
 بسم هللا الرحمن الرحيم

ِده وَ  َياءَ ََنِطَقةً حَبمح رِِه َوَخَلَق االشح َتاحاً لذِكح َد مفح َمح ُد هلل اّلذي َجَعَل اْلح َمح ُشررِِه َاْلح
ُمحُموِد َوَعل ََ ِه الح ُُه ِمنح اْسِح ى آلِه َوالصَّالُة َوالسَّالُم َعلى نَِبيِِّه ُُمَمَّد الحُمشَتقِّ اْسح

ُِود الطَّاِهريَن اُوِل   الحَمرارِِم َواْلح

وبعد يقول البائس الفقري املتمّسك أبحاديث أهل البيت )عليهم السالم( 
عّباس بن ُمّمد رضا القّمي ختم هللا هلما ابْلسىن والّسعادة قد سألين بعض 
االخوان من املؤمنني أن أراجع كتاب مفتاح اْلنان املتداول بني الّناس فأؤّلف  

 ممّا احتواه ممّا مل أعثر على سنده مقتطفاً منه ما كان له كتاابً على غراره خلواً 
سند يدعمه مضيفًا اىل ذلك أدعية وزايرات معتربة مل ترد يف ذلك الرتاب 

ورتّبته على  «مفاتيح اْلنان»فأجبتهم اىل سؤهلم فران هذا الرتاب وْسّيته 
 ثالثة أبواب :

ْلمعة سبو  وأعمال ليلة االباب االول : يف تعقيب الّصلوات ودعوات أاّيم اال
 وهنارها وعّدة أدعية مشهورة واملناجيات اخلمس عشرة وغريها .

الباب الثاين : يف أعمال أشهر السنة وفضل عيد الّنريوز وأعماله وأعمال 
 . األشهر الرومّية

الباب الثالث : يف الّزايرات وما َنسبها ; راجياً أن جيري عليه االخوان املؤمنون 
سون الّدعاء والّزايرة واالستغفار ل وأَن العاصي الذي سّودت وجهه وأن ال ين
 الّذنوب .



  

 الباُب االوَّلُ 

في تعقيب الصلوات ودعوات أيام االسبوع ، وأعمال ليلة الجمعةوعدة 

أدعية مشهورة والمناجيات الخمس عشرة وغيرها ويحتوي على عدّة 

 : فُصول

  

  : الفصل األّول

  ّمةفي التعقيبات العا 

عن كتاب مصباح املتهّجد وغريه فإذا سّلمت وفرغت من الصالة فقل هللاُ 
بَ ُر ثالث مرّات ; رافعاً عند كّل تربرية يديك اىل حيال أذنيك مثّ قل  : اَكح

ِلُموَن ال اِل َه إالَّ هللُا َوال نَ عحُبُد إاّل ِاايّ  ُه ال اِل َه إالَّ هللُا ِاهلًا واِحدًا َوََنحُن َلُه ُمسح
رُِكوَن ال اِل َه ِاالَّ هللاُ رَبُّنا َوَربُّ آابئنَ  وَّلنَي ال ُُمحِلصنَي َلُه الّديَن َوَلوح َكَرَه الحُمشح ََ ا االح

َدُه َاْنحََز َوعحَدُه َوَنَصَر َعبحَدُه َواََعزَّ ُجنحَدُه وَ  َدُه َوحح َدُه َوحح َهَزَم اِل َه ِاالَّ هللُا َوحح
َدُه فَ َلُه ا زاَب َوحح حح ََ ُد ُُيحيي َوُُييُت َوُُييُت َوُُيح االح َمح يي َوُهَو َحى  لحُملحُك َوَلُه اْلح



ء َقديٌر  ُر َوُهَو َعلى ُكلِّ َشيح َي ح تَ غحِفُر هللاَ الَّذي ال اِل َه اَ مثّ قل : ال َُيُوُت بَِيِدِه اخلح سح
يُّ الحَقيُّوُم َواَُتوُب اِلَيحِه  دِ  مّث قل :ِااّل ُهَو اْلَح ََ َواَِفضح َعَليَّ يناَللّ ُهمَّ اهح  ِمنح ِعنحِد

َِتَك َواَنحزِلح َعَليَّ ِمنح بَ رَكاِتَك ُسبححاَنَك ال ِلَك َوانحُشرح َعَليَّ ِمنح َرْحح  اِل َه ِمنح َفضح
اً ِااّل اَنحَت ِااّل اَنحَت اغحِفرح ل ُذنُويب ُكلَّها ََجيعاً فَِانَُّه ال يَ غحِفُر الذُّنُوَب ُكلَّها ََجيع

أَُلَك ِمنح ُكلِّ َخريح َاحاَط بِِه ِعلحُمَك َواَُعوُذ ِبَك ِمنح ُكلِّ َشرٍّ اَ اَللّ هُ  حاَط مَّ ِايّن أسح
أَُلَك عاِفيَ َتَك يف اُُموري ُكلِّها وأعوذُ بك من خزي الدن يا ِبِه ِعلحُمَك اَللّ ُهمَّ ِايّن أسح

ِهَك الحَررمِي َوِعزَِّتَك الَّيت  َرِتَك الَّيت ال َُيحَتِنُع ال تُراُم وَ وعذاِب اآلخرِة وأعُوذُ ِبَوجح ُقدح
ٌء ِمنح َشرِّ الدُّنحيا َواآلِخَرِة َوِمنح َشرِّ األوحجاِ  ُكلِّها ومن شرِّ كلِّ دابة  ِمنحها َشيح
أنت آخٌذ بناصيتها اّن ريّب على صراط مستقيم َوال َحوحَل َوال قُ وََّة إاّل اِبهلِل 

َِ االحَعِليِّ الحَعظيِم تَ وََّكلحُت عَ  ُد هلِل مح يِّ الَّذي ال َُيُوُت َواْلَح لَّذى ملَح يَ تَِّخذح َلى اْلَح
حهُ  بريًا َوَلدًا َوملَح َيُرنح َلُه َشريٌك يف الحُملحِك َوملَح َيُرنح َلُه َوِل  ِمَن الذُّلِّ وََكربِّ مثّ  َترح

سّبح تسبيح الّزهراء )عليها السالم(وقل عشر مرّات قبل أن تتحرَّ من 
َدُه ال َشريَك لَُه ِاهلًا واِحداً أَحداً فَ رحداً  ك :موضع َهُد اَنح ال اِل َه ِاالَّ هللُا َوحح َاشح

ري سّيما اذا أقول: روي هلذا التهليل فضل كثَصَمداً ملَح يَ تَِّخذح صاِحَبًة َوال َوَلداً 
عقب به صالة الّصبح والعشاء وإذا قرى عند طلو  الّشمس وغروهبا، مثّ تقول 

: 

ُلُه وَكما بححاَن هللِا ُكلَّما َسبََّح هللاَ َشيٌء وََكما ُيُِبُّ هللاُ اَنح ُيَسبََّح وََكما ُهَو اَ سُ  هح
ُد هلِل ُكلَّما ْحََِد هللَا َشيٌء وََكما ُيُِ  َمح ِهِه َوِعزِّ َجاللِِه َواْلح َبغي ِلَرَرِم َوجح بُّ هللاُ يَ ن ح

ُلُه وََكما ي َ  اَنح ُُيحَمَد وََكما ُهوَ  ِهِه َوِعزِّ َجاللِِه َوال اِل َه اِ اَهح َبغي ِلَرَرِم َوجح اّل هللاُ  ن ح
َبغ ُلُه وََكما يَ ن ح ي ِلَرَرِم ُكلَّما َهلََّل هللَا َشيٌء وََكما ُيُِبُّ هللاُ اَنح يُ َهلََّل وََكما ُهَو اَهح

بَ ُر ُكلَّما َكب ََّر هللاَ َشيءٌ وََكما ُيُِ  ِهِه َوِعزِّ َجاللِِه َوهللاُ اَكح بُّ هللاُ اَنح ُيَرب ََّر وََكما َوجح
ُد هللِ  َمح ِهِه َوِعزِّ َجاللِِه ُسبححاَن هللِا َواْلح َبغي ِلَرَرِم َوجح ُلُه وََكما يَ ن ح َوال اِل َه  ُهَو اَهح
بَ ُر َعلى ُكلِّ نِعحَمة اَن حَعَم هِبا َعَلىَّ َوَعلى ُكلِّ َاَحد ِمنح َخلح  ِقِه ممَّنح  ِاالَّ هللُا َوهللُا اَكح

أُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآلِ   كاَن أوح َيُروُن ِاىل يَ وحِم الحِقياَمِة اَللّ ُهمَّ ِايّن أسح



َذُر  أَُلَك ِمنح َخريحِ ما أَرحُجو َوَخريحِ ما ال أرحُجو َواَُعوُذ ِبَك ِمنح َشرِّ ما أحح ُُمَمَّد َوأسح
َذُر .  َوِمنح َشرِّ ما ال أحح

ة آية الررسي وَشِهَد هللاُ وآية ُقِل اَللّ ُهمَّ ماِلِك الحُملحِك وآيتقرأ سورة اْلمد و  مثّ 
الّسخرة وهي آايت ثالث من سورة االعراف أّوهلا ِانَّ َربَُّرُم هللُا وآخرها ِمَن 

ِسننَي مّث تقول ثالثً   ُسبححاَن َربَِّك َربِّ الحِعزَِّة َعّما َيِصُفوَن َوَسالمٌ  : الحُمحح

ُد هلِل َربِّ الحعاَلمنيَ َعَلى الحُمرحَسلنيَ  َمح اَللّ ُهمَّ َصلِّ  : مث تقول ثالث مرّات  َواْلح
َعلح ل ِمنح اَمحري فَ َرجًا َوَُمحَرجًا َوارحزُقحىن ِمنح َحيحُث  َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواجح

َتِسُب  َتِسُب َوِمنح َحيحُث ال أحح عليه ) وهذا دعاء عّلمه جربئيل يوسفَأحح
 الّسجن. مّث خذ ْليتك بيدَ اليمىن وابس  يدَ اليسرى اىل يف السالم(

مَّد اي َربَّ ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُمَُ الّسماء وقل سبع مرّات : 
لح فَ رََج آِل ُُمَمَّد راِم اي َذا اْلحَ وقل ثالثً وأنت على ذلك اْلال :  َوَعجِّ الِل َوااِلكح

رأ اثنيت عشرة مرّة مّث تق د َوآِل ُُمَمَّد َوارحَْححين َوَاِجرحين ِمَن الّنارِ َصلِّ َعلى ُُمَمَّ 
ُنونِ  : وتقولُقلح ُهَو هللُا َاَحٌد سورة  َك الحَمرح أَُلَك اِبْسِح ُمحُزوِن اَللّ ُهمَّ ِايّن َأسح ََ  الح

أَُلَك اِبحِْسَك الحَعظيِم َوُسلحطاِنكَ  ِر الحُمباَرَِ َوأسح لحَقدمِي اي واِهَب ا الطّاِهِر الطُّهح
أَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعل ََ الرِّقاِب ِمَن الّناِر َأسح ى الحَعطااي َواي ُمطحِلَق ااُلسارى َواي َفّرا

نحيا سالِ  ِخَليِن ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواحَن تُ عحِتَق رَقَ َبيت ِمَن الّناِر َواَنح ُُتحرَِجين ِمَن الدُّ ماً َوُتدح
َنََّة آِمناً  ََ َواَنح ََتحَعَل ُدعآئي اَوََّلُه َفالحًا َواَوحَسطَُه َْناحًا َوآِخَرُه َصال اْلح حًا اِنََّك

 أنحَت َعالُّم الحغُُيوِب .

 : وورد يف الّصحيفة العلويّة لتعقيب الفرائض

َغُلهُ َْسحٌع عن ْسع َواي َمنح ال يُ َغلِّطُهُ الّسائُِلونَ  ُِمهُ  اي َمنح ال َيشح اُح ِاْلح  َواي َمنح ال يُ ربح
َِتَك َوَمغحِفَرِتكَ  ََ َوَحالَوَة َرْحح ِو نَي اَِذقحين بَ رحَد َعفح ُِلحِّ

اِل هي  : َوتقول أيضاً  امل
ُتها ال ْلاَجة منحَك اليحها َوال َرغحَبة ِمنحَك فيها ِاالّ تَ عحظيماً َوط اَعًة هذه َصاليت َصلَّي ح

نح رُُكوِعها أوح اَن فيها َخَلٌل اَوح نَ قحٌص مِ َوِاجابًَة َلَك ِاىل ما اََمرحَتين بِِه ال هي ِانح ك
راِن .  ُسُجوِدها َفال تؤاخذين َوتَ َفضَّلح َعَليَّ اِبلحَقُبوِل َوالحُغفح



وتدعو أيضًا عقيب الّصلوات هبذا الّدعاء اّلذي عّلمه الّنيب )صلى هللا عليه 
 : وآله وسلم( أم ري املؤمنني للّذاكرة

ََ يَ عحَتدي  َمنح ال ُسبححانَ  َل االح ِل مَمحَلَرِتِه ُسبححاَن َمنح ال ََيُخُذ اَهح رحِض َعلى أهح
َصراً أبَلحواِن الحَعذاِب ُسبححاَن الرَّؤُوِف الرَّحيِم اَللّ ُهمَّ احَجعلح ل يف قَ لحىب نُورًا َوبَ 

ماً َوِعلحماً اِنََّك َعلى ُكلِّ َشي َقديٌر .  َوفَ هح

 ات عقيب الّصلوات :وقال الرفعمي يف املِصباح: ُقل ثالث مرّ 

واين يف ديين َوما َرَزَقين َريبِّ وَ  لي َومال َوَوَلدي َوِاخح َخواتيَم اُعيُذ نَ فحسي َوديين َواَهح
دح َوملَح َعَملي َوَمنح يَ عحنيين اَمحرُُه اِبهلِل الحواِحِد ااَلَحِد الصََّمِد الَّذي ملَح يَِلدح َوملَح يُولَ 

َوَقَب َوِمنح  َوِبَربِّ الحَفَلِق ِمنح َشرِّ ما َخَلَق َوِمنح َشرِّ غاِسق ِاذاَيُرنح َلُه ُكفواً َاَحٌد 
إل ِه  َشرِّ الن َّّفاثِت يف الحُعَقدح َوِمنح َشرِّ حاِسد ِاذا َحَسَد َوبَِربِّ الّناِس َمِلِك الّناسِ 

ِوُس يف ُصُدوِر النّ  َّناِس الَّذى يُ َوسح واِس اخلح ِنَِّة االّناِس ِمنح َشرِّ الحَوسح ِس ِمَن اْلح
 َوالّناِس .

وعن خّ  الّشيخ الّشهيد اّن رُسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( قال : من 
 أراد أن ال يطلعه هللا يوم القيامة على قبيح اعماله وال يفتح ديوان سّيئاته فليقل

 : بعد كّل صالة

َسُع ِمنح َذنح  اَللّ ُهمَّ إنَّ َمغحِفَرَتَك اَرحجى ِمنح َعَملى َوِانَّ  َِتَك أوح يب اَللّ ُهمَّ إن كاَن َرْحح
الً أنح اَب حلُ  ََ اَعحَظُم ِمنح َذنحيب اَللّ ُهمَّ إنح ملَح اَُكنح أهح ُو ََ َعظيماً فَ َعفح َُتَك َذنيب ِعنحَد َغ َرْحح

َِتَك اي اَ  ء ِبَرْحح ا َوِسَعتح ُكلَّ َشيح هنَّ ََ ُلَغين َوَتَسَعين اِل ٌل اَنح تَ ب ح رحَحَم فرْحتك اَهح
 . الرّاِْحنيَ 

وعن ابن اببويه )رْحه هللا( قال : اذا فرغت من تسبيح الّزهراء صلوات هللا 
 : عليها فقل



 اَللّ ُهمَّ اَنحَت السَّالُم َوِمنحَك السَّالُم َوَلَك السَّالُم َواِلَيحَك يَ ُعوُد السَّالُم ُسبححانَ 
دُ  َربَِّك َربِّ الحِعزَِّة َعّما َيِصُفوَن َوَسالمٌ  َمح َِ َربِّ الحعاَلمنَي  َعَلى الحُمرحَسلنَي َواْلح هلِل

ِئمَِّة  ََ َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه السَّالُم َعَلى االح اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها النَّيبُّ َوَرْحح
ادينَ  ِدّينَي اَلسَّالُم َعلى ََجيِع اَنحِبيآِء هللِا َوُرُسِلِه َوَمالِئَرِتِه اَ  اهلح َعَليحنا  لسَّالمُ الحَمهح

َسِن  َوَعلى ِعباِد هللِا الّصاِْلنَي اَلسَّالُم َعلى َعِليٍّّ اَمرِي الحُمؤحِمننَي اَلسَّالُم َعَلى اْلَح
َنَِّة َاَجحَعنَي اَلسَّالُم َعلى َعِليِّ بحِن اْلحُسَ  ِل اْلح ِ َسيَِّديح َشباِب اَهح ِ َزيحِن َواْلحَُسنيح نيح

الُم َعلى َجعحَفِر بحِن ِد بحِن َعِليٍّّ ابِقِر ِعلحِم النَِّبّينَي اَلسَّ الحعاِبديَن اَلسَّالُم َعلى ُُمَمَّ 
ُُمَمَّد الّصاِدِق اَلسَّالم َعلى ُموَسى بحِن َجعحَفر الحراِظِم اَلسَّالُم َعلى َعِليِّ بحِن 

َواِد اَلسَّالُم َعلى َعِليِّ  ِن ُُمَمَّد بح ُموَسى الرِّضا اَلسَّالُم َعلى ُُمَمَِّد بحِن َعِليٍّّ اْلح
َررِِي اَلسَّالُم َعَلى اْلحُجَّ  َسِن بحِن َعِليٍّّ الزَِّكيِّ الحَعسح ادي اَلسَّالُم َعَلى اْلَح ِة بحِن اهلح

ِديِّ َصَلواُت هللِا َعَليحِهمح َاَجحَعنَي .  َسِن الحقآئِِم الحَمهح   سل هللا ما شئت .مثّ اْلَح

 وقال الرفعمي تقول بعد الّصلوات :

الِم ديناً َوِبَُحمَّد َصلَّى هللاُ َعَليحِه وآلِِه نَبِ َرضيُت ابِ  سح َِ يّاً َوِبَعِليٍّّ ِاماماً هلِل َراّبً واِبالح
ِ َوَعِليٍّّ َوُُمَمَّد َوَجعحَفر َوُموسى َوَعِليٍّّ َوُُمَمَّد َوَعِليٍّّ  َسِن َواْلحَُسنيح َسِن َواِبْلَح  َواْلَح

ََلِف الّصاِلِح َعَليحِهُم السَّالمُ  َوِمنح اَعحدآِئِهمح اَتَ بَ رَّأُ  اَِئمًَّة َوساَدًة َوقاَدًة هِبِمح اََتوىّل  َواخلح
َو َوالحعاِفَيَة َوالحُمعافاَة يف مثَّ َتقوُل ثالثً :  أَُلَك الحَعفح نحيا َواالحِخرَِة .اَللّ ُهمَّ ِايّن َأسح   الدُّ

  

  : الفصل الثاني

 :في التّعقيبات الخاّصة 

 : ما يف املتهّجدقل يف تعقيب الّظهر ك

ُد هللِ  َمح َليُم ال اِل َه ِاالَّ هللُا َربُّ الحَعرحِش الحَررمُي َاْلح َِ َربِّ ال اِل َه ِاالَّ هللُا الحَعظيُم اْلح
َِتَك َو َعزائَِم َمغحِفَرِتَك َوالحَغنيمَ  أَُلَك ُموِجباِت َرْحح َة ِمنح ُكلِّ الحعاَلمنَي اَللّ ُهمَّ ِايّن َأسح



َتُه َوال  الَمَة ِمنح ُكلِّ ِامثح اَللّ ُهمَّ ال َتدَ ح ل َذنحباً ِااّل َغَفرحَتُه َوال ََهّاً ِبرٍّ َوالسَّ  ِااّل فَ رَّجح
َتُه َوال َعيحباً ِاالّ َستَ رحتَُه َوال رِزحقاً ِاالّ َبَسطحَتُه َوال َخوحف َتُه َوال ُسقحماً ِاالّ َشَفي ح اً ِاالّ اَمن ح

َتُه َوال تَ ُسوءاً ِاالّ َصَرف ح ها  آ اَرحَحَم  حاَجًة ِهَي َلَك ِرضاً َوِلَ فيها َصالٌح ِاالّ َقَضي ح
 َواِبهللِ اَِثُق َوَعَلى اِبهللِ اعحَتَصمحتُ  وتقول عشر مرّات:الرّاِْحنَي أمنَي َربَّ الحعاَلمنَي 

بُ َر تَ فحريطي كَ   اَللّ ُهمَّ ِانح َعظَُمتح ُذنُويب َفأَنحَت اَعحَظُم َوِانح مّث تقول: هللِا اَتَ وَكَُّل 
َوُد اَللّ ُهمَّ اغحِفرح ل َعظيَم ُذنُويب بِ  فأَنحتَ  بَ ُر َوِانح داَم ُُبحلي َفأنحَت َاجح ََ اَكح ِو َعظيِم َعفح

ََ اَللّ ُهمَّ ما بِنا ِمنح نِعحَمة  وََكثرَي تَ فحريطي ِبظاِهِر َكَرِمَك َواقحَمعح ُُبحلى ِبَفضحِل ُجوِد
تَ غحِفُرََ َواَُتوُب اِلَيحَك .َفِمنحَك ال اِل َه ِاالّ اَ   نحَت َاسح

 تعقيب صالة العَصر نقالً َعن المتهّجد

تَ غحِفرُ  ُن الرَّحيُم ُذو اْلحَ  َاسح يُّ الحَقيُّوُم الرَّْحح راِم هللاَ الَّذي ال اِل هَ ِاالّ ُهَو اْلَح كح َِ الِل َواالح
ٍَّ َذليل خ َِ َِ أَلُُه اَنح يَ ُتوَب َعَليَّ تَ وحبََة َعبحدٍّ ِئس ِمسحرني اِضع َفقري ابَوَأسح

عًا َوال َضرّاً َوال َموحاتً َوال َحياًة َوال نُ  ِسِه نَ فح َتجري ال َُيحِلُك لِنَ فح َترني ُمسح ُشوراً ُمسح
َبُع َوِمنح قَ لحب ال ََيحَشعُ مّث تقول :   َوِمنح اَللّ ُهمَّ ِايّن اَُعوُذ ِبَك ِمنح نَ فحس ال َتشح

َفُع ِو ِمنح صالةٍّ  َمُع اَللّ ُهمَّ ِاينّ  ِعلحمٍّ ال يَ ن ح َر  ال تُ رحَفُع َوِمنح ُدعآءٍّ ال ُيسح أَُلَك الحُيسح َأسح
ةِ اَللّ ُهمَّ ما بِنا ِمنح نِ  دَّ ِر َوالحَفرََج بَ عحَد الحَررحِب َوالرَّخاءَ بَ عحَد الشِّ عحَمة َفِمنحَك بَ عحَد الحُعسح

تَ غحِفُرََ َواَتُوُب اَلِيحَك .  ال اِل َه ِاالّ اَنحَت َاسح

عن الصادق )عليه السالم( قال : من استغفر هللا تعاىل بعد صالة العصر و 
سبعني مرّة غفر هللا له سبعمائة ذنب وروي عن االمام ُمّمد الّتقي )عليه 

رِ  السالم( قال : من قرأ َلِة الحَقدح بعد العصر عشر مرّات مّرت  إَن اَن حزَلحَناُه يف لَي ح
يوم ويستحّب دعاء العشرات يف كّل له على مثل أعمال اخلاليق يف ذلك ال

 صباح ومساء وأفضل أوقاته بعد العصر يوم اْلمعة وسيأيت الّدعاء فيما بعد.

 تعقيب صالة الَمغرب َعن ِمْصباح المتهّجد

 ِانَّ هللاَ َوَمالِئَرَتهُ ُيَصلُّون َعَلى : (تقول بعد تسبيح الّزهراء )عليها السالم
ليماً اَللّ ُهمَّ  النَّيبِّ اي اَي َُّها الَّذينَ  َصلِّ َعلى ُُمَمَّد النَّيبِّ  اَمُنوا َصلُّوا َعَليحِه َوَسلُِّموا َتسح



ِن الرَّحيِم َوال بِ مثّ تقول سبع مرّات : َوَعلى ُذرِّيَِّتِه َوَعلى اَه حِل بَ يحتِ ِه  ِم هللِا الرَّْحح سح
دُ  ثً :وثالَحوحَل َوال قُ وََّة ِاالّ اِبهلِل الحَعِليِّ الحَعظيِم  َمح َعُل ما َيشاءُ هللِ  َاْلح َِ الَّذي يَ فح

رُُه  َعُل ما َيشاءُ َغي ح رح ل ُذنُويب ُكلَّها ُسبححاَنَك ال اِل َه ِاالّ اَنحَت اغحفِ  مثّ ُقل :َوال يَ فح
 ََجيعاً فَِانَُّه ال يَ غحِفُر الذُّنُوَب ُكلَّها ََجيعاً ِاالّ اَنحَت .

ع ركعات بسالمني وال تترّلم بينهما بشيء َنفلة املغرب وهي أرب مّث تصّلي
وقال الّشيخ: روي انّه يقرأ يف الرّكعة ااُلوىل سورة ُقلح اي اَي َُّها الحراِفُروَن ويف 
الثّانية ُقلح ُهَو هللُا َاَحٌد ويقرأ يف ااُلخريني ما شاء وروي اّن اإلمام علي الّنقي 

يد اىل اْلمد وأّول سورة اْلد )عليه السالم( كان يقرأ يف الرّكعة الثّالثة سورة
وُهَو َعليٌم ِبذاِت الصُُّدور ويف الرّابعة اْلمد وآخر سورة اْلشر أي من َلوح اَن حزَلحنا 
هذا الحُقرحاَن اىل آخر الّسورِة ، ويستحّب أن تقول يف الّسجدة األخرية من 

ِهَك اَللّ ُهمَّ اِ الّنوافل يف كّل ليلة سّيما يف ليلة اْلمعة سبع مرّات :  أَُلَك ِبَوجح يّن َأسح
َك الحَعظيِم َوُملحِرَك الحَقدمِي اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه َواَنح ت َ  غحِفَر ل الحَررمِي َواْسِح

ت من الّنافلة فعّقب ِبا فإذا فرغ َذنحيبَ الحَعظيَم اِنَُّه ال يَ غحِفُر الحَعظيَم ِاالَّ الحَعظيمُ 
تَ غحِفُر هللَا  ما شاءَ شئت وتقول عشراً :  اَللّ ُهمَّ  تقول : مثّ هللاُ ال قُ وََّة ِاالّ اِبهلِل اَسح

َِتَك َوَعزائِِم َمغحِفَرِتَك َوالنَّجاُة ِمَن الّناِر َوِمنح ُكلِّ بِ  أَُلَك ُموِجباِت َرْحح ِليَّة ِايّن َأسح
َنَِّة َوالرِّضحواِن يف داِر السَّالِم َوَجواِر نَِبيِّ  ُُمَمَّد َعَليحِه َوآلِِه اَلسَّالُم  كَ َوالحَفوحَز اِبْلح

تَ غحِفُرََ َواَُتوُب اِلَيحَك.  اَللّ ُهمَّ ما بِنا ِمنح نِعحَمة َفِمنحَك ال اِل َه ِاالّ اَنحَت َاسح

 وُتصّلي الُغفيلة بني املغرب والعشاء وهي ركعتان تقرأ بعد اْلمد يف االوىل

ِدَر َعَليحِه فَنادى يف  : الظَُّلماِت  و َذا النُّوِن اِذح َذَهَب ُمغاِضباً َفَظنَّ اَنح َلنح نَ قح
َتَجبحنا لَُه َوَْنّيحن اُه ِمَن اَنح ال اِل َه ِااّل اَنحَت ُسبححاَنَك ِايّن ُكنحُت ِمَن الظّاِلمنَي فَاسح

لحَغيحِب ال يَ عحَلُمها ِاالّ َوِعنحَدُه ِمفاِتُح ا :ويف الثّانية الحَغمِّ وََكذِلَك نُ نحِجي الحُمؤحِمننَي 
ُقُ  ِمنح َوَرَقة ِاالّ يَ عحَلُمها َوال َحبَّة ِر َوما َتسح يف ظُِلماِت  ُهَو َويَ عحَلُم ما يف الحربَِّ َوالحَبحح

رحِض َوال َرطحب َوال ايِبس ِاالّ يف ِكتاب ُمبني  ََ قُنوت وتقول مثّ أتخذ يديك للاالح
ِيِب الَّيت ال يَ عحَلُمها ِااّل اَنحَت اَنح ُتصَ اَللّ هُ :  َح أَُلَك ِبَفاِتِح الحَغ لَِّي َعلى مَّ ِايّن َأسح



َعَل يب َكذا وََكذا   تقول وتذكر حاجتك عوض هذه الرلمة مثّ ُُمَمَّد َوآلِِه َواَنح تَ فح
أَُلَك حِبَقِّ ُُمَمَّد جَ اَللّ ُهمَّ اَنحَت َوِلُّ نِعحَميت َوالحقاِدُر َعلى طَِلَبيت تَ عحَلُم حا : يت َفَأسح

َتها ل ك فقد روي اّن من وتسأل حاجت َوآلِِه َعَليحِه َو َعَليحِهُم السَّالُم َلّما َقَضي ح
 أتى هبذه الّصالة وسأل هللا حاجته أعطاه هللا ما سأل .

 تعقيب صالة العشاء نقالً َعن المتهّجد

ااَللّ ُهمَّ اِنَّهُ لَيحَس ل ِعلحٌم  ُجوُل اَطحلُُبهُ ُِبَطَرات َُتحطُُر َعلى قَ لحيب فَاَ  ِبَوحِضِع رِزحقي َوِاَّنَّ
ل َهُو اَمح يف اِن ال اَدحري َاىف َسهح ريح  َجَبل ىف طََلِبِه الحبُ لحداَن فََاََن فيما اَََن طاِلٌب َكاْلَح

 َوِمنح ِقَبِل َمنح َوَقدح نح اَمح يف اَرحض اَمح يف َْساء اَمح يف بَ رٍّ اَمح يف حَبحر َوَعلى يََديح مَ 
ََ َواَنحَت الَّذي تَ قحِسُمُه بُِلطحِفَك وَ  بابَُه بَِيِد ََ َواَسح ُت اَنَّ ِعلحَمُه ِعنحَد ُتَسبُِّبُه َعِلمح
َعلح اي َربِّ رِزحَقَك ل واِسعًا وَ  َِتَك اَللّ ُهمَّ َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه َواجح َمطحَلَبُه ِبَرْحح

اًل َوَمأ ِانََّك َغىِن  َعنح َخَذُه َقريبًا َوال تُ َعنِّين ِبطََلِب ما ملَح تُ َقدِّرح ل فيِه رِزحقًا فَ َسهح
ََ بِ  َِتَك َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه َوُجدح َعلى َعبحِد ِلَك َعذايب َواَََن َفقرٌي ِاىل َرْحح َفضح

 اِنََّك ُذو َفضحل َعظيم.

َن إيضًا أن يقرأ عقيَب العشاء ُسورة أقول: هذا من أدعية الّرزق ويستحّب أ
سبع مرّات وأن يقرأ يف الوترية وهي الرّكعتان جالسًا بعد العشاء مائة  اَن حزَلحَناهُ 

يف  اِقَعةُ ِاذا َوقَ َعِت الحو آية من القرآن ويستحّب أن يعتاض عن املائة آية ُسورة 
 يف الرّكعة األخرى. ُقلح ُهَو هللاُ َاَحدٌ ركعة وسورة 

 َصالة الّصبح َعن ِمْصباح المتهّجدتعقيب 

قِّ ابِِذحنِ  تُِلَف فيِه ِمَن اْلَح ِدين ِلَما اخح َك اِنََّك اَللّ ُهمَّ َصلِّ عَلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواهح
َتقيم دي َمنح َتشاُء ِاىل ِصراط ُمسح  َصلِّ َعلى اَللّ ُهمَّ وتقول عشر مرّات :  تَ هح

وح  ََ َرحِضّينَي اِبَفحَضِل َصَلواِتَك وَ ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد االح
ابِرَح َعَليحِهمح ِصياِء الرّاضنَي امل

َُة هللِا وَ  ساِدِهمح َوَرْحح بَ رَكاتُُه اِبَفحَضِل بَ رَكاِتَك َوالسَّالُم َعَليحِهمح َوَعلى اَرحواِحِهمح َوَاجح
مَّ للّ هُ اَ وهذه الّصالة واردة يوم اْلمعة أيضًا عصراً بفضل عظيم. وقل أيضًا : 
يَ يحَت َعَليحِه َعِليِّ بحَن َايب طاِلب َواَِمتحين َعلى ما ماَت َعَليح  ِيىن َعلى ما َاحح ِه َعِليُّ َاحح



تَ غحِفُر هللاَ َواَُتوبُ  وقل مائة مرّة : ابن َايب طاِلب )عليه السالم( ومائة مرّة  اِلَيحهِ  َاسح
َأُل هللَا الحعاِفَيَة  َتجرُي اِبهللِ  ومائة مرّة :َأسح َنَّةَ ة مرّة : ومائ ِمَن النّاِر َاسح أَلُُه اْلح  َوَأسح

ُوَر الحعنَي  ومائة مرّة : َأُل هللاَ اْلح قُّ الحُمبنُي ال اِل َه ِاالَّ هللاُ الحَملِ  ومائة مرّة :َأسح ُك اْلَح
 مائة مرّة:و  َصلَّى هللُا َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّدومائة مرّة الّتوحيد ومائة مرّة : 

بَ ُر َوال َحوحَل َوال قُ وَّةَ ُسبحح ُد هلِل َوال اِل هَ ِاالَّ هللاُ َوَاهللُ اَكح َمح ِاالّ اِبهلِل الحَعِليِّ  اَن هللِا َوَاْلح
مثّ َعظيِم ما شاَء هللاُ كاَن َوال َحوحَل َوال قُ وََّة ِاالّ اِبهلِل الحَعِليِّ الح ومائة مرّة : الحَعظيِم 
ُت اَللّ ُهمَّ مُ قل :  َبحح اَوُل ِمنح عحَتِصماً ِبِذماِمَك الحَمنيِع الَّذي ال يُطاَوُل َوال ُيُ َاصح

َشرِّ ُكلِّ غاِشم َوطارِق ِمنح سائِِر َمنح َخَلقحَت َوما َخَلقحَت ِمنح َخلحِقَك الّصاِمِت 
ِل بَ يحِت نَِبيَِّك ُُمح  اً ِمنح  َتِجبَوالّناِطِق يف ُجنَّة ِمنح ُكلِّ َُمُوف بِِلباس ساِبَغة َوالِء اَهح

عحِتاِف حِبَقِِّهمح  َِ خحالِص يف االح َِ ُكلِّ قاِصد ل ِاىل اَِذيَّة ِِبِدار َحصني االح
قَّ هَلُمح َوَمَعُهمح َوفيِهمح َوهِبِمح اُوال َمنح   واَلوحا َواُجاِنُب َوالَّتَمسُِّك حَبَبحِلِهمح ُموِقناً اَنَّ اْلَح

ين اَللّ ُهمَّ هِبِمح  عاِدَي ِمنح َشرِّ ُكلِّ ما اَتَّقيِه اي َعظيُم حَ َمنح جانَ ُبوا فَاَِعذح ََ َجزحُت االح
ِ اَيحديِهِم َسّدًا َوِمنح َخلحفِ  رحِض ِاَّن َجَعلحنا ِمنح بَ نيح ََ ِهمح َعيّن بَِبديِع السَّمواِت َواالح

 َسّداً فَاَغحَشيحناُهمح فَ ُهمح ال يُ بحِصُروَن .

ء أمري املؤمنني )عليه َوهذا ُدعاء يدعى به يف كّل صباح ومساء وهو ُدعا
السالم( ليلة املبيت وروي يف التهذيب اّن من قال بعد فريضة الفجر عشر 

ِدِه َوال َحوحَل َوال قُ َوَة ِااّل اِبهلِل الحَعِلِي امرّات :  لحَعِظيِم ُسبححاَن هللِا الحَعِظيِم َوحِبَمح
دار( أو اهلرم ام العافاه هللا تعاىل من العمى واْلنون واْلذام والفقر واهلدم )اهند

)اخلرافة عند اهلرم( وروى الرليين عن الّصادق )عليه السالم( اّن من قال بعد 
ِم هللِا الرَّْحح ِن الرّ فريضة الّصبح وفريضة املغرب سبع مرّات :  َحي ِم ال َحوحَل ِبسح

نوا  البالء أهوهنا أ َدفع هللا عنُه َسبعني نوعاً منَوال قُ َوَة ِاالّ اِبهلِل الحَعِلِى الحَعِظيِم 
الرّيح والربص واْلنون وإن كان شقيًّا ُمى من االشقياء وكتب من الّسعداء 
وروي عنه )عليه السالم( أيضًا للّدينا واآلخرة ولوجِع الَعني هذا الُدعاء بعد 

أَُلَك حِبَقِّ ُُمَمَّد َوآِل ُمَُ فريضيت الّصبح واملغرب :  َصلِّ  مَّد َعَليحكَ اَللّ ُهمَّ ِايّن َأسح
َعِل النُّوَر يف َبَصري َوالحَبصريََة يف ديين َوالحَيقنيَ   يف قَ لحيب َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواجح



َر َلَك اَبَ  خحالَص يف َعَملي َوالسَّالَمَة يف نَ فحسي َوالسََّعَة يف رِزحقي َوالشُّرح َِ داً َواالح
َتين .  ما اَب حَقي ح

الداعي عن الّرضا )عليه السالم( اّن من أقول : روى الشيخ ابن فهد يف عّدة 
قال عقيب صالة الّصبح هذا القول ما سأل هللا حاجة إاّل تيّسرت له وكفاه 

 هللا ما أَهّه :

ِم هللِا َوَصلَّى هللاُ َعلى ُُمَمَّد وآلِِه َواُفَ وُِّض اَمحرىي ِاىَل هللِا ِانَّ هللَا بَ  صرٌي اِبلحِعباِد ِبسح
ظّاِلمنَي اِت ما َمَرُروا ال اِل َه إاّل أَنحَت ُسبححاَنَك ِايّن ُكنحُت ِمَن الفَ َوقاُه هللُا َسيِّئ

بُ َنا هللاُ  َتَجبحنا لَُه َوَْنَّيحناُه ِمَن الحَغمِّ وََكذِلَك نُ نحِجي الحُمؤحِمننَي َحسح َونِعحَم الحوَكيُل  فَاسح
ُهمح سُ  ء هللاُ ال َحوحَل َوال قُ وََّة ِاالّ وٌء ما شافَاحنَ َقَلُبوا بِِنعحَمة ِمَن هللِا َوَفضحل ملَح َُيحَسسح

 اِبهلل ما شاَء هللاُ ال ما شاَء الّناُس ما شاَء هللاُ َوِانح َكرَِه الّناُس َحسحيبَ الرَّبُّ ِمنَ 
يبَ الرّازُِق ِمَن الحَمرحُزوقنَي حَ  ُمحُلوقنَي َحسح ََ اِلُق ِمَن الح يبَ الحَمرحبُوبنَي َحسحيبَ اخلح سح

 َمنح  ب الحعاَلمنَي َحسحىب َمنح ُهَو َحسحيب، َحسحيب َمنح ملَح يَ َزلح َحسحيب، َحسحيبهللاُ رَ 
ُهَو َربُّ كاَن ُمذح ُكنحُت ملَح يَ َزلح َحسحيب، َحسحيبَ هللُا الاِل َه ِااّل ُهَو َعَليحِه تَ وَكَّلحُت وَ 

 الحَعرحِش الحَعظيِم .

الم مرقده يف كتاب دار السّ  أقول: حرى شيخنا ثقة االسالم الّنوري نّور هللا
عن شيخه املرحوم العامل الّرابيّن اْلاج املوىل فتحعلّي الّسلطان آابدي )رْحه 
هللا( اّن األخوند املوىل ُمّمد صادق العراقي كان يف غاية الّضيق والُعسرة 
والّضرّاء ومضى عليِه كذلك زمان فلم جيد من كربه فرجاً وال من ضيقه ُمرجاً 

 ليلة يف املنام كأنّه يف واد يِتاءى فيه خيمة عظيمة عليها قّبة فسأل اىل أن رأى
عن صاحبها فقيل فيه الرهف اْلصني وغياث املضطّر املسترني اْلّجة القائم 
املهدّي املنتظر عّجل هللا تعاىل فرجه فأسر  الّذهاب اليها فلّما وافاه صلوات 

ه غّمه ج به َهّه ويدفع بهللا عليه شرى عنده سوء حاله وسأل عنه دعاء يفر 
فأحاله )عليه السالم( اىل سّيد من ولده واىل خيمته فخرج من حضرته ودخل 
يف تلك اخليمة فرأى الّسّيد الّسند واْلرب املعتمد العامل األجمد املؤيّد جناب 



السّيد ُمّمد الّسلطان آابدي قاعداً على سجادته مشغوالً بدعائه وقراءته فذكر 
ما أحال عليه حّجة امللك العالّم فعّلمه دعاء يسترفي به  له بعد الّسالم

ضيقه ويستجلب به رزقه فانتبه من نومه والّدعاء ُمفوظ يف خاطره فقصد 
بيت جناب الّسيد وكان قبل تلك الّرؤاي َنفرًا عنه لوجه ال يذكره فلّما أاته 

ه فلّما سّلم بودخل عليه رآه كما يف الّنوم على ُمصالّه ذاكرًا ربّه مستغفرًا ذن
عليه أجابه وتبّسم يف وجهه كأنّه عرف القضّية فسأل عنه ما سأل عنه يف 
الّرؤاي فعّلمه من حينه عني ذاَ الّدعاء فدعا به يف قليل من الّزمان فصبت 
عليه الّدنيا من كّل َنحية ومران وكان املرحوم اْلاج املوىل فتحعلي )رْحه هللا( 

ًا من وقد أدركه يف أواخر عمره وتلّمذ عليه شطر  يثين على الّسيد ثناًء بليغاً 
 الّزمان وأّما ما عّلمه الّسيد يف اليقظة واملنام فثالثة اُمور :

 اي فَ تَّاحُ  االّول : أن يذكر عقيب الفجر سبعني مرّة واضعاً يده على صدره

. 

الثاين : أن يواظب على هذا الّدعاء املروي يف الرايف وقد عّلمه النيّب )صلى 
هللا عليه وآله وسلم( رجاًل من أصحابه ُمبتلًى ابلّسقم والفقر فما لبث أن 

يِّ ذهب عنه الّسقم والفقر   الَّذى ال ال َحوحَل َوال قُ وََّة ِاالّ اِبهلِل تَ وَكَّلحُت َعَلى اْلَح
ُد هلِل الَّذى ملَح يَ تَِّخذح َوَلداً َوملَح َيُرنح لَُه َشريٌك ىِف الحمُ  َمح ِك َوملَح َيُرنح لَُه لح َُيُوُت َواْلح

برياً . حُه َترح  َوىِل  ِمَن الذُّلِّ وََكربِّ

 8الثالث : أن يدعو يف دبر صالة الغداة ابلّدعاء اّلذي رواه ابن فهد ص 
وينبغي أن يغتنم هذه األوراد َويداوم عليها وال يغفل عن آثرها واعلم انّه 

الذكار يداً والّدعوات وايستحّب سجدة الّشرر عقيب الّصلوات استحباابً اك
املأثورة فيها كثرية وقد روي عن الّرضا )عليه السالم( قال : ان شئت فقل فيها 
مائة مرّة شرراً شرراً وإن شئت فقل مائة مرّة عفواً عفواً وعنه )عليه السالم( 
قال : أدىن ما جيزي يف سجدة الّشرر أن يقول ثالثً: شرراً هلل واعلم ايضاً 

ية وأذكاراً كثرية واردة عند طلو  الّشمس وعند غروهبا مأثورة عن اّن لنا أدع



الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم(واالئمة الطّاهرين )عليهم السالم( وقد 
حرضت اآلايت واألخبار حتريضًا ورغبت ترغيبًا يف احملافظة على هاتني 

 الّساعتني وَنن نقتصر ُهنا على ذكر عّدة من االدعية املعتربة .

روى مشايخ اْلديث إبسناد ُمعتربة عن الصادق )عليه السالم(  : االّول
انّه قال : فريضة على كّل مسلم أن يقول قبل طُلو  الّشمس عشراً وقبل غروهبا 

ُد ُُييي وَ  : عشراً  َمح َدُه ال َشريَك َلُه َلُه الحُملحُك َوَلُه اْلح ُُييُت ال اِل َه ِاالّ هللاُ َوحح
ريح َوُهَو َعلى ُكلِّ َشيء َقديرٌ َوُُيحي َوُُييتُ  وورد  . ي َوُهَو َحي  ال َُيُوُت بَِيِدِه اخلَح

 . يف بعض الّرواايت إّن ذلك يقضى قضاء إذا تَر فإنّه الزم

الثاين : وروي بطرق ُمعتربة عنه )عليه السالم( ايضًا قل قبل طُلو  الّشمس 
ياطنِي يِع الحَعليِم ِمنح ََهَزاِت الشَّ اَُعوُذ اِبهلِل السَّم : وقبل غُروهبا َعشر مرّات

 َواَُعوُذ ابهلِل اَنح َُيحُضُروِن ِانَّ هللَا ُهَو السَّميُع الحَعليُم .

الثالث : ايضًا عنه )عليه السالم( قال : ما ُينعرم أن تقولوا يف كّل صباح 
 : ومساء ثالث مرّات

التُزِغح قَ لحىب بَ عحَد ِاذح قَ لحىب َعلى ديِنَك وَ  اَللّ ُهمَّ ُمَقلَِّب الحُقُلوِب َواالَبحصاِر ثَ بِّتح 
ًَة اِنََّك اَنحَت الحوّهاُب َوَاِجرحىن ِمَن الّناِر ِبَرْححَ  ِتَك َهَدي حَتىن َوهحبح ىل ِمنح َلُدنحَك َرْحح
ََتَك َوِانح  رى َواَوحِسعح َعَلىَّ ىف رِزحقى َوانحُشرح َعَلىَّ َرْحح نحُت  كُ اَللّ ُهمَّ امحُددح ىل ىف ُعمح

ََ ىف اُمِّ الحِرتاِب َشِقّياً فَاحَجعحلىن َسعيداً فَِانََّك ََتحُحو ما َتشاءُ َوتُ ثح  ََ ِعنحَد ِبُت َوِعنحَد
 اُمُّ الحِرتاِب .

 : الرابع : ايضاً عنه )عليه السالم( قل يف كّل صباح ومساء

ُد هلِل َكما ُيُِ  َمح َعُل ما َيشاءُ َغي حرُُه اْلح َعُل ما َيشاءُ َوال يَ فح َمُد هلِل الَّذى يَ فح بُّ هللاُ َاْلح
ُلُه اَللّ ُهمَّ اَدحِخلحىن ىف ُكلِّ َخريح اَدحَخلحَت في ُد هلِل َكما ُهَو اَهح َمح ِه ُُمَمَّداً اَنح ُُيحَمَد اْلح



ىن ِمنح كُ  رِجح َت ِمنحُه ُُمَمَّداً َوآَل ُُمَمَّد َصلَّ َوآَل ُُمَمَّد َوَاخح َرجح ى هللاُ َعلى لِّ َشرٍّ َاخح
 . ُُمَمَّد وآِل ُُمَمَّد

ُد هلِل  : اخلامس : قل يف كّل صباح ومساء عشر مرّات َمح ُسبححاَن هللِا َوَاْلح
بَ رُ  ت وسيأيت اومن َدعوات الّصباح واملساء ُدعاء الَعَشر  َوال اِل َه ِاالَّ هللاُ َوَاهللُ اَكح

 ذِكرُه يف َدَعواِت أاّيم االسُبو  نقالً عن ُملحقات الّصحيفة الّسجاديّة .

  

 : الفصل الثالث

 االدعية اليومية 

 دُعاُء يَْوِم االَحد  

لَ  َلُه َوال اَعحَتِمُد ِااّل قَ وح َلُه َوال َاخحشى ِاالّ َعدح ِم هللِا الَّذى ال اَرحُجو ِاالّ َفضح ُه َوال ِبسح
ِو وَ  َتجرُي اي َذا الحَعفح واِن َوِمنح الرِّضحواِن مِ   اُمحِسُك ِاالّ حِبَبحِلِه ِبَك اَسح َن الظُّلحِم َوالحُعدح

ِة قَ بحَل التَّ  ََدثِن َوِمِن انحِقضآِء الحُمدَّ زاِن َوَطوارِِق اْلح حح ََ اَهُِّب ِغرَيِ الزَّماِن َوَتواتُِر االح
تَ رحشِ   وَ  ََ َاسح ِة َوِااّي َتعنيُ الحُعدَّ صحالُح َوِبَك َاسح َِ َِتُِن ُد ِلما فيِه الصَّالُح َواالح  فيما يَ قح

ََ اَرحَغُب ىف لِباِس الحعاِفَيِة َوََتاِمها َوُُشُوِل السَّ  اُح َوِااّي ْنح َِ الَمِة ِبِه النَّجاُح َواالح
َِتُِز ِبُسلحط ِنَك ِمنح َجوحِر اَوَدواِمها َواَُعوُذ ِبَك اي َربِّ ِمنح ََهَزاِت الشَّياطنِي َوَاحح

َعلح َغدى َوما بَ عحَدُه اَفحَضلَ   السَّالطنِي فَ تَ َقبَّلح ما كاَن ِمنح َصالتى َوَصوحمى َواجح
َفظحىن ىف يَ قحَظىت َون َ  وحمى فَانحَت ِمنح ساَعىت َويَ وحمى َواَِعزَّىن ىف َعشرَييت َوقَ وحمى َواحح

ٌر حاِفظًا َواَنحَت اَرحَحُم الرّاِْحنَي اَ  ىف يَ وحمى هذا َوما  للّ ُهمَّ ِاىّن اَب حرَأ اِلَيحكَ هللُا َخي ح
جابَِة  َِ ِلُص َلَك ُدعائى تَ َعرُّضاً ِلالح اِد َواُخح ْلح َِ َِ َواالح رح بَ عحَدُه ِمَن االححاِد ِمَن الشِّ
 َواُقيُم َعلى طاَعِتَك َرجاًء ِلاِلثبَِة َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َخريحِ َخلحِقَك الّداعى ِاىل

َفظحىن ِبَعيحِنَك الَّىت ال تَناُم وَ َحقَِّك َواَ  ََ الَّذى ال ُيضاُم َواحح ِتمح ِعزَّىن ِبِعزِّ اخح
رى اِنََّك اَنحَت الحَغُفوُر الرَّحيُم .  اِباِلنحِقطاِ  اِلَيحَك اَمحرى َو اِبلحَمغحِفَرِة ُعمح



 دُعاُء يَْوِم االثنين

ِهدح َاَحداً حنَي فَ  َِ الَّذى ملَح ُيشح ُد هلِل َمح رحَض وَ َاْلح ََ الَاُتَََّذ ُمعيناً طََر السَّمواِت َواالح
دانِيَِّة َكلَّ  هلِيَِّة َوملَح يُظاَهرح يف الحَوحح َِ لحُسُن حنَي بَ رَأ النََّسماِت ملَح ُيشاَرَح ىِف االح ََ ِت االح

َبابَِرةُ هلَِ  بَ َعنح غايَِة ِصَفِتِه َوالحُعُقوُل َعنح ُكنحِه َمعحرِفَِتِه َوَتواَضَعِت اْلح ِتِه َوَعَنِت الحُوُجوُه ي ح
ُد ُمَتواتِراً ُمتَِّسقاً َوُمتَ  َمح َيِتِه َوانحقاَد ُكلُّ َعظيم لَِعَظَمِتِه فَ َلَك اْلح تَ وحِسقاً خِلَشح والِياً ُمسح

َعلح اَوََّل يَ وحمى ه ذا َوَصَلواتُُه َعلى َرُسولِِه اََبدًا َوَسالُمُه داِئمًا َسرحَمدًا اَللّ ُهمَّ اجح
طُهُ َجزٌَ  وحَسطَهُ َفالحاً َوآِخَرهُ َْناحاً َواَُعوذُ ِبَك ِمنح يَ وحم اوَّلُهُ فَ زَ ٌ َواَوسَ َصالحاً َواَ 

تُهُ  ر َنَذرحتُُه وَُكلِّ َوعحد َوَعدح تَ غحِفُرََ ِلُرلِّ َنذح د َو آِخرُُه َوَجٌع اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح  وَُكلِّ َعهح
أَُلكَ  تُُه مُثَّ ملَح َاِف بِِه َوَأسح ََ ِعنحدى فَاُيَّ  عاَهدح ََ اَوح ىف َمظاملِِ ِعباِد ا َعبحد ِمنح َعبيِد

ِسِه اَوح ىف ِعرحضِ  ُتها ِااّيُه ىف نَ فح ِه اَوح ىف اََمة ِمنح ِاماِئَك كاَنتح َلُه ِقَبلى َمظحِلَمٌة ظََلمح
ُتُه هِبا اَوح حَتاُمٌل َعَليحهِ  ِلِه َوَوَلِدِه اَوح غيَبٌة اغحتَ ب ح ِبَيحل اَوح َهوًى اَوح اَنَ َفة  مالِِه اَوح ىف اَهح

يَّة اَوح رايءاَوح َعَصِبيَّة غائِباً كاَن اَوح شاِهداً َوَحّياً كاَن اَوح َميِّتاً فَ َقُصرَ  تح َيدى اَوح ْحَِ
اجاتِ  أَُلَك اي َمنح َُيحِلُك اْلح عى َعنح َردِّها اِلَيحِه َواحلَتَحلُِّل ِمنحُه َفَأسح  َوِهَى َوضاَق ُوسح

َتجي رَِعةٌ ِاىل ِاراَدتِِه اَنح ُتَصِليَّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِ ُمسح ُُمَمَّد َواَنح تُ رحِضَيُه  َبةٌ ِلَمِشيَِّتِه َوُمسح
ُقُصَك الحَمغحِفَرُة َوال تَ  ًَة اِنَُّه ال تَ ن ح ََ َرْحح ََ َعىّن ِبا ِشئحتح َوتَ َهَب ىل ِمنح ِعنحِد ُضرُّ

ِ نِعح الحَموحِهَبُة اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي اَللّ  ِ  ُهمَّ اَوحِلىن ىف ُكلِّ يَ وحم اث حنَ نيح تَ نيح ِ ِمنحَك ثِن ح َمتَ نيح
لُه وَ  َِ ال يَ غحِفُر َسعاَدًة ىف اَوَّلِِه ِبطاَعِتَك َونِعحَمًة ىف اِخرِِه ِبَغحِفَرِتَك اي َمنح ُهَو االح

 الذُّنُوَب ِسواُه .

 دُعاُء يَْوِم الثاّلثاء

ُد َحقُّ  َمح َِ َواْلح ُد هلِل َمح َتِحقُُّه َْححداً َكثرياً َواَُعوُذ بِِه مِ َاْلح نح َشرِّ نَ فحسى ِانَّ ُه َكما َيسح
ّماَرةٌ اِبلسُّوِء ِاالّ ما َرِحَم َرّّب َواَُعوذُ بِِه ِمنح َشرِّ الشَّيحطاِن الَّذى يَ  ََ زيُدىن الن َّفحَس اَل

َِتُِز ِبِه ِمنح ُكلِّ َجّبار فاِجر َوُسلحط ائِر َوَعُدّو قاِهر اَللّ ُهمَّ ان جَذنحباً ِاىل َذنحىب َوَاحح
َعلحىن ِمنح ِحزحِبَك فَِانَّ ِحزح  ََ ُهُم الحغالُِبوَن َواجح ََ فَِانَّ ُجنحَد َعلحىن ِمنح ُجنحِد َبَك ُهُم اجح

لِيآِئَك فَِانَّ أولياءَ ال َخوحٌف َعَليحِهمح َوال ُهمح َُيح  َعلحىن ِمنح اَوح ِلُحوَن َواجح َزنُوَن الحُمفح
ا داُر مَ  اَللّ ُهمَّ  َمةُ اَمحرى َوَاصحِلحح ىل اِخَرتى فَِاهنَّ َقّرى َواِلَيحها َاصحِلحح ىل ديىن فَِانَّهُ ِعصح



َيوَة زايَدًة ىل ىف ُكلِّ َخريح َوالحَوفاَة راَحةً  َعِل اْلح  ىل ِمنح  ِمنح جُماَوَرِة اللِّئاِم َمَفّرى َواجح
ِة الح ُكلِّ َشرٍّ اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد خا ُمرحَسلنَي َوَعلى آلِِه َتَِ النَِّبّينَي َو ََتاِم ِعدَّ

َتَجبنَي َوَهبح ىل ىِف الثُّالثِء َثالثً  ال َتدَ ح ىل  الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن َوَاصححاِبِه الحُمن ح
َتُه َوال َعُدّواً ِاالّ َدفَ عحَتُه بِِبسح  اِء مِ َذنحباً ِاالّ َغَفرحَتُه َوال َغّماً ِاالّ اَذحَهب ح ْسح ََ  هللِا َخريحِ االح

َتجح  روه اَوَّلُُه َسَخطُُه َواَسح ِفُع ُكلَّ َمرح َتدح رحِض َوالسَّماِء َاسح ََ ِم هللِا َربِّ االح ِلُب  ِبسح
ساِن . حح َِ راِن اي َوِلَّ االح ِتمح ىل ِمنحَك اِبلحُغفح  ُكلَّ َُمحُبوب اَوَّلُُه ِرضاُه فَاخح

 دُعاُء يَْوِم االربَعاء

دُ  َمح َِ الَّذى َجَعَل اللَّيحَل لِباساً َوالن َّوحَم ُسبااتً َوَجَعَل النَّهاَر ُنُشور  َاْلح ُد هلِل َمح اً َلَك اْلح
َقِطُع اَ  َبداً َوال اَنح بَ َعث حَتىن ِمنح َمرحَقدى َوَلوح ِشئحَت َجَعلحَتُه َسرحَمداً َْححداً داِئماً ال يَ ن ح

الِئُق َعَدداً اَللّ ُهمَّ لَ  ُد اَنح َخَلقحَت َفَسوَّيح ُُيحصى َلهُ اخلَح َمح َت َوَقدَّرحَت َوَقَضيحَت َك اْلح
يَ يحَت َواَمحَرضحَت َوَشَفيحَت َوعافَ يحَت َواَب حَليحَت َوَعَلى الحَعرحِش اسح  تَ َويحَت َواََمتَّ َوَاحح

تَ َويحَت اَدحُعوََ ُدعاَء َمنح َضُعَفتح َوسيَلُتُه َوان حَقطََعتح حيَلتُ   هُ َوَعَلى الحُملحِك احح
َِتَك فاقَ ُتهُ وَ  َتدَّتح ِاىل َرْحح تَ َرَب َاَجُلهُ َوَتداىن ىِف الدُّنحيا اََمُلهُ َواشح ريِطِه َواق ح َعظَُمتح لِتَ فح
بَ ُتُه َفَصلِّ عَ  ِهَك تَ وح َرتُُه َو َكثُ َرتح زَلَُّتُه َوَعث حرَتُُه َوَخُلَصتح ِلَوجح لى ُُمَمَّد خاَتَِ َحسح

ِل بَ يح  َة ُُمَمَّد َصلَّى هللُا َعَليحِه ِتِه الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن َوارحزُقحىن َشفاعَ النَِّبّينَي َوَعلى اَهح
بَ َتُه اِنََّك اَنحَت اَرحَحُم الرّاِْحنَي اَللّ ُهمَّ اقحِض ىل ىِف  رحبَعاِء  َوآلِِه َوال حَتحرِمحىن ُصحح ََ االح

َعلح قُ وَّتى ىف طاَعِتَك َوَنشاطى ىف ِعباَدِتَك وَ  دى رَ اَرحبَعًا ِاجح غحَبىت ىف َثواِبَك َوزُهح
 فيما يُوِجُب ىل اَليَم ِعقاِبَك اِنََّك َلطيٌف ِلما َتشاءُ .

 دُعاُء يَْوِم الَخِميس

َرتِهِ َوجاءَ اِبلنَّهاُر ُمبحِصراً ِبرَ  َِ الَّذى اَذحَهَب اللَّيحلَ ُمظحِلماً ِبُقدح ُد هلِل َمح َِتهِ وََكساىن َاْلح ْحح
محث ضياءه َواَن ىف نِعحَمِتهِ  ََ َتىن لَُه فَاَبحِقىن اِل الِِه َوَصلِّ َعَلى النَّىبِّ اَللّ ُهمَّ َفَرما اَب حَقي ح

اّيِم اِبرحِتراِب ا ََ ِِه ِمَن اللَّياىل َواالح ُمارِِم ُُمَمَّد َوآلِِه َوال تَ فحَجعحىن فيِه َوىف َغريح ََ لح
َرُه َوَخي حَر ما فيِه َوخَ  ِتساِب الحَمآمثِِ َوارحزُقحىن َخي ح َر ما ب َ َواكح عحَدُه َواصحِرفح َعىّن َشرَُّه ي ح

الِم اَتَ َوسَُّل اِلَيحَك َوحِبُ  سح َِ رحَمِة الحُقرحآِن َوَشرَّ ما فيِه َوَشرَّما بَ عحَدُه اَللّ ُهمَّ ِاىّن ِبِذمَِّة االح



ِفُع َلدَ  َتشح َك فَاعحِرِف يح اَعحَتِمُد َعَليحَك َوِبَُحمَّد الحُمصحطَفى َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه َاسح
 ىل اَللّ ُهمَّ ِذمَّىِتَ الَّىت َرَجوحُت هِبا َقضاَء حاَجىت اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي اَللّ ُهمَّ اقحضِ 

َميِس ََخحسًا ال يَ تَِّسُع هَلا ِاالّ َكَرُمَك َوال يُطيُقها ِااّل نَِعُمَك َسالَمًة اَ  ىِف  قحوى اخلح
َتِحقُّ  اِل ِمَن الّرِزحِق  هِبا َجزيَل َمُثوبَِتَك َوَسَعًة ىِف  هِبا َعلى طاَعِتَك َوِعباَدًة اَسح اْلح

ُمُ  ِنَك َوََتحَعَلىن ِمنح َطوارِِق اهلح َوحِف اِبَمح الِل َواَنح تُ ؤحِمَنىن ىف َمواِقِف اخلح وِم َوالحُغُموِم اْلَح
َعلح تَ َوسُّلى بِِه شاِفعًا ي َ  ِنَك َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواجح َم الحِقاَمِة وح ىف ِحصح

 َنِفعاً اِنََّك اَنحَت اَرحَحُم الّرِْحنَي .

