
البحر إن ترك السـفينة تسـر به حسـب املوجـة والرياح فقد 
يغرق إن ابتعد عن هدفه،  وقد يفقد كل شء،  هلذا حيتاج املرء 

ألن يقود زمام سفينة نفسه ويراقب سر حياته وأهدافه. 

ومما حيتاجه اإلنسـان يف رحلته القهرية يف احلياة أن يقف 
عند حمطات يتزود منها ويصلح ما تلف وعُطب يف مسـرته،  
هـذه املحطـات ضوريـة وإال فقـد ال يسـتطيع أن يصل إىل 
أهدافـه،  واملحطات هي املواسـم العبادية التـي يتقرب فيها 

اإلنسان إىل ربه وُيقبل عىل عبادته .

والواقـع أن املشـكلة احلقيقيـة هي يف اغرتاب اإلنسـان 
عـن ذاته،  فكلام ابتعد واغـرتب ُأصيب بالضياع،  فربام يظن 
اإلنسـان أنه خيدم نفسـه وهو يف احلقيقة يضيعها ويبتعد عنها 
وحيسـب أن إشـباع اجلانب املادي يف نفسـه هو االهتامم وال 
يعلم أنه يفقد نفسـه يف خضم هذه األمواج من املادية فيكون 
غريبًا، وهو ما يمكن تسـميته باجلاهلية،  فبعض األشخاص 
هلـم فـرتة جاهلية حياول الشـيطان إعادة اإلنسـان إليها بكل 
قوته عر تذكره هبا .) إن ليلة القدر هي ليلة اليقظة، فمن ُقبل 
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دعاؤه؛ ُيرجى أن ال يموت قلبه يوم متوت فيه القلوب.. قسم 
مـن هذِه الليلة نمضيهـا يف التفكر، ويف التدبر، ويف التأمل يف 
حياتنـا، وفيام نحُن فيه، وأين نقاط اخللل يف عالقتنا: مع اهلل، 

ومع األهل، ومع املجتمع، ومع األوالد، ومع األرحام.

ويـا حبـذا لـو أن أحدنا أخذ ورقـة وقلاًم، ورسـم جممل 
حياته للسنة القادمة بإذن اهلل ( )1).

ومـن هنـا ينبغـي مراجعـة الـذات وتريـد العقـل مـن 
التعاطـف معهـا يف التريـر لتقاعسـها وختاذهلـا وهفواهتـا،  
والسـكون إىل كسـلها وإمهاهلا،  فاإلنسـان – كـام تقدم – يف 
سـفر قـسي ال يمكنـه أن يوقـف عجلـة الزمـن،  ولكن ما 
حجـم التطـور املعنـوي والتقـدم الباطني،  ربام نشـهد تغرًا 
وتطـورًا ماديـًا وظاهريـًا لبعـض األشـخاص،  ولكـن عىل 
املسـتوى املعنوي ال تد أي تقدم )هذا السفر الذي نحن فيه 
ونحن ال نشعر، أجسامنا وحياتنا يف حركة قسية إىل النهاية، 
واحلـال بأن األرواح عىل حاهلـا،  فمثاًل بعضهم صالته وهو 
يف سـن اخلمسني والستني، ال تكاد ختتلف عن صالته عندما 
كان يف سن البلوغ، فمنذ يوم بلوغه إىل يوم وفاته صالته عىل 

)1) من حماضة للشيخ حبيب الكاظمي عن ليلة القدر . 
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حد سـواء.. ومعنى ذلـك أن روحه مل تبلغ، وال زالت روحًا 
طفوليًة،  وأنه ال زال يعيش ال املراهقة بل الطفولة،  وكم من 
القبيـح أن يبلغ اإلنسـان مـن العمر ما يبلـغ، ويكون له بنني 
وحفـدة، ولكـن روحه - التـي هبا قوام احلسـاب واخللود- 

تكون روحًا غَر بالغٍة (.)1)

فلـو انفـرد املؤمـن مع نفسـه – وإن كان بـني املؤمنني يف 
إحيائـه لليلة القـدر – وراجـع ملفات حياتـه بصدق لوجد 
أن حسـاباته حتتاج إىل تدقيق لكي ال خيس خسـارة ال يمكن 
تعويضهـا وهـي رأس ماله – أعني به العمر – فإن اكتشـف 
اخللـل يف حسـاباته فيجب أن يغـر اسـرتاتيجيته قبل فوات 
األوان، فيجب أن يغرنّ اإلنسان رؤيته إىل نفسه، وبتعبر آخر 
أن يضـع اسـرتاتيجية شـاملة لتحركه يف احليـاة، فالكثر من 
ـرون إالنّ يف كيفية قضاء  الناس – لألسـف الشـديد – ال يفكنّ
حاجاهتـم املاديـة، وإشـباع أهوائهم وغرائزهـم، فيقرصون 
رون ولو  تفكرهم عىل أمور هامشـينّة تافهـة، ولكننّهم ال يفكنّ
للحظة واحدة يف القضايا املصرية احلساسـة التي خلقوا من 
أجلهـا، وال يعمدون إىل رسـم اسـرتاتيجية عامـة وواضحة 
ألنفسـهم يف احليـاة،  وربام يشـر احلديث الرشيـف القائل: 

)1)  من املصدر السابق نفسه . 
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ـُر َسـاَعٍة َخـْرٌ ِمـْن ِعَبـاَدِة َسـنٍَة« إىل ضورة أن يرسـم  »َتَفكُّ
اإلنسـان لنفسه االسرتاتيجية الواضحة حلياته من خالل هذا 

ر. التفكنّ

وال يكـون مهنا متـاع الدنيـا الزائل فقط حتـى ال ينطبق 
علينا احلديث الوارد عن النبي املصطفى صىل اهلل عليه وآله: 
»َسـَيْأيِت َعىَل النَّاِس َزَماٌن، ُبُطوهُنُْم آهِلَُتُهْم، َونَِساُؤُهْم ِقْبَلُتُهْم، 

ُفُهْم َمَتاَعُهْم«.)1)   َوَدَنانُِرُهْم ِدينِِهْم، َورَشَ

وهـذه الليلة ليلـة النفحات والعطـاءات الربانية،  وليلة 
ينظـر إمام زماننـا صلـوات اهلل عليه يف وجوهنـا وإىل قلوبنا 
وأعاملنا ويتصفح نوايانا فإن كنا صادقني يف دعوانا وخملصني 
ربام يكون حالنا كحال برِْش احلايف الذي التقى اإلمام الكاظم 
عليه السـالم بخادمته فانقلبت حياته رأسـًا عىل عقب،  فهل 
نستشـعر هذه النفحات ونغتنم تلك اللحظات أم يكون مهنا 
بنـاء البيت ومتع احليـاة وقضاء احلوائـج الدنيوية وال نتذكر 
احلوائـج األخروية أو نجعلها يف آخر قائمة احلوائج،  وذلك 

لعمري قصور يف ترتيب األولويات. 

وليلـة القدر ليلـة التوبة والقبول )فتلك السـاعات التي 

)1)  وسائل الشيعة،  ج11،  ص 340 . 
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نحياهـا يف ليلة القدر هي الفرص املتاحـة لنا للتوبة النصوح 
نا أذالنّء  واإلنابة إىل اهلل، إهنا السـاعات التي نرجع فيها إىل ربنّ
ر بذلك قلوبنا مـن الكر وجنون  خاضعـني خاشـعني، فنطهنّ
ع والتذلنّـل والتصاغـر والتحاقـر  العظمـة بالبـكاء والتـرضنّ

هلل()1).

وأمـا إن قمنـا بأعـامل ليلـة القـدر ومل يتغـر يف سـلوكنا 
وأخالقنـا وعالقاتنـا أي شء فنحـن مل نحـظ بحضـور ليلة 
القـدر،  ألن احلضـور ليس ماديًا باجلسـد فقـط بل احلضور 
معنـوي،  وإن مل نغـر شـيئًا مـن أخطائنـا وصفاتنـا السـيئة 
انطبقت علينا رواية الشـبيل مع السجاد عليه السالم يف احلج  

فإن النتيجة واحدة .

ويف ليلـة القـدر ينبغـي أن ال نسـتكثر األعـامل الصاحلة 
وإن كان املطلـوب هـو املقبول يف الطاعـات ولكن ينبغي أن 
نوطن أنفسـنا عىل العبادة وهتيئتها مسبقًا قبل ليلة القدر لكي 
ال نخـس النفحات الربانية فيها، ) فـاذرف من تلك الدموع 
جت  ما شـئت لتطفئ تلـك الوديان، وديان السـعر التي ُأجِّ
لعصيانـك وكفـرك، وتـب اىل اهلل توبـة نصوحـًا، واعبـده 

)1) من حماضة للشيخ حبيب الكاظمي . 
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وأحسـن عبادته وأكثر منها، وال تقل صلنّيُت ما فيه الكفاية، 
وقرأت من الدعاء ما يكفي، فال تسـتكثر إيامنك، فأنت مهام 
عبـدت وصلنّيـت وأخلصت بقيت حمتاجـًا وفقرًا يف عملك 
اىل اهلل، وإننّه ملن بقايا الكر والغرور أن ترى نفسك قد بلغت 
درجة عالية من اإليامن، ألن املسرة اإليامنية، مسرة التقوى، 
هي كمسـرة العلـم، فأنت مهام تعلنّمت فإننّـك تبقى ال تعلم 
اه أئمتنا من أهل البيت  شيئًا، وهذا املنهج يف التقوى علنّمنا إينّ

ل يف أدعيتهم وتبتنّلهم ومناجاهتم ()1) .

والـرصاع يف ليلة القدر يكون حمتدمًا بني اإلنسـان املقبل 
عـىل ربـه وبني الشـياطني لثنـي العبد عـن اإلقبـال والتوبة،  
فيكـون دورها التثبيط وبث السـأم يف قلب العبد،  فهل ينتبه 

اإلنسان هلذه اخلدع الشيطانية؟!

أو أنـه - لعنـه اهلل تعاىل - وحتى ال تتحقـق التوبة يعمل 
عـىل تكبر الذنوب وثنـي املقبل عىل التوبة من خالل تذكره 
بالذنـوب املخجلة ويومهـه أنه غر صادق فهـو هناك يذنب 
وهو هنا يناقض نفسه إذ أنه كاذب يف توجهه لربه،  فلن يقبله 

ربه ألنه غر مستحق للرمحة .

)1)  المصدر السابق نفسه .
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واحلقيقة أن من يستجيب لوساوس الشيطان فقد أعطى 
عدوه يده ليلقيه يف وادي سـحيق من البعد عن اهلل عز وجل 
وحيـاول سـد الطرق عىل اإلنسـان لكـي ال يعود لربـه،  لذا 
فالعبـد بأمس احلاجة للتزود من أعامل الر يف شـهر رمضان 
لكـي ال تكون ليلة القدر ثقيلة عليه،  وحتى ال تسـتويل عليه 
خـدع الشـيطان حيتاج إىل التـزود من الصاحلـات ألن أعامل 
ليلـة القدر ثواهبا عظيم كام سـيأتيك وآثارهـا كبرة جدًا عىل 
مسـتقبل اإلنسـان . ) لكـن الشـيطان يسـتثمر هـذا املايض، 
وكلـام أراد اإلنسـان أن يتقـدم يقـول له: أنت الـذي عملت 
كـذا وكذا!.. أين أنـت وأين هذه املقامـات؟.. فال تفكر أن 
تصل هلذه املراحل!.. وبالتايل، فإنه يف أحسـن التقادير، يبقى 

اإلنسان كام هو وال ينمو ( )1).

فينبغـي أن تكـون إرادتنا قوية وصلبـة بحيث ال يتمكن 
الشـيطان أن يسـتعبدنا أو يصعـد عـىل ظهورنا ويسـتحمرنا 
ِذي  وجيعلنـا يف رشاكه وقيوده بقوله : ﴿ َقـاَل َأَرَأْيَتَك َهـَذا الَّ
َتُه َإالَّ  يَّ ْرَتِن إىَِل َيـْوِم اْلِقَياَمِة ألَْحَتنَِكـنَّ ُذرِّ ْمـَت َعـيَلَّ َلِئْن َأخَّ َكرَّ

َقِلياًل﴾. )2) 

)1) من حماضة للشيخ حبيب الكاظمي يف إحياء ليلة القدر بالبحرين .
)2) سورة اإلرساء : 62. 
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فهل نستسلم للشـيطان أم نتغلب عليه ونرتقى يف طريق 
التقرب ونتذكر ذنوبنا ونجعلها مضادًا ملحاوالت اسـتدراج 
الشيطان ألننا عرفنا من أين يستدرجنا ويسقطنا يف املعايص،  
فلن يتمكن بعدها إن توكلنا عىل اهلل تعاىل وسـلنّمنا إليه أمرنا 
ليعيننـا عـىل عـدوه وعدونـا ) يف بعـض األوقـات الذنوب 
املاضية بعد االسـتغفار، تتحول إىل سـلم مـن التكامل، وإىل 

منصة انطالق إىل عوامل أخرى( .)1)

واملقبل عىل ربه إن كان شابًا تائبًا نادمًا مما اقرتف فهو مع 
قبول اهلل تعاىل له يكون موضع مباهاته سبحانه أمام مالئكته 
بأن عبدي الشـاب املذنـب رجع نادمًا خجاًل مـن عصيانه . 
) فشـهر رمضـان بعد ليلة القدر األخـرة يفقد وهجه ونوره 
السـابق.. وهلذا يكره السـفر يف شـهر رمضان، إال بعد ليايل 
القدر- وقد وصلنا إىل مرحلة تغير املحور؛ حمور الدوران.. 
نعم، يستطيع اإلنسان أن يغر حمور حياته يف ثالث ليال(.)2) 

والتوسـل باملعصومني ل يقود اإلنسـان للتخلص من 
أغالل الذنوب وآثارها التي قيدته عن االنطالقة نحو اهلل كام 

جاء يف دعاء كميل )وقعدت ب أغاليل( .

)1) من حماضة للشيخ حبيب الكاظمي يف إحياء ليلة القدر.
)2) املصدر السابق نفسه. 
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   كيف نستعد لأللطاف الربانية يف هذه الليلة

هنالـك جمموعـة مـن الوصايـا األخالقيـة لنسـتفيد من 
ليلـة القـدر وموروثهـا قدمها بعـض املربني وإليـك بعضها 

خمترصة: 

)- الدع�اء: هنالك جـو من الرتتيل واملناجـاة والتالوة 
املجـردة.. وشـتان بـني أن ندعـو، وبـني أن نقـرأ الدعـاء!. 
فالدعـاء: عمليـة شـعورية، وفاعلة،  لذا علينـا أن نكون من 

الداعني وليس من القارئني للدعاء . 

فيجـب الرتكيز عىل حضور القلب وخماطبة اهلل سـبحانه 
بقلب ملؤه الشوق،  علينا أن نحول قراءة الدعاء إىل دعاء .

2- الربجم�ة : علينـا أن نتحايـل عىل أنفسـنا، يف أن نصل 
إىل درجة التفاعلية فـ » ركعتان مقتصدتان يف تفكر، خر من 

قيام ليلة والقلب ساه « )1) .

3- الش�عار: إن عـىل اإلنسـان أن يضـع شـعارًا لنفسـه 
وحيـاول أن حيققـه خالل هذا الشـهر،  فام العنـرص املتميز يف 

)1)  األمايل للشيخ الطويس،  ص 525 . 
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شـهر رمضان هلذه السـنة؛ قياسًا إىل الشـهر املنرصم يف السنة 
املاضيـة ؟ هـل املحافظـة عـىل رقـة القلـب أم االبتعـاد عن 

املعايص والذنوب ؟ 

4- ملكوت ليلة القدر:

لكل طاعة ملكوهتا،  وأيضًا املعايص هلا ملكوت كالغيبة 
مثاًل صورهتا شخص ميت يأكل آخر حلمه.

فهنالك بعض األعامل الواردة أو املنقولة يف شهر رمضان 
ملن يريد أن يـرى ملكوت ليلة القدر، ففي ليلة القدر هنالك 
ازدحـام حلركـة املالئكة يف عامل الوجود..  كـام يقول القرآن: 
﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ﴾ فهـل رأينـا 

َملكا، أو ريشة ملٍك؟.. أين هذا امللكوت يف ليلة القدر؟. 

 لـذا علينا من اآلن أن نحـاول أن نطلب من اهلل أن يرينا 
هـذا امللكوت، ويفتح لنا أبواب املعرفـة،  لنجعل ليلة القدر 

يف هذه السنة،  خر ليلة قدر مرت علينا!. )1)

)1)  مـن حماضة للشـيخ حبيب الكاظمـي،  بعنوان )عظمـة وفضل ليلة 
القدر( بترصف.
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5- استدامة الضيافة :

يف شـهر رمضـان يدعـو اهلل تعـاىل عبـاده للضيافـة فهل 
يستجيب لتلك الضيافة والكرم الرباين مجيع الناس ؟ 

بالطبع ال،  ولكن املستجيبني عندما يتذوقون طعم الكرم 
اإلهلي فهـل يريدون االنرصاف عن اهلبـات الرمحانية،  فمن 
أفسد عىل نفسه املائدة اإلهلية بإلقاء القاذورات فيها فقد حرم 
نفسـه العطايا،  وهذا شـأن العاصني الذين يتلذذون بالعفن 
ويرتكـون ما لـذَّ وطاب من النعـم الربانية، فهل سيستشـعر 
هـؤالء املرصون عـىل الذنوب طعم الرمحـة،  وهل من اعتاد 

عىل النتن يسرتوح العبر؟ 

أمـا مـن دخـل يف الضيافـة هل يريـد أن تبقـى معه تلك 
اللحظات املعنوية مـن الراحة واألُنس الروحي واالطمئنان 
القلبـي،  نعم ولكن جيب أن يسـعى هلذا األمر بجد واجتهاد 

فلامذا ال نفكر أن نعمم هذه الضيافة طوال العام ؟

)بعد شـهر رمضـان، إىل أين أذهب؟!.. ملـاذا ال تبقى يل 
هذه الضيافة من شعباَن إىل شهِر شوال؟!.

رب العاملني يف كل سـنة خيتار من بيوته مجاعة ولو قليلة، 
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لإلبقاء يف هذه الضيافة املباركة: يتعرفون عىل رهبم، ويأنسون 
بـه يف جوف الليل: تالوة لكتابه، وِقينّامـًا للَّيِل ذكرًا له.. فإذا 
انتهى الشـهر املبارك يف ليلة العيد، يبدأ عزاء هؤالء.. أي )يا 
رب، انتهـت املائدة، وأنا أخشـى من أن حترمنـي هذه املائدة 
طـوال العـام،  ورب العاملـني إذا رأى يف اإلنسـان صدقـًا 

وإرصارًا، فسوف لن خُييب له ظنه ورجاءه ( .)1)

الناس ليلة القدر أصناف فمن أي صنف أنا ؟

هنالـك أنـواع من النـاس يف ليلة القدر فلنسـأل أنفسـنا 
بصدق من أي صنف أنا ؟ 

)- املرتف املحتاج : 

بعـض النـاس قد يعيش ترفـًا نظرًا ملا يملكـه من مال أو 
منزلـة اجتامعية ورثهـا من آبائه وأجـداده،  فيعيش حالة من 
التضخـم والرتفع عن باقـي الناس،  وقد تفـرض عليه هذه 
احلالـة أن يعيـش يف أجـواء يكون فيها تـاوزات رشعية من 
حيث العالقة بني الرجال والنساء بدعوى التحرض،  وأخرى 

)1) من حماضة للشيخ حبيب الكاظمي .
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مـن حيث تاوزات رشعية أخرى فيسـبغ عـىل حياته صبغة 
الرتف املصطنعة التي يقيد نفسه بقيود ومهية ظنًا منه أن ذلك 

ال ينفك عن التطور والتحرض .

وبعض هؤالء جيدون أنفسـهم بسـبب كثـرة اإلغراق يف 
البذخ ال حيتاجون إىل أحد،  بل ربام ظن بعضهم أن حاجتهم 
هلل تعـاىل منتفيـة أي أهنم غر حمتاجني له سـبحانه،  ولو ابتيل 
بعضهم ببالء من مرض أو حمنة ضجَّ وأراد الدنيا أن تتعاطف 
معه ولو دعا ال يعلم كيف يدعو وبأي لسـان يبتهل،  ويشعر 
أنه مظلوم وال يستحق ما جرى عليه،  وإن جاءت ليلة القدر 
– وإن حرض بني الداعني - ربام ال يسـتطيع أن خيشـع إن مل 
ييئ نفسـه لذلك أو يشـعر باملعـاين املعنوية ألنـه ال يدركها 
وال يفهم معنى حمبة اهلل سبحانه،  بل بعضهم لغرقهم يف عامل 
املاديـات عالقتهم باهلل عز وجل عالقـة جامدة جافة مل يكاد 
يدعـو،  وربـام يكـون مهه إهنـاء الدعاء ألنه غريـب عن هذه 
األجـواء،  فإذن جيب رفع املوانع للوصـول حلالة االطمئنان 

والسكينة التي يفتقدوهنا يف حياهتم والشعور بالروحانية. 

إن أراد هـذا الصنف من الناس رجاالً ونسـاء أن يرتقي 
يف ليلة القدر فأول الطريق أن يصمم عىل تغير واقعه فعاًل ال 
قـوالً،  وإال فإن حاله حـال املنحدر من أعىل اجلبل ال يوقف 
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سـقوطه سوى االنحدار دون مستوى اإلنسـانية،  فهل يعي 
هؤالء ما حييط هبم من خطر ؟ 

2- املطيع التاجر : 

هنـاك مـن يتعامل مـع اهلل عز وجـل معاملتـه للناس يف 
السوق،  فهو يتعاطى بروح تارية كام يعرون،  يدعو ويتقرب 
وقـت حاجتـه،  ودعاؤه يف ليلة القدر عـىل حلوائجه الدنيوية 
فقط،  وقد يبكي وخيشع لنيل احلوائج الدنيوية ولكنه يتفاعل 
هبذا القـدر، يظن اإلجابة رسيعًة ألنه يعتقـد أن هذا التقرب 

جيب أن يقابله إجابة فورية وإلزامية عىل اهلل سبحانه . 

وهذا شـأنه عجيب جدًا يتعاطى مع اهلل تعاىل كام يتعامل 
مـع البـرش واخللل يف هـذه العالقة واضح جـدًا ال حيتاج إىل 

بيان . 

3- املطيع غر املقبل :  

وهـذا شـأنه أنه مطيع غر أنـه ال يتزود بام حيبـه ربه،  بل 
يكتفـي بـام أوجبه اهلل عز وجـل عليه من فرائـض،  وعالقته 

بربه عالقة جافة ال يتقدم نحو ربه إال بام فرض عليه .

وهـذا يف ليلـة القدر ربـام يتعامـل معها كتعامـل املأمور 
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بتكليـف ينهيه دون أي شـعور أو تفاعل معنوي،  لذا ال تد 
له خشـوعًا بل يقوم بأعامل الليلة ويقرأ ما ورد فيها من سور 
وأدعية كام يقرأ كتاب املطالعة،  فهل اهلل حمتاج لقراءيت للدعاء 

والقرآن والصالة اجلافة ؟  ...

أم حيبُّ  إقبايل عليه ورقة قلبي وإخاليص لعبادته وحبي 
له ؟. 

4- املذنب العايص : 

وشـأنه بني اخلوف مـن الرد والرجـاء يف القبول عند اهلل 
تبارك وتعـاىل،  وهذا يغلب عليه اخلوف،  وأنني هذا املذنب 
العـايص التائـب أحب إىل اهلل تقدسـت أسـامؤه من تسـبيح 
املطيعـني ألن هـذا مقبـل ومتعلـق قلبـه برمحة ربـه،  وحيتاج 
اإلنسان يف هذه احلالة إىل التصميم عىل تغير واقعه،  ويتذكر 
أخطـاءه ويعددهـا بينه وبني ربـه ثم يقول : يـا ربِّ أنا تائب 
لـك منها وخائف مـن ردك وراٍج لعفوك،  وينبغي أن يتذكر 

خطاب اهلل لعباده املذنبني املقبلني النادمني: ﴿ ۀ ہ 
ڭ      ڭ    ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭڭ ۇ   ۇ ۆ        ۆ        ۈ ﴾.)1)

)1)  سورة الزمر : 53 . 

����� ���� ����� - ������ ������ - 1434-2013.indd   67 26/07/34   06:18:31 �



68
التغيير وم��ن��ه��ج  ال������روح  م���ع���راج 

5- املطيع اخلجل : 

وهو الذي حيب ربه ولكن إيامنه ليس بمستوى اعتصامه 
مـن الذنـوب فقـد تزل قدمـه ويسـتدرجه الشـيطان غر أنه 
رسيعًا ما يعود إىل باب ربه طارقًا عفوه راجيًا رمحته وصفحه،  
وهذا شأنه يف ليلة القدر شأن احليارى الذين أغرقهم اخلجل 
ملعرفتهم بكـرم رهبم وعنايته هبم وبعدهم بسـبب املنزلقات 
التي سـقطوا فيها،  فهم يريدون العودة لسـالف عهدهم مع 
رهبـم مـن القرب املعنوي واخلشـوع واخلضـوع يف عباداهتم 

وطاعاهتم . 

6- املحب العاشق : 

هنالك من العباد من حيب ربه ويستشـعر عنايته بعبده يف 
كل أحوالـه لذا ال يرى لنفسـه وجـودًا إال به سـبحانه،  فهو 
يعيـش حالـة املراقبة لنفسـه حتـى ال يصدر منها مـا خيالف 
أمـر ربه،  وحياسـبها إن تـاوزت حدودها،  ويروض نفسـه 
)بِالتَّْقـَوى لتأيت َيْوَم اْلِقَياَمِة آِمنًَة ُمْطَمِئنًَّة(،  هذا مضافًا لكونه 
حمبـًا لربـه يـرى الوصل طريقـه املناجـاة فيدعـو ويناجي يف 
أطراف الليـل والنهار،  ويغتنم أوقـات الفضيلة ليتقرب إىل 
ربـه،  وأما يف شـهر رمضان فهو وقت الوصـال الكامل عر 
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القرآن واألدعيـة والصلوات فهو ينتظر ليلة القدر ليحلنّق يف 
طريـق القرب فله فيها حالة من نشـوة القرب ولذة الوصل،  
َها بَِجَسـِدِه( وهو بني ركوع  فقد )َعِشـَق اْلِعَباَدَة بَِقْلبِِه َو َبارَشَ
وسـجود وابتهـال ودعاء ومناجاة يبث حمبته وشـوقه ليكون 

قريبًا وعبدًا مقبوالً عند سيده ومواله . 

وأما يف ليلة القدر فالعبد العاشق يطوي مراحل كثرة يف 
عالقته باهلل عز وجل ينتهل من اإلفاضات الرمحانية فيضحي 
يف نشوة ولذة ال يشعر هبا املرتفون واجلافون يف عالقتهم باهلل 
سبحانه،  وكلام انتقل من دعاء آلخر امتألت جوانحه خشية 
وحمبة،  وأشـعت أنوار قـدس اهلل يف وجهه وأحاطت به هالة 
نورانيـة تكسـبه السـكينة والوقـار،  وجذبت النفـوس إليه،  
وأمالـت القلوب ملحبته، وما ذلك إال بعشـقه لربه وعبادته،  

وإخالصه خلالقه رسًا وعالنية . 
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ارتباط ليلة القدر باملعصوم

املسـلمون مـع كل أسـف مـع ما يقومـون به مـن أعامل 
يريـدون هبا القربى من اهلل تعـاىل إال أهنم جيهلون حقيقة ليلة 
القـدر وأهنا مرتبطـة باملعصوم ارتباطًا ذاتيـًا أي ال يمكن أن 
تكـون ليلة القدر دون وجود املعصـوم النبي أو الويص عليه 
وعليهم السالم . فهم و أن كانوا يطلبون القرب من رهبم إال 
أنَّ القـرب احلقيقـي ال يتحقق إال إذا توجهـوا لصاحب ليلة 

القـدر الذي قال القـرآن الكريم  ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ    ڤ   ڤ ﴾ )1)  فمـن أراد اهلل سـبحانه بـدأ هبم 

عليهم السالم ليصل للقرب اإلهلي واملعرفة باهلل عز وجل.

وال يمكـن أن يدرك مقـام ليلة القـدر ومنزلتها احلقيقية 
غـُر املعصوم،  فهو الـذي تتنزل عليه املالئكـة والروح فيها 
بأمـر العباد وشـؤوهنم،  فهل يمكن أن ختفـى عليه من جهة 

حتديد وقتها ؟ 

)1)  سورة القدر : 4 .
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معرفة املعصوم بها على وجه اليقني : 

اجلواب يقدمه املعصومون ل،  فقد ورد أنه سئل  أمر 
املؤمنني عيل \: أخرنا عن ليلة القدر،  قال \:  »ما أخلو 
ِمْن أْن أكون أعلمها فأسـرت علمها،  ولسـت أشكُّ أن اهلل إنام 
يسـرتها عنكم نظرًا لكم،  ألنكم لو أعلمكموها عملتم فيها 

وتركتم غرها،  وأرجو أن ال ختطئكم إن شاء اهلل« )1).

وعـن الباقـر صلـوات اهلل عليه: )عن ابـن أب عمر عن 
يونـس عن داود بن فرقد عن أب املهاجر عن أب جعفر \ 
قال: »َيا َأَبا اْلُمَهاِجَر ! اَل َتْخَفى َعَلْينَا َلْيَلة اْلَقْدِر إِنَّ اْلَماَلِئَكِة 
ر يف ليلة  َيُطوُفـوَن بِنَا فِيَها« )2)، مضافًا إىل ذلك فأي شء ُيقدنّ
القدر،  وما دخل املعصوم يف موضوع التقدير يف تلك الليلة؟ 
ورد أن الواليـة ألئمـة اهلـدى ل مما ُيقـدر أي أن واليتهم 
يقدرهـا اهلل تعاىل لبعض خلقه،  ومما أورده الشـيخ الصدوق 
بسنده عن األصبغ بن نباتة، عن عيلنّ بن أب طالب \  قال: 
قـال يل رسـول اهلل )صـىل اهلل عليـه وآله( : يا عـيل أتدري ما 

)1) رشح هنـج البالغـة البن أب احلديـد ج 4ص: 473، و بحار األنوار، 
ج 94، ص 5 .

)2) تفسـر القمـي ج2 ص290، وبصائـر الدرجـات ص221، و بحار 
األنوار، ج 94، ص 13.
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معنـى ليلـة القدر؟ فقلت: ال يا رسـول اهلل، فقال ج: »إِنَّ 
اهللََّ َتَبـاَرَك َو َتَعاىَل قدَر فِيَها َما ُهَو َكاِئٌن إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة، َفَكاَن 
ِة ِمْن ُوْلِدَك إىَِل َيْوِم  َر َعزَّ َوَجٍل َواَلَيتَِك َو َواَلَيـِة اأْلَِئمَّ فِيـاَم َقدَّ

اْلِقَياَمِة«)1).

إفاضة اهلل تعاىل بواسطة املعصوم : 

هـذه املسـألة مـن املسـائل االعتقاديـة التـي إذا فهمهـا 
اإلنسـان ُفتحـت له أبـواب كثرة مـن املعتقـدات واملعارف 
اإلهلية واملعصومية،  وهي ككرى ال خيتلف املسـلمون فيها،  
ولكن كصغرى خيتلفون أي هل آل حممد لواسطة أم ال؟ 

وهل ما يقضيه اهلل تبارك وتعاىل من حوائج بعد التوسـل 
بأهل البيت لبسببهم.

والشواهد القرآنية عىل كون املعصوم عليه السالم واسطة 
الفيض كثرة منها قوله تعاىل: 

﴿ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾)2)، وأيضـًا هـو 

)1)  مسند اإلمام عيل \، ج2، ص 312 .
)2)  سورة التوبة : 74 .
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فيـض الرمحـة واملغفـرة ورفع العـذاب ﴿ائ ەئ ەئ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ   

ېئ﴾)1)،  بل إن تقسيم األرزاق والتي هي أعم من األموال 

كالصحـة والتوفيـق واحلـج والعمـرة والزيـارة، هـذه كلها 
أرزاق ربانية لعباده،  تنزل هبا املالئكة عىل املعصوم،  فالتوجه 
للمعصوم \ يكون سـببًا من أسـباب قضـاء احلوائج بعد 

التوكل عىل اهلل تبارك وتعاىل، وتقديم األسباب. 

والرواية تؤكد أن أصل الركة واخلر النبي وآله وجرائيل 
ينصب لواءه عىل قروهم الطاهرة، فقد جاء عن ابن عباس، 
ُل امْلَاَلِئَكُة  عـن النبي ج، أنه قـال: »إَِذا َكاَن َلْيَلُة اْلَقْدِر َتنَـزَّ
ِئيـُل، َو َمَعُهْم  اِن ِسـْدَرِة امْلُنَْتَهـى، َو فِيِهْم َجْرَ ِذيَن ُهْم ُسـكَّ الَّ
ي، َو لَِواء ِمنَْها يِف امْلَْسـِجِد  َأْلِوَيـُة، َفُينَْصـُب لَِواء ِمنَْها َعىَل َقْرِ
احْلََراِم، َو لَِواء َعىَل َبْيِت امْلَْقِدِس، َو لَِواء َعىَل ُطوِر َسْينَاَء، َواَل 
ُم َعَلْيـِه، إاِلَّ ُمْدِمِن اخْلَْمِر،  َيـَدُع ُمْؤِمنـًا َو اَل ُمْؤِمنٍَة إاِلَّ َو ُيَسـلِّ

ْعَفَراِن«.)2) نِْزيِر املنضج بِالزَّ َوآِكَل حَلِْم اخْلِ

)1)  سورة األنفال : 33 . 
)2)  رواه الطـريس يف جممـع البيـان، واالسـرتآبادي يف تأويـل اآليـات، 

وكتاب جعفر بن حممد الدورسرتي . 
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أين املعصوم من دعائي ليلة القدر ؟ 

 احليـاة تتشـعب وتتفـرع وتأخذ حيـزًا كبرًا من شـعور 
وتفكر اإلنسان،  وبعض الناس ينساق خلف تشعباهتا حتى 

ينسـى آخرتـه ومصـره كام عـرنّ القرآن الكريـم: ﴿ ژ 
دار  الدنيـا  وفعـاًل   ،(1(﴾ ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
التكاثر و الكثرات واملشتتات،  وما من إنسان إال وله حوائج 
يف الدنيـا، ولكن هل هي كل األمـاين والرغبات، وال يوجد 

غرها حوائج.

عامـة النـاس يدعون يف ليلـة القدر بحوائجهـم الزائلة،  
واخلاصـة يركزون عـىل احلوائج األخرويـة كالرمحة واملغفرة 
والعطف اإلهلي واسـتنزال سـحائب لطفه وبره تعاىل،  وأما 
خاصة اخلاصـة فهم الذين يرون السـعادة يف االرتباط بأهل 
اإلسـعاد والرمحة أعني النبي وآله الطاهرين ل،  ففي ليلة 
القدر يدعون ويبتهلون أن يكون ويل اهلل األعظم راضيًا عنهم 
ومعينـًا هلم بدعائه ليكونوا عىل اهلداية والرشـاد ويلحون أن 
يكونوا مشـمولني بشـفاعة النبي وآله ل،  وتكون أعامهلم 
مقبولة عنـد إمامهم صلوات اهلل عليه،  ويكثرون من الدعاء 

)1)  سورة التكاثر : 2-1  . 
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بفـرج اإلمـام احلجة املنتظـر ى ألهنم يدركـون أن بفرجه 
ُيفـرج عـن املؤمنني ألنـه عـارف بسائرنـا وضامئرنا ﴿ۋ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى      ى 

ائ ائ   ەئ ەئ وئ         وئ ۇئ﴾ )1) . 
واألهـم أن يكـون اإلنسـان عارفًا بمعنـى الوالية ألئمة 
طاعتهـم  علينـا  سـبحانه  اهلل  أوجـب  الذيـن  ل  اهلـدى 
واالعتقـاد بمعصوميتهـم والثبـات عـىل هنجهـم وهـذا من 
األمـور اهلامة واملحورية يف حياة املوايل هلم لوهي النعمة 

الكرى التي سيسـأل عنها اإلنسـان يف اآلخرة ﴿ہ ھ 
ھ ھ ھ ے ﴾ )2) إذ هـي رأس مـال اإلنسـان يف 
الدنيـا واآلخرة ولكـن ينبغي أن )ال نكتفي بعنوان التشـيع، 
هـذا العنـوان فخـٌر لنـا يف الدنيا واآلخـرة؛ ولكـن املهم هو 
االلتـزام بلوازم هذا الرضوان.. إن هذا احلب املتوقد بالفؤاد 
للنبـي وآلـه، هذا احلـب رأس مال عظيم؛ فلنسـأل اهلل - عز 

وجل- أن يبقيه معنا إىل ساعة االحتضار( )3).

)1) سورة التوبة : 105
)2)  سورة التكاثر : 8   .

)3)  مـن حمـاضة للشـيخ الفاضـل حبيـب الكاظمـي حـول )صفـات 
املتقني(.

����� ���� ����� - ������ ������ - 1434-2013.indd   75 26/07/34   06:18:39 �



����� ���� ����� - ������ ������ - 1434-2013.indd   76 26/07/34   06:18:40 �



77
أع����������م����������ال ل������ي������ل������ة ال�������ق�������در 

أعمال ليلة القدر 
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أعمال ليلة القدر 

يقسـم العلامء أعـامل ليلة القـدر إىل أعامل ختصهـا مجيعًا 
وهي مشـرتكة بينها،  يكررها املؤمـن يف الليايل الثالث متامًا،  
وهنالـك أعـامل خاصة بـكل ليلة مـن الليايل الثـالث وكال 
األمرين مسـتند إىل روايات واردة عن طريق آل حممد عليهم 
السالم،  ونحن إن مل ننظر إىل سندها إال أن ما حيدونا إليرادها 
هو قاعدة ) التسامح يف أدلة السنن ( أو رجاًء للمطلوبية ذلك 

العمل كام أفتى به بعض الفقهاء .

) هنـاك عـدة روايات وفيهـا الصحاح دلـت عىل أن من 
بلغـه ثواب عىل عمل وأتـى به رجاء ذلك الثواب فإنه يعطى 
إياه وإن مل يقله الرسـول صىل اهلل عليه وآله أو املعصوم عليه 
السـالم،  الشـتباه الـراوي، أو العتامده يف النقـل عىل آخر،  
وُيعر عن هذه األخبار بــــ ) أخبار من بلغ (،  وعن القاعدة        

بـــ ) التسامح يف أدلة السنن ( .

 املراد من الروايات : 

واخُتِلَف يف املراد من هذه الروايات عىل وجوه منها : 
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الوجه األول : إن ما يشرتط حتققه يف حجية األخبار الدالة 
عـىل حكم إلزامي ) الوجوب واحلرمة ( أو املسـتلزمة حلكم 
إلزامـي كـ) النجاسـة وامللكيـة والزوجيـة .. (،  غر مأخوذ 
يف األحـكام غـر اإللزاميـة،  أعني االسـتحباب والكراهة . 
وبعبـارة أخـرى : إن اخلر يف غـر األحـكام اإللزامية معتر 
وإن كان ضعيـف السـند،  مـا مل حيصل العلـم بكذبه،  لعدم 

اشرتاط شء يف اعتبار حجيته . 

الوج�ه الث�اين : إن أصـل قيـام اخلـر املحتمـل أنـه قول 
الرسـول صىل اهلل عليه وآله أو اإلمام عليه السالم هو بنفسه 
من العناوين املرجحة،  فإذا كان ذلك اخلر يتضمن ثوابًا عىل 

عمل،  فذلك العمل يكون مستحبًا .

 نتيجة الوجهني : أنه إذا قام اخلر الضعيف عىل وجوب 
العمـل الفـالين فإنـه ال يثبـت وجوبـه،  نعـم يثبـت بذلـك 

استحبابه. 

ولكن يف البحث عن قاعدة : التسامح يف أدلة السنن،  يف 
علـم األصول قد ُيقـال بعدم صحة كال هذين املعنيني،  وإنام 
املستفاد من األخبار أن املكلف عندما يصله مطلوبية عمل ما 
إىل اهلل سـبحانه وتعاىل،  فـإن كان عن طريق صحيح فيأيت به 
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جزمـًا،  وإن كان اخلر ضعيفًا فيأيت بـه رجاًء وانقيادًا . وهذا 
االنقياد من العبد موجب السـتحقاق الثـواب والتقرب إىل 
اهلل سـبحانه،  ومقـدار ذلـك الثواب مل يعـرف إال عن طريق 
التعبـد الرشعـي،  وال داللـة عليـه مـن جهة العقـل أصال،  
وأخبـار )من بلغ( هـي التي بينت مقدار ذلـك الثواب وهو 
نفس ما بلغه ) أو ما ُيسـمى بعمل األصحاب (،  أي املذكور 

يف اخلر . 

فمـن تيقن بمطلوبيـة العمل يأيت به انقيـادًا للموىل بنحو 
اجلزم وُيعطى الثواب وإن مل يكن الواصل إليه مطابقا للواقع. 
ومن مل حيصل له ذلك اليقني لكون اخلر ضعيفًا يأيت بالعمل 
رجـاء وانقيادًا،  لعـدم علمه بصدوره من الرسـول صىل اهلل 
عليه وآله أو املعصوم عليه السـالم،  وله ذلك الثواب أيضًا. 
هـذا هو املسـتفاد من أخبـار ) من بلـغ (،  وحاصله : أنه من 
بلغـه ثـواب عـىل عمـل وأتى بـه رجـاء احلصول عـىل ذلك 
الثـواب يعطى الثـواب املذكور وإن كان اخلـر ضعيفًا وغر 
جامـع لرشائـط حجيـة اخلر . وأما مـا ذكره من التفسـرين 

السابقني فال داللة لألخبار عليهام .)1)

)1) االنتصار : ج 9،  ص 182 و183 . 
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 األعمال العامة املشرتكة بني الليالي الثالث هي: 

1- الغسل .
2- قـراءة سـورة العنكبـوت،  وسـورة الـروم،  و سـورة 

الدخان.
3- قراءة سورة إنا أنزلناه 1000مرة . 

4- صالة ركعتني واالستغفار 70 مرة بعدها . 
5- نرش املصاحف مع دعائه .

6- وضع املصحف فوق الرأس ودعاؤه .
7- زيارة اإلمام احلسني \ املخصوصة .

8- قراءة دعاء اجلوشن الكبر .
9- صـالة 100 ركعة،  يف كل منهـا 10 مرات التوحيد بعد 

الفاحتة .
10- إحياء الليايل الثالث بالعبادة حتى الفجر .

11- قراءة األدعية اخلاصة بليايل القدر .
12- دعاء التوبة .

13- دعاء مكارم األخالق . 
14- دعاء اللهم كن لوليك .

*     *     *     *
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1 - الغسل : 

الليـل،  الليـل وآخـر  أول  بغسـلني يف  يـأيت  أن  ينبغـي 
واألفضـل كام يقـول العالمة املجليس أن يكـون قبل غروب 
الشـمس حتى يصيل املغرب والعشاء وهو عىل غسل وغسل 

يف آخر الليل.

َعـْن اْبـِن َأِب ُعَمـْرٍ َقـاَل : َقاَل ُموَسـى ْبـُن َجْعَفٍر \: 
»َمِن اْغَتَسـَل َلْيَلـَة اْلَقْدِر َوَأْحَياَها إىِل ُطُلـوِع اْلَفْجِر َخَرَج ِمْن 

ُذُنوبِِه«.)1)،  و روي عن اإلمام جعفر الصادق \ أنه قال:

»اغتسـل ليلة تسـع عـرشة من شـهر رمضـان، وإحدى 
وعرشين، وثالث وعرشين، واجتهد أن حتييهام«.)2) 

وملاذا الغسل إن كان املكلف طاهرًا ؟ لعله لينتبه املكلف 
إىل أنه سـيدخل بعد الغسـل يف أعامل خمتلفة كامهلا بالغسـل،  
مضافًا ملسألة أن املراد من الغسل – واهلل العامل – أن يكتسب 
اإلنسـان من عطاءات ذلك الغسـل املعنوية ليكون مسـتعدًا 
إلفاضـات ليلـة القدر وما فيها من بركات ُيرجى هبا سـعادة 

)1) وسائل الشيعة ج : 10 ص : 358 . 
)2) بحـار األنـوار، ج94، ص8، وانظـر أيضـا مصباح املتهجد  للشـيخ 

الطويس  ص 636.
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اإلنسان،  و أن هذا الغسل الظاهري للجسد ما هو إال مقدمة 
ملـا ينبغي عليه من تطهر قلبه وتزكية أعامله وتنقية نفسـه من 
املخالفات هلل تعاىل ، فكام أن اجلسـد تطهر ظاهره باملاء ينبغي 
أن ُيطهر القلب بالتوبة واإلنابة والكف عن املعايص التي هي 
ن الصـدأ عىل القـلب  قاذورات معنوية تلـوث النفس وتكونّ

﴿ڃچ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ       ڍ ڍ﴾)1). 

2 - ِقَراَءُة ُسوَرِة الدَُّخاِن : 

َعِن احْلََسـِن ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن احْلَِريـِش َعْن َأِب َجْعَفٍر الثَّايِن 
ا َأْنَزْلنَاُه يِف َلْيَلـِة اْلَقْدِر َقاَل  \ يِف َحِديـٍث َطِويٍل يِف َشـْأِن إِنَّ
ـاِئُل: َيا ْبَن َرُسوِل اهللَِّ َكْيَف َأْعِرُف َأنَّ َلْيَلَة اْلَقْدِر َتُكوُن يِف  السَّ

ُكلِّ َسنٍَة ؟ 

َخاِن يِف ُكلِّ  َقاَل: »ِإَِذا َأَتى َشـْهُر َرَمَضاَن َفاْقَرْأ ُسـوَرَة الدُّ
يـَن َفإِنََّك َناظٌِر إىَِل  ٍة َفإَِذا َأَتـْت َلْيَلُة َثاَلٍث َوِعرْشِ َلْيَلـٍة ِماَئـَة َمرَّ

ِذي َسَأْلَت َعنُْه«. )2) َتْصِديِق الَّ

ونالحـظ أن املعـاين التوحيدية يف سـورة الدخـان تعزز 

)1)  سورة املطففني : 14.
)2)  وسائل الشيعة ج : 10 ص : 361 .
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لدى اإلنسـان اإليامن لو قرأ السورة بتأمل وتدبر،  واألفضل 
أن يقـرأ تفسـرها ولـو باملعـاين،  ولو أن املؤمـن راجع كتب 
التفسـر كامليـزان للسـيد الطباطبائي -مثـاًل - لوجد الكثر 
مـن األرسار التـي سـتفتح له أبوابًا مـن الفتوحـات املعرفية 
التوحيدية واالعتقادية، وسـتتعزز لـدى املقبل عىل ربه حالة 
الثقـة باهلل تبـارك وتعاىل وقدرته غـر املتناهيـة التي ال يقف 
أمامها شء،  مضافًا حلديث السـورة أوالً عن سـور الدخان 
وارتباطهـا بالقـرآن الكريـم وما جيـري فيها من أمـر اهلل عز 
وجـل،  وجيـب الوقوف عند مسـألة املعـاد وأجـواء القيامة 
التـي تتحدث عنها سـورة الدخان من جهـة البعث واحلرش 

والثواب والعقاب .  

م أن لألعامل ملكوتًا وصورًا حقيقيًة ومنها ليلة  وقـد تقدنّ
القـدر، واإلمام \ أوىص أن ُتقرأ السـورة يف كل يوم مائة 
مرة ولذلك أثره كام عرت الرواية السابقة يف توضيح أرسار 
ليلة القدر وانكشـاف صورهتا امللكوتيـة ولذا عرت الرواية 
ِذي  يَن َفإِنََّك َناظٌِر إىَِل َتْصِديِق الَّ »َفإَِذا َأَتْت َلْيَلُة َثـاَلٍث َوِعرْشِ

َسَأْلَت َعنُْه«. 
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3 - ِقَراَءُة اْلَعْنَكُبوِت َوالرُّوِم :

َعِن احْلََسِن ْبِن َعيِلِّ ْبِن َأِب مَحَْزَة َعْن َأبِيِه َعْن َأِب َبِصٍر َعْن 
وِم يِف  َأِب َعْبـِد اهللَِّ \ َقاَل : »َمْن َقَرَأ ُسـوَرَة اْلَعنَْكُبوِت َوالرُّ
ٍد ِمْن  يَن َفُهَو َواهللَِّ َيـا َأَبا حُمَمَّ َشـْهِر َرَمَضاَن َلْيَلَة َثـاَلٍث َوِعرْشِ
َأْهِل اجْلَنَِّة اَل َأْسـَتْثنِي فِيِه َأَبدًا َواَل َأَخاُف َأْن َيْكُتَب اهللَُّ َعيَلَّ يِف 

وَرَتنْيِ ِمَن اهللَِّ َمَكانًا« )1).  َيِمينِي إِْثاًم َوإِنَّ هِلَاَتنْيِ السُّ

املرجع العظيم الشيخ نارص مكارم -دام ظله الرشيف- 
يف تفسـره القيـم )األمثل( قـال: )ال شـك أن حمتوى هاتني 
ة منها يف التوحيد،  السورتني الغزير، والدروس العملية املهمنّ
وما إىل ذلك، كلنّه كاف ألن يسـوق أينّ إنسـان ذي لب وفكر 
وعمل إىل اجلننّة واخللود فيها. بل لو استلهمنا من بداية سورة 
العنكبوت وآياهتا األُوىل العظة فلعلنا نكون مشمولني يف قسم 
اإلمـام الصادق \... تلـك اآلية التي تعـرض االمتحان 
ـة الناس دون اسـتثناء ليفتضح املبطلـون والكاذبون...  لعامنّ
ق اإلنسان هبذا االمتحان العظيم وهو  فكيف يمكن أن يصدنّ

مل ييئ نفسه له!؟ ومل يكن من أهل التقوى والورع()2).

)1)  وسائل الشيعة ج : 10 ص : 361. 
)2)  تفسر األمثل ج 12،  ص 328 . 
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هـذا مضافًا ملا ورد مـن الثواب اجلزيل ملن يتلو السـورة 
سـول األكرم ج يف  فقد ورد يف تفسـر جممع البيان عن الرنّ
فضيلة هذه السـورة ما ييل: »َمْن َقَرَأ ُسوَرَة اْلَعنَْكُبوِت َكاَن َلُه 

َعرْشُ َحَسنَاٍت بَِعَدِد ُكلِّ امْلُْؤِمننَِي َو امْلُنَافِِقنَي«)1).

4 - صالة مائة ركعة :

 َعْن َأِب مَحَْزَة الثُّاَميِلِّ َقاَل ُكنُْت ِعنَْد َأِب َعْبِد اهللَِّ \ َفَقاَل 
تِي ُيْرَجى فِيَها َما ُيْرَجى؟  ْيَلُة الَّ َلـُه َأُبو َبِصٍر:ُجِعْلُت فِـَداَك اللَّ

يَن . يَن َأْو َثاَلٍث َوِعرْشِ َفَقاَل: يِف َلْيَلِة إِْحَدى َوِعرْشِ

َقـاَل: َفـإِْن مَلْ َأْقَو َعىَل ِكْلَتْيِهاَم ؟ َفَقاَل : َمـا َأْيَسَ َلْيَلَتنْيِ فِياَم 
َنا  ِرُ اَلَل ِعنَْدَنا َوَجاَءَنا َمْن خُيْ اَم َرَأْينَا اهْلِ َتْطُلُب. َقاَل: ُقْلُت: َفُربَّ

بِِخاَلِف َذلَِك ِمْن َأْرٍض ُأْخَرى ؟ 

َفَقـاَل: َما َأْيـَسَ َأْرَبَع َلَيـاٍل َتْطُلُبَها فِيَها . ُقْلـُت : ُجِعْلُت 
؟  يَن َلْيَلُة اجْلَُهنِيِّ فَِداَك َلْيَلُة َثاَلٍث َوِعرْشِ

 َفَقـاَل: إِنَّ َذلَِك َلُيَقـاُل . ُقْلُت :ُجِعْلُت فَِداَك إِنَّ ُسـَلْياَمَن 
؟ َفَقاَل يِل:  َة ُيْكَتُب َوْفُد احْلَـاجِّ ْبـَن َخالٍِد َرَوى يِف تِْسـَع َعـرْشَ
ٍد َوْفـُد احْلَاجِّ ُيْكَتـُب يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر َوامْلَنَاَيـا َواْلَباَلَيا  َيـا َأَبا حُمَمَّ

)1) تفسر األمثل ج 12،  ص 328 . 
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َواأْلَْرَزاُق َوَمـا َيُكوُن إىَِل ِمْثِلَها يِف َقابٍِل َفاْطُلْبَها يِف َلْيَلِة إِْحَدى 
يـَن َوَصلِّ يِف ُكلِّ َواِحـَدٍة ِمنُْهاَم ِماَئَة  يـَن َوَثاَلٍث َوِعرْشِ َوِعرْشِ

َرْكَعٍة َوَأْحِيِهاَم إِِن اْسَتَطْعَت إىَِل النُّوِر َواْغَتِسْل فِيه َِما . 

َقاَل: ُقْلُت: َفإِْن مَلْ َأْقِدْر َعىَل َذلَِك َوَأَنا َقاِئٌم ؟ 

َقـاَل: َفَصلِّ َوَأْنَت َجالِـٌس؟ ُقْلُت: َفإِْن مَلْ َأْسـَتطِْع؟ َقاَل: 
َفَعـىَل فَِراِشـَك. ُقْلـُت: َفـإِْن مَلْ َأْسـَتطِْع؟ َقـاَل: )اَل َعَلْيَك َأْن 
ـاَمِء ُتَفتَُّح يِف  ْيِل بَِشْ ٍء ِمَن النَّْوِم إِنَّ َأْبَواَب السَّ َل اللَّ َتْكَتِحـَل َأوَّ
ـْهُر  ـَياطِنُي َوُتْقَبُل َأْعاَمُل امْلُْؤِمننَِي نِْعَم الشَّ ُد الشَّ َرَمَضاَن َوُتَصفَّ

ى َعىَل َعْهِد َرُسوِل اهللَِّ ص امْلَْرُزوَق()1). َرَمَضاُن َكاَن ُيَسمَّ

الحـظ كيف أن اإلمام صلـوات اهلل عليه قد اقترص عىل 
ليلتـني يف القيـام هبذه الصـالة وهي ليلة احلـادي والعرشين 
والثالـث والعرشين،  ومع ذلك يمكن أن تكون من األعامل 

املشرتكة ولو بالعنوان األخص الشرتاك العمل . 

ولعل األمر هبذه الصالة - واهلل العامل - مع تأكيد اإلمام 
\ عـىل اإلتيـان هبا ألمهيـة األثر املرتتـب عليهـا،  وطبعًا 
ربـام ال يقـوى عليها كل أحـد ولكن ذوي اإليـامن والتقوى 

)1) وسائل الشيعة ج : 10 ص : 355 . 
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هلـم خصوصية مع هذه الصـالة،  وكذلك الذين يريدون أن 
يزيلوا حجب الظلمة من قلوهبم ويسـتنروا بنور رهبم تعاىل 
فإن للصالة نورانية قوية بحيث تعني السـائرين يف طريق اهلل 
عىل قهر الوساوس الشيطانية وحديث النفس ومها من أعظم 

اآلفات التي ُيبتىل هبا الكثرون .

5 - دعاء اجلوشن الكبري : 

استحباب الدعاء به يف أول شهر رمضان، وأما الدعاء به 
يف خصوص ليايل القدر فلم يذكر يف حديث، ولكن العالنّمة 
س اهلل تعاىل روحه قـال يف كتاب )زاد املعاد( يف  املجلـيس قدنّ
ضمـن أعامل ليايل القدر: ) إننّ يف بعـض الروايات أننّه يدعى 
بدعاء اجلوشن الكبر يف كلنّ من هذه الثالث الليايل ( ويكفينا 

يف املقام قوله الرشيف  أحلنّه اهلل دار السالم .)1)

والصحيـح أن ُيدعـى به يف عموم الشـهر ثـالث مرات 
اٍت«)2)  بنص الرواية »وَو َمْن َدَعا بِِه يِف َشْهِر َرَمَضاَن َثاَلَث َمرَّ
ولعلـه اشـتباه من العالمة املجليس أو سـهو قلم أو خطأ من 

النساخ يف نقل عبارته .