 دُعاُء يَْوِم الُجمعَة

ياِء  شح ََ ياِء َواالحِخِر بَ عحَد فَناِء االح حح َِ نحشاِء َواالح َِ وَِّل قَ بحَل االح ََ َِ االح ُد هلِل َمح َاْلح
يُب َمنح َدعاُه َوال َيَ  الحَعليِم الَّذى ال يَ نحسى َمنح ذََكَرُه َوال يَ ن حُقُص َمنح َشَرَرُه َوال

ِهُد ََجيَع  ََ وََكفى ِبَك َشهيدًا َواُشح ِهُد يَ قحَطُع َرجاَء َمنح َرجاُه اَللّ ُهمَّ ِاىّن اُشح
ِلَك َمالِئَرِتَك َوُسّراَن َْسواِتَك َو َْحََلَة َعرحِشَك َوَمنح بَ َعثحَت ِمنح اَنحِبياِئَك َوُرسُ 

ناِف َخلحِقَك اَ  َهُد اَنََّك اَنحَت هللُا ال اِل َه ِااّل اَنح َواَنحَشأحَت ِمنح َاصح ََ يّن َاشح َد َت َوحح
 َعَليحِه ال َشريَك َلَك َوال َعديَل َوال ُخلحَف لَِقوحِلَك َوال تَ بحديَل َواَنَّ ُُمَمَّداً َصلَّى هللاُ 

ََ َوَرُسوُلَك اَّدى ما َْحَّلحَتُه ِاىَل الِعباِد َوجاَهَد يف هللِا  زَّ َوَجلَّ َحقَّ عَ َوآلِِه َعبحُد
ٌق ِمَن الحِعقابِ  هاِد َواَنَّهُ َبشََّر ِبا ُهَو َحق  ِمَن الثَّواِب َواَنحَذَر ِبا ُهَو ِصدح  اَللّ ُهمَّ اْلِح

يَ ي حَتين َوال تُزِغح قَ لحيب بَ عحَد ِاذح َهَدي حَتين َوَهبح ل  ِمنح َلُدنحَك ثَ بِّتحين َعلى ديِنَك ما َاحح
َعلحين ِمنح اَتح َرْححًَة اِنََّك اَ  باِعِه نحَت الحَوّهاُب َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوَعلى آِل ُُمَمَّد َواجح

ُُمعاِت َوما اَوحَجبحتَ  داِء فَ رحِض اْلح ََ َرتِِه َوَوفِّقحين اِل ُشرحين يف ُزمح  َعَليَّ َوشيَعِتِه َواحح
ِلها ِمَن الحَعطاِء يف يَ وحِم اْلحَ  هح ََ َت اِل اِء اِنََّك اَنحَت الحَعزيُز ز فيها ِمَن الطّاعاِت َوَقَسمح

ريُم .  اْلَح

 دُعاُء يَْوِم السَّْبتِ 

ِم هللِا َكِلَمةُ الحُمعحَتِصمنَي َوَمقاَلةُ الحُمَتَحّرِزيَن َواَُعوذُ اِبهللِ َتعاىل ِمنح  ائِريَن ِبسح  َجوحِر اْلح
اِسديَن َوبَ غحِي الظّاِلمنَي َوَاْححَُدُه فَ وحَق َْححِد اْلح  ِمديَن اَللّ ُهمَّ اَنحَت الحواِحُد اوََكيحِد اْلح



ِمَك َوال تُنازَ ُ ىف ُملحِرَك َأسح  أَُلَك ِبال َشريِك َوالحَمِلُك ِبال ََتحليك ال ُتضادُّ ىف ُحرح
ََ ما تَ ب ح  ِر نُ عحما ََ َوَرُسوِلَك َواَنح تُوزَِعىن ِمنح ُشرح ُلُغ ّب اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َعبحِد

ََ َواَنح  قاِق َمثُ  غايَةَ رِضا ِتحح وبَِتَك بُِلطحِف تُعيَنىن َعلى طاَعِتَك َولُُزوِم ِعباَدِتَك َواسح
َتىن َوتُ َوفَِّقىن ِلما يَ ن حفَ  يَ ي ح ُعين ما ِعنايَِتَك َوتَ رحَْحَين ِبَصّدى َعنح َمعاصيَك ما َاحح

ري َوحَتُ َّ بِِتالَوتِِه ِوزحري َوََتح  رََح ِبِرتاِبَك َصدح َتين َواَنح َتشح َنَحيِنَ السَّالَمَة ىف اَب حَقي ح
رى ساَنَك فيما بَِقَى ِمنح ُعمح َل اُنحسي َوتُِتمَّ ِاحح   ديىن َونَ فحسى َوال ُتوِحَش ّب اَهح

َسنحَت فيما َمضى ِمنحُه اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  َكما َاحح

  

 : الفصل الرابع

 : في فضل ليلة الجمة ونهارها وأعمالها 

باهة رها ُيتازان على ساير الّليال واالاّيم ْسّواً وشرفاً وناعلم اّن ليلة اْلُمعة وهنا
)صلى هللا عليه وآله وسلم( قال : اّن ليلة اْلمعة وهنارها أربع  ، روي عن الّنيبّ 

وعشرون ساعة، هلل عّز وجّل يف كّل ساعة ستمائة ألف عتيق من الّنار. وعن 
الّشمس من يوم اخلميس الّصادق )عليه السالم( قال : َمن َمات ما بني زوال 

اىل زوال الّشمس من يوم اْلُمعة اعاذه هللا من ضغطة القرب وعنه )عليه السالم( 
أيضًا قال : اّن للجمعة حّقًا فااّيَ أن تضّيع حرمته أو تقصر يف شيء من 
 عبادة هللا والتقّرب اليه ابلعمل الّصاحل وتَر احملارم كّلها فاّن هللا تعاىل يضاعف

ت وُيحو الّسيئات ويرفع فيه الّدرجات ويومه مثل ليلته فان فيه اْلسنا
استطعت أن حتييها ابلّدعاء والصالة فافعل فاّن هللا تعاىل يرسل فيها املالئرة 
اىل الّسماء الّدنيا لتضاعف فيها اَْلَسنات وَتحو فيها الّسيئات واّن هللا واِسع  

دعو يف ل : اّن املؤمن ليكرمي. وأيضاً يف حديث معترب عنه )عليه السالم( قا
اْلاجة فيؤّخر هللا حاجته اّليت سأل اىل يوم اْلمعة ليخّصه بفضله )أي 
ليضاعف له بسبب فضل يوم اْلمعة( وقال ملّا سأل اخوة يوسف يعُقوب أن 



تَ غحِفُر َلُرمح َريّب( مثّ أّخر االستغفار اىل الّسحر  يستغفر هلم ، قال : )َسوحَف َاسح
 ي يستجاب له .من ليلة اْلمعة ك

وعنه أيضًا قال : اذا كان ليلة اْلمعة رفعت حيتان البحور رؤوسها ودواب 
وعن الباِقر  َربّنا ال تُ َعذِّبحنا ِبُذنُوب االدمّيني الرباري مّث َندت بصوت طلق

)عليه السالم( قال : اّن هللا تعاىل ليأمر ملراً فينادي كّل ليلة َجعة من فوق 
ىل آخره: اال عبد مؤمن يدعوين الخرته ودنياه قبل طُلو  عرشه من أّول الليل ا

الفجر فأجيبه ؟ أال عبد مؤمن يتوب اّل من ذنوبه قبل طلو  الفجر فأتوب 
عليهم أال عبد مؤمن قد قِّتت عليِه رزقه فيسألين الّزايدة يف رزقه قبل طلو  

طلو   لالفجر فأزيده وأوسع عليه؟ أال عبد مؤمن سقيم فيسألين أن أشفيه قب
الفجر فاعافيه؟ اال عبد مؤمن مغموم ُمبوس يسألين أن اطلقه من حبسه 
وأفرّج عنه قبل طلو  الفجر فأطلقه واخّلي سبيله؟ أال عبد مؤمن مظلوم يسألين 
أن آخذ له بظالمته قبل طلو  الفجر فأنتصر له وآخذ بظالمته ؟ قال : فال 

ّن هللا  )عليه السالم( قال : ايزال ينادي حىّت يطلع الفجر. وعن أمري املؤمنني
اختار اْلُمعة فجعل يومها عيداً واختار ليلتها فجعلها مثلها واّن من فضلها 
أن ال يسأل هللا عّزوجّل أحد يوم اْلُمعة حاجة ااّل استجيب له وان استحّق 
قوم عقااًب فصادفوا يوم اْلمعة وليلتها صرف عنهم ذلك ومل يبق شيء ممّا 

ومها له االّ أبرمه يف ليلة اْلمعة، فليلة اْلمعة أفضل الّليال وياحرمه هللا وفضّ 
أفضل االاّيم ، وعن الّصادق )عليه السالم( قال : اجتنبوا املعاصي ليلة اْلمعة 
فاّن الّسيئة مضاعفة واْلسنة مضاعفة ومن تَر معصية هللا ليلة اْلُمعة غفر 

 ما عمل ة ِبعصية أخذه هللا برلّ هللا له كّل ما سلف وَمن ابرز هللا ليلة اْلُمع
 يف ُعمره وضاعف عليه العذاب هبذه املعصية .

وبسند معترب عن الّرضا )عليه السالم( قال : قال رسول هللا )صلى هللا عليه 
وآله( : اّن يوم اْلُمعة سّيد االاّيم يضاعف هللا عّزوجّل فيه اْلسنات وُيحو 

ف فيه يب فيه الّدعوات ويرشفيه الّسّيئات ويرفع فيه الّدرجات ويستج



الررابت ويقضي فيِه اْلوائج العظام وهو يوم املزيد هلل فيِه عتقاء وطلقاء من 
الّنار، ما دعا فيه أحد من الّناس وعرف حّقه وحرمته ااّل كان حّقًا على هللا 
عّزوجّل أن جيعله من عتقائه وطُلقائه من النّار، فان مات يف يومه أو ليلته 

وبعث آمنًا وما استخّف أحد حبرمته وضيع حّقه ااّل كان حّقاً  مات شهيداً 
على هللا عّزوجّل أن يصليه َنر جهّنم ااّل أن يتوب وابسناد معتربة عن الباقر 
)عليه السالم( قال : ما طلعت الّشمس بيوم أفضل من يوم اْلمعة واّن كالم 

ن الّصادق ترب عالّطري اذا لقي بعضها بعضاً سالم سالم يوم صاحل وبسند مع
)عليه السالم(قال : من وافق منرم يوم اْلُمعة فال يشتغلّن بشيء غري العبادة 
فاّن فيه يُغفر للعباد وتنزل عليهم الّرْحة وفضل ليلة اْلُمعة وهنارها أكثر من 

 أن يُورد يف هذه الوجيزة .

 أّما أْعماُل لَيلِة الُجمعةِ 

 فرثرية وُهنا نقتصر على عّدة منها :

بَ ُر َوال اِل َه إاّل هللاُ  ول : االكثار من قولاال واالكثار من  ُسبححاَن هللِا َوهللاُ اَكح
الصالة على ُمّمد وآله فقد روي اّن ليلة اْلمعة ليلتها غرّاء ويومها يوم زاِهر 

بَ ُر َوال اِل هَ إالّ هللاُ  فاكثروا من قول ا من الصالة على واكثرو ُسبححاَن هللِا َوهللاُ اَكح
ُمّمد وآل ُمّمد )عليهم السالم( ويف رواية اُخرى اّن أقّل الصالة على ُمّمد 
وآله يف هذه الليلة مائة مرّة وما زدت فهو أفضل وعن الّصادق )عليه السالم( 
اّن الصالة على ُمّمد وآله يف ليلة اْلمعة تعدل ألف حسنة وَتحو ألف سيّئة 

ّمد الصالة على ُمّمد وآل ُم وترفع ألف درجة ويستحّب االسترثار فيها من
صلوات هللا عليهم من بعد صالة العصر يوم اخلميس اىل آخر هنار يوم اْلمعة. 
وروى بسند صحيح عن الّصادق )عليه السالم( قال : اذا كان عصر اخلميس 
نزل من الّسماء مالئرة يف أيديهم أقالم الّذهب وقراطيس الفّضة ال يرتُبون 

الصالة على ُمّمد وآله ُمّمد وقال الّشيخ الّطوسي اىل ليلة الّسبت ااّل 
ويستحّب يف يوم اخلميس الصالة على الّنيّب )صلى هللا عليه وآله( ألف مرّة 



لح ف َ ويستحّب أن يقول فيه :  َرَجُهمح اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوَعجِّ
نِّ َوااِلنحسِ  ِلكح َعُدوَُّهمح ِمَن اْلِح وَّلنَي َواالِخريَن  َوأَهح ََ قال ذلك من  وانِمَن االح

بعد العصر يوم اخلميس اىل آخر هنار يوم اْلمعة كان له فضل كثري وقال 
تَ غحِفُر اَ الشيخ ايضاً: ويستحّب أن تستغفر آخر هنار يوم اخلميس فتقول :  سح

يُّ الحَقيُّوُم َواَُتوُب اِلَيحهِ  َة َعبحد خاِضع ِمسحرني تَ وحبَ  هللَا الَّذي ال اِل َه إاّل ُهَو اْلَح
عاً َوال َضرّاً َوال َحيا الً َوال نَ فح ِسِه َصرحفاً َوال َعدح َتطيُع لِنَ فح َترني ال َيسح ًة َوال َموحاتً ُمسح

ياِر ا خح ََ َرتِِه الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن االح الَبحراِر َوال ُنُشورًا َوَصلَّى هللُا َعلى ُُمَمَّد َوِعت ح
لي  ماً .َوَسلََّم َتسح

الثاين : أن يقرأ ليلة اْلُمعة سورة بين اسرائيل والرهف والّسور الثالث املبدوءة 
بطس وسورة امل الّسجدة ويس وص واالحقاف والواقعة وحم الّسجدة وحم 
الّدخان والطور واقِتبت واْلمعة فان مل تسنح له الفرصة فليختار من هذه 

وما قبلها ، فقد روي عن الّصادق )عليه السالم( قال : من  الّسور الواقعة
َ القائم )عليه السالم( فيرون  قرأ بين اسرائيل يف كّل ليلة َجعة مل ُيت حىّت يدر
من أصحابه ، وقال )عليه السالم( : من قرأ سورة الرهف كّل ليلة َجعة مل 

داء ، ع الّشهُيت ااّل شهيدًا وبعثه هللا مع الّشهداء ووقف يوم القيامة م
: من قرأ الّطواسني الّثالثة يف ليلة اْلُمعة كان من أوليآء   )عليه السالم(  وقال

هللا ويف جوار هللا ويف كنفه ومل يصبه يف الّدنيا بؤس أبداً واعطي يف االخرة من 
اْلّنة حىّت يرضى وفوق رضاه وزّوجه هللا مائة زوجة من اْلور العني، وقال 

ه قرأ سورة الّسجدة يف كّل ليلة َجعة أعطاه هللا كتابه بيمين )عليه السالم(: من
ومل ُياسبه ِبا كان منه وكان ِمن رفقآء ُمّمد وأهل بيته )عليهم السالم(. وبسند 
معترب عن الباِقر )عليه السالم( قال : َمنح قرأ سورة ص يف ليلة اْلُمعة أعطي 

ّرابً س االّ نبيّاً ُمرسالً أو ملراً مقمن خري الّدنيا واالخرة ما مل يُع  أحٌد من الّنا
وأدخله هللا اْلّنة، وكّل من أحّب من أهل بيته حىّت خادمه الذي َيدمه وان 
مل يرن يف حّد عياله وال يف حّد من يشفع له، وعن الّصادق )عليه السالم( 
قال : من قرأ يف ليلة اْلُمعة أو يوم اْلُمعة ُسورة االحقاف مل يصبه هللا بروعة 



يف اْلياة الّدنيا واّمنه من فز  يوم القيامة، وقال )عليه السالم( َمن قرأ الواقعة  
كّل ليلة َُجعة أحّبه هللا تعاىل وأحّبه اىل النّاس اَجعني ومل ير يف الّدنيا بؤساً 
أبدًا وال فقرًا وال فاقة وال آفة من آفات الّدنيا وكان من رفقاء أمري املؤمنني 

الّسورة سورة أمري املؤمنني )عليه السالم( وروي اّن من  )عليه السالم( وهذه
قرأ ُسورة اْلُمعة كّل ليلة َجعة كانت كّفارة له ما بني اْلمعة اىل اْلُمعة، وروي 
مثله فيمن قرأ سورة الرهف يف كّل ليلة َجعة وفيمن قرأها بعد فريضيت الّظهر 

ة منها ليلة اْلُمعة عديدوالعصر يوم اْلُمعة. واعلم اّن الّصلوات املأثورة يف 
صالة أمري املؤمنني )عليه السالم( ومنها الصالة ركعتان يقرأ يف كّل ركعة اْلمد 
وسورة اذا زلزلت َخس عشرة مرّة فقد روي اّن من صاّلها أّمنه هللا تعاىل من 

 عذاب القرب وأهوال يوم القيامة .

فريضيت املغرب والعشاء،  الثالث : أن يقرأ سورة اْلُمعة يف الرّكعة ااُلوىل من
 . ويقرأ الّتوحيد يف الثّانية من املغرب، واالعلى يف الثّانية من العشآء

الرّابع : تَر انشاد الّشعر، ففي الّصحيح عن الّصادق َصلوات هللا َوسالُمه 
 عليه انّه يرره رواية الّشعر للّصائم واحملرم ويف اْلرم ويف يوم اْلُمعة ويف الّليال

)عليه السالم( : وان كان حّقاً.  راوي : وان كان شعراً حّقاً؟ فأجاب، قال ال
ويف حديث معترب عن الّصادق )عليه السالم( اّن الّنيب )صلى هللا عليه وآله( 
قال : من أنشد بيتاً من الّشعر يف ليلة اْلُمعة أو هنارها مل يرن له سواه نصيب 

 تلك ة اُخرى مل تقبل صالته يفمن الّثواب يف تلك الليلة وهنارها، وعلى رواي
 الليلة وهنارها 

اخلامس : أن يرثر من الّدعاء الخوانه املؤمنني كما كانت تصنع الّزهراء )عليها 
السالم(، واذا دعا لعشر من االموات منهم فقد وجبت له اْلّنة كما يف 

 . اْلديث



كر نبذ ذ  الّسادس : أن يدعو ابملأثور من أدعيتها وهي كثرية وَنن نقتصر على
يسرية منها. بسند صحيح عن الّصادق )عليه السالم( اّن من دعا هبذا الّدعاء 
ليلة اْلُمعة يف الّسجدة االخرية من َنفلة العشاء سبع مرّات فرغ مغفورًا له 

 واالفضل أن يرّرر العمل يف كّل ليلة :

َك الحَعظ ِهَك الحَررمِي َواْسِح أَُلَك ِبَوجح لَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه َواَنح يِم اَنح ُتصَ اَللّ ُهمَّ ِايّن َأسح
ات يف وعن الّنيّب قال : من قال هذه الرلمات سبع مرّ  تَ غحِفَر ل َذنحيبَ الحَعظيمَ 

ليلة اْلمعة فمات ليلته دخل اْلّنة ومن قاهلا يوم اْلمعة فمات يف ذلك اليوم 
 دخل اْلّنة، من قال :

ََ َوابحُن اََمِتكَ  اَللّ ُهمَّ اَنحَت َريّب ال اِل هَ  َتين َواَََن َعبحُد  َويف قَ بحَضِتَك إاّل اَنحَت َخَلقح
ََ مِ  َتَطعحُت اَُعوذُ ِبِرضا ََ َما اسح ََ َوَوعحِد ِد ََ اَمحَسيحُت َعلى َعهح نح َشرِّ َوَنِصَييت بَِيِد

 ىل ُذنُوّب اِنَُّه ال رح ما َصنَ عحُت اَبُوءُ بِِنعحَمِتَك )بَِعَملى( َواَبُوءُ ِبَذنحىب )ِبُذنُوّب( فَاغحفِ 
 يَ غحِفُر الذُّنُوَب إالّ اَنحَت .

وقال الّشيخ الّطوسي والسّيد والرفعمي والسّيد ابن ابقي يستحّب أن يدعى 
هبذا الّدعاء يف ليلة اْلمعة وهنارها ويف ليلة عرفة وهنارها وَنن نروي الّدعاء 

 : عن كتاب املصباح للّشيخ وهو

تَ َعدَّ ِلوِفاَدة ِاىل َُمحُلوق َرجاَء رِ اَللّ ُهمَّ َمنح تَ َعبَّ  فحِدِه َوطََلَب َنئِِلِه َأ َوتَ َهّيَأ َواََعدَّ َواسح
ََ َوطََلَب َنئِلِ  ِو ِتعحدادي َرجاَء َعفح َك َوجائِزَِتَك َوجائِزَتِِه فَِالَيحَك اي َربِّ تَ عحِبَيىت َواسح

ُقُصُه َنِئٌل فَِايّن )الّساِئُل( وَ  َفال ُُتَيِّبح ُدعائي اي َمنح ال ََييُب َعَليحِه ساِئلٌ  ال يَ ن ح
ُتَك ُمقِ  تُهُ اَتَ ي ح رّاً َعلى نَ فحسي ملَح آِتَك ثَِقةً ِبَعَمل صاِلح َعِملحُتهُ َوال ِلوِفاَدةِ َُمحُلوق َرَجوح

ُتَك اَرحُجو َعظيَم عَ  َر اَتَ ي ح ساءِة َوالظُّلحِم ُمعحَِتِفاً اِبَنح ال ُحجََّة ل َوال ُعذح َِ ََ فح اِبالح ِو
طّائنَي( فَ َلمح َُيحنَ عحَك طُ  اِطئنَي )اخلَح وُل الَّذى َعَفوحَت )َعَلوحَت( ِبِه )َعلى( َعِن اخلح

َُتُه واسِ  َت َعَليحِهمح اِبلرَّْححَِة فَيا َمنح َرْحح ُرحِم َانح ُعدح ُوُه ُعُروِفِهمح َعلى َعظيِم اْلح َعٌة َوَعفح
نحجي ِمنح دُّ َغَضَبَك إاّل ِحلحُمَك َوال ي ُ َعظيٌم اي َعظيُم اي َعظيُم اي َعظيُم ال يَ رُ 



َرِة الَّيت حُتحي ي هِبا َميحَت َسَخِطَك إالَّ التََّضرُُّ  اِلَيحَك فَ َهبح ل اي اِل هي فَ َرجاً اِبلحُقدح
َتجيَب ل َوتُ َعّرَِفيِن ااِلجابََة يف ُدعائ ين َغّمًا َحىّت َتسح ِلرح ي َواَِذقحين الحِبالِد َوال تُ هح

ِمتح يب َعُدّوىطَعحَم  سّلطهُ َعَليَّ َوال َُتَرِّنحُه َوال تُ  الحعاِفَيِة إىل ُمنَ َتهى َاَجلي َوال ُتشح
َفَمنح َذا  ِمنح ُعُنقي اَللّ ُهمَّ )اِل هي( ِانح َوَضعحَتين َفَمنح َذا الَّذي يَ رحفَ ُعين َوِانح َرفَ عحَتين

َتين َفَمنح َذا الَّذي َلرح أَُلَك َعنح يَ عحِرُض َلَك يف َعبح  الَّذي َيَضُعين َوِانح اَهح ََ اَوح َيسح ِد
ا ي َ  ِمَك ظُلحٌم َوال ىف نَ َقَمِتَك َعَجَلٌة َوِاَّنَّ ُت اَنَُّه لَيحَس ىف ُحرح رِِه َوَقدح َعِلمح عحَجُل اَمح

ا َُيحتاُج ِاىَل الظُّلحِم الضَّعيُف َوَقدح َتعالَيحَت اي اِل ه َك ى َعنح ذلِ َمنح ََياُف الحَفوحَت َوِاَّنَّ
ت َ  َتجرُي ِبَك فََاِجرحىن َوَاسح ىن َوَاسح رحزُِقَك فَارحزُقحىن ُعُلّواً َكبرياً اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَُعوُذ ِبَك فَاَِعذح

تَ  ِفىن َوَاستَ نحِصرََ َعلى َعُدّوى )عدّوَ( فَانحُصرحىن َوَاسح عنُي ِبَك َواَتَ وَكَُّل َعَليحَك فَاكح
تَ غحِفُرََ اي اِل هى  فَاغحِفرح ىل آمنَي آمنَي آمنَي . فَاَِعىّن َوَاسح

 السابع : أن يدعو بدعاء كميل َوَسيذكر يف الفصل االيت ان شاء هللا تعاىل

. 

ويدعى به ليلة عرفة  اَللّ ُهمَّ اي شاِهَد ُكلِّ َْنحوى : الثامن : أن يقرأ الّدعاء
 . أيضاً وسيأيت ان شاء هللا تعاىل

ِن الحَفضحِل َعلى الحرَبيِِّة اي ابِسَ  الحَيَديح  اي دائِمَ  التاسع : أن يقول عشر مرّات
ِجيًَّة اِبلحَعِطيَِّة اي صاِحَب الحَمواِهِب السَِّنيَِّة َصلِّ َعلى ُُمَمِّد َوآلِِه َخريحِ الحَورىح سَ 

 ليلة عيد وهذا الذّكر الّشريف وارد يفَواغحِفرح لَنا اي َذا الحُعلى ىف هِذِه الحَعِشيَِّة 
 الفطر أيضاً.

العاِشر : أن َيكل الرُّّمان كما كاَن يعمل الّصادق )عليه السالم( يف كّل ليلة 
اْلُمعة ولعّل االحسن أن جيعل االكل عند الّنوم ، فقد روي اّن من أكل 
الرُّمان عند الّنوم أمن يف نفسه اىل الّصباح وينبغي أن يبس  الكل الّرّمان 

وَيكله وكما ينبغي أن ال يشَر  منديالً ُيتفظ ِبا يتساق  من حّبه فيجمعه
أحدًا يف ُرّمانته. روى الشيخ جعفر بن اْحد القّمي يف كتاب العروس عن 

 :الّصادق )عليه السالم( اّن من قال بني َنفلة الّصبح وفريضته مائة مرّة



تَ غحِفُر هللاَ َرّّب َواَُتوُب اِلَيحهِ  ِدِه َاسح َ الحَعظيِم َوحِبَمح ة،  له بيتاً يف اْلنّ بىن هللا ُسبححاَن َريبِّ
وهذا الّدعاء رواه الّشيخ والّسيد وغريَها وقالوا : يستحّب أن يدعى به يف 

 الّسحر ليلة اْلُمعة، وهذا هو الّدعاء :

ِرنح قَ لحىب َخوحَفَك وَ  ََ َوَاسح اقحَطعحُه اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد وآلِِه َوَهبح ِلَ الحَغداَة ِرضا
ََ حَ  ََ اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد وآلِهِ َعمَّنح ِسوا  َوَهبح ىّت ال اَرحُجَو َوال َاخاَف إالّ ِإاّي

ِتقاَمة َوَمعحدِ  الِص َوَشَرَف الت َّوححيِد َوَدواَم ااِلسح َن ىل ثَباَت الحَيقنِي َوَُمحَض ااِلخح
ربحِ والرِّضا اِبلحَقضاِء َوالحَقَدِر اي قاِضَي َحواِئِج الّسائِلنَي   َمنح يَ عحَلُم ما يف ايالصِّ

َتِجبح ُدعائى َواغحِفرح َذنحىب َواَوحسِ  عح َضمرِي الّصاِمتنَي َصلِّ َعلى ُُمَمَّد وآلِِه َواسح
لي اِل هي طُُموُح االماِل  واين يف ديين َواَهح رِزحقي َواقحِض َحواِئجي يف نَ فحسي َوِاخح

َِمِم َقدح تَ عَ  َمذاِهُب الحُعُقوِل طََّلتح إاّل َعَليحَك وَ َقدح خاَبتح إاّل َلَديحَك َوَمعاِكُف اهلح
َوَد مَ  َرَم َمقحُصود َوَاجح ُؤول َقدح َْسَتح إالّ اِلَيحَك فَاَنحَت الَّرجاءُ َواِلَيحَك الحُملحَتَجأُ اي اَكح سح
ُلها َعلى َظهح  ارِبنَي اِبَثحقاِل الذُّنُوِب َاْحِح رى ال َهَربحُت اِلَيحَك بِنَ فحسى اي َملحَجَا اهلح

 ماَلَديحِه ِجُد ىل اِلَيحَك شاِفعاً ِسوى َمعحرَِفيت اِبَنََّك اَق حَرُب َمنح َرجاُه الطّالُِبوَن َواَمَّلَ اَ 
ِدِه َوَجَعلَ  َّ بِِه الرّاِغُبوَن اي َمنح فَ َتَق الحُعُقوَل ِبَعحرِفَِتِه َواَطحَلَق االَلحُسَن حِبَمح ََ  َما امح

مَّد وآلِِه َوال ََتحَعلح َحقِِّه )اَنَل بِِه َحّقه( َصلِّ َعلى ُمَُ  َعلى ِعباِدِه يف ِكفاء لَِتاحِديَةِ 
اذا طلع الفجر يوم فَعقحلى َسبيالً َوال لِلحباِطِل على َعَملى َدليالً  لِلشَّيحطاِن َعلى
ُت ىف ِذمَِّة هللِا َوِذمَِّة َمالِئَرِتِه َوِذَمِم اَنحِبيائِهِ اْلمعة فليقل :  َبحح َعَليِهُم  َوُرُسِلِه َاصح

ِهُم السَّالُم َوِذمَِّة ُُممَّد َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه َوِذَمِم ااَلوصياِء ِمنح آِل َُممَّد َعَليح 
ِهمح السَّالُم آَمنحُت ِبِسّر آِل ُُمَمَّد َعَليحِهُم السَّالُم َوَعالنَِيِتِهمح َوظاِهرِِهمح َوابِطنِ 

َهُد اَن َُّهمح ىف ِعلحِم هللِا وَ   لِِه .طاَعِتِه َكُمَحمَّد َصلَّى هللاُ َعَليحِه وآَوَاشح

تَ غحِفُر  : وروي اّن َمنح قال يوم اْلمعة قبل صالة الّصبح ثالث مرّات َاسح
يُّ الحَقيُّوُم َواَُتوُب اِلَيحهِ  ُغِفَرتح ذنوبه ولو كانت اكثر  هللَا الَّذي ال اِل َه إاّل ُهَو اْلَح

 . من َزَبد البحر

 نَهاِر الُجمعة َوأّما أْعمال



 : فرثرية وَنن ُهنا نقتصر على عّدة منها

االّول : أن يقرأ يف الرّكعة ااُلوىل من صالة الفجر سورة اْلمعة ويف الثّانية 
 . سورة الّتوحيد

الثاين : أن يدعو هبذا الُدعاء بعد صالة الغداة قبل أن يترّلم ليرون ذلك  
 :كّفارة ذنوبه من َجعة اىل َُجعة

ُت ما قُ لحُت ىف َُجَُعىت هِذِه ِمنح قَ وحل اَوح َحَلفحُت فيها ِمنح َحلحف اَوح َنَذرح  اَللّ ُهمَّ 
َ َيَديح ذِلَك ُكلِِّه َفما ِشئحَت ِمنحُه اَنح َيُروَن كا ر َفَمِشي َُّتَك بَ نيح َن َوما فيها ِمنح َنذح

مَّ َمنح َصلَّيحَت َعَليحِه َفَصالتى للّ هُ ملَح َتَشأح ِمنحُه ملَح َيُرن اَللّ ُهمَّ اغحفرح ىل َوََتاَوزح َعىّن اَ 
 َعَليحِه َوَمنح َلَعنحَت فَ َلعحَنيت َعَليحِه .

وليؤّد هذا العمل ال أقّل من مرّة يف كّل شهر، وروي اّن من جلس يوم اْلمعة 
يعّقب اىل طلو  الّشمس رفع له َسبعون درجة يف الِفردوس االعلى، وروى 

ون هذا الّدعاء يف تعقيب فريضة الفجر يوم من املسنُ  الّشيخ الطوسي انّ 
 : اْلُمعة

ُت اِلَيحَك حِباَجىت َواَن حزَلحُت اِلَيحَك الحيَ وحَم فَ قحرى َوفاَقىت َرَنىت اَللّ ُهمَّ ِاىّن تَ َعمَّدح  َوَمسح
َسُع ِمنح ُذنُويب َُتَك اَوح فَ َتولَّ  فََاََن ِلَمغحِفَرِتَك اَرحجى ِمىّن ِلَعَملى َوَلَمغحِفَرُتَك َوَرْحح
رَِتَك َعَليحها َوتَيسرِي )َوتَ َيَسر( ذِلَك َعَليحَك َوِلَفقح  ري اِلَيحَك َقضاَء ُكلِّ حاَجة ل ِبُقدح

ََ وَ  اً َق ُّ إالّ ِمَنك َوملَح َيصحِرفح َعيّن ُسوءاً َق ُّ َاَحٌد ِسوا ُت فَِايّن ملَح ُاِصبح َخريح َلسح
رُِدين ال )َولَيحَس( اَرحُجو الِخَريت َوُدنحياَي َوال َريت لِيَ وحِم فَ قحرى يَ وحَم يُ فح ّناُس يف ُحفح

. ََ  َواُفحضي اِلَيحَك ِبَذنحيب ِسوا

الثالث : روي اّن َمن قال بعد فريضة الّظهر وفريضة الفجر يف يوم اْلُمعة 
لح فَ َرَجُهمح  :وغريه من االاّيم مل ُيت  اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوَعجِّ



 يدَر القائم )عليه السالم( وان قاله مائة مرّة قضى هللا له سّتني حاجة حىّت 
 . ثالثني من حاجات الّدنيا وثالثني من حاجات االخرة

فَِبأيِّ آالِء رَبُِّرما  الرابع : أن يقرأ ُسورة الرَّْحن بعد فريضة الّصبح فيقول بعد
 . ُتَرذِّابِن: ال بشيء ِمنح آالئَك َربِّ اَُكذِّبُ 

اخلامس : قال الّشيخ الطوسي )رْحه هللا(: من املسنون بعد فريضة الّصبح يوم 
اْلُمعة أن يقرأ الّتوحيد مائة مرّة، َوُيصّلي على ُمّمد وآل ُُمّمد مائة مرّة، 

 . ويستغفر مائة مرّة، ويقرأ سورة الّنساء وُهود والرهف والّصافات والّرْحن

مُنون، فعن الّصادق )عليه أن يقرأ سورة االحقاف واملؤ  : السادس
السالم(قال: َمنح قرأ كّل ليلة من ليال اْلمعة أو كّل يوم من أاّيمها سورة 
االحقاف مل يصبه هللا بروعة يف اْلياة الّدنيا وأّمنه من فز  يوم القيامة ان شاء 
هللا، وقال ايضاً: من قرأ سورة املؤمنون ختم هللا له ابلّسعادة اذا كان يدمن 

 ا يف كّل َجعة وكان منزله يف الفردوس االعلى مع الّنبّيني واملرسلني .قراءهت

الّسابع : أن يقرأ ُسورة )ُقل اي أيُّها الحراِفُروَن( قبل طلو  الّشمس عشر مرّات 
مّث يدعو ليستجاب دعاؤه وروي اّن االمام زين العابدين )عليه السالم( كان 

رغ ة آية الررسى اىل الّظهر مثّ اذا فاذا أصبح الّصباح يوم اْلمعة أخذ يف قراء
من الصالة أخذ يف قراءة ُسوَرة )ِاَّن اَن حزَلحناُه( واعلم اّن لقراءة آية الررسى على 

 الّتنزيل يف يوم اْلُمعة فضالً كثرياً .

قال العالمة اجمللسي: آية الررسي على التنزيل على رواية علّي بن ابراهيم )
ه ال اله إالّ هو اْلّي القيوم ال أتخذه سنة وال نوم لوالرليين هي كما يلي: هللا 

ما يف السماوات واالرض وما بينهما وما حتت الثرى عامل الغيب والشهادة 
 الرْحن الرحيم من ذا الذي ... اىل هم فيها خالدون(.



الثامن : أن يغتسل وذلك من وكيد الّسنن وروى عن الّنيب )صلى هللا عليه 
لعلّي )عليه السالم( : اي علي اغتسل يف كّل َجعة ولو وآله وسلم(انّه قال 

اّنك تشِتي املآء بقوت يومك وتطويه فانّه ليس شيء من التطوّ  اعظم منه، 
وعن الّصادق صلواُت هللا وسالمه عليه قال : من اغتسل يوم اْلُمعة فقال : 

هَ  َدُه ال َشريَك لَُه َوَاشح َهُد اَنح ال اِل َه إاّل هللُا َوحح ًا َعبحُدُه َوَرُسولُهُ ُد اَنَّ ُُمَمَّدَاشح
تَ 
ُ
َعلحين ِمَن امل َعلحين ِمَن الت َّّوابنَي واجح ريَن  اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواجح َطهِّ

كان طهراً من اْلمعة اىل اْلُمعة أي طهراً من ذنوبه أو اّن أعماله وقعت على 
  ُغسل اْلُمعة ما َتّرن منه، ووقته طهر معنوي وقبلت واالحوط أن ال يد 

من بعد طُلو  الفجر اىل زوال الّشمس وكّلما قرب الوقت اىل الّزوال كان 
 أفضل .

 . الّتاسع : أن يغسل الرأس ابخلطمي فانّه أمان من الربص واْلُنون

العاشر : أن يقص شاربه ويقّلم أظفاره فلذلك فضل كثري يزيد يف الّرزق وُيحو 
اْلمعة القادمة، ويوجب االمن من اْلنون واْلُذام والربص، وليقل  الّذنوب اىل
ِم هللِا َواِبهلِل ِوعلى ُسنَِّة ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد حينئذ:  بدء يف تقليم االظفار وليِبسح

ابخلنصر من اليد اليسرى وَيتم ابخلنصر من اليد اليمىن وكذا يف تقليم أظفار 
  .الّرجل مثّ ليدفن فُضول االظافري

 . اْلادي عشر : أن يتطّيب ويلبس صاحل ثيابه

الثاين عشر : أن يتصّدق فالّصدقة تضاعف على بعض الّرواايت يف ليلة 
 . اْلُمعة وهنارها ألف ضعفها يف سائر االوقات

الثالث عشر : أن يطرف أهله يف كّل َجعة بشيء من الفاكهة والّلحم حىّت 
 يفرُحوا ابْلمعة .



الرُّّمان على الرّيق وأكل سبعة أوراق من اهلندابء قبل الّزوال،  الرّابع عشر : أكل
وعن ُموسى بن جعفر )عليهما السالم( قال : َمنح أكل ُرّمانة يوم اْلُمعة على 
الرّيق نّورت قلبه أربعني صباحاً فإن أكل ُرّمانتني فثمانني يوماً فإّن أكل ثالثً 

طان، ومن طردت عنه وسوسة فمائة وعشرين يوماً وطردت عنه وسوسة الّشي
 الّشيطان مل يعص هللا ومن مل يعص هللا أدخله هللا اْلّنة .

وقال الشيخ يف املصباح: وروي يف أكل الرُّمان يف يوم اْلُمعة وليلتها فضل  
 . كثري

اخلامس عشر : أن يتفرّغ فيه لتعّلم أحرام دينه، ال أن ينفق يومه هذا يف 
ارعهم، ومصاحبة االراذل واالوابش، والتهرم التجوال يف بساتني الّناس ومز 

والتحّدث عن عيوب الّناس، واالستغراق يف الضحك والقهقهة، وإنشاء 
القريض واخلوض يف الباِطل وأمثال ذلك فاّن ما يِتّتب على ذلك من املفاسد 
أكثر من أن يذكر، وعن الّصادق )عليه السالم( قال : أّف على مسلم مل 

ّنيب م اْلُمعة يف تعّلم دينه ومل يتفرّغ فيه لذلك، وعن الينفق من اسُبوعه يو 
)صلى هللا عليه وآله وسلم( انّه قال : اذا رأيتم يوم اْلُمعة شيخاً يقّص على 

 الّناس اتريخ الرفر واْلاهلّية فأرموا رأسه ابْلصى .

السادس عشر : أن يصّلي على الّنيب وآله ألف مرّة، وعن الباقر )عليه السالم( 
ل : ما من شيء من العبادة يوم اْلُمعة أحّب اّل من الصالة على ُمّمد قا

 وآله االطهار صّلى هللا عليهم أَجعني .

أقول : فإن مل تسنح له الفرصة ابلصالة ألف مرّة فال أقّل من املائة مرّة ليرون 
وجهه يوم اْلساب مشرقاً، وروي اّن من صّلى على ُمّمد وآله يوم اْلُمعة 

تَ غحِفُر هللاَ َرّّب واَُتوُب اِلَيحِه ة وقال مائة مرّة: مائة مرّ  أ الّتوحيد مائة مرّة غفر وقر َاسح
له البّتة، وروى ايضًا اّن الصالة على ُمّمد وآله بني الّظهر والعصر تعدل 

 سبعني حّجة .



السابع عشر : أن يُزور الّنيب واالئمة الطاهرين سالم هللا عليهم أَجعني وستأيت  
 الّزايرة يف ابب الّزايرات . كيفّية

الثامن عشر : أن يزور االموات ويزور قرب أبويه أو أحدَها وعن الباقر )عليه 
 . السالم( قال : زوروا املوتى يوم اْلُمعة فاهّنم يعلمون ِبن أاتهم ويفرحون

الّتاسع عشر : أن يقرأ دعاء الّندبة َوُهو من أعمال االعياد االربعة وسيأيت يف 
 ان شاء هللا .ُمّله 

العشرون : اعلم انّه قد ذكر ليوِم اْلُمعة صلوات كثرية سوى َنفلة اْلُمعة اليت 
هي عشرون ركعة وصفتها على املشهور أن يصّلي سّت ركعات منها عند 
انبساط الّشمس، وسّتًا عند ارتفاعها، وستًّا قبل الّزوال، وركعتني بعد الّزوال 

ركعات االوىل بعد صالة اْلُمعة أو الّظهر  الفريضة، أو أن يصّلي الستّ  قبل
على ما ُهو مذكور يف كتب الفقهاء ويف املصابيح، وينبغي ُهنا ايراد عّدة من 
تلك الّصلوات املذكورة ليوم اْلُمعة وإن كان أكثرها ال َيص يوم اْلُمعة 
ولرّنها يف يوم اْلُمعة أفضل . من تلك الّصلوات الصالة الراملة اليت رواها 

لّشيخ والّسيد والّشهيد والعالّمة وغريهم ابسناد عديدة معتربة عن االمام جعفر ا
بن ُمّمد الّصادق صلوات هللا وسالمه عليهما عن آابئه الررام عن رسول هللا 
)صلى هللا عليه وآله وسلم( قال : َمن صّلى يو م اْلُمعة قبل الّزوال أربع 

النّاِس  ُقلح اَُعوُذ ِبَربِّ وكالًّ ِمن )ركعات يقرأ يف كّل ركعة اْلمد عشر مرّات 
مثلها آية و وُقلح اَُعوُذ ِبَربِّ الحَفَلِق وُقلح ُهَو هللُا َاَحٌد وُقلح اي أيُّها الحراِفُروَن( 

 ِة الحَقدر(ِاَّن اَن حزَلحناُه ىف لَيلالررسى، ويف رواية اُخرى يقرأ أيضًا عشر مرّات )
يقول فراغه من الصالة يستغفر هللا مائة مرّة و وعشر مرّات آية )َشِهَد هللا( وبعد 

دُ :  َمح بَ ُر َوال َحوحَل َوال قُ  ُسبححاَن هللِا َواْلح وَة إاّل اِبهلل هلِل َوال اِل َه إاّل هللُا َوَاهلُل اَكح
مائة مرّة ويصّلي على ُمّمد وآل ُمّمد مائة مرّة . من صّلى هذه الحَعليِّ الحَعظيِم 

رِّ أهل الّسماء وأهل االرض وشّر الّشيطان وشّر كّل الصالة دفع هللا عنه شَ 
 ُسلطان جابر .



صلوة اُخرى : روى اْلارث اهلمداين عن أمري املؤمنني )عليه السالم( انّه قال 
: ِاِن استطعت أن تصّلي يوم اْلُمعة عشر ركعات تتّم سجودهّن وركوعهّن 

ة فافعل فاّن هلا فضالً مائة مرّ ِدِه( ُسبححاَن هللاِ َوحِبَمح وتُقول فيما بني كّل ركعتني )
 عظيماً .

صالة اُخرى : بسند معترب عن الّصادق )عليه السالم( قال : َمن قرأ ُسورة 
ابراهيم وسورة اْلجر يف ركعتني َجيعًا يف يوم اْلُمعة مل يصبه فقر أبدًا وال 

 . جنون وال بلوى

 َومنها صالة النّبّي )صلى هللا عليه وآله وسلم(

الّسيد ابن طاووس )رْحه هللا( بسند معترب عن الّرضا صلوات هللا عليه َروى 
انّه سئل عن صالة جعفر الطّّيار )رْحه هللا(فقال : أين أنت عن صالة الّنيب 
)صلى هللا عليه وآله وسلم( فعسى رُسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( مل 

عليه  ُسول هللا )صلى هللاقّ ، ولعّل جعفراً مل يصّل صالة ر  يصّل صالة جعفر
وآله وسلم( قّ  ، فقلت : عّلمنيها ، قال : تصّلي ركعتني تقرأ يف كّل ركعة 
فاحتة الرتاب واَّن أنزلناُه يف ليلة القدر َخس عشرة مرّة مث تركع فتقرأها َخس 
عشرة مرة، وَخس عشرة مرة اذا استويت قائماً، وَخس عشرة مرّة اذا سجدت، 

ذا رفعت رأسك من الّسجود، وَخس عشرة مرّة يف الّسجدة وَخس عشرة مرّة ا
الثانية، وَخس عشرة مرّة اذا رفعت رأسك من الثّانية، مثّ تنصرف وليس بينك 
وبني هللا تعاىل ذنب االّ وقد غفر لك وتعطى َجيع ما سألت، والّدعاء بعدها 

: 

ِلُموَن  اِل َه إالّ هللاُ ِاهلاً واِحداً َوََنحنُ َوَربُّ آابئَِنا ااَلوَّلنَي ال  ال اِل َه إالّ هللاُ َربُّنا َلهُ ُمسح
رُِكوَن ال  اِل َه إالّ ال اِل َه إاّل هللُا ال نَ عحُبُد إاّل ِااّيُه ُُمحِلصنَي َلُه الدِّيَن َوَلوح َكرَِه الحُمشح

َدُه اْنحََز َوعحَدُه َوَنَصَر َعبحَدُه َواََعزَّ ُجنح  َدُه َوحح َدُه َوحح زاَب دَ هللُا َوحح ُه َوَهَزَم ااَلحح
ُد َوُهَو َعلى ُكلِّ َشيء َقديٌر اَللّ ُهمَّ اَنحَت نُوُر ا َمح َدهُ فَ َلهُ الحُملحُك َوَلهُ اْلح لسَّمواِت َوحح

ُد َواَنحَت قَ ّياُم السَّمواِت َوااَلرحِض َوَمنح فيِهنَّ ف َ  َمح َلَك َوااَلرحِض َوَمنح فيِهنَّ فَ َلَك اْلح



ُد َواَنحتَ  َمح اُزََ َحق  َواْلحَ  اْلح قُّ )َحق ( َوقَ وحُلَك َحق  وِِاْنح ََ اْلَح قُّ َوَوعحُد نَُّة َحق  اْلَح
ُت َوِبَك آَمنحُت َوَعَليحَك تَ وَكَّلحُت َوِبَك خاَصمحتُ  َلمح  َوالّناُر َحق  اَللّ ُهمَّ َلَك َأسح

ُت اي َربِّ اي َربِّ اي ربِّ ِاغحِفرح ىل ما َقدَّ  َررحُت محُت َوَاخَّ َواِلَيحَك حاَكمح رحُت َوَاسح
َْححىن َواَعحَلنحُت اَنحَت اِل هي ال اِل هَ إالّ اَنحَت َصلِّ َعلى ُُمَّمد َوآِل ُُمَمَّد َواغحِفرح ىل َوارح 

بدل  َرؤوٌف َرحيٌم َكرميٌ ويف املتهّجد   َوُتبح َعَليَّ اِنََّك اَنحَت التَّواُب الرَّحيُم .
 التَّواُب الرَّحيُم .

اجمللسي )رْحه هللا( : اّن هذه الصالة ِمَن الصلوات املشهورة وقد رواها قال 
العاّمة واخلاّصة وعّدها بعضهم ِمن صلوات َيوم اْلُمعة ومل يظهر من الّرواية 

 . اختصاص به وجيزى َعلى الظّاهر أن يؤتى هبا يف سائر االاّيم

 َومنها صالة أمير المؤِمنين )عليه السالم(

لسّيد عن الّصادق )عليه السالم(: انّه قال من صّلى منرم أربع روى الّشيخ وا
ركعات صالة أمري املؤمنني )عليه السالم(َخرَج من ُذنوبه كيوم ولدته أّمه 

 . وقضيت حوائجه

 فاذا (ُقلح ُهَو هللاُ أَحدٌ ) يقرأ يف كلِّ رَكعة اْلَمد مرّة وَخسني مرّة االخالص

 : (تسبيُحه )عليه السالمفرغ ِمنها دعا هبذا الّدعاء َوهو 

حاَن َمنح الَ َمنح ال تَ ن حُقُص َخزائنُُه ُسبح   ُسبححاَن َمنح ال تَبيُد َمعاِلُمُه ُسبححانَ 
َفُد ما ِعنحَدُه ُسبحاَن َمنح الَ انحِقطاَ  ِلُمدَّتِ  رِِه ُسبححاَن َمنح ال يَ ن ح الَل لَِفخح ِه اضحِمحح

َيدُعو بعد ذلك و ِه ُسبححاَن َمنح ال اِل َه َغي حرُُه ُسبححاَن َمنح ال ُيشاِرَُ َاَحداً ىف اَمحرِ 
 ويقول :

ََ اي َاهللُ، نَ فحسى نَ فحسى اَََن  اي َمنح َعفا َعِن السَِّيئاِت َوملَح جُياِز هِبَا ارحَحمح َعبحَد
َ َيَديحَك اي َراّبهُ  ََ بَ نيح داُه اَََن َعبحُد َِ ََ اي َسيّح ُنونَِتَك اي اََمال َعبحُد اي  هُ اِل هى ِبَري ح

ََ ال حيَلَة لَُه اي ُمنَتهى َرغحَبتاُه اي جُمحرَِي ال ََ َعبحُد اَنُه اي ِغياثُه َعبحُد دَِّم يف َرْحح
ََ عبدَ ال حيَلَة ل وَ  ال ُعُروقي اي َسيِّداُه اي ماِلراُه ااي ُهَو ااي ُهَو اي َراّبُه، َعبحُد



َتطيُع هَلا َضرّاً َوال ِغىن يب َعنح نَفسحي عاً َوال َاِجُد َمنح ُاصانِعُ  َوال َاسح ُه تَ َقطََّعتح نَ فح
ُر اِلَيحَك فَ قُ  َداِئِع َعيّن َواضحَمَحلَّ ُكلُّ َمظحُنون ّعىن اَف حَرَدىِن الدَّهح باُب اخلح َ َاسح ُت بَ نيح مح

َت َيَديحَك هَذا الحَمقاَم، اي اِل هى ِبِعلحِمَك كاَن هذا ُكلُّهُ َفَريحَف اَنحَت صاِنٌع يب َولَيح 
لى اي عحري َكيحَف تَ ُقوُل ِلُدعائي اَتَ ُقوُل نَ عحَم اَمح تَ ُقوُل ال، فَِانح قُ لحَت الفَيا َويح شِ 

َوتى اي َوتى اي ِشقح َوتى اي ِشقح  ُذّل َويحلى اي ويحلى اي َعوحىل اي َعوحىل اي َعوحىل اي ِشقح
َأ ماذا اَوح ِاىل اي ُذىّل اي ُذىّل ِاىل َمنح َوممَّنح اَوح ِعنحَد َمنح اَوح َكيحَف اَوح   َايِّ َشيء َاْلح

ِلِه حنِي تَ رحُفُضىن اي واِسَع الحَمغحِفَرِة، وَ  ِانح قُ لحَت َوَمنح اَرحُجو َوَمنح جَيُوُد َعليَّ ِبَفضح
ُعوُد فَ  طُوّب نَ َعمح َكما ُهَو الظَّنُّ ِبَك َوالرَّجاُء َلَك َفطُوّب ل اَََن السَّعيُد َواَنَ الحَمسح

ُ )اي متحىل َواَََن الح  ُم ايُمتَ َرّئُف اي ُمتَ َعطُِّف اي ُمَتَجربِّ ّنن( اي ُمَتَملُِّك َمرحُحوُم اي ُمتَ َرحِّ
أَُلَك اِبحِْسَك الَّذي َجَعلحَتهُ  ىف  اي ُمقحِسُ  ال َعَمَل ىل اَب حُلُغ ِبِه َْناَح حاَجىت َأسح

ََ َفال ََيحرُُج ِمنحَك ِاىل تَ َقرَّ ِعنحَد ُنوِن َغيحِبَك َواسح أَُلَك بِِه َوِبَك َشيء سِ  َمرح ََ َأسح وا
ُر هذا َوال َاَحَد اَعحَوُد َعل اِئَك ال َشيَء ل َغي ح َرُف َاْسح يَّ )بك وبه( فَِانَُّه َاَجلُّ َوَاشح
َسُه اي َمنح اََمَرىن ِبطاَعِتِه اي َمنح  ُنوُن اي ُمَروُِّن اي َمنح َعرََّفىن نَ فح  هَناىن ِمنحَك اي َكي ح

ؤُوُل اي َمطحُلوابً اِلَيحِه َرَفضحُت َوِصي َّتَ  َعنح َمعحِصَيِتهِ  ُعوُّ اي َمسح َتىن َواي َمدح َصي ح َك الَّىت اَوح
ُت اِلَيحَك فيِه َواَنَ  َتىن ما ُقمح  َمَع َمعحِصَيىت َوملَح اُِطعحَك َوَلوح اَطَعحُتَك فيما اََمرحَتىن َلَرَفي ح

َ ما َرَجوحُت اي  ينَلَك راج َفال حَتُلح بَ يحىن َوبَ نيح اً ىل اَِعذح ِ َيَديَّ َوِمنح  ُمتَ َرْحِّ ِمنح بَ نيح
يِّدي َخلحقى َوِمنح فَ وحقى َوِمنح حَتحىت َوِمنح ُكلِّ ِجهاِت ااِلحاطَِة ّب اَللّ ُهمَّ ِبَُحمَّد سَ 

َنا َصَلواتِ  َعلح َعَلي ح ِئَمِة الرّاِشديَن َعَليحِهُم السَّالُم اجح ََ فَ َتَك َك َورَأح َوِبَعِليٍّّ َوِلّّي َواِبالح
يحَن َوََجيَع َحواِئِجنا اي َاهللُ  َتَك َوأحوِسعح َعَليحنا ِمنح رِزحِقَك َواقحِض َعنَّا الدَّ  اي اهللُ َوَرْحح

ء َقديٌر .  اي َاهللُ اِنََّك َعلى ُكلِّ َشيح

مثّ قال )عليه السالم(: َمن صّلى هذه الصالة ودعا هبذا الّدعاء انفتل َومل يبق 
 .  تعاىل ذنٌب االَّ غفره َلهبينه َوبني هللا 

أقول: وردتنا أحاديث كثرية يف فضل هذه االربع ركعات يف يوم اْلمعة واذا 
صّلي بعدما فرغ ِمنها

ُ
ففي اْلديث  (اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى النَّيبِّ الحَعَريبِّ َوالِهِ ) قال امل



يت عشرة ن اثنانّه يغفر َله ما تقّدم ِمن ذنِبه وما أتّخر وكان كمن ختم القرآ
 ختمة ورفع هللا عنه عطِش يوم الِقيامة .

 َومنها صالة فاِطمة َصلَواُت هللا َعلَيها

ُروي انّه كانت لفاطمة )عليها السالم( ركعتان تصّليهما عّلمها جربئيل )
 (()عليه السالم

د متقرأ يف الرّكعة ااُلوىل بَعد الفاحِتة ُسورة القدر مائة مرّة ويف الثّانية بعد اْل
 تقرأ ُسورة الّتوحيد واذا سلمت قالت :

الِل الحباِذِخ الحَعظيِم ُسبحاَن  ُنيِف ُسبحاَن ِذي اْلَح
ُسبحاَن ِذي الحِعزِّ الّشاِمِخ امل

َماَل ُسبحاَن َمنح تَ رَ  َجةَ َواْلح ّدى ِذي الحُملحِك الحفاِخِر الحَقدمِي ُسبحاَن َمنح لَِبَس الحبَ هح
ِل ىف الصَّفا ُسبحاَن َمنح يَ اِبلنُّوِر َوالحَوقاِر ُسبح رى َوقحَع الطَّريحِ اَن َمنح يَرى اَثَ َر الَّنمح

َواِء ُسبحاَن َمنح ُهَو هَرذا ال هَرذا َغي حرُُه .  ىِف اهلح

قال الّسيد: وروي انّه ُيسبح بعد الصالة تسبيحها املنقول عقيب كّل فريضة، 
ح يخ يف كتاب ِمصبا مّث يصّلي على ُمّمد وآل ُمّمد مائة مرّة، وقال الشّ 

املتهجدين: اّن صالة فاطمة )عليها السالم( ركعتان تقرأ يف ااُلوىل اْلمد 
وسورة القدر مائة مرّة، ويف الثانية بعد اْلمد سورة الّتوحيد مائة مرّة، فاذا 

 ِذي الحِعزِّ )ُسبحَحانَ سّلمت سّبحت تسبيُح الّزهراء )عليها السالم( مّث تقول 
ن صّلى هذه الصالة اىل آخالّشاِمِخ( 

َ
ر ما مّر من الّتسبيح مثّ قاَل : وينبغي مل

وفرغ من الّتسبيح أن يرشف رُكبتيه وذراَعيحه ويُباشر ِبميع َمساجده االرض 
بغري حاجز ُيحجز بَ يحنه وبيحنها وَيدعو ويسأل حاجته وما شاءَ ِمَن الّدعاء ويقول 

 َوهو ساِجٌد :

َرُه ُرب  يُدح  نح لَيحَس ُدونَُه عى، اي َمنح لَيحَس فَ وحَقُه اِلٌه َُيحشى، اي مَ اي َمنح لَيحَس َغي ح
نح َمِلٌك يُ تَّقى، اي َمنح لَيحَس َلُه َوزي حٌر يُ ؤحتى، اي َمنح لَيحَس َلُه حاِجٌب يُ رحشى، اي مَ 
لى  عَ لَيحَس لَُه بَ ّواٌب يُ غحشى، اي َمنح ال يَ زحداُد َعلى َكث حَرِة السُّؤاِل إالّ َكَرماً َوُجوداً وَ 



واً َوُصفححاً َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواف حَعلح ّب َكذا وََكذا  َكث حَرِة الذُّنُوِب إالّ َعفح
 ويسأل حاجته .. 

صالة اُخرى هلا )عليها السالم( روى اّلشيخ والّسيد عن صفوان قال : دخل 
 قال لهعليه السالم( يف يوم اْلُمعة ف) ُمّمد بن علّي اْلليب على الّصادق

: تعّلمين أفضل ما أصنع يف هذا اليوم ، فقال : اي ُمّمد ما أعلم اّن أحداً  
كان أكرب عند رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( من فاِطمة وال أفضل 
ممّا عّلمها أبوها ُمّمد بن عبد هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( قال : من أصبح 

 أّول ّلى أربع ركعات مثىن مثىن يقرأ يفاْلمعة فاغتسل وصّف قَدميحه وص يوم
ركعة فاحتة الرتاب وقل هو هللا أحد َخسني مرّة، ويف الثانية فاحتة الرتاب 
والعادايت َخسني مرّة، ويف الثّالثة فاحتة الرتاب واذا زلزلت َخسني مرّة، ويف 

هي و الرّابعة فاحتة الرتاب واَذا جاَء نصُر هللِا َخسني مرّة وهذه سورة الّنصر 
 آخر سورة نزلت فاذا فرغ منها دعا فقال :

تَ َعدَّ ِلوِفاَدِة َُمحُلوق َرج اَء رِفحِدِه اي اِل هي َوَسيِّدي َمنح تَ َهيََّأ أو تَ عََّبأ اَوح اََعدَّ اَِو اسح
َ هتيئيت وت ادي عبئيت َوِاعحدَوَفواِئِدِه َوَنئِِلِه َوَفواِضِلِه َوَجوائِزِِه فَِالَيحَك اي اِل هي كاَنتح

ََ َوَمعحُروِفَك َوَنئِِلَك َوَجوائِِزََ َفال ُُتَيِّبحين ِمنح ذ ِتعحدادي َرجاَء َفواِئِد ِلَك اي َواسح
ُقُصُه َعِطيَُّة َنِئل، فَاىّن ملَح آتِ  أَلُة الّساِئل َوال تَ ن ح َك بَعَمل َمنح ال َُتيُب َعَليحِه َمسح

ُتُه َوال َشفاَعِة َُمحُلوق َرَجوحتُهُ  َل اَتَ َقرَُّب اِلَيحَك ِبشَ  صاِلح َقدَّمح فاَعِتِه إاّل ُُمَمَّداً َواَهح
َت بِ  ََ الَّذي ُعدح ِو ُتَك اَرحُجو َعظيَم َعفح واُتَك َعَليحِه َوَعَليحِهمح اَتَ ي ح ََ ِه َعَلى بَ يحِتِه َص

ُمارِِم، فَ َلمح َُيحنَ عحَك طُوُل ُعُروِفِهمح َعَلى  ََ طّائنَي ِعنحَد ُعُروِفِهمح َعَلى الح اخلَح
َت َعَليحِهمح اِبلحَمغحِفَرِة َواَنحَت َسيِّدي الحَعّواُد اِبلن َّعحماء َواَََن الح ا ُمارِِم اَنح ُجدح ََ َعّواُد لح

أَُلَك حِبَقِّ ُُمَمَّد وآلِِه الطّاِهرِيَن اَنح تَ غحِفَر ل َذنحيب الحَعظيَم فَ  طاِء َأسح ِانَّهُ ال يَ غحِفُر اِبخلَح
 َعظيُم اي اي َعظيُم اي َعظيُم اي َعظيُم اي َعظيُم اي  ظيمُ الحَعظيَم إاّل الحَعظيُم اي عَ 

 َعظيُم .



أقول قد روى الّسيد بن طاوس )رْحه هللا( يف كتاب َجال االسبو  لرّل من 
 : االئمة )عليهم السالم( صالة خاّصة ودعاًء وينبغي لنا ذكرها ُهنا قال

 صالة لَموالنا الَحسن )عليه السالم(

أربع ركعات كّل ركعة ابْلمد مرّة واالخالص َخساً  يف يوم اْلمعة وهي
 . وعشرين مرّة

 (دُعاء الَحسن )عليه السالم

ََ وََكَرِمَك َواََتقرَُّب اِلَيحَك ِبَُحمَّد عَ  اَلّلُهمَّ  ََ َوَرُسوِلَك ِايّن اَتَ َقرَُّب اِلَيحَك ِِبُوِد بحِد
ََ َواَنحِبياِئَك َوُرُسِلكَ َواَتَ َقرَُّب اِلَيحَك ِبالِئَرِتَك الحُمَقرَّبنَي   اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َعبحِد

تُ َر َعَليَّ ُذنُويب َوت َ  غحِفَرها ل َوَرُسوِلَك َوَعلى آِل ُُمَمَّد َواحَن تُقيَلين َعث حَريت َوَتسح
ََ يَ  ََ َوُجوَد َو  َسُعينَوتَ قحِضَي ل َحوائجي َوال تُ َعذِّبحين ِبَقبيح كاَن ِميّن فَِانَّ َعفح

 اِنََّك على ُكلِّ َشيء َقديٌر .

 (صالة الُحسين )عليه السالم

أربع ركعات تقرأ يف كّل ركعة كال من الفاحتة والّتوحيد َخسني مرّة واذا ركعت 
يف كّل ركعة تقرأ الفاحتة عشراً واالخالص عشراً وكذلك اذا رفعت رأسك من 

ذا ت فادُ  هبالرّكو  وكذلك يف كّل سجدة وبني كّل سجدتني ، فاذا سلم
َتَجبحَت الَدَم َوَحّواءَ الّدعآء :   .  وهي طويلة اىل آخر الدعاءاَللّ ُهمَّ اَنحَت الَّذي اسح

 (صالة االماِم زيِن العابِديَن )عليه السالم

 . أربع ركعات كّل ركعة ابلفاحتة مرّة واالخالص مائة مرّة

 (دُعاؤهُ)عليه السالم

ِتكِ  َريَرِة َوملَح يَ هح َميَل َوَستَ َر الحَقبيَح اي َمنح ملَح يُؤاِخذح اِبْلح َر اي اي َمنح اَظحَهَر اْلح ت ح  السِّ
ِو اي َحَسَن التَّجاُوِز اي واِسَع الحَمغحِفَرِة اي ابِسَ  الحَيَديحِن اِبلرَّْححَ  ِة اي َعظيَم الحَعفح

و  صاِحَب ُكلِّ َْنحوى اي ُمن حَتهى ِح اي َعظيُكلِّ َشرح َم الرَّجاِء اي ى اي َكرمَي الصَّفح



قاِقها اي رَبنا َوَسيَِّدَن َوَموحالَن اي غايََه َرغحَبتِ  ِتحح َتِداًئ ابِلنَِّعِم قَ بحَل اسح أَُلَك ُمب ح نا َأسح
 اَنح ُتَصلَِّي َعَلى ُُمَمَّد وآِل ُُمَمَّد .  اَللّ ُهمَّ 

 (صالة الباقِِر )عليه السالم

ُد هلِل َوال اِل َه إالّ هللاُ  ابْلمد مرّة و ركعتان كّل ركعة َمح بَ رُ ُسبححاَن هللِا َوَاْلح   َوَاهللُ اَكح
 مائة مرّة .

 (دُعاُء الباقِِر )عليه السالم

أَُلَك اي َحليُم ُذو اَنة َغُفوٌر َوُدوٌد اَنح تَ َتجاَوَز َعنح َسيِّئاتى وَ  ما اَللّ ُهمَّ ِايّن َأسح
ِن ما ِعنحدَ   ََ َواَنح تُ عحِطَيىن ِمنح َعطاِئَك ما َيَسُعىن َوتُ لحِهَمىنِعنحدى حِبُسح

َتىن الحَعَمَل فيِه ِبطاَعِتَك َوطاَعِة َرُسوِلَك َواَنح تُ عحِطَيىن ِمنح َعفح  ََ ما فيمااَعحطَي ح ِو
َعلح ّب ما اَََن اَهح  ُلُه َوال تَ فح تَ وحِجُب بِِه َكراَمَتَك اَللّ ُهمَّ اَعحِطىن ما اَنحَت أهح ا َاسح ُلُه فَِاَّنَّ
اً َق ُّ إالّ ِمنحَك اي اَبحَصَر االَبحَصريَن َواي َاْسحََع الّساِمعِ  نَي َواي اَََن ِبَك َوملَح ُاِصبح َخريح

َتجرييَن َواي جُميَب َدعحَوِة الحُمضحطَرّيَن َصلِّ َعلى اِكمنَي َواي جاَر الحُمسح َرَم اْلح  َاحح
 ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد .

 )عليه السالم( صالة الّصادقِ 

 . ركعتان كّل ركعة ابلفاحتة مرّة وآية َشِهَد هللا مائة مرّة

 (دُعاُء الّصادِق )عليه السالم

ر( َواي حاِضَر ُكلِّ َمالء َواي شاِهَد   ُنو  اي جابَِر ُكلِّ َكسري )َكسح اي صاِنَع ُكلِّ َمصح
ُر  ُر َمغحُلوب َواي غائب َوغاِلُب غَ ُكلِّ َْنحوى َواي عاملَ ُكلِّ َخِفيَّة َواي شاِهُد َغي ح ي ح

ي ُر بَعيد َواي ُموِنَس ُكلِّ َوحيد َواي َحيُّ ُُمحِيي الحَموحتى َومُميَت ااَلحح اِء َقريُب َغي ح
الحقائُِم َعلى ُكلِّ نَ فحس ِبا َكَسَبتح َواي َحّيًا حنَي ال َحيَّ ال إله إاّل اَنحَت َصلِّ 

 َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد .

 الكاِظم )عليه السالم( صالة



 . ركعتان تقرأ يف كّل ركعة اْلمد مرّة والّتوحيد اثنيت عشرة مرّة

 (دُعاؤه )عليه السالم

الُم فيَك َوَوِجَل ُكلُّ َشيء ِمنحَك  اِل هى َخَشَعِت االصحواُت َلَك َوَضلَِّت ااَلحح
ياُء ُدوَنَك َوَماَل كُ  نُوُرََ َفأَنحَت  لَّ َشيءَوهَرَب ُكلُّ َشيء اِلَيحَك َوضاَقِت ااَلشح

َرِتَك وَ  احَنَت الَّذى الرَّفيُع يف َجالِلَك َواَنحَت الحَبِهيُّ ىف ََجاِلَك َواَنحَت الحَعظيُم ىف ُقدح
ََ َشيءٌ ايُمنحزَِل نِعحَمىت اي ُمَفرَِّج ُكرحَبىت َواي قاِضي حاَجيت اَعحِطين مَ  أََليت ال َيؤوُد سح

ََ وَ ِبال اِل َه إالّ اَنحَت آَمنح  ِد ُت َعلى َعهح َبحح ََ َما ُت ِبَك ُُمحِلصاً َلَك ديين، َاصح َوعحِد
تَ غحِفُرََ ِمنح الذُّنُوِب الَّىت اليَ غحِفرُها غَ  َتطَعحُت، اَبُوُء َلَك اِبلنِّعحَمِة َوَاسح ُرََ اي َمنح اسح ي ح

راِقِه ُمنرٌي ويف ُسلحطانِ   َقِوي  َصلِّ َعلى هِ ُهَو يف ُعُلّوِِه دان َويف ُدنُ ّوِِه عال َويف ِاشح
 ُُمَمَّد َوآلِِه .

ضا )عليه السالم  (صالة الّرِ

 رّات .عشر م)َهلح أتى على االنحساِن(  سّت ركعات كل ركعة ابلفاحتة مرّة و

 (دُعاؤه )عليه السالم

اع يَل اي صاِحيب يف ِشدَّتى، َواي َوِلّيِّ ىف نِعحَمىت، َواياِل هى َواِل َه اِبحراهيَم َوِاْسح
َسَن َواِ  أَُلَك اي َاحح ريِم، َأسح سححاَق َويحعُقوَب، اي َربَّ َكهيعص َويس َوالحُقرحآِن اْلَح

أَُلَك  َر ُمرحََتى َأسح َوَد َمنح اَعحطى، َواي َخي ح َر َمنح ُدِعَي، َواي َاجح َمنح ُسِئَل، َواي َخي ح
 اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد وآِل ُُمَمَّد .

 (صالة الجواد )عليه السالم

 ركعتان كّل ركعة ابلفاحتة مرّة واالخالص سبعني مرّة .

 (دُعاُؤه )عليه السالم

أَُلَك ِبطاَعِة ااَلرحواِح الرّ   اَللّ ُهمَّ  ساِد الحبالَِيِة َأسح اِجَعِة ِاىل َربَّ ااَلرحواِح الحفانَِيِة َوااَلجح
ساِد الحُملحَتِئَمِة ِبُعُروِقها َوِبرَ  ساِدها َوِبطاَعِة ااَلجح ََ  ِلَمِتكَ َاجح ِذ نَ ُهمح َوَاخح الّناِفَذِة بَ ي ح



َتِظُروَن َفصحَل َقضاِئَك َويَ رحُجوَن َرْححَ  َ َيَديحَك يَ ن ح الئُق بَ نيح ُهمح َواخلَح قَّ ِمن ح َتَك اْلَح
َعِل النُّوَر ىف َبَصرى َوالحَيقنَي ىف ق َ  لحىب َوََياُفوَن ِعقاِبَك، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َواجح

َرََ اِبللَّيح   ِل َوالنَّهاِر على ِلساىن، َوَعمالً صاِْلاً فَارحزُقحين .َوذِكح

 (صالة الهادى )عليه السالم

 . ركعتان تقرأ يف االوىل الفاحتة ويس ويف الثّانية اْلمد والّرْحن

 (دُعاؤه )عليه السالم

ُلوب غح اي ابرُّ اي َوُصوُل اي شاِهَد ُكلِّ غاِئب َواي َقريُب َغريح بَعيد َواي غاِلُب َغي حُر مَ 
أَُلَك اَلّلُهمَّ  رَتُُه َأسح َلُغ ُقدح َك   َواي َمنح ال يَ عحَلُم كيف ُهَو إاّل ُهَو اي َمنح ال تُ ب ح اِبْسِح

ُتوِم َعمَّنح ِشئحَت الظّاِهِر الحُمَطهَِّر الحُمَقدَِّس النُّوِر التّ  ُمحُزوِن الحَمرح ََ ُنوِن الح امِّ الحَمرح
يِّ الحَقّيوِم الحَعظيِم نُوِر  الشَّهاَدِة الحَربرِي السَّماواِت َونُوِر ااَلَرضنَي عاملِِ الحَغيحِب وَ اْلَح

 الحُمَتعاِل الحَعظيِم َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد .

 (صالة الَحسِن العَسكرّىِ )عليهما السالم

 أربع ركعات الرّكعتان االوليان ابْلمد مرّة واذا زلزلت َخس عشرة مرّة

 . ة ابْلمد مرّة واالخالص َخس عشرة مرّةواالخرياتن كّل ركع

 (دُعاُؤه )عليه السالم

َد ال اِل َه إالّ اَنحَت الحَبدىُء قَ بحَل ُكلِّ َشيء وَ  َمح أَُلَك اِبَنَّ َلَك اْلح اَنحَت اَللّ ُهمَّ ِايّن َأسح
يُّ الحَقيُّوُم َوال اِل َه إاّل اَنحَت الَّذي ال يُِذلَُّك َشيٌء َواَنحَت ُكلَّ  وحم يف َشاحن ال ي َ  اْلَح

أَُلكَ   اِل َه إاّل اَنحَت خاِلُق ما يُرى َوما ال يُرى الحعاملُ ِبُرلِّ َشيء ِبَغريحِ تَ عحليم َأسح
ُن الرَّحيُم وَ  ئأُلَك ابالِئَك َونَ عحماِئَك اِبَنََّك هللاُ الرَُّب الحواِحُد ال اِل هَ إالّ اَنحَت الرَّْحح َأسح

ِلدح َوملَح يُوَلدح اِل َه إاّل اَنحَت الحوِت حُر الحَفرحُد ااَلَحُد الصََّمُد الَّذي ملَح يَ اِبَنََّك اَنحَت هللاُ ال 
َب أَُلَك اِبَنََّك هللُا ال اِل َه إاّل اَنحَت اللَّطيُف اخلح رُي الحقائُِم َوملَح َيُرنح َلُه ُكُفواً َاَحٌد َوَأسح

َفيظُ  أَُلَك اِبَنَّ َعلى ُكلِّ نَ فحس ِبا َكَسَبتح الرَّقيُب اْلح َك هللُا ااَلوَُّل قَ بحَل ُكلِّ ، َوَأسح
ريُم الح  َعليُم َشيء َواالِخُر بَ عحَد ُكلِّ َشيء َوالحباِطُن ُدوَن ُكلِّ َشيء الّضارُّ النّاِفُع اْلَح



يُّ الحَقيُّوُم الحباِعُث الحواِرُث ا أَُلَك اِبَنََّك اَنحَت هللُا ال اِل َه إاّل اَنحَت اْلَح ّناُن ْلحَ َوَأسح
راِم َوُذو الطَّوِل َوُذو الحِعزَِّة َوُذو الِل َوااِلكح  الحَمّناُن َبديُع السَّماواِت وااَلرحِض ُذو اْلَح
َصيحَت ُكلَّ َشيء َعَدداً  السُّلحطاِن ال اِل َه إاّل اَنحَت َاَحطحَت ِبُرلِّ َشيء ِعلحماً َوَاحح

 َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد .

َل هللاُ تعالى فََرجهُ الّشريفَ صالة الحُ   ّجِة القائِم َعجَّ

َتعنيُ ) ركعتان تقرأ يف كّل ركعة فاحتة الرتاب اىل ََ َنسح ََ نَ عحُبُد َوإاّي مثّ  (إاّي
ُقلح ُهَو ) ترّرر هذه االية مائة مرّة مثّ تتّم قراءة الفاحتة وتقرأ بعدها االخالص

 فتقول :مرّة واحدة وتدعو عقيبهما  (هللاُ َاَحدٌ 

َفاُء َوانحَرَشَف الحِغطاُء َوضاَقِت ااَلرحُض ِبا َوسِ  َعِت اَللّ ُهمَّ َعظَُم الحَبالُء َوبَرَِح اخلح
َدِة َوالرَّخاِء اَللّ هُ  َترى َوَعَليحَك الحُمَعوَُّل يف الشِّ مَّ َصلِّ السَّماُء َواِلَيحَك اي َربِّ الحُمشح

ل اَللّ ُهمَّ فَ رَ  َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد الَّذينَ  َجُهمح ِبقاِئِمِهمح اََمرحتَنا ِبطاَعِتِهمح َوَعجِّ
ِفياين فَِانَُّرما كاِفيايَ   اي ُُمَمَُّد َواَظحِهرح ِاعحزاَزُه اي ُُمَمَُّد اي َعليُّ اي َعِليُّ اي ُُمَمَُّد اِكح

ُد اي َعليُّ اي َعِليُّ اي مَّ اي َعليُّ اي َعِليُّ اي ُُمَمَُّد اُنحُصراين فَِانَُّرما َنِصراَي اي ُمَُ 
ِفظاين فَِانَُّرما حاِفظاَي ايَموحالَي اي صاِحَب الزَّماِن اي َموحالَي اي  ُُمَمَُّد ِاحح
ين  صاِحَب الزَّماِن اي َموحالَي اي صاِحَب الزَّماِن الحَغوحَث الحَغوحَث الحَغوحَث، اَدحرِكح

ين، ااَلماَن ااَلماَن االَ  ين اَدحرِكح  ماَن .اَدحرِكح

 (صالة َجعفر الّطيّاِر )عليه السالم

وهي االكسري االعظم والرربيت االْحر وهي مرويّة ِبا هلا من الفضل العظيم 
ابسناد معتربة غاية االعتبار واهّم ما هلا من الفضل غفران الّذنوب العظام 
وأفضل أوقاهتا صدر الّنهار يوم اْلمعة وهي أربع ركعات بتشّهدين وتسليمتني 

رأ يف الرّكعة ااُلوىل سورة اْلمد واذا زلزلت ويف الرّكعة الثانية سورة اْلمد يق
والعادايت ويف الثّالثة اْلمد وِاذا جآَء نصُر هللِا ويف الرابعة اْلمد وُقلح هَو هللاُ 

بححاَن سُ احٌد فاذا فرغ من القراءة يف كّل ركعة فليقل قبل الرّكو  َخس عشرة مرّة 
دُ  َمح بَ رُ  هللِا َوَاْلح توى من ويقوهلا يف رك هلِل َوال اِل َه إالّ هللاُ َوَاهللُ اَكح وعه عشراً واذا اسح



الرّكو  قائماً قاهلا عشراً فاذا سجد قاهلا عشراً فاذا جلس بني الّسجدتني قاهلا 
عشرًا فاذا سجد الثّانية قاهلا عشرًا فاذا جلس ليقوم قاهلا قبل أن يقوُم عشراً 

 ركعات فترون ثالمثائة تسبيحة . يفعل ذلك يف االربع

روى الرليين عن أيب سعيد املدائين قال : قال الصادق )عليه السالم( : أال 
ل )عليه السالم( ، قلت : بلى ، قال : ق أعّلمك شيئاً تقوله يف صالة جعفر

ُسبححاَن  : اذا فرغت من الّتسبيحات يف الّسجدة الثانية من الرّكعة الرابعة
جمحِد َوَتَررََّم ِبِه ُسبححاَن مَ  ََ نح ال َمنح لَِبَس الحِعزَّ َوالحَوقاَر ُسبححاَن َمنح تَ َعطََّف اِبلح
ء ِعلحُمُه ُسبححاَن ِذي الح  بيُح إاّل لَُه ُسبححاَن َمنح َاححصى ُكلِّ َشىح َبِغي التَّسح َمنِّ يَ ن ح

َرِة َوالحَرَرمِ  أَُلَك ِبَعاِقدِ  َوالنَِّعِم ُسبححاَن ِذي الحُقدح  الحِعزِّ ِمنح َعرحِشَك اَللّ ُهمَّ ِايّن َأسح
عحَظِم وََكِلماِتَك الّتامَِّة الَّىت ََتَّتح  ََ َك االح َِة ِمنح ِكتاِبَك َواْسِح تَ َهى الرَّْحح قاً  َوُمن ح ِصدح

ِل بَ يحِتِه َواف حَعلح ّب َكذا وََكذا  الً َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َواَهح عوض  تطلب حاجتك و َوَعدح
 كلمة كذا وكذا .

روى الشيخ والسّيد عن املفّضل بن عمر قال رأيت الّصادق )عليه السالم( 
 صّلى صالة جعفر بن أيب طالب )عليه السالم(ورفع يديه ودعا هبذا الّدعاء

: 

َربِّ  حىّت انقطع الّنفس اي راّبُه اي راّبهُ  حىّت انقطع الّنفس اي َربِّ اي َربِّ 
حىّت  اي َحيُّ اي َحيُّ  حىّت انقطع الّنفس َاّلّلُ اي َاّللُّ  اي ّنفسحىّت انقطع ال َربِّ 

ُن اي رَ حىّت انقطع الّنفس اي َرحيُم اي َرحيُم انقطع الّنفس  ُن اي َرْحح سبع مرّات ْحح
 سبع مرّات مثّ قال : اي اَرحَحَم الرّاِْحنيَ 

ََ َواَنحِطُق  ِد َتِتُح الحَقوحَل حِبَمح ِحَك اِبلثَّناِء َعَليح اَللّ ُهمَّ ِايّن اَف ح ََ َوالغايََة ِلَمدح َك َواجمَُِّد
ََ َوَاىّن خِلَليَقِتَك ُكنحهُ  ُلُغ غايََة ثَناِئَك َواََمَد جَمحِد ََ َواُثحين َعَليحَك َوَمنح يَ ب ح  َمعحرَِفِة جَمحِد

ََ َعّواداً َعلَ  ِد ِلَك َموحُصوفاً ِبَجح نِبنَي حِبِلحِمَك  ىَوَايَّ َزَمن ملَح َتُرنح مَمحُدوحاً بَِفضح الحُمذح
ََ َجواداً بِ  ِلَك َُتَلََّف ُسّراُن اَرحِضَك َعنح طاَعِتَك َفُرنحَت َعَليحِهمح َعطُوفاً ِِبُوِد َفضح

راِم . كح َِ الِل َواالح  َعّواداً ِبَرَرِمَك اي ال اِل َه إالّ اَنحَت الحَمّناُن ُذواْلَح



هذه الصالة واد  هبذا  وقال ل اي مفّضل اذا كانت لك حاجة ُمهّمة َفصلِّ 
 الّدعاء وسل حاجتك يقضى هللا لك ان شاء هللا تعاىل .

أقول : روى الطوسي لقضاء اْلوائج عن الّصادق )عليه السالم( قال : صم 
يوم االربعاء واخلميس واْلُمعة فاذا كان عشّية يوم اخلميس تصّدقت على 

اغتسلت وبرزت اىل  اْلمعة عشرة مساكني مّداً ُمّداً من الطّعام فاذا كان يوم
الّصحراء فصّل صالة جعفر بن أيب طالب واكشف عن ركبتيك وألصقهما 

 : ابالرض وقل

َريَرِة َوملَح  ( الحَقبيَح اي َمنح ملَح يُؤاِخذح اِبْلح َميَل َوَستَ َر )َعليَّ ِتِك اي َمنح اَظحَهَر اْلح  يَ هح
ِو اي َحَسَن التَّجاُوزِ  ِتحِ اي َعظيَم الحَعفح َِة اي واِسَع الحَمغحِفَرةِ اي السِّ  ابِسَ  الحَيَديحِن اِبلرَّْحح

وى اي ُمقيَل الحَعَثراِت اي َكرميَ  اي صاِحَب ُكلِّ َْنحوى اي ُمن حَتهى ِح ُكلِّ َشرح  الصَّفح
قاِقها اي َراّبُه اي َراّبُه اي رَ  ِتحح َتِدائً اِبلنَِّعِم قَ بحَل اسح اي  عشراً اّبُه اي َعظيَم الحَمنِّ اي ُمب ح

اي َموحالُه اي َموحالُه شرًا عاي َسيِّداُه اي َسيِّداُه اي َسيِّداُه عشرًا  َاهلُل اي َاهلُل اي َاهللُ 
اي غياثه عشرًا اي غاية رغبتاه عشرًا اي رْحان عشرًا اي رحيم عشرًا اي عشرًا 
اِت عشرًا َرجاءاُه  ريح د َكثريًا طَيِّباً  مَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُمَُ عشرًا اي ُمعحِطَى اخلَح

 عشراً ، واطلب حاجتك .َكاَفحَضِل ما َصلَّيحَت َعلى َاَحد ِمنح َخلحِقَك 

أقول : يف رواايت كثرية انّه لقضاء اْلوائج تصام هذه االاّيم الّثالثة مثّ تصّلى 
 . ركعتان عند زوال اْلمعة

 مس ِبااْلادي والعشرون : من أعمال يوم اْلُمعة أن يدعو اذا زالت الشّ 

رواه ُمّمد بن ُمسلم عن الّصادق صلوات هللا وسالُمه عليه وُهو على ما أورده 
 : الّشيخ يف املصباح أن يقول

ُد هلِل الَّذي ملَح يَ تَِّخذح َوَلداً  َمح بَ ُر َوُسبححاَن هللِا َاْلح َوملَح َيُرنح لَُه  ال اِل َه إالّ هللاُ َوهللاُ اَكح
برياً  َيُرنح  َشريٌك يف الحُملحِك َوملَح  حُه َترح اي ساِبَغ  : مثّ يقولُ  َلهُ َوِل  ِمَن الذُّلِّ وََكربِّ

َِمِم اي ُمغحِشَى الظَُّلِم اي ذَ  ُوِد النَِّعِم اي داِفَع النَِّقِم اي ابرَِئ النََّسِم اي َعِليَّ اهلح ا اْلح



تَ وحِحشنَي يف الظُّ والحَرَرِم اي كاِشَف الضُّرِّ َوااَلملَِ اي ُموِنَس  َلِم اي عاِلمًا ال الحُمسح
ُُه َدواءٌ  ُلهُ اي َمِن اْسح رُُه  يُ َعلَُّم َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواف حَعلح يب ما اَنحَت اَهح َوذِكح

ِشفاٌء َوطاَعُتُه َغناٌء ِارحَحمح َمنح رَأُس مالِِه الرَّجاُء َوِسالُحُه الحُبراُء ُسبححاَنَك ال 
رامِ اِ  الِل َوااِلكح  ل َه إالّ اَنحَت اي َحّناُن اي َمنّاُن اي َبديَع السَّماواِت َوااَلرحِض اي َذا اْلَح
. 

الثّاين والعشرون : أن يصّلي فريضة الّظهر يوم اْلمعة بسورة اْلمعة واملنافقني 
 . والعصر ابْلمعة والّتوحيد

 من الواجب على كلّ  روى الّشيخ الّصدوق عن الّصادق )عليه السالم( قال :
اذا كان لنا شيعة أن يقرأ يف ليلة اْلُمعة ابْلمعة وسّبح اسم رّبك  مؤمن

االعلى ويف صالة الّظهر ابْلمعة واملنافقني، فاذا فعل ذلك كأَّّنا يعمل بعمل 
رسول هللا )عليه السالم( وكان جزاؤه وثوابه على هللا اْلّنة ، وروى الرليين 

قال : سألت الّصادق )عليه السالم( عن القراءة  بسند كالصحيح عن اْلليب
يف اْلمعة اذا صّليت وحدى )أي مل أصل اْلمعة وصّليت صالة الّظهر( أربعاً، 
أجهر ابلقراءة ؟ فقال : نعم وقال: اقرأ بسورة اْلمعة واملنافقني يف يوم اْلمعة 

. 

الة صالثالث والعشرون : روى الّشيخ الطوسي )رْحه هللا( عند ذكر تعقيب 
عن الّصادق َصلوات هللا وَسالمه عليه ، قال : من قرأ يوم  الّظهر يوم اْلُمعة

اْلمعة حني يسلم اْلمد سبع مرّات و )قل اَُعوُذ بَِربِّ الّناِس( سبع مرّات َو 
)ُقلح اَُعوُذ برّب الَفَلِق( سبع مرّات و )ُقلح ُهَو هللُا َاَحٌد( سبع مرّات و )ُقلح اي 

رُوَن( سبع مرّات وآخر الرباءة وهو آية )لََقدح جاءَُكمح رُسوٌل ِمنح أيُّها الحرافِ 
اَنُفِسرم( وآخر سورة اْلشر )َلوح أن حزَلحنا هَذا الُقرآن( اىل آخر الّسورة واخلمس 
من آل عمران )ِانَّ يف َخلحِق السَّماواِت واالرِض( اىل )اّنك ال ُُتِلُف امليعاد(  

 ة .كفى ما بني اْلُمعة اىل اْلُمع



الرّابع والعشرون : وروى عنه )عليه السالم( قال: من قال بعد صالة الفجر 
َعلح َصالَتَك َوَصالَة َمالئَرِتَك َوُرُسِلَك علىأو بعد صالة الّظهر:   اَللّ ُهمَّ اجح

مل يرتب عليه ذنب سنة وقال أيضاً من قال بعد صالة الفجر ُُمَمَّد وآِل ُُمَمَّد 
لهم صّل على ُممد وآل ُممد وعّجل فرجهم، مل ُيت أو بعد صالة الظهر: ال

 حىت يدَ القائم)عليه السالم( .

أقول: الدعاء االول من هذين هو اللهم اجعل )اىل آخره( يورث االمن من 
البالء إىل اْلمعة القادمة اذا ُدعي به ثالث مرات بعد فريضة الظهر يوم 

ضتني يوم هم السالم(بني فرياْلمعة. وروي ايضاً من صّلى على النيّب وآله)علي
 اْلمعة كان له من االجر مثل الصالة سبعني ركعة.

 والّدعاء اي َمنح يَ رحَحُم َمنح ال تَ رحَْحُهُ الحِعبادُ  اخلامس والعشرون : أن يقرأ الّدعاء

 ٌَ  . وهذان من أدعية الّصحيفة الراملة اَللّ ُهمَّ ه ذا يَ وحٌم ُمباَر

خ يف املصباح: روي عن االئمة )عليهم السالم( الّسادس والعشرون : قال الّشي
اّن من صّلى الّظهر يوم اْلُمعة وصّلى بعدها ركعتني يقرأ يف ااُلوىل اْلمد وُقل 

َعلحين ِمنح اَللّ ُهَو هللا َاحٌد سبع مرّات ويف الثّانية مثل ذلك وبعد فراغه:   ُهمَّ اجح
َنَِّة الَّيت َحُشوَها الحبَ رَكُة َوُعمّ  ِل اْلح نا ُُمَمَّد َصلَّى هللاُ َعَليحِه ارَُها الحَمالِئَرُة َمَع نَِبيِّ اَهح
اىل اْلمعة ااُلخرى  مل تضرّه بلّية ومل تصبه فتنةَوآلِِه َواَبينا اِبراهيَم)عليه السالم( 

 . )عليهما السالم( وَجع هللا بينه وبني ُمّمد وبني ابراهيم

ساللة  ذا الّدعاء من مل يرن منقال العالّمة اجمللسي )رْحه هللا( اذا دعا هب
 . الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( فليقل عوض وأبينا وأبيه

الّسابع والعشرون : روى اّن أفضل ساعات يوم اْلمعة بعد العصر وتقول مائة 
لح فَ َرَجُهمح  :مرّة وقال الشيخ يستحّب  اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوَعجِّ

ِقِه َعلى َصَلواُت هللِا َومالِئَرِتِه َواَنحِبيائِِه َوُرُسِلِه َوََجيِع َخلح  :ل مائة مّرةأن يقو 



َةُ  ساِدِهمح َوَرْحح هللِا  ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوالسَّالُم َعَليحِه َوَعَليحِهمح َوَعلى اَرحواِحِهمح َوَاجح
 . َوبَ رَكاتُهُ 

صري عن جامع البزنطي عن أيب بوروى الشيخ اْلليل ابن ادريس يف الّسرائر 
قال : ْسعت جعفر الّصادق صلوات هللا وسالُمه عليِه يقول : الصالة على 
ُمّمد وآل ُمّمد فيما بني الّظهر والعصر تعدل سبعني حّجة ومن قال بعد 

ِصياِء الحَمرحضّينيَ  :العصر يوم اْلمعة وح ََ  اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد االح
لى اَرحواِحِهمح فحَضِل َصَلواِتَك َوابِرَح َعَليحِهمح اِبَفحَضِل بَ رَكاِتَك َوالسَّالُم َعَليحِهمح َوعَ ابَِ 

ساِدِهمح َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه     ذلك اليوم .كان له مثل ثواب عمل الثّقلني يفَوَاجح

ديث أقول: هذه صالة مرويّة ِبا هلا من الفضل الرثري يف كتب مشايخ اْل
ابسناد معتربة جّداً واالفضل أن يرّررها سبع مرّات وأفضل منه عشر مرّات، 
فعن الّصادق صلوات هللا وسالمه عليه قال : من صّلى هبذه الصالة حني 
يصّلي العصر يوم اْلُمعة قبل أن ينفتل من صالته عشر مرّات صّلت عليه 

قبلة يف تلك
ُ
عليه الّساعة . وعنه ) املالئرة من تلك اْلُمعة اىل اْلمعة امل

السالم( أيضًا قال : اذا صّليت العصر يوم اْلمعة فصّل هبذه الصلوة سبع 
للّ ُهمَّ اَ مرّات. وروى الرليين يف الرايف انّه اذا صّليت العصر يوم اْلمعة فقل : 

ِصياِء الحَمرحضّينَي اِبَفحَضِل َصَلواِتَك وَ  وح ََ ِرَح َعَليحِهمح ابَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد االح
َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه  اّن من قاهلا بعد فاِبَفحَضِل بَ رَكاِتَك َوالسَّالُم َعَليحِه َوَعَليحِهمح َوَرْحح

العصر كتب هللا عزوجل له مائة ألف حسنة، وُما عنه مائة ألف سّيئة، وقضى 
ّن من ا له هبا مائة ألف حاجة، ورفع له هبا مائة الف درجة، وقال أيضاً، روي

صّلى هبذه الصالة سبع مرّات رّد هللا اليه بعدد كّل عبد من العباد حسنة 
 وَتقّبل منه َعمله يف ذلك اليوم، وجاء يوم القيامة وبني عينيه الّنور، َوسيأيت يف
خالل أعمال يوم عرفة صلوات، من صّلى هبا على ُمّمد وآل ُمّمد صلوات 

 هللا وسالُمه عليهم سّرهم .



تَ غحِفُر هللَا َرّّب َواَُتوُب  والعشرون : أن يقول بعد العصر سبعني مّرةالثّامن  َاسح
 . ليغفر هللا ُذنوبه اِلَيحهِ 

الّتاسع والعشرون : قراءة إَّن أنزلناه مائة مرّة ، روي عن االمام موسى )عليه 
نفحة من رْحته يعطي كّل عبد منها  السالم( قال : اّن هلل يوم اْلمعة ألف

من قرأ بعد العصر يوم اْلمعة اَّن أنزلناه مائة مرّة َوهب هللا له تلك ما شاء ف
 . االلف ومثلها

 . الّثالثون : قراءة دعاء العشرات االيت

اْلادي والّثالثون : قال الّشيخ الّطوسي )رْحه هللا(: آخر ساعة يوم اْلمعة 
سترثر ي اىل غروب الّشمس هي الّساعة اليت يستجاب فيها الّدعاء، فينبغي أن

من الّدعاء يف تلك الّساعة، وروي اّن تلك الّساعة هي اذا غاب نصف القرص 
وبقي نصفه، وكانت فاطمة )عليها السالم( تدعو يف ذلك الوقت، فيتسحّب 
الّدعاء فيها ويستحّب أن يدعو ابلّدعاء املروي عن الّنيب يف ساعة االستجابة: 

رحضِ ُسبححاَنَك ال اِل َه إالّ اَنحَت اي َحنّ  ََ  اي ذا اُن اي َمّناُن اي َبديَع السَّماواِت َواالح
راِم.  كح َِ الِل َواالح ويستحّب دعاء الّسمات يف آخر ساعة من هنار اْلُمعة اْلَح

وسيأيت ان شاء هللا تعاىل واعلم اّن ليوم اْلُمعة نسبة وانتماء اىل امام العصر 
دة وفيه يفيض ه الّسعيعّجل هللا تعاىل فرجه من نواحي عديدة ففيه كانت والدت

الّسرور بظهوره، وترّقب الفرج وانتظاره فيه أشّد ممّا سواه من االاّيم وستجد 
ُُمَعِة هذا يَ وحمُ فيما سنورده منح زايرته اخلاّصة يف يوم اْلُمعة هذه الرلمة   اْلح
ََ  ىَوُهَو يَ وحُمَك الحُمتَ َوقَُّع فيِه ظُُهوُرََ َوالحَفرَُج فيِه لِلحُمؤحِمننَي َعل والواقع اّن َيِد

اْلمعة اَّّنا ُعّدت عيدًا من االعياد االربعة ملا سيّتفق فيها من ظهور اْلّجة 
)عليه السالم( وتطهريه االرض من ادران الّشَر والرفر وأقذار املعاصي 
والّذنوب ومن اْلبابرة وامللحدين والرّفار واملنافقني فتقّر عيون اخلاّصة من 

م ابظهاره كلمة اْلّق واعالء الّدين وشرايع االُيان املؤمنني وتسّر أفئدهت
ا( َرَقِت ااَلرحُض بُِنوِر َرهبِّ ة الربرية ، وينبغي يف هذا اليوم أن يدعى ابلصال)َوأشح



ويدعي ايضاً ِبا أمر الّرضا )عليه السالم( أبن يدعى به لصاحب االمر )عليه 
َفعح َعنح َوليَِّك َوَخليفَ السالم(  هذا الّدعاء يف ابب  وسيأيتِتَك )الدُّعاء( اَللّ ُهمَّ ادح

الّزايرات يف هناية أعمال الّسرداب وأن يدعى أيضاً ِبا أماله الّشيخ أبو عمرو 
العمروي قّدس هللا روحه على أيب علي بن َهام وقال ليدعى به يف غيبة القائم 
من آل ُمّمد عليه وعليهم الّسالم وهو دعاء طويل كتلك الصالة ووجيزتنا 
هذه ال تسعهما فاطلبهما من ِمصباح املتهّجد وَجال االسُبو ، وينبغي أن ال 
هنمل ذكر الصالة املنسوبة اىل أيب اْلسن اّلضرّاب االصبهاين، وقد رواها 
الّشيخ والّسيد يف أعمال عصر يوم اْلمعة، وقال الّسيد: هذه الصالة مروية 

معة لُعذر ب العصر يوم اْلعن موالَن املهدي صلوات هللا عليه وأن تركت تعقي
من االعذار فال تَِت هذه الصالة أبدًا المر أطلعنا هللا جّل جالله عليه مثّ 
ذكر الصالة بسندها، وقال الّشيخ يف املصباح هذه صالة مرويّة عن صاحب 
الّزمان )عليه السالم( خرجت اىل أيب اْلسن الّضراب االصبهاين ِبّرة وَنن 

 ختصار وهي :مل نذكر سندها رعاية لال

اَلمنَي اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َسيِِّد اُلُمرحَسلنَي َوخاَتَِ النَِّبّينَي َوُحجَِّه َربِّ الحع
َتَجِب يف الحميثاِق الحُمصحطَفى يِف الظِّالِل الحُمَطهَِّر ِمنح ُكلِّ آَفة الحرَبيءِ   ِمنح  الحُمن ح

يُن هللِا، اَللّ ُهمَّ َشرِّفح ََتى لِلشَّفاَعِة الحُمَفوَِّض اِلَيحِه دُكلِّ َعيحب الحُمَؤمَِّل لِلنَّجاةِ الحُمرح 
َتهُ َوارحَفعح َدَرَجَتهُ َوَاِضئح نُوَرُه َوب َ  َههُ َواَعحِطِه بُ نحيانَهُ َوَعظِّمح بُ رحهانَهُ َوأَفحِلحح ُحجَّ يِّضح َوجح

َل َوالحَفضيَلَة َوالحَمنحزَِلَة َوالحَوسيَلَة َوالَّدرَ  َة َواب حَعثحُه َمقاماً َُمحُموداً يَ غحِبطُُه َجَة الرَّفيعَ الحَفضح
وَُّلوَن َواالِخُروَن َوَصلِّ َعلى اَمريحِ الحُمؤحِمننَيَ واِرِث الحُمرحَسلنَي َوقاِئِد الح  ََ ُغرِّ ِبِه االح

َسنِ  ِن َعِليٍّّ بح  اُلمَحجَّلنَي َوَسيِِّد الحَوِصّينَي َوُحجَِّة َربِّ الحعاَلمنَي، َوَصلِّ َعَلى اْلَح
 ِ  بحِن ِاماِم الحُمؤحِمننَي َوواِرِث الحُمرحَسلنَي َوُحجَِّة َربِّ الحعاَلمنَي، َوَصلِّ َعَلى اْلحَُسنيح
يِّ بحِن َعِليٍّّ ِاماِم الحُمؤحِمننَي َوواِرِث الحُمرحَسلنَي َوُحجَِّة َربِّ الحعاَلمنَي، َوَصلِّ َعلى َعلِ 

ِ ِاماِم الحُمؤحِمننيَ  لِّ َعلى ُُمَمَِّد َوواِرِث الحُمرحَسلنَي َوُحجَِّة َربِّ الحعاَلمنَي، َوصَ  اْلحَُسنيح
 بحِن َعِليٍّّ ِاماِم الحُمؤحِمننَي َوواِرِث الحُمرحَسلنَي َوُحجَِّة َربِّ الحعاَلمنَي، َوَصلِّ َعلى

لحعاَلمنَي، َوَصلِّ ا َجعحَفِر بحِن ُُمَمَّد ِاماِم الحُمؤحِمننَي َوواِرِث الحُمرحَسلنَي َوُحجَِّة َربِّ 



، َعلى ُموَسى بحِن َجعحَفر ِاماِم الحُمؤحِمننَي َوواِرِث الحُمرحَسلنَي َوُحجَِّة َربِّ الحعاَلمنيَ 
َوَصلِّ َعلى َعِليِّ بحِن ُموسى ِاماِم الحُمؤحِمننَي َوواِرِث الحُمرحَسلنَي َوُحجَِّة َربِّ 

َسلنَي َوُحجَِّة ِليٍّّ ِاماِم الحُمؤحِمننَي َوواِرِث الحُمرح الحعاَلمنَي، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَِّد بحِن عَ 
ُحجَِّة َربِّ الحعاَلمنَي، َوَصلِّ َعلى َعِليِّ بحِن ُُمَمَّد ِاماِم الحُمؤحِمننَي َوواِرِث الحُمرحَسلنَي وَ 
َسِن بحِن َعِليٍّّ ِاماِم الحُمؤحِمننَي َوواِرِث ا ُمرحَسلنَي لح َربِّ الحعاَلمنَي، َوَصلِّ َعَلى اْلَح

ِديِّ ِاماِم الحُمؤحِمننَي َووا اِدي الحَمهح ََلِف اهلح رِِث َوُحجَِّة َربِّ الحعاَلمنَي، َوَصلِّ َعَلى اخلح
ئِ  ََ ِل بَ يحِتِه االح مَِّة الحُمرحَسلنَي َوُحجَِّة َربِّ الحعاَلمنَي، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد واَهح

اديَن الحُعَلماء الّصاِدقنَي  ُتَّقنَي َدعائِِم دينك َواَرحكاِن تَ وح اهلح
بحراِر امل ََ ََ َوَتراَِجَِة االح حيِد

تَ رحتَ ُهمح لِنَ فحسِ  ِيَك َوُحَجِجَك َعلى َخلحِقَك َوُخَلفاِئَك ىف اَرحِضَك الَّذيَن اخح َك َوحح
تَ ُهمح ِبَعحرِفَتِ  تَ ُهمح ِلديِنَك َوَخَصصح ََ َوارحَتَضي ح تَ ُهمح َعلى ِعباِد َجلَّلحتَ ُهمح َك وَ َواصحطََفي ح

ي حتَ ُهمح حِبِ  تَ ُهمح بِِنعحَمِتَك َوَغذَّ َِتَك َوَرب َّي ح تَ ُهمح ِبَرْحح تَ ُهمح ِبَرراَمِتَك َوَغشَّي ح َمِتَك َواَلحَبسح رح
تَ ُهمح بِنَ  تَ ُهمح ِبالِئَرِتَك َوَشرَّف ح ِبيَِّك َصَلواُتَك َعَليحِه نُوَرََ َوَرفَ عحتَ ُهمح ىف َمَلُروِتَك َوَحَففح

يَِّبًة ال اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوَعَليحِهمح صالًة زاِكَيًة َنِمَيًة َكثريًَة دائَِمًة طَ  َوآلِِه،
، اَللّ هُ  ُُييُ  هِبا إالّ  ُرََ مَّ َوَصلِّ اَنحَت َوال َيَسُعها إالّ ِعلحُمَك َوال ُُيحصيها َاَحٌد َغي ح

ليِل َعَليحَك، حُ  ِرََ الّداعى اِلَيحَك الدَّ ُمحيي ُسن ََّتَك الحقائِِم اِبَمح َُ جَِّتَك َعلى َولِيَِّك الح
، اَ  ََ ََ َعلى ِعباِد َرهُ َوُمدَّ لَعلى َخلحِقَك َوَخليَفِتَك يف اَرحِضَك َوشاِهِد لّ ُهمَّ اَِعزَّ َنصح

اِسديَن َواَعِ  ِفِه بَ غحَي اْلح رحَض ِبطُوِل بَقائِِه، اَللّ ُهمَّ اكح ََ رِِه َوَزيِِّن االح ُه ِمنح ىف ُعمح ذح
َّبارِيَن، اَللّ  ُه ِمنح اَيحِدي اْلح  ُهمَّ َشرِّ الحراِئديَن َوازحُجرح َعنحُه ِاراَدَة الظّاِلمنَي َوَخلِّصح

ِسِه َوُذرِّيَِّتِه َوشيَعِتِه َوَرِعيَِّتِه َوخاصَِّتِه َوعامَِّتِه وَ  اَعحِطهِ  نحيا يف نَ فح ِل الدُّ َعُدّوِِه َوََجيِع اَهح
نح  َسُه َوبَ لِّغحِه اَفحَضَل ما اَمََّلُه يف الدُّ َنُه َوَتُسرُّ بِِه نَ فح يا َواالحِخَرِة اِنََّك ما تُِقرُّ بِِه َعي ح

ء َقديرٌ  ََ  َعلى ُكلِّ َشيح َح ِبِه َما احَمَتحى ِمنح ديِنَك ِي ِبِه ما بُدَِّل  اَللّ ُهمَّ َجدِّدح َاحح
ِمَك َحىّت يَ ُعوَد ديُنَك ِبِه َوَعلى َيَديح  َ ِمنح ُحرح ِه َغّضاً ِمنح ِكتاِبَك َواَظحِهرح ِبِه ما ُغريِّ

َهَة َمَعُه َوال ابِطَل ِعنح  َعَة دَ َجديدًا خاِلصًا ُُمحَلصًا ال َشكَّ فيِه َوال ُشب ح ُه َوال ِبدح
ِدمح ِبعِ  َعة َواهح ِنِه ُكلَّ ِبدح زِِّه ُكلَّ َضالَلة َلَديحِه، اَللّ ُهمَّ نَ ّوِرح بُِنورِِه ُكلَّ ظُلحَمِة َوُهدَّ ِبرُكح

ِلِه َجوحَر ُكلِّ ج ِلكح ِبَعدح دح ِبَسيحِفِه ُكلَّ َنر َواَهح ِر َواقحِصمح ِبِه ُكلَّ َجّبار َوَاَخِح ائِر واجح



مَ  م َواَِذلَّ ِبُسلحطانِِه ُكلَّ ُسلحطانُحرح ِذلَّ ُكلَّ َمنح َنواُه اَللّ ُهمَّ اَ ، ُه َعلى ُكلِّ ُحرح
َتهاَن  َتأِصلح َمنح َجَحَدُه َحقَُّه َواسح ُررح ِبَنح كاَدهح َواسح ِلكح ُكلَّ َمنح عاداُه َوامح َواَهح

اَد ذِكح   َعلى ُُمَمَّد الحُمصحطَفى رِِه، اَللّ ُهمَّ َصلِّ اِبَمحرِِه َوَسعى يف ِاطحفاِء نُورِِه َواَراَد ِاَخح
ِ الحُمَصفَّى َوَجَ  َُسنيح َسِن الرِّضا َواْلح راِء َواْلَح يِع َوَعِليٍّّ الحُمرحَتضى َوفاِطَمَة الزَّهح
ُدى َوَمناِر التُّقى َوالحُعرحَوِة الحُوثحقى َواْلحَ  ِصياِء َمصابيِح الدُّجى َواَعحالِم اهلح وح ََ بحِل االح

َتقيمِ الح  راِط الحُمسح ََ َواالح ، َمتنِي َوالصِّ ِد ِئمَِّة ِمنح ُولحِدِه َوَصلِّ َعلى َولِيَِّك َوُوالِة َعهح ََ
نََّك َوُمدَّ يف اَعحمارِِهمح َوزِدح يف آجاهِلِمح َوبَ لِّغحُهمح اَقحصى آماهلِِمح دينًا َوُدنحيا َوآِخَرًة اِ 

 َعلى ُكلِّ َشيء َقديٌر .

أ بت هي َكليَلة اْلُمعة على بعض الّرواايت فينبغي أن يقر واعلم اّن ليلة السّ 
 . فيها ما يقرأ يف ليلة اْلُمعة

  

 الفَْصُل الخاِمْس : 

في تَعيين اْسماء النّبّي َواالئّمة المعُصومين )عليهم السالم( بأيّام االْسبُوع والزيارات لهم في  
 . كّل يوم

قر روى ابن اببويه ُمسنداً عن الصّ قال السّيد ابن طاووس يف َجال االسُبو : 
سّر َمن  بن أيب دلف قال : ملّا ْحل املتوّكل سّيدَن علّي بن ُمّمد الّنقي إىل

رَأى جئت أسأل َعنح خربه وكاَن سجيناً عند الزراقي حاجب املتوّكل فادخلت 
َعليه ، فقال : اي صقر ما شأنك؟ فقلت : خري ، فقال : اقعد ، قال : 

ّدم َوما أتّخر اىل أن زجر النّاس َعنحه مّث قال ل : ما شأنك فأخذَن فيما تق
وفيم جئت ؟ قلت : خلري ما ، قال : لعّلك جئت تسأل َعن َخرَب موالَ؟ 
ََ ُهو اْلّق ال حتتشمين  فقلت له : موالي أمري املؤمنني ، قال : اسرت َموال

قُلت : نعم  اه؟فايّن على مذهِبَك ، فقلت : اْلمد هلل ، فقال : أحتُِّب أن تر 
، قال : اجلس حىّت َيرج صاِحب الربيد من عنِده ، قال : فَجَلست فلّما 



خرج قال لغالم له : خذ بيد الّصقر واَدخله إىل اُْلجرة وأومأ إىل بَ يحت، 
َفدخلت فاذا ُهو جاِلس على َصدر حصري َوحبذائه َقرب ُمُفور، قَال : فسّلمت 

:  وس مّث قال ل : اي صقر ما أتى بك؟ قُلتَعليه فرّد علي مّث أَمرين ابْلُل
جئت أتعّرف َخرَبَ ، قال : مثّ َنظَرت إىل الَقربح فَ َبريت، فَنظر اّل فقال : اي 
صقر ال َعَليحك لنح يصلوا الَينا بسوء، فقلت : اْلمُد هلل ، مثّ قلت : اي سّيدي 

اه ، قال : نحديث يروى َعِن النيّب )صلى هللا عليه وآله وسلم( ال أعرف َمع
ال : نَعم ما َمعناه؟ فق «ال تُعاُدوا االاّيم فُتعاديرم » َوما ُهو ، قُلت : قوله : 

االاّيم ََنن ما قاَمِت الّسماوات واالرض، فَالسَّبت ِاسم َرسول هللِا )صلى هللا 
عليه وآله وسلم(، َواالحد أمري املؤمنني )عليه السالم(، َواالثحنان اَْلَسن 

عليهما السالم(، والّثالثء علّي بن اْلسني َوُمّمد بن علّي وَجعفر ) َواُْلسني
بن ُمّمد )عليهم السالم(، واالربعاء ُموسى بن جعفر وعلّي بن ُموسى وُمّمد 
 بن علّي َوأَن واخلميس ابين اَْلَسن )عليه السالم(، واْلُمعة ابنح ابين واليه َتتمع

االخرة مثّ  عادوهم يف الّدنيا فُيعادوكم يفعصابة اْلّق، فهذا َمعىن االاّيم َفال تُ 
قال : َود  واخرُج. مّث روى السّيد هذا اْلديث بسند آخر َعِن الُقطب 

 الرّاوندي مثّ قال :

 : ِذْكُر زيارِة النّبّيِ )صلى هللا عليه وآله وسلم( في يَوِمه َوُهَو يَوُم الّسبتِ 

َدُه ال َهُد اَنح ال اِل َه إالّ هللاُ َوحح َهُد اَنََّك َرُسولُُه وَ  َاشح اَنََّك ُُمَمَُّد بحُن َشريَك َلُه َواَشح
مَِّتَك َوجاَهدحتَ  َُ َت اِل َهُد اَنََّك َقدح بَ لَّغحَت رِساالِت َربَِّك َوَنَصحح  َعبحِد هللِا َواَشح

َسَنِة َواَدَّيحَت الَّذى َعَليحَك ِمَن ا َوحِعظَِة اْلَح
َمِة َوامل رح قِّ َواَنََّك َقدح ْلحَ ىف َسبيِل هللِا اِبْلِح

َت هللَا ُُمحِلصاً َحىّت أات ََ الَيقنُي َرُؤفحَت اِبلحُمؤحِمننَي َوَغَلظحَت َعَلى الحراِفريَن َوَعَبدح
َقَذَن ِبَك مِ  تَ ن ح َِ الَِّذي اسح ُد هلِل َمح َِ فَ بَ َلَغ هللاُ ِبَك اَشَرَف َُمَلِّ الحُمَررَّمنَي َاْلح رح َن الشِّ

َعلح َصَلواِتَك َوَصَلواِت َمالئِ  َوالضَّالِل اَللّ ُهمَّ  َرِتَك َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه َواجح
رَ  ََ ِل السَّماواِت َواالح ََ الّصاِْلنَي َواَهح ضنَي الحُمَقرَّبنَي َواَنحِبياِئَك الحم ُرحَسلنَي َوِعباِد

وَّلنَي َواالِخريَن َعلى ُمَُ  َوَمنح َسبََّح َلَك اي َربَّ الحعاَلمنَي ِمنَ  ََ ََ االح مَّد َعبحِد
َوِتَك َوخ يِبَك َوَحبيِبَك َوَصِفيَِّك َو َصفح اصَِّتَك َوَرُسوِِلَك َونَِبيَِّك َواَميِنَك َوْنَِ



َل َوالحَفضيَلَة َوالحَوسيَلَة وَ  َرَجَة َوخاِلَصِتَك َوِخيَ َرِتَك ِمنح َخلحِقَك َواَعحِطِه الحَفضح الدَّ
وُ  وَُّلوَن َواالِخُرونَ الرَّفيَعَة َواب حَعثحهُ َمقاماً َُمَمح ََ  اَللّ ُهمَّ اِنََّك قُ لحَت َوَلوح داً يَ غحِبطُهُ ِبِه االح

تَ غحَفَر هَلُُم الرَُّسولُ  تَ غحَفُروا هللاَ َواسح  َلَوَجُدوا هللاَ اَن َُّهمح ِاذح ظََلُموا اَن حُفَسُهمح جاؤوََ فَاسح
تَ غحفِ  ِمنح ُذنُوّب َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد  راً اتئِباً تَ ّواابً َرحيمًا اِل هى فَ َقدح اَتَ يحُت نَِبيََّك ُمسح

ِل بَ يحِتَك ِاىَل هللِا َتعاىل َربَِّك َوَرّّب  َوآلِِه َو احِغفحرها ل، اي َسيَِّدَن اَتَ َوجَُّه ِبَك َواِبَهح
َِ َوِاَّن اِلَيحِه راِجُعونَ مثّ قل ثالثً : لِيَ غحِفَر ىل  يَب ُاِصبحنا ِبَك اي َحبل : مثّ ق ِاَّن هلِل

 ََ َن ُي َوَحيحُث فَ َقدح ُث ان حَقَطَع َعّنا الحَوحح َح  فَِاَّن قُ ُلوبِنا َفما اَعحَظَم الحُمصيَبَة ِبَك حَي
َِ َوِاَّن اِلَيحِه راِجُعوَن اي َسيَِّدَن اي َرُسوَل هللاِ َصَلواُت هللاِ َعَليحَك َوَعلى آ ِل بَ يحِتَك هلِل

ََ الطّاِهريَن هذا يَ وحُم السَّبحِت َوُهَو يَ وح  فََاِضفحىن َواِجرحىن  ُمَك َواَََن فيِه َضي حُفَك َوجاُر
ِسنح ِضياَفىت جاَرِة فََاِضفحين َوأحح َِ ياَفَة َوَمأحُموٌر اِبالح  َوَاِجرحَن فَِانََّك َكرمٌي حتُِبُّ الضِّ

ََ َوِعنحَد آِل بَ يحِتَك َوِبَنحزِلَِتِهمح ِعنح  ِسنح ِاجاَرتَنا ِبَنحزَِلِة هللِا ِعنحَد تَ وحَدَعُرمح دَ َوَاحح هُ َوِبا اسح
َرمنَي . كح ََ َرُم االح  ِمنح ِعلحِمِه فَِانَُّه اَكح

يقول مؤّلف الرتاب عّباس الُقّمي ُعفى َعنحه: ايّن كّلما زرته )صلى هللا عليه 
وآله وسلم(هبذه الّزايرة َبَدأت بزايرته َعلى َنو ما عّلمه االمام الّرضا )عليه 

بصري  هِ الّزايرة، فَ َقدح ُروي بسند صحيح إّن ابن أيبالسالم(البزنطي مثّ قرأت هذِ 
سأل الّرضا )عليه السالم(كيف ُيصّلى على النيّب )صلى هللا عليه وآله وسلم( 

 ويسّلم عليه بَعد الصالة فأجاَب )عليه السالم( بقوله :

ُة هللِا َوبَ رَكاتُُه اَلسَّالُم عَ  يحَك اي ُُمَمَُّد بحَن َعبحِد لَ اَلسَّالُم َعَليحَك اي َرُسوَل هللِا َوَرْحح
َحبيَب هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي  هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي ِخيَ َرَة هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي

َهُد اَنَّ  َهُد اَنََّك َرُسوُل هللِا َوَاشح َوَه هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي اَمنَي هللِا َاشح َك ُُممَُّد ِصفح
َت ىف َسبيِل َربِّ  بحُن َعبحدِ  مَِّتَك َوجاَهدح َُ َت اِل َهُد اَنََّك َقدح َنَصحح تَُه هللاِ َوَاشح ِك َوَعَبدح

ََ هللُا اي َرُسوَل هللِا اَفحَضَل ما َجزى نَِبيًّا َعنح اُمَّتِ  ََ الحَيقنُي َفَجزا ِه اَللّ ُهمَّ َحىّت أات
د اَفحَضَل ما َصلَّيحتَ   إبراهيَم اِنََّك َْحيٌد َعلى اِبحرِهيَم َوآلِ  َصلِّ َعلى َُمَمِّد وآِل ُُمَمِّ

 جَميٌد .



 (زيارةُ أميِر المؤمنيَن)عليه السالم

من شاهد صاِحب الّزمان )عليه السالم( وُهو يزوره هبا يف اليقظة ال  برواية
 : يف الّنوم يوم االحد وهَو يوُمه

ضيئَ اَلسَّالُم َعَلى الشََّجَرِة الن ََّبوِيَِّة َوالدَّوحَحِة ا
ُ
اُِشِيَِّة امل ُثحِمَرِة اِبلن َّبُ وَِّة الحُمونَِقِة هلح

ِة امل
ماَمِة َوَعلى َضجيَعيحَك آَدَم َونُوح َعَليحِهَما السَّالُم، اَلسَّالُم َعَليحَك َوَعلى  َِ اِبالح

ُمحِدق َُ ِل بَ يحِتَك الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن، اَلسَّالُم َعَليحَك َو َعَلى الحَمالِئَرِة الح نَي ِبَك اَهح
َحِد َوُهَو يَ وحُمَك وَ  ََ ََ اي َموحالَي اي اَمريَ الحُموحِمننَي هذا يَ وحمُ االح اّفنَي ِبَقربحِ َك َواْلح اِبْسِح
ُفَك فيِه َو جاُرََ فََاِضفحىن اي َموحالَى َوَاِجرحىن فَِانََّك َكرمٌي حتُِبُّ  ياَفَة  َواَََن َضي ح الضِّ

جارَِة فَاف حَعلح  َِ نحزِلَِتَك َو آِل ما َرِغبحُت اِلَيحَك فيِه َوَرَجوحتُُه ِمنحَك ِبَِ  َو َمأحُموٌر اِبالح
هللُا َعَليحِه َوآلِِه  بَ يحِتَك ِعنحَدهللِا َوَمنحزِلَِتِه ِعنحدَُكمح َوحِبَقِّ ابحِن َعمَِّك َرُسوِل هللِا َصلَّى

 َوَسلََّم َوَعَليحِهمح َاَجحَعنَي .

 يهازيارةُ الّزْهَراِء َسالُم هللِا َعل

َتَحَنِك صابِ  َِ ِلَما امح َتَحَنِك الَّذى َخَلَقِك فَ َوَجَد رًَة اَلسَّالُم َعَليحِك اي ممُحَتَحَنُة امح
َِ َوَوِصيُُّه َصَلواُت هللِا َعَليحِهما َواَََن  اَََن َلِك ُمَصدٌِّق صاِبٌر َعلى ما اَتى ِبِه اَبُو

تِ  َقح ق حُتِك إاّل َاْلح أَُلِك ِانح ُكنحُت َصدَّ َهدى ىن بَِتصحديقى هَلُما لُِتسَ َأسح رَّ نَ فحسى فَاشح
 َاىّن ظاِهٌر ِبَواليَِتِك َوَواليَِة آِل بَ يحِتِك َصَلواُت هللِا َعَليحِهمح َاَجحَعنَي .

 أيضاً ِزياَرتُها بِرواية اُخرى

َتَحَنِك الَّذى َخَلَقِك قَ بحَل اَنح ََيحُلَقِك  ُكنحِت ِلما َو اَلسَّالُم َعَليحِك اي ممُحَتَحَنُة اِمح
َِ صَ  َتَحَنِك ِبه صاِبَرًة َوََنحُن َلِك اَولِياُء ُمَصدُِّقوَن َوِلُرلِّ ما اَتى ِبِه اَبُو لَّى هللاُ امح

أَُلَك اَللّ ُهمَّ ِاذح  َعَليحِه َوآلِِه َوَسلََّم َواَتى ِبِه َوِصيُُّه َعَليحِه السَّالُم ُمَسلُِّموَن َو ََنحُن َنسح 
َقدح  َر اَن حُفَسنا اِبَنّ هَلُمح اَنح تُ لحِحَقنا بَِتصحديِقنا اِبلدََّرَجِة الحعالَِيِة لِنُ َبشِّ  ُكّنا ُمَصدِّقنيَ 

 َطُهرحَن ِبَواليَِتِهمح َعَليحِهُم السَّالُم .

 (يَْوم االثنيِن َوُهَو بِاْسِم الحسِن َوالُحسيِن )عليهما السالم



 (ِزيارةُ الَحَسِن )عليه السالم

اَيبحَن اَمرِي الحُمؤحِمننَي  يحَك اَيبحَن َرُسوِل َربِّ الحعاَلمنَي اَلسَّالُم َعَليحكَ اَلسَّالُم َعلَ 
راِء اَلسَّالُم َعَليحَك اي َحبيَب هللِا اَلسَّالُم عَ  َليحَك اَلسَّالُم َعَليحَك اَيبحَن فاِطَمَة الزَّهح

َوَة هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي اَمنَي هللِا اَلسَّالمُ   ُحجََّة هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي اي ِصفح
ِم هللِا َعَليحَك اي نُوَر هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي ِصراَط هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي بَياَن ُحرح 

الُم َعَليحَك اَلسَّالُم َعَليحَك اي َنِصَر ديِن هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها السَِّيُد الزَِّكيُّ اَلسَّ 
منُي اَلسَّالُم َعَليحَك اَي ُّ اَي ُّ  ََ َها الحعاملُ َها الحبَ رُّ الحَويفُّ اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحقائُِم االح

ديُّ اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الطّاهِ  اِدي الحَمهح ُر الزَِّكيُّ اِبلتَّأحويِل اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها اهلح
َقُّ اْلحَ  اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها قيُق اَلسَّالُم َعَليحَك التَِّقيُّ النَِّقيُّ السَّالُم َعَليحَك اَي َُّها اْلح

َسَن بحَن َعِليٍّّ َو َرْححَ  ّديُق اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااب ُُمَمَّد اْلَح ُة هللِا اَي َُّها الشَّهيُد الصِّ
 َوبَ رَكاتُُه .