)1)  مفاتيح اجلنان،  ص 85 .
)2) بحـار األنـوار ج 91 ص 382، وانظـر أيضـا  كتـاب البلـد األميـن 

والمصباح للكفعمي. 
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ومل يرد أن ُيقرأ يف خصوص ليايل القدر غر أن رواية عن 
موالنا السجاد صلوات اهلل عليه ذكرت »َوَمْن َدَعا بِِه يِف َشْهِر 
َم اهللَُّ َتَعاىَل َجَسَدُه َعىَل النَّاِر َو َأْوَجَب  اٍت َحرَّ َرَمَضاَن َثاَلَث َمرَّ
َفَظانِِه ِمِن امْلََعايِص َو َكاَن  َل اهللَُّ َتَعاىَل بِِه َمَلَكنْيِ حَيْ َلُه اجْلَنََّة َو َوكَّ

يِف َأَماِن اهللَِّ ُطوَل َحَياتِِه« )1).

فكان األنسـب أن ُيقـرأ يف ليايل القدر ألهنـا ليايل الدعاء 
واالبتهال إىل اهلل تعاىل . 

وثـواب الدعاء عظيم جدًا منها ما جاء يف أكثر من رواية 
منها ما ُروي عن السـجاد\ : » َو َمْن َدَعـا بِنِيٍَّة َخالَِصة يِف 
ِل َشْهِر َرَمَضاَن َرَزَقُه اهللَُّ َتَعاىَل َلْيَلُة اْلَقْدِر َو َخَلَق َلُه َسْبِعنَي  َأوَّ
ُسوَنُه َو َجَعَل َثَواهُبُْم َلُه، َو ُبِعَث  َأْلَف َمَلٍك ُيَسبُِّحوَن اهللََّ َو ُيَقدِّ
ِه َسـْبِعنَي َأْلـَف َمَلٍك َمَع ُكلِّ َمَلٍك  اهللَُّ َلُه ِعنَْد ُخُروِجِه ِمْن َقْرِ
َبْرَجِد َو َقَواِئِمِه  ْؤُلِؤ َو َظْهَرُه ِمَن الزَّ َنِجيٍب ِمْن ُنوٍر َبْطنَُه ِمَن اللُّ
ِمـِن اْلَياُقـوِت َعىَل َظْهـِر ُكلِّ َنِجيُب ُقبَّـة  ِمْن ُنوٍر هَلَـا َأْرَبَعاِمَئِة 
ق يِف ُكلِّ ُقبٍَّة  ْسَتْرَ ـنُْدس َو اإْلِ َباٍب َعىَل ُكلِّ َباٍب ِسـرْت ِمَن السُّ
َهِب اأْلمَْحَِر َيْسـَطُع  َوِصيَفـُة َعىَل َرْأِس ُكلِّ َوِصيَفٍة َتاج ِمَن الذَّ

ِمنُْهنَّ َراِئَحِة امْلِْسِك . 

)1)  بحـار األنـوار ج 91 ص 382، وانظـر أيضـا  كتـاب البلـد األميـن 
والمصباح للكفعمي. 
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ُثمَّ َيْبَعُث اهللَُّ إَِلْيِه َبْعَد َذلَِك َسْبِعنَي َأْلَف َمَلٍك َمَع ُكلِّ َمَلٍك 
اِب اجْلَنَِّة َمْكُتوب  َكْأس ِمـْن ُلْؤُلٍؤ َبْيَضاء فِيَها رَشاُب ِمـْن رَشَ
ة  يَك َلُه( َهِديَّ َعـىَل َرْأِس ُكلِّ ِمنَْهـا ) ال اله إاِلَّ اهللَُّ َوْحَدُه اَل رَشِ
ِمـَن اهللَِّ لُِفاَلِن اْبَن ُفاَلٍن، َو ُينَـاِدي اهللَُّ َتَعاىَل : َيا َعْبِدي اْدُخل 

اجْلَنََّة بَِغْرِ ِحساٍب . 

َم اهللَُّ َتَعاىَل  اٍت َحرَّ َو َمْن َدَعا بِِه يِف َشْهِر َرَمَضاَن َثاَلَث َمرَّ
َل اهللَُّ َتَعاىَل بِِه َمَلَكنْيِ  َجَسَدُه َعىَل النَّاِر َو َأْوَجَب َلُه اجْلَنََّة َو َوكَّ
َفَظانِِه ِمِن امْلََعايِص، َوَكاَن يِف َأَماِن اهللَِّ ُطوَل َحَياتِِه ...«)1).  حَيْ

وعـن اإلمـام احلسـني \ : »َأْوَصـايِن َأِب َعيِل ْبـَن َأِب 
َعـاِء َو َتْعظِيِمـِه، َوَأْن َأْكُتَبُه َعىَل  طالـب\  بِِحْفـِظ َهـَذا الدُّ
َمُه َأْهيِل َو َأُحثَُّهْم َعَلْيِه . َو ُهَو َأْلُف اْسَم، َو فِيِه  َكَفنِِه، َوَأْن ُأَعلِّ

ااِلْسِم اأْلَْعَظُم«.)2)

6 - زيارة اإلمام احلسني \ :

عن أب عبد اهللنّ  \ أنه قال: 

)1)  بحـار األنـوار : ج 91 ص 382، وانظـر أيضا كتـاب مفاتيح اجلنان  
ص 85. 

)2) منازل اآلخرة للشيخ عباس القمي،  ص 198 . 
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ق اهللنّ عـزنّ و جلنّ كلنّ أمر حكيم،  »إذا كان ليلـة القدر يفرنّ
نادى مناد من السـامء السـابعة من بطنان العـرش: أننّ اهللنّ عزنّ 

وجلنّ قد غفر ملن أتى قر احلسني   «.)1)

والروايات مل تذكر ليلة الثالث والعرشين ولكنها ذكرت 
ليلـة القدر بوجه عـام،  كام أن الوارد اسـتحباب قصد زيارة 
القر والتوجه إىل احلائر احلسيني،  ولكن لو مل يتمكن املؤمن 
مـن ذلك فال أقـل أن يتوجـه ناحيـة العراق لزيارة احلسـني 
\ ملـا يف زيارته من الثواب و األجـر اجلزيل،  كام أن الس 
مـن اإلتيان بزيارة اإلمام احلسـني \ يف ليلة القدر - واهلل 
العامل - ملـا تعرف أيا املوايل من كون الزيارة باب من أبواب 
االتصـال بـاهلل عز وجـل،  فإن أراد إنسـان الوصـول إىل اهلل 
تبارك وتعاىل فعليـه أن يتوجه إليه بأحب اخللق إليه وأقرهبم 

لديه أعني سادة اخللق عىل اإلطالق ل. 

كام أن الكثر من املعارف والنفحات اإلهلية ال يصل إليها 
ل له الطريق  اإلنسـان بمفرده وبعمله فقط بل البد ممن يَسـهِّ
ويدلـه عليـه، وال يعرفه حـق معرفته سـواهم ل. وزيارة 

النبي و آله ل تورث القرب من اهلل.

)1)  اإلقبال باألعامل  احلسنة فيام يعمل  مرة يف  السنة ج : 1  ص :384 . 
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وزيارة احلسني الشهيد \ هلا عطاءات معنوية وروحية 
يضيق املقام عن بياهنا .

د عليهام السـالم يف هذه  عـن َأب عبـد اهللَّ جعفر بـن حممنّ
َلْيَلـُة  اآليـة: ﴿ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ﴾  قـال: )ِهـَي 
اْلَقْدِر، َيْقِض فِيِه َأْمَر السـنِة َمْن َحجٍّ َو ُعْمَرٍة َأْو ِرْزٍق َأْو َأَجٍل 
َأْو َأْمٍر َأْو َسَفٍر َأْو نَِكاٍح َأْو َوَلٍد، إىَِل َساِئِر َما ُياَلِقي اْبُن آَدَم مِمَّا 
ْيَلِة إىَِل ِمْثِلَها  ُيْكَتُب َلُه َأْو َعَلْيِه يِف َبِقيَِّة َذلَِك احْلَْوُل ِمْن تِْلَك اللَّ
ِمـْن َعاٍم َقابِـٍل، َو ِهَي يِف اْلَعـرْشِ اأْلََواِخِر ِمْن َشـْهِر َرَمَضاَن، 
َفَمْن ُيَصلِّ َأْدَرَكَها - َأْو َقاَل : َشِهَدَها - ِعنَْد َقْرِ احْلَُسنْيِ َعَلْيِه 
َ َلُه، َوَسـَأَل اهللََّ َتَعاىَل  ـاَلُم ُيَصـيلِّ ِعنَْدُه َرْكَعَتـنْيِ َأْو َما َتَيسَّ السَّ
اجْلَنََّة، َواْسـَتَعاَذ بِِه ِمَن النَّاِر، آَتاُه اهللَُّ َتَعاىَل َما َسَأَل، َوَأَعاَذُه مِمَّا 

اْسَتَعاَذ ِمنُْه . 
َوَكَذلِـَك إِْن َسـَأَل اهللََّ َتَعـاىَل َأْن ُيْؤتِيِه ِمْن َخـْرِ َما َفْرَق َو 
ْيَلـِة، َوَأْن َيِقَيُه ِمْن رَشِّ َما ُكتِـَب فِيَها، َأْو َدَعا  َقـَض يِف تِْلَك اللَّ
اهللََّ َوَسـَأَلُه َتَبـاَرَك َو َتَعاىَل يِف َأْمٍر اَل إِْثَم فِيـِه َرَجْوُت َأْن ُيْؤَتى 
ُهْم َقِد  ٍة ِمْن َأْهِل َبْيتِِه، ُكلُّ ُع يِف َعرَشَ ُسْؤَلُه، ويوقى حماذيره َوُيَشفَّ

ُع(.)1) اْسَتْوَجُبوا اْلَعَذاَب، َواهللَُّ إىَِل َساِئلِه َو َعْبِدِه بِاخْلَْرِ َأرْسَ

)1)  اإلقبال باألعامل  احلسنة فيام يعمل  مرة يف  السنة ج: 1  ص:  383. 
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7- الصدقة ولو بالشيء القليل:

األمر يف ليلة القدر بالصدقة أمر عام ملا ورد عن آل حممد 
عليهم السـالم بإخراج املال واإلحسـان للفقراء،  فقد روي 
عـن اإلمام أب جعفر الباقر\ عندما سـأله محران بن أعني 
ملـا َنَزَل قوله تعـاىل: ﴿ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ﴾ أي 

شء عني بذلك ؟  

َكاِة  ـاَلِة َو الزَّ الِـُح فِيَها ِمـَن الصَّ قـال\: »اْلَعَمـُل الصَّ
َو َأْنـَواِع اخْلَـْرِ  َخْرٌ ِمَن اْلَعَمِل يِف َأْلِف َشـْهٍر َلْيـَس فِيَها َلْيَلُة 
اْلَقـْدِر، َو َلـواَل َما ُيَضاِعـُف اهللَُّ َتَبـاَرَك َو َتَعـاىَل لِْلُمْؤِمننَِي ملَِا 

َبَلُغوا، َو َلِكنَّ اهللََّ ُيَضاِعُف هَلُُم احْلََسنَاِت«.)1)

ولعـل األمـر بالـر واإلحسـان املـايل للناس ليستشـعر 
اإلنسـان أن اإلقبـال عىل العبـادة ليس ُبْعدها شـخي فقط 
وإنام هلا ُبعـد اجتامعي تكاتفي فينطلق اإلنسـان بعد االنتهاء 
من أعامل ليلة القدر وقد تذكر أن أعامله الصاحلة ومنها دعاؤه 
لنفسـه كانت مقرونًة بشـعوره وإحساسـه بحاجـة اآلخرين 
مـن إخوانه املؤمنـني،  فيقوى عنده وهو يف حالـة الرقة التي 

)1)  مـن ال حيـرضه الفقيه للشـيخ الصـدوق ج2، حديث رقـم   2024، 
والكاىف ج 4 ص 158، و  بحار األنوار، ج  94، ص19. 
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اكتسبها بالعبادة وتالوة القرآن والدعاء يف شهر رمضان ويف 
ليلـة القدر احلس االجتامعي الذي ربام فقده بفعل تشـعبات 

احلياة ومسؤولياهتا .  

وأيضًا من املسـائل املهمة االلتفـات إىل أن العبادة أنواع 
فمنهـا العبادة املالية ومنها احلركيـة وغرمها،  والعبادة املالية 
البذليـة خُيتـر فيها الناس،  فكم من إنسـان صاحب سـلوك 
حسن والتزام ولكنه ال يمكن أن يبذل ماالً ألي أحد،  وهذا 
لعمرك حمك عظيم تستبني فيه النفوس وتسليمها لرهبا ودينها 

. هلـذا عـر عنها القـرآن بالعقبـة يف سـورة البلد ﴿ڻ ۀ 
ڭ     ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾. 

8 - صالة ركعتني :

عن النبي ج قال: »َمْن َصىلَّ َرْكَعَتنْيِ يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر َيْقَرُأ 
ًة، ُقْل ُهَو اهللَُّ َأَحد َسـْبَع  َة اْلِكَتاِب َمرَّ ]َفَقـَرَأ[ يِف ُكلِّ َرْكَعٍة َفاحِتَ
ًة َفاَم َداَم اَل َيُقوُم ]َفاَم َيُقوُم[  اٍت، َفإَِذا َفَرَغ َيْسَتْغِفُر َسْبِعنَي َمرَّ َمرَّ
ِمْن َمَقاِمِه َحتَّى َيْغِفَر اهللَُّ َلُه َو أِلََبَوْيِه َو ُيْبَعَث ]َبَعَث[ اهللَُّ َماَلِئَكًة 
َيْكُتُبوَن َلُه احْلََسـنَاِت إىَِل َسنٍَة ُأْخَرى َو ُيْبَعَث ]َبَعَث[ اهللَُّ َمَلكًا 
نَاِن َيْغِرُسـوَن َلُه اأْلَْشَجاَر َو َيْبنُوَن َلُه اْلُقُصوَر َو جُيُْروَن  إىَِل اجْلِ
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ْنَيا َحتَّى َيَرى َذلَِك ُكلَُّه«.)1)  ُرُج ِمَن الدُّ َلُه اأْلهَْنَاَر َو اَل خَيْ

والروايـة ذكـرت أن الصالة تـؤدى يف ليلة القـدر، وقد 
تقـدم أن ليلـة القدر قد تكـون الليايل الثـالث جمتمعة، فإذن 

هذه الصالة من األعامل املشرتكة. 

9- دعاء املصحف والتوسل به : 

إن لدعـاء املصحف والتوسـل به تأكيـدًا أن ُيدعى به يف 
الليايل الثالث   :

* نرش املصحف بني اليدين :

فقـد روى حريز بن عبد اهلل السجسـتاين عـن أب جعفر 
الباقر \ أنه قال: » تأخذ املصحف يف ثالث ليال من شهر 

رمضان فتنرشه وتضعه بني يديك وتقول .. « )2) .

وقـد روى زرارة الدعـاء الـذي رواه حريـز قـال: قـال 
الصادق \:

ُه  ) َتْأُخُذ امْلُْصَحَف يِف َثاَلِث َلَياٍل ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن َفَتنرُْشُ

)1) اإلقبال للسيد ابن طاووس،  ص 294 .
)2)  إقبال األعامل - السيد ابن طاووس ج 1 ص 346، عنه بحار األنوار، 

ج 95، ص 146.
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لَُك بِِكتابَِك 
َ
ْسيأ

َ
َو َتَضُعـُه َبـنْيَ َيَدْيـَك َو َتُقوُل: اللَُّهيمَّ إِنيِّ أ

ْسماُؤَك احلُْسىن َوما 
َ
املنيَزِل َوما ِفيِْه َوِفيِْه اْسيُمَك األكرب َوأ

َْعلَِن ِمْن ُعتَقائَِك ِمَن انّلاِر. وتدعو بما 
َ

ْن ت
َ
ُياُف َوُيْرىج أ

بدا لََك من حاجة( )1).

* وضع املصحف عى الرأس :

عن موالنا الصادق صلوات اهلل عليه، قال: خذ امُلصحف 
فدعه َعىل رأسـك َوُقْل:  ) اللَُّهمَّ ِبَقيِّ هذا الُقْرآِن َوِبَقيِّ َمْن 
َك َعلَيِْهْم فَال  تَُه بِِه، َوِبَقيِّ ُكيِّ ُمْؤِمٍن َمَدْحتَُه ِفيِْه، َوِبَقيِّ

ْ
رَْسل

َ
أ

َك ِمنَْك.  ْعَرُف ِبَقيِّ
َ
َحَد أ

َ
أ

ات   ات ) بِيَك ييا اهللُ (،  وَعـرش مـرنّ ثـم قـل َعـرش مـرِّ
ات  ات ) بَِعيلٍّ (\، وَعرش مرنّ ـٍد (ج،  وَعرش مـرنّ )بُِمَحمَّ
ات: ) بِاحلََسـِن ( \،  وَعرش  ) بِفاطَِمـَة ( س،  وَعرش مرنّ
ات ) بَِعيلٍّ ْبِن احلَُسنْيِ (  ات: ) بِاحلَُسـنْيِ ( \، وَعرش مرنّ مرنّ
ات  ِد ْبِن َعيلٍّ ( \،  وَعرش مرنّ ات ) بُِمَحمَّ \،  وَعرش مرنّ
ات ) بُِموَسى ْبِن َجْعفٍر(  ٍد( \،  وَعرش مرنّ )بَِجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ
ات  ات ) بَِعيلٍّ ْبِن ُموسـى( \،  وَعرش مرنّ \، وَعـرش مرنّ

)1)  إقبال األعامل ج 1 ص 346، عنه بحار األنوار، ج 89،  ص 113- 
 .114
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ٍد (  ات ) بَِعيلِّ ْبـِن حُمَمَّ ـِد ْبـِن َعـيلٍّ ( \،  وَعرش مرنّ ) بُِمَحمَّ
ات:  ات ) باحلََسِن ْبِن َعيِلٍّ ( \، وَعرش مرنّ \،  وَعرش مرنّ

ِة ( ى، وتسأل حاجتك( .)1)  ) بِاحلُجَّ

وأورد السـيد ابن طاووس يف كتابـه إغاثة الداعي رواية 
أخـرى عن عيل بن يقطني عن موالنـا الكاظم \ أنه قال: 
»ُخـِذ امْلُْصَحـَف يِف َيِدَك َو اْرَفْعـُه َفْوَق َرْأِسـَك َو ُقل : اللَُّهمَّ 
بَِحـقِّ َهَذا اْلُقْرآِن َو بَِحقِّ َمْن َأْرَسـْلَتُه إىَِل َخْلِقـَك، َو بُِكلِّ آَيٍة 
ِه َعَلْيَك َو اَل َأَحُد  ِهَي فِيِه، َو بَِحقِّ ُكلِّ ُمْؤِمٍن َمَدْحَتُه فِيِه َو بَِحقِّ
ِه ِمنَْك، َيا َسـيِِّدي َيا َسيِِّدي َيا َسيِِّدي، َيا اهللَُّ َيا اهللَُّ  َأْعَرُف بَِحقِّ
اٍت - َو بَِحقِّ  ٍد - َعرْشَ َمرَّ اٍت - َو بَِحقِّ حُمَمَّ َيـا اهللَُّ - َعـرْشَ َمرَّ
اٍت،  ُكلِّ إَِمـاٍم َو َتِعَدُهْم َحتَّى َتنَْتِهَي إىَِل إَِمـاِم َزَمانَِك َعرْشَ َمرَّ
 َ َفإِنََّك اَل َتُقوُم ِمْن َمْوِضِعَك َحتَّى ُيْقَض َلَك َحاَجَتَك، َو َتَيسَّ

َلَك َأْمِرَك« .)2)

10- إحياؤها حتى الفجر : 

ليايل الثنّالث،  فقد ورد يف احلديث الرشيف  إحياء هذه النّ

)1) إقبال األعامل ص274، و بحار األنوار، ج 95،  ص 146.
)2) إقبال األعامل ج 1 ص 346، عنه بحار األنوار،  ج 95،  ص 146- 

.147
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الـوارد عـن آل حممـد ل عـن أب جعفر حممد بـن عيل بن 
موسـى،  عـن آبائه ل،  قـال : قال أبو جعفـر الباقر \  
»ِمْن َأ َحيى َلْيَلَة اْلَقْدِر ُغِفَرْت َلُه ُذُنوُبُه َو َلْو َكاَنْت ُذُنوُبُه َعَدَد 
ـَماِء َو َمَثاِقيـِل اْلِجَباِل َو َمَكاِييـِل اْلبَِحاِر«)1) وعن  ُنُجـوِم السَّ
ابـن أب عمـر قـال: قال موسـى بن جعفـر عليهام السـالم: 
»َمِن اْغَتَسـَل َلْيَلَة اْلَقْدِر َو َأْحَياَها إَِلى ُطُلوِع اْلَفْجِر َخَرَج ِمْن 

ُذُنوبِِه«)2).

وقـد تقدم أن العبادة يف الليـايل الثالث العتبار اختالف 
أيـا ليلة القـدر، فمـن أحياها مجيعـًا أدركها، مضافًا ملسـألة 
مواصلة العبادة للفجر بأنواعها املختلفة ويدخل فيها دراسة 
العلم وتدارسـه فإن له أثرًا يف مسـرة اإلنسان وارتقائه وهو 

جوهر ليلة القدر.  

11- اإلكثار من االستغفار والدعاء:

من املناسب جدًا أن يستغفر اإلنسان يف ليلة القدر ويطلب 
من اهلل تعاىل العفو والتوبة واملغفرة مما صدر منه من سـيئات 

)1) فضائل األشهر الثالثة، للشيخ الصدوق ص 118.
)2)  جامـع أحاديـث الشـيعة - السـيد الروجـردي - ج 9 - ص 57 

والصدوق يف كتاب فضائل شهر رمضان .  
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 وتقصـر،  ومـن ذلك االسـتغفار مائة مـرة كـام يف االقبال. 
عـن اإلمـام عـيل \ : »عليكـم يف شـهر رمضـان بكثـرة 
االسـتغفار والدعـاء فأمـا الدعاء فيدفـع البالء عنكـم وأما 

االستغفار فتمحى به ذنوبكم«)1).

12- التقرب بأدعيتها : 

دعاء اللهم إني أمسيت : 

فقـد ُروي عـن إمامنا السـجاد \ أنـه كان يدعو هبذا 
الدعاء الرشيف يف ليايل اإلفراد قائاًم وقاعدًا وراكعًا وساجدًا 

لذا ال ينبغي أن يرتكه املؤمن،  وهو : 

ْمِلُك نِلَْفِس 
َ
ْمَسييُت لََك َعبْداً داِخيراً ال أ

َ
»اللَُّهمَّ إِنيِّ أ

ْشيَهُد بِذلِيَك ىلَع 
َ
ْصُِف َعنْهيا ُسيوءاً، أ

َ
اً َوال أ َنْفعياً َوال َضّ

ِت، َوقِلَّيَة ِحيلَِت، فََصليِّ  ْعيَ�ُِف لََك بَِضْعِف قُيوَّ
َ
َنْفيِس، َوأ

يَع الُمْؤِمِننَي  ْز ِل ما وََعْدتَيِن وََجِ ِ
ْ

ن
َ
ٍد َوأ يٍد َوآِل ُمَمَّ ىلَع ُمَمَّ

َّ ما آتَيْتَِن  تِْمْم َعَ
َ
َوالُمْؤِمناِت ِمَن الَمْغِفَرِة ِف هِذهِ اللَّيْلَة،  َوأ

ِعيُف الَفِقُر الَمِهنُي،   إِنيِّ َعبُْدَك الِمْسيِكنُي الُمْستَِكنُي الضَّ
فَ

ْتَِن، َوال إلِْحسانَِك 
َ

ْول
َ
ِرَك ِفيما أ

ْ
ك ِن ناِسيياً ِلِ

ْ
َْعل

َ
اللَُّهمَّ ال ت

)1)  وسائل الشيعة : ج 10 ص 289 . 
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َت َعنيِّ ِف 
ْ
ْبَطأ

َ
ْعَطيْتَِن َوال آيسياً ِمْن إِجابَِتيَك َوإِْن أ

َ
ِفيميا أ

ْو 
َ
ْو بُؤٍْس أ

َ
ْو باَلٍء أ

َ
ْو اعِفيٍَة أ

َ
ْو رَخاٍء أ

َ
ة أ ْو ِشدَّ

َ
اَء أ ْو َضَّ

َ
اَء أ َسَّ

اعِء «.)1) َنَعماَء إِنََّك َسِميُع ادلُّ

 دعاء اللهم كن لوليك :
     وهـو مـن األدعية الرشيفة اجلليلـة التي يؤصل هبا املؤمن 

بإمامـة األئمـة الطاهريـن أن يدعـو إلمامـه يف هـذه الليـايل 
الثـالث الرشيفـة ملا تقـدم من أن املـوايل يعلـم أن ليلة القدر 
خاصـة باألئمـة الطاهريـن واتصالـه باإلمـام يعنـي اتصااًل 
بـاهلل تبارك وتعـاىل،  وقد ورد الدعاء إلمـام العرص والزمان 
عجـل اهلل لـه الفرج،  إذ روى حممد بن عيسـى بإسـناده عن 
الصادقني عليهام السـالم قـال: وكرر يف ليلة ثالث وعرشين 
من شـهر رمضان هذا الدعاء ساجدًا وقائاًم وقاعدًا وعىل كل 
حـال، ويف الشـهر كله، وكيـف أمكنك، ومتـى حرضك من 
دهـرك تقول بعـد متجيد اهلل تعـاىل والصالة عـىل النبي عليه 
ِة  ُجَّ

ْ
وآله السـالم: )اللُّهمَّ ُكيْن لَِوِليَِّك فُالِن بْيِن فُالْن )احل

َعْسيَكرّي( َصلَواتَُك َعلَيِْه وىلََع آبائِِه ف هِذهِ 
ْ
ََسيِن ال

ْ
بِْن احل

)1) إقبال األعامل للسـيد ابن طاووس،  ص 297، والصحيفة السـجادية 
ص 191 .   

����� ���� ����� - ������ ������ - 1434-2013.indd   101 26/07/34   06:19:05 �



102
التغيير وم��ن��ه��ج  ال������روح  م���ع���راج 

الّساَعِة َويف ُكيِّ سياَعٍة، َوّلا وَحافِظاً َوقائداً َوناِصا وََدلال 
َوَعيْنا َحّت تُْسِكنَُه أرَْضَك َطواْع َوُتَمتيَِّعُه فيها َطويال()1).

وورد الدعاء برواية أخرى وبصيغة أخرى رواها السـيد 
ابـن طـاووس يف اإلقبـال حيث روى عن عيل بن حسـن بن 
عـيل بـن فضال، عن حممد بن عيسـى بـن عبيد بإسـناده عن 

الصاحلني ل قال:

يَن ِمْن َشـْهِر َرَمَضاَن َقاِئاًم  ْر يِف َلْيَلـِة َثـاَلٍث َو ِعرْشِ »َوَكـرِّ
ِه َو َكْيَف َأْمَكنََك، َو َمَتى  ْهِر ُكلِّ َوَقاِعدًا، َو َعىَل ُكلِّ َحاٍل، َو الشَّ
اَلِة َعىَل  َك يِف َدْهِرَك، َتُقوُل َبْعَد مَتِْجيـِد اهللَِّ َتَعاىَل َو الصَّ َحـرَضَ
ْمِرَك، 

َ
َقائِِم بِأ

ْ
اَلُم : اللَُّهمَّ ُكْن لَِوِليَِّك ال النَّبِيِّ َو آلِِه َعَلْيِهُم السَّ

اَلُة  فَْضَل الصَّ
َ
َمْهِدييِّ َعلَيْيِه َو ىلَعَ آبَائِِه أ

ْ
ََسيِن ال

ْ
د ْبُن احل ُمَمَّ

ياَعِة َويِفُّ ُك َسياَعٍة، َوِلّياً َو َحافِظاً  ياَلُم، ِف َهيِذهِ السَّ َوالسَّ
 
ً
رَْضَك َطواْع

َ
َوقَائِداً َو نَاِصاً َو َدِلاًل َو ُمَؤيَّداً، َحتَّ تُْسِكنَُه أ

ِة  ئِمَّ
َ ْ
يَّتَُه ِمَن األ َْعلُيُه َو ُذريِّ

َ
 َو َعرْضاً، َو ت

ً
َو ُتَمتيَِّعيُه ِفيَهيا ُطوال

ُه َو اْنتَرِصْ بِِه، َو اْجَعِل انلَّرْصَ ِمنَْك ىلَعَ  واِرِثنَي، اللَُّهمَّ انرُْصْ
ْ
ال

ْمِر 
َ ْ
 توجُه األ

َ
َفتُْح ىلَعَ وَْجِهِه، َو ال

ْ
ُ، َو ال

َ
يَِدهِ، َو اْجَعِل انلَّرْصُ ل

 يَْستَْخِفَ 
َ

ْظِهْر بِِه ِدينََك وَْسنَِة نَِبييَِّك َحتَّ ال
َ
 َغْرِهِ، اللَُّهمَّ أ

َ
إِل

)1) مستدرك الوسائل،  ج 7،  ص 364 . 
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َْك 
َ

رَْغُب إِل
َ
ِق اللَُّهمَّ إِنيِّ أ

ْ
َل

ْ
َحٍد ِمَن ال

َ
َقيِّ َمَافََة أ

ْ
بَِشْ ٍء ِمَن احل

ْهلَُه، َو تُِذلُّ بَِها انليَِّفاَق 
َ
ِْسياَلَم َو أ

ْ
ِف َدْولٍَة َكِريَمٍة تُِعزُّ بَِها اإل

 
َ

َقاَدِة إِل
ْ
 َطاَعِتَك، َو ال

َ
اَعِة إِل َْعلُنَا ِفيَها ِميَن ادلُّ

َ
ْهلَيُه، َو ت

َ
َو أ

ِخَرِة َحَسينًَة َو قِنَا 
ْ

ْنيَا َحَسينًَة و ف ال َسيِبيِلَك، َو آتِنَا ِف ادلُّ
يَع  اَريِْن، َو اقْيِض َعنَّا َجِ َيا َخْرَ ادلَّ َعيَذاَب انلَّاِر، َو اْجَْع نلَ
ُة بِرَْحَِتَك َو ِمنَْك  َِرَ

ْ
َا ِف َذلَِك ال

َ
ِيبُّ ِفيِهَما، َو اْجَعْل نل

ُ
َما ت

َعالَِمينَي، َو زِْدنَيا ِمْن فَْضِليَك َو يَُدَك 
ْ
ِف اَعِفيَيٍة آِمينَي رَبَّ ال

ِكِه َو َعَطياُؤَك يَِزيُد ِف 
ْ
إِنَّ ُكُّ ُمْعيٍط َينُْقُص ِمْن ِمل

َميأ فَ
ْ
ال

ِكَك«)1).
ْ
ِمل

دعاء طلب العفو : 

َعْفَو فَاْعُف َعنَّا( 
ْ
ِبُّ ال

ُ
    )امهلل إِنََّك ت

وهو من األدعية الرشيفة الواردة يف هذه الليايل العظيمة،  
هلـذا ذهب بعض علامئنا كالسـيد العباس الكاشـاين يف كتابه 
)منهـاج اجلنان()2) إىل اإلكثار من هذا الدعاء يف تلك الليايل، 
وقـد بحثـت يف مصادرنـا فلـم أجد لـه أثـرًا،  ولعل سـيدنا 
الكاشـاين ظفر به يف أحد املصادر،  سـوى مـا قد رواه املرزا 

)1)  كتاب اإلقبال: 86، وبحار األنوار،  ج 94، ص 349 .
)2) مناهج اجلنان،  للسيد العباس الكاشاين،  ص 376  .
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النـوري دون أن يـرصح بكـون احلديـث عن عائشـة زوجة 
رسـول اهلل ج بل قال إحدى زوجات النبي ج نعم ورد  

الدعاء يف مصادر القوم.)1)

دعاء يا باطناً يف ظهوره : 

دعـاء احلسـن بن عـيل ل يف ليلة القـدر: » َيـا  َباطِنًا يِف 
ُظُهـوِرِه، َو َيـا َظاِهـرًا يِف ُبُطونِِه، َو َيـا َباطِنًا َلْيـَس خَيَْفى، َو َيا 
َظاِهـرًا َلْيَس ُيَرى، َيـا َمْوُصوفًا اَل َيْبُلـُغ بَِكْينَُوَنتِِه َمْوُصوٍف َو 
اَل َحدٌّ حَمُْدوٌد، َو َيا َغاِئبًا َغْرَ َمْفُقوٍد َو َيا َشـاِهدًا َغْرِ َمْشُهوٍد، 
ـامواِت َو اأْلَْرض َو ما َبْينَُهام  َيْطَلُب فيصاب، َو مَلْ خُيَلِّ ِمنُْه السَّ
، اَل ُيْدَرُك بَِكْيٍف َو اَل يؤين بَِأْيٍن َو اَل بَِحْيُث، َأْنَت  َطْرَفَة َعنْيٍ
ُنـوَر النُّوِر َو َربَّ اأْلَْرَباِب، َأَحْطُت بَِجِميِع اأْلُُموِر، ُسـْبَحاَن 
ـِميُع اْلَبِصُر، ُسـْبَحاَن َمْن ُهَو  َمْن َلْيَس َكِمْثِلِه شء َو ُهَو السَّ

ُه« ثم تدعو بام تريد )2) . َهَكَذا َو اَل َهَكَذا َغْرُ

)1)  أخرج اإلمام أمحد يف » املسند » 6 / 182 من طريق بريد بن هارون،  
عـن سـعيد بن إياس اجلريـري،  عن عبد اهلل بن بريدة أن عائشـة قالت : يا 
رسول اهلل،  إن وافقت ليلة القدر،  فام أدعو ؟ قال : قويل : اللهم إنك عفو 
حتـب العفـو فاعف عني » وأخرجـه أيضـا 6 / 171،  و 183،  و 208،  
الرتمذي ) 3513 ( يف الدعوات،  وابن ماجة ) 3850 ( يف الدعاء،  كلهم 

من طريق كهمس بن احلسن بن عبد اهلل بن بريدة عن عائشة .
)2)  إقبال األعامل،  ص 333 .
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 13ـ دعاء التوبة:

إن للية القدر يه للة اتلوبة واإلنابة ورجوع العصاة 
واملذنبيني واملقرصين ف حق ربهم تعال وخر األعمال أن 
يتوب امليرء من تقصره وتاوزه وظلمه نلفسيه ولآلخرين 

بني يدي ربه .

 وحييث أن هذا مور املطالب اكن األنسيب أن يدعو 
بما من شيأنه أن يوجيب الرحة واملغفيرة وليس أعلم من 
املعصيوم ف طرق اسيتمطار الرحة اإلهلية لا اكن األفضل 
أن يدعو اإلنسيان بداعء طلب اتلوبة لإلمام السجاد \ 
ولو لم يرد فيه نص خاص ف للة القدر،  وسنورد ادلاعء ف 

للة اثلالث والعرشين بإذن اهلل تعال .

14- دعاء مكارم األخالق : 

مل يرد نٌص خاص يف اإلتيان بدعاء مكارم األخالق الوارد 
عن سـيد الساجدين وزين العابدين \ غر أن طلب معايل 
األخالق ومكارمها ال يعرفها وحييط بأفضلها وأكملها سوى 
املعصوم \ لذا فاألنسب أن يدعو املرء هبذا الدعاء العظيم 
يف ليلة جيب عىل املرء أن يسـأل ربـه تعاىل األكمل واألفضل،  
ونذكر نص الدعاء بحوله وقوته يف ليلة الثالث والعرشين . 

����� ���� ����� - ������ ������ - 1434-2013.indd   105 26/07/34   06:19:09 �



106
التغيير وم��ن��ه��ج  ال������روح  م���ع���راج 

15- أدعية العشر األواخر : 

فإن الليايل الثالث يف ضمن العرش األواخر التي ورد فيها 
أدعية عامة خاصة بالعرش األواخر من شـهر رمضان،  ومن 
أراد األجر والثواب فعليه بمراجعة تلك األدعية الرشيفة يف 

هذا الكتاب .

*  *  *  *  *
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األعمال اخلاصة
بالليلة التاسعة عشر 

ليلة التاسع عرش من ليايل القدر العظيمة وهي أوىل الليايل، 
وفيهـا أعامل تشـرتك مع باقـي الليايل وقد تقدمـت يف األعامل 

املشرتكة،  وهنالك أعامل خاصة بليلة التاسع عرش منها:

1- الغسل :  

م أن الغسـل يكون مع الغـروب ليكون عىل الطهارة  تقدنّ
املادية واملعنوية التي هتيئه للقيام بأعامل تلك الليلة . 

2- االستغفار 100 مرة : 

من املسـتحبات اخلاصة هبذه الليلة أن يسـتغفر اإلنسـان 
مائـة مرة،  وكام نعلم فإن لالسـتغفار مقامًا عظيـاًم ملا فيه من 
الرجوع وطلب الصفح،  ويويص العلامء بأن يستغفر املرء ثم 
يدعو لُيشـعر قلبه أنه مقرص مع ربه فيزيده ذلك إرصارًا عىل 

التقرب إىل اهلل سبحانه . 

فقـد ورد أن َيقـول 100مائـَة مـرٍة: ) اْسيتَْغِفُر اهلل َربيِّ 
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ِْه).)1) 
َ

تُوُب إِل
َ
وأ

3- لعن قتلة أمري املؤمنني \ : 

يف ليلـة التاسـع عرش من شـهر رمضـان ومن سـنة أربعني 
للهجرة النبوية ُضب اإلمام عيل \ عىل رأسه وهو يف حمراب 
الصالة غدرًا،  وقد ورد االستحباب بلعن قتلته لعنهم اهلل تعاىل،  

ِمِر الُمْؤِمِننَي.
َ
َعْن َقتَلََة أ

ْ
بأن يقول 100مائَة مرٍة : اللَُّهمَّ ال

بـل ويسـتحب اإلكثار من لعـن قتلتـه \،  ألن اللعن 
دعـاء عـىل أعـداء اهلل و رسـوله و أوصيائـه الذيـن رضيهم 
اهلل خلفـاء عـىل خلقه،  وقـد وقف الناس أمـام أمر اهلل تعاىل 
وجاروا عليهم وظلموهم لذا اسـتحقوا اللعن ألهنم حرموا 
النـاس من بركات السـامء واألرض بإبعاد وظلـم أولياء اهلل 

وحججه عىل بريته . 

وقد أورد السيد العباس احلسيني الكاشاين يف كتابه )منهاج 
ْعَداء 

َ
َعْن أ

ْ
اجلنان ( أنه ُيستحب قراءة هذا اللعن وهو: )اللَُّهمَّ ال

َعَذاَب َو انلََّكِل).)2)
ْ
ٍد َو ظامليهم َو َجدْد َعلَيِْهُم ال آل ُمَمَّ

)1) مفاتيح اجلنان،  للشيخ عباس القمي ص 282 .
)2) منهاج اجلنان،  للعباس الكاشاين،  ص 378 . 
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وأورد السـيد الكاشـاين لعنًا آخر لظاملـي أمر املؤمنني \ 
وقال : إنه يسـتحب اإلكثار من هذا اللعن، وهـو: )اللَُّهمَّ اْلَعْن 
َقاتِـل َأِمـِر امْلُْؤِمننَِي \ والراضني بَِذلِـَك واملظاهرين َعَلْيِه ِمْن 

َساِئِر النَّاِس َو َجدْد َعَلْيِهُم اْلَعَذاَب َو اْلَغَضب َو النََّكاِل (.)1)

وقـد بحثـت يف املصـادر التي حتـت يدي فلم أظفـر بمصدر 
أوردها،  واألقرب أن السيد وجدها يف مصدر ليس يف حوزتنا. 

4- دعاء: يا ذا الَِّذي كاَن: 

روى املفيـد يف )املقنعة( َعـن الثقة اجلليل َعيل بن مهزيار 
د التقي \ أنه قال : »أنَُّه يُستَحب أن تكرث  َعن اإلمام حُمَمَّ
ي  ِ

َّ
ف َشهر َرَمضان ف لله ونهاره ِمن أول إل آخره: يا ذا ال

ء ُثمَّ َيبْيى َوَيْفىن ُكُّ  ء ُثيمَّ َخلَيَق ُكيِّ َشْ اكَن َقبْيَل ُكيِّ َشْ
ي لَيَْس ِف  ِ

َّ
ء، َويا ذا ال ي لَيَْس َكِمثِْليه َشْ ِ

َّ
ء، ييا ذا ال َشْ

يْفىل َوال فَْوَقُهنَّ َوال  رِْضنَي السُّ
َ
يماواِت الُعيىل َوال ِف األ السَّ

ْتَُهينَّ َوال بَيْنَُهنَّ إٌِل ُيْعبَُد َغْرُُه،  لََك احلَْمُد َحْداً ال َيْقوى 
َ

ت
ٍد َصالًة ال  يٍد َوآِل ُمَمَّ نَْت فََصليِّ ىلَع ُمَمَّ

َ
 أ

ّ
ىلَع إِْحصائِيِه إِال

نَْت«)2).
َ
 أ

ّ
َيْقوى ىلَع إِْحصائِها إِال

)1)  املصدر السابق نفسه . 
)2) كتاب املقنعة لشيخ املفيد : ص 319 . 
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5- دعاء اللَُّهمَّ اْجَعْل ِفيما َتْقِضي َوُتَقدُِّر : 

ُر ِمَن األْميِر الَمْحتُوِم  )اللَُّهيمَّ اْجَعْل ِفيميا َتْقِض َوُتَقديِّ
ْلَِة الَقْدِر َويِف الَقضاء 

َ
ْمِر احلَِكييِم ِف ل

َ
َوِفيميا َتْفُرُق ِمَن األ

ياِج بَيِْتيَك  ْن تَْكتُبَيِن ِميْن ُحجَّ
َ
ُل أ ي ال يُيَردُّ َوال ُيبَيدَّ ِ

َّ
ال

ُهُم الَمْشيُكوِر َسْعيُُهُم، الَمْغُفوِر ُذنُوُبُهُم،  احلَراِم الَمرْبُوِر َحجُّ
ْن 

َ
ُر أ يِر َعنُْهم َسيييِّئاُتُهْم، َواْجَعْل ِفيْما َتْقيِض َوُتَقديِّ الُمَكفَّ

َّ ِف ِرْزِق، َوَتْفَعيَل ِب َكذا َوَكذا،  يَع َعَ تُِطييَل ُعْمِري، َوتُوَسيِّ
ويسأل حاجته ( )1) .

6- دعاء : اللهم لك احلمد على ما وهبت : 

دعاء وجده السيد ابن طاووس يف كتب أصحابنا العتيقة، وهو:

َْمُد ىلَعَ َما َوَهبَْت ِل ِمْن انطواء َما ُطِوَيِت 
ْ
)امهلل لََك احل

ْجِل، َو لَْم تقطْع ُعُمِري، َو 
َ
ِْن ِفيِه أ

َ
نََّك لَْم ت

َ
ِمْن َشيْهِري، َو أ

لُّ   بَِسيَفٍر َيِ
َ

يَاِم، َو ال  تََرَك الصيِّ
َ

لَيْم تبلن بَِمَرٍض يضطرين إِل
ِطيُع 

ُ
ُصوَمُه ِف ِكَفاَيتَيَك ووقايتك، أ

َ
نَا أ

َ
ْفَطياُر، فَأ ِ

ْ
ِل ِفييِه اإل

َاُوزَِك . 
َ

ُل ت َؤميِّ
ُ
رُْجو َو أ

َ
ْمِرَك، وأقتات ِرْزقَِك، َو أ

َ
أ

ْجيَزَل بِِه ِمنَّتََك، 
َ
َّ ِف َذلَِك نِْعَمتََك، َو أ تِْميْم اللَُّهيمَّ َعَ

َ
 فَأ

)1)  إقبال األعامل : ج 1 ص 312 . 
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ثَاِم، َو بَليِّْغِن 
ْ

يَياِم َو َتْمِحيُص ال واسيلخه َعنيِّ بَِكَماِل الصيِّ
ْسيَمُح 

َ
ْجوََد املسيؤولني، َو يا أ

َ
آِخيِرهِ خباتمة َخْر َو َخْره، يَا أ

اِهِريَن).)1) ٍد َو آِلِ الطَّ ُ ىلَعَ ُمَمَّ الواهبني، َو َصىلَّ اللَّ

7- دعاء سبحان من ال ميوت : 

وهو دعاء  مروي عن النبي ج: 
ِكِه، 

ْ
 يَيُزوُل ِمل

َ
 َيُموُت، ُسيبَْحاَن َمْن ال

َ
»ُسيبَْحاَن َميْن ال

 تَْسيُقُط 
َ

 َيَْف َعلَيِْه َخاِفيَة، ُسيبَْحاَن َمْن ال
َ

ُسيبَْحاَن َمْن ال
رِْض َو ال َرْطٍب َو 

َ ْ
ِميِه، َو ال َحبَّة ِف ُظلُماِت األ

ْ
 بِِعل

َّ
َوَرقَيٌة إِال

ِمِه َو بُِقْدَرتِِه، فَُسيبَْحانَُه 
ْ
 بِِعل

َّ
 ِف ِكتاٍب ُمِبنٍي إِال

َّ
 يابٍِس إِال

َ
ال

نه، 
ْ
ْعَظَم َشأ

َ
ُسيبَْحانَُه ُسبَْحانَُه ُسبَْحانَُه ُسبَْحانَُه ُسبَْحانَُه َما أ

نَا ِمْن 
ْ
، َو اْجَعل ٍد َو آِلِ َطاننه، اللَُّهمَّ َصليِّ ىلَعَ ُمَمَّ

ْ
َجلُّ ُسيل

َ
َو أ

َغُفوُر 
ْ
نَْت ال

َ
ِقيَك بَِمْغِفَرتَِك، إِنَّيَك أ

ْ
ُعتََقائَِك، َو ُسيَعَداِء َخل

الرَِّحيُم«. )2)
وهبـذا متت أعـامل ليلة التاسـع عـرش من شـهر رمضان 

حسب ما أمكننا الوقوف عليها .
* * * *

)1)  إقبال األعامل ج 1 ص 346، عنه  بحار األنوار، ج  98، ص 147
)2) املصدر السابق نفسه .
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األعمال اخلاصة
بليلة احلادي والعشرين

وفضل ليلة احلادي والعرشين أكثر من ليلة التاسع عرش 
م مـن روايـات يف ترجيحها عىل الليلـة األوىل. وجاء  ملـا تقدنّ
يف كتـاب فقه الرضا  \: »َوإِِن اْسـَتَطْعَت َأْن ُتْحِيَي َهاَتْيِن 
ْبِح ] َفاْفَعْل [، َفإِنَّ فِيَها َفْضاًل َكثِيرًا، َوالنََّجاَة  ْيَلَتْيِن إَِلى الصُّ اللَّ

ُل«. )1) ِمَن النَّاِر، َو َلْيَس َسَهُر َلْيَلَتْيِن َيْكُبُر فِيما َأْنَت ُتَؤمِّ

أدلة على ترجيح الليلتني على ليلة التاسع عشر منها: 

ـَهَر فِي َشـْهِر َرَمَضاَن، فِي َثاَلِث َلَياٍل ؛       روي أن »السَّ
َلْيَلُة تِْسـَع َعَشَرة، فِي َتْسبِيٍح َو ُدَعاُء، بَِغْيِر َصاَلٍة، َوفِي َهاَتْيِن 

 (2(.» ِه َجلَّ َو َعزَّ ْيَلَتْيِن، َأْكثُِروا ِمْن ِذْكِر اللَّ اللَّ

روى زرارة، عـن محـران قال: سـألت أبـا عبد اهلل \ 
عـن ليلة القـدر، قـال: »ِهَي فِـي إِْحـَدى َوِعْشـِريَن َوَثاَلٍث 

َوِعْشِريَن«.)3) 

)1)  فقه الرضا \، البن بابويه ص 204 .
)2)   فقه الرضا \  ص 204

)3)  إقبـال األعـامل ج 1 ص 356، عنـه البحـار  ج98 ص146، رواه 
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وعن  عبد الواحد بن املختار األنصاري قال : قلت ألب 
جعفر عليه السـالم : أخرين عن ليلة القدر،  قال : التمسـها 
يف ليلـة إحدى وعرشين وثالث وعرشيـن،  فقلت : أفردها 

يل،  فقال: »وما عليك أن تتهد يف ليلتني« )1).

أعماهلا مشرتكة بينها وبني ليالي القدر،  ومنها : 

)- الغسل : 

روي أن النبي )صىلنّ اهلل عليه وآله وسلم( كاَن يغتسل يف 
ُكل َليَلة ِمن هذا العرش. 

هذا من اجلهة العملية أما قول املعصوم املروي فقد روى 
احلسـني بن سـعيد بإسـناده إىل أب عبد اهلل عليه السالم قال: 

يَن ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُسنَّة«. )2) »ُغْسُل َلْيَلِة إِْحَدى َو ِعرْشِ

2- إحياؤها بالعبادة .

3- زيارة اإلمام احلسني \ . 

الكليني يف الكايف   ج4 ص 156، وفيه: )أو ليلة ثالث وعرشين(.
)1)  املصدر السابق نفسه.

)2)  وسائل الشيعة،  ج 3، ص 327 . 
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م�رات   س�بع  والتوحي�د  باحلم�د  ركعت�ني  ص�الة   -4
واالستغفار بعدها . 

5- صالة مائة ركعة . 
6- دعاء التوسل بالقرآن .
7- دعاء اجلوشن الكبر . 

8- دعاء التوبة لإلمام السجاد \ . 
9- دعاء مكارم األخالق .

0)- زيارة أمر املؤمنني \ .
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أعمال خاصة
بليلة احلادي والعشرين 

1- زيارة أمري املؤمنني علي بن أبي طالب \:

ففي هذه الليلة ُفجع اإلسالم هبد ركن الدين وإمام املتقني 
\ ففيها تويف اإلمام برضبة أشقى اآلخرين عبدالرمحن بن 

ملجم املرادي من عام أربعني للهجرة .

وقد ذكر شـيخنا املفيـد أن هذه الليلة ينبغـي اإلكثار من 
الصـالة عـىل آل حممد عليهم السـالم،  والدعاء عىل ظامليهم 
واللعـن عـىل قاتل أمـر املؤمنني \،  ويناسـب فيها زيارة 

اإلمام \ باملأثور :

جاء يف الكايف: عـدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن 
عيسـى، عـن الرقي )1)، عن أمحد ابن زيد النيسـابوري قال: 
حدثنـي عمر بـن إبراهيم اهلاشـمي، عن عبدامللـك بن عمر 

)1)   املراد بالرقي هنا حممد ال ابنه أمحد.
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عن أسـيد بن صفوان صاحب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 
قال: )ملا كان اليوم الذي قبض فيه أمر املؤمنني \ ارتج)1) 
املوضـع بالبكاء ودهش النـاس كيوم قبض النبي د و جاء 
رجل باكًيا وهو مسع مسرتجع وهو يقول: »اليوم انقطعت 
خالفـة النبـوة « حتـى وقف عىل بـاب البيت الـذي فيه أمر 

املؤمنني \ فقال: 
َل اْلَقْوِم إِْساَلمًا َوَأْخَلَصُهْم  َرمِحََك اهللَُّ َيا َأَبا احْلََسِن ُكنَْت َأوَّ
ُهْم َيِقينـًا، َو َأْخَوَفُهـْم هللَِِّ، َو َأْعَظَمُهـْم َعنَـاًء  إِياَمنـًا، َو َأَشـدَّ
َوَأْحَوَطُهْم)2) َعىَل َرُسـوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َو آلِِه َوآَمنَُهْم َعىَل 
َأْصَحابِـِه، َو َأْفَضَلُهْم َمنَاِقـب، َو َأْكَرَمُهْم َسـَوابِق، َوَأْرَفَعُهْم 
َدَرَجًة، َو َأْقَرهَبُْم ِمْن َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َو آلِِه َو َأْشَبَهُهْم 
َفُهْم َمنِْزَلًة، َوَأْكَرُمُهْم  بِِه َهْديًا َو َخْلقًا وسمتا)3)  َو َفَعاَل، َو َأرْشَ
ْسـاَلِم َو َعْن َرُسـولِِه َو َعِن امْلُْسِلِمنَي  َعَلْيهِ ، َفَجَزاَك اهللَُّ َعِن اإْلِ
َخْرًا . َقِويَت ِحنَي َضُعَف َأْصَحاُبُه، َو َبَرْزَت ِحنَي اْسَتَكاُنوا، 
َو هَنَْضـَت ِحنَي َوَهنُـوا، َو َلِزْمَت ِمنَْهاَج َرُسـوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ 
ًا، مَلْ ُتنَاَزْع  َعَلْيـِه َو آلِِه إِْذ ُهْم َأْصَحابِِه، ] َو [ ُكنْـَت َخِليَفَتُه َحقنّ

)1)  أي اضطرب.
)2)  أي أشدهم حياطة وحفظًا وصيانة وتعهدًا .

)3)  اهلدى: الطريقة والسرة. والسمت هيئة أهل اخلر.
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َومَلْ َترضْع بَِرْغِم امْلُنَافِِقنَي، َو َغْيِظ اْلكافِِريَن، َوْكِرِه احْلَاِسِديَن، 
ْمِر ِحنَي َفِشُلوا، َو َنَطْقَت ِحنَي  َو َصُغر اْلفاِسِقنَي)1).َفُقْمُت بِاألَْ
َتَتْعَتُعـوا )2)، َو َمَضْيـَت بِنُـوِر اهللَِّ إِْذ َوَقُفـوا، فاتبعوك فهدوا، 
ُهْم َكاَلمًا،  َوُكنْـُت َأْخَفَضُهْم َصْوتًا، َو َأْعاَلُهـْم ُقنُوتًا)3)  َو َأَقلَّ
ُهْم  ُهْم َرْأيًا، َو َأْشـَجَعُهْم َقْلبًا، َو َأَشدَّ َو َأْصَوهَبُْم ُنْطقًا، َو َأْكَرَ

َيِقينًا، َو َأْحَسنَُهْم َعَماًل، َو َأْعَرفِِهْم بِاأْلُُموِر.
َق  ُل ِحنَي َتَفرَّ اًل َو آِخرًا : اأْلَوَّ ْيِن، َأوَّ ُكنُْت َو اهللَِّ َيْعُسوبًا لِلدَّ
اُس، َو اآْلَخُر ِحنَي َفِشـُلوا، ُكنَْت لِْلُمْؤِمننَِي َأبـًا َرِحياًم، إِْذ  النَـّ
َصاُروا َعَلْيَك ِعَيااًل، َفَحَمْلَت َأْثَقاَل َما َعنُْه َضُعُفوا، َوَحِفْظَت 
ْرَت إِْذ ]ا[ اْجَتَمُعوا،  ُلوا، َو َشـمَّ َمـا َأَضاُعـوا، َو َرَعْيَت َما َأمْهَ
ُعوا، َو َأْدَرْكَت أوتار َما  َت إِْذ َأرْسَ َو َعَلْوَت إِْذ َهلُعوا، َو َصَرْ

َتِسُبوا .  َطَلُبوا، َو َناُلوا بَِك َما مَلْ حَيْ
ُكنْـَت َعىَل اْلَكافِِريَن َعَذابًا َصبنّـًا َو هَنْبًا، َولِْلُمْؤِمننَِي َعْمدًا 
َوِحْصنـًا، فِْطـَرُة َو اهللَِّ بنعامئهـا َوُفـْزُت بحبائهـا، َوَأْحـَرَزْت 
ُتـَك، َو مَلْ َيـِزْغ  سـوابقها، َو َذَهَبـْت بفضائلهـا، مَلْ ُتْفَلـْل ُحجَّ

)1)   يف بعض النسخ ]وضغن الفاسقني[ وهو احلقد. والفشل: اجلبن.
)2)   التعتعة يف الكالم: الرتدد فيه من حرص أوعى.

)3)  يف بعض النسخ ]أعالهم قدما وأطيبهم كالما وأصوهبم منطقا[.
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ُبْن َنْفُسَك َو مَلْ خَتِر)1). َقْلُبَك، َو مَلْ َتْضُعْف َبِصَرُتَك، َو مَلْ َتْ
ُكُه اْلَعَواِصُف، َو ُكنَْت َكاَم َقاَل : َأِمَن  رِّ ُكنْـَت َكاجْلََبِل اَل حُتَ
اُس يِف ُصْحَبتِـَك َو َذاُت َيـَدَك، َو ُكنَْت َكاَم َقـاَل : َضِعيفًا  النَـّ
ـًا يِف َأْمـِر اهللَِّ، ُمَتَواِضعًا يِف َنْفِسـَك، َعظِياًم ِعنَْد  يِف َبَدنِـك، َقِوينّ
اهللَِّ، َكبِرًا يِف اأْلَْرِض، َجِلياًل ِعنَْد امْلُْؤِمننَِي، مَلْ َيُكْن أِلََحٍد فِيَك 
َمْهَمـز، َو اَل لَِقاِئـٍل فِيَك َمْغَمز ] َو اَل أِلََحٍد فِيَك َمْطَمع [ َواَل 
لِيُل ِعنَْدَك َقِويُّ َعِزيُز َحتَّى  ِعيُف الذَّ أِلََحـٍد ِعنَْدَك َهَواَدة، الضَّ
ـِه، َو اْلَقـِويُّ اْلَعِزيُز ِعنَْدَك َضِعيـُف َذلِيل َحتَّى  َتْأُخـَذ َلُه بَِحقِّ
، َو اْلَقِريـُب َو اْلَبِعيُد ِعنَْدَك يِف َذلَِك َسـَواء،  َتْأُخـَذ ِمنْـُه احْلَـقَّ
ْفـُق، َو َقْوُلـَك ُحْكـم َو َحْتـم  ـْدُق َو الرِّ َشـْأُنَك احْلَـقُّ َو الصِّ
َوَأْمـُرَك ِحْلـم َو َحْزم، َو َرْأُيـَك ِعْلم َو َعْزم فِيـاَم َفَعْلَت، َوَقْد 
َراِن، َو اْعَتَدَل  ـبِيِل، َوَسـْهِل اْلَعِسـِر   َو ُأْطِفَئْت النِـّ هَنَْج السَّ
ْسـاَلم، َفَظَهـَر َأْمِر اهللَِّ َو َلـْو َكِرَه  يـِن، َو َقـِوَي بَِك اإْلِ بِـَك الدِّ
ْسـاَلُم َو امْلُْؤِمنُوَن، َو َسـَبْقَت َسـْبقًا  اْلكافُِروَن، َوَثَبْت بَِك اإْلِ
َبِعيـدًا، َو َأْتَعْبَت َمْن َبْعَدَك َتَعبًا َشـِديدًا، َفَجَلْلَت َعِن اْلُبَكاِء، 
ـاَمِء، َوْهَدت ُمِصيَبُتَك اأْلََناِم، َفإِنَّا هللَِِّ  ُتَك يِف السَّ َو َعُظَمْت َرِزيَّ
ْمنَا هللَِِّ َأْمَرُه،  َو إِنَّـا إَِلْيـِه َراِجُعوَن، َرِضينَا َعِن اهللَِّ َقَضاُه، َو َسـلَّ

َفَواهللَِّ مَلْ ُيَصاْب امْلُْسِلُموَن بِِمْثِلَك َأَبدًا. 

)1)   من اخلرور وهو السقوط وىف بعض النسخ ]ومل ختل[.
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ُكنْـَت لِْلُمْؤِمنِـنَي َكْهفًا َو ِحْصنًا، َو ُقنَة )1)، راسـيًا، َو َعىَل 
اْلَكافِِريـَن ِغْلَظـًة َو َغْيظـًا، َفَأحْلََقـَك اهللَُّ بِنَبِيِّـِه، َو اَل َأْحَرْمنَـا 

نَا َبْعَدَك .  َأْجَرَك، َو اَل َأَضلَّ

َو َسَكَت اْلَقْوِم َحتَّى اْنَقَض َكاَلِمِه َو َبَكى َو َبَكى َأْصَحاِب 
َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َو آلِِه ُثمَّ طلبوه َفَلْم يصادفوه)2)«.

2 ــ االعتكاف : 
فقـد روى الكلينـي أنـه كاَن الباقـر \ إذا كاَنـت َليَلة 
عاء حتى يزول  إحدى وَعرشين وثالث وَعرشين أخذ يف الدُّ

الليل )ينتصف( فإذا زال الليل صىلنّ .
وُيسـَتحب االعتكاف يف هذه العرش وَلُه فضل كثر وُهَو 
أفضـل األوقـات لالعتـكاف. َوروي أن االعتـكاف يعـدل 
حجتـني وعمرتـني . وكاَن رسـول اهلل ج إذا كاَن العـرش 
ر  األواخر اعتكف يف املسجد وضبت َلُه قبة ِمن َشـْعٍر وَشمَّ

املئزر وطوى فراشه.

3ـ دعاء أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له :
هـذا الدعاء املختـص بليلة إحدى وعرشيـن مروي عن 

)1)    القنة بالضم والنون: اجلبل،  وراسيًا أي ثابتًا.
)2)   الكايف - الشيخ الكليني - ج 1 - ص 454 - 456
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النبي ج:)1)

ْشيَهُد 
َ
ُ، َو أ

َ
يَك ل  َشِ

َ
ُ وَْحيَدُه ال  اللَّ

َّ
َ إِال

َ
 إِل

َ
ْن ال

َ
ْشيَهُد أ

َ
 »أ

، َو انلَّاَر  َنََّة َحيقُّ
ْ
نَّ ال

َ
ْشيَهُد أ

َ
يداً َعبْدُه َو رَُسيوُل، َو أ نَّ ُمَمَّ

َ
أ

نَّ الرَّبيِّ َربيِّ 
َ
ْشيَهُد أ

َ
ُقبُوِر، َو أ

ْ
َ َيبَْعيُث َمْن ِف ال ْن اللَّ

َ
، َوأ َحيقٍّ

يال لَِميا يُِريُد،  َفعَّ
ْ
نَّيُه ال

َ
ْشيَهُد أ

َ
ُ، َو أ

َ
َ ل  َودلَ

َ
ُ، َو ال

َ
ييَك ل  َشِ

َ
ال

افِع َمْن يَشياُء،  َقاِهُر َمْن يَشياُء، والواضع َمْن يَشياُء، َو الرَّ
ْ
َوال

َِكيُم، 
ْ
َعِليُم احل

ْ
َغُفوُر الرَِّحيُم، ال

ْ
ِعبَاِد، ال

ْ
ُملُوِك، َراِزُق ال

ْ
َمِلك ال

 
َ

نََّك َسيييِِّدي َكَذلَِك َو فَْوَق َذلَِك، ال
َ
ْشَهُد - َسبْعاً - أ

َ
ْشيَهُد أ

َ
أ

 ، ٍد َوآِلِ َواِصُفوَن ُكنَْه َعَظَمِتَك، اللَُّهيمَّ َصليِّ ىلَعَ ُمَمَّ
ْ
َيبْلُيُغ ال

َهاِدي 
ْ
نْيَت ال

َ
 تُِضلَّيِن َبْعيَد إِْذ َهَديْتَيِن إِنََّك أ

َ
َو اْهيِدِن َو ال
.(2( » َمْهِديُّ

ْ
ال

 4 ـ دعاء ال إله إال أنت مقلب القلوب واألبصار: 

و هـذه الروايـة متثـل نموذجًا رائعـًا من عبـادة الصادق 
\ ليلـة احلادي والعرشين،  فقـد  روي َعن محاد بن عثامن 

)1)  إقبال األعامل - السيد ابن طاووس ج 1 ص 360، عنه  بحار األنوار، 
ج 95  ص 153. 

)2)  املصدر السابق نفسه.
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قـاَل:  »دخلـت َعىل الصادق \ َليَلة إحـدى وَعرشين ِمن 
َشهر َرَمضان فقاَل يل:  يا محاد اغتسلت؟ فقلت: نعم ُجِعلُت 

فداك، فدعا بحصر. 

ل،  َفَلْم يـزل يصيل وأنا أصيلنّ  ثـم قـاَل : إيلَّ لزقي )1) فصنّ
إىل لزقـه حتـى فرغنا ِمـن مجيع صلواتنا،  ثم أخـذ يدعو وأنا 
ـن َعـىل دعائه إىل أن اعـرتض الَفجر فأذن وأقـاَم،  ودعا  أؤمِّ
بعـض غلامنـه،  فقمنا خلفه،  فتقـدم فصىلنّ بنا الغـداة،  فقرأ 
ىل ويف الركعة  ا َأنَزلناُه يف َليَلة الَقدر يف األونّ بفاحتـة الكتاب وإننّ
الثنّانَِية بفاحتة الكتاب َوُقْل ُهَو اهلل احد فلامنّ فرغنا ِمن التسبيح 
والتحميـد والتقديـس والثنـاء َعـىل اهلل َتعـاىل والصالة َعىل 
عاء جلميع املؤمنني  رسول اهلل )صىلنّ اهلل عليه وآله وسلم( والدُّ
وامُلؤِمنات واملسلمني واملسلامت خرَّ ساجدًا ال أسمع ِمنُه إاِلنّ 

الننّفس ساعة طويلة ثم سمعته َيقول:

 
َّ

َ إِال
َ

بَْصياِر، ال إِل
َ ْ
ُقلُيوِب َو األ

ْ
نْيَت ُمَقليِّيِب ال

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ال إِل

نَْت 
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ِْهيْم، ال إِل

َ
ِق باَِل َحاَجٍة ِفييَك إِل

ْ
َل

ْ
نْيَت َخاِليُق ال

َ
أ

نَْت 
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ِكَك َشْ ء، ال إِل

ْ
 َينُْقُص ِمْن ُمل

َ
يِق َو ال

ْ
َل

ْ
ُمبْيِدُئ ال

 
َّ

َ إِال
َ

ُموِر، ال إِل
ُ ْ
نَْت ُمَدبيُِّر األ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ُقبُوِر، ال إِل

ْ
بَاِعُث َمْن ِف ال

)1)  اللزق : اللصق،  هو لزقي أو بلزقي أي جنبي .
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َماِء ِف 
ْ
نَْت ُمِْرَي ال

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
َبَابِيَرِة . ال إِل

ْ
نْيَت َديَّياِن َو َجبَّاَر ال

َ
أ

َماِء ِف انلَّبَاِت، ال 
ْ
نْيَت ُمِْرَي ال

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
اِء، ال إِل مَّ ْخيَرِة الصَّ الصَّ

نَْت ُمِْصَ َعَدَد 
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
َن َطْعَم اثليَِّماِر، ال إِل نْيَت ُمَكويِّ

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
إِل

نْيَت ُمِْصَ َعَدَد 
َ
 أ

َ
ال

َ
يَحاِب، ال إَِل أ ِْملُُه السَّ

َ
َقْطيِر َو َميا ت

ْ
ال

نْيَت ُمِْصَ َما ِف 
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
َهَواِء، ال إِل

ْ
َيياُح ِف ال ِْري بِِه الريِّ

ُ
َميا ت

نَْت ُمِْصَ َما يَِدبُّ ِف 
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
َِحاِر ِمْن َرْطٍب َو يَابٍِس، ال إِل

ْ
ال

َى .  ْطبَاِق الرثَّ
َ
َِحاُر َويِفُّ أ

ْ
ُظلَُماِت ال

ثَْرَت 
ْ
ِو اْستَأ

َ
يَْت بِِه َنْفِسَك، أ ي َسيمَّ ِ

َّ
لَُك بِاْسِمَك ال

َ
ْسيأ

َ
 أ

اك بِِه  لَُك بُِكليِّ اْسيٍم َسمَّ
َ
ْسيأ

َ
َغيِْب ِعنِْدَك، َو أ

ْ
ِم ال

ْ
بِِه ىلَع ِعل

َحد ِمْن 
َ
ْو أ

َ
ْو َشيِهيد أ

َ
يق أ ْو ِصديِّ

َ
ِقَك، ِمْن نَِبٍّ أ

ْ
َحيُد ِميْن َخل

َ
أ

َجبَْت، 
َ
ي إَِذا ُدِعيَت بِِه أ ِ

َّ
لَُك بِاْسِمَك ال

َ
ْسيأ

َ
َماَلئَِكِتَك، َو أ

ْهِل 
َ
ٍد َو أ َك ىلَعَ ُمَمَّ لَُك ِبَقيِّ

َ
ْسأ

َ
ْعَطيَْت . َو أ

َ
َت بِِه أ

ْ
َو إَِذا ُسيئِل

وَْجبْتَُه ىلَعَ 
َ
ي أ ِ

َّ
ِهُم ال بَيِْتيِه َصلََواتَُك َعلَيِْهْم َو بََرَكتَِك، َو ِبَقيِّ

يٍد َعبِْدَك  َ ىلَعَ ُمَمَّ ْن تَُصليِّ
َ
َنْفِسيَك، وأنلتهيم بِِه فَْضِليَك، أ

ياِطِع َبينْيَ  ْيَك بِإِْذنِيَك وساجيك السَّ
َ

اِع إِل َورَُسيولَِك ادلَّ
عالَِمنَي، 

ْ
تَُه رَْحَيًة لِل

ْ
رِْضيَك َو َسيَمائَِك، َو َجَعل

َ
ِعبَياَدَك، ِف أ

نَْذَرنَا 
َ
ُمْؤِمنُوَن، فبرشنا جبزيل ثََوابَك، َو أ

ْ
نُوراً اْسيتََضاَء بِِه ال

َقيِّ 
ْ
َقيِّ ِمْن ِعنِْد احل

ْ
نَُّه قَْد َجاَء بِاحل

َ
ْشَهُد أ

َ
ِلَم ِمْن َعَذابَِك . أ

َ ْ
األ

َعذاَب 
ْ
بُوُه ذائقوا ال يَن َكذَّ ِ

َّ
نَّ ال

َ
ْشَهُد أ

َ
ُمرَْسِلنَي، َو أ

ْ
َق ال َو َصدَّ
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ِلَم . 
َ ْ
األ

، يَا َربَّياهْ يَا َربَّاهْ يَيا َربَّاهْ،  ُ ُ يَيا اللَّ ُ يَا اللَّ لَُك يَيا اللَّ
َ
ْسيأ

َ
 أ

 

َي، 
َ

َي يَا َمْوال
َ

َي يَا َمْوال
َ

يَا َسييِِّدي يَا َسييِِّدي يَا َسييِِّدي، يَا َمْوال
ْن 

َ
ٍد َوأ يٍد َو آِل ُمَمَّ َ ىلَعَ ُمَمَّ ْن تَُصليِّ

َ
َغَداِة أ

ْ
لَُك ِف َهيِذهِ ال

َ
ْسيأ

َ
أ

 َّ ْن َتُمنَّ َعَ
َ
ْوفَِر ِعبَاِدَك وسيائليك نَِصيبياً، َوأ

َ
يِن ِميْن أ

ْ
َْعل

َ
ت

اِحِنيَ  .  رَْحَم الرَّ
َ
بَِفَكِك َرَقبَِت ِمَن انلَّاِر، يَا أ

لَُك ِمْن َعِظيِم 
َ
ْسيأ

َ
َُك َو َما لَْم أ تلْ

َ
لَُك جِبَِميِع َما َسيأ

َ
ْسيأ

َ
َو أ

ْهِل 
َ
ٍد َو أ َ ىلَعَ ُمَمَّ ْن تَُصليِّ

َ
َجاَللَِك، َما لَْو َعِلْمتُُه لسأتلك بِِه، أ

ْصِفيَائَِك 
َ
ْوِلَائَِك َو أ

َ
َج ِمْن بَِفرِْجِه فَْرَج أ َذن لََفرَّ

ْ
ْن تَأ

َ
بَيِْتِه، َوأ

ْل َذلَِك يَا  الِِمنَي وتهلكهيم، َعجيِّ ِقيَك، َو بِِه تَِبيُد الظَّ
ْ
ِميْن َخل

َراِم ِف 
ْ
ك ِ

ْ
َياَلِل َو اإل

ْ
ْعِطيِن ُسيْؤِل يَا َذا ال

َ
َعالَِمينَي، َو أ

ْ
رَبَّ ال

ِخَرِة . 
ْ

ْنيَا َو آِجِل ال َُك لعاجل ادلُّ تلْ
َ
يِع َما َسأ َجِ

ِت  يِن َعرْثَ
ْ
قِل

َ
َوِريِد، أ

ْ
َّ ِمْن َحبْيِل ال قْيَرُب إِلَ

َ
 يَيا َميْن ُهَو أ

يِن بَِقَضياِء َحَوائِيِ�، يا َخاِلِق َو يَيا َراِزِق َو يَا باعيث، 
ْ
قِل

َ
َوأ

ٍد  يٍد َو آِل ُمَمَّ َو ييا ُمْيِ�َ ِعَظياِم َو يِهَ َرِميم، َصليِّ ىلَعَ ُمَمَّ
اِحِنيَ .  رَْحَم الرَّ

َ
َواْستَِجْب ِل ُداَعِئ يَا أ

فلام فرغ رفع رأسـه قلت: جعلت فداك سـمعتك وأنت 
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تدعـو بفرج مـن فرجه فرج أصفيـاء اهلل وأوليائه، أو لسـت 
أنـت هـو؟ قـال : ال،  ذاك قائـم آل حممـد \. قلت : فهل 
خلروجه عالمة ؟ قال: نعم كسـوف الشـمس عند طلوعها، 
ثلثـي سـاعة من النهـار، وخسـوف القمر ثـالث وعرشين، 
وفتنة يصـل أهل مرص البالء وقطع السـبيل، اكتِف بام بينُت 
ْع أمر صاحبك ليلك وهنارك، فان اهلل كل يوم هو  لـك، وتوقَّ
يف شـأن ال يشغله شأن عن شأن،  ذلك اهلل رب العاملني، وبه 

حتصني أوليائه وهم له خائفون«)1).

 5 ـ دعاء ال إله إال اهلل  مدبر األمور  :

ذكر السيد ابن طاووس هذا الدعاء يف كتابه اإلقبال نقاًل 
عن كتب عتيقة ويقرأ يف ليلة إحدى وعرشين :

ُهيور، َو  ُميوِر، َو ُميرَصيِِّف ادلُّ
ُ ْ
، ُمَدبيِّيُر األ ُ  اللَّ

َّ
َ إِال

َ
)ال إِل

َزِلَِّتيِه َو قَِدِمه، 
َ
ْكَمِتِه، َدالَّية ىلَعَ أ يعياً ِبِ ْشييَاِء َجِ

َ ْ
َخاِليِق األ

ل 
َ
فَة ِمنُْه َو رَْحَة، لَيَْسأ

ْ
َواِجبَِة لَِما يََشياُء، َرأ

ْ
ُُقوِق ال

ْ
َجاِعل احل

ُمُل إَِجابَِة ُداَعئِِه بَِها آِمل . فَُسبَْحاَن ِمْن َخلََق، 
ْ
بَِها َسائِل َو يَأ

ِْه َموُْجودة، َو ُسبَْحاَن 
َ

وََسيائُِل إِل
ْ
ِْه َكِثَرة، َو ال

َ
ْسيبَاِب إِل

َ ْ
َو األ

 تطيف 
َ

 تسيتذل َحاَجة، َو ال
َ

 يعتيوره فَاقَة، َو ال
َ

ي ال ِ
َّ

ِ ال اللَّ

)1)  بحار األنوار،  ج  98، ص 157 – 158. 
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 َسَخُط َخاِلق، 
َ

 َيَْذُر إِْبَطاُء ِرْزق  َراِزق، َو ال
َ

وَرٍة، َو ال بِِه َضُ
ِياَلِل مقهور، ِف 

ْ
َقِدييُر ىلَعَ رَْحَيِة َميْن ُهَو بَِهيِذهِ ال

ْ
إِنَّيُه ال

فَ
ِْه 

َ
ُموِر، َو إِل

ُ ْ
مضائقهيا َمُْصور، َيَياُف َو يَرُْجو َمْن بِيَيِدهِ األ

ٍد  َمِصيُر، َو ُهيَو ىلَعَ َما يَشياُء قَِدييُر . اللَُّهمَّ َصيليِّ ىلَعَ ُمَمَّ
ْ
ال

لَِة، 
َ

ال َعبِْدَك َو رَُسيولَِك َو نَِبييَِّك، مؤدي الريَِّسالَِة، وموضح ادلَّ
ْنَهَج َسيِبيِل َحاَللَِك َو 

َ
وَْصَل ِكتَابََك، َو اْسيتََحقَّ ثََوابَُك، َو أ

َ
أ

ْعاَلَمَك . 
َ
َحَراِمَك، َو َكَشَف َعْن شعائرك َو أ

َت ِفيَها 
ْ
نَْزل

َ
َقيَدِر، َو أ

ْ
 فَياٍن َهيِذهِ اللَّيْلَُة الَِّت وسيمتها بِال

ْلَُة َمَواِهِب 
َ

ِف َشْهٍر، َو يِهَ ل
ْ
ل
َ
ِر، وفضلتها ىلَعَ أ

ْ
ك ُمَْكم اليِّ

ان َمْن بَاَء ِفيَها  َمْقبُوِلينَي، َو َمَصائِِب املردودين َفيَا ُخيْ�َ
ْ
ال

ي ِفيَها بِرَْحَِتيِه . اللَُّهمَّ فَاْرُزقِْن  بَِسيَخِطِه، َو يا َويَْح ِمْن َحظيِّ
َجٍل 

َ
 َما َعُظَمْت ِمنَْهيا ِمْن َغْرِ ُحُضوِر أ

َ
ِقيَاِمَهيا َو انلََّظَر إِل

ْقِن ِفيَها ِلَعَمل   فَْوتَُه، َو َوفيِّ
َ

ل َو ال مَّ
َ
 انِْقَطاَع أ

َ
 قََرابٍَة، َو ال

َ
َوال

فُُه، وََخْر  ٍع تَرَْحَُه، َو َش ترَْصِ تَْرَفَعُه، َو ُداَعء تُْسِمْعُه، َو تََضُّ
ُرُه، َو  َتَهبُيُه، َو ُغْفيَران تُوِجبُُه، َو ِرْزق توسيعه، َو َدنَيٍس ُتَطهيِّ
ة  يَُه، وَِصحَّ إِثٍْم َتْغِسيلَُه، َو ِديِن َتْقِضيَه، َو َحقُّ تتحمله َو تُؤَديِّ
ْمَراٍض تَْكِشَفَها، 

َ
َها، َو اَعِفيٍَة تنميها، وأشعاث تلمها، َو أ تُِتمُّ

ُفَها،  َو َصنَْعة  تكنفها، َو َمَواِهب تَْكِشَفَها، َوَمَصائِب ترَْصِ
ْعَداء تغلبهم وتقهرهم، َوتَْكِف 

َ
ْهل تصلحهم، َو أ

َ
د َو أ

َ
ْوال

َ
َو أ
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ْمُرُهْم، َو َتْقِدر ىلَعَ قدرتهم، وتسطو بسطواتهم، 
َ
ُهمُّ ِمْن أ

َ
َما أ

 ُصُدورِِهْم، وخترس 
َ

يِْديِهْم إِل
َ
َوتَُصوُل ىلَعَ صوالتهم، َو ُتَغل أ

ِسنَِتِهْم، َو تَُردُّ رؤوسهم ىلَعَ ُصُدورِِهْم . 
ْ
ل
َ
َعْن مكريه أ

َغْدِر 
ْ
َْغ، َو ُمَصارََعَة ال ِفِن الْ

ْ
َي اك

َ
 اللَُّهمَّ َسييِِّدي َو َمْوال

يِع  ِفِن َسيييِِّدي َش ِعبَياَدَك، واكف َشَّ َجِ
ْ
َو َمَعاِطِبيِه، َو اك

َّ ِف  َل َعَ َيْرَاِت ِمنيِّ َحتَّ ُتيْ�ِ
ْ
ِعبَياَدَك، َو انْيرُشْ َعلَيِْهيْم ال

ُمْؤِمنَياِت 
ْ
ُمْؤِمِنينَي َو ال

ْ
ييَع ال يَّ َو َجِ ِخِرييَن، َو اْذُكيْر َوادِلَ

ْ
ال

رى َسييِّد قَِريب ِلُعبَيٍْد َو إَِماٍء فَاَرقُوا 
ْ
بِرَْحَِتَك َو َمْغِفَرتَِك، ِذك

وا َعِن انليَِّداَء، وَِحلُوا  األحباء، َو َخرُِسيوا َعِن انلَّْجَوى َو َصمُّ
ِىَل . 

ْ
َى، وتمزقهم ال ْطبَاِق الرثَّ

َ
أ

ْيتُيُه  دَّ
َ
َّ َحّقياً َوقَيْد أ يَّ َعَ وَْجبْيَت لِيوادِلَ

َ
 اللَُّهيمَّ إِنَّيَك أ

 َمْن 
َّ

 قُيْدَرٍة ِل ىلَعَ قََضائِِه إِال
َ

ْيَك، إِْذ ال
َ

بِااِلْسيِتْغَفاِر لَُهَميا إِل
ِجَهتُيَك، َو فُرَِضِت لَُهَميا ِف ُداَعِئ فَرْضاً قَْد أوفدته َعلَيَْك، 
 

َ
نْيَت َتْقِدُر، َو ُكنَْت ال

َ
ُقيْدَرِة ىلَعَ َواِجِبَها، َو أ

ْ
إِْذ َحلَّيْت ِب ال

 
َ

وَْجبَْت، َو ال
َ
ِْلْل ِب ِفيَما أ

ُ
 ت

َ
نَْت َتْمِلْك . اللَُّهيمَّ ال

َ
ْمِليَك َو أ

ُ
أ

َجبْتُُه، 
َ
ِن ِف ُكَّ َصاِلٍح ُداَعٍء أ

ْ
ك ْشِ

َ
تَُسيليِّْمِن ِفيَما فََرْضَت، َو أ

 َمْن 
َّ
ُمْؤِمنَاِت، إِال

ْ
ُمْؤِمِننَي َو ال

ْ
يِع ال ْشَك ِف َصاِلِح ُداَعِئ َجِ

َ
َو أ

ِاَلفََة 
ْ
ْعِقْب بُِسوِء ال

َ
ْوِلَاَءَك، َو َحارََب أصفياءك، َو أ

َ
اَعَدى أ
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ُ
بَْرأ

َ
إِنيِّ أ

ِِه، وانطوى ِف غوايته، فَ
َ

نِْبيَياَءَك، َو َماَت ىلَعَ َضاَلتل
َ
أ

َقائُِم ىلَعَ ُكيِّ َنْفٍس بَِما َكَسيبَْت، 
ْ
نَْت ال

َ
َْك ِمَن ُداَعء لَُهْم . أ

َ
إِل

نَْت  ُسبْحانََك 
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
ُموبِق بالكبائر باَِل إِل

ْ
ار للصغاير  َو ال َغفَّ

اِحِنيَ ،  رَْحَم الرَّ
َ
َفتََك يَا أ

ْ
يِّ َرأ الِِمنَي، فَانرُْشْ َعِ إِنيِّ ُكنُْت ِمَن الظَّ

ِد انلَِّبيِّ َو آِلِ َو َسلََّم َكِثراً))1). ُ ىلَعَ ُمَمَّ َو َصىلَّ اللَّ

6-  من أدعية العشر األواخر :

دعاء: اقسم لي حلماً :

ماً يَُسدُّ 
ْ
ٍد َواقِْسْم ل ِحل ٍد، َوآِل ُمَمَّ )اَللّيُهمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ

َّ ِمْن ُكيِّ َضاللٍَة، وَِغىًن  َْهِل، َوُهدًى َتُمنُّ بِِه َعَ
ْ
َعيّن باَب ال

ًة تَيُردُّ بِها َعّن ُكَّ َضْعٍف،  تَُسيدُّ بِِه َعّن بياَب ُكيِّ َفْقٍر، َوقُوَّ
، َوِرْفَعًة تَْرَفُعن بِها َعْن ُكيِّ  وَِعيّزاً تُْكِرُمن بِِه َعيْن ُكيِّ ُذلٍّ
َضَعٍة، َواَْمناً تَُردُّ بِِه َعّن ُكَّ َخوٍْف، واَعِفيًَة تَْسيُ�ُين بِها َعْن 
مياً َتْفتَيُح ل بِِه ُكَّ يَقينٍي، َوَيقينياً تُْذِهُب بِِه 

ْ
ُكيِّ بَيالٍء، وَِعل

، وَُداعًء تَبُْسيُط ل بِِه اإلجابة ف هِذهِ اللَّيْلَِة،  َعّن ُكَّ َشيكٍّ
َويف هِذهِ الّسياَعِة، الّساَعَة الّساَعَة الّساَعَة يا َكريُم، وََخْوفاً 
نُوِب،  ُوُل بِها بَيْن َوَبنْيَ الُّ

َ
تَنْيرُشُ ل بِِه ُكَّ رَْحٍَة، وَِعْصَمًة ت

)1)  إقبال األعامل ج 1 ص 360، عنه  بحار األنوار، ج 98، ص 152  
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َمْعُصوُمنَي ِعنْيَدَك، بِرَْحَِتَك يا اَرَْحَم 
ْ
َحيّت اُفِْلَح بِها ِعنْيَد ال

الّراِحنَي( )1).

دعاء يا موجل الليل يف النهار :    

عـن أب عبـد اهلل عليه السـالم قـال : يقول أول ليلـة من العرش 
األواخر:

)يَا ُموِلَج اللَّيْل ِف انلََّهاِر َو ُموِلَج انلََّهاَر ِف اللَّيِْل، َوُمِْرَج 
، يَا َراِزَق َمْن يََشاُء  َحيِّ

ْ
َمييِِّت ِمَن ال

ْ
َمييِِّت َو ُمِْرَج ال

ْ
َحيِّ ِمَن ال

ْ
ال

 ، ُ ُ يَا اللَّ ُ يَا رَِحيُم، يَا اللَّ ُ يَا رحن، يَا اللَّ بَِغْرِ ِحساٍب، يَا اللَّ
ُْسيىَن، 

ْ
ْسيَماُء احل

َ ْ
ُ لََك األ ، يَا اللَّ ُ ُ يَا اللَّ ، يَا اللَّ ُ ُ يَيا اللَّ يَيا اللَّ

ُء . 
َ

ال
ْ

َياُء َو ال ِكرْبِ
ْ
يَا َو ال

ْ
ُعل

ْ
ْمثَاُل ال

َ ْ
َواأل

ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم إِْن ُكنَْت قََضيَْت  لَُك بِاْسِمَك ِمْسِب اللَّ
َ
ْسأ

َ
أ

ْمٍر َحِكيٍم، 
َ
وِح ِمْن ُكُّ أ َماَلئَِكِة َو الرُّ

ْ
َل ال ِف َهِذهِ اللَّيْلَِة َتَ�ُّ

يَعَداِء، َو  ٍد، َو اْجَعِل اْسيِ� ِف السُّ ٍد َو آِل ُمَمَّ فََصليِّ ىلَعَ ُمَمَّ
َهَداِء، َو إِْحَساِن ِف ِعليِّييِّنَي َو إَِساَءِت َمْغُفوَرًة،  ُروِح َمَع الشُّ
يكَّ  ِب، َو إِيَماناً يُْذِهُب الشَّ

ْ
ْن َتَهيَب ِل يَِقينياً ُتبَاِشُ بِِه قَل

َ
َوأ

ْنيَا َحَسينًَة و ف  ، َو رًِضيا بَِما قََسيْمَت ِل، آتِيِن ِف ادلُّ َعينيِّ

)1)   إقبال األعامل - السيد ابن طاووس - ج 1 - ص 363 .
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ِخَرِة َحَسنًَة َو قِِن َعَذاَب انلَّاِر . 
ْ

ال

نَابََة  ِ
ْ

ْغبََة َو اإل َرَك َو ُشْكَرَك َو الرَّ
ْ
َو اْرُزقِْن يَا رَبيِّ ِفيَها ِذك

ْقَت  ا َوفَّ بُُّه َو تَيْرَض، َو لَمَّ ِ
ُ

ْيَك، َو اتلَّْوَبيَة َو اتلَّْوِفيَق لَِما ت
َ

إِل
اِحِنيَ ،  رَْحَم الرَّ

َ
اَلُم يَا أ ٍد َعلَيِْه َو َعلَيِْهُم السَّ ُ ِشيَعة آِل ُمَمَّ

َ
ل

ْغِنِن 
َ
تَِك، َو أ  َتْفِتينيِّ بَِطلَِب َميا َزَويَْت َعنيِّ ِبَْولَِك َو قُوَّ

َ
َوال

يَا رَبيِّ بِِرْزٍق ِمنَْك َواِسُع ِبَاَللَِك َعْن َحَراِمَك . 

ْج َعنيِّ ُكيِّ َهمٍّ  يِة ِف َبْطِن َو فَْرِج، َوفيِّيِرّ ِعفَّ
ْ
َو اْرُزقْيِن ال

َقْدِر ىلَعَ 
ْ
يْق ِل اللَّيْلَِة ال  تُْشيِمْت ِب َعُدويِّي، َو َوفيِّ

َ
، َو ال َو َغمٍّ

ٍد  داً َو آَل ُمَمَّ ُ ُمَمَّ
َ

ْقَت ل ْقِن لَِما َوفَّ َحد، َو َوفيِّ
َ
فَْضِل َما َرآَها أ

َ
أ

ياَعَة  َصلََواتُيَك َعلَيْيِه َو َعلَيِْهيْم، َو اْفَعْل ِب َكَذا َو َكَذا السَّ
اَعَة - َحتَّ َينَْقِطَع انلَّْفِس( )1). السَّ

 دعاء أعوذ جبالل وجهك الكريم :

عن ابن أب عمر،  عن أب عبد اهلل \ قال :

)َتُقوُل يِف اْلَعرْشِ اأْلََواِخِر ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ُكلَّ َلْيَلٍة :

َأُعـوُذ بَِجـاَلِل َوْجِهـَك اْلَكِريـِم، َأْن َينَْقـِضَ َعنِّي َشـْهُر 

)1)   إقبال األعامل - السيد ابن طاووس - ج 1 - ص 362- 363 .
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َرَمَضـاَن، َأْو َيْطُلَع اْلَفْجـُر ِمْن َلْيَلتِي َهـِذِه، َو َبِقَي َلَك ِعنِْدي 
ُبنِي َعَلْيِه َيْوَم َأْلَقاَك(.)1) َتبَِعة َأْو َذْنب ُتَعذِّ

دعاء اللهم إنك قلت يف كتابك املنزل :   

حممد بن أب عمر،  عن مرازم،  عن أب عبد اهلل \ أنه 
كان يقول يف كل ليلة من العرش األواخر :

ِل: ﴿ڳ ڳ ڱ  ُمْ�َ
ْ
َت ِف ِكتَابَِك ال

ْ
)امهلل إِنََّك قُل

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ڻۀ﴾)2)، َفَعظَّْمـَت ُحْرَمَة َشـْهَر َرَمَضاَن بِـاَم َأْنَزْلَت فِيِه 
ِمـَن اْلُقْرآِن، َوَخَصْصَتُه بَِلْيَلِة اْلَقْدِر، َو َجَعْلَتَها َخْرًا ِمْن َأْلِف 
ام َشْهِر َرَمَضاَن َقْد اْنَقَضْت، َو َلَيالِيِه َقْد  َشْهٍر. اللَُّهمَّ َو َهِذِه َأيَّ
ـي ِمنُْه إىَِل َما َأْنـَت َأْعَلُم بِِه ِمنِّي،  ُت َيا إهَِلِ َمـْت، َوَقْد رِصْ َترَصَّ

َوَأْحَص لعدده ِمَن اخْلَْلِق َأمْجَِعنَي . 

ُبـوَن، َو َأْنبَِياُؤَك  َفَأْسـَأُلَك باَِم َسـَأَلَك بِـِه َماَلِئَكُتـَك امْلَُقرَّ
ٍد َو آِل  َ َعـىَل حُمَمَّ احِلُـوَن، َأْن ُتَصـيلِّ امْلُْرَسـُلوَن، َو ِعَبـاُدَك الصَّ
اِر، َو ُتْدِخَلنِي اجْلَنََّة بَِرمْحَتَِك،  ـٍد، َوَأْن َتُفكَّ َرَقَبتِي ِمَن النَـّ حُمَمَّ

)1)   رواه الصدوق يف الفقيه 2 : 161، و الكليني يف الكايف 
)2)  البقرة : 185 .
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ِب، َو َتْسَتِجيَب  َل َعيَلَّ بَِعْفِوَك َو َكَرِمَك، َو َتَتَقبََّل َتَقرُّ َوَأْن َتَتَفضَّ
ُدَعاِئـي َو مَتُـنَّ َعيَلَّ بِاأْلَْمِن َيـْوَم اخْلَْوِف ِمْن ُكلِّ َهـْوٍل َأْعَدْدَتُه 

لَِيْوِم اْلِقَياَمِة . 

ـي َو َأُعـوُذ بَِوْجِهَك اْلَكِريِم، َو بَِجاَللِـَك اْلَعظِيِم، َأْن   إهَِلِ
اُم َشـْهِر َرَمَضـاَن َو َلَيالِيِه، َو َلَك ِقَبـيِل َتبَِعة َأْو َذْنب  َتنَْقِضَ َأيَّ
ي، مَلْ َتْغِفْرَها يِل .  َها ِمنِـّ ُتَؤاِخـْذيِن بِـِه َأْو َخطِيَئة ُتِريـُد َأْن َتْقَتصَّ
َسـيِِّدي َسيِِّدي َسيِِّدي، َأْسـَأُلَك َيا اَل إَِلَه إاِلَّ َأْنَت إِْذ اَل إَِلَه إاِلَّ 
ًا،  ـْهِر َفـاْزَدْد َعنِّي َرضنّ َأْنـَت إِْن ُكنَْت َرِضيَت َعنِّي يِف َهَذا الشَّ
ي َيا َأْرَحَم  ي َفِمـَن اآْلَن َفاْرَض َعنِـّ َو إِْن مَلْ َتُكـِن َرِضيـَت َعنِـّ
امِحِـنيَ ، َيـا اهللَُّ َيا َأَحُد َيا َصَمـُد، َيا َمْن مَلْ َيِلـْد َو مَلْ ُيوَلْد َو مَلْ  الرَّ

َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحُد.

  َو أَْكِثْر ِمْن َقْوِلَك : 

ُكَرِب 
ْ
يِّ َوال اَلُم، يَا اَكِشَف الضُّ اوَُد َعلَيِْه السَّ َِديِد دِلَ

ْ
َ احل يَا ُملنَييِّ

َج همَّ َيْعُقوَب َعلَيِْه  ْي ُمَفيريِّ
َ
ياَلُم، أ يُّوَب َعلَيِْه السَّ

َ
ِعَظاِم َعْن أ

ْ
ال

ٍد َو  اَلُم، َصليِّ ىلَعَ ُمَمَّ َس غمَّ يُوُسَف َعلَيِْه السَّ ْي ُمنَفيِّ
َ
اَلُم، أ السَّ

ْجَِعنَي َواْفَعْل ِب َما 
َ
ْن تَُصليِّ َعلَيِْهْم أ

َ
ْهلُيُه أ

َ
نَْت أ

َ
يٍد َكَما أ آِل ُمَمَّ

ْهلُُه))1).
َ
نَا أ

َ
 َتْفَعَل ِب َما أ

َ
ْهلُُه، َو ال

َ
نَْت أ

َ
أ

)1)  اإلقبال،  ص 364 و365 . 
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أعمال ليلة الثالث والعشرين

وهي ليلة القدر على األشهر
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أعمال ليلة الثالث والعشرين

 هـذه الليلة هـي ليلة القدر عىل األشـهر والروايات عىل 
أهنـا هـي الليلة التي تنـزل املالئكة والروح فيهـا،  ومن تلك 
الروايات ما رواه  ضمرة األنصاري عن أبيه أنه سـمع النبي 

ج يقول: »َلْيَلة اْلَقْدِر َلْيَلُة َثاَلٍث َو ِعْشِريَن«)1).

 وفيها أعامل جليلة يرغب فيها املخلصون لرهبم الطالبون 
للقـرب منه،  ال يصيبهم فيها سـأم وال ملـل وغايتهم إدراك 
النفحـات اإلهلية و الفيوضـات املعنوية التي جيدون أهنا خر 

غنيمة خيرجون هبا إىل حياهتم .

واألعامل فيها هذه الليلة كثرة وقد مر بعضها يف األعامل 
املشـرتكة بني الليـايل الثـالث،  وهنالك أعامل خاصـة بليلة 
الثالث والعرشين وأعامل تشـرتك فيها الليايل الثالث وأعامل 

يف العرش األواخر سنذكرها تباعًا بإذن اهلل تعاىل .)2)

)1)  إقبال األعامل ج 1 ص 375، عنه بحار األنوار، ج 95، ص 160  . 
)2)   آمـل منكـمـ  أخي الكريم أختي الكريمةـ  أن ترشكوين وتذكروين يف 

دعائكم ومناجاتكم يف هذه الليلة الرشيفة .) املؤلف ( .
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1- الغسل : 

ـاِدق \ اْغَتَسـَل يِف َلْيَلِة َثاَلٍث  َمـام الصَّ َواَيـِة َأنَّ اإْلِ يِف الرِّ
ًة يِف آِخِرِه )1). ْيِل َو َمرَّ ِل اللَّ ة يِف َأوَّ يَن ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن َمرَّ َوِعرْشِ

و يأيت بغسـلني غسـل يف أول الليل وغسـل آخر يف آخر 
الليل سوى ما يغتسله يف أوله.

2- قراءة السور الثالث : 

وممـا ورد يف ليـايل القدر قراءة سـورة العنكبوت والروم 
والدخان. فَعِن احْلََسِن ْبِن اْلَعبَّاِس ْبِن احْلَِريِش َعْن َأِب َجْعَفٍر 
ا َأْنَزْلنَاُه يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر  الثَّايِن \ يِف َحِديٍث َطِويٍل يِف َشـْأِن إِنَّ
ـاِئُل: َيا اْبَن َرُسـوِل اهللَِّ َكْيـَف َأْعِرُف َأنَّ َلْيَلـَة اْلَقْدِر  َقـاَل السَّ

َتُكوُن يِف ُكلِّ َسنٍَة ؟ 

َخاِن يِف  َقاَل \: » إَِذا َأَتى َشْهُر َرَمَضاَن َفاْقَرْأ ُسوَرَة الدُّ
يَن َفإِنََّك َناظٌِر إىَِل  ٍة َفإَِذا َأَتْت َلْيَلُة َثاَلٍث َوِعرْشِ ُكلِّ َلْيَلٍة ِماَئَة َمرَّ

ِذي َسَأْلَت َعنُْه«.)2)  َتْصِديِق الَّ

و أما استحباب سـوريت الروم والعنكبوت فقد ورد َعِن 

)1)  إقبال األعامل،  ص 326 . 
)2)  وسائل الشيعة ج : 10 ص : 362 . 
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احْلََسِن ْبِن َعيِلِّ ْبِن َأِب مَحَْزَة َعْن َأبِيِه َعْن َأِب َبِصٍر َعْن َأِب َعْبِد 
وِم يِف َشـْهِر  اهللَِّ \ َقـاَل : » َمـْن َقَرَأ ُسـوَرَة اْلَعنَْكُبوِت َوالرُّ
ٍد ِمْن َأْهِل  يـَن َفُهَو َواهللَِّ َيا َأَبـا حُمَمَّ َرَمَضـاَن َلْيَلـَة َثاَلٍث َوِعرْشِ
اجْلَنَِّة اَل َأْسَتْثنِي فِيِه َأَبدًا َواَل َأَخاُف َأْن َيْكُتَب اهللَُّ َعيَلَّ يِف َيِمينِي 

وَرَتنْيِ ِمَن اهللَِّ َمَكانًا«.)1) إِْثاًم َوإِنَّ هِلَاَتنْيِ السُّ

3- ِقَراَءُة اْلَقْدِر ِفيَها 1000 َمرٍَّة :

ُه َقاَل: »َلْو  نَْعايِنِّ َعْن َأِب َعْبِد اهللَِّ \ َأنَّ َعْن َأِب حَيَْيى الصَّ
يَن ِمْن َشـْهِر َرَمَضاَن إِنَّـا َأْنَزْلنَاُه  َقـَرَأ َرُجـٌل َلْيَلَة َثاَلٍث َوِعرْشِ
اِف باَِم خَيَْتصُّ فِينَا  ٍة أَلَْصَبَح َوُهَو َشِديُد اْلَيِقنِي بِااِلْعرِتَ َأْلَف َمرَّ

َوَما َذلَِك إاِلَّ لَِشْ ٍء َعاَينَُه يِف َنْوِمِه« )2).

4 -   صالة ركعتني :

عن النبي ج قال: »َمْن َصىلَّ َرْكَعَتنْيِ يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر َيْقَرُأ 
ًة َو ُقْل ُهـَو اهللَُّ َأَحُد  ـَة اْلِكَتـاِب َمرَّ ] َفَقـَرَأ [ يِف ُكلِّ َرْكَعـٍة َفاحِتَ
ًة َفاَم َداَم اَل َيُقوُم ] َفاَم  اٍت، َفإَِذا َفَرَغ َيْسَتْغِفُر َسْبِعنَي َمرَّ َسْبَع َمرَّ
َيُقـوُم[ ِمـْن َمَقاِمِه َحتَّى َيْغِفَر اهللَُّ َلـُه َو أِلََبَوْيِه َو يْبَعث ]َبَعَث[ 
اهللَُّ َماَلِئَكـًة َيْكُتُبـوَن َلـُه احْلََسـنَاِت إىَِل َسـنٍَة ُأْخـَرى َو يْبَعث 

)1)  وسائل الشيعة ج : 10 ص : 361 .
)2)  املصدر السابق نفسه.
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نَاِن َيْغِرُسـوَن َلُه اأْلَْشـَجاَر َو َيْبنُوَن َلُه  ]َبَعَث[ اهللَُّ َمَلكًا إىَِل اجْلِ
ْنَيا َحتَّى َيَرى  ُرُج ِمـَن الدُّ اْلُقُصـوَر َو جُيْـُروَن َلُه اأْلهَْنَاَر َو اَل خَيْ

َذلَِك ُكلَُّه«.)1) 

5-  دعاء املصحف والتوسل به : 

فقـد روى حريز بن عبد اهلل السجسـتاين عـن أب جعفر 
الباقر \ أنه قال: »تأُخُذ امْلُْصَحَف يِف َثاَلِث َلَياٍل ِمْن َشـْهِر 
ُه َو َتَضُعُه َبنْيَ َيَدْيَك َو َتُقوُل .. «.)2)،  وقد روى  َرَمَضاَن َفَتنرُْشُ
زرارة الدعاء الذي رواه حريز قال: قال الصادق \: »ُخُذ 
ُه َو َتَضُعُه َبنْيَ  امْلُْصَحَف يِف َثاَلِث َلَياٍل ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن َفَتنرُْشُ

َيَدْيَك َو َتُقوُل: 

ِل َوما ِفيِْه َوِفيِْه اْسُمَك  لَُك بِِكتابَِك الُمْ�َ
َ
ْسأ

َ
     اللَُّهمَّ إِنيِّ أ

َْعلَِن ِمْن 
َ

ْن ت
َ
ْسيماُؤَك احلُْسىن َوما ُياُف َوُيْرىج أ

َ
األكرب َوأ

ُعتَقائَِك ِمَن انّلاِر. وتدعو بما بدا لََك من حاجة «)3).

)1)  اإلقبال للسيد ابن طاووس،  ص 294 .
)2)  إقبال األعامل - السيد ابن طاووس ج 1 ص 346، عنه بحار األنوار، 

ج 95، ص 146. 
)3) إقبـال األعـامل ج 1 ص 346، عنه بحار األنوار، ج 89، ص 113- 

.114
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6- وضع املصحف على الرأس :

عن موالنا الصادق صلوات اهلل عليه، قال: خذ امُلصحف 
فدعه َعىل رأسك َوُقْل:  

تَُه بِِه، َوِبَقيِّ ُكيِّ 
ْ
رَْسيل

َ
»اللَُّهمَّ ِبَقيِّ هذا الُقْرآِن َوِبَقيِّ َمْن أ

َك  ْعَرُف ِبَقيِّ
َ
َحَد أ

َ
َك َعلَيِْهْم فَال أ ُمْؤِمٍن َمَدْحتَيُه ِفيِْه، َوِبَقيِّ

ِمنَْك . 

ات   ات ) بِـَك يـا اهللُ (،  وَعـرش مـرنّ ثـم قـل َعـرش مـرِّ
ات  ات ) بَِعيلٍّ (\، وَعرش مرنّ ـٍد( ج،  وَعرش مـرنّ )بُِمَحمَّ
ات: ) بِاحلََسـِن ( \،  وَعرش  ) بِفاطَِمـَة( س،  وَعـرش مرنّ
ات ) بَِعيلٍّ ْبِن احلَُسـنْيِ (  ات: )بِاحلَُسـنْيِ ( \، وَعرش مرنّ مرنّ
ات  ِد ْبِن َعيلٍّ (\،  وَعرش مرنّ ات  ) بُِمَحمَّ \،  وَعرش مرنّ
ات ) بُِموَسى ْبِن َجْعفٍر (  ٍد( \،  وَعرش مرنّ )بَِجْعَفِر ْبِن حُمَمَّ
ات  ات ) بَِعيلٍّ ْبِن ُموسـى ( \،  وَعرش مرنّ \،  وَعرش مرنّ
ٍد (  ات ) بَِعيلِّ ْبـِن حُمَمَّ ـِد ْبـِن َعـيلٍّ ( \،  وَعرش مرنّ ) بُِمَحمَّ
ات:     ات ) باحلََسِن ْبِن َعيِلٍّ ( \، وَعرش مرنّ \،  وَعرش مرنّ

ِة ( ى،  وتسأل حاجتك«.)1) )بِاحلُجَّ

)1)  إقبال األعامل ص274، و بحار األنوار، ج 95، ص 146  .
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7- صالة مثان ركعات :

ورد عـن الرسـول ج أنـه قـال: »...أن مـن صىل ليلة 
الثالثة والعرشين...ثامنيًا بام تيس فتحت له أبواب الساموات 

واستجيب دعاؤه مع ماله عند اهلل من مزيد...« .)1)

8- صالة بركعات متعددة : 

هنالك صالة املائة ركعة وأدعيتها عىل إحدى الروايتني،  
أو املائـة و ثالثـني عـىل الرواية األخـرى بأدعيتهـا،  بالفاحتة 
)احلمد( مرة، والتوحيد )قل هو اهلل أحد( عرشًا أو سـبعا أو 
مخسـًا أو ثالثـًا أو مرة... وجيوز أن تصـيل من جلوس... كام 

جاء ذلك يف مفتاح اجلنات. 

عـن أب جعفـر الباقـر\ قال: »َمـْن َأْحَيـا َلْيَلـَة َثاَلٍث 
ـُه َعَلْيِه  ـَع اللَّ َوِعْشـِريَن ِمـْن َشـْهِر َرَمَضـاَن َو َصلَّى ِماَئة َوسَّ

ُه َأْمَر َمْن ُيَعاِديِه ... «. )2)  ْنَيا َو َكَفاُه اللَّ َمِعيَشَتُه فِي الدُّ

قـال اإلمـام حممـد الباقـر \: »ِمـْن أحيـا َلْيَلـَة َثاَلٍث 

)1)  ألربعون حديثًا،  للشـهيد األول ص 87،  و جامع أحاديث الشـيعة،  
للسيد الروجردي ج7 ص 205 .

)2)   اإلقبال 506 .
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ُه  َع اللَّ َوِعْشـِريَن ِمْن َشـْهِر َرَمَضاَن َو َصلَّى فِيِه ِماَئَة َرْكَعٍة َوسَّ
ْنَيا، َو َكَفاُه َأْمَر َمْن ُيَعاِديـِه، َو َأَعاَذُه ِمَن  َعَلْيِه َمِعيَشـَتُه فِـي الدُّ
َباِع، َو َدَفَع َعنُْه َهْوَل  ـِرَقة َو ِمْن َشـرِّ السِّ اْلَغَرِق َو اْلَهْدَم َو السَّ
ُمنَْكـٍر َو َنِكيـٍر، َو َخَرَج ِمـْن َقْبِرِه ُنـوُر َيَتأَلْأَلُ أِلَْهـِل اْلَجْمِع، 
َوُيْعَطـى ِكَتاَبُه بَِيِمينِِه، َو ُيْكَتُب َلُه َبَراَءٌة ِمَن النَّاِر َو َجَواٌز َعَلى 
ـَراِط َو َأَماٌن ِمَن اْلَعَذاِب، َو َيْدُخُل اْلَجنََّة بَِغْيِر ِحَسـاٍب،  الصِّ
ـَهَداِء  يِقيـَن َو الشُّ دِّ َو ُيْجَعـُل فِيَهـا ِمـْن ُرَفَقـاِء النَّبِيِّيـَن َو الصِّ

الِِحيَن، َو َحُسَن ُأوَلِئَك َرفِيقًا .«)1) َوالصَّ
وعن سـليامن اجلعفري قال: قال أبو احلسن \: »َصلِّ 
َلْيَلـَة إِْحـَدى َو ِعْشـِريَن، َو َلْيَلِة َثاَلٍث َو ِعْشـِريَن ِماَئـَة َرْكَعٍة 
ُه َأَحد َعْشـَر  ًة، َو ُقْل ُهَو اللَّ ِه َمرَّ َتْقـَرُأ فِي ُكلِّ َرْكَعـٍة اْلَحْمُد لِلَّ

اٍت«.)2) َمرَّ
روى الَشـيخ يف التهذيـب َعـن أب بصـر قـاَل: قـاَل يل 
تِـي ُيْرَجى َأْن َتُكـوَن َلْيَلُة  ْيَلـِة الَّ الصـادق \ : »َصـلِّ يِف اللَّ
اْلَقـْدِر ِماَئـَة َرْكَعٍة َتْقَرُأ يِف ُكلِّ َرْكَعٍة ] ُقْل ُهـَو اهللَُّ َأَحد [ َعرْشَ 

اٍت، َقاَل : قلُت : ُجِعْلُت فَِداَك َفإِْن مَلْ َأْقَو َعَلْيَها َقاِئاًم ؟  َمرَّ
َها َجالِسًا .   َقاَل : َصلِّ

)1)   فضائل األشهر الثالثة للشيخ الصدوق ص 138 .
)2)   الكايف،  ج4 ص 154 .
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قلُت : َفإِْن مَلْ َأْقَو ؟ 
َقاَل : أدها َو َأْنَت ُمْسَتْلٍق يِف فَِراِشَك«.