 (ِزيارة الُحَسيِن )عليه السالم

سَّالُم َعَليحَك َليحَك اَيبحَن َرُسوِل هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اَيبحَن اَمرِي الحُمؤحِمننَي اَلاَلسَّالُم عَ 
َت الصالَة َو آتَ يحَت الزَّكوَة َواََمرح  َهُد اَن ََّك اََقمح َت اَيبحَن َسيَِّدِة ِنساِء الحعاَلمنَي َاشح

َت يف هللاِ َحقَّ ِجهاِدِه هللاَ ُُمحِلصاً َوجاَهدح  اِبلحَمعحُروِف َونَ َهيحَت َعِن الحُمنحَرِر َوَعَبدحتَ 
ََ الحَيقنُي فَ َعَليحَك السَّالُم ِميّن ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّيحُل َوالنَّهاُر وَ  َعلى آِل َحىّت أات
ُرمح نح ساَلمَ بَ يحِتَك الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن، اَََن اي َموحالَي َموحىًل َلَك َواِلِل بَ يحِتَك ِسلحٌم ِلمَ 
رُِكمح َوظاِهرُِكمح َوابِطِنُرمح َلَعَن هللاُ   اَعحداءَُكمح َوَحرحٌب ِلَمنح حاَرَبُرمح ُمؤحِمٌن ِبِسرُِّكمح َوَجهح

ُهمح اي َموحالَي اي ااب ُُمَمَّ  وَّلنَي َواالحِخريَن َواَن َا أب حرَُأ ِاىَل هللِا َتعاىل ِمن ح ََ د اي ِمَن االح
ِ َوُهَو يَ وحُمُرما َواِبْسح ُِرما َواَن َموحالَي اي ااب َعبحِد هللاِ  ث حنَ نيح َِ  َا فيِه هذا يَ وحُم االح

ُتضيَف ِبِه اَن حُتما َواَ  ِسنا ِضياَفىت فَِنعحَم َمِن اسح ُفُرما فََاضيفاىن َوَاحح ن َا فيِه ِمنح َضي ح
جاَرِة َفَصلَّى هللاُ  َِ ياَفِة َواالح  َعَليحُرما ِجوارُِكما فََاجرياىن فَِانَُّرما َمأحُموراِن اِبلضِّ

 َوآِلُرَما الطَّيِّبنَي .

 يَْوُم الثاّلثاءِ 



َوُهو ابسم علّي بن اْلسني وُمّمد بن علّي الباقر وجعفر بن ُمّمد الّصادق 
 : (صلوات هللا عليهم أَجعني ; زايرهتم )عليهم السالم

ِي هللِا اَلسَّالُم َتراَِجَ اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي ُخزّاَن ِعلحِم هللِا اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي  َة َوحح
ُدى اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَعحالَم التُّقى اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَ  وحالَد َعَليحُرمح اي اَِئمََّة اهلح

عحداِئُرمح ُموال  ََ تَ بحِصٌر ِبَشأحِنُرمح ُمعاد اِل َرُسوِل هللِا اَََن عاِرٌف حِبَقُِّرمح ُمسح
لِياِئُرمح ابَِ  وح ََ  آِخَرُهمح َكما ّب اَن حُتمح َواُّمى َصَلواُت هللِا َعَليحُرمح اَلّلُهمَّ ِاىّن اََتواىلاِل

ِبحِت َوالطّاُغوتِ  ُفُر اِبْلح  َوالالِت َتوالَيحُت اَوَّهَلُمح َواَب حرَُأ ِمنح ُكلِّ َوليَجة ُدونَ ُهمح َواَكح
َُة  ُه اَلسَّالُم َعَليحَك اي َسيَِّد هللِا َوبَ رَكاتُ َوالحُعّزى َصَلواُت هللِا َعَليحُرمح اي َمواِلَّ َوَرْحح

ُم َعَليحَك اي الحعاِبديَن َوُسالَلَة الحَوِصّينَي اَلسَّالُم َعَليحَك اي ابِقَر ِعلحِم النَِّبّينَي اَلسَّال
اَََن فيِه صاِدقاً ُمَصدِّقاً يف الحَقوحِل َوالحِفعحِل اي َمواِلَّ هذا يَ وحُمُرمح َوُهَو يَ وحُم الثالثء وَ 
َتجرٌي ِبُرمح فََاضيُفوين َوَاجريُوين ِبَنحزِلَِة هللِا ِعنحدَُكمح وَ  آِل بَ يحِتُرُم َضيحٌف َلُرمح َوُمسح

 الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن .

 يَْوُم االربعاءِ 

َوُهو ابسم ُموسى بن جعفر وعلي بن ُموسى الّرضا وُمّمد التقي وعلي النقي 
 : (; زايرهتم )عليهم السالم

لِياَء هللِا اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي ُحَجَج هللِا اَلسَّالُم َعَليحرُ  مح اي نُوَر اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَوح
رحِض اَلسَّالُم َعَليحُرمح َصَلواُت هللِا َعَليحُرمح َوَعلى آِل بَ يحتِ  ََ ُرُم هللِا ىف ظُُلماِت االح

َُتُ هللَا ُُمحِلصالطَّيِّبنَي الطّاِهريَن ابَِّب اَن حُتمح  َُتح يف هللِا َحقَّ َواُّمى َلَقدح َعَبدح نَي َوجاَهدح
نحِس َاََجحَعنَي وَ  َِ نِّ َواالح اَََن ِجهاِدِه َحىّت أاتكم الحَيقنُي فَ َلَعَن هللُا اَعحداءُكمح ِمَن اْلِح

ُهمح، اي َموحالَي اي ااب اِبحراهيَم ُموسَ  بحَن َجعحَفر اي َموحالَي اي  ىاَب حرَأُ ِاىَل هللِا َواِلَيحُرمح ِمن ح
َسِن َعِليَّ بحَن ُموسى اي َموحالَي اي ااب َجعحَفر ُُمَمََّد بحَن َعِليٍّّ اي َموحاليَ   اي ااََب اْلَح

رُِكمح ُمَتَضيِّ  َسِن َعِليَّ بحَن ُُمَمَّد اَََن َموحىًل َلُرمح ُمؤحِمٌن ِبِسرُِّكمح َوَجهح ٌف ِبُرمح يف ااََب اْلَح
َتجريٌ ِبُرمح فََاضيُفوين َو َاجريُوين بِ  يَ وحِمُرمح  رحبَعاِء َوُمسح ََ  آِل بَ يحتِ ُر ُم هذا َوُهَو يَ وحمُ االح

 الطَّي ِّبي َن الطّاِه ري َن .



 يَْوُم اْلَخميِس 

 : َوُهو َيوم اْلسن بن علي العسرري صلوات هللا عليه ; فقل يف زايرته

َتُه، اَلسَّالُم َعَليحَك ُم َعَليحَك اي ُحجََّة هللِا َوخاِلصَ اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا اَلسَّال
َوَعلى  اي ِاماَم الح ُمؤحِمننَي َوواِرَث الحُمرحَسلنَي َوُحجََّة َربِّ الحعاَلمنَي، َصلَّى هللاُ َعَليحكَ 

َسَن بحَن َعلِ  آِل بَ يحِتكَ   اَََن َموحىًل يٍّّ الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن، اي َموحالَي اي ااب ُُمَمَّد اْلَح
َتج ُفَك فيِه َوُمسح َميِس َواَن َا َضي ح ُمَك َوُهَو يَ وحُم اخلح رٌي ِبَك َلَك َواِلِل بَ يحِتَك َوهذا يَ وح

ِسنح ضيافيت وِاجاَريت حِبَقِّ آِل بَ يحِتَك الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن .  فيِه فََاحح

 يَْوُم الُجمعةِ 

يه يه وابْسه وُهو اليوم الذي يظهر فَوُهو َيوم صاِحب الّزمان صلوات هللا عل
 : عّجل هللا فرجه ; فقل يف زايرته

َ هللِا يف َخلح  ِقِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة هللِا يف اَرحِضِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعنيح
َتُدوَن َويُ َفرَُّج ِبِه عَ  َتدي بِِه الحُمهح  الحُمؤحِمننَي، نِ اَلسَّالُم َعَليحَك اي نُوَر هللِا الَّذي يَ هح
اِئُف، اَلسَّالمُ َعَليحَك اَي َُّها الحَوِلُّ النّاصِ  ُح، اَلسَّالُم اَلسَّالمُ َعَليحَك اَي َُّها الحُمَهذَُّب اخلح

َياِة، اَلسَّالُم َعَليحَك صَ  َ اْلح لَّى هللاُ َعَليحَك اي َسفيَنَة النَّجاِة، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعنيح
 َلَك ما آِل بَ يحِتَك الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن، اَلسَّالُم َعَليحَك َعجََّل هللاُ َعَليحَك َوَعلى 

ََ عاِرٌف  ِر، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَي، اَََن َموحال مح ََ ِر َوظُُهوِر االح ََ ِمَن النَّصح َوَعَد
ََ اَتَ َقرَُّب ِاىَل هللِا َتعاىل ِبَك َوِِبِل بَ يحِتَك،  را ََ َواُخح اَن حَتِظُر ظُُهوَرََ َوظُُهوَر وَ اِبُوال

َأُل هللَا اَنح ُيَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواَنح جَيحَعلَ  قِّ َعلى َيَديحَك َوَأسح ىن ِمَن اْلَح
َهديَن ب َ  َتشح َتِظريَن َلَك َوالّتاِبعنَي َوالنّاِصريَن َلَك َعلى اَعحداِئَك َوالحُمسح َ َيَديحَك الحُمن ح نيح

لِياِئَك، اي َموحالَي اي صاِحَب الزَّماِن َصَلواُت هللِا َعَليحَك َوَعلى يف َُجحَلةِ  آِل  اَوح
ُُمَعِة َوُهَو يَ وحُمَك الحُمتَ َوقَُّع فيِه ظُُهوُرََ َوالحَفرَُج فيهِ   لِلحُمؤحِمننَي بَ يحِتَك هذا يَ وحُم اْلح

 َضي حُفَك َوجاُرََ َواَنحَت اي َي فيهِ َعلى َيَديحَك َوقَ تحُل الحراِفريَن ِبَسيحِفَك َواَََن اي َموحال
جاَرِة فََاِضفحين َوَاِجرحين َِ ياَفِة َواالح  َموحالَي َكرمٌي ِمنح اَوحالِد الحِرراِم َوَمأحُموٌر اِبلضِّ

ِل بَ يحِتَك الطّاِهريَن .  َصَلواُت هللِا َعَليحَك َوَعلى اَهح



اليه )عليه  الشعر واشريقال السّيد ابن طاووس وأَن اَتّثل بعد هذه الّزايرة هبذا 
 : السالم(وأقول

 ِبالدِ َو َضيحف َُك َحيحُث ُكنحُت م َِن الح      نَ زيُلَك َحي حُث َما اَتَََّهتح رِكاّب

  

 : الفصل السادس

 . في ِذكر نبذ ِمن الدّعواِت الَمشهورة 

 : ِمن تلك الدّعوات دُعاُء الّصباح المير المؤمنين وهو هذا الدُعاء

 ِقَطَع الَّليحِل الحُمظحِلِم ِبَغياِهبِ  اي َمنح َدَلَع ِلساَن الصَّباِح بُِنطحِق تَ بَ لُِّجِه، َوَسرَّحَ  اَللّ ُهمَّ 
ّواِر يف َمقاديِر تَ بَ رُِّجِه، َوَشعحَشَع ضِ  ُلِجِه، َواَت حَقَن ُصنحَع الحَفَلِك الدَّ ِس تَ َلجح ياءَ الشَّمح

ِة َُمحُلوقاتِِه َوَجلَّ َعنح ِبذاتِِه َوتَ نَ زََّه َعنح جُماَنسَ  هِ ذاتِ  بُِنوِر اتََجُِّجِه، اي َمنح َدلَّ َعلى
وِن ُمالَءَمِة َكيحِفّياتِِه، اي َمنح قَ ُرَب ِمنح َخطَراِت الظُُّنوِن َوبَ ُعَد َعنح ْلََظاِت الحُعيُ 

ِنِه َواَمانِِه  اَي حَقَظين ِاىل ما وَ َوَعِلَم ِبا كاَن قَ بحَل اَنح َيُروَن، اي َمنح اَرحَقَدين يف ِمهاِد اَمح
سانِِه وََكفَّ اَُكفَّ السُّوِء َعيّن بَِيِدِه َوُسلحطانِِه، َصلِّ اللّ ُهمَّ  َمَنَحين ِبِه ِمنح ِمَنِنِه َوِاحح

َباِبَك حِبَبحِل الشَّ  لحَيِل، َوالحماِسِك ِمنح َاسح ََ ليِل اِلَيحَك يف اللَّيحِل االح َرِف َعَلى الدَّ
طحَوِل، َوالّناِصعِ  ََ عحَبِل، َوالثّاِبِت الحَقَدمِ  االح ََ َسِب يف ِذرحَوِة الحراِهِل االح  َعلى اْلَح

بحراِر، َواف حتَ  ََ َ االح ياِر الحُمصحطَِفنيح خح ََ وَِّل، َوَعلى آلِِه االح ََ ِح َزحاليِفها يف الزََّمِن االح
 اللّ ُهمَّ ِمنح اَفحَضِل يِن اللّ ُهمَّ لَنا َمصاريَع الصَّباِح ِبَفاتيِح الرَّْححَِة َوالحَفالِح، َواَلحِبسح 

دايَِة َوالصَّالِح، َواَغحِرِس اللّ ُهمَّ ِبَعَظَمِتَك يف ِشرحِب َجناين يَنابيعَ   اخُلُشوِ ، ِخَلِع اهلِح
ُرحقِ  َبِتَك ِمنح اماقي َزَفراِت الدُُّموِ ، َواَدِِّب اللّ ُهمَّ نَ َزَق اخلح ِر اللّ ُهمَّ هِلَي ح  ِميّن َوَاجح

ِن الت َّوحفيقِ اِبَزِمَِّة الح  َُة ِمنحَك حِبُسح َتِدئيِن الرَّْحح  َفَمِن الّساِلُك يب ُقُنوِ ، اِل هي ِانح ملَح تَ ب ح
َمِل َوالحُمين َفَمِن ا ََ َلَمتحين اَنُتَك لِقائِِد االح لحُمقيُل اِلَيحَك يف واِضِح الطَّريِق، َوِانح َاسح

َوى، َوِانح َخَذَلين َنصح  ِ اهلح فحِس َوالشَّيحطاِن فَ َقدح ُرََ ِعنحَد ُُمارَبَِة الن َّ َعَثرايت ِمنح َكَبوا 
ُتَك إاّل ِمنح  ِرحماُن، اِل هي اََتراين ما اَتَ ي ح الُنَك ِاىل َحيحُث النََّصُب َواْلح  وََكَلين ِخذح



َحيحُث االحماِل اَمح َعِلقحُت ابَِطحراِف ِحباِلَك إاّل حنَي ابَعَدتحين ُذنُويب َعنح داِر 
َتَطتح نَ فحسي ِمنح َهواه ا َفواهاً هَلا ِلما سَ الحِوصاِل، فَبِ  وََّلتح هَلا ئحَس الحَمِطيَُّة الَّيت امح

َِتَك ظُُنوهُنا َوُمناها، َوتَ ّباً هَلا ِْلُرحاهَِتا َعلى َسيِِّدها َوَموحالها اِل هي قَ َرعحُت ابَب رَ  ْحح
وائي، ُت اِبَطحراِف ِحباِلَك َوَعلَّقح  بَِيِد َرجائي َوَهَربحُت اِلَيحَك الِجئًا ِمنح فَ رحِط اَهح

ُتُه ِمنح زَلَلي َوَخطائي،  َرمح َفِح اللّ ُهمَّ َعّما ُكنحُت )كاَن( َاجح اَنِمَل َوالئى، فَاحصح
ُة َواَِقلحين ِمنح َصرحَعِة رِدائي فَِانََّك َسيِّدي َوَموحالي َوُمعحَتَمدي َوَرجائي َواَنحَت غايَ 

َقَليب رينًا الحَتَجَأ اِلَيحَك ِمَن َتطحُرُد ِمسح  َوَمثحواَى، اِل هي َكيحفَ  َمطحُلويب َوُمناي يف ُمن ح
تَ رحِشدًا َقَصَد ِاىل َجناِبَك ساِعياً، اَمح َكيح  َف الذُّنُوِب هارابً، اَمح َكيحَف ُُتَيُِّب ُمسح
ُمُ  َُ َرَعٌة يف َضنحِك الح وِل، تَ ُردُّ َظمآَنً َوَرَد ِاىل ِحياِضَك شارابً َكالّ َوِحياُضَك ُمت ح
ؤوِل )السُّؤحِل( َوهِنايَةُ ا ُتوٌح لِلطََّلِب َوالحُوُغوِل، َواَنحَت غايَةُ الحَمسح لحَمأُموِل، َوابُبَك َمفح
ََ اِل هي هِذِه اَزِمَُّة نَ فحسي َعَقلحُتها ِبِعقاِل َمِشيَِّتَك َوهِذِه اَعحباُء ُذنُويب َدرَأهتُ  ِو ا ِبَعفح

واِئي الح  َِتَك َوهِذِه اَهح َعِل اللّ ُهمَّ ُمِضلَّةُ وََكلحُتها ِاىل َجناِب ُلطحِفَك َورَأفَتِ َوَرْحح َك، فَاجح
نحيا، ُدى َواِبلسَّالَمِة ابلسالم يف الّديِن َوالدُّ  َصباحي هذا َِنزاًل َعَلي ِبِضياِء اهلح

َوى اِ  عحداِء( َوِوقايًَه ِمنح ُمرحِدايِت اهلح ََ َك قاِدٌر نَ َوَمسائي ُجنًَّة ِمنح َكيحِد الحِعدى )االح
شاُء َعلى ما َتشاُء ُتؤيت الحُملحَك َمنح َتشاُء َوتَ نحِز ُ  الحُملحَك ممَّنح َتشاُء َوتُِعزُّ َمنح تَ 
ء َقديٌر، ُتوِلُج الَليحَل يف ُر اِنَّ َك َعلى ُكلِّ َشيح َي ح ََ اخلح  النَّهاِر َوُتِذلُّ َمنح َتشاُء، بَِيِد

يَّ ِمَن الحَميِِّت َوُُتحرُِج الح َوُتوِلُج النَّهاَر يف اللَّيحِل وَ  ي َوتَ رحُزُق ُُتحرُِج اْلَح َميَِّت ِمَن اْلَح
ََ َمنح ذا يَ عحرِ  ِد ُف َمنح َتشاءُ ِبَغريحِ ِحساب، ال اِل َه إالّ اَنحَت ُسبححاَنَك اللّ ُهمَّ َوحِبَمح

َرََ َفال ََياُفَك، َوَمن ذا يَ عحَلُم ما اَنحَت َفال َيهاُبَك، اَلَّفح  َرِتَك الحِفَرَق، تَ َقدح  ِبُقدح
اَه ِمَن َوفَ َلقحَت بُِلطحِفَك الحَفَلَق، َواَنَ رحَت ِبَرَرِمَك َدايِجي الحَغَسِق، َواَن حَهرحَت الحِمي

ابً َواُجاجاً، َواَن حزَلحَت ِمَن الحُمعحِصراِت ماًء َثّجاجاً، َوَجَعلحتَ   الصُّمِّ الصَّياخيِد َعذح
َس َوالحَقَمَر لِلحربَِ  َدأَت بِِه لُُغوابً يَِّة ِسراجًا َوّهاجًا ِمنح َغريحِ اَنح َُتاِرَس فيما اب حتَ الشَّمح

 َصلِّ َعلى َوال ِعالجاً، فَيا َمنح تَ َوحََّد اِبلحِعزِّ َوالحَبقاِء، َوقَ َهَر ِعباَدهُ اِبلحَموحِت َوالحَفناءِ 
َتِجبح ُدعا تحِقياِء، َواْسحَعح ِندائي َواسح ََ ِلَك اََملي ئي َوَحقِّقح ُُمَمَّد َوآلِِه االح  ِبَفضح

ر ِبَك اَن حزَ  ر َوُيسح ِف الضُّرِّ َوالحَمأُموِل ِلُرلِّ ُعسح َر َمنح ُدِعي ِلَرشح لحُت َوَرجائي اي َخي ح



ِتَك اي حاَجيت َفال تَ ُردَّين ِمنح َسيِنِّ َمواِهِبَك خائِبًا اي َكرمُي اي َكرمُي اي َكرمُي ِبَرْححَ 
 اسجد وقل : مثّ لَّى هللُا َعلى َخريحِ َخلحِقِه ُُمَمَّد َوآلِِه َاَجحَعنَي اَرحَحَم الرّاِْحنَي َوصَ 

يت اِل هي قَ لحيب َُمحُجوٌب، َونَ فحسي َمعحُيوٌب، َوَعقحلي َمغحُلوٌب، َوَهوائي غاِلٌب، َوطاعَ 
نُوِب َفَريحَف حيَليت اي َستّ  ُيوِب َواي اَر الحعُ قَليٌل، َوَمعحِصَييت َكثرٌي، َوِلساين ُمِقر  اِبلذُّ

مَّد اي َعالَّم الحغُُيوِب َواي كاِشَف الحُرُروِب، ِاغحِفرح ُذنُويب ُكلَّها حِبُرحَمِة ُُمَمَّد َوآِل ُمَُ 
َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  َغّفاُر اي َغّفاُر اي َغّفاُر ِبَرْحح

الصالة و  أقول قد أورد العالمة اجمللسي )رْحه هللا( هذا الّدعاء يف كتايب الّدعاء
من البحار وذيّله يف كتاب الصالة بشرح وتوضيح وقال: اّن هذا الّدعاء من 
االدعية املشهورة ولرن مل أجده يف كتاب يعتمد عليه سوى كتاب املصباح 
للسّيد ابن ابقي رضوان هللا عليه، وقال أيضاً: اّن املشهور هو أن يدعى به 

العمل أبيّها  ه بعد َنفلة الّصبح و بعد فريضة الّصبح ولرن السّيد ابن ابقي روا
 كان حسٌن .

 (رحمه هللا) دَُعاء ُكميل بن زياد

وُهو من الّدعوات املعروفة ، قال العالمة اجمللسي )رْحه هللا( : انّه أفضل 
االدعية وُهو ُدعاء خضر )عليه السالم( وقد عّلمه أمري املؤمنني )عليه 

بان ى به يف ليلة الّنصف ِمن شعالسالم(كمياًل، وُهو من خواّص أصحابه ويدع
وليلة اْلمعة وجيدي يف كفاية شّر االعداء، ويف فتح ابب الّرزق، ويف غفران 
الّذنوب، وقد رواه الّشيخ والسّيد كالَها )قدس سرَها( وأَن أرويه عن كتاب 

 مصباح املتهّجد، وهو هذا الّدعاء :

َِتَك الَّيت وَ  أَُلَك ِبَرْحح ء، َوِبُقوَّ اَللّ ُهمَّ ِايّن َأسح قَ َهرحَت هِبا ُكلَّ   ِتَك الَّيتِسَعتح ُكلَّ َشيح
ء، َوَخَضَع هَلا ُكلُّ َشيء َغَلبحَت هِبا ُكلَّ  َوَذلَّ هَلا ُكلُّ َشيء، َوِِبَبَ ُروِتَك الَّيت، َشيح

تح ُكلَّ َشي ََ  ء،َشيء، َوِبِعزَِّتَك الَّيت ال يَ ُقوُم هَلا َشيٌء، َوِبَعَظَمِتَك الَّيت َماَل
ِهَك الحباقي بَ عحَد فَناِء ُكلِّ َشيء،  َوِبُسلحطاِنَك الَّذي َعال ُكلَّ َشيء، َوِبَوجح
تح اَرحكاَن ُكلِّ َشيء، َوِبِعلحِمَك الَّذي َاحاَط ِبُرلِّ َشيء،  ََ اِئَك الَّيت َماَل َوأبَِْسح



ِهَك الَّذي َاضاءَ لَُه ُكلُّ شيء، اي نُوُر اي ُقدُّوُس، اي اَ  وَِّلنَي َواي وَّ َوبُِنوِر َوجح ََ َل االح
ِتُك الحِعَصَم، اَللّ ُهمَّ اغحفِ  نُوَب الَّيت تَ هح  رح ِل آِخَر االحِخريَن، اَلّلُهمَّ اغحِفرح ِل الذُّ

نُوَب الَّيت تُ َغيِّ ُر النِّعَ  نُوَب الَّيت تُ نحزُِل النَِّقَم، اَلّلُهمَّ اغحِفرح ِل الذُّ َم، اَللّ ُهمَّ اغحِفرح الذُّ
نُوَب الَّيت تُ نحزِلُ ل الذُّ  الحَبالَء، اَلّلُهمَّ  نُوَب الَّيت حَتحِبُس الدُّعاَء، اَللّ ُهمَّ اغحِفرح ِل الذُّ

طَأهُتا ُتُه، وَُكلَّ َخطيَئة َاخح ، اَلّلهُ ، اغحِفرح ل ُكلَّ َذنحب اَذحنَ ب ح ِرََ مَّ ِايّن اَتَ َقرَُّب اِلَيحَك ِبذِكح
ِفُع ِبَك ِاىل نَ فحِسكَ  َتشح نَِيين ِمنح ق ُ َوَاسح ََ اَنح ُتدح أَُلَك ِِبُوِد رحِبَك، َواَنح ُتوزَِعين ، َوَأسح

أَُلَك ُسؤاَل خاِضع ُمَتَذلِّل خاِشع اَ  ، اَلّلُهمَّ ِايّن َأسح َرََ ، َواَنح تُ لحِهَمين ذِكح َرََ نح ُشرح
 ََ ِمَك راِضياً قانِعاً َويف ََجيِع االح واِل ُمَتواِضعاً، حح ُتساُِمَين َوتَ رحَْحَين َوََتحَعَلين ِبِقسح

َتدَّتح فاقَ ُتُه، َواَن حَزَل ِبَك ِعنحَد الشَّداِئِد حاَجتَ  أَُلَك ُسؤاَل َمِن اشح ُه، اَلّلُهمَّ َوَأسح
رُ  ََ َرغحبَ ُتُه، اَللّ ُهمَّ َعظَُم ُسلحطاُنَك َوَعال َمراُنَك َوَخِفي َمرح ََ َوَعظَُم فيما ِعنحَد

ُرََ  ُرََ َوَغَلَب قَ هح َرُتَك َوال ُُيحِرُن الحِفراُر ِمنح ُحرُ َوَظَهَر اَمح وَمِتَك، اَلّلُهمَّ َوَجَرتح ُقدح
َسِن ال َاِجُد ِلُذنُويب غاِفراً، َوال لَِقباِئحي ساتِراً، َوال ِلَشيء ِمنح َعَمِلي الحَقبيِح ابِ  ْلَح

ُت نَ فحسي، ََ ظََلمح ِد َرََ ال اِل َه إالّ اَنحَت ُسبححاَنَك َوحِبَمح لي وَ  ُمَبدِّالً َغي ح ََتَرَّأحُت ِِبَهح
، اَلّلُهمَّ َموحالي َكمح ِمنح قَبيح َستَ رح  ِرََ ل َوَمنَِّك َعَليَّ َتهُ وََكمح َوَسَرنحُت ِاىل َقدمِي ذِكح
ُروه َتُه، وََكمح ِمنح َمرح َدفَ عحَتُه،  ِمنح فاِدح ِمَن الحَبالِء اَقَ لحَتُه )اََملحَتُه( وََكمح ِمنح ِعثار َوقَ ي ح

اًل َلُه َنَشرحتَُه، اَلّلُهمَّ َعظَُم َبالئي َواَف حَرَط يبوََكمح ِمنح  ُت اَهح  ُسوءُ ثَناء ََجيل َلسح
( يب اَعحمال َوقَ َعَدتح يب اَغحالىل، َوَحَبَسين َعنح نَ فح  عي حال، َوَقُصَرتح )َقصََّرتح

نايَتِ  نحيا ِبُغُرورِها، َونَ فحسي ِِبِ ا )ُِبِيانَِتها( هبُ عحُد اََملي )آمال(، َوَخَدَعتحيِن الدُّ
أَُلَك ِبِعزَِّتَك اَنح ال َُيحُجَب َعنحَك ُدعائي ُسوُء َعَملي  َوِمطال اي َسيِّدي َفَأسح

ين ُِبَِفي َما اطََّلعحَت َعَليحِه ِمنح ِسّرى، َوال تُعاِجلحين ابِ  لحُعُقوبَِة َوِفعال، َوال تَ فحَضحح
ريطي َوَجهاَليت وََكث حرَِة َوإساَءيت َوَدواِم تَ فح  َعلى ما َعِملحُتهُ يف َخَلوايت ِمنح ُسوِء ِفعحلي

واِل كُ  حح ََ واِل )يف االح حح ََ َليت، وَُكِن الّلُهمَّ ِبِعزَِّتَك ل يف ُكلِّ االح لِّها( َشَهوايت َوَغفح
أَلُُه َكشح  ُرََ َأسح ُموِر َعطُوفًا اِل هي َوَريّب َمنح ل َغي ح َُ َف َرؤوفًا َوَعَلي يف ََجيِع االح

مًا اِت َّبَ عحُت فيِه هَ ُضّري َوا َريحَت َعَلي ُحرح وى لنَّظََر يف اَمحري، ِاهلي َوَموحالي َاجح
َعَدُه عَ  وى َوَاسح َِتِسح فيِه ِمنح تَ زحينِي َعُدّوي، فَ َغرَّين ِبا اَهح لى ذِلَك نَ فحسي َوملَح َاحح



، َوخالَ  ََ ُت بَ عحَض فح الحَقضاُء فَ َتجاَوزحُت ِبا َجرى َعَلي ِمنح ذِلَك بَ عحَض ُحُدوِد
ُد )َاْلحُجَُّة( َعلي يف ََجيِع ذِلَك َوال ُحجََّة ل فيما َجرى َعلَ  َمح يَّ اَواِمِرََ فَ َلَك اْلح

ُتَك اي اِل هي بَ عحَد تَ قحصري  ، َوَقدح اَتَ ي ح ََ ُمَك َوَبالُؤ ََ َواَلحَزَمين ُحرح رايف فيِه َقضاُؤ ي َوِاسح
تَ غحِفراً ُمنيباً مُ َعلى نَ فحسي ُمعحَتِذراً َنِدماً ُمنحَرِسراً  َتقيالً ُمسح ِعناً ُمعحَِتِفاً ال ُمسح ِقرّاً ُمذح

َر قَ ُبوِلَك ُعذح  َزعًا اَتَ َوجَُّه اِلَيحِه يف اَمحري َغي ح ري َاِجُد َمَفرًّا ممّا كاَن ِميّن َوال َمفح
ري َِتَك اَللّ ُهمَّ )اِل هي( فَاق حَبلح ُعذح ( َرْحح َة وَ  َوِادحخاِلَك ِااّيَي يف َسَعة )ِمنح ارحَحمح ِشدَّ

 ُضّري َوُفرَّين ِمنح َشدِّ َوثقي، اي َربِّ ارحَحمح َضعحَف بََدين َورِقََّة ِجلحدي َوِدقَّةَ 
ري َوتَ رحبَِييت َوِبّرى يت َهبحين اِلب حِتداِء َكَرِمَك َوتَ غحِذيَ  َعظحمي، اي َمنح َبَدأَ َخلحقي َوذِكح

ََ َوساِلِف ِبرََِّ يب اي اِل هي َوَسيِّدي وَ  ََ ُمَعذِّيب بِناِر ََ َوبَ عحَد  َريّب، اَتُرا بَ عحَد تَ وححيِد
، َواعحتَ َقدَ  ِرََ ُه َضمريي َما انحَطوى َعَليحِه قَ لحيب ِمنح َمعحرِفَِتَك َوهلََِج بِِه ِلساين ِمنح ِذكح

ِق اعحِتايف َوُدعائي خاِضعاً لِرُبُوبِيَِّتَك، َهيحهاَت اَنحتَ  َرُم  ِمنح ُحبَِّك، َوبَ عحَد ِصدح اَكح
َتُه اَوح ُتَشّرَِد مَ  نَ ي ح َتُه اَوح تُ بحِعَد )تُ بَ عَِّد( َمنح اَدح نح اَوي حَتُه اَوح ُتَسلَِّم ِمنح اَنح ُتَضيَِّع َمنح َرب َّي ح

َتُه َوَرِْححَتُه، َولَيحَت ِشعحرى اي َسيِّدي َواِل هي َوَموحالَي اَ  ُتَسلُِّ  ِاىَل الحَبالِء َمنح َكَفي ح
ََ وه َخرَّتح لَِعَظَمِتَك ساِجَدًة، َوَعلى اَلحُسن َنَطَقتح بِتَ وححيدِ الّناَر َعلى ُوجُ 

ِرََ ماِدَحًة، َوَعلى قُ ُلوب اعحتَ َرَفتح ابِِهلِيَِّتَك ُُمَقَِّقًة، َوَعل ى َضمائَِر صاِدَقًة، َوِبُشرح
اِن طَحَوتح ِمَن الحِعلحِم ِبَك َحىّت صاَرتح خاِشَعًة، َوَعلى َجوارَِح َسَعتح ِاىل اَوح 

ربح  ِعَنًة، ما هَرَذا الظَّنُّ ِبَك َوال اُخح ِتغحفاِرََ ُمذح ََ طائَِعًة َواَشاَرتح اِبسح َن تَ َعبُِّد
ِلَك َعنحَك اي َكرمُي اي َربِّ َواَنحَت تَ عحَلُم َضعحفي َعنح قَليل ِمنح َبالِء الدُّ  نحيا ِبَفضح

ِلها، َعلى اَنَّ ذلِ َوُعُقوابهِتا َوما جَيحري فيها ِمَن الحَمرارِِه َعلى اَ  ُروٌه هح َك َبالٌء َوَمرح
ِتمال لَِبالِء االحِخرَةِ  تُُه َفَريحَف احح ثُُه، َيسرٌي بَقاُؤُه، َقصرٌي ُمدَّ  َوَجليِل قَليٌل َمرح
تُهُ َوَيُدوُم َمقاُمهُ َوال َُيَفَّ  ُف َعنح )ُحُلوِل( ُوُقوِ  الحَمرارِِه فيها َوُهَو َبالءٌ َتطُوُل ُمدَّ

ِلهِ  نَُّه ال َيُروُن إاّل َعنح َغَضِبَك َواحنِتقاِمَك َوَسَخِطَك، َوهذا ما ال تَ ُقوُم  اَهح ََ اِل
ََ الضَّعي ُف ال ذَّ  رحُض اي َسيِِّدي َفَريحَف ل )يب( َواَََن َعبحُد ََ لي ُل َلهُ السَّم اواُت َواالح

َترنُي، اي ِاهلي َوَريّب َوَسيِِّدي وَ  ري ُن الحُمسح َقي ُر الحِمسح ُموِر مَ اْلح َُ يِّ االح ََ وحالَي اِل
تِِه، اَمح ِلطُوِل الحَبال ليِم الحَعذاِب َوِشدَّ ََ ُرو َوِلما ِمنحها َاِضجُّ َواَبحري اِل ِء اِلَيحَك َاشح



تِِه، فَ َلِئنح َصي َّرحَتىن ِل َبالِئَك لِلحُعُقوابِت َمَع اَعحداِئَك َوََجَعحَت بَ يح  َوُمدَّ َ اَهح ين َوبَ نيح
لياِئَك، فَ َهبحين اي اِل هى َوفَ رَّقحَت بَ يحين َ َاِحّباِئَك َواَوح َسيِِّدي َوَموحالَي َوَريّب وَ  َوبَ نيح

 َعلى َصبَ رحُت َعلى َعذاِبَك َفَريحَف َاصحربُ َعلى ِفراِقَك، َوَهبحين )اي اِل هي( َصبَ رحتُ 
رُ   يف الّناِر َوَرجائي نُ َحرِّ َنِرََ َفَريحَف َاصحربُ َعِن النَّظَِر ِاىل َكراَمِتَك اَمح َكيحَف َاسح

َتين َنِطقًا الِ  ََ فَِبِعزَِّتَك اي َسيِّدى َوَموحالَي اُقحِسُم صاِدقًا لَِئنح تَ رَكح ُو ِضجَّنَّ َعفح ََ
ُرَخنَّ اِلَيحَك ُصراَخ  صح ََ ِلها َضجيَج االحِملنَي )االحِلمنَي( َواَل َ اَهح اِلَيحَك بَ نيح

بحِرنَيَّ َعَليحكَ  ََ َتصحرِخنَي، َواَل َنِديَ نَّ  الحَمسح َُ َك اَيحَن ُكنحَت اي َوِلَّ ُبراءَ الحفاِقديَن، َواَل
َتغيثنَي، اي َحبيَب قُ ُلوبِ   الحُمؤحِمننَي، اي غايََة آماِل الحعارِفنَي، اي ِغياَث الحُمسح
َمُع ف ََ َتسح ِد ََ ُسبححاَنَك اي ِاهلى َوحِبَمح يها الّصاِدقنَي، َواي اِلَه الحعاَلمنَي، اَفَ ُِتا

َجُن( فيها ِبُخاَلَفِتِه، َوذاَق طَعحَم َعذاهِبا ِبَِ َصوحَت  ِلم ُسِجَن )ُيسح عحِصَيِتِه َعبحد ُمسح
َ اَطحباِقها ِِبُرحِمِه َوَجريَرتِِه َوُهَو َيِضجُّ اِلَيحَك َضجيَج ُمَؤمِّل َِتَك،  َوُحِبَس بَ نيح لَِرْحح

، َويَ تَ َوسَُّل اِلَيحكَ  ََ ِل تَ وححيِد يَِّتَك، اي َموحالَي َفَريحَف ِبرُبُوبِ  َويُناديَك بِِلساِن اَهح
َو يَ بحقى يف الحَعذاِب َوُهَو يَ رحُجو ما َسَلَف ِمنح ِحلحِمَك، اَمح َكيحَف تُ ؤحِلُمُه الّناُر َوهُ 

َمُع َصوحتَُه وَ  ََتَك اَمح َكيحَف ُُيحرِقُُه هَليُبها َواَنحَت َتسح َلَك َوَرْحح َترى َمرانَه اَمح  ََيحمُل َفضح
َتِمُل َعَليحِه َزفريُها َواَنحَت تَ عحَلُم َضعحَفُه، اَمح َكيحَف يَ تَ َقلحقَ َكيحَف  َ اَطحباِقها َيشح ُل بَ نيح

َقُه، اَمح َكيحَف تَ زحُجرُُه َزابنِيَ ُتها َوُهَو يُناديَك اي رَبَُّه، اَمح   َكيحَف يَ رحُجو َواَنحَت تَ عحَلُم ِصدح
َلَك يف ِعتحِقِه ِمنحها فَ تَ ت حرُُكهُ فيه  ِبَك َوالَ الحَمعحُروُف ِمنح ا َهيحهاَت ما ذِلَك الظَّنُ َفضح

ساِنَك، فَِبالحَيق ََ َوِاحح ديَن ِمنح ِبرِّ ِبهٌ ِلما عاَملحَت ِبِه الحُمَوحِّ ِلَك َوال ُمشح نِي اَقحَطُع َفضح
الِد ُمعاِنِديَك  َت بِِه ِمنح تَ عحذيِب جاِحديَك، َوَقَضيحَت ِبِه ِمنح ِاخح َلوح ال ما َحَرمح

َحد فيها َمَقرّاً َوال ُمقاماً لِرنَّكَ ْلََ  ََ  َعلحَت الّناَر ُكلَّها بَ رحداً َوَسالماً َوما كاَنت اِل
ِنَِّة َوالنّاِس َاَجحَع ها ِمَن الحراِفريَن ِمَن اْلح ََ َت اَنح ََتحاَل ََ اَقحَسمح اُؤ نَي، تَ َقدََّستح َاْسح

َتِدائً َواَنح ُُتَلَِّد فيَها الحُمعاِنديَن َواَنحَت َجلَّ  ََ قُ لحَت ُمب ح نحعاِم ثَناُؤ َِ ، َوَتَطوَّلحَت اِباًل
أَ  تَ ُووَن، ِاهلى َوَسيِّدى َفَأسح ُلَك ُمَتَرّرِمًا اََفَمنح كاَن ُمؤحِمناً َكَمنح كاَن فاِسقًا ال َيسح

َتها َوَغَلبحتَ  َتها َوَحَرمح َرِة الَّىت َقدَّرحهَتا، َواِبلحَقِضيَِّة الَّيت َحَتمح َري حَتها   َمنح اِبلحُقدح َعَليحِه َاجح
ُتُه، وَُكلَّ َذنح  َرمح َلِة َويف هِذهِ الّساَعِة ُكلَّ ُجرحم َاجح ُتُه، اَنح تَ َهَب ىل ىف هِذهِ اللَّي ح ب اَذحنَ ب ح



تُ  َفي ح ُتُه َاخح ُتُه اَوح اَعحَلن ح ل َعِملحُتُه، َكَتمح َررحتُُه، وَُكلَّ َجهح  ُه اَوح اَظحَهرحتُُه، وَُكلَّ وَُكلَّ قَِبيح َاسح
ِظ ما َيرُ  وُن ِميّن َوَجَعلحتَ ُهمح َسيَِّئة اََمرحَت ابِِثحباهِتَا الحِرراَم الحراتِبنَي الَّذيَن وَكَّلحتَ ُهمح حِبِفح

، َوالّشاِهَد لِ  ما ُشُهوداً َعَليَّ َمَع َجوارِحي، وَُكنحَت اَنحَت الرَّقيَب َعَليَّ ِمنح َوراِئِهمح
َِتَك َاخح  ، َوِبَرْحح ُهمح ِلَك َستَ رحَتُه، َواَنح ت ُ َخِفَي َعن ح َتُه، َوِبَفضح َوفَِّر َحّظي ِمنح ُكلِّ َخريح َفي ح

َبَسطحَتهُ )تَ بحُسطُُه(  اَن حزَلحَتهُ )تُ نَ زِّلُُه( اَوح ِاححسان َفضَّلحَتهُ اَوح ِبرٍّ َنَشرحَتهُ )تَ نحُشرُُه( اَوح رِزحق
تُ رُُه، اي َربِّ اي رَ  هلي َوَسيِّدي َوَموحالَي بِّ اي َربِّ اي اِ اَوح َذنحب تَ غحِفرُُه اَوح َخطَأ َتسح

َرَنىت، اي  َخبرياً َوماِلَك رِّقى، اي َمنح بَِيِدِه َنِصَيىت اي َعليماً ِبُضّرى )ِبَفقحرى( َوَمسح
ِسَك َواَعحَظِم ِصف أَُلَك حِبَقَِّك َوُقدح اِتَك ِبَفقحرى َوفاَقىت اي َربِّ اي َربِّ اي َربِّ َأسح

اِئَك اَنح ََتح  ِرََ َمعحُموَرًة، وَ َوَاْسح قايت ِمَن )يف( اللَّيحِل َوالنَّهاِر ِبذِكح َمِتَك َعَل اَوح ُِبِدح
ُبوَلًة َحىّت َتُروَن اَعحمال َواَوحرادى )َوِاراَديت( ُكلُّ  ََ َمقح ها َموحُصوَلًة، َواَعحماىل ِعنحَد

َمِتَك َسرحَمداً، اي َسيِّدي اي َمنح  ُمَعوَّل اي َمنح اِلَيحِه  َعَليحهِ ِورحداً واِحداً َوحاىل ىف ِخدح
َمِتَك َجوارِحى ، قَ وِّ َعلى ِخدح وال اي َربِّ اي َربِّ اي َربِّ ُددح َعَلى وَ  َشَروحُت َاحح اشح

تِّصاِل ُِبِدح  َِ َيِتَك، َوالدَّواَم يف االح دَّ يف َخشح َمِتَك، الحَعزُيَِة َجواَِني َوَهبح ِلَ اْلِح
رََح اِلَيحَك يف  رَِ  اِلَيحَك يف الحبارِزيَحىّت َاسح َن )الحُمباِدريَن( َمياديِن الّساِبقنَي َواُسح

ُمحِلصنَي، َوَاخاَفَك ُمَ  َُ نُ َو ِمنحَك ُدنُ وَّ الح تاقنَي َواَدح تاَق ِاىل قُ رحِبَك يف الحُمشح اَفَة َوَاشح
َتِمَع ىف ِجواِرََ َمَع الحُمؤحِمننَي، اَلّلُهمَّ َوَمنح اَ  اَدين ِبُسوء فَاَرِدحُه َوَمنح  ر الحُموِقننَي، َوَاجح

، َواَق حَرهِبِمح َمنحزِلَ  ََ ََ َنصيبًا ِعنحَد َسِن َعبيِد َعلحين ِمنح َاحح ُه، َواجح ًة ِمنحَك، كاَدين َفِردح
 ََ ِلَك، َوُجدح ل ِِبُوِد ِهمح زُلحَفةً َلَديحَك، فَِانَّهُ ال يُناُل ذِلَك إالّ ِبَفضح  َواعحِطفح َوَاَخصِّ

ِرََ هلََِجاً َوقَ لح َعَليَّ ِبَجح  َعلح ِلساىن ِبذِكح َِتَك، َواجح َفظحين ِبَرْحح ََ َواحح يب حِبُبَِّك ُمتَ يَّماً ِد
ِن ِاجابَِتَك، َواَِقلحين َعث حَريت َواغحِفرح زَلَّيت، فَِانََّك َقضَ  ََ َوُمنَّ َعَليَّ حِبُسح يحَت َعلى ِعباِد

جابََة، فَِالَيح ِبِعباَدِتَك، َواََمرحتَ ُهمح ِبُدعاِئَك، َوَضِمنح  َِ َك اي َربِّ َنَصبحُت َت هَلُُم االح
َتِجبح ل ُدعائي َوبَ لِّغحين مُ  هي َواِلَيحَك اي َربِّ َمَددحُت َيدي، فَِبِعزَِّتَك اسح ناَي َوجح
نحِس ِمنح اَعحدائي، اي َسر  َِ نِّ َواالح ِفين َشرَّ اْلِح ِلَك َرجائي، َواكح يَع َوال تَ قحَطعح ِمنح َفضح

ُهُ الرِّضا ِاغح  َدواءٌ  ِفرح ِلَمنح ال َُيحِلُك إاّل الدُّعاَء فَِانََّك فَ ّعاٌل ِلما َتشاُء، اي َمِن اْسح
رُهُ ِشفاءٌ َوطاَعُتهُ ِغىًن، ِارحَحمح َمنح رَأحُس مالِِه الرَّجاءُ َوِسالُحهُ الحُبراُء، اي س ابِ َغ َوذِكح



تَ وحِحش اِلمًا ال يُ َعلَُّم، َصلِّ نَي يف الظَُّلِم، اي عالنَِّعِم، اي داِفَع النَِّقِم، اي نُوَر الحُمسح
ُلُه َوَصلَّى هللاُ َعلى َرُسولِِه َواالح  ئِمَِّة َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواف حَعلح يب ما اَنحَت اَهح ََ

ليماً َكثرياً . ِلِه( َوَسلََّم َتسح  الحَميامنَي ِمنح آلِِه )اَهح

 دُعاُء العََشراتِ 

االعتبار ويف نسخ رواايته اختالف وأَن أرويه عن مصباح وُهو دعاء يف غاية 
ويستحب الّدعاء به يف كّل صباح ومساء وأفضل أوقاته بعد الَعصر  ،الشيخ

 ِمنح يوم اْلمعة :

 دُعاء العََشرات

ُد هلِل َوال اِل َه إاّل هللُا َوهللُا اَكبَ ُر َوال َحوحَل وال قُ وََّة إاّل ابِ  َمح هلِل ُسبححاَن هللِا َواْلح
ُدوِّ الحَعِليِّ الحَعِظيم، ُسبححاَن هللِا آَنَء اللَّيحِل َواَطحراَف النَّهاِر، ُسبححاَن هللِا اِبلحغُ 

براِر، ُسبححاَن هللِا حنَي َُتحُسوَن َوحنَي  َِ َواالصاِل، ُسبححاَن هللِا اِبلحَعِشيِّ َواالح
رحِض وَ  ََ ُد يف السَّماواِت َواالح َمح ِبُحوَن َوَلُه اْلح  ُتظحِهُروَن، َُيحرَِج َعِشيًَّا َوحنيَ ُتصح
يِّ َوُُيحييِ  يَّ ِمَن الحَميِِّت َوَُيحرُِج الحَميَِّت ِمَن اْلَح رحَض بَ عحَد َموحهِتا وََكذِلَك االح   اْلَح ََ

ُرحَسلنَي وَ 
ُد هلِل ُُتحَرُجوَن، ُسبححاَن رَبَِّك َربِّ الحِعزَِّة َعّما َيِصُفوَن َوَسالٌم َعَلى امل َمح اْلح

َبَ ُروتِ  ُلحِك َوالحَمَلُروِت، ُسبححاَن ِذي الحِعزَِّة َواْلح
 ،َربِّ الحعاَلِمنَي، ُسبححاَن ِذي امل

َُهيحِمِن )الحُمبنِي( الحُقدُّوِس، سُ 
قِّ امل بححاَن ُسبحَحاَن ِذي الحِرربحِايِء َوالحَعَظَمِة الحَمِلِك اْلَح

يِّ الَِّذي ال َُيُوُت، ُسبححا يِّ الحقُ هللا الحَمِلِك اْلَح دُّوِس، ُسبححاَن َن هللِا الحَمِلِك اْلَح
 َ َ الحَعظِيِم، ُسبححاَن َريبِّ  الحقائِِم الحّدائِِم، ُسبححاَن الحّدائِِم القائِِم، ُسبَحاَن َريبِّ
عحلى، ُسبححانَُه َوَتعاىل، ََ يِّ الَقيُّوِم، ُسبححاَن الحَعِليِّ االح عحلى، ُسبححاَن اْلَح ََ  االح

ِل، ُسبححاَن ٌس َربُّنا َوَربُّ الحَمالِئَرِة َوالرُّوِح، ُسبححاَن الّدائِِم َغريحِ الحَغافِ ُسبُّوٌح ُقدُّو 
ِرَُ وَما ال يُرى ُسبححانَ ، الحعاملِِ ِبَغريحِ تَ عحِليم، ُسبححاَن خاِلِق ما يُرى  الَّذي يُدح

َِبرُي، اَللّ  رُِكُه االحبحصاُر َوُهَو اللَّطيُف اخلح بحصاَر َوال ُتدح ََ ُت ِمنحَك  االح َبحح ُهمَّ إيّن َاصح
مح َعَليَّ نِعحمَ  َرََ يف نِعحَمة َوَخريح َوبَ رََكة َوعاِفَية َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه َواَتِح َتَك َوَخي ح
لَ  َرََ َوعاِفيَ َتَك َوَفضح َك وََكراَمَتَك َوبَ رَكاِتَك َوعاِفَيِتَك بَِنجاة ِمَن الحنَّاِر، َوارحزُقحيِن ُشرح



تَ غحنَ يحُت َوبِ  اََبداً  ِلَك اسح َتَديحُت َوِبَفضح َتيِن، اَللّ ُهمَّ بُِنوِرََ اهح ُت ما اَب حَقي ح َبحح ِنعحَمِتَك َاصح
ِهُد َمالِئَرِتَك واَنحِبي ََ وََكفى ِبَك َشِهيدًا َواُشح ِهُد ََ َواَمحَسيحُت، اَللّ ُهمَّ ِايّن اُشح اِء

يَع َخلحِقَك اِتَك َواَرحِضَك )َواََرضيَك( َوَجَ َوُرُسَلَك َوَْحََلَة َعرحِشَك َوُسرَّاَن َْساو 
ََ ال َشرِيَك َلَك واَنَّ ُُمَمَّداً َصلَّى هللاُ عَ  َد َليحِه اِبَنََّك اَنحَت هللاُ ال اِل َه إالّ اَنحَت َوحح
ََ َوَرُسوُلَك َواَنََّك َعلى ُكلِّ َشيء َقِديٌر، حُتحيي َوَُتيُت َوَُتيتُ  وحُتحيي  َوآلِِه َعبحُد

َنَّةَ َحق  َواَنَّ النَّاَر َحق ، َو )اَنَّ( النُُّشوَر َحق ، َوالحسَّاَعَه اتِيَ وَ  َهُد اَنَّ اْلح ةٌ ال َريحَب َاشح
َهُد اَنَّ َعِليَّ بحَن َايب طاِلب اَ  مريُ الحُمؤحِمِننَي فيَها، َواَنَّ هللاَ يَ ب حَعُث َمنح يف الُقُبوِر، َوَاشح

ُر الضّ َحّقًا َحّقاً، َواَنَّ االح  ِديُّوَن َغي ح اّلنَي َوالَ ِئمََّة ِمنح ُولحِدِه ُهُم االحئمَُّة اهلُداُة الحَمهح
َوُتَك َوخِ  ََ الحُمصحطََفوحَن َوِحزحُبَك الحغالُِبوَن َوِصفح لِياٌؤ ُِضلِّنَي َواَن َُّهمح َأوح

يَ َرُتَك ِمنح امل
تَ ُهمح ِلديِنَك وَ  ََ الَِّذيَن ان حَتَجب ح تَ هُ َخلحِقَك َوُْنَباُؤ َتَصصح مح ِمنح َخلحِقَك، اخح

، َوَجَعلحتَ ُهمح ُحجًَّة َعَلى العاَلمنَي َصَلواُتَك َعَليح  ََ يَ تَ ُهمح َعلى ِعباِد ِهمح واصحطَفح
ََ َحىّت  ُتبح ل هِذِه الشَّهاَدَه ِعنحَد ُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَللّ ُهمَّ اكح تُ َلقِّّنيهاَ  والسَّالُم َوَرْحح

َمدُ يَ وحَم الحِقياَمِة  َْحداً  َوانحَت َعىّن راض اِنََّك َعلى ما َتشاُء َقديٌر، اَللّ ُهمَّ َلَك اْلح
َمُد َْححدًا َتَضُع َلَك السَّماُء كَ  َفُد اِخرُُه، اَللّ ُهمَّ َلَك اْلح َعُد اَوَّلُُه َوال يَ ن ح نَ َفيحها َيصح

َفيحها( َوُتَسبُِّح َلَك االحرحُض َوَمنح َعَليحها، اَللّ ُهمَّ  ُد َْححداً َسرحَمداً اََبداً َلَك اْلحَ  )َكت ح مح
َتهي يفَّ َوَعَليَّ َوَلَديَّ وَ  َبغي َواِلَيحَك يَ ن ح َمعي َوقَ بحلي الَ انحِقطاَ  َلُه َوال نَفاَد َوَلَك يَ ن ح

َلَك َوبَ عحدي َواَماِمي َوفَ وحقي َوحَتحيت َوِاذا ِمتُّ َوبَقيُت فَ رحدًا َوحيدًا مُثَّ فَنِيُت، وَ 
َمح  ُر ِِبَ اْلح ُد َوَلَك الشُّرح َمح ميِع ُد ِاذا ُنِشرحُت َوبُِعثحُت اي َموحالَي. اَللّ ُهمَّ َوَلَك اْلح

ُد ِاىل ما حتُِبُّ رَ  َمح َتِهَي اْلح ََ ُكلِّها َعلى ََجيِع نَ عحماِئَك ُكلِّها َحىّت يَ ن ح بَّنا َُماِمِد
َلة وَ  ُد َعلى ُكلِّ اَكح َمح طَة َويف  ِشربَة َوَبطحَشة َوق َ َوتَ رحضى، اَللّ ُهمَّ َلَك اْلح بحَضة َوَبسح

ُد َْححد َمح ََ وَلَك اْلح ُد َْححداً خاِلداً َمَع ُخُلوِد َمح اً ُكلِّ َموحِضِع َشعحَرة، اَللّ ُهمَّ َلَك اْلح
ُد ْحداً أمَد لُه ُدوَن مشيَِّتَك، َوَلَك اْلمُد  َمح َتهى َلُه ُدوَن ِعلحِمَك َوَلَك اْلح ال ُمن ح

ُد َعلى ِحلحِمَك بَ عحَد ِعلحِمَك َوَلَك  َْحدًا ال أخرَ  َمح ََ َوَلَك اْلح لقائِلِه إاّل رِضا
ِد واِرثَ  َمح ِد َوَلَك اْلح َمح ُد ابِعَث اْلح َمح وََ بَ عحَد ُقدَرِتَك َوَلَك اْلح َِ ُد َعلى َعفح َمح  اْلح

ِد  َمح تَ َهى اْلح ُد ُمن ح َمح ِد َوَلَك اْلح َمح ُد َبديَع اْلح َمح ُد وَلَك اْلح َمح ِد ُمبَتدَِ  وَ اْلح َمح َلَك اْلح



ُد َقدميَ  َمح ِد َوَلَك اْلح َمح ُد َوِلَّ اْلح َمح ِد َوَلَك اْلح َمح َِتَِي اْلح ُد ُمشح َمح ِد َوَلَك اْلح َمح  اْلح
جمحِد َوَلَك  ََ ِد َعزيَز اْلُنحِد قائَِم الح ُد صاِدَق الَوعحِد َويفَّ الحَعهح َمح ِد َوَلَك اْلح َمح اْلح

ُد َرفيَع الدَّ  َمح بحِع َرجاِت جُميَب الدََّعواِت ُمنزَِل )ُمنَ زَِّل( االحايِت ِمنح فَ وحِق سَ اْلح
 َْساوات َعظيَم الحبَ رَكاِت ُُمحرَِج النُّوِر ِمَن الظُُّلماِت َمنح يف الظُُّلماِت وٌُمحرَِج ِاىلَ 

َسناِت َدَرجات، اَللّ ُهمَّ  ُد لَ  النُّوِر، ُمَبدَِّل السَّيِّئاِت َحَسنات، َوجاِعَل اْلَح َمح َك اْلح
نحِب َوقاِبَل الت َّوحِب َشديَد الحِعقاِب َذا الطَّوحِل، ال اِل َه إاّل اَنحَت اِلَيحَك  غاِفَر الذَّ

ُد يف النَّهاِر ِاذ َمح ُد يف الَّليحِل ِاذا يَ غحشى، َوَلَك اْلح َمح ا ََتَّلى، الحَمصرُي، اَللّ ُهمَّ َلَك اْلح
ُد يف االِخرَةِ  َمح ُد َعَدَد ُكلِّ َْنحم َوَمَلك يف  َوَلَك اْلح َمح وىل، َوَلَك اْلح َُ السَّماِء،  َواالح

ُد َعَدَد ما يف َجوِّ الَّسماءِ  َمح صى َوالنَّوى، َوَلَك اْلح ُد َعَدَد الثَّرى َواْلَح َمح ، َوَلَك اْلح
ُد َعَدَد اَوحزاِن ِمياهِ  َمح ُد َعَدَد ما ىف َجوحِف االرحِض، َوَلَك اْلح َمح لحِبحاِر، ا َوَلَك اْلح

شحجارِ  ََ ُد َعَدَد اَوحراِق االح َمح رحضِ ، َوَلَك اْلح ََ ِه االح ُد َعَدَد ما َعلى َوجح َمح ، َوَلَك اْلح
ُد َعَدَد ما َاحاَط بِِه ِعلحُمَك،  َمح ُد َعَدَد ما َاححصى ِكتاُبَك، َوَلك اْلح َمح َوَلَك اْلح

َوامِّ  نِّ َواهلح نحِس َواْلِح َِ ُد َعَدَد االح َمح باِ ، َْححداً كثرياً َوالطَّريحِ َوالحَبهائِِم وال َوَلَك اْلح سِّ
ِهَك وَ  َبغي ِلَرَرِم َوجح ِعزِّ َجالِلَك. طَيِّباً ُمباركاً ِفيِه َكما حتُِبُّ َربَّنا َوتَ رحضى، وََكما يَ ن ح

َدُه ال َشريَك لَهُ  مّث تقول عشراً : دُ لَُه الحُملحكُ ، ال اِل َه إاّل هللُا َوحح َمح َوُهَو   َوَلُه اْلح
َبرُي.  َدُه ال َشريَك َلُه، َلُه الحمُ  وعشرًا :اللَّطيُف اخلح لحُك َولَُه ال اِل َه إاّل هللُا َوحح

ُر َوهُ  َي ح ُد ُُيحيي َوُُييُت وُُييُت َوُُيحيي َوُهَو َحي  ال َُيُوُت بَِيِدِه اخلح َمح َو َعلى ُكلِّ اْلح
يُّ الحَقيُّوُم وَ وعشراً : َشيء َقديٌر.  تَ غحِفُر هللاَ الَِّذي ال اِل َه إالّ ُهَو اْلَح اَُتوُب اِلَيحِه. َاسح
ُن وعشرًا : اي َاهلُل اي َاهللُ، وعشرًا :  ُن اي َرْحح حيُم اي َرحيُم اي رَ وعشرًا : اي َرْحح
رحِض وعشراً :  ََ كح وعشراً : اي بَديُع السَّماواِت َواالح َِ الِل َواالح َوعشراً اِم ر اي َذا اْلَح

ل َه إاّل اَنحَت اي َحيُّ ال اِ وعشرًا : اي حيُّ اي قَ يُّوُم َوَعشراً : اي َحنّاُن اي َمّناُن : 
ِن الرَّحِ َوعشرًا : اي َاهلُل اي ال اِل َه إاّل اَنحَت وعشرًا :  ِم هللِا الرَّْحح وعشرًا : يِم ِبسح

ُلُه اَللّ ُهمَّ اف حَعلح يب ما اَ راً : وعشاَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد  وعشراً نحَت اَهح
َنعح يبمثّ تقول : ُقلح ُهَو هللاُ َاَحٌد وعشراً : آمنَي آمني َ :  ُلُه اَللّ ُهمَّ اصح  ما اَنَت اَهح

ُل الحَمغحِفَرةِ  ُل الت َّقحوى َواَهح ُلُه فَِانََّك اَهح َنُع يب ما اَََن اَهح ُل ال ،َوال َتصح نُوِب َواَََن اَهح ذُّ



طااي فَارحَْححين اي َموحالَي َواَنحَت اَرحَحُم الرّاِْحنَي.  ال  وُل عشرًا : وايضًا تقَواخلَح
ُد هلِل ا َمح يِّ الَّذي ال َُيُُوُت َواْلح َوَل َوال قُ وََّه إالّ اِبهلِل تَ وَكَّلحُت َعَلى اْلَح َح لَّذي ملَح َح

برياً الحُملحِك َوملَح َيُرنح َلُه َوِل   يَ تَِّخذح َوَلداً َوملَح َيُرنح َلُه َشريٌك يف حُه َترح  ِمَن الذُّلِّ وََكربِّ
. 