َعْن َأِب مَحَْزَة الثُّاَميِلِّ َقاَل ُكنُْت ِعنَْد َأِب َعْبِد اهللَِّ \ َفَقاَل َلُه 
َأُبو َبِصٍر،  ثم أورد سؤاله عن ليلة القدر،  فقال اإلمام \:

ٍد َوْفُد احْلَاجِّ ُيْكَتُب يِف َلْيَلِة اْلَقْدِر َوامْلَنَاَيا َواْلَباَلَيا  »َيا َأَبا حُمَمَّ
َواأْلَْرَزاُق َوَمـا َيُكوُن إىَِل ِمْثِلَها يِف َقابٍِل َفاْطُلْبَها يِف َلْيَلِة إِْحَدى 
يـَن َوَصلِّ يِف ُكلِّ َواِحـَدٍة ِمنُْهاَم ِماَئَة  يـَن َوَثاَلٍث َوِعرْشِ َوِعرْشِ
َرْكَعـٍة َوَأْحِيِهـاَم إِِن اْسـَتَطْعَت إىَِل النُّوِر َواْغَتِسـْل فِيِهاَم. َقاَل: 

ُقْلُت: َفإِْن مَلْ َأْقِدْر َعىَل َذلَِك َوَأَنا َقاِئٌم؟

 َقاَل: َفَصلِّ َوَأْنَت َجالٌِس . ُقْلُت : َفإِْن مَلْ َأْسـَتطِْع ؟ َقاَل: 
َفَعىَل فَِراِشَك«. )1)

9- زيارة اإلمام احلسني \ : 

روي عن اإلمام حممد التقي \ قال: »َمْن َزاَر اْلُحَسْيَن 
ْيَلُة  \ َلْيَلـَة َثـاَلٍث َو ِعْشـِريَن ِمْن َشـْهِر َرَمَضاَن َو ِهـَي اللَّ
تِـي ُيْرَجى َأْن َتُكوَن َلْيَلُة اْلَقْدِر، َو فِيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم  الَّ
َه فِي  ُهْم َيْسَتْأِذُن اللَّ َصاَفَحُه ُروُح َأْرَبعة َو ِعْشِريَن َأْلَف َنبِيٍّ ُكلُّ

)1)  وسائل الشيعة ج : 10 ص : 355 .
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ْيَلِة «.)1) ِزَياَرِة اْلُحَسْيِن \ في تِْلَك اللَّ

ـاِدِق  \ : »إَِذا َكاَن َلْيَلـُة اْلَقـْدِر  َويِف َحِديـٍث َعـِن الصَّ
ـابَِعِة ِمْن ُبْطنَاِن اْلَعـْرِش َأنَّ اهللََّ َعزَّ  ـاَمِء السَّ ُينَاِدي ُمنَاٍد ِمَن السَّ

َوَجٍل َقْد َغَفَر ملَِْن َأَتى َقْرَ احْلَُسنْيِ \ «.)2)

َمـاِم ُموَسـى ْبِن َجْعَفـٍر الكاظم \        َو ُرِوَي َعـِن اإْلِ
، ُغِفَر َلُه  ـُه َقاَل : »َثاَلُث َلَيـاٍل َمْن َزاَر اْلُحَسـْيُن \ فِيِهنَّ َأنَّ
َر : َلْيَلَة النِّْصِف ِمْن َشْعَباَن، َو َلْيَلة  َم ِمْن َذْنبِِه، َو َما َتَأخَّ َما َتَقدَّ

يَن ِمْن َرَمَضاَن، َو َلْيَلُة اْلِعيِد«.)3) َثاَلٍث َو ِعرْشِ

َويِف ِرَواَيـٍة َأنَّ َمـْن َكاَن ِعنَْد َقْرِ احْلَُسـنْيِ \ ليلة اْلَقْدِر 
َ َلُه َو َسـَأَل اهللََّ اجْلَنََّة َو اْسـَتَعاَذ  ُيَصيلِّ ِعنَْدُه َرْكَعَتنْيِ َأْو َما َتَيسَّ

ِمَن النَّاِر َأْعَطاُه اهللَُّ َما َسَأَل َو َأَعاَذُه اهللَُّ مِمَّا اْسَتَعاَذ ِمنُْه. )4)

ـاِدِق  \: »َأنَّ َمْن َزاَر َقْبَر  َو َرَوى اْبـُن قوَلَوْيِه َعِن الصَّ
اْلُحَسـْيِن ْبِن َعِليٍّ \ فِي َشـْهِر َرَمَضاَن َو َماَت فِي الطَِّريِق 

َلْم ُيْعَرْض َو َلْم ُيَحاَسْب َو ِقيَل َلُه : اْدُخِل اْلَجنََّة آِمنًا «.)5)

)1)  إقبال األعامل،  ج 1 ص 374 .
)2)  كامل الزيارات البن قالويه ص 340 .

)3)  بحار األنوار ج 98  ص 99 .
)4)  املصدر السابق نفسه . 

)5)  بحار األنوار ج 98  ص 97 .
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وأمـا األلفـاظ التي يزار هبـا احلَُسـني \ يف ليلة القدر 
فهـي زيارة أوردها الشـيخ املفيـد وحممد بن املشـهدي وابن 
ـهيد )رمحهم اهلل( يف كتب الزيـارة وخصوها  طـاووس والشنّ
هبـذه الليلـة وبالعيديـن )أي عيـد الفطـر وعيـد األضحى( 
وروى الشـيخ حممد بن املشـهدي بإسناده عن الصادق \ 
قـال: »إَِذا َأَرْدَت زيارته \ َفْأِت َمْشـَهده اْلَمْقِدِس َبْعَد َأْن 
َتْغَتِسـَل َوَتْلَبـَس َأْطَهَر ثَِيابَِك َفإَِذا َوَقْفَت َعَلى َقْبِرِه َفاْسـَتْقبِْلُه 

بَِوْجِهَك َو اْجَعِل اْلِقْبَلَة َبْيَن َكتَِفْيَك َو ُقْل : 

يالُم َعلَيَْك ياْبَن  يالُم َعلَيَْك ياْبَن رَُسيوِل اهللِ،  السَّ السَّ
اِهَرِة  يَقيِة الطَّ ديِّ يالُم َعلَيْيك ياْبَن الصيِّ ِميِر الُمْؤِمِننَي،  السَّ

َ
أ

با 
َ
الُم َعلَيَْك يا َمْوالَي يا أ فاِطَمَة َسييَِّدِة نِساِء العالَِمنَي،  السَّ

َعبِْد اهلل َورَْحَُة اهلل َوَبَركتُُه. 

َمْرَت 
َ
اكَة َوأ يالَة َوآَتيَْت اليزَّ َقْمَت الصَّ

َ
نََّك قَيْد أ

َ
ْشيَهُد أ

َ
أ

بِالَمْعيُروِف َوَنَهيْيَت َعيِن الُمنَْكيِر َوتَلَيوَْت الِكتياَب َحيقَّ 
تاِلَوتِيِه وَجاَهيْدَت ِف اهلل َحقَّ ِجهاِدهِ وََصيرَبَْت ىلَع األذى 
يَن خالَُفوَك  ِ

َّ
نَّ ال

َ
ْشَهُد أ

َ
تاَك الَِقنُي، أ

َ
ِف َجنِْبِه ُمْتَِسبا َحّت أ

ُعونُوَن ىلَع لِسياِن انلَِّبيِّ ااُلميِّ 
ْ
يَن َقتَلُيوَك َمل ِ

َّ
وَحاَرُبيوَك َوال

ِلنَي  الِِمنَي لَُكيْم ِمَن األوَّ وَخياَب َمْن اْفَ�ى، لََعيَن اهلل الظَّ
تَيْتَُك يا َمْوالَي 

َ
َوالِخِريَن وَضاَعَف َعلَيِْهُم الَعذاَب األِلَم أ
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َك ُمواِلاً ألْوِلائَِك ُمعاِدياً  ياْبَن رَُسيوِل اهلل زائِراً اعِرفا ِبَقيِّ
نَْت َعلَيِه اعِرفاً بَِضاللَِة 

َ
ي أ ِ

َّ
ألْعدائَِك ُمْستَبرِْصاً بِالُهدى ال

َمْن خالََفَك فَاْشَفْع ِل ِعنَْد َربيَِّك.

ث�م انكبَّ عى الق�رب وَقبِّْلُه وضع خ�ّدك عليه ثم انحرف 
عند الرأس وقل: 

رِْضِه وََسمائِِه، َصىلَّ اهلل 
َ
َة اهلل ِف أ يالُم َعلَيَْك ياُحجَّ السَّ

يالُم يا  اِهِر وَعلَيَْك السَّ ييِّيِب وََجَسيِدَك الطَّ ىلَع ُروِحيَك الطَّ
َمْوالَي َورَْحَُة اهلل َوَبَركتُُه. 

ث�م انكب عى القرب وقبله وض�ع خّدك عليه، ثم انحرف 
إىل عن�د الرأس فصلِّ ركعتني للزي�ارة وصّل بعدمها ما تيرس 

ثم حتول إىل عند الرجلني وزر عيل بن احُلَسني  \ وقل: 

الُم َعلَيَْك يا َمْوالَي َواْبَن َمْوالَي َورَْحَُة اهلل َوَبَركتُُه،  السَّ
َولََعَن اهلل َمْن َظلََمَك َولََعَن اهلل َمْن َقتَلََك وَضاَعَف َعلَيِْهُم 

الَعذاَب األِلَم  ..  وادع بام تريد. 

ثم زر الشهداء منحرفًا من عند الرجلني إىل القبلة فقل: 

ا  ـالُم َعَلْيُكـْم َأيُّ يُقـوَن، السَّ دِّ ـا الصِّ ـالُم َعَلْيُكـْم َأيُّ السَّ
ابِـُروَن، َأْشـَهُد َأنَُّكـْم جاَهْدُتـْم يِف َسـبِيِل اهلل  ـَهداُء الصَّ الشُّ
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ُتْم َعىل األذى يِف َجنِْب اهلل َوَنَصْحُتْم هللِ َولَِرُسولِِه َحتنّى  ْ َوَصرنّ
ُكْم ُتْرَزُقوَن َفَجزاُكُم  ُكْم أنّْحياٌء ِعنَْد َربِّ َأتاُكْم اليَِّقنُي، َأْشـَهُد َأنَّ
اهلل َعـِن اإلْسـالِم َوَأْهِلـِه َأْفَضَل َجزاِء امُلْحِسـننَِي َومَجَـَع َبْينَنا 

َوَبْينَُكْم يِف حَمَلِّ النَِّعيِم.

ث�م امض إىل مش�هد العباس بن أم�ر املؤمنني  فإذا 
وقفت عليه فقل: 

يُّها 
َ
الُم َعلَيَْك أ ِمِر الُمْؤِمِننَي، السَّ

َ
الُم َعلَيَْك ياْبَن أ السَّ

نََّك قَْد جاَهْدَت 
َ
ْشَهُد أ

َ
، أ اِلُح الُمِطيُع هللِ َولِرَُسيوِلِ الَعبُْد الصَّ

الِِمنَي  تاَك الَِّقنُي ؛ لََعيَن اهلل الظَّ
َ
َونََصْحيَت وََصرَبَْت َحيّت أ

ََقُهْم بَِدرِْك الَِحيِم.
ْ
حل

َ
ِلنَي َوالِخِريَن َوأ لَُكْم ِمَن األوَّ

ثم صل تطوعًا يف مسجده ما تشاء وانرصف «.)1) 

10 - طلب احلج :  

ُه َقاَل : » َسـُلوا اهللََّ  َماِم َعيِلِّ ْبِن َأِب َطالٍِب  \ َأنَّ   َعِن اإْلِ
ة،  َة ِمْن َشـْهِر َرَمَضاَن، َويِف تِْسَع َعرَشَ احْلَجَّ يِف َلْيَلِة َسـْبَع َعرْشَ
ُه ُيْكَتُب اْلَوْفُد  يَن، َفإِنَّ يَن، َويِف َثاَلٍث َو ِعرْشِ َويِف إِْحَدى َو ِعرْشِ

)1)  مفاتيح اجلنان، ص 517 .
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يِف ُكلِّ َعاٍم َلْيَلَة اْلَقْدِر، َو فِيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم«)1).

)1) مستدرك الوسائل، ج7، ص468.
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أدعية العشر األواخر 

1- دعاء : اللهم إن كان الشك :

ْو ِفيما 
َ
َقيْدِر ِفيها أ

ْ
ْلََة ال

َ
نَّ ل

َ
يكُّ ِف أ ) اللَُّهيمَّ إِْن اكَن الشَّ

ْعماَل 
َ ْ
َمها واقٌِع، فَإنَُّه ِفيَك َويِف وَْحدانِيَِّتَك َوتَْزِكيَِتَك األ َتَقدَّ

تَُه، 
ْ
َعبُْد لَيْم ُتبِْعْدُه َوقَِبل

ْ
ييِّ اللَّياِل َتَقرََّب ِمنَْك ال

َ
زائِيٌل، َويِف أ

احِلاِت  َجبْتَُه، َوَعَميِل الصَّ
َ
ُه َوأ ْخلَيَص ِف ُسيَؤالَِك لَيْم تَيُردَّ

َ
َوأ

َْك ما يُرِْضيَك َذَخْرتَُه. 
َ

َشَكْرتَُه، َوَرَفَع إِل

يَْك، وَُخْذ  َ َعْوِن ىلَع  ما يُْزِليُف دلَ
ْ
ِن ِفيهيا بِال اللَُّهيمَّ فَاِمدَّ

َعَمِل ِف 
ْ
ْسيِبْغ ِميَن ال

َ
َْك، َوأ

َ
ُقيْرىب  إِل

ْ
بِناِصيَيِت إِل  ميا ِفيِه ال

اَريِْن َسيْعِ�، َوَرقيِّ ِل ِمْن ُجيوِدَك خِبَْراتِها َعِطيَِّت، َواْبُ�ْ  ادلَّ
َعيْلَِت ِمْن ُذنُوِب بِاتلَّْوَبِة، َوِمْن َخطاياَي بَِسَعِة الرَّْحَِة. 

ُمْؤِمِننَي 
ْ
يَّ َوِلَِمييِع ال َواْغِفيْر ِل ِف هيِذهِ اللَّيْلَِة َولِيوادِلَ

َعفاِء، رَِحيٍم بَِذوي  ُمْؤِمناِت ُغْفراَن ُمتََ�يِّهٍ َعْن ُعُقوَبِة الضُّ
ْ
َوال
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ِِهْم، 
َّ

ُفَقراِء، جاٍد ىلَع  َعِبيِدهِ، َشِفيٍق خِبُُضوِعِهْم وَِذتل
ْ
فاقَِة َوال

ْ
ال

َدقَيُة َعلَيِْهْم، َوال ُيْفِقُرُه ما ُيْغِنيِهْم ِمْن  َرِفييٍق ال َتنُْقُصُه الصَّ
ِْهمْ [. 

َ
َصِنيِعِه ]إل

ْج َعنيِّ َوَعْن  اللَُّهيمَّ اقِْض َديْيِن وََدْيَن ُكيِّ َمْديُيوٍن، َوفَريِّ
ْصِلْح ُكَّ فاِسيٍد، 

َ
ي، َوأ ِ

َ
ْهِل َوَودل

َ
ْصِلْحِن َوأ

َ
ُكيِّ َمْكيُروٍب، َوأ

ائِِغ  َكِثِر السَّ
ْ
َهِن ِء ال

ْ
ييِِّب ال اَلِل الطَّ

ْ
، َواْجَعْل ِف احل َواْنَفْع ِمنيِّ

ِمْن ِرْزقَِك َعيِْش، َوِمنُْه ِلاِس، َوِفيِه ُمنَْقلَِب، َواقِْبْض َعِن 
، َولِسياِن ِمْن َغْرِ  َمحياِرِم يَيِدي ِميْن َغْرِ َقْطٍع َو ال َشيلٍّ

ْ
ال

َخيَرٍس، َواُذِن ِمْن َغْرِ َصَمٍم، َوَعيِْن ِمْن َغْرِ َعىًم، َورِْجِل 
ِميْن َغْرِ َزمانَيٍة،  َوفَْرِج ِمْن َغْرِ إِْحبياٍل، َوَبْطِن ِمْن َغْرِ 

ْعضاِئ ِمْن َغْرِ َخلٍَل. 
َ
وََجٍع، َو سائَِر أ

ْورِْدِن َعلَيْيَك يَيْوَم ُوقُيويِف َبينْيَ يََديْيَك خالِصياً ِمَن 
َ
َوأ

ْستَْحِ� ِمنَْك بُِكْفراِن نِْعَمٍة، 
َ
ُعيُوِب، ال أ

ْ
نُوِب، نَِقّياً ِمَن ال الُّ

ُقيْدَرِة، َوال بِإرْهاٍج ِف فِتْنٍَة، َوال 
ْ
يٍك لََك ِف ال َوال إِقْيراٍر برَِشِ

ْن  َحٍد ِممَّ
َ
قُهيا ُعنُِق أِل َمٍة، َوال َبيَْعٍة اَطويِّ تَيَورٍُّط ِف ِدمياٍء ُمَرَّ

َْت رايَِة َغْدَرٍة، َوال اْسيوِداِد 
َ

تَيُه بَِفِضيلٍَة، َوال ُوقُوٍف ت
ْ
ل فَضَّ

يِن ِمْن 
ْ
نِل

َ
ائِنَيِة، َوأ

ْ
ُعُهيوِد ال

ْ
فاِجيَرِة، َوال

ْ
يْمياِن ال

ْ
وَْجيِه بِاأل

ْ
ال

تَْوِفيِقيَك َوُهداَك ما نَْسيلَُك بِِه ُسيبَُل طاَعِتيَك َورِضاَك، يا 
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نَي( )1) . اِحِ رَْحَم الرَّ
َ
أ

2- دعاء : سبوح قدوس : 

و هو مرويٌّ عن رسول اهللَّ ج : 

وٌس  وِح، ُسبُّوٌح قُدُّ َمالئَِكِة َو الرُّ
ْ
وٌس رَبُّ ال ُسيبُّوٌح قُدُّ

يماواِت َو  وٌس رَبُّ السَّ َعيْرِش، ُسيبُّوٌح قُيدُّ
ْ
وِح َو ال رَبُّ اليرُّ

بياِل، ُسيبُّوٌح  ِ
ْ
ِحياِر َو ال

ْ
وٌس رَبُّ ال رَِضينَي، ُسيبُّوٌح قُيدُّ

َ ْ
األ

باُع ِف الاكم، ُسبُّوٌح  َهوامُّ َو السيِّ
ْ
ِيتاُن َو ال

ْ
ُ احل

َ
وٌس يَُسبيُِّح ل قُدُّ

ُبوَن.  ُمَقرَّ
ْ
َمالئَِكُة ال

ْ
ُ ال

َ
وٌس َسبََّحْت ل قُدُّ

وٌس َعال َفَقَهَر، َو َخلََق َفَقَدَر، ُسبُّوٌح ُسبُّوٌح،  ُسبُّوٌح قُدُّ
وٌس  وٌس، قُدُّ وٌس قُدُّ ُسبُّوٌح ُسبُّوٌح، ُسبُّوٌح ُسبُّوٌح، ُسبُّوٌح، قُدُّ
ٍد َو آِلِ  َ ىلَع  ُمَمَّ ْن تَُصليِّ

َ
وٌس، ]أ وٌس، قُدُّ وٌس قُيدُّ وٌس، قُدُّ قُدُّ

َمد )2).  َحُد الصَّ
َ ْ
نَْت األ

َ
ْن َتْغِفَر ِل َو تَرَْحَِن، فَإنََّك أ

َ
َوأ

3- دعاء: اللهم امدد لي يف عمري :   

ِصحَّ 
َ
وِْسيْع ِل ِف ِرْزِق، َوأ

َ
اللَُّهيمَّ اْمُدْد ِل ِف ُعْميِري، َو أ

ْشيِقياِء فَاْمُِن ِمَن 
َ ْ
َمِل، َوإِْن ُكنُْت ِمَن األ

َ
ِجْسيِ�، َوَبليِّْغِن أ

)1)  اإلقبال باألعامل  احلسنة فيام يعمل  مرة يف  السنة ج: 1  ص:  377
)2)  اإلقبال باألعامل  احلسنة فيام يعمل  مرة يف  السنة ج: 1  ص:  378 .
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يَت ِف ِكتابَِك 
ْ
يَعداِء، فَإنََّك قُل تُبْيِن ِميَن السُّ

ْ
ْشيِقياِء َواك

َ ْ
األ

: ﴿َيْمُحو  ُمرَْسيِل َصلَواتَُك َعلَيْيِه َو آِلِ
ْ
ِل، ىلَع  نَِبييَِّك ال ُميْ�َ

ْ
ال

ِكتاِب﴾. )1)
ْ
مُّ ال

ُ
ُ ما يَشاُء َو يُثِْبُت َو ِعنَْدُه أ اللَّ

4 - دعاء : اللهم إياك تعمدت الليلة : 

ُت َفْقِري 
ْ
نَْزل

َ
ْدُت اللَّيْلََة ِباَجِت، َوبَِك أ اللَُّهيمَّ إِيَّاَك َتَعمَّ

نَا لِرَْحَِتَك 
َ
تََسعن( اللَّيْلََة رَْحَتَُك َوَعْفُوَك، فَأ

ْ
لَِت، )فَل

َ
َوَمْسأ

وَْسيُع ِمْن ُذنُوِب، 
َ
ْرىَج( ِمينيِّ ِلَعَمِل، َورَْحَتَُك َوَمْغِفَرتَُك أ

َ
)أ

َواقْيِض ِل ُكَّ حاَجيٍة يِهَ ِل، بُِقْدَرتَِك ىلَع  ذلَِك، َوتَيِْسيِرهِ 
َعلَيَْك.

َحٌد 
َ
فَيإنيِّ لَْم اِصْب َخيْرا إِال ِمنَْك، َو لَْم يَيرْصِْف َعنيِّ أ

يِن َو ُدنْيياَي، َوال  ُسيوءاً َقيطُّ َغيْرَُك، َو لَيْيَس ِل رَجياٌء دِلِ
ْدل  ِف ُحْفيَرِت، َو ُيْفرُِدِن 

ُ
لِخيَرِت، َو ال ِلَيْوِم َفْقِري، يَيْوَم أ

عالَِمنَي.)2) 
ْ
انلَّاُس بَِعَمِل َغْرََك، يا رَبَّ ال

5 - دعاء : اللَُّهمَّ اْجَعْلِن ِمْن أَْوَفِر ِعباِدَك :

َُه  نَْزتلْ
َ
ْوفَِر ِعباِدَك نَِصيبا ِمْن ُكيِّ َخْرٍ أ

َ
ِن ِمْن أ

ْ
اللَُّهمَّ اْجَعل

)1)  بحار األنوار ج95 ص 162 .
)2)  إقبال األعامل - ج 1 ص 378، عنه بحار األنوار ج95 ص 162.
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ْو رَْحٍَة 
َ
ُ، ِمْن نُوٍر َتْهيِدي بِِه، أ

ُ
ل نْيَت ُمْ�ِ

َ
ْو أ

َ
ِف هيِذهِ اللَّيْلَِة، أ

ْو ُضٍّ تَْكِشُفُه، 
َ
ْو باَلٍء تَْدَفُعُه، أ

َ
ْو ِرْزٍق َتْقِسيُمُه، أ

َ
تَنرُْشُها، أ

يَن اْسيتَوَْجبُوا  ِ
َّ

احِلِنَي، ال ْوِلائَِك الصَّ
َ
تُْب ِل ما َكتَبَْت أِل

ْ
َو اك

ِعقاَب، يا َكِريُم 
ْ
ِمنُوا بِرِضاَك َعنُْهْم ِمنَْك ال

َ
ِمنَْك اثلَّواَب، َو أ

ٍد، َو اْفَعْل ِب ذلَِك، بِرَْحَِتَك  ٍد َو آِل ُمَمَّ يا َكِريُم، َصليِّ ىلَع  ُمَمَّ
نَي .)1)   اِحِ رَْحَم الرَّ

َ
يا أ

ْسَتِكنِي  : 6- دعاء : أْسأَُلَك َمْسأََلَة امْلِْسِكنِي املُْ

َْك ابِْتهاَل 
َ

ْبتَِهُل إِل
َ
ُمْستَِكنِي، َو أ

ْ
ِمْسِكنِي ال

ْ
لََة ال

َ
لَُك َمْسأ

َ
أْسأ

لََة َميْن َخَضَعْت لََك ناِصيَتُُه، َو 
َ
ِلِل، َمْسيأ ائِِس الَّ

ْ
ُمْذنِِب ال

ْ
ال

تُُه، َو َهَملَْت لََك ُدُموُعُه،  اْعيَ�ََف خِبَِطيئَِتِه، فَفاَضْت  لََك َعرْبَ
ْلَِت هِذهِ 

َ
ْن ُتْعِطيَِن ِف ل

َ
تُُه، أ َو َضلَّْت ِحيلَتُُه، َو اْنَقَطَعْت ُحجَّ

َمْغِفيَرَة ما َمىض  ِمْن ُذنُيوِب، َو اْعِصْمِن ِفيما بَِقَ ِمْن ُعْمِري، 
ًة َمرْبُوَرًة  ها َحجَّ

ْ
ُعْمَرَة ِف اعِم هذا، َو اْجَعل

ْ
َجَّ َو ال

ْ
َو اْرُزقِْن احل

ِْلِن ِزياَرتَِك  ْبَقيْتَِن، َو ال ختُ
َ
بَدا ما أ

َ
خالَِصًة لِوَْجِهَك، َواْرُزقِْنيِه أ

ٍد َصلَواتَُك َعلَيِْه َو آِلِ.  َو ِزياَرَة َقرْبِ نَِبييَِّك ُمَمَّ

نيِّ َو  ِ
ْ
ِقَك ِمَن ال

ْ
ْن تَْكِفيَِن َمُؤونََة َخل

َ
لَُك أ

َ
ْسأ

َ
     إِليِه َو أ

نَْت آِخٌذ بِناِصيَِتها، 
َ
َعَجِم، َوِمْن ُكيِّ دابٍَّة أ

ْ
َعَرِب َوال

ْ
االنِْس، َو ال

)1)   اإلقبال باألعامل  احلسنة فيام يعمل  مرة يف  السنة ج : 1  ص :  379 .
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إِنََّك ىلَع  ِصاٍط ُمْستَِقيٍم. 

َمْحتُوِم 
ْ
ْمِر ال

َ ْ
ُر ِمَن األ اللَُّهيمَّ اْجَعْل ِل ِفيما َتْقِض َو ُتَقديِّ

َقضاِء 
ْ
َِكيِم ِف هِذهِ اللَّيْلَيِة، ِف ال

ْ
ْميِر احل

َ ْ
يا َتْفُرُق ِمَن األ َوِممَّ

ياِج بَيِْتَك  ْن تَْكتُبَيِن ِميْن ُحجَّ
َ
ُل، أ ي ال يُيَردُّ َو ال ُيبَيدَّ ِ

َّ
ال

َمْشيُكوِر َسيْعيُُهْم، 
ْ
ُهْم، ال َمرْبُوِر َحجُّ

ْ
َيراِم، ِف اعِم هذا، ال

ْ
احل

ْن تُِطيَل 
َ
ِر َعنُْهيْم َسيييِّئَاتُِهْم،  َو أ ُمَكفَّ

ْ
َمْغُفيوِر ُذنُوُبُهيْم، ال

ْ
ال

اً باّراً،  إِنََّك ىلَع  ُكيِّ 
َ

َع ِل ِف ِرْزِق، َو اْرُزقِْن َودل ُعْمِري، َوتُوَسيِّ
َشْ ٍء قَِديٌر، َو بُِكليِّ َشْ ٍء ُمِيُط)1). 

7- دعاء سؤال املسكني املستكني  :

ْبتَِغ 
َ
ُمْستَِكنِي، َو أ

ْ
ِمْسيِكنِي ال

ْ
لَُك ُسَؤاَل ال

َ
ْسيأ

َ
اللَُّهمَّ إِنيِّ أ

ِعيِف  َع الضَّ َْك تََضُّ
َ

ُع إِل تََضَّ
َ
َفِقِر، َو أ

ْ
ائِِس ال

ْ
َْك ابِْتغاَء ال

َ
إِل

ِلِل.  ُمْذنِِب الَّ
ْ
َْك ابِْتهاَل ال

َ
ْبتَِهُل إِل

َ
يِر، َو أ ِ

الضَّ

لََة َمْن َخَضَعْت لََك َنْفُسيُه، َو رَِغَم لََك 
َ
لَُك َمْسيأ

َ
ْسيأ

َ
َو أ

َر لََك وَْجَهُه، َو َخَضَعْت لََك ناِصيَتُُه، َو اْعَ�ََف  ْنُفيُه، َو َعفَّ
َ
أ

تُيُه، َو اْنَهَملَْت لَيَك ُدُموُعُه،  خِبَِطيئَِتيِه، َو فاَضيْت لَيَك َعرْبَ
ٍد  تُيُه، ِبَقيِّ ُمَمَّ وََضلَّيْت َعنُْه ِحيلَتُيُه، َو اْنَقَطَعْت َعنُْه ُحجَّ

)1)  إقبال األعامل،  ج 1 ص 374
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َ َعلَيِْهْم  ْن تَُصليِّ
َ
َعِظيِم َعلَيِْهْم، أ

ْ
َك ال ٍد َعلَيَْك، َوِبَقيِّ َوآِل ُمَمَّ

ْن 
َ
َ ىلَع  نَِبييَِّك َو آِل نَِبييِّيَك، َو أ ْن تَُصيليِّ

َ
ْهلُيُه، َو أ

َ
نْيَت أ

َ
َكميا أ

يائِِلنَي ِميْن ِعباِدَك املْاِضنَي  ْعَطيَْت السَّ
َ
فَْضَل ما أ

َ
ُتْعِطيَيِن أ

ُمْؤِمِننَي، 
ْ
اِقنَي ِميَن ال

ْ
فَْضَل ميا ُتْعِطي ال

َ
ُمْؤِمِنينَي، َو أ

ْ
ِميَن ال

يِن،  ْوِلائِيَك إِل  يَْوِم ادليِّ
َ
ْلُُقيُه ِمْن أ فَْضيَل ميا ُتْعِطي َمْن ختَ

َ
َوأ

نْيا َو َخْرَ الِخَرِة، يا َكِريُم يا َكِريُم  ُ َخْرَ ادلُّ
َ

َت ل
ْ
يْن َجَعل ِممَّ

يا َكِريُم. 

ْعِطيِن ِف َمِْليِس هيذا َمْغِفَرَة ما َمىض  ِميْن ُذنُوِب، 
َ
َو أ

ُعْمَرَة ِف 
ْ
َجَّ َو ال

ْ
َواْعِصْمِن ِفيما بَِقَ ِمْن ُعْمِري،  َو اْرُزقِْن احل

اعِم هذا، ُمتََقبيِّاًل َمرْبُوراً خالِصا لِوَْجِهَك يا َكِريُم، َواْرُزقِْنيِه 
ِفِن َمُؤونََة 

ْ
ْبَقيْتَِن، يا َكِريُم يا َكِريُم يا َكِريُم، َو اك

َ
بَيدا ما أ

َ
أ

ِقَك، 
ْ
ِفيِن َمُؤنَيَة َخل

ْ
ِفيِن َمُؤنَيَة ِعيياِل، َو اك

ْ
َنْفيِس، َو اك

ِفِن َشَّ فََسيَقِة 
ْ
َعَجِم، َو اك

ْ
َعيَرِب َو ال

ْ
ِفيِن َشَّ فََسيَقِة ال

ْ
َواك

نَْت آِخٌذ بِناِصيَِتها، إِنَّ 
َ
ِفِن َشَّ ُكيِّ دابٍَّة أ

ْ
نيِّ َواإلنِْس، َو اك ِ

ْ
ال

َربيِّ ىلَع  ِصاٍط ُمْستَِقيٍم.)1)

8 -  دعاء: اللهم اجعل فيما تقضي وتقدر : 

عن َأيب عبد اللَّ \ قال: يقول: 

)1)  اإلقبال باألعامل  احلسنة فيام يعمل  مرة يف  السنة ج : 1  ص :  381
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َمْحتُوِم، 
ْ
ْمِر ال

َ ْ
ُر ِمَن األ » اللَُّهمَّ اْجَعْل ِفيما َتْقِض َو ِفيما ُتَقديِّ

َقضاِء 
ْ
َقيْدِر، ِمَن ال

ْ
ْلَِة ال

َ
َِكيِم ِف ل

ْ
ْميِر احل

َ ْ
َو ِفيميا َتْفُرُق ِمَن األ

َراِم، 
ْ
ْن تَْكتُبَِن ِمْن ُحّجاِج بَيِْتَك احل

َ
ُل، أ ِي ال يَُردُّ َو ال ُيبَدَّ

َّ
ال

َمْغُفوِر 
ْ
َمْشيُكوِر َسيْعيُُهْم، ال

ْ
ُهْم، ال َميرْبُوِر َحجُّ

ْ
ِف اعِم هيذا، ال

ِر َعنُْهْم َسييِّئاتُِهْم، َو اْجَعْل ِفيما َتْقِض َو ِفيما  ُمَكفَّ
ْ
ُذنُوُبُهْم، ال

َع ِل ِف ِرْزق«.)1) ْن تُِطيَل ُعْمِري، َوتُوَسيِّ
َ
ُر أ ُتَقديِّ

9- دعاء: يا ربَّ ليلِة القدر : 

ِف َشيْهٍر، َورَبَّ 
ْ
ل
َ
ْلَِة الَقْدِر وَجاِعلَها َخْراً ِمْن أ

َ
يا رَبَّ ل

رِْض 
َ
نْواِر َواأل

َ
لَيِم َواأل اللّيِْل َوانلَّهياِر َواِلباِل َواِلحاِر َوالظُّ

ُر يا َحّناُن يا َمّناُن، يا اهلل يا رَحُن  ماء، يا باِرُئ يا ُمَصويِّ َوالسَّ
ماء  يا اهلل يا َقيُّوُم يا اهلل يا بَِديُع، يا اهلل يا اهلل يا اهلل لََك األسَّ
ْن 

َ
لَُك أ

َ
ْسيأ

َ
يياُء َوالالُء أ يا، َوالِكرْبِ

ْ
ْمثياُل الُعل

َ
احلُْسيىن، َواأل

َْعَل اْسِ� ِف هِذهِ اللّيْلِة ِف 
َ

ْن ت
َ
ٍد َوأ ٍد َوآِل ُمَمَّ َ ىلَع ُمَمَّ تَُصليِّ

هداء، َوإِْحساِن ِف ِعليِّييِّنَي، َوإِساءِت  َعداِء، َوُروِح َمَع الشُّ السُّ
ِب، وإِيْماناً يُْذِهُب 

ْ
ْن َتَهَب ِل يَِقينياً تُباِشُ بِِه قَل

َ
َمْغُفيوَرًة، َوأ

نْيا َحَسنًَة،  ، َوتُرِْضيَِن بِما قََسْمَت ِل، َوآتِنا ِف ادلُّ كَّ َعنيِّ الشَّ
َويِف الخرِة َحَسنًَة، َوقِنا َعذاَب انّلاِر احلَِريِق، َواْرُزقِْن ِفيْها 

)1)  اإلقبال باألعامل  احلسنة فيام يعمل  مرة يف  السنة ج : 1  ص :  381 . 
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َْك َواإلنابََة َواتلَّْوَبَة َواتلَّْوِفيَق مِلا 
َ

ْغبََة إِل َرَك وَُشْكَرَك َوالرَّ
ْ
ِذك

الُم.)1)  ٍد َعلَيِْهُم السَّ داً َوآَل ُمَمَّ ُ ُمَمَّ
َ

ْقَت ل َوفَّ

10 - دعاء يا باطنا يف ظهوره  : 

ييا باِطناً ِف ُظُهورِهِ، َوييا ظاِهراً ِف ُبُطونِِه، يا باِطناً لَيَْس 
َيْيف ، يا ظاِهراً لَيَْس يُرى ، يا َموُْصوفياً ال َيبْلُُغ بَِكيْنُونَِتِه 
َموُْصيوٌف، َوال َحدٌّ َمُْدوٌد، يا اغئِبا َغْرَ َمْفُقوٍد، َويا شياِهداً 
يماواُت  َغيْرَ َمْشيُهوٍد، ُيْطلَيُب َفيُصاُب، َولَيْم َيُْل ِمنُْه السَّ
، ال يُيْدرَُك بَِكيٍْف، َوال  رُْض َوميا بَيْنَُهميا َطْرفَيَة َعنْيٍ

َ ْ
َواأل

يٍْن َوال ِبَيٍْث. 
َ
يَُؤيَُّن بِأ

َحْطَت جِبَِميِع األُموِر، 
َ
ْرباِب، أ

َ ْ
نَْت نُوُر انلُّيوِر، َورَبُّ األ

َ
أ

َِصُر، ُسبْحاَن  ِميُع الْ ُسبْحاَن َمْن لَيَْس َكِمثِْلِه َشْ ٌء َوُهَو السَّ
َمْن ُهَو هَكذا َوال هَكذا َغْرُُه . . .  ثمنّ تدعوه بام تريد.)2)

11- دعاء: يا َربَّ َلْيلَِة اْلَقْدِر َوجاِعلَها َخرْياً  :

ِف َشيْهٍر، َورَبَّ 
ْ
ل
َ
َقْدِر وَجاِعلَها َخْراً ِمْن أ

ْ
ْلَِة ال

َ
ييا رَبَّ ل

رِْض َو 
َ ْ
نْواِر، َواأل

َ ْ
لَِم  َو األ ِحاِر، َوالظُّ

ْ
باِل َوال ِ

ْ
اللَّيِْل َوانلَّهاِر، َوال

)1)  مصباح املتهجد للشيخ الطويس 628 .
)2)   اإلقبال باألعامل  احلسنة فيام يعمل  مرة يف  السنة ج : 1  ص :  382 .
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ُ يا رَْحاُن،  ُر، يا َحنَّاُن يا َمنَّاُن، يا اللَّ ماِء، يا بارِي ُء يا ُمَصويِّ السَّ
رِْض. 

َ ْ
ماواِت َو األ يا َحُّ يا َقيُّوُم، يا بَِدي ُء يا بَِديَع السَّ

ْسماُء 
َ ْ
، لََك األ ُ ، يا اللَّ ُ ُ يا اللَّ ، يا اللَّ ُ ُ يا اللَّ ، يا اللَّ ُ ُ يا اللَّ يا اللَّ

لَُك 
َ
ْسأ

َ
ياُء َو الالء َوانلَّْعماُء، أ ِكرْبِ

ْ
يا،  َو ال

ْ
ُعل

ْ
ْمثاُل ال

َ ْ
ُْسىن ، َو األ

ْ
احل

ِ الرَّْحِن الرَِّحيِم، إِْن ُكنَْت قََضيَْت ِف هِذهِ اللَّيْلَِة  بِاْسِمَك ِمْسِب اللَّ
ْمٍر َحِكيٍم. 

َ
وِح ِمْن ُكيِّ أ َمالئَِكِة َو الرُّ

ْ
َل ال َتَ�ُّ

ٍد َوآِلِ، واْجَعْل اْسيِ� ِف هيِذهِ اللَّيْلَِة ِف  فََصيليِّ ىلَع  ُمَمَّ
يَهداِء، َو إِْحسياِن ِف ِعليِّييِّينَي َو  يَعداِء، َو ُروِح َميَع الشُّ السُّ
ِب، َو إِيمانا 

ْ
ْن َتَهَب ِل يَِقيناً تُباِشُ بِِه قَل

َ
إِساَءِت َمْغُفوَرٌة، َو أ

، َو تُرِْضيَِن بَِما قََسيْمَت ِل، َو آتِِن ِف  يكَّ َعينيِّ يُْذِهيُب الشَّ
نْيا َحَسنًَة، َو ِف االِخَرِة َحَسنًَة َو قِِن َعذاَب انلَّاِر.  ادلُّ

ْغبََة َو  يَرَك َو ُشيْكَرَك، َو الرَّ
ْ
َو اْرُزقْيِن ييا رَبيِّ ِفيهيا ِذك

ُ ِشييَعَة آِل 
َ

ْقَت ل ْيَك، َو اتلَّْوَبيَة َو اتلَّْوِفييَق مِلا َوفَّ
َ

نابَيَة إل
ْ

اإل
نَي، َو ال َتْفِتينيِّ بَِطلَِب ما َزَويَْت َعنيِّ  اِحِ رَْحَم الرَّ

َ
يٍد يا أ ُمَمَّ

ْغِنِن يا رَبيِّ بِِرْزٍق ِمنَْك واِسٍع ِبَاللَِك 
َ
تَِك، َو أ ِبَْولَِك  َو قُوَّ

َعْن َحراِمَك. 

ْج َعنيِّ ُكَّ َهمٍّ  َة ِف بِْطِن َو فَيْرِج، َو فَريِّ ِعفَّ
ْ
َو اْرُزقْيِن ال
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َقْدِر ىلَع  
ْ
ْلََة ال

َ
يْق ِل ل ، َو ال تُْشيِمْت ِب َعُدويِّي،  َو َوفيِّ َو َغيمٍّ

ٍد  داً َو آَل ُمَمَّ ُ ُمَمَّ
َ

ْقَت ل ْقِن مِلا َوفَّ َحٌد، َو َوفيِّ
َ
فَْضِل ما َرآها أ

َ
أ

يالُم َواْفَعيْل ِب َكذا َوَكذا، اللَّيْلََة اللَّيْلََة،  َعلَيِْه َو َعلَيِْهُم السَّ
اَعَة - حّت ينقطع انلفس)1).   اَعَة السَّ السَّ

12 - دعاء يا مدبر األمور : 

يا ُمَدبيَِّر األُموِر، يا باِعَث َمْن ِف الُقبُوِر، يا ُمِْرَي اُلُحوِر 
ٍد . َواْفَعْل ِب  ٍد َوآِل ُمَمَّ َ احلَِديِد دلاوُد َصليِّ ىلَع ُمَمَّ يا ُملَينييِّ
َكيذا َوَكذا. وتسيأل حاجتيك، اللَّيْلََة اللَّيْلَيَة، وارفع يديك 
إل الّسيماء أي ِعنيَد قولك ] ييا ُمَدبيَِّر األميور… إل آخر 
اعء راكعاً وسياجداً وقائماً وقاعداً  اعء[،  وادع بهيذا ادلُّ ادلُّ

وكّرره وادُع بِه ف اللّيلة األخرة أيضاً  )2) .

13 -  دعاء اقسم لي حلماً :

ماً يَُسدُّ 
ْ
ٍد َواقِْسيْم ل ِحل ٍد، َوآِل ُمَمَّ اَللّيُهمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ

َّ ِمْن ُكيِّ َضاللٍَة، وَِغىًن  َْهِل، َوُهدًى َتُمنُّ بِِه َعَ
ْ
َعيّن باَب ال

ًة تَيُردُّ بِها َعّن ُكَّ َضْعٍف،  تَُسيدُّ بِِه َعّن بياَب ُكيِّ َفْقٍر، َوقُوَّ
، َوِرْفَعًة تَْرَفُعن بِها َعْن ُكيِّ  وَِعيّزاً تُْكِرُمن بِِه َعيْن ُكيِّ ُذلٍّ

)1)  إقبال األعامل للسيد بن طاووس ج1 ص 356 .
)2)  من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق ص 158 .
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َضَعيٍة،  َو أْمنياً تَُردُّ بِِه َعيّن ُكَّ َخوٍْف، واَعِفيًَة تَْسيُ�ُين بِها 
ماً َتْفتَُح ل بِِه ُكَّ يَقنٍي، َوَيقيناً تُْذِهُب بِِه 

ْ
َعْن ُكيِّ باَلٍء،  وَِعل

،  وَُداعًء تَبُْسيُط ل بِِه اإلِجابََة ف هِذهِ اللَّيْلَِة،   َعّن ُكَّ َشيكٍّ
َويف هِذهِ الّسياَعِة، الّساَعَة الّساَعَة الّساَعَة يا َكريُم، وََخْوفاً 
نُوِب،  ُوُل بِها بَيْن َوَبنْيَ الُّ

َ
تَنْيرُشُ ل بِِه ُكَّ رَْحٍَة، وَِعْصَمًة ت

َمْعُصوُمنَي ِعنْيَدَك، بِرَْحَِتَك يا اَرَْحَم 
ْ
فِْلَح بِهيا ِعنَْد ال

ُ
َحيّت أ

الّراِحنيَ)1).

14 - دعاء يا موجل الليل يف النهار :  

عن أب عبد اهلل \ قال : يقول أول ليلة منه :

»يَيا ُموِلَج اللَّيْيِل ِف انلََّهياِر َو ُموِلَج انلََّهياِر ِف اللَّيِْل، َو 
، يَا َراِزَق  َحيِّ

ْ
َمييِِّت ِميَن ال

ْ
َمييِِّت َو ُمِْرَج ال

ْ
يَحيِّ ِمَن ال

ْ
ُمْيِرَج ال

ُ يَا رَِحيُم، يَا  ُ يَا رحن، يَا اللَّ َمْن يََشياُء بَِغْرِ ِحسياٍب، يَا اللَّ
ْسيَماُء 

َ ْ
ُ لََك األ ، يَا اللَّ ُ ُ يَا اللَّ ، يَا اللَّ ُ ُ يَا اللَّ ، يَا اللَّ ُ ُ يَا اللَّ اللَّ

ُء . 
َ

ال
ْ

َياُء َو ال ِكرْبِ
ْ
يَا َو ال

ْ
ُعل

ْ
ْمثَاُل ال

َ ْ
ُْسىَن، َو األ

ْ
احل

ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم إِْن ُكنَْت قََضيَْت  لَُك بِاْسِمَك ِمْسِب اللَّ
َ
ْسأ

َ
أ

ْمٍر َحِكيٍم  
َ
وِح ِمْن ُكُّ أ َماَلئَِكِة َو الرُّ

ْ
َل ال ِف َهيِذهِ اللَّيْلَِة َتَ�ُّ

)1)   إقبال األعامل - السيد ابن طاووس - ج 1 - ص 363 .
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يَعَداِء، َو  ٍد، َو اْجَعِل اْسيِ� ِف السُّ ٍد َو آِل ُمَمَّ فََصليِّ ىلَعَ ُمَمَّ
َهَداِء، َو إِْحَساِن ِف ِعليِّييِّنَي َو إَِساَءِت َمْغُفوَرًة،  ُروِح َمَع الشُّ
يكَّ  ِب، َو إِيَماناً يُْذِهُب الشَّ

ْ
ْن َتَهيَب ِل يَِقينياً ُتبَاِشُ بِِه قَل

َ
َوأ

ْنيَا َحَسينًَة َويِفُّ  ، َو رًِضيا بَِميا قََسيْمَت ِل، آتِيِن ِف ادلُّ َعينيِّ
ِخَرِة َحَسنًَة َو قِِن َعَذاَب انلَّاِر . 

ْ
ال

نَابََة  ِ
ْ

ْغبََة َو اإل َرَك َو ُشْكَرَك َو الرَّ
ْ
 َو اْرُزقِْن يَا رَبيِّ ِفيَها ِذك

 ُ
َ

ْقَت ل ا َوفَّ بُُّه َو تَْرَض، َو لَمَّ ِ
ُ

َْك، َو اتلَّْوَبَة َو اتلَّْوِفيَق لَِما ت
َ

إِل
اِحِنيَ ، َو  رَْحَم الرَّ

َ
اَلُم يَا أ ٍد َعلَيِْه َو َعلَيِْهُم السَّ ِشييَعِة آِل ُمَمَّ

ْغِنِن يَا 
َ
تَِك، َو أ  تَفتيِن بَِطلَِب َما َزَويَْت َعنيِّ ِبَْولَِك َو قُوَّ

َ
ال

رَبيِّ بِِرْزٍق ِمنَْك َواِسُع ِبَاَللَِك َعْن َحَراِمَك . 

ْج َعنيِّ ُكيِّ  يِة ِف َبْطيِن َو فَيْرِج، َو فَيريِّ ِعفَّ
ْ
 َو اْرُزقْيِن ال

َقْدر 
ْ
يْق ِل اللَّيْلَِة ال  تُْشيِمْت ِب َعُدويِّي، َو َوفيِّ

َ
، َو ال َهيمٍّ َو َغمٍّ

داً َو  ُ ُمَمَّ
َ

ْقيَت ل ْقِن لَِما َوفَّ َحيُد، َو َوفيِّ
َ
فَْضيِل َميا َرآَها أ

َ
ىلَعَ أ

يٍد َصلََواتُيَك َعلَيِْه َو َعلَيِْهيْم، َو اْفَعْل ِب َكَذا َو َكَذا  آَل ُمَمَّ
اَعَة   - حت ينقطع انلفس«)1). اَعَة السَّ السَّ

)1)  إقبال األعامل - السيد ابن طاووس - ج 1 - ص 362- 363 .
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15 - دعاء أعوذ جبالل وجهك الكريم :

عـن ابن أب عمر،  عـن أب عبد اهلل \ قال :»تقول يف 
ُعيوُذ جِبَاَلِل 

َ
العـرش األواخر من شـهر رمضـان كل ليلة :  »أ

ْو َيْطلَُع 
َ
ْن َينَْقِضَ َعنيِّ َشيْهُر َرَمَضياَن، أ

َ
َكِريِم، أ

ْ
وَْجِهيَك ال

ْو َذنُْب 
َ
ْلَيِت َهيِذهِ، َو بَِقَ لََك ِعنْيِدي تَِبَعيُة أ

َ
َفْجيُر ِميْن ل

ْ
ال

َقاَك«.)1)
ْ
ل
َ
بُِن َعلَيِْه يَْوَم أ ُتَعذيِّ

16- دعاء اللهم إنك قلت يف كتابك املنزل :   

حممد بن أب عمر،  عن مرازم،  عن أب عبد اهلل \ أنه 
كان يقول يف كل ليلة من العرش األواخر :

ُمنَْزِل: ﴿ڳ ڳ 
ْ
َت فِي ِكتَابِيَك ال

ْ
»امهلل  إِنَّيَك قُل

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ْميَت ُحْرَمَة َشيْهر َرَمَضاَن بَِما  ڻ ڻۀ﴾)2)، َفَعظَّ
تََها 

ْ
َقْدِر، َو َجَعل

ْ
ُقْرآِن، وََخَصْصتَُه بِلَيْلَِة ال

ْ
َت ِفيِه ِميَن ال

ْ
نَْزل

َ
أ

يَّاِم َشيْهر َرَمَضاَن قَِد 
َ
ِف َشيْهٍر. اللَُّهمَّ َو َهيِذهِ أ

ْ
ل
َ
َخيْراً ِمْن أ

 
َ

َمْت، َوقَْد ِصُْت يَا إِليَِه ِمنُْه إِل َاِلِه قَيْد ترََصَّ
َ

اْنَقَضيْت، َو ل

)1)   البحار 98 : 156،  رواه الصدوق يف الفقيه 2 : 161،  والكليني يف 
الكايف .

)2)   البقرة : 185 .

����� ���� ����� - ������ ������ - 1434-2013.indd   160 26/07/34   06:20:06 �



161
أع����������م����������ال ل������ي������ل������ة ال�������ق�������در 

ْجَِعنَي. 
َ
ِق أ

ْ
َل

ْ
ْحَص لعدده ِمَن ال

َ
، َو أ ْعلَُم بِِه ِمنيِّ

َ
نَْت أ

َ
َما أ

نِْبيَاُؤَك 
َ
ُبوَن، َوأ ُمَقرَّ

ْ
لََك بِِه َماَلئَِكتَُك ال

َ
لَُك بَِما َسأ

َ
ْسيأ

َ
 فَأ

ٍد َوآِل  َ ىلَعَ ُمَمَّ ْن تَُصيليِّ
َ
احِلُوَن، أ ُمرَْسيلُوَن، َو ِعبَياُدَك الصَّ

ْ
ال

َنََّة بِرَْحَِتَك، 
ْ
ْن َتُفكَّ َرَقبَِت ِمَن انلَّاِر، َو تُْدِخلَِن ال

َ
ٍد، َوأ ُمَمَّ

ِب، َو  َّ بَِعْفيوَِك َو َكَرِميَك، َو َتتََقبَّيَل َتَقيرُّ يَل َعَ ْن َتتََفضَّ
َ
َوأ

َوِْف ِمْن ُكيِّ َهْوٍل 
ْ
ْمِن يَْوَم ال

َ ْ
َّ بِاأل تَْستَِجيَب ُداَعِئ َو َتُمنَّ َعَ

ِقيَاَمِة.
ْ
ْعَدْدتَُه ِلَْوِم ال

َ
أ

ْن 
َ
َعِظيِم، أ

ْ
َكِريِم، َو جِبَاَللِيَك ال

ْ
ُعيوُذ بِوَْجِهَك ال

َ
إِلَييِه َو أ

ْو َذنُْب 
َ
َاِلِه، َو لََك قِبَِل تَِبَعُة أ

َ
يَّاِم َشْهِر َرَمَضاَن َو ل

َ
َتنَْقِضَ أ

، لَْم َتْغِفْرَها ِل.  َها ِمنيِّ ْن َتْقتَصَّ
َ
ْو َخِطيئَُة تُِريُد أ

َ
تَُؤاِخْذِن بِِه أ

 
َّ

َ إِال
َ

 إِل
َ

نَْت إِْذ ال
َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِل

َ
لَُك يَا ال

َ
ْسأ

َ
َسييِِّدي َسييِِّدي َسييِِّدي، أ

يْهِر فَازَْدْد َعنيِّ رَّضاً،  نَْت إِْن ُكنَْت رَِضيَت َعنيِّ ِف َهَذا الشَّ
َ
أ

رَْحَم 
َ
َن فَارَْض َعنيِّ يَا أ

ْ
َو إِْن ليم تَُكْن رَِضيَت َعنيِّ فَِمَن ال

ْ َو 
َ

َحُد يَا َصَميُد، يَا َمْن لَْم يَِلْ َو لَْم يُودل
َ
ُ يَا أ ينيَ ، يَا اللَّ اِحِ الرَّ

َحُد.
َ
ُ ُكُفواً أ

َ
لَْم يَُكْن ل

 َو َأْكثِْر َأْن َتُقوُل: 

يِّ َو  ياَلُم، يَا اَكِشيَف الضُّ اوَُد َعلَيِْه السَّ َِديِد دِلَ
ْ
َ احل يَيا ُملَينييِّ

َج هم َيْعُقوَب  ْي ُمَفريِّ
َ
اَلُم، أ يُّوَب َعلَيِْه السَّ

َ
ِعَظاَم َعْن أ

ْ
ُكَرِب ال

ْ
ال
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اَلُم، َصليِّ ىلَعَ  َس غم يُوُسَف َعلَيِْه السَّ ْي ُمنَفيِّ
َ
ياَلُم، أ َعلَيِْه السَّ

ْجَِعنَي 
َ
ْن تَُصليِّ َعلَيِْهيْم أ

َ
ْهلُيُه أ

َ
نَْت أ

َ
يٍد َكَميا أ يٍد َو آِل ُمَمَّ ُمَمَّ

ْهلُُه«)1).
َ
نَا أ

َ
 َتْفَعْل ِب َما أ

َ
ْهلُُه، َو ال

َ
نَْت أ

َ
َواْفَعْل ِب َما أ

17 -  دعاء : اللهم أدِّ عنا : 

من أدعية اإلمام الصادق \ : 

َا 
َ

ديِّ َعنَّيا َحقَّ َما َمىَض ِمْن َشيْهِر َرَمَضاَن َو اْغِفْر نل
َ
»امهلل أ

 تَُؤاِخْذنَا بإسافنا 
َ

 َو ال
ً

تقصرنيا ِفييِه، َو تََسيلَّْمُه ِمنَّيا َمْقبُيوال
نَيا ِميَن 

ْ
َْعل

َ
 ت

َ
َمرُْحوِمينَي َو ال

ْ
ال نَيا ِميَن 

ْ
اْجَعل َو  ْنُفِسينَا 

َ
أ ىلَعَ 

املحرومني«)2)

18- دعاء التوبة : 

وقـد قلنا سـابقًا إنـه ال يوجد نص رصيح عـىل أن يدعو 
بخصـوص دعـاء التوبة ولكن كام سـيأتيك يف دعـاء مكارم 
األخالق وصيـة العالمة املجليس أعـىل اهلل مقامه يف اإلتيان 

بدعاء التوبة ومكارم األخالق يف هذه الليلة اجلليلة .

)1)   اإلقبال،  ص 364 و365 . 
)2)  مفاتيح اجلنان،  للشيخ عباس القمي ص 12 نقال عن البلد األمني يف 

اهلامش .
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دعاء التوبة

َواِصِفنَي،  َوَيا َمْن اَل ُيَاِوزُُه 
ْ
للَُّهمَّ يَا َمْن ال يَِصُفُه َنْعُت ال

َ
أ

ُمْحِسينِنَي، َوَيا 
ْ
ْجُر ال

َ
يِْه أ َ اِجنَي،  َوَيا َمْن ال يَِضيُع دلَ رََجاُء الرَّ

َعابِِدْييَن، َوَيا َمْن ُهَو اَغيَُة َخْشييَِة 
ْ
َميْن ُهَو ُمنْتََه َخيوِْف ال

ُمتَِّقنَي. 
ْ
ال

ُة  ِزمَّ
َ
نُوِب،  َوقَاَدتْيُه أ يْيِدي الُّ

َ
ُْه أ َهيذا َمَقاُم َميْن تََداَوتلَ

َمْرَت بِِه 
َ
ا أ َ َعمَّ ييَْطاُن، َفَقيرصَّ ََطايَا،  َواْسيتَْحوََذ َعلَيِْه الشَّ

ْ
ال

اِهِل بُِقْدَرتَِك 
ْ
َتْفِريَطاً، َوَتَعاىط َميا َنَهيَْت َعنُْه َتْعِزيراً، اَكل

 ُ
َ

ْيِه، َحتَّ إَذا اْنَفتََح ل
َ

ُمنِْكِر فَْضَل إْحَسيانَِك إل
ْ
ْو اَكل

َ
َعلَيِْه، أ

ْحَص َما َظلََم 
َ
َعىَم أ

ْ
َعْت َعنُْه َسَحائُِب ال ُهَدى، َوَتَقشَّ

ْ
برََصُ ال

َر ِفيَما َخالََف بِِه َربَّيُه، فََرأى َكِبْرَ ِعْصيَانِِه  بِِه َنْفَسيُه، َوفَكَّ
اًل لََك،  ْيَوَك ُمَؤميِّ

َ
ْقبََل ن

َ
َكِبيْراً، وََجِلييل ُمالَفِتِه َجِليْياًل، فَأ

َك بَِطَمِعِه  مَّ
َ
َْك ثَِقًة بَِك، فَأ

َ
َه َرْغبَتَُه إل ُمْسيتَْحِييَاً ِمنَْك، َووَجَّ

يَِقيناً، َوقََصَدَك خِبَْوفِِه إْخالََصاً.

فَْرَخ َروُْعُه)1) 
َ
قَْد َخاَل َطَمُعُه ِمْن ُكيِّ َمْطُموع ِفيِه َغْرَِك، َوأ

ِميْن ُكيِّ َمُْذور ِمنُْه ِسيَواَك، َفَمثَّيَل َبنْيَ يََديْييَك ُمتََضيِّعياً، 
تَِك   َرأَسيُه ِلِعزَّ

َ
يَعاً، َوَطأَطأ  األرِْض ُمتََخشيِّ

َ
ُه إل َض برََصَ َوَغمَّ

)1)   أفرخ روعه : ذهب خوفه .
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ْعلَُم بِِه ِمنُْه َخُضواًع، 
َ
نَْت أ

َ
هِ َميا أ َبثََّك)1)  ِمْن ِسيِّ

َ
ُمتََذليِّياًل، َوأ

 َواْستََغاَث بَِك ِمْن 
ً
ْحَص لََها ُخُشواع

َ
نَْت أ

َ
َد ِمْن ُذنُوبِِه َما أ وََعدَّ

ِمَك َوقَِبيِح َما فََضَحُه ِف ُحْكِمَك ِمْن 
ْ
َعِظيِم َما َوَقَع بِِه ِف ِعل

قَاَمْت تَِبَعاُتَها )2)  فَلَِزَمْت، 
َ
اُتَها فََذَهبَْت، َوأ َّ

َ
ُذنُيوب أْدبََرْت ل

ال ُينِْكُر يَا إليِه َعْدلََك إْن اَعَقبْتَُه، َوال يَْسيتَْعِظُم َعْفَوَك إْن 
ي ال َيتََعاَظُمُه  ِ

َّ
َكِريُم ال

ْ
َعَفيوَْت َعنُْه َورَِحْتَُه; ألِنََّك الرَّبُّ ال

َعِظيم. 
ْ
نِْب ال ُغْفَراُن الَّ

َمْرَت بِِه 
َ
نَا َذا قَْد جئْتَُك ُمِطيعاً ألْمِرَك ِفيَما أ

َ
للَُّهيمَّ َفَها أ

َ
أ

زاً وَْعَدَك ِفيَما وََعيْدَت بِِه ِمَن اإلَجابَِة إْذ  اَعِء، َمتَنَجيِّ ِميَن ادلُّ
ْستَِجْب لَُكْم﴾. 

َ
َتُقوُل ﴿ اُْدُعويِن أ

َقيِن بَِمْغِفيَرتَِك َكَما 
ْ
، َوال يد َوآِلِ أللَُّهيمَّ فََصيليِّ ىلَعَ ُمَمَّ

نُيوِب)3)  َكَما  لَِقيتُيَك بِإقْيَرارِي،  َواْرَفْعيِن َعْن َمَصارِع الُّ
نَّيْتَِن َعِن االنِْتَقاِم 

َ
يِن بِِسْ�َِك َكَما تَأ وََضْعُت لََك َنْفِس َواْسُ�ْ

. ِمنيِّ

)1)  أبثـك : أظهر وكشف لك .
)2)  تبعاهتا : عقاهبا،  ما يلحقها من رش،  و تبعات مجع ) تبعة( وهي حلوق 

الرش .
)3)  ارفعنـي عـن مصارع الذنـوب : أبعدين عـن الذنوب التـي تؤدي إىل 

هزيمتي و  هالكي .
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ْحِكيْم ِف ِعبَاَدتَِك 
َ
، َوأ أللَُّهيمَّ َوَثبيِّيْت ِف َطاَعِتيَك نِيَِّتْ

ْعَماِل لَِما َتْغِسيُل بِِه َدنََس الََطايَا 
َ
ْقِن ِمَن األ بَِصييَرِت، َوَوفيِّ

ييالُم  د َعلَيِْه السَّ ، َوتََوفَِّن ىلَعَ ِملَِّتَك َوِملَِّة نَِبييَِّك ُمَمَّ َعينيِّ
يْتَِن.  إَذا تََوفَّ

ْيَك ِف َمَقاِم َهَذا ِميْن َكبَائِِر ُذنُوِب 
َ

تُوُب إل
َ
أللَُّهيمَّ إنيِّ أ

ت)1)  
َّ
وََصَغائِِرَهيا َوَبَواِطِن َسيييِّئآِت َوَظَواِهِرَها، وََسيواِلِف َزال

ُث َنْفَسيُه بَِمْعِصيَية َواَل يُْضِمُر  وََحَواِدثَِهيا، تَْوَبيَة َمْن ال ُيَديِّ
َت يَا إلييِه ِف ُمَْكِم ِكتابَِك 

ْ
ْن َيُعيوَد ِف َخِطيئَية، َوقَيْد قُل

َ
أ

ِبُّ 
ُ

يييِّئاِت، َوت إنََّك َتْقبَُل اتلَّْوَبَة َعْن ِعبَاِدَك، َوَتْعُفو َعِن السَّ
ابِينَي، فَاْقبَيْل تَْوَبيِت َكَما وََعيْدَت َوأْعُف َعْن َسيييِّئاِت  اتلَّوَّ
وِْجْب ِل َمَبَّتََك َكَما َشييَرْطَت، َولَيَك يَيا 

َ
َكَما َضِمنْيَت، َوأ

رِْجَع ِف 
َ
 أ

ّ
ال

َ
ُعوَد ِف َمْكُروِهَك، وََضَمياِن أ

َ
 أ

ّ
ال

َ
رَبيِّ َشييْرِط أ

يَع َمَعاِصيَك.  ْهُجَر َجِ
َ
ْن أ

َ
َمْذُموِمَك، َوَعْهِدي أ

يُت فَاْغِفْر ِل َميا َعِلْمَت، 
ْ
ْعلَيُم بَِميا َعِمل

َ
أللَُّهيمَّ إنَّيَك أ

َّ تَِبَعاٌت)2)  ْحبَبَْت. أللَُّهيمَّ َوَعَ
َ
 َميا أ

َ
فْيِن بُِقْدَرتِيَك إل َواْصِ

ُهنَّ بَِعيِْنَك الَِّت اَل 
ُّ
، َوُك ، َوتَِبَعاٌت قَْد نَسييتُُهنَّ قَيْد َحِفْظتُُهنَّ

)1)  سوالف زاليت :  خطيئايت القديمة .
)2)  تبعات : مسؤوليات وظالمات يطلبها السائلون واملظلومون.
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ْهلََها َواْحُطْط 
َ
ي ال يَنَْس َفَعويِّْض ِمنَْها أ ِ

َّ
ِميَك ال

ْ
َتنَياُم، وَِعل

قَارَِف 
ُ
ْن أ

َ
يْف َعنيِّ ثِْقلََها، َواْعِصْمِن ِمْن أ َعّن ِوْزرََها، وََخفيِّ

ِمثْلََها.

بِِعْصَمِتيَك، َوال   
َّ
بِاتلَّْوَبيِة إال ِل  َوفَياَء  اَل  َوإنَّيُه  أللَُّهيمَّ 

ة اَكِفيَة،  يِن بُِقوَّ تَِك، َفَقويِّ  َعْن قُوَّ
َّ
ََطايَا إال

ْ
اْسِتْمَساَك ِب َعِن ال

َوتََولَِّن بِِعْصَمة َمانَِعة.

َغيِْب ِعنَْدَك 
ْ
ِم ال

ْ
َْك َوُهيَو ِف ِعل

َ
يُّما َعبْد تَاَب إل

َ
أللَُّهيمَّ أ

ُعوُذ بَِك أْن 
َ
فَاِسيٌخ تِلَْوَبِتِه واََعئِيٌد ِف َذنِْبِه وََخِطيئَِتِه ؛ فَيإنيِّ أ

 
َ

ْحتَاُج َبْعَدَها إل
َ
ُكيْوَن َكذلَِك، فَاْجَعْل تَْوَبِت َهِذهِ تَْوَبًة ال أ

َ
أ

 . الََمِة ِفيَميا بَِقَ تَْوَبة . . تَْوَبًة ُموِجبًَة لَِمْحِو َما َسلََف، َوالسَّ

ْسيتَيوِْهبُيَك ُسوَْء 
َ
ْيَك ِمْن َجْهِل، َوأ

َ
ْعتَيِذُر إل

َ
أللَُّهمَّ إنيِّ أ

يِن بِِسيْ�ِ  اًل، َواْسيُ�ْ  َكنَِف رَْحَِتَك َتَطوُّ
َ

فِْعِل، فَياْضُمْمِن إل
اًل. اَعِفيَِتَك َتَفضُّ

ْو َزاَل 
َ
َْك ِمْن ُكيِّ َما َخالََف إَراَدتََك أ

َ
تُوُب إل

َ
أللَُّهمَّ َوإنيِّ أ

َيَظاِت َعيِْن وَِحَكيَاِت 
َ
ِب َوحل

ْ
َعْن َمَبَِّتيَك ِمْن َخيَطَراِت قَل

لَِسياِن، تَْوَبًة تَْسيلَُم بَِها ُكُّ َجارَِحة ىلَعَ ِحيَالَِها ِمْن تَِبَعاتَِك، 
ِلِْم َسَطَواتَِك. 

َ
ُمْعتَُدوَن ِمْن أ

ْ
ا َيَاُف ال َمُن ِممَّ

ْ
َوتَأ
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ِب ِمْن 
ْ
للَُّهيمَّ فَارَْحيْم وَْحيَدِت َبنْيَ يََديْيَك، َووَِجييَب قَل

َ
أ

قَاَمتِْن يَا 
َ
ْراَكِن ِمْن َهيْبَِتَك، َفَقيْد أ

َ
َخْشييَِتَك، َواْضِطيَراَب أ

ِْزِي بِِفنَائَِك، فَإْن َسيَكتُّ لَْم َينِْطْق َعنيِّ 
ْ
رَبيِّ ُذنُوِب َمَقاَم ال

َفاَعِة.  ْهِل الشَّ
َ
َحٌد، َوإْن َشَفْعُت فَلَْسُت بِأ

َ
أ

ْع ِف َخَطايَياَي َكَرَمَك،  ،  وََشفيِّ د َوآِلِ للَُّهمَّ َصليِّ ىلَعَ ُمَمَّ
َ
أ

ِْزيِن َجَزآِئ ِميْن ُعُقوَبِتَك 
َ

وَُعْد ىلَعَ َسيييِّئاِت بَِعْفيوَِك، َواَل ت
ِن بِِسيْ�َِك، َواْفَعيْل ِب فِْعَل َعِزيز 

ْ
َّ َطْولََك وََجليِّل َوابُْسيْط َعَ

ُ َعبٌْد فَِقٌر 
َ

ْو َغِنٍّ َتَعرََّض ل
َ
ِْه َعبٌْد َذِلٌل فَرَِحَيُه، أ

َ
ع إل تَيَضَّ
َفنََعَشُه)1).

 )3) ِعزَُّك، َوال َشِفيَع 
ْ

يَْخُفْريِن
ْ
أللَُّهمَّ اَل َخِفَر)2) ِل ِمنَْك فَل

وَْجلَتْيِن )4) َخَطايَاَي 
َ
يَْشيَفْع ِل فَْضلَُك، َوقَيْد أ

ْ
ْيَك فَل

َ
ِلْ إل

يُْؤِمنيِّ َعْفُوَك، َفَما ُكُّ َما َنَطْقُت بِِه َعْن َجْهل ِمنيِّ بُِسيوِْء 
ْ
فَل

ثَِري، َواَل نِسييَان لَِما َسيبََق ِمْن َذِميِم فِْعِل، َولِكْن ِلتَْسَمَع 
َ
أ

ْظَهْرُت لََك 
َ
رُْضيَك َوَمْن َعلَيَْها َميا أ

َ
َسيَماُؤَك َوَمْن ِفيَْهيا، َوأ

َْك ِفييِه ِمَن اتلَّْوَبيِة، فَلََعيلَّ َبْعَضُهْم 
َ

َيأُت إل
َ
ِميَن انلََّدِم، َول

)1)  فـنعشه : فرفعه و سد فقره .
)2)  خـفـر : جمر .

)3)  فليخـفرين : فليجرين و حيميني .
)4)  أوجلتني : أخافتني .
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َّ لُِسيوِء  قَُّة ىلَعَ ْو تُْدِرُكُه الريِّ
َ
بِرَْحَِتيَك يَرَْحُِن لُِسيوِء َمْوقِيِف، أ

ْو َشَفاَعية 
َ
يَْك ِمْن ُداَعِئ، أ َ ْسَمُع دلَ

َ
َحاِل َفيَنَالَِن ِمنُْه بَِدْعَوة أ

َياِت ِمْن َغَضِبَك  ْوَكيُد ِعنَْدَك ِمْن َشيَفاَعِت تَُكوُن بَِها نَ
َ
أ

َوفَْوَزِت بِرَضاَك. 

نلَّاِدِمنَي، 
ْ
نْيَدُم ا

َ
نَا أ

َ
َْك فَأ

َ
أللَُّهيمَّ إْن يَُكِن انلَّيَدُم تَْوَبًة إل

ُمِنيبنَي، َوإْن 
ْ
ُل ال وَّ

َ
نَيا أ

َ
ُْك لَِمْعِصيَِتَك إنَابًَة فَأ َوإْن يَُكيِن الي�َّ

ُمْستَْغِفِريَن. 
ْ
نُوِب فَإَن لََك ِمَن ال ًة لذِلُّ يَُكِن االْسِتْغَفاُر ِحطَّ

َقبُوَل وََحثَثَْت ىلَعَ 
ْ
َمْرَت بِاتلَّْوَبِة وََضِمنَْت ال

َ
اللَُّهمَّ فََكَما أ

،  َواْقبَْل تَْوَبِت  ِد َوآِلِ َعياِء َووََعْدَت اإلَجابََة، فََصليِّ ىلَعَ ُمَمَّ ادلُّ
اُب ىلَعَ  نَْت اتلَّوَّ

َ
َواَل تَرِْجْعن َمرَجَع الَغيبَِة مْن رَْحَِتك إنََّك أ

ُمِنيِبنَي. 
ْ
َخاِطئِنَي ال

ْ
ُمْذنِِبنَي، َوالرَِّحيُم لِل

ْ
ال

د  د َوآِلِ َكَما َهَديْتَنَا بِِه وََصليِّ ىلَعَ ُمَمَّ أللَُّهمَّ َصليِّ ىلَعَ ُمَمَّ
د َوآِلِ َصاَلًة تَْشيَفُع  َوآِلِ َكَما اْسيتَنَْقْذَتنَا بِِه، وََصليِّ ىلَعَ ُمَمَّ
ء قَِديٌر  َْك، إنََّك ىلَعَ ُكيِّ َشْ

َ
َفاقَِة إل

ْ
ِقيَاَمِة َوَييْوَم ال

ْ
َيا يَْوَم ال نلَ

َوُهَو َعلَيَْك يَِسٌر .)1)

)1)   الصحيفـة السـجادية  الكاملة،  رشح وتقديـم : عز الدين اجلزائري،  
ص 106  
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19-  دعاء : اللهم يا ملني احلديد لداُود :
أكثر أن تقول: 

يِّ  ياَلُم، يَا اَكِشيَف الضُّ اوَُد َعلَيِْه السَّ َِديِد دِلَ
ْ
َ احل يَيا ُملَينييِّ

َج  ْي ُمَفريِّ
َ
ياَلُم، أ يُّيوَب َعلَيْيِه السَّ

َ
ِعَظياَم َعيْن أ

ْ
ُكيَرِب ال

ْ
َو ال

َس غم يُوُسيَف َعلَيِْه  ْي ُمنَفيِّ
َ
ياَلُم، أ هيم َيْعُقوَب َعلَيْيِه السَّ

ْن تَُصليِّ 
َ
ْهُل أ

َ
نَْت أ

َ
ٍد َكَما أ ٍد َو آِل ُمَمَّ ياَلُم َصليِّ ىلَعَ ُمَمَّ السَّ

نَا 
َ
 َتْفَعَل ِب َما أ

َ
ْهلُُه َو ال

َ
نَْت أ

َ
ْجَِعنَي َو اْفَعْل ِب َما أ

َ
َعلَيِْهيْم أ
ْهلُُه)1).

َ
أ

20- دعاء : اللهم كن لوليك :

و هـو من األعامل املشـرتكة بـني ليايل القـدر الثالث كام 
ذكرنا ذلك )2): 

َعْسيَكرّي 
ْ
ََسيِن ال

ْ
يِة بِْن احل ُجَّ

ْ
 اللُّهيمَّ ُكيْن لَِوِليِّيَك احل

َصلَواتُيَك َعلَيِْه وىلََع آبائِِه ف هِذهِ الّسياَعِة َويف ُكيِّ سياَعٍة، 
َوّليا وَحافِظا َوقاِعدا َونياِصا وََدلال َوَعيْنا َحّت تُْسيِكنَُه 

أرَْضَك َطواْع َوُتَمتيَِّعُه فيها َطويال )3).                

)1)  اإلقبال ص364 ت 365، و بحار األنوار، ج 95، ص 156 . . 
)2)  انظر صفحة )101( من هذا الكتاب .   
)3)   مستدرك الوسائل،  ج 7،  ص 364 . 
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 أدعية ُتقرأ يف شهر رمضان

1- مناجاة التائبني .

2- دعاء مكارم األخالق .

3- دعاء اجلوشن الكبري .
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مناجاة التائبني
تقـدم أن من أمهات املطالب يف هـذه الليلة التوبة،  ومن 
مل يسـعفه الوقت أو رأى يف نفسـه عزوفًا عن التعبد فعليه أن 
يطلـب التوبـة وبإمكانه أن يبتهل لربـه ويناجيه بطلب التوبة 
ولـذا نـدرج مناجـاة إمامنا اإلمام السـجاد \ الـواردة يف 

الصحيفة السجادية : 

َطايا ثَيوَْب َمَذلَِّت، وََجلَّلَيِن اتلَّباُعُد 
ْ
بََسيتِْن ال

ْ
ل
َ
إليِه أ

ْحِيه 
َ
يِب َعِظيُم ِجنايَِت، فَأ

ْ
ماَت قَل

َ
ِمنَْك ِلاَس َمْسيَكنَِت، َوأ

تَِك ما  َمِل َوُبْغيَِت، َويا ُسيْؤِل َوُمنْيَِت، فََو ِعزَّ
َ
بِتَْوَبة ِمنَْك يا أ

رى ِلَكيْ�ِي َغْرََك جابِراً، 
َ
نُوِب ِسيواَك اغفِراً، َوال أ ِجُد ِلُ

َ
أ

يَْك، فَإْن  َ َْك َوَعنَوُْت بِاالْسِتكنَِة دلَ
َ

َوقَْد َخَضْعُت بِاإلنابَِة إل
لُوُذ؟ َوإْن رََدْدتَِن َعْن َجنابَِك فَِبَمْن 

َ
َطَرْدتَِن ِمْن بابَِك فَِبَمْن أ

َسيفاُه ِمْن َخْجلَِت َوافِْتَضاِح، َووالَْهفاُه ِمْن ُسوِء 
َ
ُعوُذ؟ فَوا أ

َ
أ

َعَمِل َواْجِ�اِح.

َكِسِر، 
ْ
َعْظِم ال

ْ
َكِبِر، َويا جابَِر ال

ْ
نِْب ال لَُك يا اغفَِر الَّ

َ
ْسأ

َ
أ

آئِِر،  َّ فاِضحاِت ال�َّ َرآئِِر، َوتَْسُ�َ َعَ
ْ
ْن َتَهَب ِل ُموبِقاِت ال

َ
أ

ِقياَمِة ِمْن بَرِْد َعْفيوَِك َوَغْفِرَك، َوال 
ْ
ِْليِن ِف َمْشيَهِد ال َوال ختُ

يِل َصْفِحَك وََسْ�َِك. ُتْعِريِن ِمْن َجِ
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رِْسيْل ىلَع ُعيُوِب 
َ
 إليِه َظليِّْل ىلَعَ ُذنُوِب َغماَم رَْحَِتَك، َوأ

فَِتَك.
ْ
َسحاَب َرأ

ُرُه  ْم َهْل ُيِ
َ
 َمْوالُه أ

َ
 إل

َّ
َعبُْد البِيُق إال

ْ
إلييِه َهْل يَرِْجُع ال

َحٌد ِسواُه؟
َ
ِمْن َسَخِطِه أ

تَِك ِمَن  نْب تَْوَبيًة، فَإنيِّ وَِعزَّ  إلييِه إْن اكَن انلََّدُم ىلَعَ الَّ
ًة )1) فَإنيِّ لََك  َطيئَِة ِحطَّ

ْ
انلَّاِدِمنَي، َوإْن اَكَن االْسِتْغفاُر ِمَن ال

ُعتىْب َحّت تَْرض.
ْ
ِمَن الُُمْستَْغِفِريَن، لََك ال

 ، ِمَك َعنيِّ اْعُف َعنيِّ
ْ
ل ، َوِبِ َّ َّ تُْب َعَ  إليِه بُِقْدَرتَِك َعَ

ِمَك ِب أْرَفْق ِب. 
ْ
َوبِِعل

يْتَُه   َعْفوَِك َسيمَّ
َ

ي َفتَْحَت ِلِعباِدَك بَابَاً إل
َّ

نَْت ال
َ
 إلييِه أ

 اهلل تَْوَبًة نَُصوَحاً}،  فَما ُعْذُر َمْن 
َ

َت{  تُوُبوا إل
ْ
اتلَّْوَبيَة، َفُقل

اِب َبْعَد َفتِْحِه.
ْ

ْغَفَل ُدُخوَل ال
َ
أ

َعْفُو 
ْ
يَْحُسيِن ال

ْ
نُْب ِمْن َعبِْدَك فَل  إلييِه إْن اكَن َقبُيَح الَّ

ِمْن ِعنِْدَك.

ِل َمْن َعصياَك، َفتُبَْت َعلَيْيِه، َوَتَعرََّض  وَّ
َ
نَا بِأ

َ
 إلييِه ميا أ

ـة : إنزال الذنب عن عاتق اإلنسان . )1) ِحـطَّ
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ِشيَف 
َ
، يا اك ُمْضَطريِّ

ْ
يَب ال بَِمْعُروفِيَك)1) فَُجيْدَت َعلَيِْه، يا مُِ

يْ�ِ  يَل السيِّ ، يا َجِ يِّ ، يا َعليَماً بِما ِف ال�يِّ رِبيِّ
ْ
، يا َعِظييَم ال يِّ اليضُّ

ُت جِبَنابِيَك 
ْ
يل ْيَك، َوتَوَسَّ

َ
اْستَْشيَفْعُت جِبُيوِدَك َوَكَرِميَك إل

َييِّْب ِفيَك رَجآِئ 
ُ

يَْك، فَاْسيتَِجْب ُدعيآِئ، َوال خت َ َك دلَ ِ َوتَرَحُّ
رَْحَم  )2). 

َ
ْر َخطيئَِت، بَِمنيَِّك َورَْحَِتَك يا أ َوَتَقبَّْل تَْوَبِت َوَكفيِّ

            

دعاء مكارم األخالق

المـة املجلـيس )رضـوان اهلل عليـه( : َعَليَك يف  قـاَل العنّ
هـذه اللنّيلة أن تقرأ القـرآن ما تيسنّ َلـَك وأن تدعو بدعوات 
الصحيفة الكاملة ال سينّام دعاء مكارم األخالق ودعاء الَتوبة 
وينبغـي أن يراعـى حرمـة أيام ليـايل الَقدر واالشـتغال فيها 
عاء َفقد روي بأسـانيد  بالعبـادة وتالوة القـرآن املجيـد والدُّ

)1) تعرض بمعروفك : طلبه .
)2)  الصحيفة السجادية الكاملة،  رشح وتقديم عز الدين اجلزائري،  ص 

. 214
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معتـرة أنَّ َيـوم الَقدر مثل ليلته، و هذا دعاء اإلمام السـجاد 
عليه السالم يف مكارم األخالق :

َمَل اإليمان،  
ْ
ك

َ
ْغ بِإِيماِن أ

ٍد،  َوآِلِ َوَبليِّ اللُّهمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ
ْحَسِن انليِّيَّاِت،  

َ
فَْضَل الَِقنِي،  َواْنتَِه بِنِيَِّت إِل أ

َ
َواْجَعْل يَِقيِن أ

ْحَسِن األعمال.
َ
َوبَِعَمِل إِل أ

يْح بِما ِعنْيَدَك يَِقيِن،  اللُّهيمَّ َوفيِّْر بِلُْطِفيَك نِيَِّت، وََصحيِّ
. َواْستَْصِلْح بُِقْدَرتَِك ما فََسَد ِمنيِّ

ِفِن ما يَْشيَغلُِن 
ْ
يٍد، َواك يٍد َوآِل ُمَمَّ اللُّهيمَّ َصيليِّ ىلَع ُمَمَّ

 
ْ
لُِن َغداً َعنُْه، و اْسيتَْفِرغ

َ
ِن بِما تَْسيأ

ْ
االِْهتماُم بِِه، َواْسيتَْعِمل

َّ ِف ِرْزقَِك َوال َتْفِتنيِّ  ْع َعَ ُ، َو أْغِنِن َووَسيِّ
َ

يَّاِم ِفيما َخلَْقتَِن ل
َ
أ

، َوَعبيِّْدِن لََك َوال ُتْفِسيْد  يِن َوال تَبْتَِليَِن بِالِكرْبِ ِعزَّ
َ
َِظر، َوأ بِانلَّ

،  َوال َتْمَحْقُه  ناِس ىلَع يََديَّ الَْرَ
ْ
ْجِر لِل

َ
ِعباَدِت بِالُعْجِب،  َوأ

بِالَمنيِّ َوَهْب ِل َمعاِل األخالق َواْعِصْمِن ِمَن الَفْخِر.

ٍد َوآِلِ، َوال تَْرَفْعِن ِف انلَّاِس َدرََجًة  اللُّهيمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ
 
ّ
ِْدْث ِل ِعّزاً ظاِهراً إِال

ُ
 حَطْطتَِن ِعنَْد َنْفِس ِمثْلَها َوال ت

ّ
إِال

ْحَدثَْت ِل ِذلًَّة باِطنًَة ِعنَْد َنْفِس بَِقَدرِها.
َ
أ

ٍد،  َوَمتيِّْعِن بُِهدًى صاِلٍح  ٍد َوآِل ُمَمَّ اللُّهيمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ
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ِزيُغ َعنْها َوِنيَِّة رُْشيٍد ال 
َ
ال اْسيتَبِْدُل بِيِه، َوَطِريَقيِة َحيقٍّ ال أ

إِذا 
ْريِن ما اكَن ُعْمِري بِْذلًَة ِف طاَعِتَك،  فَ ُشيكُّ ِفيها، َوَعميِّ

َ
أ

ْن يَْسِبَق 
َ
َْك َقبَْل أ

َ
ييْطاِن فَاقِْبْضِن إِل شَّ

ْ
اكَن ُعْمِري َمْرتَعاً لِل

. َّ ْو يَْستَْحِكَم َغَضبَُك َعَ
َ
، أ ّ َمْقتَُك إِلَ

ْصلَْحتَها،  َوال اعئِبًَة 
َ
 أ
ّ
اللُّهمَّ التََدْع ِخْصلًَة تُعاُب ِمنيِّ إِال

ْتَمْمتَها .
َ
 أ

ّ
ُروَمًة ِفَّ ناقَِصًة إِال

ْ
ك

ُ
ْحَسنْتَها َوال أ

َ
 أ

ّ
َؤنَُّب بِها إِال

ُ
أ

يِن ِمْن ُبْغَضِة 
ْ
بِْدل

َ
ٍد،  َوأ يٍد َوآِل ُمَمَّ اللُّهيمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ

َة،  َوِمْن  ْهَل اَلْغِ الَموَدَّ
َ
ينَآِن الَمَحبََّة،  َوِمْن َحَسيِد أ ْهِل الشَّ

َ
أ

ْدَننْيَ الَواليََة،  َوِمْن 
َ
الِح اثليَِّقَة،  َوِمْن َعداَوِة األ ْهِل الصَّ

َ
ِظنَِّة أ

َة،   قَْربنَِي انلُّرْصَ
َ
َة،  َوِمْن ِخْذالِن األ رْحاِم الَمرَبَّ

َ
ُعُقوِق َذوِي األ

َوِميْن ُحبيِّ الُمداِرييَن تَْصِحيَح الِمَقِة،  َوِمْن رَديِّ الُمالبِِسينَي 
الِِمنَي َحالَوَة االََمنَِة. ِة، َوِمْن َمراَرِة َخوِْف الظَّ َكَرَم الِعرْشَ

، َواْجَعْل ِل يَداً ىلَع َمْن َظلََمِن،  ٍد َوآِلِ اللُّهمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ
َولِساناً ىلَع َمْن خاَصَمِن، َوَظَفراً بَِمْن اعنََدِن، َوَهْب ِل َمْكراً 
ىلَع َميْن اكيََدِن، َوقُْدَرًة ىلَع َميْن اْضَطَهَدِن، َوتَْكِذيباً لَِمْن 
َدِن  ْقِن ِلطاَعِة َمْن َسدَّ َدِن، َوَوفيِّ ْن تَوَعَّ قََصبَِن، وََسيالَمًة ِممَّ

رَْشَدِن.
َ
َوُمتاَبَعِة َمْن أ
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اعرَِض َمْن 
ُ
ْدِن ألْن أ ،  وََسيديِّ يٍد َوآِلِ اللُّهيمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ

ِثيَب َمْن 
ُ
، َوأ ْجِزَي َميْن َهَجيريِن بِاليرِبيِّ

َ
يِن بِانلُّْصيِح، َوأ َغشَّ

خاِلَف َمْن 
ُ
لَيِة،  َوأ كاِفَ َمْن َقَطَعِن بِالصيِّ

ُ
َحَرَمِن بِاَليْذِل َوأ

ْغِض َعِن 
ُ
ْشيُكَر احلََسنََة َوأ

َ
ْن أ

َ
ِر، َوأ

ْ
ك اْغتابَِن إِل ُحْسيِن اليِّ

ييِّئَِة. السَّ

احِلِنَي  يَيِة الصَّ
ْ
ل ،  وََحليِِّن ِبِ يٍد َوآِلِ اللُّهيمَّ َصيليِّ ىلَع ُمَمَّ

ِبْسِن ِزينََة الُمتَِّقنَي ِف بَْسِط الَعْدِل، َوَكْظِم الَغيِْظ َوإِْطفاِء 
ْ
ل
َ
َوأ

نْيِ َوإِفْشياِء 
َ

ْهِل الُفْرقَِة َوإِْصالِح ذاِت ال
َ
انلَّائِيَرِة ))( وََضميِّ أ

العاِرفَيِة، وََسيْ�ِ العائِبَِة، َوِلنِي الَعِريَكيِة، وََخْفِض الَّناِح، 
بِْق  يِح، َوِطيِب الُمخالََقِة، َوالسَّ يَرِة وَُسيُكوِن الريِّ وَُحْسِن السيِّ
ِل، َوتَْرِك اتلَّْعِيِر، َوااِلفْضاِل ىلَع  إِل الَفِضيلَِة، َوإِيْثاِر اتلََّفضُّ
، َواْسيِتْقالِل الَْرِ  ، َوإْن َعزَّ ، َوالَقْوِل بِاحلَقيِّ َغيْرِ الُمْسيتَِحقيِّ
اَعِة،  ِمْل ذلَِك ِل بَيَدواِم الطَّ

ْ
ك

َ
َوإِْن َكيرُثَ ِمْن قَْوِل َوفِْعيِل، َوأ

ِي 
ْ
أ ْهِل اِليَدِع َوُمْسيتَْعِمِل الرَّ

َ
َولِيُزوِم الَّماَعيِة،  َوَرفْيِض أ

الُمْخَ�َِع.

َّ إِذا 
وَْسَع ِرْزقَِك َعَ

َ
،  َواْجَعْل أ ٍد َوآِلِ اللُّهمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ

تَِك ِفَّ إِذا نَِصبُْت،  َوال تَبْتَِليَِن بِالَكَسيِل  قْوى قُوَّ
َ
َكيرِبُْت، َوأ

)1)  إطفاء النائرة : إمخاد العداوة الواقعة بني الناس  .
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َعيْن ِعباَدتِيَك،  َوال الَعيىم َعيْن َسيِبيِلَك،  َوال بِاتلََّعرُِّض 
َق َعنَْك،  َوال ُمفاَرقَِة  ِلِيالِف َمَبَِّتَك، َوال ُماَمَعِة ِميْن َتَفرَّ
وَرِة،  ُ ُصوُل بَِك ِعنَْد الضَّ

َ
ِن أ

ْ
ْيَك، اللُّهمَّ اْجَعل

َ
َمْن اْجتََمَع إِل

َْك ِعنَْد الَمْسَكنَِة،  َوال 
َ

ُع إِل تََضَّ
َ
لَُك ِعنَْد احلاَجِة،  َوأ

َ
ْسيأ

َ
َوأ

َتْفِتينيِّ بِاالِْسيِتعانَِة بَِغيْرَِك إِذا اْضُطيِررُْت، َوال بِالُُضيوِع 
ِع إِل َمْن ُدونََك إِذا  بُِسيؤاِل َغْرَِك إِذا اْفتََقْرُت،  َوال بِاتلََّضُّ
ْسيتَِحقَّ بِذلِيَك ِخْذالنََك َوَمنَْعيَك َوإِْعراَضَك يا 

َ
رَِهبُْت، فَأ

نَي.  اِحِ رَْحَم الرَّ
َ
أ

ييْطاُن ِف َرْوِع ِميَن اتلََّمنيِّ  ِى الشَّ
ْ
اللُّهيمَّ اْجَعيْل ميا يُل

راً ِف قُْدَرتَِك،  راً ِلَعَظَمِتيَك،  َوَتَفكُّ
ْ
َواتلََّظنيِّ َواحلََسيِد . . ِذك

ْجرى ىلَع لِساِن ِمْن لَْفَظِة فُْحٍش 
َ
َوتَْدبِراً ىلَع َعُدويَِّك، َوما أ

ْو اْغِتياِب ُمْؤِمٍن 
َ
ْو َشيهاَدِة باِطيٍل أ

َ
ْو َشيتِْم ِعْرٍض أ

َ
ْو َهْجٍر أ

َ
أ

ْشيبََه ذلَِك . .  ُنْطقاً بِاحلَْمِد لََك،  
َ
ْو َسيبيِّ حاِضٍ َوما أ

َ
اغئٍِب أ

َوإِْغراقياً ِف اثلَّنياِء َعلَيْيَك،  وََذهابياً ِف َتْمِجيِدَك، وَُشيْكراً 
نِلِْعَمِتَك،  َواْعِ�افاً بِإِْحسانَِك، َوإِْحصاًء لِِمنَِنَك.

فِْع  َّ نَْت ُمِطيٌق لِلْ
َ
ْظلََمنَّ َوأ

ُ
ٍد َوآِلِ، َوال أ اللُّهمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ

ِضلَّنَّ 
َ
، َوال أ نَْت القاِدُر ىلَع الَقبِْض ِمنيِّ

َ
ْظِلَمنَّ َوأ

َ
، َوال أ َعنيِّ

ْفتَِقَرنَّ َوِمْن ِعنِْدك وُْسيِع َوال 
َ
ْمَكنَتَْك ِهدايَِت، َوال أ

َ
َوقَيْد أ
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ْطَغنَيَّ َوِمْن ِعنِْدك وُْجِدي.
َ
أ

اللُّهيمَّ إِل َمْغِفَرتََك َوفَْدُت، َوإِل َعْفيوَِك قََصْدُت، َوإِل 
اُوزَِك اْشتَْقُت، َوبَِفْضِلَك َوثِْقُت، َولَيَْس ِعنِْدي ما يُوِجُب 

َ
ت

ْستَِحقُّ بِِه َعْفَوَك، َوما ِل َبْعَد 
َ
ِل َمْغِفَرتَِك، َوال ِف َعَمِل ما أ

ٍد َوآِلِ   فَْضلَُك فََصليِّ ىلَع ُمَمَّ
ّ
ْن َحَكْميُت ىلَع َنْفيِس . . إِال

َ
أ

. َّ ْل َعَ َوَتَفضَّ

ْقِن لِلَِّت  لِهْمِن اتلَّْقوى، َوَوفيِّ
َ
نِْطْقِن بِالُهدى، َوأ

َ
اللُّهمَّ َو أ

ِريَقَة  رْض، اللُّهمَّ اْسلُْك ِب الطَّ
َ
ِن بِما ُهَو أ

ْ
ْزىك، َواْستَْعِمل

َ
يِهَ أ

ْحىي.
َ
ُموُت َوأ

َ
ِن ىلَع َملَِّتَك أ

ْ
الُمثىْل َواْجَعل

ِن 
ْ
ٍد َوآِلِ َوَمتيِّْعِن بِاالِقِْتصاِد، َواْجَعل اللُّهمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ

ِدلَِّة الرَّشياِد، َوِميْن صاِلِح الِعباِد، 
َ
يداِد، َوِمْن أ ْهِل السَّ

َ
ِمْن أ

َواْرُزقِْن فَْوَز الَمعاِد، وََسيالَمَة الِمرْصاِد، اللُّهمَّ ُخْذ نِلَْفِسيَك 
بِْق نِلَْفِس ِمْن َنْفِس ما يُْصِلُحها 

َ
ِميْن َنْفِس ما ُيَليُِّصها َوأ

ْو َتْعِصَمها.
َ
إِنَّ َنْفِس هاِلَكٌة أ

فَ

نْيَت ُمنْتََجيِع إِْن 
َ
ِت إِْن َحِزنْيُت، َوأ نْيَت ُعيدَّ

َ
اللُّهيمَّ أ

ُحِرْميُت، َوبِيَك اْسيِتغاثَِت إِْن َكِرثْيُت، وَِعنْيَدَك ِمّميا فاَت 
 َّ نَْكْرَت َتَغِيٌر، فَاْمُنْ َعَ

َ
َخلٌَف؛ َومِلا فََسَد َصالٌح،  َوِفيما أ
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الِل  ِة َوَقبَْل الضَّ لَِب بِاِليدَّ َقبْيَل اَليالِء بِالعاِفيَِة، َوَقبَْل الطَّ
ْمَن يَْوِم الَمعاِد 

َ
ِة الِعباِد َوَهْب ِل أ ِفِن َمؤونََة َمَعرَّ

ْ
بِالرَّشاِد َواك

َواْمنَْحِن ُحْسَن اإلرشاد.

ٍد َوآِلِ، و اْدرْء َعنيِّ بِلُْطِفَك، َواْغُذِن  اللُّهمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ
ِظلَِّن ِف 

َ
ْصِلْحِن بَِكَرِمَك، وَداِويِن بُِصنِْعَك، َوأ

َ
بِِنْعَمِتَك، َوأ

َّ األُموُر  ْقيِن إِذا اْشيتََكَْت َعَ يِن رِضياَك، َوَوفيِّ
ْ
َذراَك وََجليِّل

ْزاكهيا َوإِذا تَناقََضيِت 
َ
الَْهداهيا َوإِذا تَشياَبَهِت األْعمياُل أل

الِملَُل ألرْضاها.

،  َوتَويِّْجِن بِالِكفايَِة، وَُسيْمِن  ٍد َوآِلِ اللُّهمَّ َصيليِّ ىلَع ُمَمَّ
يَعِة،  ُحْسيَن الِواليَِة، َوَهْب ِل ِصْدَق الِهدايَِة، َوالَتْفِتنيِّ بِالسيِّ
َْعْل َعيِْش َكداً َكداً،  َوال تَُردَّ 

َ
َعِة، َوالت َواْمنَْحِن ُحْسَن ادليِّ

ْدُعو َمَعَك نِّداً.
َ
ْجَعُل لََك ِضداً، َوال أ

َ
إِنيِّ ال أ

َّ رَداً فَ ُداعِئ َعَ

ْن  َِف، وََحصيِّ ، َواْمنَْعِن ِمْن ال�َّ ٍد َوآِلِ اللُّهمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ
ْصِبْب ِب َسِبيَل 

َ
َكِة ِفيِه َوأ ِرْزِق ِمَن اتلَّلَِف، َوَوفيِّْر َملََكِت بِالرَبَ

نِْفُق ِمنُْه.
ُ
رِبيِّ ِفيما أ

ْ
الِهدايَِة لِل

تِسياِب، 
ْ
ِفِن َمُؤونََة ااِلك

ْ
، َواك ٍد َوآِلِ اللُّهيمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ

ْشيتَِغُل َعيْن ِعباَدتَِك 
َ
َواْرُزقْيِن ِميْن َغْرِ اْحتِسياِب فَيال أ
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ْطِلبِْن 
َ
ْحتَِمَل إِْصَ تَِبعاِت الَمْكَسِب،  اللُّهمَّ فَأ

َ
لَِب،  َوال أ بِالطَّ

رَْهُب .
َ
تَِك ِمّما أ ِجْريِن بِِعزَّ

َ
ْطلُُب،  َوأ

َ
بُِقْدَرتَِك ما أ

،  وَُصْن وَْجيِه بِاليَسياِر، َو ال  ٍد َوآِلِ اللُّهيمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ
ْسيتَْعِطَي 

َ
ْهَل ِرْزقَِك، َوأ

َ
ْسيَ�ِْزَق أ

َ
 جيايِه بِاالقْتاِر، فَأ

ْ
تَبْتَيِذل

ْبتَيىِل بَِذميِّ َمْن 
ُ
ْعطاِن،  َوأ

َ
ِقيَك فَأْفتَيِ�َ ِبَْمِد َميْن أ

ْ
ِشاَر َخل

نَْت ِمْن ُدونِِهْم َوِلُّ اإلْعطاِء َوالَمنِْع .
َ
َمنََعِن َوأ

يًة ِف ِعباَدٍة  ،  َواْرُزقِْن ِصحَّ يٍد َوآِلِ اللُّهيمَّ َصيليِّ ىلَع ُمَمَّ
 ِف إِْجاٍل، اللُّهمَّ 

ً
ماً ِف اْسِتْعمال، َوَوراَع

ْ
 ِف زَهاَدٍة، وَِعل

ً
َوفَرااغ

ْل إِل  َمِل وََسيهيِّ
َ
ْق ِف رَجاِء رَْحَِتَك أ َجِل وََحقيِّ

َ
اْخِتيْم بَِعْفوَِك أ

ْحواِل َعَمِل.
َ
يِع أ ْن ِف َجِ بُلُوِغ رِضاَك ُسبُِل، وََحسيِّ

ْوقاِت 
َ
يِرَك ِف أ

ْ
ك ،  َوَنبيِّْهِن ِلِ يٍد َوآِلِ اللُّهيمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ

يَّاِم الُمْهلَِة، َواْنَهْج ِل إِل 
َ
ِن بِطاَعِتيَك ِف أ

ْ
الَغْفلَِة، َواْسيتَْعِمل

نْيا َوالخرِة. ِمْل ِل بِها َخَر ادلُّ
ْ
ك

َ
َمَبَِّتَك َسِبياًل َسْهلًَة أ

َحٍد 
َ
فَْضِل ما َصلَّيَْت ىلَع أ

َ
، َكأ ٍد َوآِلِ اللُّهمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ

نْيا  َحٍد َبْعَدُه، َوآتِنا ِف ادلُّ
َ
نَْت ُمَصلٍّ ىلَع أ

َ
ِقَك َقبْلَُه، َوأ

ْ
ِمْن َخل

َحَسنًَة َويِف الخرهِ َحَسنًَة َوقِِن بِرَْحَِتَك َعذاَب انلَّار)1).

)1)  الصحيفة السجادية الكاملة،  رشح وتقديم عز الدين اجلزائري،  ص 76 .
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دعاء اجلوشن الكبري

املذكور يف كتـاب البلد األمني واملصباح للكفعمي، وهو 
ه،  مرويُّ َعن اإلمام السـجاد عليه السالم،  َعن أبيه، َعن جدنّ
َعن النبينّ صىل اهلل عليه وعليهم أمجعني، وقد هبط به جرئيل 
عـىل النبـي ج وهو يف بعـض غزواته وعليه جوشـن ثقيل 
ـاَلُم، َو َيُقوُل َلَك:  ُد، َربُّـَك ُيْقِرُئَك السَّ آملـه، فقال: »َيـا ُمَحمَّ
َعاَء، َفُهَو َأَماُن َلَك َو  اْخَلْع َهَذا اْلَجْوَشـَن  )1)، َو اْقَرْأ َهَذا الدُّ

ألُمتَك... ثم أطال يف ذكر فضله بام ال يسعه املقام.

به  ومن مجلة فضله أن من كتبه عىل كفنه استحى اهلل أن يعذنّ
بالننّار، ومن دعا به بنينّة خالصة يف أول شهر رمضان رزقه اهلل 
تعـاىل ليلة القـدر وخلق له سـبعني ألف ملك يسـبحون اهلل 

ويقدسونه وجعل ثواهبم له.

 ومن دعا به يف شهر رمضان ثالث مرات حرم اهلل تعاىل 
جسده عىل الننّار، وأوجب له اجلَّنة، ووكل اهلل تعاىل به ملكني 
حيفظانه من املعايص، وكان يف أمان اهلل طول حياته، ويف آخر 
اخلر أنه قال احلسني \: »َأْوَصانِي َأبِي َعِلي ببن َأبِي َطالٍِب 

)1)  اجَلْوَشـنْ : هو ِدْرٌع حديدي متخذ مـن ِحَلِق احلديد املتداخلة بعضها 
ي به صدره يتقي به ضبات العدو . ببعض يلبسه املحارب لُيَغطِّ

����� ���� ����� - ������ ������ - 1434-2013.indd   183 26/07/34   06:20:28 �



184
التغيير وم��ن��ه��ج  ال������روح  م���ع���راج 

َعاِء َو َتْعظِيِمِه، َوَأْن َأْكُتَبُه َعَلى  اَلُم ( بِِحْفِظ َهَذا الدُّ ) َعَلْيِه السَّ
َمُه َأْهِلي َو َأُحثَُّهْم َعَلْيِه، َو ُهَو َأْلُف اْسـُم َو فِيِه  َكَفنِِه، َوَأْن ُأَعلِّ

ااِلْسِم اأْلَْعَظُم« .

أقول: يستفاد من هذا احلديث أمران: 

ل: استحباب كتابة هذا الدعاء عىل األكفان كام أشار  األَوَّ
إىل ذلـك العالنّمـة بحر العلوم - عطنّـر اهلل مرقده - يف كتاب 

ة: الدرنّ

و ُس�نَّ َأْن ُيْكَتَب باألكفاِن      َشه�اَدُة اإلسالِم و اإليم�اِن
َو اجَل�ْوَشُن امَلنُْعوِت باألماِن َو هك��ذا كِتاَبُة  ال�ُق��ْرآِن       

الث�اين: اسـتحباب الدعاء به يف أول شـهر رمضان، وأما 
الدعـاء بـه يف خصـوص ليـايل القدر فلـم يذكـر يف حديث، 
س اهلل تعاىل روحـة ـ  قال يف  ولكـن العالنّمـة املجليس  ـ قـدنّ
كتـاب )زاد املعـاد( يف ضمن أعامل ليايل القـدر: إننّ يف بعض 
الروايـات أننّـه يدعى بدعاء اجلوشـن الكبـر يف كلنّ من هذه 
الثالث ليـايل، ويكفينا يف املقام قوله الرشيـف، أحلنّه اهلل دار 
السـالم، وباإلمجال فهذا الدعـاء حيتوي عىل مائة فصل وكلنّ 
فصل حيتوي عىل عرشة أسـامء من أسامء اهلل تعاىل، وتقول يف 
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آخر كل فصل:

نْيَت، الَغوَْث الَغيوَْث الَغوَْث، 
َ
 أ

ّ
) ُسيبْحانََك ييا ال إَِل إِال

َخليِّْصنا ِمَن انّلاِر يارَّبِ (

     وقال يف كتاب البلد األمني: ابتدئ كل فصٍل بالبسملة 
نَْت، الَغوَْث الَغوَْث 

َ
 أ

ّ
واختمه بقول: ) ُسيبْحانََك يياال إَِل إِال

، يا ذا  ٍد َوآِلِ َخليِّْصنا ِميَن انّلاِر يارَبيِّ الَغيوَْث، َصيليِّ ىلَع ُمَمَّ
نَي ( .  اِحِ رَْحَم الرَّ

َ
الاَلِل واإلكرام، يا أ

وهو هذا الّدعاء: 

لَُك باسمك، يا اهللُ، يا رَْحُن، يا رَِحيُم، 
َ
ْسأ

َ
))( اللُّهمَّ إِنيِّ أ

ييا َكِريُم، ييا ُمِقيُم، يا َعِظيُم، ييا قَِديُم، يا َعِلييُم، يا َحِليُم، 
نْيَت، الَغيوَْث الَغوَْث 

َ
 أ

ّ
ييا َحِكييُم، ُسيبْحانََك، ييا ال إَِل إِال

. )2( يا َسيييَِّد الّسياداِت،  الَغيوَْث، َخليِّْصنيا ِمَن انّلاِر، يا رَبيِّ
رَجاِت، يا َوِلَّ احلََسيناِت، يا  َعواِت، يا رافَِع ادلَّ يَب ادلَّ ييا ُمِ
الِت، يا قابَِل اتلَّْوباِت، يا 

َ
اغفِيَر الَِطيئاِت، يا ُمْعِطَي الَمْسيأ

سياِمَع األصوات، يا اعلِيَم الَِفّياِت، يا دافِيَع اَلِلّياِت. )3( 
يَن، يا  نَي، يا َخيْرَ انّلاِصِ ييا َخيْرَ الغافِِريَن، يا َخيْرَ الفاِتِ
َخيْرَ احلاِكِمنَي، يا َخْرَ الّراِزِقنَي، يا َخيْرَ الواِرِثنَي، يا َخْرَ 
ِلنَي، ييا َخْرَ  اِكِرييَن، يا َخيْرَ الُمْ�ِ احلاِمِدييَن، ييا َخيْرَ الَّ
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ُ الُقْدَرُة 
َ

ُة َوالَماُل، ييا َمْن ل ُ الِعزَّ
َ

الُمْحِسينِنَي. )4( ييا َمْن ل
ُك َوالاَلُل، يا َمْن ُهَو الَكِبُر الُمتَعاِل، 

ْ
ُ الُمل

َ
َوالَكماُل، يا َمْن ل

حاِب اثليِّقاِل، يا َمْن ُهَو َشِديُد الِمحاِل، يا َمْن  يا ُمنِْشيَئ السَّ
يُع احِلسياِب، يا َمْن ُهَو َشيِديُد الِعقاِب، يا َمْن ِعنَْدُه  ُهَو َسِ
لَُك 

َ
ْسأ

َ
ُحْسُن اثلَّواِب، يا َمْن ِعنَْدُه اُمُّ الِكتاِب. )5( اللُّهمَّ إِنيِّ أ

طاُن، 
ْ
باسيمك، يا َحنَّاُن، يا َمنَّاُن، يا َديّاُن، يا بُْرهاُن، يا ُسيل

ييا رِْضيواُن، يا ُغْفراُن، يا ُسيبْحاُن، يا ُمْسيتَعاُن، يا ذا الَمنيِّ 
ء ِلَعَظَمِتِه، يا َمْن اْستَْسلََم  َواَلياِن. )6( يا َمْن تَواَضَع ُكُّ َشْ
تِِه، يا َمْن َخَضَع  ء ِلِعزَّ ء ِلُقْدَرتِيِه، يا َميْن َذلَّ ُكُّ َشْ ُكُّ َشْ
ء لَِهيْبَِتيِه، ييا َمْن انْقاَد ُكُّ َشءِمْن َخْشييَِتِه، يا َمْن  ُكُّ َشْ
ْمِرهِ، 

َ
يماواُت بِأ َقِت اِلباُل ِمْن َمافَِتِه، يا َمْن قاَمِت السَّ تََشيقَّ

يا َمْن اْسيتََقرَِّت األرَُضوَن بِإِْذنِِه، يا َمْن يَُسبيُِّح الرَّْعُد ِبَْمِدهِ، 
ْهِل َمْملََكِتِه. )7( يا اغفَِر الَطايا، يا 

َ
ييا َمْن ال َيْعتَِدي ىلَع أ

اكِشَف اَلاليا، يا ُمنْتَه الرَّجايا، يا ُمِْزَل الَعطايا، يا واِهَب 
كيا، يا  الَهدايا، يا راِزَق الرَبايا، يا قاِضَ الَمنايا، يا ساِمَع الشَّ
باِعَث الرَبايا، يا ُمْطِلَق االُسارى. )8( يا ذا احلَْمِد َواثلَّناِء، يا 
ناِء، يا ذا الَعْهِد َوالَوفاِء،  ذا الَفْخِر َواَلهاِء، يا ذا الَمْجِد َوالسَّ
ييا ذا الَعْفيِو َوالريِّضياِء، ييا ذا الَمينيِّ َوالَعطاِء، ييا ذا الَفْصِل 
يخاِء، يا ذا  َوالَقضياِء، ييا ذا الِعزيِّ َواَلقاِء، ييا ذا الُوِد َوالسَّ
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لَُك بِاْسيِمَك، يا مانُِع، يا 
َ
ْسيأ

َ
الالء َوانلَّْعماِء. )9( اللُّهمَّ إِنيِّ أ

دافُِع، يا رافُِع، يا صانُِع، يا نافُِع، يا ساِمُع، يا جاِمُع، يا شافُِع، 
يا واِسيُع، يا ُموِسيُع. )0)( .يا صانُِع ُكيِّ َمْصنُوٍع، يا خاِلُق ُكيِّ 
َمْلُوٍق، يا راِزُق ُكيِّ َمْرُزوٍق، يا مالَِك ُكيِّ َمْملُوٍك، يا اكِشيَف 
ُكيِّ َمْكيُروٍب، يا فياِرَج ُكيِّ َمْهُموٍم، يا راِحيَم ُكيِّ َمرُْحوٍم، يا 
 ُكيِّ َمْطُروٍد. 