 دُعاُء الّسماتِ 

َعروف بُدعاء الّشبور، وُيستحّب الّدعاء ِبه يف آخر ساعة ِمنح هَنار اْلُمعة 
امل

َوال َيفى انّه مَن االدعية املشهورة وقد واظب عليه اكثر العلماء الّسلف وهو 
اِح الّشيخ الّطوسي، ويف َجال االسبو  للسّيد ابن طاووس َمروّي يف مصب

وكتب الرفعمي ابسناد ُمعتربة عن ُُمّمد بن عثمان الُعمري رضوان هللا عليه 
وُهو من نّواب اْلّجة الغائب )عليه السالم( وقد ُرِوي الدعاء أيضاً عن الباِقر 

رحه، وهذا البحار فشوالّصادق )عليهما السالم(َورواه اجمللسي )رْحه هللا(، يف 
 هو الّدعاء على رواية املِصباح لّلشيخ :

َرِم الَّذى ِاذا  كح ََ َجلِّ االح ََ َعزِّ االح ََ عحَظِم االح ََ َك الحَعظيِم االح أَُلَك اِبْسِح اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح
، َوِاذا دُ  َِة ان حَفَتَحتح يَت بِِه عُدعيَت ِبِه َعلى َمغاِلِق اَبحواِب السَّمآِء لِلحَفتحِح اِبلرَّْحح

ِر لِ  ، َوِاذا ُدعيَت ِبِه َعَلى الُعسح رحِض لِلحَفرَِج ان حَفَرَجتح ََ ِر َعلى َمضآِئِق اَبحواِب االح لحُيسح
، َوِاذا ُدعيَت ِبهِ  محواِت لِلنُُّشوِر ان حَتَشَرتح ََ ، َوِاذا ُدعيَت ِبِه َعَلى االح  َعلى  تَ َيسََّرتح

 ، ِف الحَبأسآِء َوالضَّرّاِء انحَرَشَفتح رَ َكشح ِهَك الحَررمِي اَكح ِم الحُوُجوِه َواََعزِّ َوِِبَالِل َوجح
صحواتُ  ََ  الحُوُجوِه الَّذى َعَنتح لَُه الحُوُجوُه َوَخَضَعتح َلُه الرِّقاُب َوَخَشَعتح َلُه االح

َعَلى  تَ َقَع َوَوِجَلتح َلُه الحُقُلوُب ِمنح َُمافَِتَك، َوِبُقوَِّتَك الَّىت هِبا َُتحِسُك السَّمآَء اَنح 
رحَض اَنح تَ ُزوال، َوِبَِشيَِّتَك الَّىت ََ رحِض إاّل ابِِذحِنَك، َوَُتحِسُك السَّماواِت َواالح ََ  االح

ََ ، داَن )كاَن( هَلَا الحعاَلُمونَ  رحَض، َوِبَرِلَمِتَك الَّىت َخَلقحَت هِبَا السَّماواِت َواالح
َمِتَك الَّىت َصنَ عحَت هِبَا الحَعجآِئَب َوَخَلقح  لحَمةَ َوَجَعلحَتها لَيحالً َوَجَعلحَت َت هِبَا الظُّ َوحِبِرح

َرناً( َوَخَلقحَت هِبَا النُّوَر َوَجَعلحَتُه هَنارًا َوَجَعلحَت النَّهارَ   ُنُشوراً اللَّيحَل َسَرنًا )َمسح
َس ِضيآًء، َوَخَلقحَت هِبَا الحَقَمرَ  َس َوَجَعلحَت الشَّمح  ُمبحِصراً، َوَخَلقحَت هِبَا الشَّمح



ابيَح َجَعلحَت الحَقَمَر نُوراً، َوَخَلقحَت هِبَا الحَرواِكَب َوَجَعلحَتها ُْنُومًا َوبُ ُروجًا َوَمصوَ 
َوزيَنًة َوُرُجوماً، َوَجَعلحَت هَلا َمشارَِق َوَمغاِرَب َوَجَعلحَت هَلا َمطاِلَع َوجَمارَِى، 

َسنحَت تَ قحديَرها، َمنازَِل فَ  َوَجَعلحَت هَلا فَ َلرًا َوَمسابِ َح َوَقدَّرحهَتا ىِف السَّمآءِ  َاحح
آِئَك ِاححصآًء َوَدب َّرحهَتا حِبِ  َتها ابَِْسح َصي ح َسنحَت َتصحويَرها َوَاحح َمِتَك َوَصوَّرحهَتا فََاحح رح
بريَها َوَسخَّرحهَتا ِبُسلحطاِن اللَّيحِل َوُسلحطاِن النَّهاِر وَ  َسنحَت َتدح بريًا فأحح الّساعاِت َتدح

ننيَ  يَ َتها ِْلَميِع النّاِس َمرحًئ واِحدًا َواَ  َوَعَدَد السِّ ساِب، َوَجَعلحَت ُرؤح أَُلَك َواْلِح سح
راَن َعَليحِه ا ََ َوَرُسوَلَك ُموَسى بحَن ِعمح َت ِبِه َعبحَد ََ الَّذى َكلَّمح ِد لسَّالُم الّلُهمَّ ِبَجح

ساِس الحَررُّوبنَي )الحَررُّوبِّينَي( فَ وح   َغمآئِِم النُّوِر فَ وحَق قَ ىِف الحُمَقدَّسنَي فَ وحَق ِاحح
 اتبُوِت الشَّهاَدِة ىف َعُموِد الّناِر َوىف )َوِاىل( طُوِر َسيحنآَء َوىف َجَبِل ُحوريَث ىِف 
َِن ِمَن الشََّجَرِة وَ  ُيح ََ َعِة الحُمبارََكِة ِمنح جاِنِب الطُّوِر االح ىف الحواِد الحُمَقدَِّس ىِف الحبُ قح

ِع اايت ب َ  َر بِِتسح رآئيَل الحبَ اَرحِض ِمصح َر َوىِف يِّنات، َويَ وحَم فَ َرقحَت لَِبىن ِاسح حح
َت مآءَ الحبَ  َبِجساِت الَّىت َصنَ عحَت هِبَا الحَعجآِئَب ىف حَبحِر ُسوف، َوَعَقدح ِر ىف الحُمن ح حح
َر َوََتَّتح َكِلَمُتَك اْلحُ  رائيَل الحَبحح جاَرِة، َوجاَوزحَت بَِبىن ِاسح ِر َكاْلِح ىنقَ لحِب الحَغمح  سح

َت فيه رحِض َوَمغارِبَ َها الَّىت ابرَكح ََ ، ا لِلحعاَلمنيَ َعَليحِهمح ِبا َصبَ ُروا َواَوحَرث حتَ ُهمح َمشارَِق االح
عحَظِم ا ََ َك الحَعظيِم االح ، و اِبْسِح َعزِّ َواَغحَرقحَت ِفرحَعوحَن َوُجُنوَدُه َوَمراِكَبُه ىِف الحَيمِّ ََ الح

 ََ ِد َرِم َوِبَجح كح ََ َجلِّ االح ََ  السَّالُم ىف الَّذى ََتَلَّيحَت ِبِه ِلُموسى َكليِمَك َعَليحهِ االح
َيحفِ  ِجِد اخلح بحراهيَم َعَليحِه السَّالُم َخليِلَك ِمنح قَ بحُل ىف َمسح َِ ، طُوِر َسيحناَء، َواِل

سححَق َصِفيَِّك َعَليحِه السَّالُم ىف بِئحِر ِشيع )َسبحع( َولِيَ عحُقوَب نَِبيِّ  َِ َك َعَليحِه َواِل
سححال َِ بحراهيَم َعَليحِه السَّالُم ِبيثاِقَك َواِل َِ فَ يحَت اِل َق سَّالُم ىف بَ يحِت ايل، َواَوح

اِئكَ  ََ َولِلّداعنَي ابَِْسح  فََاَجبحَت، حِبَلحِفَك َولِيَ عحُقوَب ِبَشهاَدِتَك َولِلحُمؤحِمننَي ِبَوعحِد
راَن َعَليحِه ال ََ الَّذى َظَهَر ِلُموَسى بحِن ِعمح ِد بَِّة الرُّّماِن )الزَّماِن( سَّالُم َعلى ق ُ َوِبَجح

ِد الحِعزَّةِ َوالحَغَلَبِة اِبايت َعزي َر ِبَجح َزة َو ِبُسلحطاِن َواِبايِتَك الَّىت َوقَ َعتح َعلى اَرحِض ِمصح
َرِة َوِبَشأحِن الحَرِلَمِة الّتآمَِّة، َوِبَرِلماِتَك الَّىت تَ َفضَّ  هِبا َعلى  لحتَ الحُقوَِّة َوِبِعزَِّة الحُقدح

ِل االحِخَرةِ  نحيا َواَهح ِل الدُّ رحِض َواَهح ََ ِل السَّماواِت َواالح َتِ  ،اَهح َك الَّىت َمنَ نحَت هِبا َوِبَرْحح
َت هِبا َعَلى الحعاَلمنَي، َوبُِنورِ  ِتطاَعِتَك الَّىت اََقمح ََ الَّذى َعلى ََجيِع َخلحِقَك، َواِبسح



زَِّتَك َوَجبَ ُروِتَك ، َوِبِعلحِمَك َوَجالِلَك وَِكربحِ آِئَك َو عِ َقدح َخرَِّمنح فَ َزِعِه طُوُر َسيحنآءَ 
قُ  رحُض َواْنحََفَضتح هَلَا السَّماواُت َوان حَزَجَر هَلَا الحُعمح ََ َتِقلََّها االح بَ ُر،  الَّىت ملَح َتسح كح ََ االح

ِباُل َوَسَرنَ  اُر، َو َخَضَعتح هَلَا اْلح هنح ََ رحُض تح َورََكَدتح هَلَا الحِبحاُر َواالح ََ  هَلَا االح
الِئُق ُكلُّها، َو َخَفَقتح هَلَا الّرايُح ىف َجرَ  َلَمتح هَلَا اخلَح َتسح ، ايهِناِبَناِكِبها، َواسح
َر َوََخََدتح هَلَا الّنرياُن ىف اَوحطاهِنا، َوِبُسلحطاِنَك الَّذى ُعرَِفتح َلَك ِبِه الحَغَلبَ  ُة َدهح

َت بِِه ىِف السَّ  َرضنَي، َوِبَرِلَمِتَك َكِلَمِة الالدُُّهوِر َوْحُِدح ََ ِق الَّىت ماواِت َواالح دح صِّ
أَُلَك ِبَرِلَمِتكَ  بينا اَدَم َعَليحِه السَّالُم َوُذرِّيَِّتِه اِبلرَّْححَِة َواَسح ََ  الَّىت َغَلَبتح  َسبَ َقتح اِل

ِهَك الَّذى ََتَلَّيحَت ِبِه لِلحَجَبِل َفَجَعلحَتهُ  ء، َوبُِنوِر َوجح ّكًا َوَخرَّ ُموسى دَ  ُكلَّ َشىح
ََ َوَرسُ ، َصِعقاً  َت ِبِه َعبحَد ََ الَّذى َظَهَر َعلى طُوِر َسيحنآَء َفَرلَّمح ِد وَلَك َوِبَجح

راَن، َوِبطَلحَعِتَك ىف ساعرَي َوظُُهوِرََ ىف َجَبِل فاراَن ِبَرَبواتِ   ُموَسى بحَن ِعمح
َوبِبَ رَكاِتَك ، بِّحنيَ ُخُشوِ  الحَمالِئَرِة الحُمسَ الحُمَقدَّسنَي َوُجُنوِد الحَمالِئَرِة الّصاّفنَي وَ 

َت فيها َعلى اِبحراهيَم َخليِلَك َعَليحِه السَّالُم ىف اُمَِّة ُُمَمَّد َصلَّ  ى هللاُ َعَليحِه الَّىت ابرَكح
َت  سححَق َصِفيَِّك ىف اُمَِّة عيسى َعَليحِهَما السَّالُم، َوابرَكح َِ َت اِل َوآلِِه، َوابرَكح

رآئيِلَك ىف اُمَِّة ُموسى َعَليحِهَما السَّالمُ لِيَ عح  َت ِْلَبيِبَك ُُمَمَّد َصلَّى َوابرَكح ، ُقوَب ِاسح
َرتِِه َوُذرِّيَِّتِه َواُمَِّتِه، اَللّ ُهمَّ وََكما ِغبحنا َعنح ذ ُه هللُا َعَليحِه َوآلِِه ىف ِعت ح َهدح ِلَك َوملَح َنشح

قاً َوعَ  اًل اَنح ُتَصلَِّى َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّ َوآَمّنا ِبِه َوملَح نَ َرُه ِصدح د َواَنح تُباِرََ َعلى دح
 ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوتَ َرحََّم َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َكاَفحَضِل ما َصلَّيحَت َوابرَكحتَ 

يُد َواَنحَت َعلى  ر َوتَ َرْحَّحَت َعلى اِبحراهيَم َوآِل اِبحراهيَم اِنََّك َْحيٌد جَميٌد فَ ّعاٌل ِلما تُ 
ء َقديٌر )َشهيٌد( .  ُكلِّ َشىح

 مثَّ تذكر حاجتك َوتقول :

آِء الَّىت ال يَ عحَلُم ت َ   اَللّ ُهمَّ حِبَقِّ هَذا الدُّعآِء، َوحِبَقِّ  ْسح ََ فحسريَها َوال يَ عحَلُم هِذِه االح
ُرََ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواف حَعلح ّب ما اَنح  َعلح ّب تَ ابِطَنها َغي ح ُلُه، َوال تَ فح  اَهح
ُلهُ َواغحِفرح ىل ِمنح ُذنُوّب ما تَ َقدََّم ِمنحها َوما أَتَخَّرَ  عح َعَلىَّ ِمنح َحالِل  ،ما اَََن اَهح َوَوسِّ



ِفىن َمُؤنََة اِنحساِن َسوحء، َوجاِر َسوحء َوَقريِن، َسوحء َوُسلحطاِن َسوحء، اِنَّكَ   رِزحِقَك َواكح
ء َعليٌم آمنَي َربَّ الحعاَلمنَي .َعلى ما َتشآُء قَ   ديٌر َوِبُرلِّ َشيح

ء َقديٌر أقول يف بعض النسخ بعد   اجتك َوُقلح :مثّ اذكر حَواَنحَت َعلى ُكلِّ َشىح

راِم، اي  الِل َوااِلكح اي َاهللُ اي َحّناُن اي َمنّاُن اي بَديَع السَّماواِت َواالرِض، اي َذا اْلَح
 . ُهمَّ حِبَقِّ َهذا الدُّعآءِ اَرحَحَم الرّاِْحنَي اَللّ 

إىل آخر الّدعاء، وروى اجمللسي عن ِمصباِح السّيد ابن ابقي انه قال: قل 
 بعد دعاء السماِت :

آِء الَّىت ال يَ عحَلُم تَ فحسريَها َوال ْسح ََ  أَتحويَلها اَللّ ُهمَّ حِبَقِّ هَذا الدُّعآِء َوحِبَقِّ هِذِه االح
ُرََ اَنح ُتَصلَِّى َعلى َوال ابِطَنها َوال ظاِهَرها د َواَنح تَ رحزَُقىن َخي حَر ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّ  َغي ح

نحيا َواالحِخَرِة .  الدُّ

 مُثّ اطحُلب حاجتك َوُقل :

ُلُه، َواحنَتِقمح ىل ِمنح ُفالِن بح  َعلح ّب ما اَن َا اَهح ُلُه َوال تَ فح  ِن ُفالنَواف حَعلح ّب ما اَنحَت اَهح
ميِع رح ىل ِمنح ُذنُوّب ما تَ َقدََّم ِمنحها َوما أَتَخََّر، َوِلواِلَدىَّ َوْلَِ َواغحفِ وسّم َعدّوَ 

ِفىن َمُؤنََة، اِنحساِن سَ  عح َعَلىَّ ِمنح َحالِل رِزحِقَك َواكح وحء، الحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت، َوَوسِّ
وحء، َوان حَتِقمح ىل ِة سَ َوجاِر َسوحء، َوُسلحطاِن َسوحء، َوَقريِن َسوحء، َويَ وحِم َسوحء، َوساعَ 

واىن َوجري  لى َواَوحالدى َوِاخح اىن َوَقراابتى ممَّنح َيريُدىن َوممَّنح يَ بحغى َعَلىَّ َويُريُد ّب َواِبَهح
ء َعليٌم آم نَي ِمَن الحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت ظُلحماً اِنََّك َعلى ما َتشآءُ َقديٌر َوِبُرلِّ َشىح

 َربَّ الحعاَلمنَي .

 قلح : مثّ 

 َوالث َّرحَوِة، اَللّ ُهمَّ حِبَقِّ هَذا الدُّعآِء تَ َفضَّلح َعلى فُ َقرآِء الحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت اِبلحِغىن
يآِء الحُمؤحِمن َحِة، َوَعلى َاحح فآِء َوالصِّ نَي َوَعلى َمرحَضى الحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت اِبلشِّ



لحَمغحِفَرِة راَمِة، َوَعلى اَمحواِت الحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت ابِ َوالحُمؤحِمناِت اِبللُّطحِف َوالحرَ 
غاَّننَي  َوالرَّْححَِة، َوَعلى ُمساِفرِى الحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت اِبلرَّدِّ ِاىل اَوحطاهِنِمح ساِلمنيَ 

َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي َوَصلَّى هللُا َعلى َسيِِّدَن ُُمَمَّد  َرتِِه خِبَرْحح اَتَِ النَِّبّينَي َوِعت ح
ليماً َكثرياً .  الطّاِهريَن َوَسلََّم َتسح

 َوقال الّشيخ ابن فهد: يستحّب أن تقول بعد دعاء الّسمات :

أَُلَك حِبُرحَمةِ  آِء وَ   اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح ْسح ََ َتِمُل هَذا الدُّعآِء َوِبافاَت ِمنحُه ِمَن االح ِبا َيشح
َعلَ َعَليحِه ِمَن ال برِي الَّذى الُُييُ  ِبِه ِااّل اَنحَت اَنح تَ فح   ّب َكذا وََكذا .ت َّفحسرِي َوالتَّدح

 وتذُكر حاجتك عوض َكذا وََكذا .

 دُْعاُء الَمْشلُول

املوسوم بُدعاء الّشاب املأخوذ بَذنحبه املروي يف كتب الرفحعمي َويف كتاب مهج 
ه )عليه السالم( شاابًّ مأخوذًا ِبذنب الّدعوات، وُهو ُدع اء عّلمه امري املؤِمنني

مشلواًل نتيجة ما عمله من الظّلم واالمث يف حّق والده، فَدعى هب ذا اّلدعاء 
واضَطجع فرأى الّنىب )صلى هللا عليه وآله وسلم( يف َمنامه وقد َمَسح َيَده عليه 
 ووقال: احتفظ اِبسم هللا االعظم فان عملك يرون َُبري ، فانتبه َمعاىف وهُ 

 : هذا الّدعاء

كراِم اي َِ الِل َواالح ِن الرَّحيِم اي َذا اْلَح ِم هللِا الرَّْحح َك ِبسح أَُلَك اِبْسِح  َحىُّ اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح
 اي قَ يّ ُوُم اي َحىُّ ال اِل َه ِاالّ اَنحَت، اي ُهَو اي َمنح ال يَ عحَلُم ما ُهَو َوال َكيحَف ُهَو َوال

رَبُوِت، اي مَ َحيحُث ُهَو ِااّل ُهَو، اي ُلحِك َوالحَمَلرُوِت اي َذا الحِعزَِّة َواْلَح
ِلُك اي  َذا امل

ُ اي خاِلُق اي اب رُِئ ُقدُّوُس، اي َسالُم اي ُمؤحِمُن اي ُمَهيحِمُن اي َعزيُز اي َجبّاُر اي ُمَتَرربِّ
ُدوُد اي َُمحُموُد وَ اي مصّور اي ُمفيُد اي ُمَدبُِّر اي َشديُد اي ُمبحِدُئ اي ُمعيُد اي ُمبيُد اي 

 منيٌع اي َمعحبُوُد اي بَعيُد اي َقريُب اي جميب اي رقيب اي َحسيُب اي َبديُع اي َرفيُع اي
اُن اي اي َْسيُع اي َعليُم اي َحليُم اي َكرمُي اي َحريُم اي َقدمُي اي َعِلىُّ اي َعظيُم اي َحنّ 

َتعاُن اي َجليُل اي ََجيلُ   ُمقيُل اي ُمنيُل اي اي وَكيُل اي كَفيُل اي َمّناُن اي َداّيُن اي ُمسح



نَبيُل اي َدليُل اي هادى اي ابدى اي اَوَُّل اي اِخُر اي ظاِهُر اي ابِطُن اي قآئُِم اي دآئُِم 
ُر اي  اي عاملُ اي حاِكُم اي قاضى اي عاِدُل اي فاِصُل اي واِصُل اي طاِهُر اي ُمَطهِّ

َتِدُر اي َكبرُي اي مُ  ُ اي واِحُد اي َاَحُد اي َصَمُد اي َمنح ملَح قاِدُر اي ُمقح  يَِلدح َوملَح يُوَلدح َتَرربِّ
َذ َمَعُه َوملَح َيُرنح َلُه ُكُفوًا َاَحٌد َوملَح َيُرنح َلُه صاِحَبٌة َوال كاَن َمَعُه َوزيٌر، َواَل اُتََّ 

تاَج ِاىل َظهري َوال كاَن َمَعهُ ِمنح اِل ه َغي حرُُه، ل هَ ِاالّ اَنحَت فَ َتعالَيحَت ال اِ  ُمشرياً، َوالَ احح
اُح اي َعّما يَ ُقوُل الظّاِلُموَن ُعُلّواً َكبرياً، اي َعِلىُّ اي شاِمُخ اي ابِذُخ اي فَ ّتاُح اي نَ فّ 

َتِقُم اي ابِعُث اي ِلُك اي ُمن ح ِرَُ اي ُمهح َتِصُر اي ُمدح  ُمرحاتُح اي ُمَفرُِّج اي َنِصُر اي ُمن ح
 اِلُب اي َمنح ال يَ ُفوتُُه هاِرٌب، اي تَ ّواُب اي اَّواُب اي َوّهابُ واِرُث اي طاِلُب اي غ

بحواِب اي َمنح َحيحُث ما ُدِعَى َاجاَب، اي  ََ باِب اي ُمَفتَِّح االح سح ََ اي ُمَسبَِّب االح
مُوِر اي َلطيُف اي َُ  َطُهوُر اي َشُروُر اي َعُفوُّ اي َغُفوُر اي نُوَر النُّوِر اي ُمَدبَِّر االح

اي َصَمُد، اي   اي جُمرُي اي ُمنرُي اي َبصرُي اي َكبرُي اي ِوت حُر اي فَ رحُد اي اََبُد اي َسَندُ  َخبريُ 
ّرُِم كاىف اي شاىف اي واىف اي ُمعاىف اي ُُمحِسُن اي جُمحِمُل اي ُمنحِعُم اي ُمفحِضُل اي ُمَترَ 

َن َفَخبَ َر، اي َمنح ُعِبَد َمنح َبطَ اي ُمتَ َفّرُِد، اي َمنح َعال فَ َقَهَر، اي َمنح َمَلَك فَ َقَدَر، اي 
رُِكُه َبَصٌر، وَ  ال ََيحفى َفَشَرَر، اي َمنح ُعِصَى فَ َغَفَر، اي َمنح ال َُيحويِه الحِفَرُر َوال يُدح

رح  ََ كاِن َعَليحِه اَثَ ٌر، اي رازَِق الحَبَشِر اي ُمَقدَِّر ُكلِّ َقَدر، اي عاىِلَ الحَمراِن اي َشديَد االح
ساِن اي َذا الحِعزَِّة َوالسُّ اي ُمَبدَِّل  حح َِ لحطاِن الزَّماِن اي قاِبَل الحُقرحابِن اي َذا الحَمنِّ َواالح

َغُلُه َشاحٌن َعنح َشاحن، اي َعظيمَ   اي َرحيُم اي َمنح ُهَو ُكلِّ يَ ُوم ىف َشاحن اي َمنح ال َيشح
صحواِت اي جُميبَ  ََ واِت اي الدَّعَ  الشَّأِن اي َمنح ُهَو ِبُرلِّ َمران، اي ساِمَع االح

اجاِت اي ُمنحزَِل الحبَ رَكاِت اي راِحَم الحَعرَباِت اي ُمق يَل ُمنحِجَح الطَِّلباِت اي قاِضَى اْلح
َسناِت اي راِفَع الدََّرجاِت اي ُمؤحِتَى  الحَعَثراِت اي كاِشَف الحُرُرابِت اي َوىِلَّ اْلَح

محواِت اي جاِمَع الشَّ  ََ ّياِت اي رادَّ ما تاِت اي ُمطَِّلعاً َعَلى النِّ السُّؤحالِت اي ُُمحّيَ االح
َأالُت َوال صحواُت اي َمنح ال ُتضحِجرُُه الحَمسح ََ َتِبُه َعَليحِه االح  َقدح فاَت اي َمنح ال َتشح

ماواِت اي ساِبَغ النَِّعِم اي داِفَع النِّ ، تَ غحشاُه الظُُّلماتُ  رحِض والسِّ ََ َقِم، اي اي نُوَر االح
َمِم اي شاىِفَ السََّقِم اي خاِلَق النُّوِر َوالظَُّلِم اي ذَ  ابرَِئ النََّسمِ  َُ ُوِد اي جاِمَع االح ا اْلح

َرمنَي اي  كح ََ َرَم االح َوديَن اي اَكح جح ََ َوَد االح َوالحَرَرِم اي َمنح ال َيطَُأ َعرحَشٌه َقَدٌم، اي َاجح



َتجريي َر َن ايَاْسحََع الّساِمعنَي اي اَبحَصَر الّناِظريَن اي جاَر الحُمسح ائِفنَي اي َظهح  اَماَن اخلح
َتغيثنَي اي غايََة الطّالِبنَي اي صاحِ  َب ُكلِّ الاّلجنَي اي َوىِلَّ الحُمؤحِمننَي اي ِغياَث الحُمسح

َغريب اي ُمؤِنَس ُكِل َوحيد، اي َملحَجَا ُكلِّ طَريد اي َماحوى ُكلِّ َشريد اي حاِفَظ  
ِل الصَّغرِي اي جابِ ُكلِّ ضآلَّة، اي راِحَم الشَّيحِخ الح  َر الحَعظحِم َربرِي، اي رازَِق اّلِطفح

اِئِف الحمُ  َمةَ اخلح ََّ ُكلِّ َاسري، اي ُمغحىِنَ الحبآِئِس الحَفقرِي، اي ِعصح َتجرِي، الحَرسرِي اي فا سح
ٌل َيسرٌي، اي َمنح ال َُيح  برُي َوالت َّقحديُر اي ِمَن الحَعسرُي َعَليحِه َسهح تاُج ِاىل اي َمنح َلُه التَّدح

يء َخبرٌي اي َمنح  َح يء َقديُر اي َمنح ُهَو ِبُرلِّ َش تَ فحسري، اي َمنح ُهَو َعلى ُكلِّ شح
رحواحِ  ََ باِح اي ابِعَث االح صح َِ يء َبصرٌي، اي ُمرحِسَل الّرايِح اي فاِلَق االح َح  ُهَو ِبُرلِّ َش

تاح، اي سامِ  ُوِد َوالسَّماِح اي َمنح بَِيِدِه ُكلُّ ِمفح وحت اي ساِبَق ُكلِّ َع ُكلِّ صَ اي َذا اْلح
َوحِت، اي ُعدَّتى ىف ِشدَّتى اي حاِفظِى ىف غُ 

رحَبىت فَ وحت اي ُُمحّيَ ُكلِّ نَ فحس بَ عحَد امل
فى حنَي تُ عحييىِن الحَمذاِهبُ  َدتى اي َوِلّّي ىف نِعحَمىت اي َكهح  اي ُمؤِنسى ىف َوحح

قاِرُب َوََيحُذُلىن ُكلُّ صاحِ  ََ ُه، اي َسَنَد ب، اي ِعماَد َمنح ال ِعماَد لَ َوُتَسلُِّمىِن االح
َف َمنح  َر َلُه، اي ِحرحَز َمنح ال ِحرحَز َلُه، اي َكهح َر َمنح ال ُذخح َمنح ال َسَنَد َلُه، اي ُذخح
َن َلُه، اي ِغياَث َمنح ال  َز لَُه، اي رُُكَن َمنح ال رُكح َف َلُه، اي َكن حَز َمنح ال َكن ح ال َكهح

وثيَق، اي ِغياَث َلُه، اي ج ََ ىِنَ الح اَر َمنح ال جاَر لَُه، اي جارَِى اللَّصيَق، اي رُكح
قيِق، اي َربَّ الحبَ يحِت الحَعتيِق، اي َشفيُق اي َرفيُق ُفرَّىن ِمنح  َحَلِق  اِل هى اِبلتَّحح

ِفىن َشرَّ ما ال اُطيُق، َواَِعىّن   الحَمضيِق، َواصحِرفح َعىّن ُكلَّ َهمٍّّ َوَغمٍّّ َو ضيق، َواكح
َعلى ما اُطيُق، اي رآدَّ يُوُسَف َعلى يَ عحُقوَب، اي كاِشَف ُضرِّ اَيُّوَب، اي غاِفَر 

دآِء َذنحِب داُوَد، اي راِفَع عيَسى بحِن َمرحمَيَ َو ُمنحِجَيُه ِمنح اَيحِدى الحَيهُوِد، اي جُميَب نِ 
َر اِلَدَم َخطي ئَ َتُه فَ يُوٌنَس ىِف الظُُّلماِت، اي ُمصحطَِفَى ُموسى اِبلحَرِلماِت، اي َمنح غَ 
َِتِه، اي َمنح َْنّى نُوحاً ِمَن الحَغَرقِ  َلَك عاداً  ،َوَرَفَع ِادحريَس َمراَنً َعِلّياً بَِرْحح اي َمنح اَهح

َتِفَرَة االحُوىل َومَثُوَد َفما اَبحقى َوقَ وحمَ نوُح ِمنح قَ بحلُ اِن َُّهمح كانُوا ُهمح اَظحَلَم َواَطحغى، وَ  الحُمؤح
و  َدَم َعلى قَ وحِم ُشَعيحب، اي َمِن اُتَََّذ اِبحراهاَهح يَم ى اي َمنح َدمََّر َعلى قَ وحِم لُوط َوَدمح

َليحِهمح َخلياًل، اي َمِن اُتَََّذ ُموسى َكليمًا َواُتَََّذ ُُمَمَّدًا َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه َوعَ 
َمَة َوا رح ِتَى لُقحماَن اْلِح َبغى لحواِهَب ِلُسَليحماَن مُ َاَجحَعنَي َحبيباً، اي ُمؤح لحرًا ال يَ ن ح



َباِبَرِة، اي َمنح اَعح  ِ َعَلى الحُمُلوَِ اْلح َحد ِمنح بَ عحِدِه، اي َمنح َنَصَر َذا الحَقرحنَ نيح ََ َطى اِل
َس بَ عحَد غُرُوهِبا اي َمنح َرَبَ  َعل َيوَة، َوَردَّ لٌِيوَشَع بحِن نُون الشَّمح َر اْلح ضح ى قَ لحِب اخلِح

راَن، اي َمنح َحصََّن َُيحَّي بحَن زََكرايّ اُمِّ مُ  َصَن فَ رحَج َمرحمَيَ اب حَنِت ِعمح  ِمَن وسى َوَاحح
الذَّنحِب َوَسرََّن َعنح ُموَسى الحَغَضَب، اي َمنح َبشََّر زََكراِّي بَِيححّي، اي َمنح َفدا 

بحِح ِبِذبحح َعظيم، اي َمنح قَِبَل قُ رحابَن هابيلَ  اعيَل ِمَن الذَّ َجَعَل اللَّعحَنَة َعلى وَ  ِاْسح
َُممَّد َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآ َُ زاِب ِل حح ََ ِل قابيَل، اي هازَِم االح
ِل طاَعِتَك َاَجحَعنيَ  ، ُُمَمَِّد َو َعلى ََجيِع الحُمرحَسلنَي َوَمالِئَرِتَك الحُمَقرَّبنَي َواَهح

أََلة  أَُلَك ِبُرلِّ َمسح َت لَ َوَاسح ُه َعَلى َسأََلَك هِبا َاَحٌد ممَّنح َرضيَت َعنحُه، َفَحَتمح
جابَِة اي َاهللُ اي َاهللُ اي َاهللُ  َِ ُن، اي َرحيمُ ، االح ُن اي َرْحُن اي َرْحح اي    اي َرحيمُ اي َرْحح

الِل وَ  راِم اي َذا اْلَح كح َِ الِل َو االح ُكراِم اي َذا اْلَح َِ الِل َواالح راِم، اَرحيُم، اي َذا اْلَح كح َِ الح
م َْسَّيحَت بِِه نَ فحَسَك اَوح اَن ح  أَُلَك ِبُرلِّ اسح يء ِبِه بِِه بِِه بِِه بِِه بِِه بِِه َاسح َح زَلحَتُه ىف َش

، َوِبَعاِقِد الحِعزِّ ِمنح عَ  ََ َتأثَ رحَت ِبِه ىِف ِعلحِم الحَغيحِب ِعنحَد رحِشَك، ِمنح ُكتُِبَك اَِو اسح
َِة مِ  تَ َهى الرَّْحح رحِض ِمنح َشَجَرة اَ َوِبُن ح ََ ُر نح ِكتاِبَك، َوِبا َلوح اَنَّ ما ىِف االح قحالٌم َوالحَبحح

َعُة َاحبحُر ما نَِفَدتح َكِلماُت هللِا ِانَّ هللَا َعزيٌز َحريٌم وَ  ُه ِمنح بَ عحِدِه َسب ح أَُلَك َُيُدُّ  َاسح
ىَن الَّىت نَ َعتَّها ىف ِكتاِبَك فَ ُقلحَت َوهللِ  آِئَك اْلحُسح ىن فَادحعُوهُ هِبا، ابَِْسح آءُ اْلحُسح ْسح ََ  االح

َتِجبح َلُرمح  َقريٌب اُجيُب  َوقُ لحَت َوِاذا َسأََلَك ِعبادى َعىّن فَاىنّ ،َوقُ لحَت اُدحُعوىن َاسح
َرفُوا َعلى اَن حُفِسِهمح ال تَ قحظَ  ُوا َدعحَوَة الّداِ  ِاذا َدعاِن، َوقُ لحَت اي ِعباِدَى اّلَذيَن َاسح

َِة هللاِ  اَُلَك اي   ِانَّ هللَا يَ غحِفُر الذُّنُوَب ََجيعاً اِنَُّه ُهَو الحَغُفوُر الرَّحيُم،ِمنح َرْحح َواَََن َاسح
اِل هى َواَدحُعوََ اي َربِّ َواَرحُجوََ اي َسيِّدى َواَطحَمُع ىف ِاجاَبىت اي َموحالَى َكما 

َتىن، َوَقدح َدَعوحُتَك َكما اََمرحَتىن فَاف حَعلح ّب ما اَ  لُ َوَعدح َِ نحَت اَهح ُد هلِل َمح ُه اي َكرمُي، َواْلح
 َربِّ الحعاَلمنَي َوَصلَّى هللاُ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه َاَجحَعنَي .

ا تُقضى ان شاء هللا تعاىل، ويف الّرواية املروية يف مهج  مُثّ َسلح حاجتك فَِاهنَّ
 الّدعوات ال تدعو هبذا الّدعاء االّ متطّهراً .

 يَْستشيرالدّعاء اْلَمعُروف ب



رَوى الّسّيدح ابن طاُوس يف ِكتاب مهج الّدعوات َعنح أمري املؤمنني )عليه 
السالم( أنه قال: َعلَّمين َرسُوُل هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( هذا الّدعاء 
َواََمرين اَنح اَدُعَو به ِلرّل ِشّدة َوَرخآء، َواَنح اعّلمه خليفيت ِمنح بَ عحدي، َواََمَرين 

اُفِارق طُول ُعمري َحىّت القى هللا عزَوَجّل ، َوقاَل ل : ُقل هَذا الّدعاء  اَنح ال
حني ُتصبِح وَُتسى فانّه ِمنح كنوز الَعرش، فالتمس ايّب بن كعب الّنيّب )صلى 
هللا عليه وآله وسلم( أن ُيّدث بفضل هذا الّدعاء، فَاَخرب الّنيّب )صلى هللا 

ليطلبه ِمنح  اْلزيل، َوَمنح اَراد االطِّال  َعَليه فَ  عليه وآله وسلم( بِبَ عحِض ثَواِبهِ 
 كتاب مهج الدَّعوات .

قُّ الحُمبنُي الحُمَدِبرُّ ِبال َوزير َوال خَ  ُد هلِل اَلذى ال اِل َه ِااّل ُهَو الحَمِلُك اْلَح َمح لحق َاْلح
ُر َموحُصوف )َمصحُروف(، َوالحباقى وَُّل َغي ح ََ َتشرُي، االح عحَد فَنآِء ب َ  ِمنح ِعباِدِه َيسح
َتِدعُ  َرضنَي َوفاِطُرَُها َوُمب ح ََ َلحِق، الحَعظيُم الرُّبُوبِيَِّة، نُوُر السَّماواِت َواالح ُهما ِبَغريحِ اخلح

تَ َقرَّتِ   َعَمد َخَلَقُهما َوفَ تَ َقُهما، فَ تحقًا َفقاَمِت السَّماواُت طآئِعات اِبَمحرِِه َواسح
رحِض( اِبَوحاتِدها  ََ رَضُوَن )االح ََ  الحُعلى فَ وحَق الحمآِء، مُثَّ َعال رَبُّنا ىِف الَسماواتِ االح

نَ ُهما رحِض َوما بَ ي ح ََ َتوى، َلُه ما ىِف السَّماواِت َوما ىِف االح ُن َعَلى الحَعرحِش اسح  اَلَّرْحح
َهُد اِبَنََّك اَنحَت هللاُ ال راِفَع ِلما َوَضعحَت، َوال واضِ   َع لِماَوما حَتحَت الثَّرى، فََاََن اَشح

َرفَ عحَت، َوال ُمِعزَّ ِلَمنح اَذحلَلحَت، َوال ُمِذلَّ ِلَمنح اَعحَززحَت، َوال مانَِع ِلما اَعحطَيحَت، 
آٌء َمبحِنيٌَّة َواَنحَت هللُا ال اِل َه ِااّل اَنحَت ُكنحَت ِاذح ملَح َتُرنح ْسَ ، َوال ُمعحِطَى ِلما َمنَ عحتَ 

ِحيٌَّة َوال َُشحٌس ُمضي ئَ   ىٌء، َوال حَبحٌر ٌة َوال لَيحٌل ُمظحِلٌم، َوال هَناٌر ُمضيَوال اَرحٌض َمدح
، َوال َسحاٌب  ْلُِّى  َوال َجَبٌل راس، َوال َْنحٌم سار، َوال َقَمٌر ُمنرٌي، َوال ريٌح تَ ُهبُّ

ُرُب، َوال بَ رحٌق يَ لحَمُع، َوال َرعحٌد ُيَسبُِّح، َوال ُروٌح تَ نَ فَُّس، َوال طآئٌِر َيط رُي، َوال َيسح
يء َوَقَدرحتَ  َح يء وََكوَّنحَت ُكلَّ َش َح  َنٌر تَ تَ َوقَُّد، َوال مآءٌ َيطَّرُِد ُكنحَت قَ بحَل ُكلِّ َش
يَ يحَت  يء َواَغحنَ يحَت َواَف حَقرحَت َو اََمتَّ َوَاحح َح يء َواب حَتَدعحَت ُكلَّ َش َح َعلى ُكلِّ َش

تَ َويحَت فَ َتبارَكح  َت َواَبحَريحَت َوَعَلى الحَعرِش اسح اي َاهلُل َو َتعالَيحَت، اَنحَت  تَ َوَاضحَحرح
ُرََ غاِلٌب َوِعلحُمَك َنِفذٌ  اّلُق الحُمعنُي )الحَعليُم( اَمح ، هللُا الَّذى ال اِل َه ِااّل اَنحَت اخلَح



ٌل، وََكالُمَك ُهدًى،  ُمَك َعدح ََ صاِدٌق، َوقَ وحُلَك َحق  َوُحرح ََ َغريٌب، َوَوعحُد وََكيحُد
ُيَك نُوٌر، َوَرْححَ  ُلَك َكثرٌي، َوَعطَوَوحح ََ َعظيٌم، َوَفضح ُو ََ َجزيٌل، ُتَك واِسَعٌة، َوَعفح اُؤ

ُرََ َمريدٌ  ُلَك َمتنٌي، َوِامحراُنَك َعتيٌد، َوجاُرََ َعزيٌز، َواَبحُسَك َشديٌد، َوَمرح ، َوَحب ح
َته وى حاِضُر ُكلِّ َماَلء َوشاِهُد ُكلِّ َْنحوى، ُمن ح   ىاَنحَت اي َرِب َموحِضُع ُكلِّ َشرح

ُكلِّ حاَجة ُمَفرُِّج ُكلِّ ُحزحن )َحزين( ِغىن ُكلِّ ِمسحرني ِحصحُن ُكلِّ هاِرب اَماُن  
ُز الحُفَقرآِء، ُمَفرُِّج الحَغّمآِء ُمعنُي الّصاِْلنَي، ذ رُِز الضَُّعفآِء َكن ح ِلَك ُكلِّ خآِئف، حح

ََ َمنح تَ وَكَّ  فى ِمنح ِعباِد يحَك َواَنحَت جاُر َمنح الَذ َل َعلَ هللاُ َربُّنا ال اِل َه ِاالّ ُهَو، َترح
َمةُ َمِن اعحَتَصَم ِبَك َنِصُر، َمِن ان حَتَصَر ِبَك تَ غحِفرُ  نُوَب ِبَك َوَتَضرََّ  اِلَيحَك ِعصح  الذُّ
َبابَِرِة، َعظيُم الحُعَظمآِء َكبرُي الحُررَبآِء، َسيُِّد ال ، َجّباُر اْلح تَ غحَفَرََ ّساداِت ِلَمِن اسح

رُوبنَي، جُميُب َدعح ُموحىَل الحَمو  َتصحرِخنَي ُمنَ فٌِّس َعِن الحَمرح َوِة اىل َصريُخ الحُمسح
اِسب رَ ُ اْلح اِكمنَي َاسح َرُم اْلح نَي اَرحَحُم الحُمضحطَرِّيَن َاْسحَُع الّساِمعنَي اَبحَصُر الّناِظريَن َاحح

ُر الغاِفريَن، قاضى َحوآِئج الحُمؤحِمننَي ُمغيُث الّصاْلِ  نَي اَنحَت هللُا ال الرّاِْحنَي َخي ح
ُمحلُوُق َواَنحَت الحماِلُك َواَََن  ََ اِلُق َواَََن الح اِل َه ِااّل اَنحَت َربُّ الحعاَلمنَي، اَنحَت اخلح

َُ َواَنحَت الرَّبُّ َواَََن الحَعبحُد َواَنحَت الرّازُِق َواَََن الحَمرحُزوُق َواَنحَت الحُمعحطى لُو َواَََن  الحَممح
َواُد َواَََن الحَبخيُل، َواَنحَت الحَقِوىُّ َواَََن الضَّعيُف َواَنحتَ الّسآِئُل َواَ  الحَعزيُز َواَََن  نحَت اْلح

ليُل، َواَنحَت الحَغىِنُّ َواَََن الحَفقرُي، َواَنحَت السَّيُِّد َواَََن الحَعبحُد، َواَنحَت الحغ اِفُر َواَََن الذَّ
َليُم َواَََن الحَعُجوُل، َواَ الحُمس يُئ َواَنحَت الحعاملُ َواَََن اْلح  ُن َواَََن اِهُل، َواَنحَت اْلح نحَت الرَّْحح

، َواَنَ  جميُب َواَََن الحُمضحطَرُّ َُ َتلى، َواَنحَت الح  الحَمرحُحوُم، َواَنحَت الحُمعاىف َواَََن الحُمب ح
ََ ِبال  َهُد اِبنََّك اَنحَت هللاُ ال اِل َه ِاالّ اَنحَت الحُمعحطى ِعباَد َهُد ابَِنََّك سُ َاشح ؤال، َوَاشح

َحُد الحُمتَ َفّرُِد الصََّمُد الحَفرحُد َواِلَيحَك الحَمصريُ  ََ َوَصلَّى هللاُ َعلى  ،اَنحَت هللاُ الحواِحُد االح
تُ رح َعَلىَّ ع ِل بَ يحِتِه الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن َواغحِفرح ىل ُذنُوّب َواسح يُ ُوّب َواف حَتحح ىل ُُمَمَّد َواَهح

ُد هلِل َربِّ الحعاَلمنَي وَ ِمنح لَ  َمح بُ َنا ُدنحَك َرْححًَة َورِزحقاً واِسعاً اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي َواْلح َحسح
 هللاُ َونحِعَم الحوَكيُل َوال َحوحَل َوال قُ وََّة ِاالّ اِبهلِل الحَعِلىِّ الحَعظيِم .

 دُعاُء المجير



نَ َزل به  هللا عليه وآله وسلم( َرفيع الّشأن َمرِوّي َعِن الّنيب )صلى َوهَو ُدعاء
و يصّلي يف َمقاِم ابراهيم  َجربئيل َعَلى الَّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( َوهح
)عليه السالم( . ذكر الرفعمي هذا الّدعاِء يف ِكتابيه الَبلد االمني َواملِصباح 

به يف االاّيم  اواشاَر يف اهلاِمش ِاىل ما لِه ِمَن الَفضحل، َوِمن َُجلتها ِاّن َمنح دع
البيض ِمنح َشهر َرَمضان غفرت ذنوبه َوَلوح كانت َعَدد قطر املطر، َوَورق 
الشجر، َوَرمل، الرب َوجيدى يف ِشفاِء املريض و قضآِء الّدين َوالغىن َعِن الفقر 

 َويفرّج الَغم ويرشف الررب ، وهو هذا الّدعاء :

ُن اَ  حاَنَك اي َرحيُم ِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبح ُسبححاَنَك اي َاهلُل َتعالَيحَت اي َرْحح
 َتعالَيحَت اي َكرمُي َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َمِلُك َتعالَيحَت اي ماِلكُ 
اي  َاِجرحَن ِمَن النّاِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ُقدُّوُس َتعالَيحَت اي َسالُم َاِجرحَن ِمَن النّارِ 

حاَنَك ، ُسبححاَنَك اي ُمؤحِمُن َتعالَيحَت اي ُمَهيحِمُن َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبح جُمريُ 
ُ تَ  عالَيحَت اي اي َعزيُز َتعالَيحَت اي َجبّاُر اَِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ُمَتَرربِّ

ُ َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمريُ  اي ابرُِئ َاِجرحَن ِمَن   خاِلُق َتعالَيحتَ ُسبححاَنَك اي ،ُمَتَجربِّ
، الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ُمَصّوُِر َتعالَيحَت اي ُمَقدُِّر َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمريُ 
 ُسبححاَنَك اي هادى َتعالَيحَت اي ابقى َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َوّهابُ 

َت اي ُمرحاتُح ُب َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي فَ ّتاُح َتعالَيح َتعالَيحَت اي تَ ّوا
ّناِر اي اي جُمرُي، ُسبححاَنَك ايسيِّدي َتعالَيحَت ايموالي َاِجرحَن ِمَن ال  َاِجرحَن ِمَن الّنارِ 

رُي، ُسبححاَنَك اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َقريُب َتعالَيحَت اي َرقيُب َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جمُ 
 اي ُمبحِدُئ َتعالَيحَت اي ُمعيُد َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َْحيُد َتعالَيحتَ 
 النّاِر جَميُد َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َقدميُ َتعالَيحَت اي َعظيُم َاِجرحَن ِمنَ 

رُي، ُسبححاَنَك عالَيحَت اي َشُروُر َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جمُ اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َغُفوُر تَ 
 اي َحّناُن َتعالَيحَت ُسبححاَنكَ ، اي شاِهُد َتعالَيحَت اي َشهيُد َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمريُ 

َن مِ  اي َمّناُن َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ابِعُث َتعالَيحَت اي واِرُث َاِجرحَن
 الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ُُمحّي َتعالَيحَت اي مُميُت َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي،
نيُس ُسبححاَنَك اي َشفيُق َتعالَيحَت اي َرفيُق َاِجرحَن ِمَن النّاِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي اَ 



 َتعالَيحَت اي ََجيُل اَنَك اي َجليلُ َتعالَيحَت اي مُوِنُس َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبحح
اِر اي َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َخبرُي َتعالَيحَت اي َبصرُي َاِجرحَن ِمَن النّ 

اَنَك اي ُسبححاَنَك اي َحِفىُّ َتعالَيحَت اي َمِلىُّ َاِجرحَن ِمَن النّاِر اي جُمرُي، ُسبحح،جَمريُ 
َتعالَيحَت اي  اي َمُوُجوُد َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َغّفارُ َمعحُبوُد َتعالَيحَت 

ُروُر َاِجرحَن مِ  َن قَ ّهاُر َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َمذحُكوُر َتعالَيحَت اي َمشح
الّناِر اي جُمرُي،  نَ الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َجواُد َتعالَيحَت اي َمعاُذ َاِجرحَن مِ 

ُق ُسبححاَنَك اي ََجاُل َتعالَيحَت اي َجالُل َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي سابِ 
الَيحَت اي فاِلُق ُسبححاَنَك اي صاِدُق َتع، َتعالَيحَت اي رازُِق َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمريُ 

َن ِمَن الّناِر اي َك اي َْسيُع َتعالَيحَت اي َسريُع َاِجرح َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححانَ 
َك اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َرفيُع َتعالَيحَت اي بديُع َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححانَ 
َت اي فَ ّعاُل َتعالَيحَت اي ُمَتعاُل اِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي قاضى َتعالَيح 

رحَن ِمَن ُسبححاَنَك اي قاِهُر َتعالَيحَت اي طاِهُر َاجِ ، َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمريُ راضى 
الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي عاملُ َتعالَيحَت اي حِرُم َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، 

بححاَنَك اي عاِصُم سُ  ُسبححاَنَك اي دآئُِم َتعالَيحَت اي قآئُِم َاِجرحَن ِمَن النّاِر اي جُمرُي،
ىن َاِجرحَن َتعالَيحَت اي قاِسُم ِاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َغىِنُّ َتعالَيحَت اي ُمغح 

رُي، ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َوىِفُّ َتعالَيحَت اي َقِوىُّ َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جمُ 
َك اي ُمَقدُِّم َت اي شاىف َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححانَ ُسبححاَنَك اي كاىف َتعالَيح 

ُر َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي اَوَُّل َتعالَيحَت اي آخِ  ُر َاِجرحَن َتعالَيحَت اي ُمَؤخِّ
لّناِر اي جُمرُي، اُسبححاَنَك اي ظاِهُر َتعالَيحَت اي ابَطُن َاِجرحَن ِمَن ، ِمَن الّناِر اي جُمريُ 

ا ُسبححاَنَك اي َرجآُء َتعالَيحَت اي ُمرحََتى َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ذَ 
َت اي الحَمنِّ َتعالَيحَت اي َذا الطَّوحِل َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َحىُّ َتعالَيح 

رحَن ِمَن الّناِر ، ُسبححاَنَك اي واِحُد َتعالَيحَت اي َاَحُد َاجِ قَ يّ ُوُم َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمريُ 
اَنَك اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َسيُِّد تَعالَيحَت اي َصَمُد َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبحح
ٌر َاِجرحَن ِمَن النّاِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي واىل َتعالَ  َت اي يح اي َقديٌر َتعالَيحَت اي َكبي ح

َن ُمَتعاىل َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َعِلىُّ َتعالَيحَت اي اَعحلى َاِجرحَن مِ 



بححاَنَك الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َوىِلُّ َتعالَيحَت اي َموحىل َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، سُ 
ُض َتعالَيحَت الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي خافِ  اي ذارُِئ َتعالَيحَت اي ابرُِئ اَِجرحَن ِمنَ 

ِمَن  اي راِفُع َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ُمقحِسُ  َتعالَيحَت اي جاِمُع َاِجرحَن
َنَك بححاالّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ُمِعزُّ َتعالَيحَت اي ُمِذلُّ َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، سُ 

يحَت اي حاِفُظ َتعالَيحَت اي َحفيُظ َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي قاِدُر َتعالَ 
َتِدُر َاِجرحَن ِمَن النّاِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َعليُم َتعالَيحَت اي َحليُم َاِجرح  َن ِمَن اي ُمقح

نّاِر اي جُمرُي،  َحريُم َاِجرحَن ِمَن الالّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َحَرُم َتعالَيحَت اي
 ُسبححاَنَك اي ُمعحطى َتعالَيحَت اي ماِنُع َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ضآرُّ 

سيُب َتعالَيحَت اي َنِفُع َاِجرحَن ِمَن النّاِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي جُميُب َتعالَيحَت اي حَ 
َن الّناِر اي ُسبححاَنَك اي عاِدُل َتعالَيحَت اي فاِصُل َاِجرحَن مِ ،  جُمريُ َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي

اَنَك جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َلطيُف تَعالَيحَت اي َشريُف َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبحح
الَيحَت اي عاي َربُّ َتعالَيحَت اي َحقُّ َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ماِجُد تَ 

َتِقُم َاِجرحَن مِ  َن واِحُد َاِجرحَن ِمَن النّاِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َعُفوُّ َتعالَيحَت اي ُمن ح
ُع َاِجرحَن ِمَن النّاِر اي جمُ ، الّناِر اي جُمريُ  رُي، ُسبححاَنَك اي واِسُع َتعالَيحَت اي ُمَوسِّ

بححاَنَك اي ِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، سُ ُسبححاَنَك اي َرؤُوُف َتعالَيحَت اي َعطُوُف اَ 
 اي ُُميُ  فَ رحُد َتعالَيحَت اي ِوت حُر َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ُمقيُت َتعالَيحتَ 

ُل َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي  َاِجرحَن ِمَن النّاِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي وَكيُل َتعالَيحَت اي َعدح
اَنَك اي ُسبححاَنَك اي ُمبنُي َتعالَيحَت اي َمتنُي َاِجرحَن ِمَن النّاِر اي جُمرُي، ُسبححجُمرُي، 

 اي بَ رُّ َتعالَيحَت اي َوُدوُد َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ايَرشيُد َتعالَيحتَ 
 ُمنَ ّوُِر َاِجرحَن ِمَن الّناِر َت ايُمرحِشُد َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي نُوُر َتعالَيح 

اَنَك اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي َنصرُي َتعالَيحَت اي َنِصُر َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبحح
الَيحَت اي َصُبوُر َتعالَيحَت اي صاِبُر َاِجرحَن ِمَن النّاِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ُُمحصى َتع

ُن َاِجرحَن َن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ُسبححاُن َتعالَيحَت اي َدايّ اي ُمنحِشُئ َاِجرحَن مِ 
، ريُ ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححاَنَك اي ُمغيُث َتعالَيحَت اي ِغياُث َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جمُ 

َك اي َذا نَ ُسبححاَنَك اي فاِطُر َتعالَيحَت اي حاِضُر َاِجرحَن ِمَن الّناِر اي جُمرُي، ُسبححا



الِل، ُسبححاَنَك ال اِل ِه ِااّل اَنحَت،  َبَ ُروِت َواْلَح َت اي َذا اْلح َماِل تَبارَكح الحِعزِّ واْلح
َتَجبحنا لَُه َوَْنَّيحناُه ِمَن الحَغمِّ وََكذلِ  َك نُ نحجِى ُسبححاَنَك ِاىّن ُكنحُت ِمَن الظّاِلمنَي فَاسح

دُ الحُمؤِمننَي، َوَصلَّى هللاُ َعلى َسيِّ  َمح  هلِل َربِّ الحعاَلمنَي ِدَن ُُمَمَّد َوآلِِه َاَجحَعنَي، َواْلح
بُ َنا هللاُ َونِعحَم الحوَكيُل َوال َحوحَل َوال قُ وََّة ِاالّ اِبهلِل الحَعليِّ الَعظيِم .  َوَحسح

 دُعاُء اْلعَديلة

ِ  ال اِل َه ِاالّ ُهَو لحِم قآِئماً َشِهَد هللاُ اَنَُّه ال اِل َه ِاالّ ُهَو َوالحَمالِئَرُة َواُوُلوا الحعِ   اِبلحِقسح
ريُم، ِانَّ الّديَن ِعنحَد هللاِ  الُم، َواَََن الحَعبحُد الضَّع الحَعزيُز اْلَح سح َِ ِنُب االح يٌف الحُمذح

رِمى َكما َشِهَد  َهُد ِلُمنحِعمى َوخالِقى َورازِقى َوُمرح َقرُي، َاشح ُمحتاُج اْلح َُ الحعاِصُى الح
ُهَو ُذو النَِّعِم  َدتح لَُه الحَمالِئَرُة َواُوُلو الحِعلحِم ِمنح ِعباِدِه اِبَنَُّه ال اِل َه ِاالّ ِلذاتِِه َوَشهِ 

ِتناِن، قاِدٌر اََزىِل ، عاملٌ اَبَِدى ، َحى  َاَحِدى ، َموحُجودٌ  مح َِ ساِن َوالحَرَرِم َواالح حح َِ  َواالح
رِ  َتِحقُّ ، ٌَ َصَمِدى  َسرحَمِدى ، َْسيٌع َبصرٌي ُمريٌد ُكارٌِه ُمدح فات َوُهَو َيسح  هِذِه الصِّ

َرةِ َوالحُقوََّة، وَكاَن َعليماً  َعلى ما ُهَو َعَليحهَ ىف ِعزِّ ِصفاتِِه، كاَن َقِواّيً قَ بحَل ُوُجوِد الحُقدح
َزلح ُسبححاَنً ي َ قَ بحَل اجياِد الحِعلحِم َوالحِعلَِّة، ملَح يَ َزلح ُسلحطاَنً ِاذح ال مَمحَلَرَة َوال ماَل، َوملَح 

واِل ُوُجوُدُه قَ بحَل الحَقبحِل ىف اََزِل االحزاِل َوبَقآُؤُه بَ عحَد الحبَ عح  حح ََ ِد ِمنح َعلى ََجيِع االح
وَِّل َواالحِخرِ  ََ تَ غحن ىِف ، َغريحِ اِنحِتقال َوال َزوال، َغىِن  ىِف االح الحباِطِن َوالظّاِهِر، ال  ُمسح

َرَب ِمنح ُحُروَمِتِه، ىف َمِشيَِّتِه، َوال ظُلحَم ىف تَ قحديرِِه وَ  َجوحَر ىف َقِضيَِّتِه َوال َميحلَ  ال َمهح
َُتُه َغَضَبُه َوال ي َ  ُفوتُُه َوال َملحَجَا ِمنح َسَطواتِِه َوال َمنحجا ِمنح نَِقماتِِه، َسبَ َقتح َرْحح

ليِف َوَسوَّى الت َّوحفيَق ب َ  َ َاَحٌد ِاذا طََلَبُه، اَزاَح الحِعَلَل ىِف التَّرح  الضَّعيِف َوالشَّريِف، نيح
ُمحظُوِر، ملَح ُيَرلِِّف الطّاَعَة ِاالّ  ََ ِتناِب الح َمرََّن اَدآَء الحَماحُموِر َوَسهََّل َسبيَل اجح

ِع والطّاَقِة، ُسبححانَهُ ما اَب حنَيَ َكَرَمهُ َواَعحلى َشأنَُه، ُسبححانَهُ ما َاَجلَّ  َن الحُوسح َلُه ُدوح  نَ ي ح
سا ِصيآَء لِ َواَعحَظَم ِاحح وح ََ لَُه َوَنَصَب االح َ َعدح نحِبيآَء لِيُ بَ نيِّ ََ ُيظحِهَر َطوحلَُه نَُه، بَ َعَث االح

صحفِ  ََ لِيآِء َواَفحَضِل االح وح ََ نحِبيآِء َوَخريحِ االح ََ َلُه، َوَجَعَلنا ِمنح اُمَِّة َسيِِّد االح يآِء َوَفضح
زحِكيآِء ُُمَمَّد َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِ  ََ زل َوِبا َدعاَن اِلَيحِه ِه َوَسلََّم، اَمّنا اَواَعحَلى االح

 ِبَقوحلِِه هذا َواِبلحُقرحآِن الَّذى اَن حزَلَُه َعَليحِه َوِبَوِصيِِّه الَّذى َنَصَبُه يَ وحَم الحَغديِر َوَاشارِ 
ياَر بَ عحَد  خح ََ َُلفآَء االح بحراَر َواخلح ََ ِئمََّة االح ََ َهُد اَنَّ االح لرَُّسوِل اَعِلى  اِلَيحِه، َواَشح



َسُن بحُن َعِلىٍّّ مُثَّ  ُمحتاِر، َعِلى  قاِمُع الحُرّفاِر َوِمنح بَ عحِدِه َسيُِّد اَوحالِدِه اْلَح َُ  َاُخُوه الح
ُ، مُثَّ الحعاِبُد َعِلى ، مُثَّ الحباِقُر ُمَُ  بحُ  الّتاِبُع ِلَمرحضاِت هللاِ اْلحَُسنيح مٌَّد، مُثَّ الّصاِدُق السِّ

لنَِّقىُّ َعِلى ، مُثَّ الحراِظُم ُموسى، مُثَّ الرِّضا َعِلى ، مُثَّ التَِّقىُّ ُُمَمٌَّد، مُثَّ اَجعحَفٌر، مُثَّ 
ِدىُّ  َتظَُر الحَمهح ََلُف الحقآئُِم الحُمن ح َسُن، مُثَّ اْلحُجَُّة اخلح َررِىُّ اْلَح  الحُمرَجى الزَِّكىُّ الحَعسح

نحيا، َوبُِيمح  رحُض َوالسَّمآءُ ِنهِ ُرزَِق الحَورى، َوِبُوُجودِ الَّذى بَِبقائِهِ بَِقَيِت الدُّ ََ هِ ثَبَتِت االح
َهُد اَنَّ  اًل بَ عحَد ما ُمِلَئتح ظُلحمًا َوَجوحراً، َوَاشح طًا َوَعدح رحَض ِقسح ََ َُ هللُا االح  َوِبِه َُيحاَل

ُروَضٌة َوَمَودَّتَ هُ  ِتثاهَلُمح َفريحَضٌة َوطاَعتَ ُهمح َمفح  الزَِمٌة َمقحِضيٌَّة، مح اَقحواهَلُمح ُحجٌَّة َوامح
َنَِّة َاَجحَع ِل اْلح قحِتدآَء هِبِمح ُمنحِجَيٌة، َوُُماَلَفتَ ُهمح ُمرحِديٌَة، َوُهمح ساداُت اَهح َِ نَي، َواالح

ِصيآِء  وح ََ رحِض َعَلى الحَيقنِي، َواَفحَضُل االح ََ ِل االح َوُشَفعآُء يَ وحِم الّديِن َواَئِمَُّة اَهح
َهدُ  ،الحَمرحِضّينيَ  ق  َوالنُُّشوَر اَنَّ الحَموحَت َحق  َوُمسآَءَلَة الحَقربحِ َحق  َوالحبَ عحَث حَ  َواَشح

راِط َحق   َحق   ساَب َحق ، َوالحِرتاَب َحق ، َواْلحَ ، ز َوالصِّ نََّة َوالحميزاَن َحق ، َواْلِح
 يَ ب حَعُث َمنح ىِف الحُقُبوِر، َواَنَّ هللاَ ، َحق ، َوالّناَر َحق ، َواَنَّ الّساَعَة اتَِيةٌ ال رَيحَب فيها

َتِحقُّ ِبِه اْلحَ  َُتَك اََملى ال َعَمَل ىل َاسح ُلَك َرجآئى وََكَرُمَك َوَرْحح نََّة، َوال اَللّ ُهمَّ َفضح
َلَك، َوارحَتََ  ََ َوَعدح ُت تَ وححيَد تَ وحِجُب هِبَا الّرِضحواَن ِااّل َاىنِّ اعحتَ َقدح يحُت طاَعَة ىلح َاسح

ساَنَك وَ  َرُم َوَتَشفَّعحُت اِلَيحَك اِبلنَّىبِّ َوآلِِه َمنح َاِحبَِّتَك وَ ، َفضحَلكَ ِاحح اَنحَت اَكح
َرمنَي َواَرحَحُم الرّاِْحنَي، َوَصلَّى هللُا َعلى نَِبيِّنا ُُمَمَّد َوآلِِه َاَجحَعنَي ال كح ََ طَّيِّبنَي االح

ليماً َكثرياً َكثرياً َوال َحوح   اِبهللِ الحَعِلىِّ الحَعظيِم اَللّ ُهمَّ َل َوال قُ وَّةَ ِاالّ الطّاِهريحَن َوَسلََّم َتسح
تَ وح  ُر ُمسح َدعحُتَك يَقيىن هذا َوثَباَت ديىن َواَنحَت َخي ح دَ  َوَقدح اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي ِاىّن اَوح

َِتَك اي اَ  ِظ الحَودآِئِع فَ ُردَُّه َعَلىَّ َوقحَت ُحُضوِر َموحتى ِبَرْحح  . َحَم الرّاِْحنيَ رح اََمرحتَنا حِبِفح

، اَللّ ُهمَّ ِاىنِّ اَُعوذُ ِبَك ِمَن الحَعديَلِة ِعنحَد الحَموحتِ  أقول: َقد َوَرد يف االدعية املأثورة

وت ُهو الُعدول إىل الباِطل عن اْلّق وُهو أبن ُيضر 
َ
َومعىن العديلة عند امل
ستل االُيان يويوسوس يف َصدره وجيعله يشّك يف دينه ف الّشيطان عند احملتضر

ِمن فؤاده، وهلذا قد َوردت االستعاذة منها يف الّدعوات، وقال فخر احملّققني 
)رْحه هللا(: َمن أراد أن يسلم من العديلة فليستحضر االُيان أبدلّتها واالصول 



اخلمس برباهينها القطعّية ُبلوص وصفاء وليودعها هللا تعاىل لريّدها اليه يف 
 بعد استحضار عقائده اْلّقة : ساعة االحتضار أبن يقول

َدعحُتَك يَقيىن هذا َوثَباَت ديىن َواَنحَت خَ  ُر اَللّ ُهمَّ اي اَرحَحَم الّرِْحنَي ِاىّن َقدح اَوح ي ح
ِظ الحَوداِئِع فَ ُردَُّه َعَلىَّ َوقحَت ُحُضوِر َموحتى،،  تَ وحدَ  َوَقدح اََمرحتَنا حِبِفح على رأيه فَ ُمسح

ه واستحضار مضمون«  ُدعاء العديلة »عاء الّشريف )قدس سره( قراءة هذا الدّ 
رء اماًَن من خطر العديلة عند املوت، وأّما هذا الّدعاء فهل 

َ
يف البال َتنح امل

هو عن املعصوم )عليه السالم( أم هو انشاء من بعض العلماء ، يقول يف 
 رذلك خريت صناعة اْلديث وجامع أخبار االئمة )عليهم السالم(العامل املتبحّ 
اخلبري واحملّدث الّناقد البصري موالَن اْلاج مريزا حسني الّنوري نّور هللا مرقده: 
وأّما الّدعاء العديلة املعروفة فهو من مؤلّفات بعض أهل العلم ليس ِبأثور وال 
موجود يف كتب ْحلة االحاديث ونّقادها. واعلم انّه روى الطوسي عن ُمّمد 

ّصادق )عليه السالم(: ان شيعتك تقول: اّن بن سليمان الّديلمي انّه قال لل
االُيان قسمني فمستقّر ثبت ومستود  يزول، فعّلمين دعاًء يرمل به اُياين 
اذا دعوت به فال يزول ، قال )عليه السالم(: قل عقيب كّل صالة مرتوبة : 

سحالِم ديناً َواِبلحُقرآِن ِكتاابً الِ َرضيُت اِبهلِل َراّبً َوِبَُحمَّد َصلَّى هللاُ َعَليحِه وآلِِه نَِبّياً َوابِ 
ِ َوَعِلىِّ بحنِ  َسِن َواْلحَُسنيح َلًة َوِبَعِلىٍّّ َولِّيًا َوِامامًا َواِبْلَح ِ َوُُمَمََّد َواِبلحَرعحَبِة ِقب ح  اْلحَُسنيح

َعِلىٍّّ  نِ بحِن َعِلىٍّّ َوَجعحَفِر بحَن ُُمَمَّد َوُموسى بحِن َجعحَفر َوَعِلىِّ بحِن ُموسى َوُُمَمََّد بح 
َسِن َصَلواُت هللِا َعلَ  َسِن بحِن َعِليٍّّ َواْلحُجَِّة بحِن اْلَح يحِهمح اَئمًَّة، َوَعِلىِّ بحِن ُُمَمَّد َواْلَح
 اَللّ ُهمَّ ِاىّن َرضيُت هِبِمح اَئِمًَّة فَارحَضىن هَلُمح اِنََّك َعلى ُكلِّ َشيء َقديٌر .