َ
َجأ

ْ
ناِصَ ُكيِّ َمُْذوٍل، يا ساتَِر ُكيِّ َمْعيُوٍب، يا َمل

ِت، يا رَجاِئ ِعنْيَد ُمِصيبَِت، يا  ِت ِعنَْد ِشيدَّ )))( ييا ُعدَّ
ُمؤنِِس ِعنَْد وَْحَشِت، يا صاِحِب ِعنَْد ُغْرَبِت، يا َوِل�يِّ ِعنَْد 
ِت، يا ِغناِئ  نِْعَمِت، يا ِغياِث ِعنَْد ُكْرَبِت، يا َدِلِل ِعنَْد َحْرَ
َجأي ِعنَْد اْضِطيرارِي، يا ُمِعيِن ِعنَْد 

ْ
ِعنَْد افِْتقيارِي، يا َمل

نُوِب، يا َسيتَّاَر  اَر الُّ َمْفيَزِع. )2)( يا َعيالَم الُغيُوِب، يا َغفَّ
الُعيُوِب، يا اكِشيَف الُكُروِب، يا ُمَقليِّيَب الُقلُوِب، يا َطِبيَب 
َج  نِييَس الُقلُوِب، ييا ُمَفريِّ

َ
َر الُقلُيوِب، يا أ الُقلُيوِب، ييا ُمنَيويِّ

لَُك بِاْسيِمَك، 
َ
ْسيأ

َ
َس الُغُموِم. )3)( اللُّهمَّ إِنيِّ أ الُهُموِم، يا ُمنَفيِّ

يُل، يا َوِكيُل، ييا َكِفيُل، يا َدِلُل، يا قَِبيُل،  يا  ييا َجِليُل، يا َجِ
يَن،  ِ

ُمِديُل، يا ُمِنيُل، يا ُمِقيُل، يا ُمِيُل. )4)( يا َدِلِل الُمتََحريِّ
ييَخ الُمْسيتَرْصِِخنَي، يا جاَر  ييا ِغيياَث الُمْسيتَِغيثِنَي، يا َصِ
ماَن الائِِفنَي، يا َعْوَن الُمْؤِمِننَي، يا راِحَم 

َ
الُمْسيتَِجِريَن، يا أ

يَب   العاِصنَي، يا اغفِيَر الُمْذنِِبنَي، يا ُمِ
َ
جأ

ْ
الَمسياِكنَي، يا َمل
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يَن. )5)( يا ذا الُوِد واإلحسان، يا ذا الَفْضِل  َدْعَوَة الُمْضَطريِّ
يبْحاِن،  َواالِْمِتنياِن، يا ذا األمن واألمان، يا ذا الُقْدِس َوالسُّ
ِة  ييا ذا احِلْكَمِة َواَلياِن، يا ذا الرَّْحَيِة َوالريِّْضواِن، يا ذا احلُجَّ
فَِة َوالُمْستَعاِن، 

ْ
طاِن، يا ذا الَرأ

ْ
يل َوالرُبْهاِن، يا ذا الَعَظَمِة َوالسُّ

ٍء، يا َمْن  ييا ذا الَعْفِو َوالُغْفيراِن. )6)( يا َمْن ُهَو رَبُّ ُكيِّ َشْ
ٍء، يا َمْن ُهَو صانُِع  ٍء، يا َمْن ُهَو خاِلُق ُكيِّ َشْ ُهيَو إُِل ُكيِّ َشْ
ٍء،  ٍء، يا َمْن ُهَو َبْعَد ُكيِّ َشْ ٍء، ييا َمْن ُهَو َقبَْل ُكيِّ َشْ ُكيِّ َشْ
ٍء، يا َمْن  ٍء، يا َمْن ُهَو اعلٌِم بُكليِّ َشْ ييا َمْن ُهَو فَْوَق ُكيِّ َشْ
ٍء. )7)(  ٍء، يا َمْن ُهَو َيبْى َوَيْفىن ُكُّ َشْ ُهَو قاِدٌر ىلَع ُكيِّ َشْ
ُن، يا  لَُك باْسِمَك، يا ُمْؤِمُن، يا ُمَهيِْمُن، يا ُمَكويِّ

َ
ْسيأ

َ
اللُّهمَّ إِنيِّ أ

ُن، يا ُمَزييُِّن، يا ُمْعِلُن، يا  ُن، يا ُمَمكيِّ يُن، يا ُمِبنُي، يا ُمَهويِّ ُملَقيِّ
طانِِه 

ْ
ِكِه ُمِقيٌم، يا َمْن ُهَو ِف ُسل

ْ
ُم. )8)( يا َمْن ُهَو ِف ُمل ُمَقسيِّ

قَِديٌم، يا َمْن ُهَو ِف َجالِلِ َعِظيٌم، يا َمْن ُهَو ىلَع ِعباِدهِ رَِحيٌم، 
ييا َمْن ُهَو بُكليِّ َشٍء َعِليٌم، يا َمْن ُهيَو بَِمْن َعصاُه َحِليٌم، 
ييا َمْن ُهَو بَِميْن رَجاُه َكِريٌم، يا َمْن ُهيَو ِف ُصنِْعِه َحِكيٌم، يا 
َمْن ُهَو ِف ِحْكَمِتِه لَِطيٌف، يا َمْن ُهَو ِف لُْطِفِه قَِديٌم. )9)( يا 
 َعْفُوُه، يا َمْن ال 

ّ
ُل إِال

َ
 فَْضلُُه، يا َمْن ال يُْسيأ

ّ
َميْن ال يُْرىج إِال

ُ، يا َمْن ال يَُدوُم إال 
ُ

 َعْدل
ّ
ُه، يا َمْن ال ُيياُف إِال  بِرُّ

ّ
ُينَْظيُر إِال

ٍء  طانُُه، يا َمْن وَِسَعْت ُكَّ َشْ
ْ
 ُسل

ّ
طاَن إِال

ْ
ُكُه، يا َمْن ال ُسل

ْ
ُمل
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حاَط بُِكليِّ 
َ
رَْحَتُيُه، يا َمْن َسيبََقْت رَْحَتُيُه َغَضبَُه، يا َميْن أ

، يا  َحٌد ِمثْلَيُه. )20( يا فاِرَج الَهميِّ
َ
ُميُه، يا َمْن لَيَْس أ

ْ
ٍء ِعل َشْ

ِق، 
ْ
نِْب، يا قابَِل اتلَّوِْب، يا خاِلَق الَل ، يا اغفَِر الَّ اكِشَف الَغميِّ

 ، ، يا فاِلَق احلَبيِّ يِّ يا صاِدَق الوَْعِد، يا ُمويِف الَعْهِد، يا اعلَِم ال�يِّ
يا راِزَق األنام. 

، يا  ، يا َغِنُّ ، يا َويِفُّ ُّ لَُك بِاْسِمَك، يا َعِ
َ
ْسأ

َ
))2( اللُّهمَّ إِنيِّ أ

 )22( . ، يا َوِلُّ ، يا قَوِيُّ ، يا َزِكُّ،  يا بَِديُّ ، يا رَِضُّ ، يا َحِفُّ َمِلُّ
ْظَهَر الَِميَل، يا َمْن َسيَ�َ الَقِبيَح، يا َميْن لَْم يُؤاِخْذ 

َ
ييا َميْن أ

، يا َعِظيَم الَعْفِو، يا َحَسيَن  يْ�َ بِالَِريَرِة، يا َمْن لَْم َيْهِتِك السيِّ
اتلَّجياُوِز، ييا واِسيَع الَمْغِفَرِة، يا باِسيَط الََّديْيِن بِالرَّْحَِة، يا 
ْوى، يا ُمنْتَه ُكيِّ َشيْكوى. )23( يا ذا انليِّْعَمِة 

َ
صاِحَب ُكيِّ ن

يابَِقِة، يا ذا  يابَِغِة، ييا ذا الرَّْحَِة الواِسيَعِة، يا ذا الِمنَِّة السَّ السَّ
ِة القاطعة،  احِلْكَمِة الاِلَغِة، يا ذا الُقْدَرِة الكِملَِة، يا ذا احلُجَّ
ِة  ائَِمِة، ييا ذا الُقوَّ ِة ادلَّ ييا ذا الَكراَميِة الظاِهيَرِة، ييا ذا الِعيزَّ
يماواِت،  الَمِتينَيِة، ييا ذا الَعَظَميِة الَمِنيَعِة. )24( يا بَِديَع السَّ
لُمياِت، يا راِحم الَعرَباِت، ييا ُمِقيَل الَعرَثاِت،  ييا جاِعَل الظُّ
َل اليات، يا  يا سياتَِر الَعيوراِت، يا ُمِْ�َ األميوات، يا ُميْ�ِ
يييِّئاِت، يا َشِديَد انلََّقماِت.  ُمَضعيَِّف احلََسيناِت، يا ماِح السَّ
ُر، يا ُمَدبيُِّر،  ُر، يا ُمَقديِّ لَُك بِاْسِمَك، يا ُمَصويِّ

َ
ْسأ

َ
)25( اللُّهمَّ إِنيِّ أ
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ُم، يا  ، يا ُمنِْذُر، يا ُمَقديِّ ُ ، يا ُمبرَشيِّ ُ ُر، ييا ُميَ�يِّ ُر، يا ُمنَويِّ ييا ُمَطهيِّ
يْهِر احلَراِم، يا  يُر. )26( يا رَبَّ اَليِْت احلَراِم، يا رَبَّ الشَّ ُمؤَخيِّ
ْكِن َوالَمقاِم، يا رَبَّ الَمْشيَعِر  رَبَّ اَليَلِ احلَيراِم، يا رَبَّ الرُّ
احلَراِم، يا رَبَّ الَمْسيِجِد احلَراِم، يا رَبَّ احِلليِّ َواحلَراِم، يا رَبَّ 
يالِم، ييا رَبَّ الُقْدَرِة ِف  الِم، يا رَبَّ اتلَِّحيَِّة َوالسَّ انلُّيوِر َوالظَّ
ْعيَدَل العاِدِلنَي، يا 

َ
ْحَكيَم احلاِكِمنَي، يا أ

َ
األنياِم. )27( يا أ

ْحَسيَن الاِلِقنَي، 
َ
اِهِريَن، يا أ ْطَهَر الطَّ

َ
اِدِقنَي، يا أ ْصَدَق الصَّ

َ
أ

برَْصَ انلَّاِظِريَن، 
َ
اِمِعنَي، يا أ ْسَمَع السَّ

َ
َع احلاِسيِبنَي، يا أ ْسَ

َ
يا أ

َرَم األكرمني. )28( يا ِعماَد َمْن ال 
ْ
ك

َ
افِِعنَي، يا أ ْشَفَع الشَّ

َ
يا أ

ُ، يا 
َ

ُ، يا ُذْخَر َمْن ال ُذْخَر ل
َ

ُ، يا َسينََد َمْن ال َسينََد ل
َ

ِعماَد ل
ُ، يا فَْخَر َمْن 

َ
ُ، يا ِغياَث َمْن ال ِغياَث ل

َ
ِحيْرَز َميْن ال ِحْرَز ل

ُ،  يا 
َ

ُ، يا ُمِعنَي َمْن ال ُمِعنَي ل
َ

ُ، ييا ِعزَّ َمْن ال ِعزَّ ل
َ

ال فَْخيَر ل
ُ. )29( اللُّهمَّ 

َ
ماَن ل

َ
ماَن َميْن ال أ

َ
ُ، يا أ

َ
نِيَس ل

َ
نِييَس َمْن ال أ

َ
أ

لَُك بِاْسيِمَك، يا اعِصُم، يا قائُِم، يا دائُِم، يا راِحُم، يا 
َ
ْسيأ

َ
إِنيِّ أ

سالُِم، يا حاِكُم، يا اعلُِم، يا قاِسُم، يا قابُِض، يا باِسُط. )30( 
يا اعِصَم َمِن اْسيتَْعَصَمُه،  يا راِحَم َمْن اْسَ�َْحَُه، يا اغفَِر َمِن 
ُه، يا حافَِظ َمِن اْستَْحَفَظُه، يا  اْستَْغَفَرُه، يا ناِصَ َمِن اْستَنرَْصَ
ُمْكِرَم َمِن اْسيتَْكَرَمُه، يا ُمرِْشَد َمِن اْسَ�َْشَدُه، يا ِصيَخ َمِن 

اْستَرْصََخُه، يا ُمِعنَي َمِن اْستَعانَُه، يا ُمِغيَث َمِن اْستَغاثَُه.
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 ))3( ييا َعِزيزاً ال يُضاُم، يا لَِطيفياً ال يُراُم، يا َقيُّوماً ال 
 ال يَُزوُل، يا 

ً
يَناُم، يا دائِماً ال َيُفوُت، يا َحّياً ال َيُموُت،  يا َمِلك

باِقياً ال َيْفىن، يا اعمِلاً ال َيَْهُل، يا َصَمداً ال ُيْطَعُم، يا قَِوّياً ال 
َحُد، يا واِحُد، 

َ
لَُك بِاْسِمَك، يا أ

َ
ْسيأ

َ
يَْضُعُف. )32( اللُّهمَّ إِنيِّ أ

يا شياِهُد، يا ماِجُد، يا حاِمُد، يا راِشيُد، يا باِعُث، يا وارُِث، 
َرَم ِمْن 

ْ
ك

َ
ْعَظَم ِمْن ُكيِّ َعِظيٍم، يا أ

َ
، يا نافُِع. )33( يا أ ييا ضيارُّ

ْعلََم ِمْن ُكيِّ َعِليٍم، يا 
َ
رَْحَم ِميْن ُكيِّ رَِحيٍم، يا أ

َ
ُكيِّ َكِرييٍم، يا أ

رَبَ ِمْن 
ْ
ك

َ
قَْدَم ِميْن ُكيِّ قَِديٍم، يا أ

َ
ْحَكيَم ِميْن ُكيِّ َحِكيٍم، يا أ

َ
أ

َجلَّ ِمْن ُكيِّ َجِليٍل، 
َ
َطَف ِمْن ُكيِّ لَِطييٍف، يا أ

ْ
ل
َ
ُكيِّ َكِبيٍر، يا أ

 ، ْفِح، يا َعِظيَم الَمنيِّ َعزَّ ِمْن ُكيِّ َعِزيٍز. )34( يا َكِريَم الصَّ
َ
يا أ

، يا قَِديَم الَفْضِل، يا دائِيَم اللُّْطِف، يا لَِطيَف  ييا َكِثَر الَيْرِ
ِك، 

ْ
، يا مالَِك الُمل يِّ َس الَكْرِب، يا اكِشَف الضُّ نِْع، يا ُمنَفيِّ الصُّ

، يا َمْن ُهَو ِف  . )35( يا َمْن ُهَو ِف َعْهيِدهِ َويِفُّ ييا قاِضَ احلَقيِّ
، يا َمْن ُهَو ِف ُعلُويِّهِ قَِريٌب،  ُّ تِِه َعِ ، يا َمْن ُهَو ِف قُوَّ َوفائِِه قَوِيُّ
يٌف، يا  ييا َميْن ُهَو ِف قُْربِِه لَِطييٌف، يا َمْن ُهَو ِف لُْطِفيِه َشِ
فِِه َعِزيٌز،  يا َمْن ُهَو ِف ِعزيِّهِ َعِظيٌم، يا َمْن ُهَو  َميْن ُهيَو ِف َشَ
ييٌد. )34( اللُّهمَّ إِنيِّ  ييٌد، يا َمْن ُهَو ِف َمِْدهِ َحِ ِف َعَظَمِتيِه َمِ
لَُك بِاْسِمَك، يا اكِف، يا شاِف، يا واِف، يا ُمعاِف، يا هاِدي، 

َ
ْسأ

َ
أ

يا داِع، يا قاِض، يا راِض، يا اعِل، يا باِق. )37( يا َمْن ُكُّ 
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ٍء  ُ، يا َمْن ُكُّ َشْ
َ

ٍء خاِشيٌع ل ُ، يا َمْن ُكُّ َشْ
َ

ٍء خاِضيٌع ل َشْ
ٍء ُمِنيٌب  ٍء َموُْجوٌد بِِه، ييا َمْن ُكُّ َشْ ُ، ييا َمْن ُكُّ َشْ

َ
اكئِيٌن ل

ٍء قائٌِم بِِه،  ٍء خائٌِف ِمنُْه، يا َميْن ُكُّ َشْ ْيِه، ييا َمْن ُكُّ َشْ
َ

إِل
ٍء يَُسِبُح ِبَْمِدهِ،  يا  ِْه، يا َمْن ُكُّ َشْ

َ
ٍء صائٌِر إِل يا َمْن ُكُّ َشْ

ِْه، 
َ

 إِل
ّ
 وَْجَهُه. )38( يا َمْن ال َمَفرَّ إِال

ّ
ٍء هالٌِك إِال َميْن ُكُّ َشْ

ِْه، يا َمْن ال 
َ

 إِل
ّ
يا َمْن ال َمْفَزَع إال إِلِه،  يا َمْن ال َمْقَصَد إِال

ِْه، يا َمْن الَحْوَل 
َ

 إِل
ّ
ِْه، يا َميْن ال يُرَْغُب إِال

َ
 إِل

ّ
َمنْيى ِمنُْه إِال

 
ّ
 إِال

ُ  بِِه، يا َمْن ال ُيتََوكَّ
ّ
 بِِه، يا َمْن ال يُْسيتَعاُن إِال

ّ
َة إِال َوال قُوَّ

 ُهَو. )39( 
ّ
 ُهَو، ييا َمْن ال ُيْعبَُد إِال

ّ
َعلَيْيِه، يا َمْن ال يُْرىج إِال

يا َخْرَ الَمْرُهوبنَِي، يا َخْرَ الَمرُْغوبنَِي، يا َخْرَ الَمْطلُوبنَِي، يا 
َخْرَ الَمْسُؤوِلنَي، يا َخْرَ الَمْقُصوِديَن، يا َخْرَ الَمْذُكوِريَن، يا 
يَن، يا  َخْرَ الَمْشُكوِريَن، يا َخْرَ الَمْحبُوبنَِي، يا َخْرَ الَمْدُعويِّ
لَُك بِاْسِمَك، يا اغفُِر، يا 

َ
ْسأ

َ
نِِسنَي. )40( اللُّهمَّ إِنيِّ أ

ْ
َخْرَ الُمْستَأ

، يا جابُِر، يا ذاِكُر،  سياتُِر، يا قاِدُر، يا قاِهُر، يا فاِطُر، يا اكِسُ
. يا ناِظُر، يا ناِصُ

َر َفَهيدى، يا َمْن   ))4( ييا َمْن َخلََق فََسيوَّى، ييا َمْن قَدَّ
وى، يا َمْن يَْسَمُع انلَّْجوى، يا َمْن ُينِْقُذ الَغْرىق، 

ْ
يَْكِشُف اَلل

ْضَحَك 
َ
ىك، يا َمْن يَْشيِف الَميْرض، يا َمْن أ

ْ
ييا َمْن ُينِْ� الَهل

َكَر  وَْجنْيِ الَّ ْحيا، يا َمْن َخلَيَق الزَّ
َ
ماَت َوأ

َ
بْكيى، ييا َمْن أ

َ
َوأ
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َوااُلنىْث. )42( يا َمْن ِف الرَبيِّ َواَلْحِر َسِبيلُُه، يا َمْن ِف الفاِق 
آياتُُه، يا َمْن ِف اليات بُْرهانُُه، يا َمْن ِف الَمماِت قُْدَرتُُه، يا َمْن 
ُكُه، يا َمْن ِف احِلساِب 

ْ
تُُه، يا َمْن ِف الِقياَمِة ُمل ِف الُقبُوِر ِعرْبَ

َهيْبَتُُه، يا َمْن ِف الِمزياِن قَضاُؤُه، يا َمْن ِف الَنَِّة ثَوابُُه، يا َمْن 
ِْه 

َ
ِْه َيْهُرُب الائُِفوَن، يا َمْن إِل

َ
ِف انّلاِر ِعقابُُه. )43( يا َمْن إِل

ِْه 
َ

ِْه َيْقِصُد الُمِنيبُيوَن، يا َمْن إِل
َ

َيْفيَزُع الُمْذنِبُوَن، يا َميْن إِل
ُوَن، يا َمْن بِِه   الُمتََحيريِّ

ُ
َجأ

ْ
ِْه يَل

َ
اِهُدوَن، يا َميْن إِل يَرَْغيُب الزَّ

نُِس الُمِرييُدوَن، يا َمْن بِِه َيْفتَِخيُر الُمِحبُّوَن، يا َمْن ِف 
ْ
يَْسيتَأ

ِْه يَْسُكُن الُموقِنُوَن، يا َمْن 
َ

َعْفوِهِ َيْطَمُع الاِطئُوَن، يا َمْن إِل
لَُك بِاْسيِمَك، يا 

َ
ْسيأ

َ
وَن. )44( اللُّهمَّ إِنيِّ أ

ُ ُ الُمتََوكيِّ َعلَيِْه َيتََوكَّ
َحِبيُب، يا َطِبيُب، يا قَِريُب، يا َرِقيُب، يا َحِسيُب، يا ِمِهيُب، 
قَْرَب ِمْن ُكيِّ 

َ
يُب، يا َخِبُر، يا بَِصُر. )45( يا أ يا ُمِثيُب، يا ُمِ

برَْصَ ِميْن ُكيِّ بَِصٍر، يا 
َ
َحيبَّ ِمْن ُكيِّ َحِبيٍب، يا أ

َ
قَِرييٍب، يا أ

ْرَفَع ِمْن 
َ
يٍف، يا أ ْشََف ِميْن ُكيِّ َشِ

َ
ْخيرَبَ ِمْن ُكيِّ َخِبٍر، يا أ

َ
أ

، يا  ْغىن ِميْن ُكيِّ َغِنٍّ
َ
، يا أ قْوى ِمْن ُكيِّ قَيوِيٍّ

َ
ُكيِّ َرِفييٍع، ييا أ

َف ِمْن ُكيِّ َرُؤوٍف. )46( يا اغِلاً 
َ
رْأ

َ
ْجيوََد ِمْن ُكيِّ َجواٍد، ييا أ

َ
أ

َغيْرَ َمْغلُوٍب، يا صانِعاً َغْرَ َمْصنُوٍع، يا خاِلقاً َغْرَ َمْلُوٍق، 
 َغيْرَ َمْملُوٍك، يا قاِهيراً َغْرَ َمْقُهوٍر، ييا رافِعاً َغْرَ 

ً
ييا ماِلك

َمْرفُيوٍع، يا حافِظاً َغيْرَ َمُْفوٍظ، يا ناِصاً َغيْرَ َمنُْصوٍر، يا 
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شياِهداً َغيْرَ اغئٍِب، يا قَِريباً َغْرَ بَِعييٍد. )47( يا نُوَر انلُّوِر، 
َر انلُّوِر،  َر انلُّوِر، يا خاِلَق انلُّوِر، يا ُمَدبيَِّر انلُّوِر، يا ُمَقديِّ يا ُمنَويِّ
ييا نُيوَر ُكيِّ نُوٍر، يا نُوراً َقبَْل ُكيِّ نُوٍر، ييا نُوراً َبْعَد ُكيِّ نُوٍر، يا 
نُيوراً فَيْوَق ُكيِّ نُيوٍر، يا نُوراً لَيْيَس َكَمثِْلِه نُيوٌر. )48( يا َمْن 
يٌف،  يا َمْن فِْعلُُه لَِطييٌف، يا َمْن لُْطُفُه ُمِقيٌم، يا  َعطياُؤُه َشِ
، يا َمْن وَْعُدُه ِصْدٌق، يا  ُ َحيقٌّ

ُ
َمْن إِْحسيانُُه قَِديٌم، يا َمْن قَْول

ٌو، يا 
ْ
ُرُه ُحل

ْ
َميْن َعْفُوُه فَْضيٌل، يا َمْن َعذابُُه َعْدٌل، يا َميْن ِذك

ُل،  لَُك بِاْسِمَك، يا ُمَسهيِّ
َ
ْسأ

َ
َمْن فَْضلُُه َعِميٌم. )49( اللُّهمَّ إِنيِّ أ

ُل،  ُل، يا ُمَفضيِّ ُل، يا ُمنَويِّ يُِّل، يا ُمَ�يِّ ُل، يا ُمَذل يُل، يا ُمبَديِّ يا ُمَفصيِّ
ييا ُمْيِزُل، يا ُمْمِهُل، يا ُمِْمُل. )50(  ييا َمْن يَرى َوال يُرى، يا 
َميْن َيْلُيُق َوال ُيْلَُق، يا َمْن َيْهيِدي َوال ُيْهدى، يا َمْن ُيِْ� 
ُل، يا َمْن ُيْطِعُم َوال ُيْطَعُم، 

َ
ُل َوال يُْسيأ

َ
َوال ُيىْي، يا َمْن يَْسيأ

ُر َوال ُياُر َعلَيِْه، ييا َمْن َيْقِض َوال ُيْقىض َعلَيِْه،  ييا َمْن ُيِ
ْ َولَْم 

َ
ييا َمْن َيُْكيُم َوال ُيَْكُم َعلَيِْه، يا َمْن لَْم يَِلْ َولَْم يُودل

َحٌد. 
َ
ُ ُكْفًوا أ

َ
يَُكْن ل

ِقيُب،  ِبيُب، يا نِْعَم الرَّ ))5( يا نِْعَم احلَِسييُب، يا نِْعَم الطَّ
ييا نِْعَم الَقِريُب، ييا نِْعَم الُمِجييُب، يا نِْعَم احلَِبييُب، يا نِْعَم 
الَكِفييُل، يا نِْعَم الَوِكيُل، يا نِْعَم الَمْوىل، يا نِْعَم انلَِّصُر. )52( 
نِيَس الُمِريِديَن، يا 

َ
وَر العاِرِفينَي، يا ُمىن الُمِحبيِّنَي، يا أ يا ُسُ
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َة  ابِنَي، يا راِزَق الُمِقليِّنَي، يا رَجاَء الُمْذنِِبنَي، يا قُرَّ َحِبيَب اتلَّوَّ
َج َعِن  يَس َعِن الَمْكُروبنَِي، ييا ُمَفريِّ َعينْيِ العابِِديَن، يا ُمنَفيِّ
لَُك 

َ
ْسأ

َ
ِلنَي َوالِخِريَن. )53( اللُّهمَّ إِنيِّ أ الَمْغُموِمنَي، يا إَِل األوَّ

نا، يا  بِاْسيِمَك، يا َربَّنا، يا إِلَهنا، يا َسيييِِّدنا، يا َمْوالنا، يا ناِصَ
حافَِظنيا، يا َدِللَنا، يا ُمِعينَنا، ييا َحِبيبَنا، يا َطِبيبَنا. )54( يا 
يِقينَي واألخيار، يا رَبَّ  ديِّ رَبَّ انلَِّبييِّينَي واألبيرار، يا رَبَّ الصيِّ
غاِر َوالِكباِر، يا رَبَّ احلُبوِب َواثليِّماِر،  الَنَِّة َوانّلاِر، يا رَبَّ الصيِّ
حارِي َوالِقفاِر، يا رَبَّ  يا رَبَّ األنهار واألشجار، يا رَبَّ الصَّ
اليرَبارِي َواِلحياِر، يا رَبَّ اللَّيْيِل َوانلَّهاِر، ييا رَبَّ اإلعالن 
ََق 

َ
ْميُرُه، يا َمْن حل

َ
ٍء أ واإلسار. )55( ييا َميْن َنَفيَذ ِف ُكيِّ َشْ

ٍء قُْدَرتُُه، يا َمْن  ُمُه، يا َمْن بَلََغْت إِل ُكيِّ َشْ
ْ
ٍء ِعل بُِكليِّ َشْ

ِْص الِعباُد نَِعَمُه، يا َمْن ال َتبْلُُغ الاَلئُِق ُشْكَرُه، يا َمْن 
ُ

ال ت
ُ، يا َمْن ال تَناُل األوهام ُكنَْهُه، يا َمْن 

َ
ال تُْدرُِك األفْهاُم َجالل

ياُء رِداُؤُه، يا َمْن ال تَُردُّ الِعباُد قَضاءُه، يا َمْن  الَعَظَميُة َوالِكرْبِ
 َعطاُؤُه. )56( يا َمْن 

ّ
ُكيُه، يا َمْن ال َعطاَء إِال

ْ
 ُمل

ّ
يَك إِال

ْ
ال ُمل

ُ الخرُة 
َ

يا، يا َمْن ل
ْ
فياُت الُعل ُ الصيِّ

َ
ُ الَمثَيُل األىلع، يا َمْن ل

َ
ل

ُ اليات الُكرْبى، 
َ

وى، ييا َمْن ل
ْ
ُ الَنَُّة الَمأ

َ
َواألّوىل، ييا َمْن ل

ُ احلُْكيُم َوالَقضاُء، يا 
َ

ُ األسيماء احلُْسيىن، ييا َمْن ل
َ

يا َمْن ل
 ُ

َ
ى، يا َمْن ل ُ الَعيْرُش َوالرثَّ

َ
ُ الَهيواُء َوالَفضاُء، يا َمْن ل

َ
َميْن ل
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، يا  لَُك بِاْسِمَك، يا َعُفوُّ
َ
ْسأ

َ
ماواِت الُعىل. )57( اللُّهمَّ إِنيِّ أ السَّ

َغُفوُر، يا َصبُوُر، يا َشُكوُر، يا َرُؤوُف، يا َعُطوُف، يا َمْسُؤوُل، 
ماء َعَظَمتُُه،  وُس. )58( يا َمْن ِف السَّ يا وَُدوُد، يا ُسبُّوُح، يا قُدُّ
ٍء َدالئِلُُه، يا َمْن  رِْض آياتُُه، ييا َميْن ِف ُكيِّ َشْ

َ
ييا َميْن ِف األ

ِف اِلحياِر َعجائِبُُه، يا َمْن ِف اِلبياِل َخزائِنُُه، يا َمْن ُيبِْدُئ 
ْظَهَر ِف 

َ
ِْه يَرِْجُع األمر ُكُُّه، يا َمْن أ

َ
َق ُثمَّ يُِعيُدُه، يا َمْن إِل

ْ
الَل

َقُه، يا َمْن ترََصََّف 
ْ
ٍء َخل ْحَسَن ُكَّ َشْ

َ
ٍء لُْطَفُه، يا َمْن أ ُكيِّ َشْ

ُ، يا َطِبيَب 
َ

ِف الاَلئِِق قُْدَرتُُه. )59( يا َحِبيَب َمْن الَحِبيَب ل
ُ، يا َشيِفيَق َمْن ال 

َ
يَب ل يَب َمْن ال ُمِ ُ، يا ُمِ

َ
َميْن ال َطِبيَب ل

ُ، ييا ُمِغيَث َمْن ال ُمِغيَث 
َ

ُ، ييا َرِفيَق َمْن ال َرِفيَق ل
َ

َشيِفيَق ل
ُ، يا راِحَم 

َ
نِيَس ل

َ
نِيَس َمْن ال أ

َ
ُ، يا أ

َ
ُ، يا َدِلَل َمْن ال َدِلَل ل

َ
ل

ُ. )60( يا اكِفَ 
َ

ُ، يا صاِحَب َمْن ال صاِحَب ل
َ

َميْن ال راِحيَم ل
َمْن اْسيتَْكفاُه، يا هاِدَي َمْن اْسيتَْهداُه، يا اكِلَ َمْن اْستَْكالُه، 
يا راِعَ َمِن اْسيَ�اْعُه، يا شياِفَ َمْن اْستَْشيفاُه، ييا قاِضَ َمِن 
اْسيتَْقضاُه، ييا ُمْغِنَ َمِن اْسيتَْغناُه، ييا ُمويِفَ َمِن اْسيتَْوفاُه، يا 

ُمَقويَِّي َمِن اْستَْقواُه، يا َوِلَّ َمِن اْستَْوالُه. 

لَُك بِاْسيِمَك، يا خاِليُق، يا راِزُق، يا 
َ
ْسيأ

َ
))6( اللُّهمَّ إِنيِّ أ

ناِطُق، يا صاِدُق، يا فاِلُق، يا فاِرُق، يا فاتُِق، يا راتُِق، يا سابُِق، 
يا سياِمُق. )62( ييا َمْن ُيَقليِّيُب اللَّيَْل َوانلَّهاَر، ييا َمْن َجَعَل 
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َر  لَّ َواحلَُروَر، يا َمْن َسخَّ لُماِت َواألنْواَر، يا َمْن َخلََق الظيِّ الظُّ
، يا َمْن َخلََق الَموَْت  َّ َر الَْرَ َوالرشَّ ْمَس َوالَقَمَر، يا َمْن قَدَّ الشَّ
ُق َو األْمُر، يا َمْن لَْم َيتَِّخَذ صاِحبًَة َوال 

ْ
ُ الَل

َ
َواحلَياَة، يا َمْن ل

 ُ
َ

ِك، يا َميْن لَْم يَُكْن ل
ْ
يٌك ِف الُمل ُ َشِ

َ
اً، ييا َميْن لَيَْس ل

َ
َودل

. )63( يا َمْن َيْعلَُم ُمراَد الُمِريِديَن، يا َمْن َيْعلَُم  ليِّ َولٌّ ِمَن الُّ
ِنينَي الواِهِننَي، يا َمْن يَرى 

َ
اِمِتنَي، يا َمْن يَْسيَمُع أ َضِميَر الصَّ

ائِِلنَي، يا َمْن َيْقبَُل  بُكاَء الائِِفنَي، يا َمْن َيْمِلُك َحوائَِج السَّ
ُعيْذَر اتلَّائِِبنَي، يا َمْن ال يُْصِلُح َعَمَل الُمْفِسيِديَن، يا َمْن ال 
ْجَر الُمْحِسينِنَي، يا َمْن الَيبُْعُد َعْن قُلُوِب العاِرِفنَي، 

َ
يُِضيُع أ

اعِء، يا  ْجوََد األْجوَِديَن. )64( يا دائَِم اَلقاِء، يا سياِمَع ادلُّ
َ
يا أ

يماء، يا َحَسيَن  واِسيَع الَعطياِء، يا اغفَِر الَطاِء، يا بَِديَع السَّ
يناِء، يا َكِثيَر الَوفاِء، يا  يَل اثلَّناِء، يا قَِديَم السَّ اَليالِء، يا َجِ
لَُك بِاْسِمَك، يا َستَّاُر، يا 

َ
ْسيأ

َ
يَف الَزاِء. )65( اللُّهمَّ إِنيِّ أ َشِ

، يا ُمْتاُر، يا َفتَّاُح،  اُر، يا َجبَّاُر، يا َصبَّاُر، يا بارُّ ياُر، يا َقهَّ َغفَّ
اِن، يا َمْن  اُح، ييا ُمْرتياُح. )66( يا َميْن َخلََقِن وََسيوَّ ييا َنفَّ
ْدناِن، 

َ
َبِن َوأ ْطَعَمِن وََسقاِن، يا َمْن قَرَّ

َ
َرَزقَِن َوَربَّاِن، يا َمْن أ

يِن  َعزَّ
َ
يا َمْن َعَصَمِن َوَكفاِن، يا َمْن َحَفَظِن َوَكِن،  يا َمْن أ

َقِن َوَهداِن، يا َمْن آنََسيِن َوآواِن، يا َمْن  ْغناِن، يا َمْن َوفَّ
َ
َوأ

ْحيياِن. )67( يا َمْن ُيِقُّ احلَيقَّ بَِكِلماتِِه، يا َمْن 
َ
ماتَيِن َوأ

َ
أ
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َيْقبَيُل اتلَّْوَبَة َعْن ِعبياِدهِ، يا َمْن َيُوُل َبنْيَ الَميرِْء َوقَلِبِه، يا 
ْعلَُم بَِمْن َضلَّ 

َ
 بِإِْذنِِه، يا َمْن ُهيَو أ

ّ
يفاَعُة إِال َميْن ال َتنَْفُع الشَّ

َب حِلُْكِمِه، يا َمْن ال رادَّ ِلَقضائِِه،  َعْن َسيِبيِلِه، يا َمْن ال ُمَعقيِّ
يماوات َمْطِوّياٌت  ٍء ألمره، يا َميْن السَّ ييا َميْن انْقياَد ُكُّ َشْ
 )68( . ياَح برُْشاً َبنْيَ يَيَدْي رَْحَِتِهِ بِيَِميِنيِه، يا َمْن يُرِْسيُل الريِّ
ْوتاداً، يا 

َ
رَْض ِمهاداً،  يا َمْن َجَعَل اِلبياَل أ

َ
ييا َمْن َجَعيَل األ

يْمَس ِساجاً،  يا َميْن َجَعَل الَقَمَر نُوراً، يا َمْن  َمْن َجَعَل الشَّ
َجَعَل اللَّيَْل ِلاسياً، يا َمْن َجَعَل انلَّهاَر َمعاشياً،  يا َمْن َجَعَل 
ماء بِناًء، يا َمْن َجَعَل األْشياَء  انلَّْوَم ُسيباتاً،  يا َمْن َجَعَل السَّ
لَُك 

َ
ْسيأ

َ
ْزواجياً، يا َمْن َجَعَل انّلاَر ِمرْصاداً. )69( اللُّهمَّ إِنيِّ أ

َ
أ

يُع، يا  بِاْسيِمَك، يا َسيِميُع، يا َشيِفيُع، يا َرِفيُع، يا َمِنيُع، يا َسِ
ُر. )70( يا َحّياً َقبْلَّ  بَِدييُع، يا َكِبُر، يا قَِديُر، يا َخِبُر، ييا ُمِ
 ، ي لَيَْس َكِمثِْلِه َحُّ ِ

َّ
، ييا َحُّ ال ، ييا َحّيا َبْعَد ُكيِّ َحٍّ ُكيِّ َحٍّ

، يا  ي ال َيْتاُج إِل َحٍّ ِ
َّ

، يا َحُّ ال ِي ال يُشاِرُكُه َحُّ
َّ

يا َحُّ ال
، يا َحّياً لَْم  ي يَْرُزُق ُكَّ َحٍّ ِ

َّ
، يا َحُّ ال ي يُِميُت ُكَّ َحٍّ ِ

َّ
َحُّ ال

ي ُيِْ� الَمْوىت، يا َحُّ ياَقيُّوُم   ِ
َّ

، يا َحُّ ال يَيرِِث احلَياَة ِمْن َحٍّ
ُخُذُه ِسنٌَة َوالنَْوٌم. 

ْ
ال تَأ

ُ نُوٌر ال ُيْطف، يا 
َ

ٌر اليُنْس، يا َميْن ل
ْ
ُ ِذك

َ
))7( ييا َمْن ل

ُ ثَناٌء 
َ

ٌك ال يَُزوُل، ييا َمْن ل
ْ
ُ ُمل

َ
، يا َميْن ل ُ نَِعيٌم ال ُتَعدُّ

َ
َميْن ل
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ُ َكماٌل ال 
َ

ُ َجيالٌل ال يَُكيَُّف، يا َميْن ل
َ

ال ُيْيص، ييا َمْن ل
ُل،  ُ ِصفياٌت ال ُتبَدَّ

َ
، يا َمْن ل ُ قَضاٌء ال يُيَردُّ

َ
يُيْدرَُك، ييا َمْن ل

. )72( ييا رَبَّ العالَِمينَي، يا مالَِك  ُ ُ ُنُعيوٌت ال ُتَغرَّ
َ

ييا َميْن ل
اِلِينَي، يا َظْهَر الالِجئِينَي، يا ُمْدرَِك  ييِن، يا اغيََة الطَّ يَيْوِم ادليِّ
ابِنَي، يا  ابِِريَن، يا َمْن ُيِيبُّ اتلَّوَّ اهلاِربِينَي، يا َمْن ُيِيبُّ الصَّ
ِريَن، يا َميْن ُيِبُّ الُمْحِسينِنَي، يا َمْن ُهَو  َميْن ُيِيبُّ الُمتََطهيِّ
لَُك بِاْسِمَك، يا َشِفيُق، 

َ
ْسأ

َ
ْعلَُم بِالُمْهتَِديَن. )73( اللُّهمَّ إِنيِّ أ

َ
أ

 ، ييا َرِفيُق، يا َحِفيُظ،  يا ُمِييُط، يا ُمِقيُت، يا ُمِغيُث، يا ُمِعزُّ
 ، َحٌد باِل ِضدٍّ

َ
، يا ُمبِْدُي، يا ُمِعييُد. )74( يا َمْن ُهَو أ ييا ُمِذلُّ

، يا َمْن ُهَو َصَمٌد باِل َعيٍْب، يا َمْن ُهَو  ييا َميْن ُهَو فَرٌْد باِل نِدٍّ
ِوتٌْر باِل َكيٍْف، يا َمْن ُهَو قاٍض باِل َحيٍْف، يا َمْن ُهَو رَبٌّ باِل 
، يا َمْن ُهيَو َغِنٌّ باِل َفْقٍر، يا  َوِزييٍر، ييا َمْن ُهَو َعِزيٌز باِل ُذلٍّ
َمْن ُهَو َمِلٌك باِل َعْزٍل، يا َمْن ُهَو َموُْصوٌف باِل َشيِبيٍه. )75( 
اِكِريَن،  شَّ

ْ
اِكِريَن، يا َمْن ُشيْكُرُه فَْوٌز لِل ُرُه َشٌَف لذِلَّ

ْ
يا َمْن ِذك

ُمِطيِعنَي، 
ْ
اٌة لِل

َ
حاِمِديَن، يا َميْن طاَعتُُه ن

ْ
ييا َمْن َحُْدُه ِعزٌّ لِل

ُمِنيِبنَي، 
ْ
اِلِنَي، يا َمْن َسيِبيلُُه َواِضٌح لِل يا َمْن بابُُه َمْفتُوٌح لِلطَّ

ُمتَِّقنَي، 
ْ
نَّاِظِريَن، يا َمْن ِكتابُُه تَْذِكَرٌة لِل

ْ
ييا َمْن آياتُُه بُْرهاٌن لِل

ائِِعنَي َوالعاِصنَي، يا َمْن رَْحَتُُه قَِريٌب  يا َمْن ِرْزقُُه ُعُموٌم لِلطَّ
ُه،  ِمَن الُمْحِسنِنَي. )76(  يا َمْن تَبارََك اْسُمُه، يا َمْن تَعال َجدُّ
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ْسماُؤُه، يا 
َ
َسْت أ يا َمْن ال إَِل َغْرُُه، يا َمْن َجلَّ ثَناُؤُه، يا َمْن َتَقدَّ

ياُء رِداُؤُه،  َمْن يَُدوُم بَقاُؤُه، يا َمْن الَعَظَمُة بَهاُؤُه، يا َمْن الِكرْبِ
َْص آالُؤُه، يا َميْن ال ُتَعدُّ َنْعمياُؤُه. )77( اللُّهمَّ 

ُ
ييا َميْن ال ت

ِمنُي، يا ُمِبينُي، يا َمِتنُي، 
َ
لَُك بِاْسيِمَك، يا ُمِعنُي، ييا أ

َ
ْسيأ

َ
إِنيِّ أ

يُد، يا َشيِديُد، يا َشيِهيُد.  يُد، يا َمِ يا َمِكنُي، يا رَِشييُد، يا َحِ
ِديِد، يا ذا الِفْعِل  )78( يا ذا الَعْرِش الَمِجيِد، يا ذا الَقْوِل السَّ
ِديِد، يا ذا الوَْعِد َوالَوِعيِد، يا َمْن  الرَِّشييِد، يا ذا اَلْطِش الشَّ
اٌل مِلا يُِريُد، يا َمْن ُهَو قَِريٌب  ُهيَو الَوِلُّ احلَِمييُد، يا َمْن ُهَو َفعَّ
ٍء َشيِهيٌد، يا َمْن ُهَو لَيَْس  َغيْرُ بَِعييٍد، يا َمْن ُهَو ىلَع ُكيِّ َشْ
ُ َوال َوِزيَر، يا َمْن 

َ
ييَك ل َعِبيِد. )79( .يا َمْن ال َشِ

ْ
بظيالٍم لِل

يْمِس َوالَقَميِر الُمِنِر، يا  ُ َوال نَِظيَر، يا خاِلَق الشَّ
َ

ال َشيِبيَه ل
ِغيِر، يا راِحَم  ْفِل الصَّ ُمْغيِنَ الائِيِس الَفِقيِر، ييا راِزَق الطيِّ
ييِْخ الَكِبِر، يا جابَِر الَعْظِم الَكِسيِر، يا ِعْصَمَة الائِِف  الشَّ
الُمْسيتَِجِر، يا َمْن ُهَو بِِعباِدهِ َخِبٌر بَِصٌر، يا َمْن ُهَو ىلَع ُكيِّ 
ٍء قَِدييٌر.  )80( يا ذا الُوِد َوانليَِّعِم، يا ذا الَفْضِل َوالَكَرِم،  َشْ
ِس 

ْ
ريِّ َوالنََّسيِم، يا ذا اَلأ ييا خاِلَق اللَّوِح َوالَقلَِم، يا بارَِي الَّ

يِّ َواأللَِم، يا  ِهَم الَعَرِب َوالَعَجِم، يا اكِشيَف الضُّ
ْ
َوانليَِّقِم، يا ُمل

اعلَِم الِ�يِّ َوالِهَمِم، يا رَبَّ اَليِْت َواحلََرِم، يا َمْن َخلََق األشياء 
ِمَن الَعَدِم. 
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لَُك بِاْسيِمَك، يا فاِعيُل، يا جاِعُل، 
َ
ْسيأ

َ
))8( اللُّهيمَّ إِنيِّ أ

ييا قابِيُل، يا اكِمُل، ييا فاِصُل، يا واِصُل، ييا اعِدُل، يا اغِلُب، 
َرَم 

ْ
ك

َ
، يا َمْن أ ْنَعَم بَِطيْوِلِ

َ
ييا طاِلُب، يا واِهيُب. )82( يا َمْن أ

َر  َز بُِقْدَرتِِه، يا َمْن قَدَّ جِبُيوِدهِ، يا َمْن جاَد بِلُْطِفِه، يا َمْن َتَعيزَّ
ِمِه، يا َمْن 

ْ
ْكَمِتيِه، يا َمْن َحَكيَم بِتْدبِِرهِ، يا َمْن َدبَّيَر بِِعل ِبِ

ِميِه، يا َمْن َدنا ِف ُعلُويِّهِ، يا َمْن َعال ِف ُدنُويِّهِ. )83(
ْ
ل ياَوَز ِبِ

َ
ت

يا َمْن َيْلُُق ما يَشاُء، يا َمْن َيْفَعُل ما يَشاُء، يا َمْن َيْهِدي َمْن 
ُب َمْن يَشاُء، يا َمْن  يَشياُء، يا َمْن يُِضلُّ َمْن يَشاُء، يا َمْن ُيَعذيِّ
َيْغِفُر لَِمْن يَشياُء، يا َمْن يُِعزُّ َمْن يَشاُء، يا َمْن يُِذلُّ َمْن يَشاُء، 
رْحاِم ما يَشياُء، يا َمْن َيْتَصُّ بِرَْحَِتِه َمْن 

َ
ُر ِف األ يا َمْن يَُصويِّ

اً، يا َمْن َجَعَل 
َ

يَشياُء. )84( يا َمْن لَْم َيتَِّخيَذ صاِحبًَة َوال َودل
َحيداً، يا َمْن 

َ
ٍء قَيْدراً، يا َمْن ال يُيرْشُِك ِف ُحْكِمِه أ ِليُ�يِّ َشْ

يماء بُُروجاً، يا  َجَعيَل الَمالئَِكِة رُُسياًل، يا َمْن َجَعَل ِف السَّ
رَْض قَراراً، يا َمْن َخلََق ِميَن املاِء برََشاً، يا َمْن 

َ
َميْن َجَعيَل األ

ماً، يا َمْن 
ْ
ٍء ِعل حاَط بُِكليِّ َشْ

َ
َمداً، يا َمْن أ

َ
ٍء أ َجَعَل ِلُ�يِّ َشْ

لَُك بِاْسيِمَك، يا 
َ
ْسيأ

َ
ٍء َعَدداً. )85( اللُّهمَّ إِنيِّ أ ْحص ُكَّ َشْ

َ
أ

، يا فَرُْد، يا ِوتُْر،  ، يا َحقُّ ُل، يا آِخُر، يا ظاِهُر، يا باِطُن، يا بَرُّ وَّ
َ
أ

فَْضَل 
َ
َمُد. )86( يا َخيْرَ َمْعُروٍف ُعرَِف، يا أ ييا َصَمُد، يا َسْ

َعزَّ َمْذُكوٍر ُذِكَر، يا 
َ
َجلَّ َمْشيُكوٍر ُشِكَر، يا أ

َ
َمْعبُوٍد ُعِبَد، يا أ
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ْرَفَع َموُْصوٍف 
َ
قَْدَم َموُْجوٍد ُطِلَب، ييا أ

َ
َد، ييا أ ىلْع َمُْميوٍد ُحِ

َ
أ

َرَم َمْسيُؤوٍل ُسيئَِل، 
ْ
ك

َ
يرَبَ َمْقُصوٍد قُِصيَد، يا أ

ْ
ك

َ
وُِصيَف، ييا أ

ْشََف َمْبُيوٍب ُعِليَم.  )87(يا َحِبيَب الاِكنَي، يا َسيييَِّد 
َ
ييا أ

نِيَس 
َ
ِينَي، يا هياِدَي الُمِضليِّنَي، يا َوِلَّ الُمْؤِمِنينَي، يا أ الُمتََوكيِّ

قَْدَر 
َ
اِدِقنَي، يا أ ُهوِفنَي، يا ُمنِْ�َ الصَّ

ْ
اِكِريَن، يا َمْفَزَع الَمل الَّ

ْجَِعنَي. )88( يا 
َ
ِق أ

ْ
ْعلَيَم العالِِمنَي، يا إَِل الَل

َ
القاِدِرييَن، يا أ

، يا َمْن  َمْن َعال َفَقَهَر، يا َمْن َملََك َفَقَدَر، يا َمْن َبَطَن فََخرَبَ
ِْويِه الِفَكُر، يا 

َ
ُعِبَد فََشيَكَر، يا َمْن ُعِصَ َفَغَفَر، يا َمْن ال ت

 ، ثٌَر، يا راِزَق البرََشِ
َ
، يا َمْن ال َيْف َعلَيِْه أ َمْن ال يُْدِرُكُه برََصٌ

لَُك بِاْسِمَك، يا حافُِظ، 
َ
ْسأ

َ
َر ُكيِّ قََدٍر. )89( اللُّهمَّ إِنيِّ أ يا ُمَقديِّ

ييا باِرُئ، يا ذاِرُئ، يا باِذُخ، يا فاِرُج، يا فاتُِح، يا اكِشيُف، يا 
 ُهَو، 

ّ
ضاِمُن، يا آِمُر، يا نايِه.  )90( يا َمْن ال َيْعلَُم الَغيَْب إِال

 ُهَو، 
ّ
َق إِال

ْ
 ُهَو، يا َميْن ال َيْلُُق الَل

ّ
يوَء إِال يا َمْن يرَْصُِف السُّ

 ُهَو، يا 
ّ
 ُهَو، يا َمْن ال يُِتمُّ انليِّْعَمَة إِال

ّ
نَْب إِال يا َمْن ال َيْغِفُر الَّ

 ُهَو ، 
ّ
ْمَر إِال

َ
 ُهَو، يا َمْن ال يَُدبيُِّر األ

ّ
َمْن يا ال ُيَقِلُب الُقلَُب إِال

 ُهَو، 
ّ
ْزَق إِال  ُهَو، يا َمْن ال يبُْسُط الريِّ

ّ
ُل الَغيَْث إِال يا َمْن ال ُيَ�يِّ

 ُهَو. 
ّ
يا َمْن ال ُيِْييي الَمْوىت إِال

َعفياِء، يا َصاِحَب الُغَربياِء، يا ناِصَ  ))9( ييا ُمِعنَي الضُّ
نِيَس 

َ
يماِء، ييا أ األْوِلياء، ييا قاِهيَر األْعيداِء، يا رافِيَع السَّ
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تِْقيياِء، ييا َكيْ�َ الُفَقيراِء، ييا إَِل 
َ
األْصِفيياِء، ييا َحِبييَب األ

ٍء، يا  َرَم الُكَرمياِء.  )92( يا اكفَياً ِمْن ُكيِّ َشْ
ْ
ك

َ
األْغِنيياِء، يا أ

ٌء، ييا َمْن ال يَِزيُد  ٍء، يا َمْن ال يَْشيِبُهُه َشْ قائِمياً ىلَع ُكيِّ َشْ
ٌء، يا َمْن ال َينُْقُص  ٌء، يا َمْن ال َيْف َعلَيِْه َشْ ِكيِه َشْ

ْ
ِف ُمل

ٌء، يا َمْن ال َيْعُزُب  ٌء، يا َمْن لَيَْس َكِمثِْلِه َشْ ِمْن َخزائِِنِه َشْ
ٍء، يا َمْن وَِسَعْت  ٌء، يا َمْن ُهَو َخِبٌر بُِكليِّ َشْ ِمِه َشْ

ْ
َعْن ِعل

لَُك بِاْسِمَك، يا ُمْكِرُم، 
َ
ْسيأ

َ
ٍء.  )93( اللُّهمَّ إِنيِّ أ رَْحَتُُه ُكيِّ َشْ

ييا ُمْطِعيُم، يا ُمنِْعُم، يا ُمْعِطي، يا ُمْغِن، يا ُمْقِن، يا ُمْفِن، يا 
ٍء َوآِخَرُه، يا  َل ُكيِّ َشْ وَّ

َ
ُمْيِ�، يا ُمْرِض، يا ُمنْيِ�.  )94( يا أ

ٍء وَصانَِعُه، يا بارَئ ُكيِّ  ٍء َوَمِليَكيُه، يا رَبَّ ُكيِّ َشْ إَِل ُكيِّ َشْ
ٍء  ٍء َوباِسَطِه، يا ُمبِْدئ ُكيِّ َشْ ٍء وَخاِلَقُه، يا قابَِض ُكيِّ َشْ َشْ
ٍء  َن ُكيِّ َشْ رَُه، يا ُمَكيويِّ ٍء َوُمَقديِّ َوُمِعييَدُه، ييا ُمنِْشيَئ ُكيِّ َشْ
ٍء َوواِرثَُه.   ٍء َوُمِميتَُه، يا خاِلَق ُكيِّ َشْ ُ، يا ُمِْ� ُكيِّ َشْ

َ
ل َوُمَويِّ

)95( ييا َخيْرَ ذاِكٍر َوَمْذُكوٍر، يا َخْرَ شياِكٍر َوَمْشيُكوٍر، يا 
َخيْرَ حاِميٍد َوَمُْموٍد، يا َخْرَ شياِهٍد َوَمْشيُهوٍد، يا َخْرَ داع 
نِيٍس، يا 

َ
ييٍب َوُماٍب، يا َخْرَ ُمْؤنِيٍس َوأ ، يا َخْرَ ُمِ َوَمْدُعيوٍّ

َخيْرَ صاِحٍب وََجِلييٍس، يا َخْرَ َمْقُصيوٍد َوَمْطلُوٍب، يا َخْرَ 
يٌب، يا َمْن ُهَو  َحِبيٍب َوَمْبُوٍب.  )96( يا َمْن ُهَو لَِمْن َداعُه ُمِ
َحبَُّه قَِريٌب، يا َمْن ُهَو 

َ
طاَعُه َحِبيٌب، يا َمْن ُهَو إِل َمْن أ

َ
لَِمْن أ
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بَِمْن اْستَْحَفَظُه َرِقيٌب، يا َمْن ُهَو بَِمْن رَجاُه َكِريٌم، يا َمْن ُهَو 
بَِميْن َعصاُه َحِليٌم، يا َمْن ُهَو ِف َعَظَمِتِه رَِحيٌم، يا َمْن ُهَو ِف 
ِحْكَمِتِه َعِظيٌم، يا َمْن ُهَو ِف إِْحسيانِِه قَِديٌم، يا َمْن ُهَو بَِمْن 
لَُك بِاْسيِمَك، يا ُمَسبيُِّب، يا 

َ
ْسيأ

َ
راَدُه َعِليٌم.  )97( اللُّهمَّ إِنيِّ أ

َ
أ

ُر، يا  ُب، يا ُمَرتيُِّب، يا ُمَويُِّف، يا ُمَذيِّ ُب، يا ُمَقليُِّب، يا ُمَعقيِّ ُمرَغيِّ
ُمُه سابٌِق، يا َمْن 

ْ
.  )98( يا َمْن ِعل ُ ُر، يا ُمَغريِّ ُر، يا ُمَسخيِّ ُمَذكيِّ

ْمُرُه اغِلٌب، يا َمْن 
َ
وَْعيُدُه صاِدٌق، يا َمْن لُْطُفيُه ظاِهٌر، يا َمْن أ

يٌد، يا َمْن  ِكتابُُه ُمَْكٌم، يا َمْن قَضاُؤُه اكئٌِن، يا َمْن قَْرآنَُه َمِ
ُكُه قَِديٌم، يا َمْن فَْضلُُه َعِميٌم، يا َمْن َعرُْشُه َعِظيْم. )99( 

ْ
ُمل

يا َمْن ال يَْشيَغلُُه َسيْمٌع َعْن َسيْمٍع، يا َمْن ال َيْمنَُعُه فِْعٌل َعْن 
ِهيِه قَْوٌل َعْن قَْوٍل، يا َمْن ال ُيْغِلُطُه ُسيؤاٌل 

ْ
فِْعيٍل، يا َمْن ال يُل

ُمُه  ٍء، يا َمْن ال ُيرْبِ ٌء َعْن َشْ َعْن ُسؤاٍل، يا َمْن ال َيُْجبُُه َشْ
نَي، يا َمْن ُهَو اغيَُة ُميراِد الُمِريِديَن، يا َمْن ُهَو  ياُح الُمِلحيِّ

ْ
إِحل

اِلِنَي، يا  ُمنْتَيه ِهَمِم العاِرِفنَي، ييا َمْن ُهَو ُمنْتَه َطلَِب الطَّ
ٌة ِف العالَِمنَي.  َمْن ال َيْف َعلَيِْه َذرَّ

)00)( ييا َحِليمياً ال يْعَجُل، يا َجواداً ال َيبَْخُل، يا صاِدقاً 
، يا قاِهراً ال ُيْغلَيُب، يا َعِظيماً  اباً ال َيَميلُّ ال ُيِْليُف، ييا َوهَّ
يُف، يا َغِنّيياً ال َيْفتَِقُر، يا َكِبراً  ال يُوَصيُف، يا َعيْداًل ال َيِ
نَْت 

َ
 أ

ّ
ال يَْصَغيُر، يا حافِظاً ال َيْغَفُل،  ُسيبْحانََك ييا ال إَِل إِال
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(1(. الَغوَْث الَغوَْث َخليِّْصنا ِمَن انّلاِر يا رَبيِّ

)1) بحار األنوار 91 / 383 .
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َأْدِعيُة الَسَحر
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أعمال أسحار شهر رمضان املبارك : 

1- دعاء الَســَحر .

2- دعاء يا عدتي .

3- دعاء يا مفزعي .

4- دعاء إدريس يف السحر.

5- التسبيح يف السحر .

6- دعاء أبي محزة الثمالي .
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دعاء الَسَحر

يروي هذا الدعاء السـيد ابن طاووس بإسـناده إىل جده 
أب جعفر الطويس بإسـناده إىل عيل بن احلسـن بن فضال من 
كتاب الصيام، ورواه أيضًا ابن أب قرة يف كتابه واللفظ واحد 
فقاال معًا: عن أيوب بن يقطني أنه كتب إىل أب احلسن الرضا 
عليـه السـالم يسـأله أن يصحح له هـذ الدعـاء،  فكتب إليه 
نعـم، وهو دعاء أب جعفر \ باألسـحار يف شـهر رمضان 
قـال أب: قـال أبو جعفـر \: » لـو يعلم النـاس من عظم 
هـذه املسـائل عنـد اهلل، ورسعة إجابتـه لصاحبهـا، القتتلوا 
عليه، ولو بالسيوف،  واهلل خيتص برمحته من يشاء،  وقال أبو 
جعفر \: لو حلفت لررت أن اسـم اهلل األعظم قد دخل 
فيها، فإذا دعوتم فاجتهدوا يف الدعاء فإنه من مكنون العلم، 
واكتمـوه إال مـن أهله، وليس من أهلـه املنافقون واملكذبون 

واجلاحدون، وهو دعاء املباهلة تقول:

 ، ْسياَلَُك ِميْن بَهائِيَك بِأبْهياُه َو ُكُّ بَهائَِك بيَِهٌّ
َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك بِبَهائَِك ُكيِِّه .
َ
امهلل إِنيِّ أ

ْجَِلِه َو ُكُّ َجالَِك َجيٌل، 
َ
ْسياَلَُك ِمْن َجالَِك بِأ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك جِبَمالَِك ُكيِِّه .
َ
امهلل إِنيِّ أ
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َجليِِّه َو ُكُّ َجاللَِك َجليٌل، 
َ
ْساَلَُك ِمْن َجاللَِك بِأ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك جِبَاللَِك ُكيِِّه .
َ
امهلل إِنيِّ أ

ْعَظِمها َو ُكُّ َعَظَمِتَك 
َ
ْسياَلَُك ِمْن َعَظَمِتَك بِأ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك بَِعَظَمِتَك ُكيِّها .
َ
َعَظيَمٌة، اَللُّهمَّ إِنيِّ أ

، اَللُهمَّ  ٌ نَْورِهِ َو ُكُّ نُورَِك َنريِّ
َ
ْسياَلَُك ِمْن نُورَِك بِأ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك بِنُورَِك ُكيِِّه .
َ
إِنيِّ أ

وَْسيِعها َو ُكُّ رَْحَِتيَك 
َ
ْسياَلَُك ِميْن رَْحَِتيَك بِأ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك بِرَْحَِتَك ُكيِّها .
َ
واِسَعٌة، اَللُّهمَّ إِنيِّ أ

ٌة،  ها َو ُكُّ َكِماتَِك تامَّ َتميِّ
َ
ْساَلَُك ِمْن َكِماتَِك بِأ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك بَِكِلماتَِك ُكيَِّها .
َ
امهلل إِنيِّ أ

َمِلِه َو ُكُّ َكمالَِك اكِمٌل، 
ْ
ك

َ
ْساَلَُك ِمْن َكمالَِك بِأ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك بَِكمالَِك ُكيِِّه.
َ
اَللُّهمَّ إِنيِّ أ

ْسيمائَِك 
َ
رَبِها َو ُكُّ أ

ْ
ك

َ
سيمائَِك بِأ

َ
ْسياَلَُك ِمْن أ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْسمائَِك ُكيِّها .
َ
ْساَلَُك بِأ

َ
َكبَرٌة، امهلل إِنيِّ أ

تَِك َعزيَزٌة،  َعزيِّها َو ُكُّ ِعزَّ
َ
تَِك بأ ْساَلَُك ِمْن ِعزَّ

َ
امهلل إِنيِّ أ

تَِك ُكيِّها . ْساَلَُك بِِعزَّ
َ
امهلل إِنيِّ أ
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ْمضاها َو ُكُّ َمِشيَِّتَك 
َ
ْسياَلَُك ِمْن َمِشييَِّتَك بِأ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك بَِمِشيَِّتَك ُكيِّها .
َ
ماِضيٌَة، إِنيِّ أ

َت 
ْ
ُقْدَرِة الَّت اْسيتََطل

ْ
ْسياَلَُك ِمْن قُْدَرتِيَك بِال

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك 
َ
ء َو ُكُّ قُْدَرتَِك ُمْسيتَطيلٌَة، اَللُّهمَّ إِنيِّ أ بِها ىلَع ُكيِّ َشْ

بُِقْدَرتَِك ُكيِّها .

ِمَك نافٌِذ، 
ْ
ِمَك بِاَْنَفِذهِ َو ُكُّ ِعل

ْ
ْسياَلَُك ِمْن ِعل

َ
امهلل إِنيِّ أ

ِمَك ُكيِِّه .
ْ
ْساَلَُك بِِعل

َ
امهلل إِنيِّ أ

 ، رْضياُه َو ُكُّ قَْولَِك رَِضٌّ
َ
ْسياَلَُك ِميْن قَْولَِك بِأ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك بَِقْولَِك ُكيِِّه .
َ
اَللُّهمَّ إِنيِّ أ

ْيَك َو ُكُّ 
َ

َحبيِّهيا إِل
َ
ْسياَلَُك ِميْن َمسيائِِلَك بِأ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك بَِمسائِِلَك ُكيِّها.
َ
َْك َحبيبٌَة، اَللُّهمَّ إِنيِّ أ

َ
َمسائِِلَك إِل

فِيَك  فِيِه َو ُكُّ َشَ ْشَ
َ
فِيَك بِأ ْسياَلَُك ِميْن َشَ

َ
امهلل إِنيِّ أ

فَِك ُكيِِّه . ْساَلَُك برَِشَ
َ
َشيٌف، امهلل إِنيِّ أ

ْدَوِمِه َو ُكُّ ُسلطانَِك 
َ
طانَِك بِأ

ْ
ْسياَلَُك ِمْن ُسيل

َ
امهلل إِنيِّ أ

طانَِك ُكيِِّه .
ْ
ْساَلَُك بُِسل

َ
دائٌِم، امهلل إِنيِّ أ

ِكَك فاِخٌر، 
ْ
فَْخِرهِ َو ُكُّ ُمل

َ
ِكَك بِأ

ْ
ْساَلَُك ِمْن ُمل

َ
امهلل إِنيِّ أ
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ِكَك ُكيِِّه .
ْ
ْساَلَُك بُِمل

َ
اَللُّهمَّ إِنيِّ أ

ْعيالُه َو ُكُّ ُعلُويَِّك اعل، 
َ
ْسياَلَُك ِميْن ُعلُويَِّك بِأ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك بُِعلُويَِّك ُكيِِّه .
َ
امهلل إِنيِّ أ

قَْدِميِه َو ُكُّ َمنيَِّك قَديٌم، 
َ
ْسياَلَُك ِميْن َمنيِّيَك بِأ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك بَِمنيَِّك ُكيِِّه .
َ
امهلل إِنيِّ أ

َرِمها َو ُكُّ آياتَِك َكريَمٌة، 
ْ
ك

َ
ْساَلَُك ِمْن آياتَِك بِأ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك بِآياتَِك ُكيِّها .
َ
امهلل إِنيِّ أ

رََبُوِت، َو 
ْ
يأِن َوال نَْت فيِه ِمَن الشَّ

َ
ْسياَلَُك بِما أ

َ
امهلل إِنيِّ أ

ْساَلَُك 
َ
ن وَْحَدُه َجرَبُوت وَْحَدها، امهلل إِنيِّ أ

ْ
ْساَلَُك بُِكليِّ َشأ

َ
أ

ْساَلَُك فَاَِجبْن يا اهلَلُ.
َ
يبُن بِِه حنَي أ

ُ
بِما ت

وافعل ب كذا وكذا... وتذكر حاجتك فإنك تعطاها إن 
شاء اهلل تعال«)1).

            

)1) كتاب اإلقبال: 75 – 78، بحار األنوار،  ج 95،  ص 100 .
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دعاء آخر يف الَسَحر:

دعاء يا عدتي

يروي هذا الدعاء السـيد ابن طاووس يف كتابه )اإلقبال( 
بإسناده إىل جده أب جعفر الطويس – رضوان اهلل عليهام - يف 

املصباح : 

ت، َو يا َوِلّ� ف  ت ف ُكْرَبت، َو يا صاِحب ف ِشيدَّ يا ُعدَّ
ُمْؤِمُن 

ْ
نَْت الّسياتُِر َعْوَرت، َوال

َ
نِْعَمت، َو يا اغيَت ف َرْغبَت، أ

ُمقيُل َعرَثت، فَاْغِفْر ل َخطيئَت .
ْ
َروَْعت، َو ال

ليِّ ِف  اَللُّهمَّ إِّن أْسياَلَُك ُخُشوَع اإليماِن َقبَْل ُخُشوِع الُّ
ْ َو 

َ
َحُد ييا َصَمُد، يا َمْن لَْم يَيِلْ َو لَْم يُودل

َ
انّلياِر، ييا واِحُد يا أ

َنُّناً ِمنُْه َو 
َ

ُ ت
َ

ل
َ
ُ ُكفواً اََحٌد، يا َمْن ُيْعطي َمْن َسيأ

َ
لَيْم يَُكْن ل

ياًل ِمنُْه َو َكَرماً،  ُ َتَفضُّ
ْ

ل
َ
َْرِ َمْن لَْم يَْسيأ

ْ
رَْحَيًة، َو يَبْتَيِدُئ بِال

د، َو َهْب ل رَْحًَة  د َو آِلِ ُمَمَّ ائِِم َصليِّ ىلَع ُمَمَّ
ّ

بَِكَرِميَك ادل
نْيا َو الِخَرِة . واِسَعًة جاِمَعًة اَبْلُُغ بِها َخْرَ ادلُّ

َْك ِمنُْه ُثمَّ ُعْدُت فيِه، َو 
َ

ْسيتَْغِفُرَك مِلا ُتبُْت إِل
َ
امهلل إِّن أ

رَْدُت بِِه وَْجَهَك فَخالََطن فيِه ما لَيَْس 
َ
ْسيتَْغِفُرَك ِلُ�يِّ َخْر أ

َ
أ

لََك.
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 �
ْ
د َو اْعيُف َعْن ُظل يد َو آِلِ ُمَمَّ اَللُّهيمَّ َصيليِّ ىلَع ُمَمَّ

ِميَك َو ُجوِدَك يا َكريُم، يا َمْن ال َييُب سيائِلُُه، 
ْ
ل وَُجيْرم ِبِ

َء فَْوقَُه، َو َدنا فَال َشَء  َوال َينَْفيُد نائِلُُه، يا َمْن َعال فاَل َشْ
َْحِر  د َو ارَْحْن، ييا فاِلَق الْ يد وآِل ُمَمَّ ُدونَيُه، َصليِّ ىلَع ُمَمَّ

لُِموىس، اللَّيلََة اللَّيْلََة اللَّيْلََة، الّساَعَة الّساَعَة الّساَعَة .
ياِء، َو لِسان  ب ِمَن انليِّفاِق، َو َعَمل ِمَن الريِّ

ْ
ْر قَل اَللُّهمَّ َطهيِّ

ْعنُيِ 
َ
ِيانَِة، فَاِنََّك َتْعلَُم خائِنََة األ

ْ
َكِذِب، َو َعيْن ِمَن ال

ْ
ِمَن ال

دوِر . ِْف الصُّ َو ما ختُ
عائِيِذ بِيَك ِمَن انّلياِر، هيذا َمقاُم 

ْ
ييا رَبيِّ هيذا َمقياُم ال

ُمْسيتَغيِث بَِك ِمَن 
ْ
ُمْسيتَجِر بِيَك ِميَن انلَّاِر، هذا َمقياُم ال

ْ
ال

َْك ِمَن انّلاِر، هذا َمقاُم َمْن َيبُوُء 
َ

ارِِب إِل
ْ
انّلياِر، هذا َمقاُم اهل

لَيَك خِبَطيئَِتيِه َو َيْعيَ�ُِف بَِذنِْبِه َو َيتُوُب إِل َربيِّيِه، هذا َمقاُم 
ُمْسيتَجِر، هذا َمقاُم 

ْ
ائِِف ال

ْ
َفقيِر، هذا َمقياُم ال

ْ
ائِيِس ال

ْ
ال

َمْهُموِم، هذا َمقاُم 
ْ
َمْغُموِم ال

ْ
َمْكُروِب، هذا َمقاُم ال

ْ
املَْحيُزوِن ال

َفِرِق، هذا َمقاُم 
ْ
ُمْسيتَوِْحِش ال

ْ
َغريِق، هذا َمقاُم ال

ْ
َغرييِب ال

ْ
ال

نَْت، 
َ
 أ

ّ
ياً إِال نِْبيِه اغفِراً َغْرََك، َو ال لَِضْعِفِه ُمَقويِّ ُد ِلَ َميْن ال َيِ

ِه ُمَفريِّجاً ِسواَك . َو ال لَِهميِّ
ْيِرْق وَْجيه بِانّلاِر َبْعَد ُسيُجودي 

ُ
ييا اهللُ ييا َكريُم، ال ت
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َمنُّ 
ْ
َْمُد َو ال

ْ
لَيَك َو َتْعفيري بَِغْرِ َمنٍّ ِمّن َعلَيَْك، بَيْل لََك احل

ْي رَبيِّ )حّت ينقطع انلفس( 
َ
ْي رَبيِّ أ

َ
، ارَْحْم أ ُل َعَّ َواتلََّفضُّ

 �ْ
َ
صال َو تَناثَُر حل

َْ
َد أ ي َو َتبَدُّ

ْ
َضْعف َو قِلََّة حيلَت َو ِرقََّة ِجل

َو ِجْس� َو َجَسدي، َو وَْحَدت َو وَْحَشت ف َقرْبي، َو َجَزع 
، َواالِْغِتباَط يَوَم  َعنْيِ

ْ
َة ال ْسياَلَُك يا رَبيِّ قُرَّ

َ
َالِء، أ ِمْن َصغِر الْ

وُُجوُه، 
ْ
ِة َو انلَّداَمِة، َبييِّيْض وَْجيِه يا رَبيِّ يَْوَم تَْسيوَدُّ ال َيْ�َ

ْ
احل

ُقلُوُب 
ْ
برُْشى يَْوَم ُتَقلَُّب ال

ْ
ْساَلَُك ال

َ
، أ رَبِ

ْ
ك

َ
َفَزِع األ

ْ
آِمّن ِمَن ال

ي 
َّ

َْمُد هللِ ال
ْ
نْييا، احَل بُيرْشى ِعنْيَد فِراِق ادلُّ

ْ
َو األبصياُر، َو ال

ُه ُذْخراً ِلَْوِم فاقَت . ِعدُّ
ُ
اَرُْجوُه َعْوناً ف َحيات، َو أ

ْدُعيو َغْرَُه، َو ليْو َدَعوُْت 
َ
ي اَْدُعيوُه َو ال أ

َّ
َْميُد هلل ال

ْ
احَل

رُْجيو 
َ
رُْجيوُه َو ال أ

َ
ي أ

َّ
َْميُد هللِ ال

ْ
َيَّيَب ُداعئ، احَل

َ
َغيْرَُه ل

ُمنِْعِم 
ْ
َْميُد هللِ ال

ْ
َغيْرَُه، َولَْو رََجوُْت َغيْرَُه ألْخلََف رَجائ، احَل

يراِم، َوِلُّ ُكيِّ 
ْ
اَلِل واإلك

ْ
ُمْفِضيِل ِذي ال

ْ
املُْحِسيِن املُْجِمِل ال

نِْعَمية، وَصاِحيُب ُكيِّ َحَسينَة، َو ُمنْتَيه ُكيِّ َرْغبَة، َو قاض 
ُكيِّ حاَجة.

َقنَي وُحْسَن  د َو اْرُزقْن الْ د َو آِل ُمَمَّ اَللُّهمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ
ْن  ب، َو اْقَطيْع رَجائ َعمَّ

ْ
ثِْبيْت رَجاَءَك ف قَل

َ
ينيِّ بَِك، َو أ الظَّ

 بِيَك، يا لَطيفاً مِلا 
ّ
ثَِق إِال

َ
رُْجَو َغيْرََك َو ال أ

َ
ِسيواَك، َحيّت ال أ

ِيبُّ َو تَْرض، يا رَبيِّ 
ُ

ْحوال بِما ت
َ
تَشياُء ألُُطيْف ل ف َجيِع أ
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بْن بانّلاِر، يا رَبيِّ ارَْحْم ُداعئ  إِّن َضعيٌف ىلَعَ انّلاِر فَال ُتَعذيِّ
ويِذي، 

ْ
 َو ْمسَكنَت َو َتْعويذي َو تَل

ّ
ع َو َخْويف َو ُذل َو تَضُّ

نَْت واِسيٌع َكريٌم، 
َ
نْيا َو أ ييا رَبيِّ إِّن َضعييٌف َعْن َطلَيِب ادلُّ

تَِك ىلَع ذلِيَك َو قُْدَرتَِك َعلَيْيِه َو ِغناَك  لُُك ييا رَبيِّ بُِقوَّ
َ
ْسيأ

َ
أ

ْن تَْرُزقَن ف اَعم هذا َو َشيْهري هذا 
َ
ِْه أ

َ
َعنْيُه َو حاَجت إِل

َو يَْوم هذا وَسياَعت هِذهِ ِرْزقاً ُتْغنيين بِِه َعْن تََكلُِّف ما 
ْي رَبيِّ ِمنَْك 

َ
ييِّيِب، أ اَلِل الطَّ

ْ
يْيدي انّلاِس ِمْن ِرْزقَِك احل

َ
ف أ

رُْجو 
َ
ْهل ذلَِك، ال أ

َ
نَْت أ

َ
رُْجو َو أ

َ
َْك اَرَْغُب ِوإيّاَك أ

َ
ْطلُُب َوإل

َ
أ

ْي رَبيِّ َظلَْمُت 
َ
 بَِك يا اَرَْحَم الّراِحينَي، أ

ّ
ثِيُق إال

َ
َغيْرََك َو ال أ

غِفْر ل َو ارَْحْن َو اعفِن .
ْ
َنْفس فَا

ييا سياِمَع ُكيِّ َصيوْت، َو يا جاِميَع ُكيِّ فَوْت، َو ييا باِرَئ 
لُماُت، َو ال تَْشتَِبُه  َموِْت، يا َمْن ال َتْغشاُه الظُّ

ْ
انلُُّفوِس َبْعَد ال

داً  َعلَيْيِه األْصواُت، َو ال يَْشيَغلُُه َشٌء َعْن َشٍء، اَْعِط ُمَمَّ
َت 

ْ
فَْضَل ما ُسيئِل

َ
لََك َو أ

َ
فَْضَل ما َسيأ

َ
َصيىلَّ اهللُ َعلَيْيِه وآِلِ أ

ِقياَمِة، َو َهْب ِلَ 
ْ
ُ إِل يَيْوِم ال

َ
نَْت َمْسيُؤوٌل ل

َ
فَْضيَل ما أ

َ
ُ، َو أ

َ
ل

َمعيَشيَة، َو اْخِتْم ل خِبَيْر َحّت ال 
ْ
عاِفيَيَة َحيّت ُتَهنيِّئَين ال

ْ
ال

َل 
َ
ن بِما قََسيْمَت ل َحّت ال اَْسيأ نُوُب، اَللُّهمَّ رَضيِّ يِن الُّ تَُضَّ

َحداً َشيْئاً .
َ
أ

يد َو اْفتَيْح ل َخزائِيَن  يد َو آِل ُمَمَّ اَللُّهيمَّ َصيّل ىلَع ُمَمَّ
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نْيا  بَيداً ِف ادلُّ
َ
بُين َبْعَدها أ رَْحَِتيَك، َو ارَْحْين رَْحًَة ال ُتَعذيِّ

واِسيِع ِرْزقاً َحالاًل َطييِّباً ال 
ْ
َوالِخَرِة، َو اْرُزقْن ِمْن فَْضِلَك ال

َْك 
َ

َحٍد َبْعَدُه ِسيواَك، تَزيُدن بِذلَِك ُشيْكراً َو إِل
َ
ُتْفِقُرين إِل أ

فاً. ْن ِسواَك ِغناً َوتَعفُّ فاقًَة َو َفْقراً، َو بَِك َعمَّ
يا ُمِْسُن يا ُمِْمُل، يا ُمنِْعُم يا ُمْفِضُل، يا َمليُك يا ُمْقتَِدُر 
ُمِهيمَّ ُكَُّه، َواقِْض ل 

ْ
ِفن ال

ْ
يد َو اك يد َو آِل ُمَمَّ َصيليِّ ىلَع ُمَمَّ

ُميوري، َو اقْيِض ل َجييَع 
ُ
ُْسيىن، َو بيارِْك ل ف َجييِع أ

ْ
بِاحل

َحوائِ�.
خاُف 

َ
خاُف َتْعسيَرُه، فَاِنَّ تَيْسيَر ما أ

َ
ْ ل ما أ اَللُّهمَّ يَ�يِّ

خاُف ُحزوَنتَُه، َو 
َ
ْل ل ما أ َتْعسَرُه َعلَيَْك َسْهٌل يَسٌر، َو َسهيِّ

ُه، َو  خاُف َهمَّ
َ
خاُف ضيَقُه، َو ُكفَّ َعّن ما أ

َ
ْس َعّن ما أ َنفيِّ

اِحنَي . خاُف بَِليَّتَُه، يا اَرَْحَم الرَّ
َ
اْصِْف َعّن ما أ

يب ُحّبياً لََك، وَخْشييًَة ِمنْيَك، َو تَْصديقاً 
ْ
امهلل اْميأ قَل

اَلِل 
ْ
َْك يا َذا ال

َ
لَيَك، َو إِيماناً بِيَك، وفََرقاً ِمنَْك، َو َشيْوقاً إِل

، َو لِلّناِس  َّ ْق بِها َعَ يراِم، اَللُّهيمَّ إِنَّ لََك ُحُقوقاً َفتََصدَّ
ْ
َو اإلك

وَْجبَْت ِلُ�يِّ َضيْف قِرًى، 
َ
ها َعّن، َو قَْد أ

ْ
ل قِبَيل تَِبعاٌت َفتَحمَّ

َنَِّة يا َو 
ْ
َنََّة، يا َوّهاَب ال

ْ
جَعْل قِراَي اللَّيْلََة ال

ْ
نَا َضيُْفَك، فَا

َ
َو أ
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 بَِك )1).
ّ
َة إال َمْغِفَرِة، َو ال َحْوَل َو ال قُوَّ

ْ
ّهاَب ال

دعاء آخر يف الَسَحر:

دعاء إدريس 

يروي هذا الدعاء السـيد ابن طاووس بإسـناده إىل جده 
أب جعفـر أب جعفـر الطـويس )رمحـه اهلل( يف املصبـاح قال: 
وتدعو أيضا يف السـحر بدعاء إدريس \ ورأيت يف إسناد 
هـذا الدعـاء أنه الذي رفعـه اهلل جل جالله به إليـه، وأنه من 

أفضل الدعاء وهو: 
نْيَت يَيا رَب ُكيِّ َشْ ٍء َو َواِرثِيِه، يَا 

َ
 أ

َّ
َ إِال

َ
 إِل

َ
ُسيبَْحانََك ال

َمْحُميوِد ِف ُكيِّ فَعال، يا 
ْ
ُ ال ُ، يَيا اللَّ

ُ
ِفييِع َجاَلل لَِهيِة الرَّ

ْ
َ ال

َ
إِل

ِكِه 
ْ
 َحَّ ِف ديمومة ِمل

َ
رحن ُك َشْ ٍء وراحه، يَا َحُّ ِحنَي ال

ِمِه َو ال يَيؤُُدُه، يَا 
ْ
ٌء ِمْن ِعل َوَبَقائِيِه، يَيا َقيُّيوم فَاَل َيُفيوُت َشْ

 
َ

ُل ُكيِّ َشْ ٍء َو آِخيُرُه، يَا َدائِم بَِغيْرِ َفنَاٍء َو ال وَّ
َ
َياِق أ َواِحيُد الْ

 َشْ َء َكِمثِْلِه، يا 
َ

ِكيِه، يَا َصَميُد ِف َغْرِ َشيِبيُه َو ال
ْ
َزَواَل لُِمل

)1)   - كتـاب اإلقبـال ص 78 – 79،  بحـار األنـوار،  ج 95،  ص  95 
 .  97 –

����� ���� ����� - ������ ������ - 1434-2013.indd   220 26/07/34   06:21:05 �



221
َأْدِع������������������ي������������������ُة ال�������َس�������َح�������ر

ي  ِ
َّ

نَْت ال
َ
 مدان لوصفه، يَيا َكِبُر أ

َ
بَيارُّ فَياَل َشْ َء ُكُفوُه َو ال

ُمنِْشُئ باَِل ِمثَاٍل َخاَل 
ْ
ُقلُوِب ِلَعَظَمِتهِ ، يا باري ال

ْ
 َتْهتَِدَي ال

َ
ال

ُموِسع 
ْ
اِهر ِمْن ُكيِّ آفٍَة بقدسه، يَا اَكِفَ ال ِمْن َغْرِهِ، يا زاك الطَّ

يا خلق ِمْن عطايا فَْضِلِه، يا نَيِق ِمْن ُكيِّ َجْوٍر لَْم يَرَْضُه َو  لَمَّ
ي وَِسيَعْت ُكَّ َشْ ٍء رَْحَتُُه، يَا  ِ

َّ
ُ، يَا َحنَّاُن ال

َ
لَيْم ُيَاِلُطُه َفَعال

ِعبَاِد فَُ� 
ْ
اََلئِِق بَِمنيِِّه، يا ديان ال

ْ
ِْحَساِن قَْد عمَّ ال

ْ
َمنَّاُن َذا اإل

رَِضنَي 
َ ْ
يَمَواِت َو األ َيُقوُم َخاِضعاً لرهبته، يَا َخاِلُق َمْن ِف السَّ

ييخ َو َمْكُروب  ْيِه َمَعياِدهِ، يا رحين َو َراِحَم ُكيِّ َصِ
َ

فَيُ� إِل
ِكِه 

ْ
ُسُن ُكنَْه َجاَلِل ِمل

ْ
ل
َ ْ
وغياثه ومعاذه، يا بَارُّ فَاَل تَُصفُّ األ

ِقِه، 
ْ
ْعَواناً ِمْن َخل

َ
ََدايَا لَْم َيبِْغ ِف إِنَْشائَِها أ ُه، يَا ُمبِْدئ الْ َو ِعزُّ

فِنَاُه 
َ
هِ ِمْن َشْ ٍء ِحْفِظِه، يا ُمِعيداً َما أ ُغيُوِب فَاَل يُؤَديِّ

ْ
َم ال

َّ
يَا َعال

ْعَوتِِه ِمْن َمَافَِتِه، يَا َحِليُم َذا األنائة فَاَل  اََلئِِق دِلَ
ْ
إَِذا بَيَرَز ال

يِع  َمنَّ ىلَعَ َجِ
ْ
ِفَعياِل َذا ال

ْ
ِقِه، يَا َمُْمود ال

ْ
ُ ِمْن َخل

ُ
َشْ ء َيْعيِدل

 ،ُ
ُ

ْمَرُه فَاَل َشْ ء َيْعِدل
َ
َغاِلَب ىلَعَ أ

ْ
ِقيِه بِلُْطِفِه، يَا َعِزييزز ال

ْ
َخل

 ُيَطاُق انتقامه يَا 
َ

ي ال ِ
َّ

نْيَت ال
َ
يِديِد أ َْطِش الشَّ يَيا قَاِهر َذا الْ

َقِرييِب ِف ُعلُويِّ اْرتَِفياِع ُدنُويُِّه، يَا َجبَّياُر املذلل ُكيِّ 
ْ
ُمتََعياِل ال

ي فَلََق  ِ
َّ

نَْت ال
َ
َطانه يَا نُيوَر ُكيِّ َشْ ٍء أ

ْ
َشْ ٍء بقهير َعِزيز ُسيل

 َشْ َء 
َ

اِهِر ِميْن ُكيِّ َشْ ٍء َو ال وُس الطَّ يَمَواِت نُيورِهِ، يَا قُدُّ السَّ
ُمِجيُب املتيدان ُدوَن ُكيِّ َشْ ٍء قُْربِِه، يا 

ْ
ُ، يَا قَِرييُب ال

ُ
َيْعيِدل
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َماِء فَْوَق ُكيِّ َشْ ٍء ُعلُويِّ اْرتَِفاُعُه، يَا بَِديَع  اِمِخ ِف السَّ اعل الشَّ
ُ ىلَعَ  ُمتََكربيِّ

ْ
ََدائِِع ومعيدها َبْعَد َفنَائَِها بُِقْدَرتِِه، يَا َجِليُل ال الْ

يُد فَاَل َيبْلُُغ  ْدِق وَْعَدُه، يَيا َمِ ْميِرهِ َو الصيِّ
َ
َعيْدُل أ

ْ
ُكيِّ َشْ ٍء فَال

نَْت 
َ
َعْدُل أ

ْ
َعْفيُو َو ال

ْ
وَْهياُم ُكيِّ َثنَائِيِه،  َو َمَّيَدُه، يَا َكِريَم ال

َ ْ
األ

ِعزيِّ 
ْ
َفاِخِر َو ال

ْ
، يَا َعِظيُم َذا اثلَّنَاِء ال  ُكيِّ َشْ ٍء َعْدِلِ

َ
ي َميَأ ِ

َّ
ال

ُسيُن 
ْ
ل
َ ْ
ُه، يا َعِجييُب فَاَل َتنِْطْق األ َيياَء فَياَل يُيِذلُّ ِعزُّ ِكرْبِ

ْ
َوال

لَُك يَا ُمْعتََمِدي ِعنْيَد ُكيِّ ُكْرَبًة، 
َ
ْسيأ

َ
ئِِه َو َثنَائِِه . أ

َ
بُِكيليِّ آال

َماناً ِميْن ُعُقوَباِت 
َ
ْسيَماِء أ

َ ْ
ة، بَِهِذهِ األ َو ِغيَياِث ِعنَْد ُكيِّ ِشيدَّ

ْن ترَْصِْف َعنيِّ بِِهنَّ ُكيِّ ُسيوٍء 
َ
لَُك أ

َ
ْسيأ

َ
ِخيَرِة، َو أ

ْ
ْنيَيا َو ال ادلُّ

ُمِريِديَن 
ْ
لََمِة ال بَْصاِر الظَّ

َ
َوَمُيوٍف َو َمُْذوٍر، َو ترَْصُِف َعينيِّ أ

ْن ترَْصَِف قُلُوبِِهْم [ ِمْن َشيِّ 
َ
ي َنَهيَْت َعنْيُه ] َوأ ِ

َّ
يوِْء ال ِب السَّ

 َيْمِلُكُه َغْرَُك يَا 
َ

 َيْمِلُكيوَن َو ال
َ

 َخْرِ َما ال
َ

ميا يضمرون إِل
 

َ
 إِل

َ
ْعِجَز َعنَْها، َو ال

َ
 َنْفيِس فَأ

َ
ِن إِل

ْ
 تَِكل

َ
َكِرييُم، اللَُّهمَّ ال

بَِن   ُتَعذيِّ
َ

رُْجيوَك َو ال
َ
نَا أ

َ
َييِّبِْن َو أ

ُ
 خت

َ
فُُضيويِن، َو ال انلَّياِس َفَرْ

ِجبِْن َكَما 
َ
َمْرتَيِن، فَأ

َ
ْدُعوَك َكَما أ

َ
ْدُعوَك، اللَُّهيمَّ إِنيِّ أ

َ
نَيا أ

َ
َو أ

 
َ

ْجيِل، اللَُّهمَّ ال
َ
وََعْدتَيِن، اللَُّهمَّ اْجَعيْل َخْرَ ُعُمِري َما َول أ

ُعوُذ 
َ
 تَُسوء َصِديِق، أ

َ
ي، َو ال  تُرِْسيَل َحظيِّ

َ
ْ َجَسيِدي، َو ال ُتَغريِّ

َلُّ 
ْ
ليِّ َو بِئَْس ال بَِك ِمْن ُسْقٍم ُمرصعٍ ، َو َفْقٍر ُمْدقٍِع، َو َمِن الُّ

ْنتَِفُع بِِه 
َ
 أ

َ
َْك، َو ال

َ
تََزوُِّدهِ إِل

َ
 أ

َ
ِب َعْن ُكيِّ َشْ ٍء ال

ْ
اللَُّهمَّ َسليِّ قَل
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ة َعلَيِْه َو ِعّزاً  ْعِطِن قُوَّ
َ
ْو َحيَراٍم، ُثمَّ أ

َ
َقاَك ِمْن َحاَلٍل أ

ْ
ل
َ
يَيْوَم أ

اِحِنيَ .  رَْحَم الرَّ
َ
ُ َو رَِضاَك ِفيِه يَا أ

َ
َوَقنَاَعِة َو َمْقتاً ل

َْمُد ىلَعَ 
ْ
َِزيلَة، َو لََك احل

ْ
َْمُد ىلَعَ َعَطايَاَك ال

ْ
اللَُّهمَّ لََك احل

ُموِر، َو بَِها 
ُ ْ
ُمتََواتَِرِة الَِّت بَِها َداَفْعيَت َعنيِّ َمَكرِهِ األ

ْ
ِمنَِنيَك ال

َغْفلَِة، َو َما بَِقَ ِف 
ْ
وِر، َمَع تميادي ِف ال ُ آتَيْتَيِن َمَواِهِب ال�ُّ

، َو  ْن َعَفوَْت َعنيِّ
َ
َقْسيَوُة، فَلَْم َيْمنَْعَك َذلَِك ِمَن فِْعىِل أ

ْ
ِمَن ال

َسيَ�َْت َذلَِك ىلَعَ و َسيوغتن َما ِف يََدْي َمْن نَِعِمَك، َو تَابَِعُة 
َْك، 

َ
فَْضيَْت بِِه إِل

َ
 إِْحَسيانَِك، َو َصْفَحَة ِب َعْن قَِبيِح َما أ

ىلَعَ
لَُك بُِكليِّ اْسيٍم ُهَو 

َ
ْسيأ

َ
وانتهكته ِمْن َمَعاِصيَك، اللَُّهمَّ إِنيِّ أ

لَُك 
َ
ْسيأ

َ
اعَء إَِذا ُدِعيَت بِِه، َو أ لَيَك َيِقُّ َعلَيَْك ِفيِه إَِجابَُة ادلُّ

ْن 
َ
يِع َمْن ُهَو ُدونَِك، أ َك ىلَعَ َجِ بُِكليِّ ِذي َحقُّ َعلَيَْك، َو ِبَقيِّ

َراَدِن 
َ
ٍد َو َمْن أ ٍد َعبِْدَك َو رَُسيولَِك َو آَل ُمَمَّ تَُصيىلَّ ىلَعَ ُمَمَّ

ِفِه َو 
ْ
بُِسيوٍء فَُخْذ بَِسيْمِعِه َو برََصِهِ َو ِمْن َبنْيِ يََديْيِه َو ِمْن َخل

تَِك، يَا َمْن  َعْن يَِميِنِه َو َعْن ِشَماِلِ َو اْمنَْعُه ِمىًن ِبَْولَِك َو قُوَّ
لَيَْس َمَعُه رَبُّ يُْدَع، َو يَا َمْن لَيَْس فَْوقَُه َخاِلُق ُيَْش، َو يَا 
ُ َوِزيُر يُْؤىَت، َو يَا 

َ
ُ ُيتََّى ] َو يَا َميْن لَيَْس ل

َ
َميْن لَيَْس ُدونَُه إِل

اٌب ُينَاَدى،  ُ بَوَّ
َ

ُ َحاِجُب يُرَْش [ َو يَا َمْن لَيَْس ل
َ

َميْن لَيَْس ل
 َكَرماً َو ُجوداً، َو ىلَعَ 

َّ
َعَطاِء إِال

ْ
ِة ال  يَزَْداُد ىلَعَ َكيرْثَ

َ
َو يَيا َمْن ال

ٍد َو  ٍد َو آِل ُمَمَّ  َمْغِفَرة َو َعْفواً َصليِّ ىلَعَ ُمَمَّ
َّ

نُوب إِال َتتَابُِع الُّ
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ْهُل 
َ
ْهلُُه، فانك أ

َ
نَا أ

َ
 َتْفَعَل ِب َما أ

َ
ْهلُُه، َو ال

َ
نَْت أ

َ
اْفَعْل ِب َما أ

َمْغِفَرِة )1).
ْ
ْهُل ال

َ
اتلَّْقوى َو أ

دعاء آخر يف الَسَحر:

دعاء يا مفزعي 

قـال السـيد ابن طاووس ـ رضـوان اهلل عليـه ـ  ُنقل من 
أصـل عتيق من أصول أصحابنا، أول روايته عن احلسـن بن 

حمبوب وتاريخ كتابته سنة ثالث وسبعني وثالث مائة:

ِْك 
َ

ِت، إِل ييا مفيزع ِعنَْد ُكْرَبِت، َو ييا غويث ِعنَْد ِشيدَّ
 

َ
فَزَِعيْت، َو بِيَك اْسيتََغثَْت َو بَِك لُت، ال ألوذ بِِسيَواَك، َو ال

ْج َعينيِّ يَا َمْن َيْقبَُل  ِغثِْن َو فَريِّ
َ
 ِمنَْك، فَأ

َّ
َفيْرِج إِال

ْ
ْطلُيُب ال

َ
أ

يَِسيِر، َو اْعُف 
ْ
َكِثِر، اْقبَيْل ِمنيِّ ال

ْ
يَِسيَر، َوَيْعُفيو َعيِن ال

ْ
ال

لَُك 
َ
ْسيأ

َ
َغُفوُر الرَِّحيُم، اللَُّهمَّ إِنيِّ أ

ْ
نْيَت ال

َ
َكِثَر، إِنََّك أ

ْ
َعينيِّ ال

 
َّ

نَُّه لَْن يُِصيبَِن إِال
َ
ْعلََم أ

َ
ِب، َو يَِقيناً َحتَّ أ

ْ
إِيَماناً ُتبَاِشُ بِِه قَل

رَْحَم 
َ
َعيِْش بَِما قََسيْمَت ِل يَا أ

ْ
ِن ِمَن ال َميا َكتَبْيَت ِل، َو رَضيِّ

ِت، َو يَا  ِت ِف ُكْرَبِت، َو يَا َصاِحِب ِف ِشيدَّ ينيَ ، يَا ُعيدَّ اِحِ الرَّ

)1) بكتاب اإلقبال: 80 – 81، و بحار األنوار، ج 95، ص 98 -100.
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ياتُِر َعْوَرِت،  نَْت السَّ
َ
َوِلي�يِّ ِف نِْعَمِت، َو يا اَغيَِت ِف َرْغبَِت، أ

رَْحَم 
َ
ِت، فَاْغِفْر ِل َخِطيئَِت يَا أ ُمِقيُل َعرْثَ

ْ
ِمَن َروَْعِت، َوال

ْ
َوال

اِحِنيَ . الرَّ

 وقال يف الكتاب املذكور: 

التسبح يف الَسَحر

ُقلُيوِب، ُسيبَْحاَن َميْن 
ْ
ُسيبَْحاَن َميْن َيْعلَيُم َجيَواِرَح ال

ْيَف َعلَيِْه َخاِفيَُة ِف 
َ

 خت
َ

نُوِب، ُسيبَْحاَن َمْن ال ُيَْص َعَدِد الُّ
َفرِْد 

ْ
وَُدوُد، ُسبْحاَن ال

ْ
رَِضنَي، ُسيبَْحاَن الرَّبيِّ ال

َ ْ
َمَواِت َو األ السَّ

 َيْعتَِدي ىلَعَ 
َ

ْعَظم، ُسبَْحاَن َمْن ال
َ ْ
َعِظيِم األ

ْ
َوتِْر، ُسيبْحاَن ال

ْ
ال

َواِن 
ْ
ل
َ
رِْض بِأ

َ ْ
ْهيَل األ

َ
 يَُؤاِخُذ أ

َ
ْهِل َمْملََكِتِه، ُسيبَْحاَن َميْن ال

َ
أ

َمنَّاِن، ُسيبْحاَن الرؤف الرَِّحيِم، 
ْ
َنَّاِن ال

ْ
َعيَذاِب، ُسيبْحاَن احل

ْ
ال

َِليَم، ُسيبْحاَن 
ْ
َكِريِم احل

ْ
، ُسيبْحاَن ال ََواديِّ

ْ
َبَّياِر ال

ْ
ُسيبْحاَن ال

 إِْقبَياِل انلََّهاِر، ُسيبْحاَن 
ِ ىلَعَ َواِسيِع، ُسيبْحاَن اللَّ

ْ
َِصيُر ال الْ

 إِْدبَاِر اللَّيِْل َو إِْقبَاِل 
ِ ىلَعَ  إِْدبَياِر انلََّهاِر، ُسيبْحاَن اللَّ

ِ ىلَعَ اللَّ
َياُء َمَع ُكيِّ  ِكرْبِ

ْ
َعَظَميُة َو ال

ْ
َمْجيُد َو ال

ْ
َْميَد َو ال

ْ
ِ احل

َ
انلََّهياِر، َول

ِمِه، ُسبَْحانََك 
ْ
َ لَْمَحِة َسبََق ِف ِعل َنَفٍس َو ُكُّ َطْرفََة َعنْيٍ َوكَّ

ْحَص ِكتَابَُك، ُسيبَْحانََك َزنَْت َعرِْشَك، ُسبَْحانََك 
َ
ِمْل َء َما أ
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ُسبَْحانََك ُسبَْحانََك)1).

            

دعاء أبي محزة الثمالي

يف ) املصبـاح ( عـن أب محـزة الثنّاميل)2)  )رمحـه اهلل( قال: 
ة اللنّيل يف شـهر رمضان  كان زيـن العابديـن \  يصيلنّ عامنّ

عاء: حر دعا هبذا الدنّ فإذا كان يف السنّ

ْبنِي بُِعُقوَبتَِك َوال مَتُْكْر ِب يِف ِحيَلتَِك، ِمْن َأْيَن  إهِِلي ال ُتؤدِّ
يِلَ اخلَـْرُ يـاَربِّ َوال ُيوَجُد إالنّ ِمْن ِعنِْدَك ؟ َوِمْن َأْيَن يِلَ النَّجاُة 
ِذي َأَحَسـَن اْسـَتْغنى َعْن َعْونَِك  َوال ُتْسـَتطاُع إاِلنّ بَِك ؟ ال الَّ

)1)  كتاب اإلقبال: 82، بحار األنوار، ج 95، ص 100- 101 .
)2)  أبـو محـزة الُثاميل : هـو ثابت بن دينار،  أب صفيـة،  عرب أزدي كويف،  
عارص اإلمام عيل بن احلسني السجاد زين العابدين،  و اإلمام حممد بن عيل 
الباقـر،  و اإلمـام جعفـر بن حممد الصـادق ل و روى عنهم،  و ُيعدُّ من 
ُثقات الرواة،  قال فيه اإلمام عيل بن موسى الرضا \ : أبو محزة يف زمانه 
كلقـامن يف زمانـه،  ملزيد من التفصيل راجع : رجال الكش : 201،  رجال 

العالمة احليل : 29،  رجال الرقي : 8 .
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ِذي َأساَء واجرتَأ َعَلْيَك َومَلْ ُيْرِضَك َخَرَج َعْن  َوَرمْحَتَِك َوال الَّ
ُقْدَرتَِك ياَربِّ  ياَربِّ  ياَربِّ . . . )حتى َينقطع النفس ( .

َْك، َولَْوال 
َ

تَِن َعلَيَْك وَدَعْوتَِن إِل
ْ
نَْت َدلَل

َ
بَِك َعَرْفتَُك َوأ

نَْت. 
َ
ْدِر ما أ

َ
نَْت لَْم أ

َ
أ

ْدُعُوُه َفيُِجيبُيِن َوإِْن ُكنُْت بَِطيئاً ِحنَي 
َ
ي أ ِ

َّ
احلَْميُد هللِ ال

ياًل  ُ َفيُْعِطيِن َوإِْن ُكنُْت خَبِ
ُ

ل
َ
ْسيأ

َ
ي أ ِ

َّ
يَْدُعويِن، َواحلَْمُد هللِ ال

ناِدييِه ُكَّميا ِشيئُْت 
ُ
ي أ ِ

َّ
ِحينَي يَْسيتَْقرُِضِن، َواحلَْميُد هللِ ال

ْخلُو بِِه َحيُْث ِشئُْت لِ�يِّي،  بَِغْرِ َشِفيٍع َفيَْقِض 
َ
حِلاَجِت، وأ

ْدُعو َغْرَُه،  َولَْو َدَعوُْت َغْرَُه 
َ
ي ال أ ِ

َّ
ِل حاَجِت، احلَْمُد هللِ ال

رْجو َغْرَُه،  َولَْو 
َ
ي ال أ ِ

َّ
لَْم يَْسيتَِجْب ِل ُداعِئ، َواحلَْمُد هللِ ال

ِْه 
َ

ِن إِل
َ
ي َوَك ِ

َّ
رََجيوُْت َغيْرَُه ألْخلََف رَجاِئ، َواحلَْميُد هللِ ال

ي  ِ
َّ

ِن إِل انّلاِس َفيُِهينُويِن، َواحلَْمُد هللِ ال
ْ
َرَمِن َولَْم يَِكل

ْ
ك

َ
فَأ

ي َيْلُُم َعنيِّ َحتَّ  ِ
َّ

، َواحلَْمُد هللِ ال َّ َوُهَو َغِنُّ َعنيِّ َبَّيَب إِلَ
َ

ت
َحقُّ ِبَْمِدي. 

َ
ْحَُد َشٍء ِعنِْدي َوأ

َ
نيِّ ال َذنَْب ِل ؛ فََربيِّ أ

َ
َكأ

َْك ُمرْشََعٌة،  َوَمناِهَل 
َ

ِجُد ُسيبَُل الَمطاِليِب إِل
َ
اللُّهمَّ إِنيِّ أ

لََك ُمباَحًة،   مَّ
َ
َْك ُمْ�ََعٌة َواالِْسِتعانََة بَِفْضِلَك لَِمْن أ

َ
الرَّجاِء إِل

نََّك 
َ
ْعلَيُم أ

َ
ارِِخينَي َمْفتُوَحيًة، وأ ْيَك لِلصَّ

َ
اعِء إِل بْيواَب ادلُّ

َ
َوأ

ُهوِفينَي بَِمرَْصِد 
ْ
َمل

ْ
اِج )لِلّراجني( بَِموِْضيِع إِجابَيٍة َولِل لِليرَّ
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نَّ ِف اللَّْهِف إِل ُجوِدَك َوالريِّضا بَِقضائَِك ِعوَضاً ِمْن 
َ
إِاغثٍَة، َوأ

ثِِريَن،  َوانَّ 
ْ
يِْدي الُمْسيتَأ

َ
َمنْيِع الاِخِلنَي، َوَمنُْدوََحًة َعّما ِف أ

ِقَك 
ْ
ْتَِجُب َعْن َخل

َ
نََّك ال ت

َ
َْك قَِريُب الَمسافَِة، وأ

َ
اِحَل إِل الرَّ

َْك بَِطِلبَِت 
َ

ْعماُل ُدَونََك، َوقَْد قََصْدُت إِل
َ
ُْجبَُهيُم األ

َ
ْن ت

َ
 أ

ّ
إِال

ُت بَِك اْسيِتغاثَِت َوبُِداعئَِك 
ْ
َْك ِباَجِت وََجَعل

َ
ْهيُت إِل وتَوَجَّ

، َوال اْستِيجاٍب  يِل،  ِمْن َغِرِ اْسِتْحقاٍق الْسِتماِعَك ِمنيِّ تَوَسُّ
، بَْل ثِلَِقِت بَِكَرِمَك وَُسُكويِن إِل ِصْدِق وَْعِدَك  ِلَعْفوَِك َعنيِّ
ْن ال 

َ
َاِئ إِل اإِليْماِن بِتَوِْحيِدَك،  َوَيِقيِن بَِمْعِرفَِتَك ِمنيِّ أ

َ
ول

يَك لََك.  نَْت وَْحَدَك ال َشِ
َ
 أ

ّ
رَبَّ ِل َغْرَُك،  َوال إَِل إِال

نَْت القائُِل َوقَْولَُك َحٌق َووَْعُدَك ِصْدٌق ﴿ڭ 
َ
اللُّهمَّ أ

ۋ﴾))(،  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ 
يؤاِل َوَتْمنََع  ُميَر بِالسُّ

ْ
ْن تَأ

َ
َولَيْيَس ِميْن ِصفاتَِك ييا َسيييِِّدي أ

ْهِل َمْملََكِتَك َوالعائُِد 
َ
نَْت الَمنَّاُن بِالَعِطيَّاِت ىلَع أ

َ
الَعِطيَِّة، َوأ

فَِتَك . 
ْ
ِ َرأ

َعلَيِْهْم بِتََحنُّ

إِليِه َربَّيْتَِن ِف نَِعِمَك َوإِْحسانَِك َصِغرا َونَوَّْهَت بِاْسِ� 
ِليِه َونَِعِمِه  نْيا بإِْحسيانِِه َوَتَفضُّ َكِبيرا، فَييا َمْن َربَّياِن ِف ادلُّ
شاَر ِل ِف الِخَرِة إِل َعْفوِهِ َوَكَرِمِه،  َمْعِرفَِت - يا َمْوالَي-  

َ
َوأ

)1) سورة النساء،  اآلية : 32
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نا َواثٌِق ِمْن َدِلِل 
َ
ْيَك،  َوأ

َ
َدِلِل َعلَيَْك وُحبيِّ لََك َشيِفِيِع إِل

ْدُعوَك يا 
َ
ِيَك وَسياِكٌن ِمْن َشيِفيِع إِل َشيفاَعِتَك، أ

َ
بَِدالتل

ٍب قَْد 
ْ
ناِجييَك بَِقل

ُ
ْخرََسيُه َذْنبُُه،  رَبيِّ أ

َ
َسيييِِّدي بِِلسياٍن قَْد أ

ْدُعوَك يارَبيِّ راِهبياً راِغباً راِجياً خائِفا،  إِذا 
َ
ْوَبَقيُه ُجْرُمُه، أ

َ
أ

إِْن 
يُْت َكَرَمَك َطمْعُت، فَ

َ
يُْت َمْوالَي ُذنُوِب فَزِْعُت َوإِذا َرأ

َ
َرأ

ِت يا اهلل  بَْت َفَغْرُ ظالٍِم. ُحجَّ َعَفيوَْت فََخْرُ راِحٍم،  َوإِْن َعذَّ
َِك َمَع إِتْياِن ماتَْكَرُه ُجوِدَك َوَكَرُمَك،  

َ
تل

َ
ِت ىلَع ُمسيأ

َ
ِف ُجْرأ

َفتَُك َورَْحَتَُك،  َوقَْد رََجوُْت 
َ
ِت َمَع قِلَِّة َحياِئ َرأ ِت ِف ِشدَّ وُعدَّ

ْق رَجاِئ َواْسيَمْع  ييَب َبينْيَ َذيِْن وَذيْيِن ُمنْيَِت، فََحقيِّ ِ
َ

ْن ال خت
َ
أ

فَْضَل َمْن رَجاُه راٍج. 
َ
ُداعِئ،  ياَخْرَ َمْن َداعُه داٍع،  َوأ

ْعِطِن ِمْن َعْفوَِك 
َ
َمِل،  وَسياَء َعَمِل فَأ

َ
َعُظَم يا َسيييِِّدي أ

لُّ  يإِنَّ َكَرَمَك َيِ
ْسيَوإِ َعَمِل فَ

َ
ِن بِأ َمِل، َوال تُؤاَِخْذَ

َ
بِِمْقيداِر أ

يَن،  ِ
ِة الُمَقرصيِّ

َ
َمَك يَْكرُبُ َعْن ُمكفأ

ْ
َعْن ُمازاِة الُمْذنِِبنَي وَِحل

ٌز ما  َْك ُمتَنَجيِّ
َ

نا يا َسيييِِّدي اَعئٌِذ بَِفْضِلَك هارٌِب ِمنْيَك إِل
َ
َوأ

نا يا رَبيِّ 
َ
ْحَسيَن بَِك َظّنيا،  َوما أ

َ
ْن أ ْفِح َعمَّ وََعيْدَت ِمَن الصَّ

ْي رَبيِّ 
َ
َّ بَِعْفوَِك،  أ ْق َعَ َوميا َخَطِري ؟ َهبِْن َبَفْضِلَك َوتََصدَّ

لََع  ِن بِِسْ�َِك َواْعُف َعْن تَْوبِيِخ بَِكَرِم وَْجِهَك، فَلَِو اطَّ
ْ
َجليِّل

تُُه َولَْو ِخْفُت َتْعِجيَل الُعُقوَبِة 
ْ
الَْوَم ىلَع َذنِْب َغْرَُك ميا َفَعل

ِلِعنَي بَْل  َخفُّ الُمطَّ
َ
ْهَوُن انلَّاِظِريَن،  َوأ

َ
الْجتَنَبْتُيُه،  ال ألنََّك أ
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َرُم 
ْ
ك

َ
ْحَكُم احلاِكِمينَي َوأ

َ
ياتِِريَن،  َوأ ألنََّك ييا رَبيِّ َخْرُ السَّ

نُيوِب،  َعالُم الُغيُوِب،   اُر الُّ َرِمنَي، َسيتَّاُر الُعيُوِب،  َغفَّ
ْ
األك

ِمَك، فَلََك احلَْمُد 
ْ
ل ُر الُعُقوَبَة ِبِ نَْب بَِكَرِمَك َوتُؤَخيِّ تَْسُ�ُ الَّ

ِمَك وىلََع َعْفوَِك َبْعَد قَْدَرتَِك.
ْ
ِمَك َبْعَد ِعل

ْ
ىلَع ِحل

، َوَيْدُعويِن  ُمَك َعنيِّ
ْ
ُؤيِن ىلَع َمْعِصيَِتَك ِحل  َوَيِْملُِن َوُيَريِّ

، َويُْ�ُِعِن إِل اتلََّوثُِّب ىلَع َماِرِمَك  َّ إِل قِلَِّة احلَياِء ِسْ�َُك َعَ
َمْعِرفَِت بَِسيَعِة رَْحَِتَك وََعِظييِم َعْفوَِك،  يا َحِليُم يا َكِريُم يا 
نِْب يا قابَِل اتلَّيوِْب يا َعِظيَم الَمنيِّ يا  َحُّ ييا َقيُّوُم يا اغفَِر الَّ
ْيَن َعْفُوَك الَِليُل؟ 

َ
ْيَن َسيْ�َُك الَِميُل ؟ أ

َ
قَِديَم اإلِْحسياِن،  أ

ْيَن رَْحَتَُك 
َ
ييُع ؟ أ ِ

ْيَن ِغياثَُك ال�َّ
َ
ْييَن فَرَُجَك الَقِرييُب ؟ أ

َ
أ

ْييَن َمواِهبَُك الَهِنيئُة ؟ 
َ
ْيَن َعطاياَك الفاِضلَُة ؟ أ

َ
الواِسيَعُة ؟ أ

ْيَن َمنَُّك 
َ
ْييَن فَْضلَُك الَعِظييُم ؟ أ

َ
ينِيَُّة ؟ أ ْييَن َصنائُِعَك السَّ

َ
أ

ْيَن َكَرُمَك يا َكِريُم؟.
َ
ْيَن إِْحسانَُك الَقِديُم ؟ أ

َ
الَِسيُم ؟ أ

َوبِرَْحَِتيَك  فَاْسيتَنِْقْذِن  بِيِه )و بمحميٍد و آِل مُميٍد( 
تَِّكُل 

َ
فََخليِّْصِن يا ُمِْسُن يا ُمِْمُل يا ُمنِْعُم يا ُمْفِضُل، لَْسُت أ

ْعمانِلا بَْل بَِفْضِلَك َعلَيْنا ؛ ألنََّك 
َ
ِف انلَّجاِة ِمْن ِعقابَِك ىلَع أ

ْهيُل الَمْغِفَرِة ُتبِْدُئ بِاإلْحسياِن نَِعماً َوَتْعُفو 
َ
ْهيُل اتلَّْقوى َوأ

َ
أ

ْم 
َ
ييَل ماتَنرُْشُ أ َجِ

َ
نِْب َكَرماً، فَما نَْدرِي ما نَْشيُكُر أ َعيِن الَّ
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ْم َكِثَر ما ِمنُْه 
َ
ْيَت أ

َ
ْول

َ
بْلَيَْت َوأ

َ
ْم َعِظييَم ما أ

َ
قَِبيَح ماتَْسيُ�ُ أ

َّيَْت واَعَفيَْت ؟ 
َ

ن

َة َعنْيِ َميْن الَذ بَِك  ْيَك َو يا قُرَّ
َ

َبََّب إِل
َ

ييا َحِبيَب َميْن ت
ُْن الُمِسييئُوَن،  َفتَجاَوْز 

َ
نَْت الُمْحِسيُن َون

َ
َْك . أ

َ
َواْنَقَطيَع إِل

يُّ َجْهٍل 
َ
ييا رَبيِّ َعيْن قَِبيِح ما ِعنَْدنيا جِبَِميِل ما ِعنْيَدَك،  َوأ

ناتَِك ؟ َوما 
َ
ْطيَوُل ِمْن أ

َ
يُّ َزماٍن أ

َ
ييارَبيِّ ال يََسيَعُه ُجوِدَك ؟ َوأ

ْعمااًل نُقابُِل 
َ
ْعمانِلا ِف َجنِْب نَِعِمَك ؟ َوَكيَْف نَْستَْكرِثُ أ

َ
قَْدُر أ

بِهيا َكَرَمَك؟ بَْل َكيَْف يَِضيُق ىلَع الُمْذنِِبنَي ما وَِسيَعُهْم ِمْن 
رَْحَِتَك ؟

تَِك  يا َواِسيَع الَمْغِفَرِة، يا باِسيَط الََديِْن بِالرَّْحَيِة،  فَوَِعزَّ
ياَسيييِِّدي لَْو َنَهْرتَيِن مابَرِْحُت ِمْن بابِيَك،  َوال َكفْفُت َعْن 
نَْت 

َ
َّ ِمْن الَمْعِرفَِة جِبُيوِدَك َوَكَرِمَك، َوأ َتَملُِّقيَك،  مِلا اْنتَه إِلَ

ُب َمْن تَشياُء بِما تَشياُء َكيَْف تَشياُء  الفاِعُل مِلا تَشياُء،  ُتَعذيِّ
ُل َعْن فِْعِلَك 

َ
َوتَرَْحُم َمْن تَشياُء بِما تَشاُء َكيَْف تَشاُء، ال تُْسأ

ْميِرَك َوال تُضيادُّ ِف 
َ
يِكَك َوال تُشيارَُك ِف أ

ْ
َوال تُنياَزُع ِف ُمل

ُق 
ْ
َحٌد ِف تَْدبِيِرَك،  لََك الَل

َ
ُحْكِميَك َوال َيْعيَ�ُِض َعلَيَْك أ

َواألْمُر تَبارََك اهلل رَبُّ الَعالَِمنَي. 