 دُعاء الَجوشن الكبير

املذكور يف كتايب البلد االمني واملِصباح للرفعمي وُهو َمروّي َعِن الّسجاد 
عن أبيه َعنح جّده عن النيّب صّلى هللا عَليِه وَعليحهم اَجعني، َوقد هب  به 
جربئيل على النيّب )صلى هللا عليه وآله وسلم(وُهو يف بعحِض غزواته َوَعَليحِه 

ا ّبك يقرئك الّسالم ويقُول لَك: اخلع هذَجوشن ثقيل املُه، فقال: اي ُمّمد ر 



اْلوَشنح واقرأ هذا الّدعآء فهو أمان لَك والّمتك، مثّ أطال يف ذكر َفضله ِبا 
ال يسعحه املقام وِمنح َُجلة َفضله اّن َمنح كتبه على كفنه استحى هللا أن يُعّذبه 

عاىل ليلة تابلّنار وَمنح دعا به بنّية خاِلصة يف أّول شهر َرمضان رزقه هللا 
القدر، َوخلق له َسبعني ألف ملك يسّبحون هللا َويُقّدسونه َوَجَعَل ثواهبم له، 
َوَمن دعا به يف شهر رمضان ثالث مرّات حّرم هللا تعاىل َجسده على الّنار 
وأوجب له اْلَّنة ووّكل هللا تعاىل به َمَلرني ُيفظانه ِمن املعاصي وَكاَن يف 

 آخر اخلرب انّه قال اُْلسني )عليه السالم( : أمان هللا طول َحياته، ويف
أوصاين أيب علّي ابن أيب طالب )عليه السالم(حبفظ هذا الّدعاء وتعظيمه 
م وفيه  وأن أكتبه على كفنه وأن أعّلمه أهلي واحّثهم عليه، وُهو ألف اسح

 االسم االعظم .

 أقول يستفاد من هذا اْلديث أمران :

الّدعاء على االكفان كما أشار اىل ذلك االّول : استحباب كتابة هذا 
 العالّمة حبر العلوم عطّر هللا مرقده يف كتاِب الُدرّة .

فانِ  كح ََ َتَب اِبالح الِم واالُيانِ      َوُسنَّ اَنح ُيرح  َشهاَدُة االسح

مانِ      َوهَرذا ِكتابَُة الحُقرحآنِ  ََ َوحَشِن الحَمن حُعوِت اِبالح  َواْلح

به يف أّول شهر رمضان، وأّما الّدعاء به يف  استحباب الّدعاء : الثاين
ر فلم يذكر يف حديث ولرّن العالّمة اجمللسي قّدس هللا  خُصوص ليال القدح
تعاىل روحه قال يف كتاب زاد املعاد يف ضمن أعمال ليال القدر: اّن يف بعض 
الرواايت انّه يدعى بدعاء اْلوشن الربري يف كّل من هذه الّثالث ليال، 

نا يف املقام قوله الّشريف احّله هللا دار الّسالم، وابالَجال فهذا الّدعاء ويرفي
ُيتوي على مائة فصل وكّل فصل ُيتوي على عشرة أْسآء ِمن أْساء هللا تعاىل 

نا ُسبححاَنَك اي ال اِل َه إالّ اَنحَت الحَغوحَث الحَغوحَث خَ وتقول يف آخر كّل فصل :  لِّصح



تمه ال يف كتاب البلد االمني ابتدىء كلّ فصل ابلبسملة واخوق ِمَن الّناِر اي َربِّ 
نا ُسبححاَنَك اي ال اِل هَ إالّ اَنحَت الحَغوحَث الحَغوحَث َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه خَ بقول :  لِّصح

راِم اي أرحَحَم الرّاِْحنَي . ِمَن الّناِر اي َربِّ  كح َِ الِل َواالح  اي َذا اْلَح

 َوهَو هذَا الدُّعاء

ُن اي َرحيُم اي َكرمُي اي ُمقيُم اي َعظياَ  َك اي َاهلُل اي َرْحح أَُلَك اِبْسِح ُم اي للّ ُهمَّ ِايّن َاسح
َقدمُي اي َعليُم اي َحليُم اي َحريُم ُسبححاَنَك اي ال اِل َه إاّل اَنحَت الحَغوحَث الحَغوحَث 

نا ِمَن الّناِر اي َربِّ  يَب الدََّعواِت اي راِفَع اي َسيَِّد الّساداِت اي جمُ  (2) َخلِّصح
َأالِت اي قاِبلَ  طيئاِت اي ُمعحِطَي الحَمسح َسناِت اي غاِفَر اخلَح  الدََّرجاِت اي َوِلَّ اْلَح

َِفّياِت اي داِفَع الحَبِلّياِت  صحواِت اي عاملَ اخلح ََ اي َخي حَر  (3)الت َّوحابِت اي ساِمَع االح
َر الحفاحِتنَي اي َخي حرَ  اِكمنيَ  الحغاِفريَن اي َخي ح َر اْلح َر الرّازِقنَي اي النّاِصريَن اي َخي ح  اي َخي ح

َر الحُمنحزِلنَي اي َخي حرَ  َر الّذاِكريَن اي َخي ح اِمديَن اي َخي ح َر اْلح َر الحوارِثنَي اي َخي ح  َخي ح
ُمحِسننيَ  َُ َرُة َوالحَرماُل اي َمنح  (4) الح َماُل اي َمنح َلُه الحُقدح ُه لَ  اي َمنح َلُه الحِعزَُّة َواْلح

الُل اي َمنح ُهَو الحَربرُي الحُمَتعاُل اي ُمنحِشىَء الحسَّحاِب الثِّقاِل اي َمنح   الحُملحُك َواْلَح
ساِب اي َمنح ُهَو َشديُد الحِعقاِب اي َمنح  ُماِل اي َمنح ُهَو َسريُع اْلِح َِ ُهَو َشديُد الح

ُن الثَّواِب اي َمنح ِعنحَدُه اُمُّ الحِرتاِب  َك اي ( 5)ِعنحَدُه ُحسح أَُلَك اِبْسِح اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
راُن اي ُسبححاُن اي  َحّناُن اي َمّناُن اي َداّيُن اي بُ رحهاُن اي ُسلحطاُن اي ِرضحواُن اي ُغفح

َتعاُن اي َذا الحَمنِّ َوالحَبياِن  َتسح  (6)ُمسح ء لَِعَظَمِتِه اي َمِن اسح َلَم  اي َمنح َتواَضَع ُكلُّ َشيح
ء لِ  ء هلَِ ُكلُّ َشيح ء لِِعزَّتِِه اي َمنح َخَضَع ُكلُّ َشيح َرتِِه اي َمنح َذلَّ ُكلُّ َشيح َبِتِه اي ُقدح ي ح

ِباُل ِمنح َُمافَِتِه اي َمنح  َيِتِه اي َمنح َتَشقََّقِت اْلح ء ِمنح َخشح قاَمِت  َمِن انحقاَد ُكلُّ َشيح
َرُضوَن ابِِذح  ََ تَ َقرَِّت االح ِدِه اي نِِه اي َمنح ُيسَ السَّماواُت اِبَمحرِِه اي َمِن اسح بُِّح الرَّعحُد حِبَمح

ِل مَمحَلَرِتِه  طااي اي كاِشَف الحَبالاي اي  (7)َمنح ال يَ عحَتدي َعلى اَهح اي غاِفَر اخلَح
َدااي اي رازَِق الحرَبااي اي قاِضَي الحمَ  تَ َهي الرَّجااي اي جُمحزَِل الحَعطااي اي واِهَب اهلح نااي ُمن ح

سارىاي ساِمَع الشَّرا َُ ِد َوالثَّناِء  (8) اي اي ابِعَث الحرَبااي اي ُمطحِلَق االح َمح ايَذا اْلح
ِو  ِد َوالحَوفاِء اي َذا الحَعفح جمحِد َوالسَّناِء اي َذا الحَعهح ََ ِر َواحلَبهاِء اي َذا الح اي َذا الحَفخح

ِل َوالحَقضاِء اي َذا ُوِد الحعِ  َوالرِّضاِء اي َذا الحَمنِّ َوالحَعطاِء اي َذا الحَفضح زِّ َوالحَبقاِء اي َذا اْلح



َك اي ماِنُع اي داِفُع  (9)َوالسَّخاِء اي َذا االحالِء َوالن َّعحماِء  أَُلَك اِبْسِح اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
 (10)اي راِفُع اي صانُِع اي َنِفُع اي ساِمُع اي جاِمُع اي شاِفُع اي واِسُع اي ُموِسُع 

ُنو  اي لِّ مَمحُلَو خاِلَق ُكلِّ َُمحُلوق اي رازَِق ُكلِّ َمرحُزوق اي ماِلَك كُ  اي صاِنَع ُكلِّ َمصح
ُموم اي راِحَم ُكلِّ َمرحُحوم اي َنِصَر ُكلِّ  ُروب اي فارَِج ُكلِّ َمهح اي كاِشَف ُكلِّ َمرح

 اي ُعدَّتى ِعنحَد ِشدَّيت اي(11)َُمحُذول اي ساتَِر ُكلِّ َمعحُيوب اي َملحَجأَ ُكلِّ َمطحُرود 
َشيت اي صاِحيب ِعنحَد ُغرحَبيت اي َولِ  ّيي ِعنحَد َرجائي ِعنحَد ُمصيَبيت اي ُموِنسي ِعنحَد َوحح
َرتى اي َغنائى ِعنحَد افحِتق ارى اي نِعحَميت اي ِغياثى ِعنحَد ُكرحَبىت اي َدليلي ِعنحَد َحي ح

َزعى  ِطرارى اي ُمعيىن ِعنحَد َمفح غُُيوِب اي َغّفاَر اي َعالَّم الح  (12)َملَجئي ِعنحَد اضح
ُقُلوِب الذُّنُوِب اي َسّتاَر الحُعُيوِب اي كاِشَف الحُرُروِب اي ُمَقلَِّب الحُقُلوِب اي طَبيَب الح 

ُُموِم اي ُمنَ فَِّس الحُغُموِم  اَللّ ُهمَّ (13)اي ُمنَ ّوَِر الحُقُلوِب اي اَنيَس الحُقُلوِب اي ُمَفرَِّج اهلح
أَُلَك اِبحِْسَك اي بيُل اي ُمديُل  َجليُل اي ََجيُل اي وَكيُل اي َكفيُل اي َدليُل اي قَ ِاىّن َاسح

َتغيثنَي اي(14)اي ُمنيُل اي ُمقيُل اي ُُميُل  يَن اي ِغياَث الحُمسح  اي َدليَل الحُمَتَحريِّ
ائِفنَي اي َعوحَن الحُمؤحِمن َتجرييَن اي اَماَن اخلح َتصحرِخنَي اي جاَر الحُمسح  نَي ايَصريَخ الحُمسح

نِبنَي اي جُميَب َدعحَوِة الحُمضحطَرّ  يَن راِحَم الحَمساكنَي اي َملحَجأَ الحعاصنَي اي غاِفَر الحُمذح
ماِن (15) ََ محِن َواالح ََ ِتناِن اي َذا االح مح َِ ححساِن اي َذا الحَفضحِل َواالح َِ ُوِد َواالح اي َذا اْلح

َمِة َوالحَبيانِ  رح ِس َوالسُّبححاِن اي َذا اْلِح َِة َوا اي َذا الحُقدح لرِّضحواِن اي َذا اْلحُجَِّة اي َذا الرَّْحح
ِو َوالح  َتعاِن اي َذا الَعفح راِن َوالحبُ رحهاِن اي َذا الحَعَظَمِة َوالسُّلحطاِن اي َذا الرَّأحَفِة َوالحُمسح ُغفح

ء اي َمنح ُهَو اِل ُه ُكلِّ َشيء اي َمنح ُهَو خاِلُق ُكلِّ  (16)  اي َمنح ُهَو َربُّ ُكلِّ َشيح
ء اي َمنح ُهَو بَ عحَد ُكلِّ  ء اي َمنح ُهَو قَ بحَل ُكلِّ َشيح ء اي َمنح ُهَو صانُِع ُكلِّ َشيح  َشيح
ء اي َمنح ُهَو قاِدٌر  ء اي َمنح ُهَو عاملٌ ِبُرلِّ َشيح ء اي َمنح ُهَو فَ وحَق ُكلِّ َشيح َشيح

ء  ء اي َمنح ُهَو يَ بحقى َويَ فحىن ُكلُّ َشيح أَُلَك اَل (17)َعلى ُكلِّ َشيح لّ ُهمَّ ِايّن َاسح
ُ اي ُمَهوُِّن اي ممَُرُِّن اي َك اي ُمؤحِمُن اي ُمَهيحِمُن اي ُمَروُِّن اي ُمَلقُِّن اي ُمبَ نيِّ  ُمَزيُِّن اِبْسِح

ُم   اي َمنح ُهَو ىف ُملحِرِه ُمقيٌم اي َمنح ُهَو ىف ُسلحطانِِه َقدميٌ (18)اي ُمعحِلُن اي ُمَقسِّ
ء  ِه َعظيٌم اي َمنح ُهَو َعلى ِعباِدِه َرحيٌم اي َمنح ُهَو ِبُرلِّ اي َمنح ُهو ىف َجاللِ  َشيح

نحِعِه َعليٌم اي َمنح ُهَو ِبَنح َعصاُه َحليٌم اي َمنح ُهَو ِبَنح َرجاُه َكرمٌي اي َمنح ُهَو ىف صُ 



َمِتِه َلطيٌف اي َمنح ُهَو ىف ُلطحِفِه َقدميٌ  ال  اي َمنح  (19) َحريٌم اي َمنح ُهَو ىف ِحرح
ُوهُ اي َمنح ال يُ نحَظُر إالّ  َأُل إالّ َعفح ُلهُ اي َمنح ال ُيسح رُّهُ اي َمنح ال َُياُف بِ  يُ رحجى إالّ َفضح

لُُه اي َمنح ال َيُدوُم إالّ ُملحُرُه اي َمنح ال ُسلحطاَن إالّ ُسلحطانُُه اي َمنح َوِسَعتح   إالّ َعدح
َُتُه اي َمنح َسبَ َقتح َرْححَ  ء َرْحح ء ِعلحُمُه اي ُتُه َغَضَبُه اي َمنح َاحاَط بِ ُكلَّ َشيح ُرلِّ َشيح

َمِّ اي كاِشَف الحَغمِّ اي غاِفَر الذَّنحِب اي قابِ ( 20) َمنح لَيحَس َاَحٌد ِمث حَلهُ  َل اي فارَِج اهلح
رِّ اي فالِ  ِد اي عاملَ السِّ َلحِق اي صاِدَق الحَوعحِد اي ُموىِفَ الحَعهح َق الت َّوحِب اي خاِلَق اخلح

َنِم  ََ بِّ اي رازَِق االح َك اي َعِليُّ اي َويفُّ اي غَ  (21)اْلَح أَُلَك اِبْسِح يِنُّ اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
اي َمنح اَظحَهَر  (22) اي َمِليُّ اي َحِفيُّ اي َرِضيُّ اي زَِكيُّ اي َبِديُّ اي َقِويُّ اي َوِلُّ 

َميَل اي َمنح َستَ َر الحَقبيَح اي َمنح ملَح يُؤ  َريرَِة اي َمنح ملَح اْلح َر اي اِخذح اِبْلح ت ح ِتِك السِّ  يَ هح
ِو اي َحَسَن التَّجاُوِز اي واِسَع الحَمغحِفَرِة اي ابِسَ  الحَيَديحِن اِبلرَّْححَ  ِة اي َعظيَم الحَعفح

وى  َتهى ُكلِّ َشرح اي َذا النِّعحَمِة الّساِبَغِة اي َذا  (23)صاِحَب ُكلِّ َْنحوى اي ُمن ح
َرِة ا الرَّْححَةِ  َمِة الحبالَِغِة اي َذا الحُقدح رح لحراِمَلِة اي الحواِسَعِة اي َذا الحِمنَِّة الّساِبَقِة اي َذا اْلِح

تيَنِة َذا اْلحُجَِّة الحقاِطَعِة اي َذا الحَرراَمِة الظّاِهَرِة اي َذا الحِعزَِّة الّداِئَمِة اي َذا الحُقوَِّة الحمَ 
اي َبديَع السَّماواِت اي جاِعَل الظُُّلماِت اي راِحَم  (24) اي َذا الحَعَظَمِة الحَمنيَعةِ 

محواِت اي ُمنحزَِل االاي ََ ِت الحَعرَباِت اي ُمقيَل الحَعَثراِت اي ساتَِر الحَعوحراِت اي ُُمحِيَي االح
َسناِت اي ماِحَي السَّيِّئاِت اي َشديَد النَِّقماِت  اَللّ ُهمَّ ِاىّن (25)اي ُمَضعَِّف اْلَح

ُر ايَاسح  ُر اي ُمنَ ّوُِر اي ُمَيسِّ َك اي ُمَصّوُِر اي ُمَقدُِّر اي ُمَدبُِّر اي ُمَطهِّ ُر أَُلَك اِبْسِح  ُمَبشِّ
ُر  َراِم اي (26)اي ُمنحِذُر اي ُمَقدُِّم اي ُمَؤخِّ ِر اْلح َراِم اي َربَّ الشَّهح اي َربَّ الحبَ يحِت اْلح

ِن  َراِم اي َربَّ الرُّكح َراِم ايَربَّ الحبَ َلِد اْلح َعِر اْلح ِجِد َوالحَمقاِم اي َربَّ الحَمشح  َربَّ الحَمسح
َراِم اي َربَّ النُّوِر َوالظَّالِم اي َربَّ التَِّحيَِّة َوالسَّالمِ  لِّ َواْلح َراِم اي َربَّ اْلِح  اي َربَّ اْلح

َنِم  ََ َرِة يف االح اِكمنَي اي اَعحَدَل الحعاِدلنَي اي(27)الحُقدح َرَم اْلح َدَق  َاصح اي َاحح
اِسبنَي اي َاْسحَعَ  رََ  اْلح الِقنَي اي َاسح َسَن اخلح  الّصاِدقنَي اي اَطحَهَر الطّاِهريَن اي َاحح

َرمنيَ  كح ََ َرَم االح َفَع الّشاِفعنَي اي اَكح اي (28) الّساِمعنَي اي اَبحَصرَالّناِظريَن اي َاشح
َر َلهُ ِعماَد َمنح ال ِعماَد َلُه اي َسَنَد َمنح ال َسَنَد َلُه  َر َمنح ال ُذخح  اي ِحرحَز اي ُذخح

َر لَُه اي ِعزَّ َمنح ال  َر َمنح ال َفخح َمنح ال ِحرحَز لَُه اي ِغياَث َمنح ال ِغياَث لَُه اي َفخح



 ِعزَّ َلُه اي ُمعنَي َمنح ال ُمعنَي َلُه اي اَنيَس َمنح ال اَنيَس لَُه اي اَماَن َمنح ال اَماَن لَهُ 
َك اي عاِصُم اي قائُِم اي دائُِم اي راِحُم اي ساملُ اياَللّ ُهمَّ اِ (29) أَُلَك اِبْسِح  ىّن َاسح

تَ عحَصَمُه اي (30)حاِكُم اي عاملُ اي قاِسُم اي قاِبُض اي ابِسُ   اي عاِصَم َمِن اسح
تَ نحَصَرُه اي حاِفظَ  تَ غحَفَرُه اي َنِصَر َمِن اسح تَ رحَْحَُه اي غاِفَر َمِن اسح ِن  مَ راِحَم َمِن اسح
تَ  تَ رحَشَدهُ اي َصريَخ َمِن اسح َرَمهُ اي ُمرحِشَد َمِن اسح َترح رَِم َمِن اسح َفظَهُ اي ُمرح َتحح َرَخُه اسح صح

َتغاثَُه  َتعانَُه اي ُمغيَث َمِن اسح اي َعزيزاً ال ُيضاٌم اي َلطيفاً  (31)اي ُمعنَي َمِن اسح
ِلراً ال يَ ُزوُل اي  َحيّاً ال َُيُوُت اي مَ ال يُراُم اي قَ يُّوماً ال يَناُم اي داِئماً ال يَ ُفوُت اي

اَللّ ُهمَّ (32)ابِقياً ال يَ فحىن اي عاِلماً ال جَيحَهلُ اي َصَمداً ال يُطحَعمُ اي َقِواّيً ال َيضحُعُف 
َك اي َاَحُد اي واِحُد اي شاِهُد اي ماِجُد اي حاِمُد اي راِشُد اي  أَُلَك اِبْسِح ِاىّن َاسح

َرَم ِمنح ُكلِّ  (33)اي ضارُّ اي َنِفُع ابِعُث اي واِرُث  اي اَعحَظَم ِمنح ُكلِّ َعظيم اي اَكح
َرَم ِمنح ُكلِّ َحريم اي  َكرمي اي اَرحَحَم ِمنح ُكلِّ َرحيم اي اَعحَلَم ِمنح ُكلِّ َعليم اي َاحح

بَ َر ِمنح ُكلِّ َكبري اي اَلحَطَف ِمنح ُكلِّ َلطيف اي َاَجلَّ ِمن   اَقحَدَم ِمنح ُكلِّ َقدمي اي اَكح
ِح اي َعظيَم الحَمنِّ اي َكثرَي  (34)ُكلِّ َجليل اي اََعزَّ ِمنح ُكلِّ َعزيز  اي َكرمَي الصَّفح

ريحِ اي َقدمَي الحَفضحِل اي دائَِم اللُّطحِف اي َلطيَف الصُّنحِع اي ُمنَ فَِّس الحَررحبِ   اي  اخلَح
قِّ  ِدِه َويف   (35) كاِشَف الضُّرِّ اي ماِلَك الحُملحِك اي قاِضَي اْلَح اي َمنح ُهَو ىف َعهح

 َقريٌب اي اي َمنح ُهَو يف َوفائِِه َقِوي  اي َمنح ُهَو يف قُ وَّتِِه َعِلي  اي َمنح ُهَو يف ُعُلّوِهِ 
َعزيٌز اي  َمنح ُهَو ىف قُ رحِبِه َلطيٌف اي َمنح ُهَو ىف ُلطحِفِه َشريٌف اي َمنح ُهَو ىف َشَرِفهِ 

ِه َْحيٌد ظيٌم اي َمنح ُهَو ىف َعَظَمِتِه جَميٌد اي َمنح ُهَو ىف جَمحدِ َمنح ُهَو ىف ِعزِِّه عَ 
َك اي كاىف اي شاىف اي واىف اي ُمعاىف اي هادى اي (36) أَُلَك اِبْسِح  اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح

ء خاِضٌع لَُه  (37)داعى اي قاضى اي راضى اي عال اي ابقي  اي َمنح ُكلُّ َشيح
ء خا ء َموحجُ اي َمنح ُكلُّ َشيح ء كاِئٌن لَُه اي َمنح ُكلُّ َشيح وٌد ِشٌع لَُه اي َمنح ُكلُّ َشيح

ء ء خاِئٌف ِمنحُه اي َمنح ُكلُّ َشيح ء ُمنيٌب اِلَيحِه اي َمنح ُكلُّ َشيح  ِبِه اي َمنح ُكلُّ َشيح
ِدِه  ء ُيَسبُِّح حِبَمح ء صائٌِر اِلَيحِه اي َمنح ُكلُّ َشيح  َمنح ُكلُّ ايقائٌِم ِبِه اي َمنح ُكلُّ َشيح

َهُه  ء هاِلٌك إالّ َوجح زََ  إالّ اِلَ  اي َمنح ال َمَفرَّ إالّ  (38)َشيح يحِه اي اِلَيحِه اي َمنح ال َمفح
َصَد إاّل اِلَيحِه اي َمنح ال َمنحجا ِمنحُه إاّل اِلَيحِه اي َمنح ال يُ رحَغُب إاّل اِلَيحِه اي  َمنح ال َمقح



َتعاُن إاّل بِِه اي َمنح ال يُ تَ وَكَّ َمنح ال َحوحَل َوال قُ وََّة إاّل  ُل إاّل َعَليحِه بِِه اي َمنح ال ُيسح
َر الحَمرحُهوبنَي اي  (39)اي َمنح ال يُ رحجى إاّل ُهَو اي َمنح ال يُ عحَبُد إاّل هو  اي َخي ح

َر الحَمقحُصود ؤولنَي اي َخي ح َر الحَمسح َر الحَمطحُلوبنَي اي َخي ح َر الحَمرحُغوبنَي اي َخي ح َن اي يَخي ح
ُعّوي َر الحَمدح ُمحُبوبنَي اي َخي ح ََ ُروريَن اي َخي حَر الح َر الحَمشح َر الحَمذحُكوريَن اي َخي ح َن اي َخي ح

َتأحِنسنَي  َر الحُمسح َك اي غاِفُر اي ساتُِر اي قاِدُر اي (40)َخي ح أَُلَك اِبْسِح  اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
 اي َمنح َخَلقَ  (41) َنِظُر اي َنِصُر قاِهُر اي فاِطُر اي كاِسُر اي جاِبُر اي ذاِكُر اي

وى اي َفَسّوى اي َمُع النَّجح ِشُف الحبَ لحوى اي َمنح َيسح َر فَ َهدى اي َمنح َيرح َمنح  َمنح َقدَّ
ِفي الحَمرحضى اي َمنح َاضحَحَك َواَبح  َلحرى اي َمنح َيشح رى يُ نحِقُذ الحَغرحقى اي َمنح يُ نحِجي اهلح

نحثى اي َمنح اَماَت َوَاححّي اي  َُ ِ الذََّكَر َواالح اي َمنح يِف الحبَ رِّ  (42)َمنح َخَلَق الزَّوحَجنيح
ِر َسبيُلهُ اي َمنح يف االحفاِق اايتُهُ اي َمنح ىِف  رحهانُهُ اي َمنح يف الحَمماِت االحايِت ب ُ  َوالحَبحح

َرتُُه اي َمنح يف الحِقياَمِة ُملحُرُه  َرتُُه اي َمنح يف الحُقُبوِر ِعب ح بَ ُتُه ايُقدح ساِب َهي ح  َمنح يف اْلِح
َنَِّة َثوابُُه اي َمنح يف الّناِر ِعقابُُه  اي  (43)اي َمنح يف الحميزاِن َقضاُؤُه اي َمنح يف اْلح
نُِبوَن اي َمنح اِلَيحِه يَ قح  زَُ  الحُمذح ائُِفوَن اي َمنح اِلَيحِه يَ فح َرُب اخلح ِصُد الحُمنيُبوَن َمنح اِلَيحِه يَ هح

ُوَن اي َمنح بِِه يَ  اي َمنح  َتأحِنُس اِلَيحِه يَ رحَغُب الزّاِهُدوَن اي َمنح اِلَيحِه يَ لحَجُأ الحُمَتَحريِّ سح
اِطُئوَن اي وِِه َيطحَمُع اخلح ُِمبُّوَن اي َمنح ىف َعفح َُ َتِخُر الح  َمنح الحُمريُدوَن اي َمنح بِه يَ فح

ُرُن الحُموِقُنوَن اي َمنح  أَُلَك  (44)كَُّل الحُمتَ وَكُِّلوَن َعَليحِه يَ تَ َو  اِلَيحِه َيسح اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح
َك اي َحبيُب اي طَبيُب اي َقريُب اي َرقيُب اي َحسيُب اي ُمهيُب اي ُمثيبُ  اي  اِبْسِح

اي اَقَ َرَب ِمنح ُكلِّ َقريب اي َاَحبَّ ِمنح ُكلِّ َحبيب  (45)جُميُب اي َخبرُي اي َبصرُي 
َرَف ِمنح ُكلِّ َشرياي اَبحَصَر ِمنح ُكلِّ بَ  بَ َر ِمنح ُكلِّ َخبري اي َاشح ف اي اَرحَفَع صري اي َاخح

َوَد ِمنح ُكلِّ جَ  واد ِمنح ُكلِّ َرفيع اي اَقحوى ِمنح ُكلِّ َقِويٍّّ اي اَغحىن ِمنح ُكلِّ َغيِنٍّّ اي َاجح
ُنو  اي مَ  اي غالِباً َغي حَر َمغحُلوب اي صانِعاً َغي حرَ ( 46)اي اَرحَاَف ِمنح ُكلِّ َرؤُوف  صح

َر مَ  ُهور اي راِفعاً َغي ح َر َمقح َر مَمحُلَو اي قاِهراً َغي ح َر َُمحُلوق اي ماِلراً َغي ح رحُفو  خالِقاً َغي ح
َر غاِئب اي َقريباً غَ  َر َمنحُصور اي شاِهداً َغي ح َر َُمحُفوظ اي َنِصراً َغي ح ي حَر اي حاِفظاً َغي ح

ِر اي ُمَقدَِّر النُّوِر اي خاِلَق النُّوِر اي ُمَدبَِّر النُّو  اي نُوَر النُّوِر اي ُمنَ ّوِرَ  (47)بَعيد 
َق ُكلِّ النُّوِر اي نُوَر ُكلِّ نُور اي نُوراً قَ بحَل ُكلِّ نُور اي نُوراً بَ عحَد ُكلِّ نُور اي نُوراً فَ وح 



طيٌف اي لَ  اي َمنح َعطاُؤُه َشريٌف اي َمنح ِفعحُلهُ  (48)نُور اي نُوراً لَيحَس َكِمثحِلِه نُوٌر 
ٌق اي سانُُه َقدمٌي اي َمنح قَ وحلُُه َحق  اي َمنح َوعحُدُه ِصدح َمنح  َمنح ُلطحُفُه ُمقيٌم اي َمنح ِاحح
ُلُه َعميمٌ  رُُه ُحلحٌو اي َمنح َفضح ٌل اي َمنح ذِكح ُوُه َفضحٌل اي َمنح َعذابُُه َعدح  (49) َعفح

َك اي ُمَسهِّلُ  أَُلَك اِبْسِح ُل اي ُمَبدُِّل اي ُمذَ  اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح لُِّل اي ُمنَ ّزُِل اي اي ُمَفصِّ
ِضُل اي جُمحزُِل اي ممُحِهُل اي جُمحِمُل  اي َمنح يَرى َوال يُرى اي َمنح  (50)ُمنَ وُِّل اي ُمفح

َألُ  دى اي َمنح ُُيحيي َوال ُُيحيا اي َمنح َيسح دى َوال يُ هح َوال  ََيحُلُق َوال َُيحَلُق اي َمنح يَ هح
أَ  ال يُ قحضى ُل اي َمنح يُطحِعُم َوال يُطحَعُم اي َمنح جُيريُ َوال جُياُر َعَليحِه اي َمنح يَ قحضى وَ ُيسح

ُه ُكُفواً َاَحٌد َعَليحِه اي َمنح َُيحُرُم َوال ُُيحَرُم َعَليحِه اي َمنح ملَح يَِلدح َوملَح يُوَلدح َوملَح َيُرنح لَ 
سيُب اي نِعحَم الطَّب (51) َقريُب اي نِعحَم يُب اي نِعحَم الرَّقيُب اي نِعحَم الح اي نِعحَم اْلَح

َبيُب اي نِعحَم الحَرفيُل اي نِعحَم اَلوحكيُل اي نِعحَم الحَموحىل اي نِعحَم  الحم ٌجيُب اي نِعحَم اْلح
ُِمّبنَي اي اَنيَس الحُمريديَن اي َحبي (52)النَّصرُي  َُ َب اي ُسُروَر الحعارِفنَي اي ُمىَن الح
ِ الحعاِبديَن ايالت َّّواب نِبنَي اي قُ رََّة َعنيح ُمنَ فُِّس َعِن  نَي اي رازَِق الحُمِقّلنَي اي َرجاَء الحُمذح

وَّلنَي َواالِخريَن  ََ ُروبنَي اي ُمَفرُِّج َعِن الحَمغحُمومنَي اي اِل َه االح اَللّ ُهمَّ ِايّن  (53)الحَمرح
َك اي رَبَّنا اي ِاهلَنا اي َسيِّ  أَُلَك اِبْسِح اِفظَنا اي َدليَلنا َدَن اي َموحالَن اي َنِصَرَن اي حَاسح

ّديقنيَ ( 54)اي ُمعيَننا اي َحبيَبنا اي طَبيَبنا  بحراِر اي َربَّ الصِّ ََ  اي َربَّ النَّبّينَي َواالح
ُُبوِب َوالِّ  غاِر َوالحِرباِر اي َربَّ اْلح َنَِّة َوالنّاِر اي َربَّ الصِّ ياِر اي َربَّ اْلح خح ََ  ثمارِ َواالح

شحجاِر اي َربَّ الصَّحارى َوالحِقفاِر اي َربَّ الحرَباري َوالحِبحاِر  ََ اِر َواالح هنح ََ اي َربَّ االح
راِر  سح َِ عحالِن َواالح َِ اي َمنح نَ َفَذ يف ُكلِّ  (55)اي َربَّ اللَّيحِل َوالنَّهاِر اي َربَّ االح
ء ِعلحُمُه اي َمنح ب َ  ء اَمحرُُه اي َمنح ْلََِق ِبُرلِّ َشيح َرتُُه اي َلَغتح ِاىل كُ َشيح ء ُقدح لِّ َشيح

 َُ ِر َرهُ اي َمنح ال ُتدح الِئُق ُشرح ُلُغ اخلَح فحهاُم َمنح ال حُتحِصى الحِعبادُ نَِعَمهُ اي َمنح ال تَ ب ح ََ  االح
َهُه اي َمِن الحَعَظَمُة َوالحِرربحِايُء رِداُؤُه اي َمنح ال وحهاُم ُكن ح ََ  َجاللَُه اي َمنح ال تَناُل االح

( 56)الحِعباُد َقضاَءُه اي َمنح ال ُملحَك إالّ ُملحُرُه اي َمنح ال َعطاَء إالّ َعطاُؤُه  تَ ُردُّ 
وىل َُ فاُت الحُعلحيا اي َمنح َلُه االحِخرَُة َواالح عحلى اي َمنح لَُه الصِّ ََ  اي َمنح لَُه الحَمَثُل االح

ى َنَُّة الحَماحوى اي َمنح َلُه االايُت الحُرربح اُء اْلحُسحىن اي اي َمنح َلُه االح  اي َمنح َلُه اْلح ْسح ََ
َواُء َوالحَفضاُء اي َمنح َلُه الحَعرحُش َوالثَّرى اي ُم َوالحَقضاُء اي َمنح َلُه اهلح ُرح  َمنح َمنح َلُه اْلح



َك اي َعُفوُّ اي َغُفوُر اي صَ  (57)َلهُ السَّماواُت الحُعلى  أَُلَك اِبْسِح ُبوُر اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
ؤوُل اي َوُدوُد اي ُسبُّوُح اي ُقدُّوُس اي َشرُ  ( 58)وُر اي َرؤوُف اي َعطُوُف اي َمسح

ء َدالئِلُ  رحِض آايتُُه اي َمنح يف ُكلِّ َشيح ََ ُه اي َمنح يف السَّماِء َعَظَمُتُه اي َمنح يف االح
ِباِل َخزائُِنُه اي َمنح يَ بحَدأُ  َلحَق مُثَّ يُعيُدُه اي ا اي َمنح يف الحِبحاِر َعجائُِبُه اي َمنح يف اْلح خلح

ُر ُكلُُّه اي َمنح اَظحَهَر ىف مح ََ ء ُلطحَفهُ   َمنح اِلَيحِه يَ رحِج ُع االح َسَن ُكلَّ ُكلِّ َشيح  اي َمنح َاحح
َرتُهُ  الِئِق ُقدح ء َخلحَقُه اي َمنح َتَصرََّف يف اخلَح اي َحبيَب َمنح ال َحبيَب  (59) َشيح

َمنح ال َشفيَق  ُه اي جُميَب َمنح ال جُميَب َلُه اي َشفيقَ َلُه اي طَبيَب َمنح ال طَبيَب لَ 
ُه اي َلُه اي َرفيَق َمنح ال َرفيَق َلُه اي ُمغيَث َمن ال ُمغيَث َلُه اي َدليَل َمنح ال َدليَل لَ 

اَنيَس َمنح ال اَنيَس َلُه اي راِحَم َمنح ال راِحَم َلُه اي صاِحَب َمنح ال صاِحَب َلُه 
الُه اي اي كايفَ  (60) َترح داُه اي كاىِلَء َمِن اسح تَ هح فاُه اي هاِدَي َمِن اسح َترح  َمِن اسح

تَ قحضاُه اي ُمغحيِنَ مَ  فاُه اي قاِضَي َمِن اسح َتشح تَ رحعاُه اي شايفَ َمِن اسح ِن راِعَي َمِن اسح
تَ قحواُه اي َوِلَّ َمنِ  تَ وحفاُه اي ُمَقوَِّي َمِن اسح تَ غحناُه اي ُمويفَ َمِن اسح تَ وحالُه ا اسح  (61)سح

َك اي خاِلُق اي رازُِق اي َنِطُق اي صاِدُق اي فاِلُق اي فارِقُ  أَُلَك اِبْسِح  اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
اي َمنح يُ َقلُِّب اللَّيحَل َوالنَّهاَر اي َمنح  (62)اي فاِتُق اي راِتُق اي ساِبُق اي ساِمُق 
نحواَر اي َمنح َخلَ  ََ َُروَر اي َمنح َسخََّر الَجَعَل الظُُّلماِت َواالح َس َق الظِّلَّ َواْلح شَّمح

َياَة اي َمنح َلُه اخلحَ  َر َوالشَّرَّ اي َمنح َخَلَق الحَموحَت َواْلح َي ح َر اخلح لحُق َوالحَقَمَر اي َمنح َقدَّ
ُر اي َمنح ملَح يَ تَِّخذح صاِحَبًة َوال َوَلداً اي َمنح لَيحَس َلُه َشريٌك ىِف الحُملحكِ  مح ََ  اي َواالح

اي َمنح يَ عحَلُم ُمراَد الحُمريديَن اي َمنح يَ عحَلُم  (63) َمنح ملَح َيُرنح َلُه َوِل  ِمَن الذُّلِّ 
ائِفنَي اي مَ  َمُع اَننَي الحواِهننَي اي َمنح يَرى ُبراَء اخلح نح َضمرَي الّصاِمتنَي اي َمنح َيسح

َر  َبُل ُعذح ِلُح َعَمَل الّتائِبنَي اي َمنح الَُيحِلُك َحواِئَج الّسائِلنَي اي َمنح يَ قح  ُيصح
ُعُد َعنح قُ ُلوِب الحعارِ  ِسننَي اي َمنح ال يَ ب ح َر الحم ٌحح فنَي الحُمفحِسديَن اي َمنح ال ُيضيُع َاجح

وديَن  جح ََ َوَد االح اي دائَِم الحَبقاِء اي ساِمَع الدُّعاِء اي واِسَع الحَعطاِء اي  (64)اي َاجح
طاِء اي َبديعَ   السَّناِء اي  السَّماِء اي َحَسَن الحَبالِء اي ََجيَل الثَّناِء اي َقدميَ  غاِفَر اخلَح

َزاِء  َك اي َسّتاُر اي َغّفارُ  (65)َكثرَي الحَوفاِء اي َشريَف اْلح أَُلَك اِبْسِح  اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
اي ( 66)رحاتُح مُ  اي قَ ّهاُر اي َجّباُر اي َصبّاُر اي ابرُّ اي ُُمحتاُر اي فَ ّتاُح اي نَ ّفاُح اي



ىن َو َمنح َخَلَقىن َوَسّواين اي َمنح َرَزَقين َوَراّبين اي َمنح اَطحَعَمىن َوَسقاىن اي َمنح قَ رَّبَ 
 َمنح اَدحَنىن اي َمنح َعَصَمىن وََكفاىن اي َمنح َحِفَظين وََكالىن اي َمنح اََعزَّىن َواَغحناىن اي

ياىن َوف ََّقىن َوَهداىن اي َمنح آَنَسىن َوآوَ  اي َمنح ُيُِقُّ  (67)اىن اي َمنح اَماَتىن َوَاحح
َ الحَمرح  َبُل الت َّوحبََة َعنح ِعباِدِه اي َمنح َُيُوُل بَ نيح قَّ ِبَرِلماتِِه اي َمنح يَ قح ِء َوقَ لحِبِه اي َمنح اْلَح
َفُع الشَّفاَعةُ إالّ ابِِذحنِِه اي َمنح ُهَو اَعحَلُم ِبَنح َضلَّ َعنح َسبيلِ   اي َمنح ال ُمَعقَِّب هِ ال تَ ن ح

محرِِه اي َمِن السَّماواُت  ََ ء اِل ِمِه اي َمنح ال رادَّ لَِقضائِِه اي َمِن انحقاَد ُكلُّ َشيح ِْلُرح
َِتِه  َ َيَديح َرْحح راً بَ نيح اي َمنح َجَعَل ( 68)َمطحِواّيٌت بَِيميِنِه اي َمنح يُ رحِسُل الّرايَح ُبشح

رحَض ِمهاداً اي َمنح َجَعلَ  ََ َس ِسراجاً اي َمنح  االح ِباَل اَوحاتداً اي َمنح َجَعَل الشَّمح  اْلح
َعَل َجَعَل الحَقَمَر نُوراً اي َمنح َجَعَل اللَّيحَل لِباساً اي َمنح َجَعَل النَّهاَر َمعاشاً اي َمنح جَ 

ياءَ اَزحواجاً اي شح ََ َمنح َجَعَل  الن َّوحَم ُسبااتً اي َمنح َجَعَل السَّمآءَ بِناءً اي َمنح َجَعَل االح
َك اي َْسيُع اي َشفيُع اي َرفيُع اي (69)الّناَر ِمرحصاداً  أَُلَك اِبْسِح  َمنيُع اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح

اي َحّياً قَ بحَل ُكلِّ َحيٍّّ  (70)اي َسريُع اي َبديُع اي َكبرُي اي َقديُر اي َخبرُي اي جُمرُي 
ذي ال ُيشارُِكُه يحَس َكِمثحِلِه َحي  اي َحيُّ الَّ اي َحّيًا بَ عحَد ُكلِّ َحيٍّّ اي َحيُّ الَّذي لَ 

ذى َحي  اي َحيُّ الَّذى ال َُيحتاُج ِاىل َحيٍّّ اي َحيُّ الَّذى ُُييُت ُكلَّ َحيٍّّ اي َحيُّ الَّ 
َياَة ِمنح َحيٍّّ اي َحيُّ الَّذى ُُيحِيي الحَموحت ى اي َحيُّ يَ رحُزُق ُكلَّ َحيٍّّ اي َحّياً ملَح يَِرِث اْلح

ٌر ال يُ نحسى اي َمنح َلُه نُوٌر  (71)اي قَ يُّوُم ال أَتُخُذُه ِسَنٌة َوال نَ وحٌم  اي َمنح َلُه ذِكح
صى ال يُطحفى اي َمنح َلُه نَِعٌم ال تُ َعدُّ اي َمنح َلُه ُملحٌك ال يَ ُزوُل اي َمنح َلُه ثَناءٌ ال ُُيح 

َرَُ اي َمنح لَُه َقضاي َمنح لَُه َجالٌل ال ُيَريَُّف اي َمنح لَُه َكماٌل ال  اٌء ال يُ َردُّ اي يُدح
اي َربَّ الحعاَلمنَي اي (72)َمنح َلُه ِصفاٌت ال تُ َبدَُّل اي َمنح َلُه نُ ُعوٌت ال تُ َغي َُّر 

ارِبنَي اي َمنح  ِرََ اهلح َر الاّلجنَي اي ُمدح ماِلَك يَ وحِم الّديِن اي غايََة الطّالِبنَي اي َظهح
رينَ ُيُِبُّ الّصاِبريَن اي مَ  اي َمنح ُيُِبُّ  نح ُيُِبُّ الت َّّوابنَي اي َمنح ُيُِبُّ الحُمَتَطهِّ

َتديَن  ُمحِسننَي اي َمنح ُهَو اَعحَلُم اِبلحُمهح َُ َك اي (73)الح أَُلَك اِبْسِح اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح
ِدُئ َشفيُق اي َرفيُق اي َحفيُظ اي ُُميُ  اي ُمقيُت اي ُمغيُث اي ُمِعزُّ اي ُمِذلُّ اي ُمبح 

اي َمنح ُهَو َاَحٌد ِبال ِضدٍّ اي َمنح ُهَو فَ رحٌد ِبال ِندٍّ اي َمنح ُهَو َصَمٌد (74)اي ُمعيُد 
ِبال َعيحب اي َمنح ُهَو ِوت حٌر ِبال َكيحف اي َمنح ُهَو قاض ِبال َحيحف اي َمنح ُهَو َرب  



 َمنح ُهَو َمِلٌك ِبال ال فَ قحر ايِبال َوزير اي َمنح ُهَو َعزيٌز ِبال ُذلٍّّ اي َمنح ُهَو َغيِن  بِ 
رُُه َشَرٌف لِلّذاِكريَن اي َمنح  (75)َعزحل اي َمنح ُهَو َموحُصوٌف ِبال َشبيه  اي َمنح ذِكح

رُُه فَ وحٌز لِلّشاِكريَن اي َمنح َْححُدُه ِعز  لِلححاِمديَن اي َمنح طاَعُتُه َْناٌة لِلحُمط يعنَي ُشرح
ُتوٌح لِلطّ   َمنح آايتُُه بُ رحهاٌن الِبنَي اي َمنح َسبيُلُه واِضٌح لِلحُمنيبنَي اياي َمنح اببُُه َمفح

الحعاصنَي اي لِلّناِظريَن اي َمنح ِكتابُُه َتذحِكَرٌة لِلحُمتَّقنَي اي َمنح رِزحقُُه ُعُموٌم لِلطّائِعنَي وَ 
ِسننَي  َُتُه َقريٌب ِمَن الحمحح ُُه اي َمنح  (76)َمنح َرْحح دُُّه اي َتعاىل جَ  اي َمنح تَباَرََ اْسح

اُؤُه اي َمنح َيُدوُم بَقاؤُ  رُُه اي َمنح َجلَّ ثَناُؤُه اي َمنح تَ َقدََّسَت َاْسح ُه اي َمنح ال اِل َه َغي ح
دُّ َمِن الحَعَظَمُة هَباُؤُه اي َمِن الحِرربحِايُء رِداُؤُه اي َمنح ال حُتحصى االُؤُه اي َمنح ال تُ عَ 

َك اي ُمعنُي اي اَمنُي اي ُمبنُي اي َمتنُي اي( 77)نَ عحماُؤُه  أَُلَك اِبْسِح  اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
جميِد  (78)َمرنُي اي َرشيُد اي َْحيُد اي جَميُد اي َشديُد اي َشهيُد  ََ اي َذا الحَعرحِش الح

الحَوعحِد  ااي َذا الحَقوحِل السَّديِد اي َذا الحِفعحِل الرَّشيِد اي َذا الحَبطحِش الشَّديِد اي ذَ 
ميُد اي َمنح ُهَو فَ ّعاٌل ِلما يُريُد اي َمنح ُهَو َقريبٌ  ُر َوالحَوعيِد اي َمنح ُهَو الحَوِلُّ اْلَح  َغي ح

ء َشهيٌد اي َمنح ُهَو لَيحَس ِبَظالّم لِلحَعبيِد  اي  (79)بَعيد اي َمنح ُهَو َعلى ُكلِّ َشيح
ِس َوالحَقَمِر يَه َلُه َوال َنظرَي اي خاِلَق الَمنح ال َشريَك َلُه َوال َوزيَر اي َمنح ال َشب شَّمح

ِل الصَّغرِي اي راِحَم الشَّيحِخ ا لحَربرِي اي الحُمنرِي اي ُمغحيِنَ الحباِئِس الحَفقرِي اي رازَِق الحطِّفح
َتجرِي اي َمنح ُهَو ِبِعباِدِه َخبريٌ  آِئِف الحُمسح َمَة اخلح رٌي  َبصجاِبَر الحَعظحِم الحَرسرِي اي ِعصح

ء َقديٌر  ِل َوالحَرَرِم ( 80)اي َمنح ُهَو َعلى ُكلِّ َشيح ُوِد َوالنَِّعِم اي َذا الحَفضح اي َذا اْلح
 الحَعَرِب اي خاِلَق اللَّوحِح َوالحَقَلِم اي ابرَِئ الذَّرِّ َوالنََّسِم اي َذا الحَبأحِس َوالنَِّقِم اي ُملحِهمَ 

ملَِ  ََ َمِم اي َربَّ الحب َ َوالحَعَجِم اي كاِشَف الضُّرِّ َواالح رِّ َواهلِح ََرِم اي َمنح  اي عاملَ السِّ يحِت َواْلح
شياَء ِمَن الحَعَدِم  ََ َك اي فاِعُل اي جاِعُل  (81)َخَلَق االح أَُلَك اِبْسِح اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح

اي قاِبُل اي كاِمُل اي فاِصُل اي واِصُل اي عاِدُل اي غاِلُب اي طاِلُب اي واِهُب 
َرَم ِِبُوِدِه اي َمنح جاَد بُِلطحِفِه اي َمنح ت َ  (82) َعزََّز اي َمنح اَن حَعَم ِبَطوحلِِه اي َمنح اَكح

بريِِه اي َمنح َدب ََّر ِبِعلحمِ  َمِتِه اي َمنح َحَرَم بَِتدح َرتِِه اي َمنح َقدََّر حِبِرح ِه اي َمنح ََتاَوَز ِبُقدح
اي َمنح ََيحُلُق ما َيشاُء اي  (83)َعال يف ُدنُ ّوِِه حِبِلحِمِه اي َمنح َدَن يف ُعُلّوِِه اي َمنح 

َعُل ما َيشاءُ اي َمنح يَ هحدي َمنح َيشاءُ اي َمنح ُيِضلُّ َمنح َيشاءُ اي َمنح يُ َعذِّبُ   َمنح يَ فح



 َمنح َيشاُء اي َمنح يَ غحِفُر ِلَمنح َيشآُء اي َمنح يُِعزُّ َمنح َيشاِء اي َمنح يُِذلُّ َمنح َيشاءُ اي
َِتِه َمنح َيشاُء  َمنح  رححاِم ما َيشاُء اي َمنح ََيحَتصُّ ِبَرْحح ََ اي َمنح ( 84)ُيَصّوُِر يف االح

ِرَُ يف رًا اي َمنح ال ُيشح ء َقدح  ملَح يَ تَِّخذح صاِحَبًة َوال َوَلدًا اي َمنح َجَعَل ِلُرلِّ َشيح
ِمِه َاَحداً اي َمنح َجَعَل الحَمالِئَرَة ُرُسالً اي َمنح َجعَ  اِء بُ ُروجاً اي َمنح َل يف السَّمُحرح

ء اََمداً  رحَض َقراراً اي َمنح َخَلَق ِمَن الحماِء َبَشراً اي َمنح َجَعَل ِلُرلِّ َشيح ََ َجَعَل االح
ء َعَدداً  ء ِعلحماً اي َمنح َاححصى ُكلَّ َشيح اَللّ ُهمَّ ِايّن  (85) اي َمنح َاحاَط ِبُرلِّ َشيح

َك اي اَوَّ  أَُلَك اِبْسِح  ِوت حُر اي ُل اي اِخُر اي ظاِهُر اي ابِطُن اي بَ رُّ اي َحقُّ اي فَ رحُد ايَاسح
َر َمعحُروف ُعِرَف اي اَفحَضَل َمعحُبود ُعِبَد اي َاَجلَّ  (86)َصَمُد اي َسرحَمُد  اي َخي ح

ُرور ُشِرَر اي اََعزَّ َمذحُكور ذُِكَر اي اَعحلى َُمحُمود ْحَُِد اي اَقحَدَم َموحُجود طُلِ   اي بَ َمشح
َرَف  ؤول ُسِئَل اي َاشح َرَم َمسح بَ َر َمقحُصود ُقِصَد اي اَكح اَرحَفَع َموحُصوف ُوِصَف اي اَكح

 اي اي َحبيَب الحباكنَي اي َسيَِّد الحُمتَ وَكِّلنَي اي هاِدَي الحُمِضّلنيَ ( 87)َُمحُبوب ُعِلَم 
زََ  الحَملح  نحِجَي الّصاِدقنَي اي اَقحَدَر ُهوفنَي اي مُ َوِلَّ الحُمؤحِمننَي اي اَنيَس الّذاِكريَن اي َمفح
َلحِق َاَجحَعنيَ  اي َمنح َعال فَ َقَهَر اي َمنح  (88) الحقاِدريَن اي اَعحَلَم الحعاِلمنَي اي اِل َه اخلح

َمنح ال  َمَلَك فَ َقَدَر اي َمنح َبَطَن َفَخبَ َر اي َمنح ُعِبَد َفَشَرَر اي َمنح ُعِصَي فَ َغَفَر اي
رُِكُه َبَصٌر اي َمنح ال ََيحفى َعَليحِه اَثَ ٌر اي رازِ حَتحويِه الح  َق الحَبَشِر اي ِفَرُر اي َمنح ال يُدح

َك اي حاِفُظ اي ابرُِئ اي ذارُِئ اي  (89)ُمَقدَِّر ُكلِّ َقَدر  أَُلَك اِبْسِح اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
اي َمنح ال  (90) ابِذُخ اي فارُِج اي فاِتُح اي كاِشُف اي ضاِمُن اي اِمُر اي َنهي

َلحَق إ ِرُف السُّوَء إاّل ُهَو اي َمنح ال ََيحُلُق اخلح اّل يَ عحَلُم الحَغيحَب إاّل ُهَو اي َمنح ال َيصح
ُب ُهَو اي َمنح ال يَ غحِفُر الذَّنحَب إالّ ُهَو اي َمنح ال يُِتمُّ النِّعحَمَة إالّ ُهَو اي َمنح ال يُ َقلِّ 

َر إالّ ُهَو اي َمنح ال يُ نَ ّزُِل الحَغيحَث إالّ الحُقُلوَب إالّ ُهَو اي َمنح  مح ََ  ُهَو اي ال يَُدبُِّر االح
اي ُمعنَي  (91)َمنح ال يَ بحُسُ  الّرِزحَق إاّل ُهَو اي َمنح ال ُُيحِيي الحَموحتى إاّل ُهَو 

عحداِء اي راِفعَ  ََ لِياِء اي قاِهَر االح وح ََ لسَّماِء ا الحُضَعفاِء اي صاِحَب الحُغَرابِء اي َنِصَر االح
غحِنياِء اي ََ َز الحُفَقراِء اي اِل َه االح تحِقياِء اي َكن ح ََ ِفياِء اي َحبيَب االح صح ََ َرَم  اي اَنيَس االح اَكح

ِبُههُ ( 92)الحُرَرماِء  ء اي َمنح ال ُيشح ء اي قاِئماً َعلى ُكلِّ َشيح  اي كاِفياً ِمنح ُكلِّ َشيح
ءٌ  ءٌ اي َمنح ال يَزيُد يف ُملحِرِه َشيح ءٌ  َشيح  اي َمنح ال يَ ن حُقُص اي َمنح ال ََيحفى َعَليحِه َشيح



ٌء اي َمنح ال يَ عحُزُب َعنح ِعلحِمِه َشيءٌ  ٌء اي َمنح لَيحَس َكِمثحِلِه َشيح  اي ِمنح َخزائِِنِه َشيح
ء  َُتُه ُكلَّ َشيح ء اي َمنح َوِسَعتح َرْحح اَللّ ُهمَّ ِايّن  (93)َمنح ُهَو َخبرٌي ِبُرلِّ َشيح

ئَ لُ  رُِم اي ُمطحِعُم اي ُمنحِعُم اي ُمعحطى اي ُمغحين اي ُمقحين اي ُمفح َاسح َك اي ُمرح ين اي َك اِبْسِح
ء  (94)ُُمحيي اي ُمرحضي اي ُمنحجي  ء َوآِخَرُه اي اِل َه ُكلِّ َشيح اي اَوََّل ُكلِّ َشيح

ء َوخالَِقهُ اي ء َوصانَِعهُ اي ابرَِئ ُكلِّ َشيح ء  َوَمليَرهُ اي َربَّ ُكلِّ َشيح قاِبَض ُكلِّ َشيح
ء َوُمَقدَِّرُه اي ُمَروِّنَ  ء َوُمعيَدُه اي ُمنحِشَئ ُكلِّ َشيح  ُكلِّ َوابِسطَُه اي ُمبحِدَئ ُكلِّ َشيح

ء َووارِثَهُ  ء َومُميَتهُ اي خاِلَق ُكلِّ َشيح ء َوُُمَّوِلَهُ اي ُُمحِيَي ُكلِّ َشيح اي َخي حَر  (95)َشيح
َر شاِهد َوَمذحُكور اي َخي حَر شا  ذاِكر ُرور اي َخي حَر حاِمد َوَُمحُمود اي َخي ح ِكر َوَمشح

َر ُمؤِنس َر جُميب َوجُماب اي َخي ح ُعوٍّ اي َخي ح َر دا  َوَمدح ُهود اي َخي ح اَنيس اي وَ  َوَمشح
َر َحبيب َوَُمحُبوب  َر َمقحُصود َوَمطحُلوب اي َخي ح َخي حَر صاِحب َوَجليس اي َخي ح

َو جُميٌب اي َمنح ُهَو ِلَمنح اَطاَعُه َحبيٌب اي َمنح هُ  اي َمنح ُهَو ِلَمنح َدعاهُ  (96)
َفظَُه َرقيٌب اي َمنح ُهَو ِبَنح َرجاهُ  َتحح  َكرميٌ اي ِاىل َمنح َاَحبَُّه َقريٌب اي َمنح ُهَو ِبَِن اسح

َمِتهِ   َمنح ُهَو ِبَنح َعصاُه َحليٌم اي َمنح ُهَو يف َعَظَمِتِه َرحيٌم اي َمنح ُهَو يف ِحرح
سانِِه َقدمٌي اي َمنح ُهَو ِبَنح اَراَدُه َعليٌم عَ  اَللّ ُهمَّ ِايّن  (97)ظيٌم اي َمنح ُهَو يف ِاحح

َك اي ُمَسبُِّب اي ُمَرغُِّب اي ُمَقلُِّب اي ُمَعقُِّب اي ُمَرتُِّب اي ُُمَوِّ  أَُلَك اِبْسِح ُف اي َاسح
ُر اي ُمَغريُِّ  َمنح ِعلحُمهُ ساِبٌق اي َمنح َوعحُدهُ صاِدٌق  اي (98) ُُمَذُِّر اي ُمذَكُِّر اي ُمَسخِّ

 اي اي َمنح ُلطحُفُه ظاِهٌر اي َمنح اَمحرُُه غاِلٌب اي َمنح ِكتابُُه ُُمحَرٌم اي َمنح َقضاُؤُه كأِئنٌ 
ُلُه َعميٌم اي َمنح َعرحُشُه َعظيٌم   (99)َمنح قُ رحانُُه جَميٌد اي َمنح ُملحُرهُ َقدمٌي اي َمنح َفضح

َغُلُه َْسحٌع َعنح َْسحع اي َمنح ال َُيحنَ ُعُه ِفعحٌل َعنح ِفعحل اي َمنح ال ي ُ  اي َمنح ال لحهيِه َيشح
ٌء َعنح  قَ وحٌل َعنح قَ وحل اي َمنح ال يُ َغلِّطُُه ُسؤاٌل َعنح ُسؤال اي َمنح ال َُيحُجُبُه َشيح

اُح الحُمِلّحنَي اي َمنح ُهَو غايَُة ُمر  ُِمُه ِاْلح ء اي َمنح ال يُ ربح لحُمريديَن اي َمنح ُهَو اِد اَشيح
َتهى طََلِب الطّالِبنَي اي َمنح ال ََيحفى َعلَ  َتهى َِهَِم الحعارِفنَي اي َمنح ُهَو ُمن ح يحِه َذرٌَّة ُمن ح

اي َحليمًا ال يَ عحَجُل اي َجوادًا ال يَ بحَخُل اي صاِدقًا ال  (100)يف الحعاَلمنَي 
الً ال َُييُف  ال يُ غحَلُب اي َعظيماً ال يُوَصُف اي َُيحِلُف اي َوّهاابً ال َُيَلُّ اي قاِهراً  َعدح



ُغُر اي حاِفظًا ال يَ غحُفُل ُسبححاَنَك اي ال اِ  َتِقُر اي َكبريًا ال َيصح ل َه إالّ اي َغِنّيًا ال يَ فح
نا ِمَن الّناِر اي َربِّ .  اَنحَت الحَغوحَث الحَغوحَث َخلِّصح

 دُعـاُء الْجوَشّنِ الَّصغيـر

عتربة شرح اطوُل وفضل أكثر ممّا ذكر لدع اِء  َوقد ذكر
ُ
هل ذا الّدع اء يف الرتب امل

اْلوشن الربري، وقاَل الرفعمي يف ه امش كتاب البلد االمني : هذا ُدعاء 
رفيع الّشأن عظيم املنزلة دعا به الراظم )عليه السالم( وقد هّم موسى اهل ادي 

آله وسلم( يف الّنيب )صلى هللا عليه و العّباسي بقتله فَ رَأى )عليه السالم( جّده 
املن ام فأخربه أبّن هللا تعاىل َسيقضى على َعدّوه، وأورد الّسّيد ابن طاووس هذا 
الّدعاء يف كتاب مَهج الّدعوات وُتتلف نسختا الّدعاِء َعن بعَضهما وَنُن 
 أنيت به طبقاً لرتاب البَ َلد االمني للرفعمي)قدس سره( وهُو ه ذا الّدعاء :

يَِتِه، َواَرح  َهَف اِل هي ُكمح ِمنح َعُدو ان حَتضى َعَليَّ َسيَف َعداَوتِِه َوَشَحَذ ل ظَُبَة ُمدح
َد ِاَلَّ )ََنحوي( َصواِئَب سِ  ل َشبا َحدِِّه، َوداَف ىل هاِمِه َوملَح َقواِتَل ُْسُوِمِه، َوَسدَّ

َمَر اَنح َيسوحَميَن  ُ ِحراَسِتِه، َوَاضح ٌروحَه َوجيَُ تَ َنمح َعيّن َعنيح ّرَِعين ُذعاَف َمرارَتِِه الحَمرح
زي َعِن االحنحِتصاِر ممَّ  نح َنظَرحَت )فَ َنظَرحَت( ِاىل َضعحفى َعِن احِتماِل الحَفواِدِح َوَعجح

َديت يف َكثري ممَّنح َنواىن واَرحَصَد ىل في ما ملَح اُعحِملح  ري يف َقَصدين ِبُحاَربَِتِه َوَوحح  ِفرح
َرتِ ، مح ِبِثحِلهِ االحرحصاِد هلَُ  َتىن ِبُقوَِّتَك َوَشَددحَت اَزحري بُِنصح َك وفَ َللحَت ل َحدَُّه فَاَيَّدح

ِدِه واَعحَليحَت َكعحىب َعَليحِه وَ  َت ما )َشبا َحدِِّه( َوَخَذلحَتُه بَ عحَد ََجحِع َعديِدِه َوَحشح َوجَّهح
َتهُ عَ  َد ِاَلَّ ِمنح َمراِئِدِه اِلَيحِه، َوَرَددح ِف َغلَسدَّ ُردح َحزازاُت َغيحِظِه َليحِه َوملَح َيشح يَلهُ َوملَح تَ ب ح

ُد اي َمح َفَقتح َسراايُه، فَ َلَك اْلح بَ َر ُمَولِّياً َقدح َاخح  َربِّ ِمنح َوَقدح َعضَّ َعَليَّ اَنِمِلِه َواَدح
َتِدر ال يُ غحَلُب َوذي اَنة ال يَ عحَجُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد وَ  َعلحين اُمقح جح

اِئِدِه لِنَ عحماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوالالِئَك ِمَن الّذاِكريَن، ِاهِلي وََكمح ِمنح ابغ بَغاين ِبَر
با ََ َمصاِيِدِه َووَكََّل ّب تَ َفقَُّد رِعايَِتِه، وَاضَبَأ ِاَلَّ ِاضح را َء السَُّبِع َوَنَصَب ل َاشح

هاً َصِتِه َوُهَو يُظحِهُر َبشاَشَة الحَمَلقِ ِلطَريَدتِِه انحِتظاراً اِلنحِتهاِز فُ رح  ، َويَ بحُسُ  )ىل( َوجح
َر طَِلق، فَ َلّما رَاَيحَت َدَغَل َسريَرتِِه َوقُ بحَح َما انحَطوى َعَليحِه ِلَشريِرِه ىف  ِمّلِتِه َغي ح



َتُه الُمِّ رَأِسِه واَتَ يحَت بُ نح  َبَح جُمحِلبًا ل )ِاَلَّ( يف بَ غحِيِه اَرحَكسح انَُه ِمنح َاساِسِه يوَاصح
َرتِِه َوَجَعلحتَ  وى ُحفح ُه طََبقًا ِلُِتاِب َفَصَرعحَتُه ىف زُب حَيِتِه َوَردَّي حَتُه )اَرحَدي حَتُه( ىف َمهح  َخدَّ

َتهُ ِبَوَترِ  َتهُ حِبََجرِهِ َوَخنَ قح ِلِه َوَشَغلحَتهُ ىف َبَدنِِه َورِزحِقِه َوَرَمي ح َتهُ ِبَشاِقِصِه َو رِجح ي ح َتُه َكبَ ب ح هِ َوذَكَّ
َتُه( بَِنداَمِتِه َوَفسَ  َتُه )َوَوثَ قح َرتِِه ِلَمنحَخرِِه َوَرَددحَت َكيحَدُه يف ََنحرِِه َوَربَ قح َتُه( حِبَسح نَ ي ح أَتُه )اَف ح

َذأ َوَتضآَءَل بَ عحَد َْنحَوتِِه وان حَقَمَع بَ عحَد احسِتطالَِتِه َذليالً َمأُسوراً يف َتخح  رِبحِق ِحبالَِتِه فَاسح
ُل اَنح يَراىن فيها يَ وحَم َسطحَوتِهِ )َحبائِ  ُت اي َربِّ َلوحال  ،ِلِه( الَّيت كاَن يُ َؤمِّ َوَقدح ِكدح

َتِدر ال يُ غح  ُد اي َربِّ ِمنح ُمقح َمح َُتَك اَنح َُيُلَّ يب ما َحلَّ ِبساَحِتِه فَ َلَك اْلح َلُب َرْحح
َعلىن لِنَ عحمآئِ َوذى اَنة ال يَ عحَجلُ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوا َك ِمَن الّشاِكريَن جح

َرتِِه )حِبََسِدِه( َوَعُدوٍّ   واِلالِئَك ِمَن الّذاِكريَن، اِل هى وََكمح ِمنح حاِسد َشرَِق حِبَسح
َجَعَل( َغَرضاً َشِجَى ِبَغيحِظِه َوَسَلَقىن حِبَدِّ ِلسانِِه، َوَوَخَزىن ِبُوِق َعيحِنِه َوَجَعَلىن )وَ 

تَ ِلمراميِه، َوقَ لَّ  جريًا ِبَك َدىن ِخالاًل ملَح تَ َزلح ِفيِه، َنَدي حُتَك )فَناَديحُت( اي َربِّ ُمسح
ِن ِدفاِعكَ   عاِلماً اَنَّهُ واثِقاً ِبُسرحَعِة ِاجابَِتَك ُمتَ وَكِّالً َعلى ما ملَح اََزلح اََتعرَّفُهُ ِمنح ُحسح

َطَهُد َمنح اَوى ِاىل ِظلِّ َكَنِفَك َوَلنح تَ قحرَ َ  َواِدُث )الحفَ  ال ُيضح واِدُح( َمنح َْلَاَ ِاىل اْلح
َرِتَك فَ َلَك اْلححمُد ي ا َربِّ  َتىن َمنح أبِسِه ِبُقدح نحِتصاِر ِبَك َفَحصَّن ح َِ  ِمنح َمعحِقِل االح

َعلحين  َتِدر ال يُ غحَلُب َوذي اَنة ال يَ عحَجُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد واجح ُمقح
روه اِكريَن َواِلالِئَك ِمَن الّذاِكريَن، اِل هى وََكمح ِمنح َسحاِئِب َمرح لِنَ عحم اِئَك ِمَن الشّ 

َري حَتها واَعحنُيِ َاحح  َتها وَْس اِء نِعحَمة َمطَرحهَتا )اَمحطَرحهَتا( َوَجداِوِل َكراَمة َاجح داث َجلَّي ح
َتها َوَغو  َة َنَشرحتَ َها َوُجنَّةِ عاِفَية اَلحَبسح َتها وَنِشَئةِ َرْحح َتها واُُمور اَطَمسح ِمِر ُكُرابت َكَشفح

تَ َها، فَ لَ  َتها َوملَح ََتحَتِنعح ِمنحَك ِاذح اََردح ََ ِاذح طََلب ح ُد ي ا جارِيَة َقدَّرحهَتا، ملَح تُ عحِجزح َمح َك اْلح
َتِدر ال يُ غحَلُب َوذي اَنة ال تَ عحَجُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد  َربِّ ِمنح ُمقح

 عحمآِئَك ِمَن الّشاِكريَن َواِلالِئَك ِمَن الّذاِكريَن اِل هي وَكمح ِمنح َظنٍّ َواحَجعحلىن لِن َ 
َرَنة فاِدَحة َحوَّلحَت َوِمنح  ِر ِامحالق َجبَ رحَت َوِمنح َمسح َحَسن َحقَّقحَت َوِمنح َكسح

َأُل )اي َسيِّ  َت، ال ُتسح َت( َوِمنح َمَشقَّة اََرحح َت )اَن حَعشح ِلَرة نَ َعشح ي( دَصرحَعة ُمهح
أَُلوَن َوال يَ ن حُقُصَك ما اَن حَفقحَت َوَلَقدح ُسِئلحَت فَاَعحطَيحتَ  َعُل َوُهمح ُيسح  َوملَح َعّما تَ فح

َديحتَ  ِلَك َفما اَكح ُتميَح ابُب َفضح َألح فاَب حَتَدأَت َواسح اِنحعامًا َواحِمتناَنً  يحَت إالّ اَب َ ، ُتسح



ساَنً، واَبَ يحتُ  ( إالّ احنِتهاكاً ِْلُُرماتِ  وإالّ َتَطوُّالً اي َربِّ َوِاحح ِتاءً َعلى )اي َربِّ َك َواحجح
، ملَح  ََ ََ َوطاَعةً لَِعُدّوى َوَعُدوِّ َلةً َعنح َوعيِد ََ َوَغفح  َُيحنَ عحَك َمعاِصيَك َوتَ َعدِّايً ِْلُُدوِد

ساِنَك َواَل َحَجَزىن ذِلَك َعنِ  اِم ِاحح ِر َعنح ِاَتح  اي اِل هي وَنِصري ِاخحالل اِبلشُّرح
ِد ارحِتراِب َمساِخِطَك، اَللّ ُهمَّ َوهذا )َفهذا( َمقاُم َعبحد َذليل اعحتَ َرَف َلَك اِبلت َّوححي

ِسِه اِبلت َّقحصرِي ىف اَداِء َحقَِّك َوَشِهَد َلَك ِبُسُبوِغ نِعحَمِتكَ   َعَليحِه َوََجيِل َواَقَ رَّ َعلى نَ فح
ساِنَك اِلَيحِه فَ َهبح ل اي ِلَك ما اُريُدُه  اِل هي َوَسيِِّدي ِمنح فَ عاَدِتَك ِعنحَدُه وِاحح ضح

ُذُه ُسلَّماً اَعحرُُج فيِه ِاىل َمرحضاِتَك َوآَمُن ِبِه ِمنح  َِتَك وَاُتَِّ  َسَخِطَك )َسَبباً( ِاىل َرْحح
 ِمنح ِبِعزَِّتَك َوَطوحِلَك َوحِبَقِّ نَِبيَِّك َُمَمَّد َصلى هللا عليه وآله فلك اْلمد اي ربِّ 

َعلحين لِنَ عحماِئَك  مقتدر يغلبُ  وذي أَنة يعجل صّل على ُممد وآل ُممد َواجح
َبَح يف   ِمَن الّشاِكريَن َوالالِئَك ِمَن الّذاِكريَن، اِل هي وََكمح ِمنح َعبحد اَمحسى َوَاصح

زَ  ِر َوالنَّظَِر ِاىل ما تَ قحَشِعرُّ ِمنحُه اْلُُلوُد َوتَ فح َرَجِة الصَّدح ُه ُ  لَ َكرحِب الحَموحِت َوَحشح
َتِدر ال يُ غح  ُد اي َربِّ ِمنح ُمقح َمح َلُب الُقُلوُب واَََن يف عاِفَية ِمنح ذِلَك ُكلِِّه فَ َلَك اْلح
َعلحين لَِنعماِئَك ِمَن الّشاِكري َن َوذي اَنة ال جَيحَعُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواجح

َبَح َسِقيماً  َوالالِئَك ِمَن الّذاِكريَن، اِل هي وََكمح ِمنح َعبحد ُموحِجعاً يف اَنَّة  اَمحسى َوَاصح
ُد َُميصاً َوال ُيسيُغ طَعاماً َوال َشراابً َواَََن يف ِه ال جيَِ  ِصحَّة َوَعويل يَ تَ َقلَُّب يف َغمِّ

َتِدر  ُد اي َربِّ ِمنح ُمقح َمح ِمَن الحَبَدِن َوَسالَمة ِمَن الحَعيحِش ُكلُّ ذِلَك ِمنحَك فَ َلَك اْلح
َعلحين لِنَ عحماِئكَ ال يُ غحلَ   ُب َوذي اَنة ال يَ عحَجُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد واجح

َبَح خائِفاً   ِمٌن الّشاِكريَن َوالالِئَك ِمَن الّذاِكريَن، اِل هي وََكمح ِمنح َعبحد أَمحسى َوأصح
ِفقًا َوِجاًل هارابً طَريدًا ُمنحَجِحرًا يف َمضيق َوَُمحبَ  ُمايب َقدح أَمرحُعواًب ُمشح ََ ة ِمَن الح

ُد حيَلًة َوال َمنحجًى َوال َمأوًى َواَََن يف اَمحن  ِبها ال جيَِ ضاَقتح َعَليحِه االحرحُض ِبَرحح
َتدر ال يُ غحَلُب َوذ ُد اي َربِّ ِمنح ُمقح َمح ى َوطَُمأنينة َوعاِفَية ِمنح ذِلَك ُكلِِّه فَ َلَك اْلح

اِكريَن آِل ُُمَمَّد َواحجَعلحىن لِنَ عحماِئَك ِمَن الشّ اَنة ال يَ عحَجُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد وَ 
َبَح َمغحُلوالً ُمَربَّ  الً َوالالِئَك ِمَن الّذاِكريَن اِل هي َوَسيِّدي وََكمح ِمنح َعبحد اَمحسى َوَاصح

َقِطعاً عَ  ِلِه َوَوَلِدِه ُمن ح َديِد اِبَيحدي الحَعداِة ال يَ رحَْحُونَُه، َفقيداً ِمنح اَهح وانِِه يف اْلح نح ِاخح
َتُل َوابَِيِّ ُمث حَلة ُُيَثَُّل ِبهِ  َلة يُ قح َواَََن يف عاِفَية ِمنح  َوبَ َلدِه، يَ تَ َوقَُّع ُكلَّ ساَعة ابَِيِّ ِقت ح



َتدر ال يُ غحَلُب َوذى اَنة ال يَ عحَجُل َصلِّ  ُد اي َربِّ ِمنح ُمقح َمح ذِلَك ُكلِِّه فَ َلَك اْلح
َعلحين لِنَ عحماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوالالِئَك ِمَن الَعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد  ّذاِكريَن، َواجح

َرحَب َوُمباَشَرَة الحِقتاِل بِنَ فحسِ  َبَح يُقاِسي اْلح ِه َقدح اِل هي وََكمح ِمنح َعبحد اَمحسى َوَاصح
َديِد قَ َغِشيَ تحهُ االحعحداءُ ِمنح ُكلِّ جاِنب اِبلسُُّيوِف َوالّرِماِح َوآَلِة اْلححرِب يَ ت َ  عحَقُع يف اْلح

ِراحاِت اَوح  ِنَف اِبْلح َرابً َقدح اُدح ُد َمهح طاً َقدح بَ َلَغ جَمحُهوَدهُ ال يَ عحِرُف حيَلةً َوال جيَِ  ُمَتَشحِّ
ِلِه وَ  رحُجِل يَ َتَمىّن َشرحبًَة ِمنح ماء اَوح َنظحَرًة ِاىل اَهح ََ َوَلِدِه ال ِبَدِمِه حَتحَت السَّناِبِك َواالح

ِدُر عَ  تَ يَ قح ُد اي َربِّ ِمنح ُمقح َمح ِدر ال يُ غحَلُب َليحها َواَََن يف عاِفَية ِمنح ذِلَك ُكلِِّه فَ َلَك اْلح
َن َوذي اَنة ال يَ عحَجُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواحَجَعلحين لِنَ عحماِئَك ِمَن الّشاِكري

َبَح يف ظُلُ َوالالِئَك ِمَن الّذاِكريَن، اِل هي وكم ِمنح َعبحد اَمحس ماِت الحِبحاِر ى َوَاصح
ِدُر َعلى ح ََ ال يَ قح ال واِل َواالحمحواِج يَ َتوقَُّع الَغَرَق َواهلح هح ََ يَلة َوَعواِصِف الّرايِح َواالح

ف َواَََن  خ اَوح َقذح م اَوح َحرحق اَوح َشرحق اَوح َخسحف اَوح َمسح َتلًى ِبصاِعَقة اَوح َهدح اَوح ُمب ح
َتِدر ال يُ غحَلُب َوذيعاِفَية ِمنح ذلِ  ىف ُد اي َربِّ ِمنح ُمقح َمح اَنة ال  َك ُكلِِّه فَ َلَك اْلح

َعلين لِنَ عحماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوالالِئكَ   يَ عحَجُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواجح
َبَح ُمساِفرًا شاِخصًا َعنح  ِلِه اَ ِمَن الّذاِكريَن، اِل هي وَكمح ِمنح َعبحد اَمحسى وَاصح هح

َوامِّ َوِحيداً  ًا يف الحَمفاِوِز اتِئهًا َمَع الحُوُحوِش َوالحَبهائِِم َواهلح  َفريدًا ال َوَوَلِدِه ُمَتَحريِّ
َتدي َسبياًل، اَوح ُمَتاَذِّايً بِبَ رحد اَوح َحرٍّ اَوح ُجو  اَوح ُعرحي ِِه  يَ عحِرُف حيَلًة َوال يَ هح اَوح َغريح

ُد ايِمَن الشَّداِئِد ممَّا اَ  َمح  َربِّ ِمنح ََن ِمنحُه ِخلحٌو يف عاِفَية ِمنح ذِلَك ُكلِِّه فَ َلَك اْلح
َعلحين  َتِدر ال يُ غحَلُب َوذي اَنة ال يَ عحَجُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد واجح ُمقح
د بح لِنعماِئَك ِمَن الّشاِكريَن والالِئَك ِمَن الّذاِكريَن، اِل هي َوَسيِّدي وَكمح ِمنح عَ 
ُجورًا )خائِفاً( جائِعًا َظمآ َبَح َفقريًا عاِئاًل عاراًِي ممُحِلقًا ُُمحِفقًا َمهح َن اَمحسى َوَاصح

ََ ُهَو اَوحَجُه ِميّن ِعنح  َتِظُر َمنح يَ ُعوُد َعَليحِه ِبَفضحل، اَوح َعبحد َوجيه ِعنحَد ََ َوَاشدُّ يَ ن ح َد
ُهوراً َقدح ْحُِّلَ  اًل ِمنح تَ َعِب الحَعناء َوِشدَّ  ِعباَدًة َلَك َمغحُلواًل َمقح ِة الحُعُبوِديَِّة وَُكلحَفِة ثِقح

َك َعَليحِه واَََن الّرِقِّ َوثِقحِل الضَّريَبِة اَوح ُمبحتلًى بَِبالء َشديد ال ِقَبَل لَُه )ِبِه( إاّل ِبَنَّ 
ُمحُدوُم الحُمنَ عَُّم الحُمعايَف الحَمَررَُّم ىف عاِفَية ممّا ُهَو فيِه  ََ ُد َعلى ذِلَك  ف َ الح َمح َلَك اْلح

َتدر ال يُ غحَلُب َوذي اَنة ال جَيحَعُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواحجَ  عحلين ُكلِِّه ِمنح ُمقح



وََكمح ِمنح َعبحد  اِل هي َوَسيِّدي لِنَ عحماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوالالِئَك ِمَن الّذاِكريَن، [
َبَح َشريدًا طَر  ًا جائِعًا خائِفًا خاِسرًا يف ااَمحسى وَاصح لصَّحاري يدًا َحرياَن ُمَتَحريِّ

َرُّ َوالحبَ رحُد َوُهَو ىف َرَقُه اْلح َياِة َوُذلٍّّ ضرٍّ ِمَن الحَعيحِش وَ  َوالحرَباري َقدح َاحح َضنحك ِمَن اْلح
ِدُر هَلا َعلى َضرٍّ َوال نَ فح  َرًة ال يَ قح ِسِه َحسح َقاِم يَ نحظُُر ِاىل نَ فح

َواَََن ِخلحٌو ِمنح  عِمَن امل
َتدر ال يُ غحَلُب َوذى اَن ََ وََكَرِمَك َفال اِل َه إالّ اَنحَت ُسبححاَنَك ِمنح ُمقح ة ذِلَك ِِبُوِد
 ال يَ عحَجُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد واحجَعلحين الَن حُعِمَك ِمَن الّشاِكريَن والالِئكَ 

] اِل هي َوَسيِّدي  لسينسخة اجملِتَك اي اَرحَحَم الرَّاِْحنَي   ِمَن الّذاِكريَن واَرحَْححين ِبَرْححَ 
نِفًا َعلى فُ ُرِش الِعلَِّة وَ  َبَح َعلياًل َمريضًا َسقيمًا ُمدح ىف وَكم ِمنح َعبحد اَمحسى َوَاصح

راِب يَ نحظُُر لِباِسها يَ تَ َقلَُّب َُييناً وُِشاالً ال يَ عحِرُف َشيحئاً ِمنح َلذَّةِ الطَّعاِم َوال َلذَّةِ الشَّ 
عًا َواَََن ِخلحٌو ِمنح ذِلَك ُكلِِّه ِِبُ  َتطيُع هَلا َضرّاً َوال نَ فح رًة ال َيسح ِسِه َحسح ََ ِاىل نَ فح وِد

َتدر ال يُ غحَلُب َوذي اَنة ال يَ عحَجُل  وََكَرِمَك َفال اِل َه إاّل اَنحَت ُسبححاَنَك ِمنح ُمقح
َن الّشاِكريَن لحىن َلَك ِمَن الحعاِبديَن َولِنَعماِئَك مِ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد واحجعَ 

َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، َموحالي َوَسيِّدي َو  َكمح َوالالِئَك ِمَن الّذاِكريَن َوارحَْححين ِبرْحح
َدَق ِبِه َمَلُك الحَموحتِ  وَمُه ِمنح َحتحِفِه وَاحح َح َبَح َوَقدح َدَن َي  يف ِمنح َعبحد اَمحسى َوَاصح

ىل َاِحبّائِِه اَعحوانِِه يُعاِلُج َسَرراِت الحَموحِت َوِحياَضهُ َتُدوُر َعيحناُه َُييناً َوُِشاالً يَ نحظُُر اِ 
ِه َواَِوّدائِِه وَاِخالّئِِه، َقدح ُمِنَع ِمَن الَرالِم َوُحِجَب َعِن اخِلطاِب يَ نحظُُر ِاىل نَ فحسِ 

َتطيُع هَلا َضرّاً َوال ن َ  َرًة ال َيسح عاً َواَََن ِخلحٌو ِمنح ذِلَك ُكلِِّه ِِبُ َحسح ََ وََكرِمَك َفال فح وِد
َتِدر ال يُ غحَلُب َوذي اَنة ال يَ عحَجُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّ  د اِل هَ إالّ اَنحَت ُسبححاَنَك ِمنح ُمقح
َعلحين لِنَ عحماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوالالِئَك ِمَن الّذاِكريَن َوارحَْحح  ين َوآِل ُُمَمَّد واجح
َبَح يف َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، َموحالَي َوَسيِّدي وَكم ِمنح َعبحد اَمحسى َوَاصح  ِبَرْحح

ا َوَحديِدها يَ َتداَولُُه اَعحواهُنا َوَزاب نِيَ ُتها َفال َمَضاِئِق اْلُُبوِس َوالسُُّجوِن وَُكَرهِبا َوُذهلِّ
َعُل بِِه َوَايَّ  ري َايُّ حال يُ فح  ِمَن الحَعيحِش َوضنحك ِمَن ُُيَثَُّل بِِه فَ ُهَو يف ُضرٍّ ُمث حَلة  َيدح

عًا َواَََن ِخلحوٌ  َتطيُع هَلا َضرّاً َوال نَ فح َرًة ال َيسح ِسِه َحسح َياِة يَ نحظُُر ِاىل نَ فح  ِمنح ذِلَك  اْلح
َتِدر ال يُ غحَلُب  ََ وََكَرِمَك َفال اِل َه إاّل اَنحَت ُسبححاَنَك ِمنح ُمقح ذى اَنة وَ ُكلِِّه ِِبُوِد

َن ال يَ عحَجُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد واحجَعلحين َلَك ِمَن الحعاِبديَن ولِنَ عحماِئَك مِ 



َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، َسيِّدِ  ي الّشاِكريَن َوالالِئَك ِمَن الذِّكريَن َوارحَْححين ِبَرْحح
َبَح قَ  َتَمرَّ َعَليحِه الَقضاُء وَ َوَموحالَي وََكمح ِمنح َعبحد اَمحسى َوَاصح دَق بِِه الحَبالءُ ِد اسح َاحح

اِر َوفاَرَق اَِوّداَءٌه َوَاِحّباَءٌه َوَاِخالَّءٌه َواَمحسى َاسريًا َحقريًا َذلياًل يف اَيحِدى الحُرفّ 
َديدِ  ال يَرى  َواالحعحداء يَ َتداَوُلونَُه َُيينًا َوُِشااًل َقدح ُحِصَر يف الحَمطامرِي َوثُ قَِّل اِبْلح
َتطيعُ  َرًة ال َيسح ِسِه َحسح نحيا َوال ِمنح َروحِحها يَ نحظُُر ِاىَل نَ فح  هَلا َضرّاً َشيحئاً ِمنح ِضياِء الدُّ
ََ وََكَرِمَك َفال اِل َه إالّ اَنحَت ُسبححانَ  عاً َواَََن ِخلحٌو ِمنح ذِلَك ُكلِِّه ِِبُوِد َك ِمنح َوال نَ فح

َتِدر ال يُ غحَلُب َوذي اَن ين َلَك ة ال يَ عحَجُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد واحجَعلح ُمقح
ِتَك ِمَن الحعاِبديَن َولِنَ عحماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوالالِئَك ِمَن الّذاِكريَن َوارحَْححين ِبَرْححَ 
َبَح َقِد اشت َق ِاىَل ااي اَرحَحَم الرّاِْحنَي [ اِل هي َوَسيِِّدي وََكمح ِمنح َعبحد اَمحسى َوَاصح

ِسِه َومالِِه ِحرحصاً ِمنحهُ َعَليحها َقدح َر  نحيا لِلرَّغحَبِة فيها ِاىل اَنح خاطََر بِنَ فح ِكَب الحُفلحَك الدُّ
َرًة ال يَ قح  ِدُر هَلا وَُكِسَرتح ِبِه َوُهَو يف آفاِق الحِبحاِر َوظَُلِمها يَ نحِظُر ِاىل نَ فحِسِه َحسح

ََ وََكَرِمَك َفال اِل هَ  على َضرٍّ َوال نَ فحع واَََن ِخلحوٌ  إاّل اَنحَت  ِمنح ذِلَك ُكلِّه ِِبُِود
َتِدر ال يُ غحَلُب َوذى اَنة ال يَ عحَجُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد  ُسبححاَنَك ِمنح ُمقح
واحجَعلحين َلَك ِمَن الحعاِبديَن َولِنَ عحماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوالالِئَك ِمَن الّذاِكريَن 

َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، اِل هي َوَسيِّدي وََكمح ِمنح َعبحد اَمحسى َقدِ وَ  َتَمرَّ  ارحَْححين ِبَرْحح اسح
َدَق بِِه الحَبالُء والُرّفاُر واالحعحداُء وَاَخَذتحُه الّرِماُح َوالسُّيُ  وُف َعَليحِه الحَقضاُء َوَاحح

هاُم َوُجدَِّل َصريعاً َوَقدح َشرَِبِت ا ُر ِمنح الحرحُض ِمنح َدِمِه واََكَلِت السِّ َوالسِّ ي ح باُ  َوالطِّ
قاق ِميّن اي ال اِل َه إ ِتحح ََ وََكَرِمَك ال اِبسح  الّ ْلَحِمِه واَََن ِخلحٌو ِمنح ذِلَك ُكلِِّه ِِبُوِد

َتِدر ال يُ غحَلُب َوذي اَنة ال يَ عحَجُل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل  اَنحَت ُسبححاَنَك ِمنح ُمقح
ِتَك مَّد واحجَعلحين لِنَ عحماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوالالِئَك ِمَن الّذاِكريَن َوارحَْححين ِبَرْححَ ُمَُ 

ِْلَّنَّ ]، َوِعزَِّتَك اي َكرميُ اَلطحُلََبَّ ممّا لَ  نسخة اجمللسياي اَرحَحَم الرّاِْحنَي    َُ َديحَك، َواَل
ََ َمَع ُجرح  ُمدَّنَّ َيدى ََنحَو ََ ُذ َوِبَنح اَُلوُذ ال ِمها اِلَيحَك اي َربِّ فَِبَمنح اَُعو َعَليحَك َواَل

كَ  أَُلَك اِبْسِح  الَّذي َاَحَد ل ِااّل اَنحَت اَفَ تَ ُردَّين َواَنحَت ُمَعوَّل َوَعَليحَك ُمتََّرلي، َاسح
ِبالِ  تَ َقرَّتح َوَعلى اْلح فَ َرَستح  َوَضعحَتُه َعَلى السَّماِء فَاحستَ َقلَّتح َوَعَلى االحرحِض فَاسح
َتناَر اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُمَُ  مِّد َواَنح َوَعَلى اللَّيحِل فََاظحَلَم َوَعَلى النَّهاِر فَاسح



َع َعَليَّ تَ قحِضَي ل َحواِئجي ُكلَّها َوتَ غحِفَر ل ُذنُويب ُكلَّها َصغريَها وََكبريَها، َوت ُ  َوسِّ
نحيا َواالِخرَِة اي اَرحَحَم الَّراِْحنيَ ِمَن الّرِزحِق ما تُ بَ لُِّغين بِِه شَ  ، َموحالَي بَك َرَف الدُّ

َتَجرحُت فََاِجرحىن واَ  غحِنىن احستَ َعنحُت َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد واَِعيّن، َوِبَك اسح
أََلِة َخلحِقَك َوان حُقلحىن ِمنح  أَلَِتَك َعنح َمسح ََ َوِبَسح ِر ذُ  ِبطاَعِتَك َعنح طاَعِة ِعباِد لِّ الحَفقح

 ِمنح ِاىل ِعزِّ الحِغىن َوِمنح ُذلِّ الحَمعاصى ِاىل ِعزِّ الطّاَعِة فَ َقدح َفضَّلحَتين َعلى َكثري
ُد َعلى ذِلَك ُكلِّ  َمح قاق ِميّن، اِل هي فَ َلَك اْلح ِتحح ِه َخلحِقَك ُجوداً ِمنحَك وََكَرماً ال اِبسح

ِئَك ِمَن لِنَ عحماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوالال ىنَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد واحجَعلح 
َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي  ِهَي الذَّليُل سَ مثّ اسجد وقل : الّذاِكريَن َوارحَْححين ِبَرْحح َجَد َوجح

ِهَك الّدائِم الحباقي، ِهَي الباىل الحفاين ِلَوجح َليِل، َسَجَد َوجح ِهَك الحَعزيِز اْلح َسَجَد  ِلَوجح
هِ  هي َوَْسحعي َوَبَصري َوْلَح َوجح ِهَك الحَغينِّ الحَربرِي، َسَجَد َوجح مي َوَدمي َي الحَفقريُ ِلَوجح

َوِجلحدى َوَعظحمي َوما اَقَ لَِّت االحرحُض ِميّن هلل َربِّ الحعاَلمنَي، اَللّ ُهمَّ ُعدح َعلى 
ََ َوسُ  ، َوَعلى ُذّل ِبِعزِّ ََ لي حِبِلحِمَك، َوَعلى فَ قحري ِبِغنا طاِنَك، َوَعلى َضعحفي لح َجهح

َِتكَ  ََ َوَرْحح ِو ِنَك، َوَعلى ُذنُويب َوخطاايَي ِبَعفح اي َرْحن  ِبُقوَِّتَك، َوَعلى َخوحيف اِبَمح
ِفنيِه واَُعُوذ بِ  فالن بن فالناَدحرَأُ ِبَك يف ََنحِر  اي َرحيُم اَللّ ُهمَّ ِاىنّ  َك ِمنح َشرِِّه فَاكح

 ََ ََ ِمنح  ِبا َكَفيحَت ِبِه اَنحِبياِء ََ ِمنح َخلحِقَك َوصاِْلى ِعباِد لِياِء  َفراِعَنِة َخلحِقَك َواَوح
َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي اِنََّك َعلى ُكلِّ  ء َوطُغاةِ ُعداِتَك َوَشرِّ ََجيِع َخلحِقَك ِبَرْحح  َشيح

بُ َنا هللاُ َونِعحَم الحوَكيُل .  َقديٌر َوَحسح

 دُعاء القاموسدُعاء الّسيفي الصَّغير المعروف بِ 

ذََكره الّشيخ االجّل ثقة االسالم الّنوري عطّر هللا مرقده يف الّصحيفة الثّانية 
العلويّة، وقال: اّن هلذا الّدعاء يف كلمات أرابب الطّلسمات والتسخريات 

شرح غريب وقد ذكروا له آثراً عجيبة، َومَل أرِو ما ذكُروه لعدم اعتمادي عليه 
عاء تساُماً يف أدلّة الّسنن واتّسياً، ابلعلمآء االعالم ، ولرن اُورد أصل الدّ 
 وهو هذا الّدعاء :



دانِيَِّتَك، َوقَ وِّىن بِ  طاِم ميَِّ َوحح ُقوَِّة َسطحَوِة َربِّ اَدحِخلحين يف ْلَِّة حَبحِر َاَحِديَِّتَك، َوَطمح
رَُج ِاىل َفضاِء َسَعِة  َِتَك وَ ُسلحطاِن فَ رحدانِيَِّتَك، َحىّت َاخح هي َلَمعاُت بَ رحِق َرْحح يف َوجح

َبِتَك َعزيزاً ِبِعنايَِتَك ُمَتَجلِّالً ُمرَ  رَّماً بِتَ عحليِمَك الحُقرحِب ِمنح آثِر ِْحايَِتَك، َمهيباً هِبَي ح
َلِة و   الحُوُصوِل،َوتَ زحِكَيِتَك، واَلحِبسحىن ِخَلَع الحِعزَِّة َوالحَقُبوِل َوَسهِّلح ىل َمناِهَج الحُوصح
نح  َ َاِحّباِئَك ىف داِر الدُّ ين بِتاِج الحَرراَمِة َوالحَوقاِر َواَلِّفح بَ يحين َوبَ نيح يا َوداِر َوتَ ّوِجح

ََ  الحَقراِر، وارحزُقحىن َبةً َوَسطحَوةً تَ نحقادُ ِلَ الحُقُلوُب َواالح َك َهي ح رحواُح، َوَُتحَضُع ِمنح نُوِر اْسِح
باُح، اي مَ  َباِبرَِة َوَخَضعَ َلَديَّ الن ُُّفوُس َواالحشح تح َلَديحِه اَعحناُق نح َذلَّتح َلُه رِقاُب اْلح

االحكاِسَرِة ال َملحَجَا َوال َمنحجا ِمنحَك إاّل اِلَيحَك، َوال ِاعانََة إاّل ِبَك َواَل اِّتراَء إالّ 
ُعاِنديَن وارحَْححين حَتح 

اِسديَن َوظُُلماِت َشرِّ امل َت َعَليحَك، ادحَفعح َعيّن َكيحَد اْلح
َرمنَي اَيِّدح ظاِهري يف حَتحصيِل َمراضيَك َونَ ّوِرح  كح ََ َرَم االح ُسراِدقاِت َعرحِشَك اي اَكح
ُدُر َعنح ابِبَك  طِّالِ  َعلى َمناِهِج َمساعيَك، اِل هي َكيحَف َاصح َِ قَ لحيب َوِسّري ابالح

تُُه َعلى ثَِقة ِبَك، وََكيحَف تُ ؤحِيُسين َبة ِمنحَك َوَقدح َوَردح  نح َعطاِئَك َوَقدح اََمرحَتىنمِ  ُِبَي ح
َ اَعحدائي، كَ  ِبٌل َعَليحَك ُملحَتِجٌي اِلَيحَك ابِعدح بَ يحين َوبنيح ما ِبُدعاِئَك َوها اَََن ُمقح
ََ اِنَّ  ِسَك َوَجالِل جَمحِد َتِطفح اَبحصاَرُهمح َعيّن بُِنوِر ُقدح َ اَعحدائي ِاخح َت بَ نيح َك ابَعدح

ُعحطي َجالئِ 
َتِ اَنحَت هللاُ امل ََ بَِلطاِئِف َرْحح َك، اي َحيُّ اي َل النَِّعِم الحُمَررََّمِة ِلَمنح َنجا

راِم، َوصَّلى هللاُ َعلى َسيِِّدَن َونَِبيِّنا ُُمَمَّد َوآلِِه اَ  كح َِ الِل َواالح َجحَعنَي قَ يُّوُم اي َذا اْلَح
 الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن .

  

 الفَصُل الّسابِع : 

 عوات النّافِعة المختصرة الّتي اقتطفتها من الكتب المعتبرة .في ذكر نبذ ِمن الدَّ   

االّول : قال السّيد االجل السّيد عليخان الشريازي رضوان هللا عليه يف  
كتاب الرلم الطّيب: اّن اسم هللا االعظم هو ما يفتتح برلمة هللا وَيتتم 

أم مل  ببرلمة هو، وليس يف حروفه حرف منقوط، وال يتغرّي قراءته، اٌعر 



يٌعرب، ونظفر بذلك يف القرآن اجمليد يف َخس آايت من َخس ُسور ، هي 
البقرة وآل عمران والّنساء وطه والّتغابن ، قال الشيخ املغريب: من اُّتذ هذه 
االايت اخلمس ورداً ورّددها يف كّل يوم احدى عشرة مرّة تيّسر له ما أَهّه 

 ء هللا تعاىل، واالايت اخلمس هي :من االمور الرلّية واْلزئية عاجالً ان شا

يُّ الَقيُّومُ  (1) ( َاهلُل ال اِل َه إالّ 2) إىل آخر آية الررسي َاهلُل ال اِل َه إاّل ُهَو اْلَح
َ َيَديحِه و  قِّ ُمَصدِّقًا ِلما بَ نيح اَن حَزَل الت َّوحراَة ُهَو اَْليُّ الَقيُّوُم نَ زََّل َعَليحَك الحِرَتاَب اِبْلَح

ْنح  َِ َمَعنَُّرمح 3يَل ِمنح قَ بحلُ ُهدًى لِلنّاِس َواَن حَزَل الحُفرحقاَن )َواالح  ( َاهللُ ال اِل هَ إالّ ُهَو لََيجح
َدُق ِمَن هللِا َحديثاً ) ( َاهللُ ال اِل َه إالّ ُهَو 4ِاىل يَ وحِم الحِقياَمِة ال َريحَب فيِه َوَمنح َاصح

اُء اْلحُسحىن ) ْسح ََ  وَن .إالّ ُهَو َوَعَلى هللِا فَ لحيَ تَ وَكَِّل الحُمؤحِمنُ ( َاهللُ ال اِل َه 5َلُه االح

ة قال العالّمة اجمللسي )رْحه هللا( عن بعض الرتب املعترب ، الّتوسُّل : الثّاين
انّه: روى ُمّمد بن اببويه هذا الّتوّسل عن االئمة )عليهم السالم( وقال: ما 

 ، وهو :توّسلت المر من االمور االّ ووجدت أثر االجابة سريعاً 

َِة ُُمَمَّد َصلَّى هللاُ  اَُلَك َواَتَ َوجَُّه اِلَيحَك بَِنِبيَِّك َنيبِّ الرَّْحح  َعَليحِه َوآلِِه، اي اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
تَ  نا َواسح َفعحنا ااََب الحقاِسِم اي َرُسوَل هللِا اي اِماَم الرَّْححَِة اي َسيَِّدَن َوَموحالَن ِاَّن تَ َوجَّهح شح

َ َيَديح حاجاتِنا اي َوجيهًا ِعنحَد هللاِ َوتَ َوسَّ  ََ بَ نيح نا َفعح لَنا  لحنا ِبَك ِاىَل هللِا َوَقدَّمح ِاشح
َسِن اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي اي َعِليَّ بحَن َايب طاِلب، اي ُحجََّة هللاِ   ِعنحَد هللِا، اي ااََب اْلَح

نا َفعحنا َوتَ وَ  َعلى َخلحِقِه اي َسيَِّدَن َوَموحالَن ِاَّن تَ َوجَّهح َتشح سَّلحنا ِبَك ِاىَل هللِا َواسح
َفعح لَنا ِعنحَد هللِا، اي ف َ َيَديح حاجاتِنا، اي َوجيهًا ِعنحَد هللِا ِاشح ََ بَ نيح نا اِطَمَة َوَقدَّمح
نا َواسح  ِ الرَُّسوِل، اي َسيَِّدتَنا ِاَّن تَ َوجَّهح راُء اي بِنحَت ُُمَمَّد اي قُ رََّة َعنيح َفعح الزَّهح نا َتشح
َ َيَديح حاجاتِنا، اي َوجيَهًة ِعنحَد هللِا اِ  َِ بَ نيح نا َفعي َوتَ َوسَّلحنا ِبِك ِاىَل هللِا َوَقدَّمح شح
جمحَتىب اَي بحَن َرُسولِ  َُ  هللِا، اي لَنا ِعنحَد هللِا، اي ااب ُُمَمَّد اي َحَسَن بحَن َعِليٍّّ اَي َُّها الح

فَ ُحجََّة هللِا َعلى َخلحِقِه اي َسيَِّدَن وَ  َتشح نا َواسح عحنا َوتَ َوسَّلحنا ِبَك ِاىَل َموحالَن ِاَّن تَ َوجَّهح
َفعح لَنا ِعنحَد هللِا، اي َ َيَديح حاجاتِنا اي َوجيهًا ِعنحَد هللِا ِاشح ََ بَ نيح نا  ااب هللِا َوَقدَّمح

، اَي َُّها الشَّهيُد اَي بحَن َرُسوِل هللِا اي حُ  َ بحَن َعِليٍّّ َة هللِا َعلى جَّ َعبحِدهللِا اي ُحَسنيح



َفعحنا َوتَ َوسَّلحنا ِبَك ِاىَل هللاِ  َتشح نا َواسح ََ َخلحِقِه اي َسيَِّدَن َوَموحالَن ِاَّن تَ َوجَّهح نا  َوَقدَّمح
َفعح لَنا ِعنحَد هللاِ  َ َيَديح حاجاتِنا اي َوجيهاً ِعنحَد هللِا ِاشح َسِن اي َعِليَّ  ،بَ نيح اي ااََب اْلَح

ِ، اي  لحِقِه اي َسيَِّدَن َزيحَن الحعاِبديَن اَي بحَن َرُسوِل هللِا اي ُحجََّة هللِا َعلى خَ بحَن اْلحَُسنيح
 َ ََ بَ نيح نا َفعحنا َوتَ َوسَّلحنا ِبَك ِاىَل هللِا، َوَقدَّمح َتشح نا َواسح  َيَديح َوَموحالَن ِاَّن تَ َوجَّهح

َفعح لَنا ِعنحَد هللِا، اي  َفر اي ُُمَمََّد، بحَن َعِليٍّّ ااب َجعح حاجاتِنا، اي َوجيهاً ِعنحَد هللِا ِاشح
نا اَي َُّها الحباِقُر اَي بحَن َرُسوِل هللاِ اي ُحجَّةَ هللِا َعلى َخلحِقِه اي َسيَِّدَن َوَموحالَن اِ  َّن تَ َوجَّهح
َ َيَديح حاجاتِنا، اي َوجي ََ بَ نيح نا َفعحنا َوتَ َوسَّلحنا ِبَك ِاىَل هللِا، َوَقدَّمح َتشح َد هًا ِعنح َواسح
َفعح لَنا ِعنحَد هللِا، اي ااب َعبحِد هللِا اي َجعحَفَر بحَن ُُمَمَّد، اَي َُّها الّصا ِدُق اَي بحَن هللِا ِاشح

َتشح  نا َواسح َفعحنا َرُسوِل هللِا اي ُحجََّة هللِا َعلى َخلحِقِه اي َسيَِّدَن َوَموحالَن ِاَّن تَ َوجَّهح
َ َيَديح حاجاتِنا، اي َوجيهاً عِ َوتَ َوسَّلحنا ِبَك ِاىَل هللِا َوَقدَّمح  ََ بَ نيح َفعح لَنا نا نحَد هللِا ِاشح

َسِن اي ُموَسى بحَن َجعحَفر، اَي َُّها الحراِظُم اَي بحَن َرُسوِل هللاِ   اي ِعنحَد هللِا، اي ااََب اْلَح
َفعحنا وَ  َتشح نا َواسح َوسَّلحنا ِبَك ِاىَل ت َ ُحجََّة هللِا َعلى َخلحِقِه اي َسيَِّدَن َوَموحالَن ِاَّن تَ َوجَّهح

َفعح لَنا ِعنحَد هللِا، َ َيَديح حاجاتِنا، اي َوجيهًا ِعنحَد هللِا ِاشح ََ بَ نيح نا اي ااََب  هللِا َوَقدَّمح
َسِن اي َعِليَّ بحَن ُموسى اَي َُّها الّرِضا اَي بحَن َرُسوِل هللِا اي ُحجََّة هللِا َعلى َخلحِقِه  اْلَح

َفعحنا َوتَ َوسَّلحنا ِبَك ِاىَل هللاِ وَ اي َسيَِّدَن َوَموحالَن  تشح نا َواسح َ يََديح ِاَّن تَ َوجَّهح ََ بَ نيح نا َقدَّمح
َفعح لَنا ِعنحَد هللِا، اي ااب َجعحَفر اي ُُمَمََّد بحنَ   َعِليٍّّ حاجاتِنا، اي َوجيهاً ِعنحَد هللِا ِاشح

َواُد اَي بحَن َرُسوِل هللِا اي ُحجَّ  لحِقِه اي َسيَِّدَن َوَموحالَن ِاَّن َة هللِا َعلى خَ اَي َُّها التَِّقيُّ اْلح
َ َيَديح حاجاتِ  ََ بَ نيح نا َفعحنا َوتَ َوسَّلحنا ِبَك ِاىَل هللِا َوَقدَّمح َتشح نا َواسح نا، اي َوجيهاً تَ َوجَّهح
َسِن اي َعِليَّ بحَن ُُمَمَّد اَي َُّها  َفعح لَنا ِعنحَد هللِا، اي ااََب اْلَح اِدي النَِّقيُّ اِعنحَد هللِا ِاشح هلح

نا وَ  َفعحنا اَي بحَن َرُسوِل هللاِ اي ُحجَّةَ هللاِ َعلى َخلحِقِه اي َسيَِّدَن َوَموحالَن ِاَّن تَ َوجَّهح َتشح اسح
َ َيَديح حاجاتِنا اي َوجيهًا ِعنحَد هللِا ِاشح  ََ بَ نيح نا َفعح لَنا َوتَ َوسَّلحنا ِبَك ِاىَل هللِا َوَقدَّمح

َررِيُّ ايَ ِعنحَد هللِا، اي اَ  ، اَي َُّها الزَِّكيُّ الحَعسح بحَن َرُسوِل هللِا  اب ُُمَمَّد اي َحَسَن بحَن َعِليٍّّ
َفعحنا َوتَ َوسَّ  تشح نا َواسح لحنا ِبَك اي ُحجََّة هللِا َعلى َخلحِقِه اي َسيَِّدَن َوَموحالَن ِاَّن تَ َوجَّهح

َ َيَديح حاجاتِنا اي وَ  ََ بَ نيح نا فَ ِاىَل هللِا َوَقدَّمح عح لَنا ِعنحَد هللِا، اي جيهًا ِعنحَد هللِا ِاشح
ِدىُّ اَي بحَن َرسُ  َتظَُر الحَمهح َة اَي َُّها الحقائُِم الحُمن ح ََلَف اْلحُجَّ َسِن َواخلح وِل هللِا اي َوِصيَّ اْلَح



َفعحنا َوتَ َوسَّ  َتشح نا َواسح لحنا ِبَك ِاىَل ُحجََّة هللِا َعلى َخلحِقِه اي َسيَِّدَن َوَموحالَن ِاَّن تَ َوجَّهح
َفعح لَنا ِعنحَد هللِا . َ َيَديح حاجاتِنا اي َوجيهاً ِعنحَد هللِا ِاشح ََ بَ نيح نا  هللِا َوَقدَّمح

مثّ سل حوائجك، فاهّنا تٌقضى ان شاء هللا تعاىل، وعلى رواية اُخرى ُقل بعد 
 ذلك :

ُت ِبُرمح اَِئمَّيت َوُعدَّ  وحِم فَ قحري َوحاَجيت ِاىَل هللِا، يت لِي َ اي ساَديت َوَمواِلَّ ِايّن تَ َوجَّهح
َفعُ ، َوتَ َوسَّلحُت ِبُرمح ِاىَل هللاِ  َفعحُت ِبُرمح ِاىَل هللِا، فَاشح َتشح وا ل ِعنحَد هللِا، َواسح

تَ نحِقُذوين ِمنح ُذنُويب ِعنحَد هللِا، فَِانَُّرمح َوسيَليت ِاىَل هللِا َوحِبُبُِّرمح وَ  ِبُقرحِبُرمح اَرحُجو َواسح
لِياَء هللِا، َصلَّى هللاُ ْنَ  َعَليحِهمح  اًة ِمَن هللِا، َفُرونُوا ِعنحَد هللِا َرجائي اي ساَديت اي اَوح

وَّلنَي َواالحِخريَن آمنَي َربَّ الحع ََ اَلمنَي َاَجحَعنَي َوَلَعَن هللاُ اَعحداءَ هللاِ ظاِلميِهمح ِمَن االح
. 

اً  دعاء مبُسوطاً موسومأقول: أورد الّشيخ الرفعمي يف كتاب البلد االمني
بدعاء الفرج، وهو ُيتوي يف مطاويه على هذا الّتوّسل واظّن اّن الّتوّسل 

ابالئمة االثىن عشر املنسوب إىل اخلواجة نصري الّدين )دوازده امام خواجه 
نصري الّدين( هو تركيب من هذا الّتوّسل ومن الّصلوة على اْلجج الطّاهرين 

رفعمي يف أواخر كتاب املصباح، والسّيد عليخان يف خطبة بليغة أوردها ال
قد أورد يف كتاب الرلم الطّّيب نقالً عن قبس املصابيح للّشيخ الصهرشيت 

 دعاء للتوّسل ذا شرح ال يسعه املقام، والّدعاء ُهو :

اَُلَك هِبِمح اَنح تُ  يَنين َعلى عاَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمِّد َوَعلى اِب حَنِته َوَعلى اب حنَ يحها، َوَاسح
لِياِئكَ    اِنَّكَ طاَعِتَك َوِرضحواِنَك، واَنح تُ بَ لَِّغين هِبِمح اَفحَضَل ما بَ لَّغحَت َاَحداً ِمنح اَوح

اَُلَك حِبَقِّ اَمرِي الحُمؤحِمننَي َعِليِّ بحِن َأيب طاِلب عَ  َليحِه َجواٌد َكرمٌي، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
َت بِِه ممَّ  ِلَك، وََكفي حَتين نح ظََلَمين َوَغَشَمين َوآذاين واحَنَطوى َعلى ذالسَّالمُ إالّ ان حتَ َقمح

اَُلَك حِبَقِّ َولِيَِّك َعليِّ   بحِن ِبِه َمُؤنََة ُكلِّ َاَحد اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
َتين ِبِه َمُؤنََة ُكلِّ َشيحطان مَ  ِ َعَليحِه السَّالُم إالّ َكَفي ح يد َوُسلحطان َعنيد يَ تَ َقّوى ر اْلحَُسنيح



َتِصُر َعليَّ ِِبُنحِدِه اِنََّك َجواٌد َكرمٌي اي َوّهابُ  اَُلَك  ،َعِليِّ بَِبطحَشِه َويَ ن ح اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
َتين هِبِما حِبَقِّ َولِي َّيحَك ُُمَمَِّد بحِن َعلىٍّّ َوَجعحَفِر بِن ُُمَمَّد َعَليحِهَما السَّالم ِااّل اََعن ح 

ِر آِخَريت ِبطاَعِتَك َوِرضحواِنَك َوبَ لَّغحتيِن هِبِما ما يُ رحضيَك اِنََّك فَ عّ عَ  اٌل ِلما لى اَمح
اَُلَك حِبَقِّ َولِيَِّك ُموَسى بحِن َجعحَفر َعَليحِه السَّالُم اِ  َتين تُريُد، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح اّل عافَ ي ح

اَُلَك َطَن اي َجواُد اي َكرمُِي، اَلِبِه يف ََجيِع َجوارِحي ما َظَهَر ِمنحها َوما بَ  لّ ُهمَّ ِايّن َاسح
َتين بِِه يف َجَ  فارِي حِبَقِّ َولِيَِّك الرِّضا َعِلىِّ بحِن ُموسى َعَليحِه السَّالُم إالّ َسلَّمح يِع َاسح

ِديَِة َوالحِغياِض ِمنح ََجيِع ما اَ  وح ََ ِباِل والحِقفاِر واالح افُُه خيف الحرَباري َوالحِبحاِر َواْلح
اَُلَك حِبَقِّ َولِيَِّك ُُممَّد بحِن َعلِ  َذرُُه اِنََّك َرؤوٌف َرحيٌم، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح ىٍّّ َعَليحِه َوَاحح
ِعَك وَ  ِلَك َوتَ َفضَّلحَت ِبِه َعليَّ ِمنح ُوسح َت ِبِه َعَليَّ ِمنح َفضح َوسَّعحَت السَّالُم إالّ ُجدح

َتين َعمَّ  ، َوَجَعلحَت حاَجيت اِلَيحَك َوَقضَعَليَّ رِزحَقَك َواَغحنَ ي ح ََ اها َعَليحَك اِنََّك نح ِسوا
اَُلَك حِبَقِّ َولِيَِّك َعلىِّ بحِن ُُمَمَّد َعَليحِهمَ  ا السَّالُم ِاالّ ِلما َتشاءُ َقديٌر، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَسح

واينَ الحُمؤحِمننيَ  َتين ِبِه َعلى أَتِديَِة فُ ُروِضَك َوِبرِّ ِاخح َوَسهِّلح ذِلَك ل َواق حرُنحُه  ،اََعن ح
اَُلَك حِبَقِّ  ِلَك اي َرحيُم، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح ريحِ َواَِعيّن َعلى طاَعِتَك ِبَفضح  َولِيَِّك اِبخلَح

ِر آِخَريت ِبطاَعتِ  َتين بِِه َعلى اَمح َك اَْلَسِن بحِن َعِلىٍّّ َعَليحِهَما السَّالُم ِااّل اََعن ح
َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْح َوِرضحواِنَك، َوَسَررح  َقَليب َوَمثحواَي ِبَرْحح نَي، اَللّ ُهمَّ ِايّن َتين يف ُمن ح

َتين بِهِ  اَُلَك حِبَقِّ َولِيَِّك وُحجَِّتَك صاِحَب الزَّماِن َعَليحِه السَّالُم إال اََعن ح  َعلى َاسح
َتين بِِه َمُؤنََة ُكلِّ ُموحذ َوطاغ َوابغ، و  َتين بِِه، فَ َقدح بَ َلَغ اَعَ ََجيِع اُُموري وََكَفي ح ن ح

َتين ِبِه ُكلَّ َعُدوٍّ َوَهمٍّّ َوَغمٍّّ َوَديحن َوَعيّن َوَعنح ُولحدي َوََجي ِلي جَمحُهودي وََكفي ح ِع اَهح
واين َوَمنح يَ عحنيين اَمحرُُه َوخاصَّيت  آمنَي َربَّ الحعاَلمنَي . ،َوِاخح

)عليه  اء عن أمري املؤمننيالثّالث : روى الّشيخ الرفعمي يف البلد االمني دع
السالم(، ما دعا به ملهوف أو مرروب أو حزين أو مبتلي أو خائف االّ 

 وفرّج هللا تعاىل عنه، وُهو :

َر َلُه، َواي َسَنَد َمنح ال َسَنَد َلُه،  َر َمنح ال ُذخح اي ِعماَد َمنح ال ِعماَد َلُه، واي ُذخح
َز َمنح ال كَ واي ِحرحَز َمنح ال ِحرحَز لَُه، َواي ِغيا َز لَُه، َث َمنح ال ِغياَث َلُه، َواي َكن ح ن ح



ِو، اي َحَسَن التَّجاُوِز، اي َعوحَن الضَُّعفاِء، اي   َواي ِعزَّ َمنح ال ِعزَّ َلُه، اي َكرمَي الحَعفح
َلحرى، اي ُُمحسِ  َز الحُفَقراِء، اي َعظيَم الَّرجاِء، اي ُمنحِقَذ الحَغرحقى، اي ُمنحِجَي اهلح ، اي نُ َكن ح

ِضُل، اَنحَت الَّذي َسَجَد َلَك َسواُد الّليحِل َونُوُر النَّهاِر  جُمحِمُل، اي ُمنحِعُم، اي ُمفح
ِس، َوَحفيُف الشََّجرِ  اي َاهللُ اي َاهللُ اي  َوَدِوىُّ الحماِء،، َوضوحءُ الحَقَمِر، َوُشعاُ  الشَّمح

ََ ال َشريَك َلَك،  َد لى ُُمَمَّد وآِل اي َراّبُه اي َاهللُ، َصلِّ عَ َاهللُ ال اِل َه إالّ اَنحَت َوحح
ُلُه .   مثّ سل حاجتك .ُُمَمَّد َواف حَعلح بِنا ما اَنحَت اَهح

أقول: جيدى ايضًا للفرج ورفع الغموم والبالاي املواظبة على هذا الذّكر املروي 
في ِمنح  عن اْلواد )عليه السالم( : في ِمنح ُكلِّ َشيء َوال َيرح  َشيٌء، هُ اَي َمنح َيرح

ِفين ما َاََهَّين .  اِكح

الرّابع : الّدعاء للخالص من الّسجن ، قال السّيد ابن طاووس يف مهج 
الدعوات: روي اّن رجالً اعتقل يف الّشام مّدة طويلة، فرأى الّزهراء )عليها 
السالم( يف املنام تقول: اُد  هبذا الدعاء، وعّلمته ااّيه، فلّما دعا به اطلق 

 إىل بيته، وُهو هذا الّدعاء : سراحه وعاد

ي َوَمنح اَوححاُه، َوحِبَقِّ النَّيبِّ   َوَمنح نَ بَّاَُه، اللّ ُهمَّ حِبَقِّ الحَعرحِش َومنح َعالُه، َوحِبَقِّ الحَوحح
َوحِبَقِّ الحبَ يحِت َوَمنح بَناُه، اي ساِمَع ُكلِّ َصوحت، اي جاِمَع ُكلِّ فَ وحت، اي ابرَِئ 

ِل بَ يحِتِه، وآتِنا َوََجيَع الحمُ  الن ُُّفوِس بَ عحدَ  ؤحِمننَي الحَموحِت، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد واَهح
ََ عاِجاًل ِبَشهاَدِة اَنح  رحِض َوَمغارهِِبا فَ َرجًا ِمنح ِعنحِد ََ َوالحُمؤحِمناِت يف َمشارِِق االح

ََ َوَرُسوُلَك َصّلى هللُا َعل ِه َوآلِِه َوَعلى ُذرِّيَِّتِه يح ال اِل َه ِاالَّ هللاُ، واَنَّ ُُمَمَّدًا َعبحُد
ليماً َكثرياً .  الطَّيِّبنَي الطّاِهرِيَن َوَسلََّم َتسح

اخلامس : روى الّسيد ابن طاووس يف مهج الّدعوات حديثاً عن سلمان، وقد 
ورد يف آخر اْلديث ما حاصله: اّن فاطمة )عليها السالم( عّلمتين كالماً  

دوة  عليه وآله وسلم(، وكانت تقوله غكانت تعّلمته من رسول هللا )صلى هللا



وعشّية، وقالت: اّن سرَّ أن ال ُيّسك اذى اْلّمى ما عشت يف دار الّدنيا 
 فواظب عليه، وُهَو :

ِم هللاِ  ِم هللِا نُوٌر َعلى نُور، ِبسح ِم هللِا نُوِر النُّوِر، ِبسح ِم هللِا النُّوِر، ِبسح  الَّذي ُهَو ِبسح
ُموِر،  َُ َِ الَّذي خَ ُمَدبُِّر االح ُد هلِل َمح ِم هللِا الَّذي َخَلَق النُّوَر ِمنح النُّوِر، اْلح َلَق ِبسح
ُطور، رِقٍّّ َمنحشُ ، النُّوَر ِمَن النُّورِ  ور، ِبَقَدر َواَن حَزَل النُّوَر َعلى الطُّوِر، يف ِكتاب َمسح

َِ الَّذي ُهَو اِبلحِعزِّ  ُد هلِل َمح ُهوٌر، مَ َمقحُدور، َعلى َنيبٍّّ َُمحُبور، اْلح ِر َمشح ذحُكوٌر، َواِبلحَفخح
ُروٌر، َوَصَلّى هللاُ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه الطّاِهريَن .  َوَعَلى السَّرّاِء َوالضَّرّاِء َمشح

قال سلمان: فتعلمتهّن وعّلمتهّن اكثر من ألف نفس من أهل املدينة ومّرة 
 ممّن هبم اْلّمى، فربئوا من َمرضهم ابذن هللا تعاىل .