ِلَف 
َ
يارَبيِّ هذا َمقاُم َمْن الَذبَِك َواْسيتَجاَر بَِكَرِمَك َوأ

����� ���� ����� - ������ ������ - 1434-2013.indd   231 26/07/34   06:21:16 �



232
التغيير وم��ن��ه��ج  ال������روح  م���ع���راج 

ي ال يَِضيُق َعْفُوَك َوال  ِ
َّ

نَْت الَيواُد ال
َ
إِْحسيانََك َونَِعَمَك َوأ

ْفِح  َينُْقيُص فَْضلَُك َوال تَِقلُّ رَْحَتَُك، َوقَْد تََوثَّْقنا ِمنَْك بالصَّ
َفُ�اَك يارَبيِّ 

َ
الَقِديِم، َوالَفْضيِل الَعِظيِم َوالرَّْحَِة الواِسيَعِة،  أ

يا ؟ َكال، يا َكِريُم فَلَيَْس هذا 
َ

َييُِّب آمانل
ُ

ْو خت
َ
ِْليُف ُظنُونَنا أ ختَ

َماًل 
َ
يا ِفيَك أ

َ
َظنُّنيا بَِك َوال هيذا ِفيَك َطَمُعنيا، يا رَبيِّ إِنَّ نل

ُْن 
َ

ا ِفيَك رَجاًء َعِظيميا،  َعَصيْناَك َون
َ

َطِويياًل َكِثيراً،  إِنَّ نل
ْن تَْسيتَِجيَب 

َ
ُْن نَرْجو أ

َ
ْن تَْسيُ�َ َعلَيْنا،  وََدَعْوناَك َون

َ
نَرُْجو أ

ْعمانِلا 
َ
ْق رَجاَءنا َمْوالنا، َفَقْد َعِلْمنا ما نَْستَوِْجُب بِأ ا،  فََحقيِّ

َ
نل

فُنا َعنَْك َحثَّنا ىلَع  نََّك ال ترَْصِ
َ
ُمنا بِأ

ْ
ُمَك ِفينا وَِعل

ْ
َولِكْن ِعل

ْهٌل 
َ
نَْت أ

َ
َْك، َوإِْن ُكّنا َغْرَ ُمْستَوِْجِبنَي لِرَْحَِتَك، فَأ

َ
ْغبَِة إِل الرَّ

ُيوَد َعلَيْنا وىلََع الُمْذنِِبنَي بَِفْضِل َسيَعِتَك، فَاْمُنْ َعلَيْنا  ْن تَ
َ
أ

إِنّا ُمْتاُجوَن إِل َنيِْلَك .
ْهلُُه وَُجْد َعلَيْنا فَ

َ
نَْت أ

َ
بِما أ

اُر بِنُورَِك اْهتََديْنا َوبَِفْضِلَك اْسيتَْغنَيْنا َوبِِنْعَمِتَك  ييا َغفَّ
ْمَسييْنا.  ُذنُوُبنا َبنْيَ يََديَْك نَْسيتَْغِفُرَك اللُّهمَّ ِمنْها 

َ
ْصبَْحنا َوأ

َ
أ

نُوِب،  ْنيا بِانليَِّعِم َونُعارُِضيَك بِالُّ
َ

ْيَك، َتتََحبَُّب إِل
َ

َوَنتُيوُب إِل
 َو ال يزاُل 

ْ
َْك صاِعٌد، َولَيْم يََزل

َ
نا إِل ْنا نياِزٌل َوَشُّ

َ
َخيْرَُك إِل

ِتيَك َعّنا بَِعَمٍل قَِبيٍح، فَيال َيْمنَُعَك ذلَِك ِمْن 
ْ
َملَيٌك َكِرييٌم يَأ

يَل َعلَيْنا بِآالئَِك، فَُسيبْحانََك  ُوَطنيا بِِنَعِميَك َوَتتََفضَّ ْن تَ
َ
أ

َسيْت  َرَمَك ُمبِْدئاً َوُمِعيداً، َتَقدَّ
ْ
ك

َ
ْعَظَميَك َوأ

َ
ْحلََمَك َوأ

َ
ميا أ
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ْسماُؤَك وََجلَّ ثَناُؤَك َوَكُرَم َصنائُِعَك َوفِعالَُك. 
َ
أ

ْن تُقايَِسيِن 
َ
ما ِمْن أ

ْ
ْعَظُم ِحل

َ
وَْسيُع فَْضاًل، َوأ

َ
نَْت إِليِه أ

َ
أ

بِِفْعِل وََخِطيئَِت، فَالَعْفَو الَعْفَو الَعْفَو َسييِِّدي َسييِِّدي َسييِِّدي، 
ِجْرنا ِمْن 

َ
ِعْذنا ِميْن َسيَخِطَك َوأ

َ
يِرَك َوأ

ْ
نا بِِذك

ْ
اللَُّهيمَّ اْشيَغل

نِْعيْم َعلَيْنا ِميْن فَْضِلَك 
َ
َعذابِيَك َواْرُزقْنيا ِميْن َمواِهِبَك َوأ

َواْرُزقْنيا َحجَّ بَيِْتيَك َوِزياَرَة َقيرْبِ نَِبييَِّك َصلَواتُيَك َورَْحَتَُك 
ْهيِل بَيِْتِه إِنَّيَك قَِريٌب 

َ
َوَمْغِفَرتُيَك َورِْضوانُيَك َعلَيْيِه وىلََع أ

ييٌب، َواْرُزقْنا َعَمياًل بِطاَعِتَك، َوتََوفَّنا ىلَع ِملَِّتَك وَُسينَِّة  ُمِ
 . نَِبييَِّك َصىّل اهلل َعلَيِْه َوآِلِ

يَّ َوارَْحُْهما َكما َربَّيياِن َصِغراً،  اللُّهيمَّ اْغِفيْر ِل َولِيوادِلَ
ييِّئاِت ُغْفرانا، اللَُّهمَّ اْغِفْر  اْجِزِهما بِاإلْحساِن إِْحسيانا َوبِالسَّ
ُمْؤِمنينَي َوالُمْؤِمنياِت األْحياِء ِمنُْهْم َواألْميواِت َوتابِْع بَيْنَنا 

ْ
لِل

َوَبيْنَُهْم بِالَْراِت، اللَُّهمَّ اْغِفْر حِلَييِّنا َوَمييِّتِنا وَشياِهِدنا واَغئِِبنا 
َب  نيا َوَمْملُوِكنيا. َكذَّ نْثانيا َصِغِرنيا َوَكِبرنيا ُحريِّ

ُ
َذَكِرنيا َو أ

وا ُخْ�اناً ُمِبيناً.  العاِدلُوَن بِاهلل وََضلُّوا َضالاًل بَِعيداً، وََخِ�ُ

ِفِن 
ْ
ْرٍ َواك

ٍد، َواْخِتْم ِل خِبَ ٍد َوآِل ُمَمَّ اللَُّهمَّ َصليِّ ىلَع ُمَمَّ
َّ َمْن ال  ْميِر ُدنْياَي َوآِخيَرِت، َوالتَُسيليِّْط َعَ

َ
ِن ِمْن أ َهمَّ

َ
ميا أ

َّ ِمنَْك َواِقيًَة باِقيًَة َو ال تَْسيلُبِْن صاِلَح  يَرَْحُيِن َواْجَعيْل َعَ
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، َواْرُزقِْن ِمْن فَْضِلَك ِرْزقاً َواِسيعاً َحالاًل  َّ ْنَعْمَت بِِه َعَ
َ
ما أ

ْفِظَك َو اكأن  راَسِتَك َو اْحَفْظِن ِبِ َطييِّباً. اللَُّهمَّ اْحرُْسِن ِبِ
بِكاَلتِيَك َواْرُزقِْن َحجَّ بَيِْتَك احلَراِم ِف اعِمنا هذا َويِف ُكيِّ 
ِْلِن  يالُم، َوال ختُ ِة َعلَيُْهُم السَّ ئِمَّ

َ
اعٍم، َوِزيياَرَة َقرْبِ نَِبييَِّك َواأل

يَفِة َوالَمواقِِف الَكِريَمِة.  ِ
َك الَمشاِهِد الرشَّ

ْ
يارَبيِّ ِمْن تِل

ِهْمِن الَْرَ َوالَعَمَل 
ْ
ل
َ
ْعِصيَك، َوأ

َ
َّ َحتَّ ال أ اللُّهيمَّ تُْب َعَ

ْبَقيْتَِن ييارَبَّ الَعالَِمنَي. 
َ
بِيِه وََخْشييَتََك بِاللَّيِْل َوانلَّهاِر ميا أ

الِة  ُت َوُقْمُت للصَّ
ْ
ُت َوَتَعّبيأ

ْ
اللُّهيمَّ إِنيِّ ُكَّميا قُلُت قَْد َتَهّييأ

نيا َصلَّيُْت، 
َ
َّ نُعاسياً إِذا أ َقيَْت َعَ

ْ
ل
َ
َبينْيَ يََديْيَك َوناَجيْتُيَك أ

ُت قَْد 
ْ
نيا ناَجيُْت، مياِل ُكَّميا قُل

َ
وََسيلَبْتَِن ُمناجاتَيَك إِذا أ

ييَرِت َوقَيُرَب ِميْن َمالِيِس اتلَّّوابِينَي َمِْلِس  َصلَُحيْت َسِ
زالَْت قَْدِم وَحالَْت بَيِْن َوَبنْيَ ِخْدَمِتَك، 

َ
َعَرَضْت ِل بَِليَّيٌة أ

ْو 
َ
َّيْتَِن، أ

َ
َسيييِِّدي لََعلََّك َعْن بابَِك َطَرْدتَِن َوَعْن ِخْدَمِتَك ن

ْو لََعلََّك َرأيْتَِن 
َ
قَْصيْتَِن، أ

َ
يَك فَأ يْتَِن ُمْسيتَِخًفا ِبَقَّ

َ
لََعلََّك َرأ

ْو لََعلََّك وََجْدتَِن ِف َمقاِم الكِذبِنَي 
َ
ُمْعرِضا َعنَْك َفَقلَيْتَِن، أ

يْتَِن َغْرَ شياِكٍر نِلَْعمائَِك فََحَرْمتَِن، 
َ
ْو لََعلََّك َرأ

َ
فََرفَْضتَِن، أ

ْو لََعلََّك 
َ
َِن، أ ْو لََعلَّيَك َفَقْدتَِن ِمْن َمالِِس الُعلَمياِء فََخَذتلْ

َ
أ

يْتَِن 
َ
ْو لََعلََّك َرأ

َ
يْتَيِن ِف الغافِِلنَي فَِمْن رَْحَِتَك آيَْسيتَِن، أ

َ
َرأ

ْو لََعلََّك لَْم 
َ
اِلنَي َفبَيْيِن َوَبيْنَُهْم َخلَّيْتَِن، أ آِليف َمالَِس اَلطَّ
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ْو لََعلََّك جِبُْرِم وََجِريَرِت 
َ
ْن تَْسيَمَع ُداعِئ فَباَعْدتَِن، أ

َ
ِبَّ أ

ُ
ت

إِْن َعَفوَْت 
ْو لََعلََّك بِِقلَِّة َحياِئ ِمنَْك جاَزيْتَِن ؟ فَ

َ
اكَفيْتَِن، أ

ْي رَبيِّ 
َ
يارَبيِّ فَطاملَا َعَفوَْت َعْن الُمْذنِِبنَي ّقبِْل ألنَّ َكَرِمَك أ

نا اعئٌِذ بَِفْضِلَك هارٌِب ِمنَْك 
َ
يَن، َوأ ِ

لُّ َعْن ُمكفاِة الُمَقرصيِّ َيِ
ْحَسَن بَِك َظّناً. 

َ
ْن أ ْفِح َعمَّ ٌز ما وََعْدَت ِمَن الصَّ َْك ُمتَنَجيِّ

َ
إِل

ْن تُقايِسيِن 
َ
ماً ِمْن أ

ْ
ْعَظُم ِحل

َ
وَْسيُع فَْضاًل َوأ

َ
نَْت أ

َ
إِلييِه أ

نا ياَسييِِّدي َوما َخَطِري 
َ
لَِّن خِبِّطيئَِت َوما أ ْن تَْسَتِ

َ
ْو أ

َ
بَِعَمِل أ

ِن بَِسْ�َِك 
ْ
َّ بَِعْفوَِك وََجليِّل ْق َعَ ؟ َهبِْن بَِفْضِلَك َسييِِّدي َوتََصدَّ

َواْعُف َعْن تَْوبِيِخ بَِكَرِم وَْجِهَك. 

ي َعلَّْمتُُه  ِ
َّ

نا الاِهُل ال
َ
ي َرَبيْتَُه َوأ ِ

َّ
ِغُر ال نا الصَّ

َ
َسييِِّدي أ

نا الائُِف 
َ
ي َرَفْعتَُه َوأ ِ

َّ
نا الوَِضيُع ال

َ
ي َهَدْيتَُه َوأ ِ

َّ
الُّ ال نا الضَّ

َ
َوأ

ْرَويْتَُه 
َ
ي أ ِ

َّ
ْشيبَْعتَُه َوالَعْطشياُن ال

َ
ي أ ِ

َّ
ي آَمنْتُُه َوالائُِع ال ِ

َّ
ال

ي  ِ
َّ

ِعيُف ال غنَيْتَُه َوالضَّ
َ
ي أ ِ

َّ
ي َكَسْوتَُه َوالَفِقُر ال ِ

َّ
َوالعارِي ال

ائُِل  ي َشَفيْتَُه َوالسَّ ِ
َّ

ِقيُم ال ْعَزْزتَُه َوالسَّ
َ
ي أ ِ

َّ
ِلُل ال يْتَُه َوالَّ قَوَّ

تَُه، 
ْ
قل

َ
ي أ ِ

َّ
تَُه َوالاِطئ ال ي َسيَ�ْ ِ

َّ
ْعّطيْتَُه َوالُمْذنُِب ال

َ
ي أ ِ

َّ
ال

نا 
َ
تَُه َوأ ي نرََصْ ِ

َّ
تَيُه َوالُمْسيتَْضَعُف ال ْ ي َكرثَّ ِ

َّ
نيا الَقِليُل ال

َ
َوأ

ْسيتَْحِيَك ِف الاَلِء 
َ
ي لَْم أ ِ

َّ
نا يارَبيِّ ال

َ
ي آَويْتَُه، أ ِ

َّ
ِرييُد ال الطَّ

ي  ِ
َّ

نا ال
َ
وايِه الُعْظىم، أ نا صاِحُب ادلَّ

َ
َولَْم أراقِبَْك ِف الَمأ، أ
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ي  ِ
َّ

نا ال
َ
ماء، أ ي َعَصيُْت َجبَّاَر السَّ ِ

َّ
نا ال

َ
ىلَع َسييِِّدهِ اْجّ�ى، أ

ُْت بِها  ي ِحنَي برُشيِّ ِ
َّ

نا ال
َ
ْعَطيُْت ىلَع َمعاِص الَِليِل الرُّشا، أ

َ
أ

تَِن فَما ارَْعَويُْت وََسَ�َْت 
ْ
ْمَهل

َ
ي أ ِ

َّ
نا ال

َ
ْسىع. أ

َ
ْها أ

َ
َخرَْجُت إِل

ْسَقْطتَِن 
َ
يُْت َوأ ُت بِالَمعاِص َفتََعدَّ

ْ
َّ فَما اْسيتَْحيَيُْت وََعِمل َعَ

تَِن  تَِن َوبِِسيْ�َِك َسَ�ْ
ْ
ْمَهل

َ
ِمَك أ

ْ
ُْت، فَِبِحل

َ
ِمْن َعيِْنَك فَما بال

تَِن َوِمْن ُعُقوباِت الَمعاِص َجنَّبْتَِن، َحتَّ 
ْ
ْغَفل

ّ
نََّك أ

َ
َحتَّ َكأ

نََّك اْستَْحيَيْتَِن. 
َ
َكأ

نا بُِرُبوبِيَِّتَك جاِحٌد، 
َ
ْعِصَك ِحينْيَ َعَصيْتَُك َوأ

َ
إِليِه لَْم أ

ْمِرَك ُمْسيتَِخٌف َوال ِلُعُقوَبِتيَك ُمتََعريٌِّض َوال لَِوِعيِدَك 
َ
َوال بِأ

لَْت ِل َنْفِس وََغلَبَِن  ُمتَهاِوٌن، لِكْن َخِطيئٌَة َعَرَضْت وََسيوَّ
 ، َّ يِن ِسيْ�َُك الُمْرَخ َعَ اعنَيِن َعلَيْها ِشيْقَوِت وََغرَّ

َ
َهيَواَي َوأ

َفَقيْد َعَصيْتُيَك وَخالَْفتَُك جبْهِدي ؛ فَيالَن ِمْن َعذابَِك َمْن 
يْيِدي الَُصماِء َغداً َميْن ُيَليُِّصِن َوِبَبِْل 

َ
يَْسيتَنِْقُذِن َوِمْن أ

تا ىلَع ما 
َ
نَْت َقَطْعَت َحبْلََك َعنيِّ ؟ فَواَسيْوأ

َ
تَِّصُل إِْن أ

َ
َميْن أ

رْجيو ِمْن َكَرِمَك، 
َ
ي لَْوال ما أ ِ

َّ
ْحيَص ِكتابَُك ِميْن َعَمِل ال

َ
أ

وََسيَعِة رَْحَِتيَك َوَنْهِيَك إِيَّياَي َعْن الُقنُيوِط لََقنَْطُت ِعنَْدما 
فَْضَل َمْن رَجاُه راٍج.

َ
ُرها، يا َخْرَ ِمْن َداعُه داٍع َوأ تََذكَّ

َ
أ

ْيَك، َوِبُْرَميِة الُقْرآِن 
َ

يُل إِل تَوَسَّ
َ
ِة اإلْسيالِم أ اللُّهيمَّ بِِذمَّ
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َّ الَقرَِشَّ اهلاِشيِ�َّ الَعَرِبَّ  ْعتَِمُد َعلَيَْك، َوِبُبيِّ انلَِّبَّ ااُلميِّ
َ
أ

يَْك، فَيال تُوِحِش  َ َفيَة دلَ
ْ
ل رُْجيو الزُّ

َ
َّ الَميَدِنَّ أ اتليِّهياِمَّ الَمي�يِّ

إِنَّ 
َْعْل ثَواِب ثَواَب َمْن َعبََد ِسواَك، فَ

َ
اْستِئْناَس إِيْماِن َوال ت

لُوا،  مَّ
َ
ْدَرُكوا ما أ

َ
ِسينَِتِهْم ِلَْحِقنُوا بِِه ِدماَءُهْم فَأ

ْ
ل
َ
قَْوما آَمنُوا بِأ

نا 
ْ
ل مَّ

َ
نا ما أ

ْ
ْدِرك

َ
ِسينَِتنا َوقُلُوبِنا تِلَْعُفَو َعّنا، فَأ

ْ
ل
َ
وإِنّا آَمّنا بَِك بِأ

 قُلُوَبنا َبْعَد إِْذ َهَديْتَنا 
ْ
َوَثبيِّيْت رَجائََك ِف ُصُدوِرنيا، َوال تُِزغ

نَْت الَوّهاُب. 
َ
نَْك رَْحًَة إِنََّك أ ُ ا ِمْن دلَ

َ
َوَهْب نل

تِيَك لَيْو اْنتََهْرتَِن مابَرِْحُت ِمْن بابِيَك َوال َكَفْفُت  فَوَِعزَّ
ِب ِميَن الَمْعِرفَِة بَِكَرِمَك وََسيَعِة 

ْ
ِهيَم قَل

ْ
ل
ُ
َعيْن َتَملُِّقيَك مِلا أ

تَِ�ُ 
ْ
 إِل َمْوالُه َوإِل َمْن يَل

ّ
رَْحَِتيَك. إِل َمْن يَْذَهُب الَعبُْد إِال

 إِل خاِلِقِه ؟ إِليِه لَْو قََرنْتَِن بِاألْصفاِد، َوَمنَْعتَِن 
ّ
الَمْخلُوُق إِال

َت ىلَع فَضائِِح ُعيُوَن الِعباِد، 
ْ
َسيْبََك ِمْن َبنْيِ األْشهاِد، وََدلَل

يَت بَيِْن َوَبنْيَ األبْيراِر ما َقَطْعُت 
ْ
َميْرَت ِب إِل انّلاِر وَُحل

َ
َوأ

َعْفِو َعنْيَك، َوال َخَرَج 
ْ
ِميِل لِل

ْ
فْيُت تأ رَجياِئ ِمنَْك، َوما َصَ

ِب. 
ْ
ُحبَُّك ِمْن قَل

نْيا،  َّ ِف داِر ادلُّ ياِديَك ِعنْيِدي وََسيْ�ََك َعَ
َ
نْيس أ

َ
نيا ال أ

َ
أ

يِب َواْجَيْع بَيْيِن َوَبنْيَ 
ْ
نْييا ِمْن قَل ْخيِرْج ُحيبَّ ادلُّ

َ
َسيييِِّدي أ

ِقَك، وَخاتَِم انلَِّبييِّنَي َصىّل اهلل 
ْ
تَِك ِمْن َخل الُمْصَطف َوآِلِ ِخَرَ
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ِعنيِّ بِاُلكِء 
َ
َْك، َوأ

َ
ِن إِل َدرَّجِة اتَلْوَبيِة إِل

ْ
، َواْنُقل َعلَيْيِه َوآِلِ

ْفنَيُْت بِالتَّْسيِويِف َوالمياِل ُعْمِري، َوقَْد 
َ
ىلَع َنْفيِس َفَقْد أ

 حااًل 
َ
ْسيَوأ

َ
لََة اليِِسينَي ِميْن َخْرِي َفَمْن يَُكوُن أ ُت َمْ�ِ

ْ
نََزل

ْدُه لَِرقَْدِت  َمهيِّ
ُ
ُت ىلَع ِمثِْل حاِل إِل َقرْبِي، لَْم أ

ْ
نا نُِقل

َ
ِمنيِّ إِْن أ

بِْكي َوال 
َ
اِليِح لَِضْجَعِت، َوماِل ال أ فْرُْشيُه بِالَعَمِل الصَّ

َ
َولَْم أ

يَّاِم 
َ
اِدُعِن َوأ

ُ
رى َنْفِس خت

َ
ْدرِي إِل ما يَُكيوُن َمِصِري َوأ

َ
أ

ْجِنَحُة الَميوِْت، فَما ل 
َ
ِس أ

ْ
اتِلُيِن، َوقَيْد َخَفَقْت ِعنْيَد َرأ

ُ
خت

َمِة َقرْبِي، 
ْ
بِْكيي ِلُظل

َ
بِْكي ِلُُروِج َنْفِس، أ

َ
بِْكيي ؟! أ

َ
ال أ

بِْكي لُِسيؤاِل ُمنَْكٍر َونَِكٍر إِياَي، 
َ
ِْدي، أ

َ
بِْكيي لِِضيِق حل

َ
أ

بِْكيي ِلُيُروِج ِمْن َقيرْبِي ُعْرياناً َذِلاًل حاِمياًل ثِْقِل ىلَع 
َ
أ

ْخرى َعْن َشماِل إِِذ الاَلئُِق 
ُ
ًة َعْن يَِميِن َوأ ْنُظُر َمرَّ

َ
َظْهِري، أ

ِن ﴿حب خب مب ىب يب  جت حت خت 
ْ
ٍن َغيْرِ َشيأ

ْ
ِف َشيأ

مح  جح  مج  حج  يث       ىث  مث  جث  يت  ىت  مت 
ِل َوُمْعتََمِدي  جخ حخ مخ ﴾)1) وَِذلٌَّة، َسيييِِّدي َعلَيَْك ُمَعيوَّ
ِ َوبِرَْحَِتَك َتَعلُِّق تِِصيُب بِرَْحَِتَك َمْن تَشياُء 

ُّ
َورَجاِئ َوتَيَوك

يََت ِمَن  ، فَلََك احلَْمُد ىلَع ما َنقَّ ِبُّ
ُ

َوَتْهِدي بَِكراَمِتَك َمْن ت
فَِبِلسياِن هذا 

َ
ِب، َولََك احلَْمُد ىلَع بَْسيِط لِسياِن، أ

ْ
ِْك قَل الرشيِّ

رِْضيَك َوما قَْدُر 
ُ
ْم بِغايَِة ُجْهِدي ِف َعَميِل أ

َ
ْشيُكُرَك أ

َ
اليكليِّ أ

)1) سورة عبس، اآليات : 37 - 41
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لِساِن يارَبيِّ ِف َجنِْب ُشْكِرَك َوما قَْدُر َعَمِل ِف َجنِْب نَِعِمَك 
َمِل وَُشْكَرَك قَبَل َعَمِل. 

َ
َوإِْحسانَِك ؟ إِليِه إِنَّ ُجوَدَك بََسَط أ

ِميِل َوقَْد 
ْ
َْك تَأ

َ
َْك رَْهبَيِت َوإِل

َ
َْك َرْغبَِت َوإِل

َ
َسيييِِّدي إِل

ِت َوِفيما  َمِل وََعلَيَْك يا َواِحِدي َعَكَفْت ِهمَّ
َ
َْك أ

َ
ِن إِل

سياقَ
ِعنْيَدَك انْبََسيَطْت َرْغبَِت َولََك خالُِص رَجياِئ وََخْويِف َوبَِك 
لََقيُْت بِيَيِدي َوِبَبِْل طاَعِتَك َمَدْدُت 

َ
َْك أ

َ
نَِسيْت َمَبَِّت َوإِل

َ
أ

لََم 
َ
ِب َوبُِمناجاتَِك بَرَّْدُت أ

ْ
ِرَك اعَش قَل

ْ
رَْهبَِت، يا َمْوالَي بِِذك

ْق  ِل َويا ُمنْته ُسيْؤِل فَريِّ الَيوِْف َعنيِّ فَيا َمْوالَي َوييا ُمَؤمَّ
لَُك 

َ
ْسيأ

َ
إِنَّما أ

بَيْيِن َوَبنْيَ َذنِْب املانِيِع ِل ِمْن لُُزوِم طاَعِتَك، فَ
وَْجبْتَُه ىلَع 

َ
ي أ ِ

َّ
ِلَقِدييِم الرَّجاِء ِفيَك وََعِظيِم الَطَميِع ِمنَْك ال

يَك  فَيِة َوالرَّْحَِة، فَاألْمُر لََك وَْحيَدَك ال َشِ
ْ
أ َنْفِسيَك ِمَن الرَّ

ُق ُكُُّهيْم ِعيالَُك َويِف َقبَْضِتيَك َوُكُّ َشٍء خاِضٌع 
ْ
لَيَك، َوالَل

َت يارَبَّ الَعالَِمنَي .
ْ
لََك، تَباَرك

ِت َوَكَّ َعْن َجوابَِك لِساِن  إِليِه ارَْحِْن إِذا اْنَقَطَعْت ُحجَّ
َييِّبِْن 

ُ
، ِفيا َعِظيَم رَجاِئ ال خت َوطاَش ِعنَْد ُسيْؤالَِك إِيّاَي لُيبيِّ

ِن ِلَْهِل َوال َتْمنَْعِن ِلِقلَِّة َصرْبِي.  ْت فاقَِت َوالتَُردَّ إِذا اْشيتَدَّ
ْعِطيِن ِلَفْقِري َوارَْحِْن لَِضْعِف َسيييِِّدي َعلَيْيَك ُمْعتََمِدي 

َ
أ

ُحطُّ 
َ
ِ َوبِرَْحَِتَك َتَعلُّيِق، َوبِِفنائَِك أ

ُّ
ِل َورَجاِئ َوتَيَوك َوُمَعيوَّ
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ْسيتَْفِتُح 
َ
ْي رَبيِّ أ

َ
قِْصيُد َطِلبَِت َوبَِكَرِمَك أ

َ
رَْحيِل َوجِبُوِدَك أ

َْت 
َ

ْجرُبُ َعيْلَيِت، َوت
َ
رُْجيو فاقَيِت َوبِغنياَك أ

َ
يْيَك أ َ ُداعِئ َودلَ

ْرَفيُع برََصِي َوإِل 
َ
ِظيليِّ َعْفوَِك ِقيياِم َوإِل ُجيوِدَك َوَكَرِمَك أ

َمِل 
َ
نَْت َموِْضُع أ

َ
ِْرقِْن بِانلَّاِر َوأ

ُ
ِديُم َنَظِري، فَال ت

ُ
َمْعُروفِيَك أ

ْب  ُة َعيِْن، يا َسييِِّدي ال تَُكذيِّ إِنََّك قُرَّ
َوال تُْسيِكنيِّ اهلاِوَيَة فَ

ِْرْمِن ثَوابََك 
َ

إِنََّك ثَِقِت، َوال ت
َظنيِّ بِإْحسيانَِك َوَمْعُروفَِك فَ

إِنََّك العارُِف بَِفْقِري. 
فَ

ُت 
ْ
ُبِن ِمنَْك َعَمِل َفَقْد َجَعل َجِل َولَْم ُيَقريِّ

َ
إِليِه إِْن اكَن قَْد َدنا أ

ْوىل 
َ
َْك بَِذنِْب وَسيائَِل ِعلَِل، إِليِه إِْن َعَفوَْت َفَمْن أ

َ
االِْعِ�اَف إِل

ْعَدُل ِمنَْك ِف احلُْكِم. 
َ
بَْت َفَمْن أ ِمنَْك بِالَعْفِو َوإِْن َعذَّ

نْيا ُغْرَبِت وَِعنَْد الَموِْت ُكْرَبِت َويِف الَقرْبِ  ارَْحْم ِف هِذهِ ادلُّ
ِحساِب َبنْيَ يََديَْك 

ْ
وَْحَدِت َويِف اللَّْحِد وَْحَشِت َوإِذا نرُِشُْت لِل

ِدْم 
َ
ُذلَّ َمْوقِيِف، َواْغِفْر ِل ما َخِفَ ىلَع الَدِمييِّنَي ِمْن َعَمِل، َوأ

يِْدي 
َ
يعاً ىلَع الِفراِش ُتَقليِّبُِن أ تَِن َوارَْحِْن َصِ ِل ما بِِه َسيَ�ْ

َّ َمْميُدوداً ىلَع الُمْغتََسيِل ُيَقليِّبُِن صاِلُح  ْل َعَ ِحبَّيِت، َوتَفضَّ
َ
أ

ْطراَف َجناَزِت، 
َ
َّ َمُْمواًل قَْد تَناَوَل األقِْرباُء أ ْ َعَ َنَّ ِجَرِت، َوتَ

ُت بَِك وَِحيداً ِف ُحْفَرِت، َوارَْحْم ِف 
ْ
َّ َمنُْقواًل قَْد نََزل وَُجيْد َعَ

نَِس بَِغْرَِك. 
ْ
ْستَأ

َ
ْ ال أ ذلَِك اَليِْت الَِديِد ُغْرَبِت َحتَّ
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تَيِن إِل َنْفِس َهلَْكُت، َسيييِِّدي فَِبَمْن 
ْ
ْن َوَك

َ
ياَسيييِِّدي أ

فْيَزُع إِْن َفَقْدُت 
َ
إِل َميْن أ

ِت فَ ِن َعيرْثَ
ْ
اْسيتَِغيُث إِْن لَيْم تُِقل

ُس ُكْرَبِت؟  َِ�ُ إِْن لَْم ُتنَفيِّ تلْ
َ
ِعناَيتََك ِف َضْجَعِت ؟ َوإِل َمْن أ

ُل  َؤميِّ
ُ
َسيييِِّدي َمْن ِل َوَمْن يَرَْحُِن إِْن لَْم تَرَْحِْن َوفَْضَل َمْن أ

نُوِب  إِْن َعِدْميُت فَْضلََك يَْوَم فاقَِت َوإِل َميْن الِفراُر ِمَن الُّ
رُْجيوَك، إِليِه 

َ
نيا أ

َ
بْيِن َوأ َجيِل، َسيييِِّدي ال ُتَعذيِّ

َ
إِذا اْنَقيىض أ

رُْجو ِفيها إِاًل 
َ
َة ُذنُوِب ال أ إِنَّ َكيرْثَ

يْق رَجاِئ َوآِمْن َخْويِف فَ َحقيِّ
ْهُل اتلَّْقوى 

َ
نَْت أ

َ
لَُك مااًل اْستَِحقُّ َوأ

َ
ْسيأ

َ
نا أ

َ
َعْفَوَك، َسيييِِّدي أ

ي  ِبْسيِن ِمْن َنَظيِرَك ثَْوباً ُيَغطيِّ
ْ
ل
َ
ْهيُل الَمْغِفَرِة، فَاْغِفْر ِل َوأ

َ
َوأ

طالَُب بِها، إِنََّك ُذو َمنٍّ قَِديٍم 
ُ
َّ اتلَِّبعياِت َوَتْغِفُرها ِل َوال أ َعَ

اُوٍز َكِريٍم. 
َ

وََصْفٍح َعِظيٍم َوت

لَُك وىلََع 
َ
ي تُِفيُض َسييْبََك ىلَع َمْن ال يَْسيأ ِ

َّ
نَْت ال

َ
إِليِه أ

نَّ 
َ
ْيَقَن أ

َ
لََك َوأ

َ
الاِحِديَن بُِرُبوبِيَِّتَك، فََكيَْف َسييِِّدي بَِمْن َسأ

َْت يا رَبَّ الَعالَِمنَي، 
َ

َت َوتَعال
ْ
َْك، تَباَرك

َ
َق لََك َواألْمَر إِل

ْ
الَل

قاَمتُْه الَصاَصُة َبينْيَ يََديَْك َيْقَرُع 
َ
َسيييِِّدي َعبُْدَك بِبابِيَك أ

باَب إِْحسيانَِك بُِداعئِيِه، فَال ُتْعرَِض بِوَْجِهيَك الَكِريِم َعنيِّ 
ْن ال 

َ
رُْجو أ

َ
نا أ

َ
اعِء َوأ قُوُل َفَقْد َدَعوُْت بِهذا ادلُّ

َ
َواْقبَْل ِمنيِّ ما أ

فَِتَك َورَْحَِتَك. 
ْ
ِن َمْعِرفًَة ِمنيِّ بَِرأ تَُردَّ
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نَْت 
َ
ي ال ُيِْفيَك سائٌِل َوال َينُْقُصَك نائٌِل أ ِ

َّ
نَْت ال

َ
إِليِه أ

ياًل  لَُك َصرْباً َجِ
َ
ْسيأ

َ
َكميا َتُقيوُل َوفَْوَق ما َنُقيوُل، اللُّهمَّ إِنيِّ أ

لَُك يارَبيِّ ِمَن 
َ
ْسيأ

َ
ْجراً َعِظيماً، أ

َ
َوفَرَجاً قَِريباً َوقَْوال صاِدقاً َوأ

لَُك اللُّهمَّ ِمْن َخْرِ 
َ
ْسأ

َ
ْعلَُم، أ

َ
الَْرِ ُكيِِّه ما َعِلْمُت ِمنُْه َوما لَْم أ

ْجوََد َمْن 
َ
احِلُوَن، يا َخْرَ َمْن ُسئَِل َوأ لََك ِمنُْه ِعباُدَك الصَّ

َ
ما َسأ

ْهِل 
َ
ي َوأ ِ

ْ
يَّ َوُودل ْهِل َو وادِلَ

َ
ْعِطِن ُسْؤِل ِف َنْفِس َوأ

َ
ْعطى أ

َ
أ

ْصِلْح 
َ
ِت َوأ ْظِهْر ُمُروَّ

َ
رِْغْد َعيِْش َوأ

َ
ُحزانَِت َوإِْخواِن ِفيَك، َوأ

ينَْت َعَملَُه  َت ُعْمَرُه وََحسَّ
ْ
َطل

َ
ْن أ ِن ِممَّ

ْ
ْحواِل َواْجَعل

َ
ييَع أ َجِ

ْحيَيْتَُه َحياًة َطييِّبًَة 
َ
ْتَمْميَت َعلَيِْه نِْعَمتََك َورَِضيَت َعنْيُه َوأ

َ
َوأ

َتميِّ الَعيِْش، إِنََّك َتْفَعُل ما 
ّ
ْسبَِغ الَكراَمِة َوأ

َ
وِر َوأ ُ ْدَوِم ال�ُّ

َ
ِف أ

تَشاُء َوال َيْفَعُل ما يَشاُء َغْرَُك .

َْعْل َشييْئاً ِمّما 
َ

ِرَك َوال ت
ْ
ِة ِذك ِن ِمنَْك خِباصَّ اللُّهيمَّ ُخصَّ

ْطراِف انلَّهاِر ِرياًء َوال ُسْمَعًة َوال 
َ
َتَقرَُّب بِِه ِف آناء اللَّيِْل َوأ

َ
أ

ِن لََك ِمَن الاِشِعنَي. 
ْ
َشاً َوال َبَطراً، َواْجَعل

َ
أ

َة  ْزِق َواألْميَن ِف الَوَطِن َوقُرَّ يَعَة ِف الريِّ ْعِطِن السَّ
َ
اللُّهيمَّ أ

ِ َوالُمقاَم ِف نَِعِميَك ِعنِْدي، 
َ

الَعينْيِ ِف األْهيِل َواملياِل َواليَودل
يِن  يالَمَة ِف ادليِّ َة ِف اَلَدِن َوالسَّ يَة ِف اِلْسيِم َوالُقيوَّ حَّ َوالصيِّ
ٍد َصىّل اهلل َعلَيِْه  ِن بِطاَعِتَك َوطاَعِة رَُسولَِك ُمَمَّ

ْ
َواْسيتَْعِمل
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ْوفَِر ِعباِدَك نَِصيبا 
َ
يِن ِمْن أ

ْ
بَداً ما اْسيّتْعَمْرتَِن، َواْجَعل

َ
َوآِلِ أ

ْلَِة الَقْدِر، َوما 
َ

ُ ِف َشْهِر َرَمضاَن ِف ل
ُ

ل َُه َوُتْ�ِ نَْزتلْ
َ
ِف ُكيِّ َخْرٍ أ

ِبُسها َوَبِليٍَّة 
ْ
ُ ِف ُكيِّ َسنٍَة ِمْن رَْحٍَة تَنرُْشُها واَعِفيٍَة تُل

ُ
ل نَْت ُمْ�ِ

َ
أ

تَْدَفُعها وََحَسيناٍت َتتََقبَّلُها وََسييِّئاٍت َتتَجاَوُز َعنْها، َواْرُزقِْن 
َحيجَّ بَيِْتَك احلَراِم ِف اعِمنا هيذا َويِف ُكيِّ اعٍم، َواْرُزقِْن ِرْزقاً 
َواِسيعاً ِمْن فَْضِلَك الواِسيِع َواْصِْف َعنيِّ يا َسييِِّدي األْسواَء          
ء ِمنُْه  ّذى بَِشٍ

َ
تَأ

َ
الماِت َحيتَّ ال أ ْيَن َوالظُّ َو اقْيِض َعنيِّ ادلَّ

 ، َّ اِدي َوالاِغنَي َعَ ْعداِئ وَُحسَّ
َ
بْصاِر أ

َ
ْسماِع َوأ

َ
وَُخْذ َعنيِّ بِأ

يِب، َواْجَعْل ِل ِمْن 
ْ
ْح قَل قِرَّ َعيْيِن َوفَريِّ

َ
يِن َعلَيِْهيْم َوأ َوانْيرُصْ

يِع  راَدِن بُِسوٍء ِمْن َجِ
َ
َه�يِّ َوَكْرِب فَرَجاً َوَمْرَجاً َواْجَعْل َمْن أ

طاِن 
ْ
يل ييْطاِن َوَشَّ السُّ ِفِن َشَّ الشَّ

ْ
، َواك َْت قََدِمَّ

َ
ِقَك ت

ْ
َخل

ِجْريِن ِمَن انّلاِر 
َ
نُيوِب ُكيِّها َوأ ْريِن ِمَن الُّ وََسيييِّئاِت َعَمِل َوَطهيِّ

ِن الَنََّة بِرَْحَِتيَك، َوَزويِّْجِن ِمَن احلُوِر الِعنِي 
ْ
ْدِخل

َ
بَِعْفيوَِك َوأ

يٍد َوآِلِ األبْراِر  احِلِنَي ُمَمَّ ْوِلائِيَك الصَّ
َ
ِْقِن بِأ

ْ
حل

َ
بَِفْضِليَك َوأ

ْجساِدِهْم 
َ
اِهِريَن األْخياِر َصلَواتَُك َعلَيِْهْم وىلََع أ ييِِّبنَي الطَّ الطَّ

ْرواِحِهْم َورَْحَُة اهلل َوَبَركتُُه. 
َ
َوأ

ْتَيِن بُِذنُوِب 
َ

تِيَك وََجاللَِك لَِئْ طال إِليِه وََسيييِِّدي وَعزَّ
ْتَِن بِلُْؤِم الُطاِلَنََّك بَِكَرِمَك، 

َ
الُطاِلَنََّك بَِعْفوَِك، َولَِئْ طال

ْهَل انّلاِر ِبُبيِّ لََك.
َ
نَّ أ تَِن انّلار الُْخرِبَ

ْ
ْدَخل

َ
َولَِئْ أ

����� ���� ����� - ������ ������ - 1434-2013.indd   243 26/07/34   06:21:28 �



244
التغيير وم��ن��ه��ج  ال������روح  م���ع���راج 

ْهِل 
َ
 ألْوِلائِيَك َوأ

ّ
إِلييِه وََسيييِِّدي إِْن ُكنَْت ال َتْغِفيُر إِال

إِل َمْن َيْفيَزُع الُمْذنِبُيوَن ؟ َوإِْن ُكنَْت ال تُْكِرُم 
طاَعِتيَك فَ

ْهيَل الَوفاِء بِيَك فَِبَمْن يَْسيتَِغيُث الُمِسييئُوَن ؟ إِليِه إِْن 
َ
 أ

ّ
إِال

تَن الَنََّة 
ْ
ْدَخل

َ
وُر َعُدويَِّك، َوإِْن أ تَيِن انّلاَر فَِف ذلَِك ُسُ

ْ
ْدَخل

َ
أ

َحبُّ 
َ
وَر نَِبييَِّك أ نَّ ُسُ

َ
ْعلَُم أ

َ
نا َواهلل أ

َ
وُر نَِبييَِّك َوأ فَِف ذلَِك ُسُ
وِر َعُدويَِّك.  َْك ِمْن ُسُ

َ
إِل

ِب ُحّباً لََك وََخْشييًَة ِمنَْك 
ْ
 قَل

َ
ْن َتْمأ

َ
لَُك أ

َ
ْسيأ

َ
اللُّهمَّ إِنيِّ أ

َْك، 
َ

َوتَْصِديقياً بِكتابَِك َوإِيماناً بَِك َوفََرقاً ِمنَْك وََشيْوقاً إِل
ْحِبيْب ِلقاِئ، 

َ
َك َوأ

َ
َّ ِلقيأ يراِم َحبيِّيْب إِلَ

ْ
يياذا الَيالِل َواإلك

اَحيَة والَفيَرَج َوالَكراَميَة. اللُّهيمَّ  َواْجَعيْل ِل ِف ِلقائِيَك الرَّ
. وَُخْذ  ِن ِمْن صاِلِح َمْن بَِقَ

ْ
ِْقِن بِصاِلِح َمْن َمىض َواْجَعل

ْ
حل

َ
أ

احِلِنَي  ِعنيِّ ىلَع َنْفِس بِما تُِعنُي بِِه الصَّ
َ
احِلِنَي، َوأ ِب َسِبيَل الصَّ

ْحَسِنِه َواْجّعْل ثَواِب ِمنُْه الَنََّة 
َ
ْنُفِسيِهْم َواْخِتْم َعَمِل بِأ

ّ
ىلَع أ

ْعَطيْتَِن َوثَبيِّتِْن يارَبيِّ َو ال 
َ
ِعنيِّ ىلَع صاِلِح ميا أ

َ
بِرَْحَِتيَك، َوأ

ِن ِف ُسوٍء اْستَنَْقْذتَِن ِمنُْه يارَبَّ الَعالَِمنَي.  تَُردَّ

ْحيِن 
َ
ُ ُدوَن ِلقائَِك، أ

َ
َجيَل ل

َ
لَُك إِيْمانا ال أ

َ
ْسيأ

َ
اللُّهمَّ إِنيِّ أ

يْتَِن َعلَيْيِه َواْبّعثِْن إِذا  ْحيَيْتَِن َعلَيْيِه َوتََوفَّيِن إِذا تََوفَّ
َ
ميا أ

يْمَعِة ِف  يكيِّ َوالسُّ ياِء َوالشَّ ِب َمَن الريِّ
ْ
َبَعثْتَيِن َعلَيِْه َوابِْرئْ قَل
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ْعِطِن بَِصَرًة 
َ
ِديِنيَك َحتَّ يَُكوَن َعَمِل خالِصا لََك. اللُّهمَّ أ

ِميَك َوِكْفلنَْيِ ِمْن 
ْ
ِف ِديِنيَك َوَفْهميا ِف ُحْكِمَك َوفِْقها ِف ِعل

 َيُْجُزيِن َعْن َمعاِصيَك َوَبييِّْض وَْجيِه بِنُورَِك 
ً
رَْحَِتيَك َوَوراَع

َواْجَعيْل َرْغبَِت ِفيما ِعنْيَدَك َوتَوفَِّن ِف َسيِبيِلَك وىلَع ِملَِّة 
 . رَُسولَِك َصىّل اهلل َعلَيِْه َوآِلِ

ُعوُذ بَِك ِمَن الَكَسيِل َوالَفَشيِل َوالَهميِّ َوالُْبِ 
َ
اللُّهمَّ إِنيِّ أ

َواُلْخِل َوالَغْفلَِة َوالَقْسيَوِة َوالَمْسيَكنَِة َوالَفْقِر َوالفاقَِة َوُكيِّ 
ُعوُذ بَِك ِمْن 

َ
بَِليَّيٍة َوالَفواِحيِش ما َظَهيَر ِمنْها َو ما َبَطيَن، َوأ

ٍب ال َيَْشيُع وَُداعٍء ال 
ْ
َنْفيٍس ال َتْقنَيُع َوَبْطٍن ال يَْشيبَُع َوقَل

ُعوُذ بَِك ييارَبيِّ ىلَع َنْفِس وَِديِن 
َ
يُْسيَمُع َوَعَميٍل ال ُينَْفُع، َوأ

نَْت 
َ
ييْطاِن الرَِّجيِم إِنََّك أ يِع ما َرَزْقتَِن ِمَن الشَّ َوماِل وىلََع َجِ

ِميُع الَعِليُم .  السَّ

ِجُد ِميْن ُدونَِك 
َ
َحيٌد َوال أ

َ
يُريِن ِمنْيَك أ اللُّهيمَّ إِنَّيُه الُيِ

ِن  َْعْل َنْفيِس ِف َشٍءٍ ِمْن َعذابَِك وال تَُردَّ
َ

تََحيداً، فَال ت
ْ
ُمل

ِري 
ْ
ْعِل ِذك

َ
ِلٍم، اللُّهمَّ َتَقبَّْل ِمنيِّ َوأ

َ
ِن بَِعذاٍب أ بَِهلََكٍة َوال تَُردَّ

َواْرَفيْع َدرََجِت وَُحطَّ ِوْزرِي َو ال تَْذُكيْريِن خِبَِطيئَت َواْجَعْل 
ثَيواَب َمِْلِس َوثَيواَب َمنِْطِق َوثَيواَب ُداعِئ رِضاَك َوالَنََّة 
َْك 

َ
 إِل

َُك، َوزِْدِن ِمْن فَْضِلَك إِنيِّ يَع ما َسأتلْ ْعِطِن يارَبيِّ َجِ
َ
َوأ
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راِغٌب يارَبَّ العالَِمنَي. 

ْن َظلََمنا َوقْْد  ْن َنْعُفَو َعمَّ
َ
َت ِف ِكتابَِك أ

ْ
نَْزل

َ
 اللُّهمَّ إِنََّك أ

َمْرتَنا 
َ
ْوىل بِذلِيَك ِمّنا، َوأ

َ
إِنََّك أ

ْنُفَسينا فَاْعيُف َعّنا فَ
َ
َظلَْمنا أ

ِن  بْوابِنا، َوقَْد ِجئْتَُك سيائاًِل فاَل تَُردَّ
َ
ْن ال نَُردَّ سيائاًِل َعْن أ

َ
أ

يْمانُنا 
َ
َمْرتَنا بِاإلِْحساِن إِل ماَملََكْت أ

َ
 بَِقضاء حاَجِت، َوأ

ّ
إِال

ِرقاُؤَك فَاْعِتْق ِرقابَنا ِمَن انّلارِ ، يا َمْفَزِع ِعنَْد ُكْرَبِت 
َ
ُْن أ

َ
َون

ُت،  ْ َْك فَزِْعُت َوبَِك اْسيتََغثُْت َولُ
َ

ِت، إِل َويا َغْويِث ِعنَْد ِشيدَّ
ْج  ِغثِْن َوفَريِّ

َ
 ِمنْيَك، فَأ

ّ
ْطلُُب الَفَرَج إِال

َ
لُيوُذ بِِسيواَك َوال أ

َ
ال أ

) يا َمْن َيْقبَُل اليِسير ( َوَيْعُفو َعيِن الَكِثِر، اْقبَْل ِمنيِّ  َعينيِّ
نَْت الرَِّحيُم الَغُفوُر. 

َ
اليَِسَر َواْعُف َعنيِّ الَكِثَر، إِنََّك أ

ِب َوَيِقيناً )صادقاً(  
ْ
لَُك إِيْماناً تُباِشُ بِِه قَل

َ
سيأ

َ
اللُّهمَّ إِنيِّ أ

ِن ِمَن   ماَكتَبْيَت ِل َورَضيِّ
ّ
نَُّه لَيْن يُِصيبَيِن إِال

َ
ْعلَيَم أ

َ
َحيتَّ أ

اِحِني .)1) رَْحَم الرَّ
َ
الَعيِْش بِما قََسْمَت ِل يا أ

)1)  يمكـن مراجعـة هـذا الدعاء يف كتاب : املصباح : 588، للشـيخ تقي 
الدين إبراهيم بن عيل العاميل الكفعمي، املولود سـنة : 840 هجرية بكفر 
عيام بجبل عامل، و املتوىف هبا و املدفون هبا أيضا سنة : 905 هجرية، الطبعة 
الثانية، طبعة : انتشارات الريض ) الزاهدي (، سنة : 1405 هجرية، قم / 
إيـران، و كذلك يف كتاب : البلد األمني و الدرع احلصني: 205، للمؤلف 
نفسه، الطبعة احلجرية، بخط أمحد النجفي الزنجاين، سنة : 1382 هجرية، 
كـام يمكـن مراجعته باختالف يسـر يف كتـاب : مصباح املتهجـد : 582،  
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تم الكتاب و احلمد هلل رب العاملني



ألب جعفـر حممـد بـن احلسـن الطـويس املعروف بشـيخ الطائفة مؤسـس 
احلوزة العلمية يف النجف األرشف،  املولود سنة: 385 هجرية بخراسان،  
واملتوىف بالنجف األرشف / العراق،  سنة : 460 هجرية،  طبعة : مؤسسة 
فقـه الشـيعة،  الطبعـة األوىل،  سـنة : 1411 هجرية،  بـروت / لبنان،  و 
كذلـك ُيوجد الدعاء باختالف يسـر يف كتاب: اإلقبال باألعامل احلسـنة : 
68،  للسـيد ريض الديـن عيل بن موسـى بن جعفر بن طـاووس،  املولود 
سـنة : 589 هجرية باحللة / العراق،  و املتوىف سنة : 664 هجرية ببغداد،  
و املدفـون يف حرم اإلمام أمر املؤمنـني \ بالنجف األرشف / العراق،  

الطبعة الثانية،  طبعة : دار الكتب اإلسالمية،  طهران/ إيران .
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مسك اخلتام:

يف اخلتام نسـأل اهلل تعاىل قبول هذا العمل بأحسـن قبوله 
وأن جيعلـه خالصًا لوجهه الكريـم وكيل أمل أن ترشكوين يف 

صالح دعواتكم وأعاملكم الصاحلة .
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته .

القطيف  
األحد 21 رجب 1431هـ  

4 / 7 / 2010م  

إلبداء املالحظات واالقرتاحات باإلمكان التواصل عر 
 hqs514@gmail.com : الريد اإللكرتوين

 اململكة العربية السعودية 
املنطقة الرشقية – القطيف 
الرمز الريدي : 31911
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– طهران. 
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19- مـن ال حيـرضه الفقيه،  للشـيخ الصدوق،  حتقيق : 
عيل أكر الغفاري - ط 2 - مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 

جلامعة املدرسني بقم املرشفة . 

20- مصبـاح املتهجـد، لشـيخ الطائفة الطـويس،  ط 1 
- 1411 - 1991 م - مؤسسـة فقـه الشـيعة - بـروت – 

لبنان.

21- فضائل الشـهر الثالثة،  للشيخ الصدوق،  حتقيق : 
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املقدسة .

����� ���� ����� - ������ ������ - 1434-2013.indd   252 26/07/34   06:21:36 �



253
التغيير وم��ن��ه��ج  ال������روح  م���ع���راج 
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