الّسادس : ِحرز االمام زين العابدين )عليه السالم( ; روى السّيد يف موضعني 
هج هذا اْلرز عن االمام زين العابدين )عليه السالم( :

َ
 ِمن كتاب امل

اكِ  َرَم اْلح رََ  اْلاِسِبنَي، اي َاحح ِمنَي، اي َاْسحََع الّساِمِعنَي، اي اَبحَصَر الّناِظريَن، اي َاسح
ُمح  ََ َنحُصورِيَن، اي اَرحَحَم ااي خاِلَق الح

لرّاِْحنَي، ُلوِقنَي، اي رازَِق الحَمرحُزوقنَي، اي َنِصَر امل
َتغيثنَي اَِغثحين، اي ماِلَك يَ وحِم الّديِن، اِ  يَن، اي ِغياَث الحُمسح ََ اي َدليَل الحُمَتحريِّ اّي

ُروبنَي، اي جُميَب َدعحوَ  َتعنُي، اي َصريَخ الحَمرح ََ َنسح ُضحطَرِّيَن، اَنحَت هللاُ ةِ نَ عحُبُد َوِااّي
 امل

قُّ الحُمِبنُي، الحِرربحِايُء رِ  ، َربُّ الحعاَلمنَي. اَنحَت هللُا ال اِل َه ِااّل اَنحَت الحَمِلُك اْلَح داُؤََ
راِء وَ  َخِدجَيَة اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد الحُمصحطَفى َوَعلى َعِليٍّّ الحُمرحَتضى َوفاِطَمَة الزَّهح

ِ الشَِّهيِد ِبَررحَبالَء َوَعِليِّ بحِن اْلحُ الحُرربح  جمحَتىب َواْلحَُسنيح َُ َسِن الح ِ َزيحِن ى َواْلَح َسنيح
َجعحَفر  الحعاِبديَن َوُُمَمَِّد بحِن َعليٍّّ الحباِقِر َوَجعحَفِر بحِن ُُمَمِّد الّصاِدِق َوُموَسى بحنِ 

ن ُموَسى الرِّضا َوُُمَمَِّد بحنِ  َِ ِليِّ بحِن ُُمَمَّد النَِّقيِّ َعليٍّّ التَِّقيِّ َوعَ  الحراِظِم َوَعليِّ بح
َتظَِر، صَ  ُن ح

ماِم امل َِ ِديِّ االح َررِيِّ َواْلحُجَِّة الحقائِِم الحَمهح َسِن بن َعليٍّّ الحَعسح َلوُت َواْلَح
 هللِا َعَليحِهمح َاََجَعنَي، اَللّ ُهمَّ واِل َمنح واالُهمح، َوعاِد َمنح عاداُهمح، وانحُصرح َمنح 
لح فَ رََج آِل ُُمَمَّد، واحنصُ  ، َوالحَعنح َمنح ظََلَمُهمح، َوعجِّ ُذل َمنح َخَذهَلُمح رح َنَصَرُهمح، واخح



َعلح  يَةَ قائِِم آِل ُُمَمَّد، واجح ِلكح اَعحداءَ آِل ُُمَمَّد، َوارحزُقحين ُرؤح ين شيَعَة آِل ُُمَمَّد، َواَهح
ياِعِه َوالرّاضنَي ِبفِ  َِتَك اي اَرحَحَم الرّ ِمنح اَتحباِعِه وَاشح  اِْحنَي .عحِلِه ِبَرْحح

الّسابع : روى الشيخ الرفعمي يف كتاب البلد االمني دعاء عن االمام زين 
العابدين )عليه السالم(، وقال: روى عنه )عليه السالم( هذا الّدعاء مقاتل 
ء ابن سليمان، وقال: َمنح دعا به مائة مرّة فلم جيب له فليلعن مقاتاًل، والّدع

 هو :

 اِل هي َكيحَف اَدحُعوََ واَََن اَََن وََكيحَف اَقحَطُع َرجائي ِمنحَك واَنحَت اَنحَت، اِل هي ِاذا ملَح 
أَلُُه فَ يُ عحطيين، اِل هي ِاذا ملَح اَدحُعَك فَ تَ  اَلحَك فَ تُ عحطيين َفَمنح َذا الَّذي َاسح َتجيَب َاسح سح

َتجيَب  ُعوُه فَ َيسح يحَك فَ تَ رحَْححين َفَمنح ل، اِل هي ِاذا ملَح اََتضرَّ ح اِلَ ل َفَمنح َذا الَّذي اَدح
َر ِلُموسى َعَليح  ِه السَّالُم َذا الَّذي اََتضرَُّ  اِلَيحِه فَ يَ رحَْحُين، اِل هي َفَرما فَ َلقحَت الحَبحح

َيين ممّا اَنَ  اَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه واَنح تُ َنجِّ َتُه َاسح فيِه َوتُ َفرَِّج َعيّن  َوَْنَّي ح
َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي . ِلَك َوَرْحح َر آِجل ِبَفضح  فَ َرجاً عاِجالً َغي ح

الثّامن : روى الّسيد ابن طاووس )رْحه هللا( يف املهج، عن االمام ُمّمد 
الباقر )عليه السالم(، قال: أتى جربئيل الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( 

هللا اعلم ايّن ما أحببت نبّياً من االنبياء كحيّب لك فأكثر من  وقال : اي نيبّ 
 قول :

عىح اَللّ ُهمَّ اِنََّك َترى َوال تُرى واَنحَت اِبلحَمنحظَِر االحعحلى، َواَنَّ اِلَيحَك الحُمن حَتهى َوال رُّجح
ُمحيا، َوَربِّ  ََ وىل، واَنَّ َلَك الحَمماَت َوالح َُ وذُ ِبَك اَنح اَُذلَّ اَعُ واَنَّ َلَك االحِخرََة َواالح

زى .  اَوح اُخح

الّتاسع : روى الرفعمي يف البلد االمني دعاء عن االمام موسى الراظم 
 )عليه السالم( وقال: انّه دعاء عظيم الّشأن سريع االجابة، وُهو :



ياِء إليحَك َوُهَو الت َّوححيُد َوملَح اَعحِصَك يف  شح ََ  اَب حَغِض اَللّ ُهمَّ ِايّن اَطَعحُتَك يف َاَحبِّ االح
نَ ُهما اي َمنح اِلَيحِه َمَفّري آِميّن ممِّ  ُر فَاغحِفرح ل ما بَ ي ح ياِء اِلَيحَك َوُهَو الحُرفح شح ََ ا االح

 ِمينِّ الحَيسرَي ِمنح ِلَ الحَرثرَي ِمنح َمعاصيَك واق حَبلح َفزِعحُت ِمنحه اِلَيحَك، اَللّ ُهمَّ اغحِفرح 
في َوالسََّنَد، َواي  طاَعِتَك اي ُعدَّيت ُدوَن الحُعَدِد، َواي َرجائي َوالحُمعحَتَمَد، َواي َكهح

ُه ُكُفواً لَ  واِحُد اي َاَحُد، اي ُقلح ُهَو هللاُ َاَحٌد َاهللُ الصََّمُد ملَح يَِلدح َوملَح يُوَلدح َوملَح َيُرنح 
تَ ُهمح ِمنح َخلحِقَك َوملَح ََتحَعلح  اَُلَك حِبَقِّ َمِن اصحطََفي ح َخلحِقَك ِمث حَلُهمح َاَحداً  َاَحٌد، َاسح

اَُلكَ  ُلُه، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح َعَل يب ما اَنحَت اَهح دانِيَِّة اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه َوتَ فح  اِبلحَوحح
 َُ ى َوالح َتَججح الحُرربح َت ِبِه َعلى َُممََّديَِّة الحبَ يحضاِء َوالحَعَلوِيَِّة الحُعلحيا َوِِبَميِع َما احح

َتُه َعنح َخلحِقَك فَ َلمح ََيحرُجح ِمنحَك ِااّل اِلَيحَك، صَ  ِم الَِّذي َحَجب ح سح َِ ََ َواِبالح لِّ ِعباِد
َعلح ل ِمنح اَمحري فَ َرجاً وَُمَرجاً  َتِسُب َوارحزُقحين مِ َعلى ُُمَمِّد َوآلِِه َواجح نح َحيحُث َاحح

َتِسُب، اِنََّك تَ رحُزُق َمنح َتشاءُ ِبَغريحِ ِحساب .   سل حاجتك مثّ َوِمنح َحيحُث ال َاحح
. 

العاِشر : روى الرفعمي يف املصباح دعاء وقال: قد أورد الّسيد ابن طاووس 
قر هذا الّدعاء لالمن من الّسلطان والبالء وظهور االعداء، وخلوف الف

وضيق الّصدر، وهو من أدعية الصحيفة الّسجاديّة، فاد  به إذا خفت أن 
 يضرَّ شيء ممّا ذكر، وُهو هذا الّدعاء :

ثَأُ بِِه َحدُّ الشَّداِئِد، َواي َمنح يُ لح  َتَمُس ِمنحُه اي َمنح حُتَلُّ ِبِه ُعَقُد الحَمرارِِه، َواي َمنح يُ فح
رَُج ِاىل َروحِح الحَفرَِج، َذلَّ  عاُب، َوَتَسب ََّبتح بِ اَلمخح َرِتَك الصِّ ُلطحِفَك تح لُِقدح

ياءُ  شح ََ رَِتَك الحَقضاُء، َوَمَضتح َعلى ِاراَدِتَك االح باُب، َوَجرى ِبُقدح سح ََ َفِهَي  ،االح
َزِجَرٌة، اَنحَت الحَمدح  ِيَك ُمن ح ُعوُّ ِبَِشيَِّتَك ُدوَن قَ وحِلَك ُمؤحَتََِرٌة، َوإبِِراَدِتَك ُدوَن نَ هح

زَ ُ لِلحمُ  ُِلّماِت، ال يَ نحَدِفُع ِمنحها ِاالّ ما َدفَ عحَت، وَ  ِهّماِت، واَنحَت الحَمفح
ال يَ نحَرِشُف امل

ُلُه، َواملَّ يب ما قَ  دح ِمنحها ِااّل ما َكَشفحَت، َوَقدح نَ َزَل يب اي َربِّ ما َقدح َترأََّدين ثِقح
 ، َتُه َعَليَّ َرِتَك اَوحَردح ِدَر ِلما َوِبُسلحطاِنَك َوجَّ بَ َهَظين َْححُلُه، َوِبُقدح َتُه ِاَلَّ، َفال ُمصح هح

َت، َوال فاِتَح ِلما اَغحَلقحَت، َوال ُمغحِلَق ِلما فَ َتححتَ  ، اَوحَردحَت، َوال صاِرَف ِلما َوجَّهح



َر ِلما َعسَّرحَت، َوال َنِصَر ِلَمنح َخَذلحَت، َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد وآلِِه، َواحف ح  َتحح َوال ُمَيسِّ
َمِّ حِبَوحِلَك، َواَنِلح  ل ِسرح َعيّن ُسلحطاَن اهلح َن اي َربِّ ابَب الحَفرَِج ِبَطوِلَك، َواكح ين ُحسح

 النَّظَِر في ما َشَروحُت، َواَِذقحين َحالَوَة الصُّنحِع في ما َساَلحُت ، َوَهبح ل ِمنح َلُدنحكَ 
ََ َُمحرَ  َعلح ل ِمنح ِعنحِد ًة َوَفرجاً َهنيئاً، َواجح هِتماِم جاً َوِحّياً، َوال تَ َرْحح َِ َغلحين اِبالح شح

ِتعحماِل ُسنَِّتَك فَ َقدح ِضقحُت ِلما نَ َزَل يب اي َربِّ َذرح  عاً، َعنح َتعاُهِد فُ ُروِضَك، َواسح
ِف ما ُمنيُت ِبِه،  ِل ما َحَدَث َعليَّ ََهّاً، واَنحَت الحقاِدُر َعلى َكشح َتألُت حِبَمح وامح

تَ وحِجبحهُ ِمنحَك، اي ذَ َوَدفحِع ما َوقَ عحُت فيهِ  ا الحَعرحِش الحَعظيِم، ، فاَف حَعلح يب ذِلَك َوِانح ملَح َاسح
 َوَذا الحَمنِّ الحَررمِي، فَاَنحَت قاِدٌر اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، آمنَي َربَّ الحعاَلمنَي .

اْلادي عشر : قال الرفعمي يف البلد االمني: هذا دعاء صاِحب االمر 
 قد عّلمه سجيناً فأطلق سراحه :)عليه السالم( و 

َفاُء، َوانحَرَشَف الحِغطاُء، َوان حَقَطَع الرَّجاُء، َوضاقَ  ِت اِل هي َعظَُم الحَبالُء، َوبَرَِح اخلح
رحُض، َوُمِنَعِت السَّماءُ  ََ َترى، َوَعَليح ، االح َتعاُن، َواِلَيحَك الحُمشح َك واَنحَت الحُمسح
ِة والرَّخ ِر اِء، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، اُوِل الحُمَعوَُّل يف الشِّدَّ مح ََ  االح

، فَ َفرِّجح َعن َتنا ِبذِلَك َمنحزِلَتَ ُهمح ، َوَعرَّف ح ا حِبَقِِّهمح فَ َرجاً الَّذيَن فَ َرضحَت َعَليحنا طاَعتَ ُهمح
ِح الحَبَصِر اَوح ُهَو اَق حَرُب، اي ُُمَمَُّد اي َعلِ   اي َعِليُّ اي يُّ عاِجاًل َقريبًا َكَلمح

ِفياين فَِانَُّرما كاِفياِن، َوانحُصراين فَِانَُّرما َنِصراِن، اي َموحالَن اي ص  ُُمَمَّدُ  اِحَب اِكح
ين، الّساَعَة الّساَعَة الّسا ين اَدحرِكح ين اَدحرِكح َعَة، الزَّماِن، الحَغوحَث الحَغوحَث الحَغوحَث، اَدحرِكح

 َن .اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، حِبَقِّ ُُمَمَّد َوآلِِه الطّاِهريالحَعَجَل الحَعَجَل الحَعَجل، 

الثّاين عشر : وقال الرفعمي أيضاً يف املصباح: هذا دعاء املهدي صلواُت 
 هللا عليِه :

َق النِّيَِّة، َوِعرحفاَن ا ُرحَمِة، اَللّ ُهمَّ ارحزُقحنا تَ وحفيَق الطّاَعِة، َوبُ عحَد الحَمعحِصَيِة، َوِصدح ْلح
ِتقاَمةِ  سح َِ ُدى َواالح نا اِبهلح رِمح رح ، َواَكح َح َوَسدِّدح اَلحِسنَ َتنا اِبلصَّواِب َواْلِح َمِة، َوامح اَل

ُففح  َهِة، َواكح َراِم َوالشُّب ح رح بُطُونَنا ِمَن اْلح  اَيحِديَنا َعِن قُ ُلوبَنا اِبلحِعلحِم َوالحَمعحرَِفِة، َوَطهِّ



ُددح الظُّلحِم َوالسَّرَِقِة، َواغحُضضح اَبح  ِيانَِة، َواسح اَعنا َعِن صاَرَن َعِن الحُفُجوِر َواخلح  َاْسح
ِد َوالنَّصيَحِة، َوَعَلى الحُمت َ  ِد اللَّغحِو َوالحِغيَبِة، َوتَ َفضَّلح َعلى ُعَلمائِنا اِبلزُّهح ُهح َعلِّمنَي اِبْلح

تِّباِ  َوالحَموحِعظَِة، َوعَ  َِ َتِمعنَي اِبالح ِلمنَي لَوالرَّغحَبِة، َوَعَلى الحُمسح ى َمرحَضى الحُمسح
فاِء َوالرّاَحِة، َوَعلى َموحاتُهمح اِبلرَّأَفِة َوالرَّْححَِة، َوَعلى َمشاَِيِنا اِبلحَوق اِر اِبلشِّ

َياِء َوا َنبَِة َوالت َّوحبَِة، َوَعَلى النِّساِء اِبْلح َِ لحِعفَِّة، َوَعَلى َوالسَّريَنِة، َوَعَلى الشَّباِب اِبالح
غحِنياِء ابِ  ََ ِر لتَّواُضِع َوالسََّعِة، َوَعَلى الحُفَقراِء اِبلصَّربحِ َوالحَقناَعِة، َوعَ االح َلى الحُغزاةِ اِبلنَّصح

ِل َوالشَّفَ  َمراِء اِبلحَعدح َُ الِص َوالرّاَحِة، َوَعَلى االح َسراِء اِبخلَح َُ َقِة، َوالحَغَلَبِة، َوَعَلى االح
ِن السّ  نحصاِف َوُحسح َِ زُّّواِر يف الزّاِد ريَِة، َوابِرَح لِلحُحّجاِج َوالَوَعَلى الرَِّعيَِّة اِبالح

َتِ  ِلَك َوَرْحح َرِة، بَِفضح جِّ َوالحُعمح َك اي اَرحَحَم َوالن ََّفَقِة، َواقحِض ما اَوحَجبحَت َعَليحِهمح ِمَن اْلَح
 الرّاِْحنَي .

 الثّالث عشر : يف املهج: اّن هذا دعاء اْلّجة )عليه السالم( :

ِر َصلِّ َعلى ُمَُ اِل هي حِبَقِّ  ََ يف الحبَ رِّ َوالحَبحح ََ َوحِبَقِّ َمنح َدعا مَّد َوآِلِه َمنح َنجا
الحُمؤحِمننَي  تٌ َفضَّلح َعلى فُ َقراِء الحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت اِبلحَغناِء َوالث َّرحَوِة، َوَعلى َمرحَضى

ياِء الح  َحِة، َوَعلى َاحح فاِء َوالصِّ ناِت اِبللُّطحِف ُمؤحِمننَي َوالحُمؤحمِ والحُمؤحِمناِت اِبلشِّ
ِء َوالحَرَرِم َوَعلى اَمحواِت الحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت اِبلحَمغحِفَرِة َوالرَّْححَِة، َوَعلى ُغَراب

 عنَي .الحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت اِبلرَّدِّ ِاىل اَوحطاهِنِمح ساِلمنَي غاَّننَي ِبَُحمَّد َوآلِِه َاَجحَ 

ابع عشر : قال الّسيد عليخان يف الرلم الطّّيب: هذه استغاثة ابْلّجة الرّ 
صاحب العصر صلوات هللا عليه، صّل أينما كنت ركعتني ابْلمد وما شئت 

 من الّسور، مثّ قف مستقبل القبلة حتت السماء وقل :

بَ رَكاتُُه الحقاِئَمُة الّتامَُّة وَ  َسالُم هللِا الحراِمُل الّتامُّ الّشاِمُل الحعامُّ، َوَصَلواتُُه الّدائَِمةُ 
ِدِه، َوُساللَِة َعلى ُحجَِّة هللِا َوَولِيِِّه يف اَرحِضِه َوِبالِدِه، َوَخليَفِتِه َعلى َخلحِقِه َوِعبا

َوِة، صاِحِب الزَّماِن َوُمظحِهِر االحُيانِ  َرِة َوالصَّفح راِم  ،الن ُّبُ وَِّة َوبَِقيَِّة الحِعت ح َوُمَلقِِّن َاحح
ِة الحقائِمِ الح  ِل يف الطُّوِل َوالحَعرحِض، َواْلحُجِّ رحِض َوَنِشِر الحَعدح ََ ِر االح  ُقرحآِن، َوُمَطهِّ



ئِمَِّة الطّاِهريَن الحَوِصيِّ ابحِن  ََ ، َوابحِن االح َتظَِر الحَمرحِضيِّ ماِم الحُمن ح َِ ِديِّ االح الحَمهح
اِدي الحَمعحُصوِم ابحنِ  ِصياِء الحَمرحِضّينَي اهلح وح ََ ُداةِ الحمَ  االح ِئمَِّة اهلح ََ عحُصومنَي، السَّالُم االح

َعفنَي، السَّالُم َعَليحَك اي ُمِذلَّ الحراِفرينَ  َتضح  َعَليحَك اي ُمِعزَّ الحُمؤحِمننَي الحُمسح
يَن الظّاِلمنَي، اَلسَّالمُ َعَليحَك اي َموحالَي اي صاِحَب الزَّماِن، السَّالمُ َعلَ  يحَك الحُمَتَرربِّ

اَي بحَن  َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن اَمرِي الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعَليحكَ  اَي بحنَ 
ئِمَِّة اْلحَُججِ  ََ راِء َسيَِّدِة ِنساِء الحعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن االح  فاِطَمَة الزَّهح

َلحِق َاَجحَعنَي، اَ  ماِم َعَلى اخلح َِ الَي َسالَم ُُمحِلص لسَّالمُ َعَليحَك اي َموح الحَمعحُصومنَي َواالح
ِدىُّ قَ وحاًل َوِفعحاًل، َواَنحَت الَّذي ََتحالَ  ماُم الحَمهح َِ َهُد اَنََّك االح َُ َلَك يف الحواليَِة، َاشح
اًل بَ عحَد ما ُمِلَئتح ظُلحماً َوَجوحراً، فَ َعجََّل هللُا فَ َرَجَك َوَسهَّ  طًا َوَعدح رحَض ِقسح ََ َل االح

ََ فَ ُهَو اَ َُمح  َدُق َرَجَك َوقَ رََّب َزماَنَك وََكث ََّر اَنحصاَرََ َواَعحواَنَك، َوَاْنحََز َلَك ما َوَعَد صح
رحِض َوَْنحَعلَ »الحقائِلنَي  ََ ِعُفوا يف االح ُتضح ُهمح اَِئمًَّة َونُريُد اَنح ََّنُنَّ َعَلى الَّذيَن اسح

 حاَجيت َكذا الزَّماِن اَي بحَن َرُسوِل هللاِ  اي َموحالَي اي صاِحبَ « َوَْنحَعَلُهُم الحوارِثنيَ 
َفعح ل يف َْناِحها فَ َقدح  )َواذُكر حاَجتك عوض كلمة كذا وكذا(وََكذا  فَاشح

ُبوَلًة َوَمقامًا َُمح  ُت اِلَيحَك حِباَجيت لِِعلحمي اَنَّ َلَك ِعنحَد هللِا َشفاَعًة َمقح ُموداً، تَ َوجَّهح
َتصَُّرمح ابَِ  رِِه َوارحَتضاُكمح ِلِسرِِّه، َواِبلشَّأِن الَّذي لَ فَِبَحقِّ َمِن اخح َنُرمح مح ُرمح ِعنحَد هللِا بَ ي ح

ِف ُكرحَبيت َنُه، َسِل هللَا َتعاىل يف ُْنحِح طَِلَبيت َوِاجابَِة َدعحَويت وََكشح وسل ما  . َوبَ ي ح
 تريد فانّه، يقضى إن شاء هللا .

 اُلوىل من هذه الّصالة ُسورة اَنّ أقول: االحسن أن يقرأ بعد اْلمد يف الرّكعة ا
 فَ َتحنا، َويف الثانية ِاذا جاء َنصر هللِا َوالَفتحح .

 : الفَْصُل الثّاِمن

 .(في المناجيات: الخمس َعَشرة لموالنا علّي بن الُحسين )عليهما السالم 



رْحه هللا( يف البحار: وجدهتا مرويّة عنه )عليه السالم( ) قال العالمة اجمللسي
 . ب بعض االصحاب رضواُن هللا َعَليهميف كت

 « مناجاة التّائِبينَ » المناجاة االُولى : 

طااي ثَ وحَب َمَذلَّيت، َوَجلََّلىِن التَّباُعُد ِمنحَك لِباسَ  َرَنيت،   اِل هي اَلحَبَستحىِن اخلَح َمسح
ِيِه بِتَ وحبَة ِمنحَك اي اََملي ، َواَماَت قَ لحيب َعظيُم ِجناَييت َييت، وَ فََاحح بُ غحَييت َواي ُسؤحل َوُمن ح

َرََ جاِبراً، َوَقدح  ري َغي ح ََ غاِفراً، َوال اَرى ِلَرسح فَ َو ِعزَِّتَك ما َاِجُد ِلُذنُويب ِسوا
َنبَِة اِلَيحَك، َوَعنَ وحتُ  َِ ِترانَِة َلَديحَك، فَِانح طَ  َخَصعحُت اِبالح سح َِ َردحَتين ِمنح ابِبَك اِبالح

َليت اَُعوُذ، َفوا َاَسف َرَددحَتين َعنح َجناِبَك فَِبَمنح  فَِبَمنح اَُلوُذ، َوِانح  اُه ِمنح َخجح
نحِب  اَُلَك اي غاِفَر الذَّ ِتاحي، اَسح َوافحِتضاحي، َووا هَلحفاُه ِمنح ُسوِء َعَملي َواجح

تُ رَ  َرائِِر، َوَتسح َليَّ  عَ الحَربرِي، َواي جاِبَر الحَعظحِم الحَرسرِي، اَنح تَ َهَب ل ُموِبقاِت اْلح
 ََ ِر ، َوَغفح ََ ِو َهِد الحِقياَمِة ِمنح بَ رحِد َعفح  َوال فاِضحاِت السَّرائِِر، َوال ُُتحِلين يف َمشح
َِتَك، وَ  ، اِل هي ظَلِّلح َعلى ُذنُويب َغماَم َرْحح ََ اَرحِسلح تُ عحِرين ِمنح ََجيِل َصفحِحَك َوَسِتحِ

 ِاىل َموحالُه، اَمح َهلح لحَعبحُد االحِبُق ِاالّ َعلى ُعُيويب َسحاَب رَأفَِتَك اِل هي َهلح يَ رحِجُع ا
نحِب تَ وحبَةً فَِاينّ  َوِعزَِّتَك  جُيريُهُ ِمنح َسَخِطِه َاَحٌد ِسواُه، اِل هي ِانح كاَن النََّدُم َعَلى الذَّ

طي َئِة ِحطًَّة فَِايّن َلَك ِمَن  ِتغحفاُر ِمَن اخلَح سح َِ ِمَن الّناِدمنَي، َوِانح كاَن االح
، تُ  ،تَ غحِفرينَ الحُمسح  َرِتَك َعَليَّ بح َعَليَّ َوحِبِلحِمَك َلَك الحُعتحىب َحىّت تَ رحضى، اِل هي ِبُقدح

، اعحُف َعيّن َوِبِعلحِمَك يب ََ ابابً ِاىل اَرحِفقح يب اِل هي اَنحَت الَّذي فَ َتححتَ  ،َعىنِّ  لِِعباِد
َتهُ  ََ َْسَّي ح ِو ُر َمنح اَغحَفَل «ًة َنُصوحاً  تَ وحبَ ُتوبُوا ِاىَل هللاِ »الت َّوحبََة، فَ ُقلحَت  َعفح ، َفما ُعذح

ُسنِ  ََ فَ لحَيحح ُو ُدُخوَل الحباِب بَ عحَد فَ تحِحِه، اِل هي ِانح كاَن قَ ُبَح الذَّنحُب ِمنح َعبحِد  الحَعفح
ََ فَ تُ بحَت َعَليحِه، َوتَ َعرََّض ِلَمعحُروفِ  ، اِل هي ما اَََن اِبَوَِّل َمنح َعصا ََ َك ِمنح ِعنحِد

َت َعَليحِه، اي جُميَب الحُمضحطَرِّ، اي كاِشَف، الضُّرِّ اي َعظيَم الحربِّ، اي َعلَفجُ  يماً ِبا دح
ََ وََكَرِمَك اِلَيحكَ  َفعحُت ِِبُوِد َتشح ِتحِ، ِاسح رِّ، اي ََجيَل السِّ َوتَ َوسَّلحُت ِِبَناِبَك  ،يف السِّ

َتِجبح ُدعائي َوال ُُتَيِّ  َك َلَديحَك، فَاسح ، َوتَ َقبَّلح تَ وحَبيت وََكفِّرح بح فيَك َرجائيَوتَ َرْحُِّ
َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  َخطي َئيت ِبَنَِّك َوَرْحح

 « ُمناجاة الّشاكين» الثّانية : 



طيَئِة ُمباِدَرًة، َوِبَعاصيكَ  ُرو نَ فحساً اِبلسُّوِء اَّماَرًة، َوِاىَل اخلَح  ُموَلَعًة، اِل هي اِلَيحَك َاشح
وَ َوِلَسخَ  ََ اَهح ُلُك يب َمساِلَك الحَمهاِلِك، َوََتحَعُلين ِعنحَد َن هاِلك،  ِطَك ُمتَ َعرَِّضًة، َتسح

َمِل، ِانح َمسََّها الشَّرُّ ََتحزَ ُ  ََ ُر ََتحَنُع، َمّياَلًة َوِانح ، َكثريََة الحِعَلِل، َطويَلةَ االح َي ح  َمسََّها اخلح
ِو مَمحُلؤًة اِبلح  رِ ِاىَل اللَِّعِب َوالَلَّهح ِو، ُتسح َلِة َوالسَّهح َوحبَِة َوُتَسّوُِفين اِبلت َّوحبَِة،   ُ  َغفح يب ِاىَل اْلح

واِس صَ  ََ اِبلحَوسح ُرو اِلَيحَك َعُدّواً ُيِضلُّين، َوَشيحطاَنً يُ غحويين، َقدح َماَل ري، اِل هي َاشح دح
َوى، َويُ َزيُِّن ل ُحبَّ  نحيا َوَُيُوُل بَ يحين ا َوَاحاَطتح َهواِجُسُه ِبَقلحيب، يُعاِضُد ِلَ اهلح لدُّ

واِس ُمتَ َقلِّ  ُرو قَ لحباً قاِسياً َمَع الحَوسح َ الطّاَعةِ َوالزُّلحفى، اِل هي اِلَيحَك َاشح باً، َواِبلرَّيحِن َوبَ نيح
اُِمًَة، َوالطَّبحِع ُمتَ َلبِّساً، َوَعيحناً َعِن الحُبراِء ِمنح َخوحِفَك جاِمَدًة، ِو ِاىل ما َيٌسرُّها ط

َرِتَك، َوال َْناَة ل ِمنح َمرارِِه الدُّنحيا ِاالّ اِل  هي ال َحوحَل ل َوال قُ وََّة ِااّل ِبُقدح
َمِتكَ  َمِتَك َونَفاِذ َمِشيَِّتَك، اَنح ال ََتحَعلَ ، ِبِعصح أُلَك بَِبالَغِة ِحرح ََ فََاسح ين لَِغريحِ ُجوحِد

ِ َغَرضاً، وَكُ  ََ َين لِلحِف عح ُمتَ َعرِّضاً، َوال ُتَصريِّ ََ داِء َنِصراً، َوَعَلى نح ل َعَلى االح
ُمازي َوالحُعُيوِب ساتِراً، َوِمَن الحَبالِء واِقياً، َوَعِن الحَمعاصي عاِصمًا ِبرَأحفَِتكَ  ََ  الح

َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  َوَرْحح

 «ُمناجاة الخآئِفيَن » الثّاِلثة : 

ََ بَ عحَد االحُياِن ِبَك تُ َعذِّ  ََ تُ ب َ اِل هي اََترا عُِّدين، اَمح َمَع َرجائي ُبين، اَمح بَ عحَد ُحيّب ِااّي
ِلُمين، حاشا لِ  ََ ُتسح ِو ِتجاَريت ِبَعفح َِتَك َوَصفحِحَك حَتحرُِمين، اَمح َمَع اسح ِهَك لَِرْحح َوجح

َتها ملَح ينالحَررمِي اَنح ُُتَيَِّبين، لَيحَت ِشعحري اَلِلشَّقاِء َوَلَدتحين اُّمي، اَمح لِلحَعناِء َرب َّتح  ، فَ َلي ح
ِل السَّعاَدِة َجَعلحَتين َوِبُقرح  ُت اَِمنح اَهح َتين َعِلمح ين َوملَح تُ َربِّين، َولَي ح ِبَك َوِجواِرََ تَِلدح
َتين، فَ َتِقرَّ ِبذِلَك َعيحين َوَتطحَمِئنَّ َلهُ نَ فحسي، اِل هي َهلح ُتَسوِّدُ  ُوُجوهاً َخرَّتح  َخَصصح

ََ َوجَ  ساِجدًة لَِعَظَمِتَك، اَوح  اللَِتَك، اَوح ُُتحِرُس اَلحِسَنًة َنطََقتح اِبلثَّناِء َعلى جَمحِد
اعاً تَ َلذََّذتح ِبَسم ِرََ َتطحَبُع َعلى قُ ُلوب انحَطَوتح َعلى َُمَبَِّتَك، اَوح ُتِصمُّ َاْسح اِ  ذِكح

َها االحماُل اِلَيحَك َرجاَء رَأفَ  َك، اَوح تُعاِقُب اَبحداَنً تِ يف ِاراَدِتَك، اَوح تَ ُغلُّ اَُكفًَّا َرفَ َعت ح
َعِمَلتح ِبطاَعِتَك َحىّت َنََِلتح يف جُماَهَدِتَك، اَوح تُ َعذُِّب اَرحُجاًل َسَعتح يف 
تاق َِتَك، َوال حَتحُجبح ُمشح ديَك اَبحواَب َرْحح يَك ِعباَدِتَك، اِل هي ال تُ غحِلقح َعلى ُمَوحِّ

يَِتَك، اِل ه ََ َعِن النَّظَِر ِاىل ََجيِل ُرؤح َكيحَف ُتِذهلُّا ِبَهانَِة   ي نَ فحٌس اَعحَززحهَتا بِتَ وححيِد



راِنَك، َوَضمرٌي ان حَعَقَد َعلى َمَودَِّتَك َكيحَف حُتحرِقُُه حِبَراَرِة نرياِنَك، اِل هي َاِجرحين  ِهجح
ُن، اي َجبّ  ُر اِمنح أليِم َغَضِبَك َوَعظيِم َسَخِطَك اي َحنّاُن اي َمنّاُن، اي َرحيُم اي َرْحح
َِتَك َمنح َعذاِب الّناِر َوَفضيَحِة الحعارِ  ين ِبَرْحح ، ِاَذا اي قَ ّهاُر، اي َغّفاُر اي َستّاُر، ْنَِّ

واُل، َوقَ ُرَب  هح ََ واُل َوهاَلِت االح حح ََ راِر، َوحاَلِت االح شح ََ ياُر ِمَن االح خح ََ تاَز االح امح
ُمحِسُنوَن َوبَ ُعَد الحُمسي ُئوَن، َوُوفّ َيتح ُكلُّ نَ فح  َُ   َوُهمح ال يُظحَلُموَن .س ما َكَسَبتح الح

 « ُمناجاة الّراِجين» الّرابِعَة : 

َبَل َعَليح  ِه قَ رَّبَُه اي َمنح ِاذا َسأَلَُه َعبحٌد اَعحطاُه، َوِاذا اَمََّل ما ِعنحَدُه بَ لََّغُه ُمناُه، َوِاذا اَق ح
ياِن َستَ َر َعلى َذنحِبِه ، َواَدحَنهُ  َسَبُه َوَغطّاُه، وَ َوِاذا جاَهَرُه اِبلحِعصح ِاذا تَ وَكََّل َعَليحِه َاحح

ََ َفما قَ َري حَتُه، َوَمِن الَّذي اَنخَ   وََكفاُه، اِل هي َمِن الَّذي نَ َزَل ِبَك ُملحَتِمسًا ِقرا
َتُه، َاَُيحُسنُ  لَي ح ََ َفما اَوح ُروفاً  بِباِبَك ُمرحَتَِيًا َندا َبِة َمصح َي ح اَنح اَرحِجَع َعنح ابِبَك اِبخلح

َي حرُ وَ  َرََ َواخلح ساِن َموحُصوفاً، َكيحَف اَرحُجو َغي ح حح َِ ََ َموحىًل اِبالح ُت اَعحِرُف ِسوا ُكلُُّه   َلسح
ُر َلَك، أَاَقحَطُع َرجائي ِمنحَك َوَقدح اَوح  مح ََ َلحُق َواالح ََ َواخلح ُل ِسوا ، وََكيحَف اَُؤمِّ ََ َتين بَِيِد لَي ح

قِ  ِلَك اَمح تُ فح أَلحُه ِمنح َفضح اي َمنح َسِعَد ، بحِلكَ ُرين ِاىل ِمثحلي َواَن َا اَعحَتِصُم حِبَ ما ملَح َاسح
ََ وَ  تَ غحِفُروَن، َكيحَف اَنحسا َمِتِه الحُمسح َق بِِنقح َِتِه الحقاِصُدوَن، َوملَح َيشح ملَح تَ َزلح ذاِكري، ِبَرْحح

ُو َعنحَك َواَنحَت ُمراِقيب، اِل هي ِبَذيحِل َكَرِمَك اَعحَلقحُت  ََ يَ وََكيحَف اهلح دي، َولِنَ يحِل َعطااي
 ََ ِلصحين ُِباِلَصِة تَ وححيِد َعلحين ِمنح صَ  ،َبَسطحُت اََملي، فََاخح ، اي َمنح  َواجح ََ َوِة َعبيِد فح

رَ  ُعوٍّ، ُكلُّ هاِرب اِلَيحِه يَ لحَتِجُئ، وَُكلُّ طاِلب ِااّيهُ يَ رحََتي، اي َخي حَر َمرحُجوٍّ َواي اَكح َم َمدح
ُتوٌح ِلداعيهِ َواي َمنح ال يَ ُردُّ سا ، َوِحجابُهُ َمرحُفوٌ  ئَِلهُ َوال َُيَيُِّب اِمَلُه، اي َمنح اببُهُ َمفح

اَُلَك ِبَرَرِمَك اَنح ََتُنَّ َعَليَّ ِمنح َعطاِئَك ِبا َتِقرُّ بِِه َعيحين، وَ  ِمنح َرجاِئَك لِراجيِه، اَسح
نحيا، َوََتحُلو بِِه ِبِه َعلَ  ِبا َتطحَمِئنُّ ِبِه نَ فحسي، َوِمَن الحَيقنِي ِبا تُ َهوِّنُ  يَّ ُمصيباِت الدُّ

َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  َعنح َبصرَييت َغَشواِت الحَعمى، ِبَرْحح

 « ُمناجاة الّراِغبين» الخاِمسة : 

نح  َك، َواِ اِل هي ِانح كاَن َقلَّ زادي يف الحَمسرِي اِلَيحَك فَ َلَقدح َحُسَن َظيّن اِبلت َّوَكُِّل َعَليح 
َعَرين اِبالحمحِن ِمنح نِقح  َمِتَك، كاَن ُجرحمي َقدح َاخاَفين ِمنح ُعُقوبَِتَك فَِانَّ َرجائي َقدح َاشح



ُن ثَِقيت بَِثواِبَك، َواِ  نح اَنَمتحيِن َوِانح كاَن َذنحيب َقدح َعَرَضين لِِعقاِبَك فَ َقدح اَذَنين ُحسح
ِتعحداِد لِِلقاِئَك ف َ  سح َِ َلُة َعِن االح َرَرِمَك َوآالِئَك، َوِانح َقدح نَ ب ََّهتحىِن الحَمعحرَِفُة بِ الحَغفح

َرى الحغُ  ياِن َوالطُّغحياِن فَ َقدح اَنَسين ُبشح َنَك فَ رحط الحِعصح راِن اَوحَحَش ما بَ يحين َوبَ ي ح فح
ِسَك، َواَب حَتِهُل اِلَيحَك ِبعَ  ِهَك َواِبَنحواِر ُقدح اَُلَك ِبُسُبحاِت َوجح ِف واطِ َوالرِّضحواِن، َاسح

راِمكَ  ُلهُ ِمنح َجزيِل اِكح ََ اَنح حُتَقَِّق َظيّن ِبا اَُؤمِّ َِتَك َوَلطاِئِف ِبرِّ َوََجيِل اِنحعاِمَك  ،َرْحح
رٌِّض لِنَ َفحاِت يف الحُقرحّب ِمنحَك َوالزُّلحفى َلَديحَك َوالَّتَمُتعِّ اِبلنَّظَِر اِلَيحَك، َوها اَن َا ُمتَ عَ 

ََ َوُلطحِفَك، فار  ِمنح َسَخِطَك ِاىلَروحِحَك َوَعطحِفَك، َوُمن ح  ، َتِجٌع َغيحَث ُجوِد ََ  ِرضا
َتِقٌر ِاىل  َسَن ما َلَديحَك، ُمَعوٌِّل َعلى َمواِهِبَك، ُمفح هاِرٌب ِمنحَك اِلَيحَك، راج َاحح
ُه، َوما َوَهبحَت ل ِمنح َكَرِمَك فَ  مح ِلَك فَ َتمِّ ال رِعايَِتَك، اِل هي ما َبَداحَت بِِه ِمنح َفضح

َتهُ ِمنح قَبي ُه، َوما َعِلمح ِترح لُبحُه، َوما َستَ رحتَُه َعَليَّ حِبِلحِمَك َفال تَ هح ، ِح ِفعحلي فَاغحِفرحهُ َتسح
س ُتَك طاِمعاً يف ِاحح َتَجرحُت ِبَك ِمنحَك، اَتَ ي ح َفعحُت ِبَك اِلَيحَك، َواسح َتشح اِنَك، اِل هي ِاسح

َتسِقيًا وابِ  ِتناِنَك، ُمسح ِطرًا َغماَم َفضح راِغبًا يف امح َتمح ِلَك، طالِباً َل َطوحِلَك، ُمسح
اِت ِمنح  ريح ، ُملحَتِمسًا َسيِنَّ اخلَح ََ َمرحضاَتَك، قاِصدًا َجناَبَك، وارِدًا َشريَعَة رِفحِد
َتريناً  َهَك، طارِقًا ابَبَك، ُمسح َرِة ََجاِلَك، ُمريدًا َوجح ، واِفدًا ِاىل َحضح ََ ِعنحِد

ُلُه ِمَن الحَمغحِفَرِة َوالرَّْححَةِ ، لَِعَظَمِتَك َوَجالِلكَ  َعلح يب  فَاف حَعلح يب ما اَنحَت اَهح َوال تَ فح
َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي . َمِة ِبَرْحح ُلُه ِمنح الحَعذاِب َوالن َّقح  ما اَََن اَهح

 « ُمناجاة الّشاِكرين» الّساِدسة : 

ِرََ تَتابُُع  صاِء ثَناِئَك فَ يحُض َطوحِلَك، َواَعحَجَزين َعنح ِاحح اِل هي اَذحَهَلين َعنح اِقاَمِة ُشرح
ِر َعوارِ  ، َواَعحياين َعنح َنشح ََ ََ َتراُدُف َعواِئِد ِر َُماِمِد ِلَك، َوَشَغَلين َعنح ذِكح ِفَك َفضح
، َوَشِهَد َتوال اايديَك، َوهذا َمقاُم َمِن اعحتَ َرَف ِبُسُبوِغ الن َّعحماِء َوقابَ َلها اِبلت َّقحصريِ 

ييِع، َواَنحَت الرَّؤوُف الرَّحيُم الحب َُّر الحَررمُي، اعَ  اِل َوالتَّضح َهح َِ ِسِه اِبالح لَّذي ال لى نَ فح
، َُيَيُِّب قاِصديِه َوال َيطحُرُد َعنح ِفنائِِه اِمليِه، ِبساَحِتَك حَتُ ُّ رِحاُل الرّاجنيَ 

تَ رحِفديَن، َفال تُقاِبلح ام ايِس، َوال الَنا ابِ َوِبَعرحَصِتَك َتِقُف اماُل الحُمسح َِ ييِب َواالح لتَّخح
ري بحالِس، اِل هي َتصاَغَر ِعنحَد َتعاظُِم االِئَك ُشرح َِ نا ِسرحابَل الحُقُنوِط َواالح  تُ لحِبسح
ري، َجلََّلتحين نَِعُمَك ِمنح اَنحواِر االح  راِمَك ِااّيَي ثَنائي َوَنشح ُياِن َوَتضاَءَل يف َجنحِب اِكح



َك َقالِئَد ال حُتَلُّ، يَّ َلطاِئُف ِبّرََ ِمَن الحِعزِّ ِكَلاًل، َوقَ لََّدتحين ِمنَ نُ ُحَلاًل، َوَضَرَبتح َعلَ 
صاِئها، َونَ عحما ََ ََجٌَّة َضُعَف ِلساين َعنح ِاحح ََ  َوَطوَّقَ تحين اَطحواقًا ال تُ َفلُّ َفآالُؤ ُؤ

ِتقحصاِئها، َفرَ  اًل َعِن اسح مي َعنح ِادحراِكها َفضح َف ل بَِتححصيِل يح َكثريٌَة َقُصَر فَ هح
ُد َوَجبَ  َمح ر، َفُرلَّما قُ لحُت َلَك اْلح َتِقُر ِاىل ُشرح ََ يَ فح ري ِااّي ِر َوُشرح ِلذِلَك  الشُّرح
َتنا ِبُصنحِعَك ف َ  ي حَتنا بُِلطحِفَك َوَرب َّي ح ُد، اِل هي َفَرما َغذَّ َمح مح َعَليحنا اَنح اَُقوَل َلَك اْلح َتمِّ

فَ َعها َوَاَجلَّها َعنّا َمرارَِه النَِّقِم، َوآتِنا ِمنح ُحظُوِظ الّداَريحِن اَرح َسوابِ َغ النَِّعِم َوادحَفعح 
ِن َبالِئَك َوُسُبوِغ نَ عحماِئَك َْححدًا يُواِفُق  ُد َعلى ُحسح َمح عاِجاًل َوآِجالً، َوَلَك اْلح

، اي َعظيُم اي َكرميُ بَِرْححَ  ََ ، َوَُيَِتِى الحَعظيَم ِمنح بِرََِّ َوَندا ََ َك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي تِ ِرضا
. 

 « ُمناجاة الُمطيعين للِ » الّسابعة : 

رح لَنا بُ ُلوَغ ما نَ َتَمىّن مِ  نا طاَعَتَك، َوَجنِّبحنا َمعحِصيَ َتَك، َوَيسِّ مح ِن ابحِتغاِء اَلّلُهمَّ اهلِح
ِللحنا حُبحُبوَحَة ِجناِنَك، َواقحَشعح َعنح َبصائِرَن َسحابَ  الحرحتِياِب، ا ِرضحواِنَك، َوَاحح

جاِب، َواَزحَهِق الحباِطَل َعنح َضمائِرَن ِشفح َعنح قُ ُلوبِنا اَغحِشَيَة الحِمرحيَِة َواْلِح ، َواكح
ِ، َوُمَردِّ  ََ قَّ يف َسرائِرَن، فَِانَّ الشُُّروََ َوالظُُّنوَن َلواِقُح الحِف ِو َواَثحِبِت اْلَح َرٌة ِلَصفح

لحنا يف ُسُفِن َْناِتَك َوَمتِّعحنا بَِلذيِذ مُ الحَمنايِ ِح َوالحِمَنِن، اَلّل ناجاِتَك، َواَوحرِدحَن ُهمَّ اْحِح
َعلح ِجهاَدَن فيَك، و ََهَّنا يف  ََ َوقُ رحِبَك، َواجح ِحياَض ُحبَِّك، َواَِذقحنا َحالَوَة ُودِّ

ِلصح نِّياتِنا يف ُمعاَمَلِتَك، فَِاَّن ِبَك َوَلَك َوال َوسيَلةَ  نا اِلَيحَك ِاالّ لَ  طاَعِتَك، َوَاخح
بحر  ََ ِقحين اِبلّصاِْلنَي االح ياِر، َوَاْلح خح ََ َ االح َعلحين ِمَن الحُمصحَطَفنيح اِر، اَنحَت، اِل هي ِاجح

اِت، الحعاِملنَي لِلحباِقياِت  ريح ُرماِت الحُمسارِعنَي ِاىَل اخلَح الّساِبقنَي ِاَل الحَمرح
ء َقدالّصاِْلاِت، الّساعنَي ِاىل َرفيِع الدََّرجاتِ  يٌر، ، اِنََّك َعلى ُكلِّ َشيح
َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي . جابَِة َجديٌر ِبَرْحح َِ  َواِبالح

 « ُمناجاة الُمريدين» الثّاِمنة : 

قَّ ِعنحَد مَ  َيَق الحطُُّرَق َعلى َمنح ملَح َتُرنح َدليَلُه، َوما اَوحَضَح اْلَح نح ُسبححاَنَك ما َاضح
حَن يفَهَدي حَتُه َسبيَلُه، اِ  ُلكح بِنا ُسُبَل الحُوُصوِل اِلَيحَك، َوَسريِّ  اَق حَرِب الطُُّرِق ل هي فَاسح



َنا الحَعسرَي الشَّديَد، وَ  َنا الحَبعيَد َوَسهِّلح َعَلي ح ََ لِلحُوُفوِد َعَليحَك، قَ رِّبح َعَلي ح نا ِبِعباِد ِقح َاْلح
ََ يف اللَّيحِل َلى الدَّواِم َيطح الَّذيَن ُهمح اِبلحِبداِر اِلَيحَك ُيسارُِعوَن، َوابَبَك عَ  رُُقوَن، َوِااّي

ِفُقوَن، الَّذيَن َصفَّيحَت هَلُُم الحَمش َبِتَك ُمشح اِرَب َوالنَّهاِر يَ عحُبُدوَن، َوُهمح ِمنح َهي ح
َت هَلُُم الحَمطاِلَب، َوَقَضيحَت هَلُمح ِمنح َفضحِلكَ   الحَمآِرَب، َوبَ لَّغحتَ ُهُم الرَّغاِئَب، َوَاْنحَحح

َت هَلُمح َضمائَِرُهمح ِمنح ُحبَِّك، َوَروَّي حتَ ُهمح ِمنح صايف ِشرحِبكَ  َح فَِبَك ِاىل َلذيِذ  ،َوَماَل
ِبلنيَ   ُمناجاِتَك َوَصُلوا، َوِمنحَك اَقحصى َمقاِصِدِهمح َحصَُّلوا، فَيا َمنح ُهَو َعَلى الحُمقح

ِبٌل، َواِبلحَعطحِف َعَليحِهمح عاِئٌد ُمفحِضٌل، رِِه َرحيٌم َرؤوٌف َواِبلحغافِ  َعَليحِه ُمقح لنَي َعنح ذِكح
هِبِمح ِاىل اببِِه َوُدوٌد َعطُوفٌ  فَ  ،َوِِبَذح اَُلَك اَنح ََتحَعَلين ِمنح اَوح رِِهمح ِمنحَك َحظّاً، َاسح

ماً  ََ ِقسح َزهِلِمح ِمنح ُودِّ ََ َمنحزاًِل، َوَاجح ،  يف َمعحرِفَِتَك َنصيباً َواَفحَضِلِهمح ، َواَعحالُهمح ِعنحَد
 ََ ُر ََ َرغحَبيت، فَاَنحَت ال َغي ح َوَلَك ،  ُمراديفَ َقِد ان حَقطََعتح اِلَيحَك َِهَّيت، َوانحَصَرَفتح ََنحَو

ََ قُ رَُّة َعيحين، َوَوصحُلَك ُمىن نَ فحسي، َواِلَيحَك  ََ َسَهري َوُسهادي، َولِقاُؤ ال ِلِسوا
ََ َصباَبيت،، َشوحقي، َويف َُمَبَِّتَك َوهَلي ََ ب ُ  َوِاىل َهوا يَ َتَك حاَجيت َوِرضا غحَييت، َوُرؤح

ََ دَ  واءُ َوِجواُرََ طََليب، َوقُ رحُبَك غايَةُ ُسؤحل، َويف ُمناجاِتَك َروححي َوراَحيت، َوِعنحَد
ُف ُكرحَبيت، َفُرنح اَنيسي يف وَ  َشيت، َوُمقيَل ِعلَّيت َوِشفاءُ ُغلَّيت، َوبَ رحدُ َلوحَعيت، وََكشح حح

َميت، َوُمغحيِنَ فاَقيت، لَّيت، َوقاِبَل تَ وحَبيت، َوجُميَب َدعحَويت، َوَوِلَّ ِعصح َعث حَريت، َوغاِفَر زَ 
ين ِمنحَك، اي نَعيمي َوَجنَّيت، َواي ُدنحياَي َوآِخرَ  يت، اي َوال تَ قحطَعحين َعنحَك، َوال تُ بحِعدح

 اَرحَحَم الرّاِْحنَي .

 « ُمناجاة الُمحبيّن» التّاسعة : 

ذي ذاَق َحالَوَة َُمَبَِّتَك َفراَم ِمنحَك بََداًل، َوَمنح َذا الَّذي اَنِ َس الَّ  اِل هي َمنح َذا
َتهُ ، ِبُقرحِبَك فَاب حَتغى َعنحَك ِحَوالً  َعلحنا ممَِّن اصحطََفي ح لُِقرحِبَك َوِواليَِتَك،  اِل هي فَاجح

َتهُ ِاىل لِقاِئَك، َورَ  ََ َوَُمَبَِّتَك، َوَشوَّق ح َتهُ ِلُودِّ َلصح َتهُ اِبلنَّظَِر ضَّ َوَاخح َتهُ ِبَقضاِئَك، َوَمَنحح ي ح
َعدَ  ، َوبَ وَّأتَُه َمقح ََ ِرََ َوِقال تَُه ِمنح َهجح ، َواََعذح ََ ِهَك، َوَحبَ وحتَُه ِبرِضا ِق ِاىل َوجح  الصِّدح

َت قَ لحبَ  َتُه ِبَعحرِفَِتَك، َواَهَّلحَتُه لِِعباَدِتَك، َوَهيَّمح ، َوَخَصصح راَدِتكَ يف ِجواِرََ َِ ، ُه اِل
َههُ َلَك، َوفَ رَّغحَت ُفؤاَدهُ ِْلُبَِّك، َليحَت َوجح َتهُ ِلُمشاَهَدِتَك، َوَاخح تَ بَ ي ح َتهُ في ما  َواجح َوَرغَّب ح
، َوَشَغلحَتهُ ِبطاَعِتَك، َوَصي َّرحتَ  َرََ ، َواَوحَزعحَتُه ُشرح َرََ َتُه ذِكح َمح ، َواهلح ََ هُ ِمنح صاِْلي ِعنحَد



تَ رحتَهُ ِلمُ  ء يَ قحطَُعهُ بَرِيَِّتَك، َواخح َعلحنا ناجاِتَك، َوَقطَعحَت َعنحهُ ُكلَّ َشيح  َعنحَك، اَلّلُهمَّ اجح
ننُي، ِجباُههُ  ََ رُُهُم الزَّف حَرةُ َواالح َننُي، َوَدهح رحتِياُح اِلَيحَك َواْلح َِ مح ساِجَدٌة ممَّنح َدأحبُ ه ُُم االح

َمِتَك، َوُدُموعُ  َيِتَك،  ُهمح سائَِلةٌ لَِعَظَمِتَك، َوُعُيونُ ُهمح ساِهَرٌة يف ِخدح ِمنح َخشح
ِسِه َوقُ ُلوبُ ُهمح ُمتَ َعلَِّقٌة ِبََحبَِّتَك، َواَفحِئَدتُ ُهمح ُمنحَخِلَعٌة ِمنح َمهابَِتَك، اي مَ  نح اَنحواُر ُقدح

ِهِه لُِقُلوِب عارِفيِه شائَِقٌة، اي ُمىن ق ُ  بحصاِر ُمُِّبيِه رائَِقٌة، َوُسُبحاُت َوجح ََ ُلوِب اِل
تاقنيَ  اَُلَك ُحبََّك َوُحبَّ َمنح ُيُِبَُّك وَ الحُمشح ُِمّبنَي، َاسح َُ ُحبَّ  ، َواي غايََة آماِل الح

، َواَنح ََتح  ََ َعَل ُحيّب ُكلِّ َعَمل يُوِصُلين ِاىل قُ رحِبَك، َواَنح ََتحَعَلَك َاَحبَّ ِاَلَّ ممّا ِسوا
ََ قاِئداً ِاىل رِضحواِنَك، َوَشوحقي اِلَيحَك ذاِئداً َعنح  ياِنكَ ِااّي ُننح اِبلنَّظَِر اِلَيحَك  ،ِعصح َوامح

َعلح  َهَك، َواجح ِ الحُودِّ َوالحَعطحِف ِاىَلّ، َوال َتصحِرفح َعيّن َوجح ، َوانحظُرح ِبَعنيح ين ِمنح َعَليَّ
، اي جُميُب اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي . ََ ظحَوِة ِعنحَد عاِد َواْلَح سح َِ ِل االح  اَهح

 « لينُمناجاة الُمتَوسِّ » العاِشَرة : 

واِرُف اِل هي لَيحَس ل َوسيَلٌة اِلَيحَك ِاالّ َعواِطُف رَأفَِتَك، َوال ل َذريَعٌة اِلَيحَك ِاالّ عَ 
َعلح  مَِّة ِمَن الحُغمَِّة، فَاجح َُ َِتَك، َوَشفاَعُة نَِبيَِّك َنيبِّ الرَّْححَِة، َوُمنحِقِذ االح ُهما ل َرْحح

راِنَك، َوصَ  َلًة ِاَل الحَفوحِز ِبِرضح َسَبباً ِاىل نَ يحِل ُغفح حَُها ل ُوصح َوَقدح َحلَّ َرجائي  ،واِنكَ ريِّ
ِتمح اِبخلحَ  ، َفَحقِّقح فيَك اََملي، َواخح ََ ريحِ حِبََرِم َكَرِمَك، َوَح َّ َطَمعي ِبِفناِء ُجوِد

َللحتَ ُهمح حُبحُبوَحَة جنَِّتَك، َوبوَّ  َوِتَك الَّذيَن َاحح َعلحين ِمنح َصفح تَ ُهمح داَر  أح َعَملي، َواجح
ِق يف َكراَمِتَك، َواَق حَررحَت اَعحيُ نَ ُهمح اِبلنَّظَِر اِلَيحَك يَ وحَم لِقاِئَك، َواَوحَرث حتَ ُهمح َمنازِلَ  دح  الصِّ

ُد الحقاِصُدوَن اَرحَحَم ِمنح  َرَم ِمنحُه، َوال جيَِ ، اي َمنح ال يَِفُد الحواِفُدوَن َعلى اَكح ُه، ِجواِرََ
َر َمنح َخال بِ  ََ ِه َوحيٌد، َواي اَعحَطَف َمنح اَوى اِلَيحِه طَريٌد، ِاىل َسَعِة عَ اي َخي ح ِو فح

رحماَن، َوال تُ بحِلين َبِة َمَددحُت َيدي، َوِبَذيحِل َكَرِمَك اَعحَلقحُت َكّفي، َفال ُتوِليِن اْلِح َي ح  اِبخلح
راِن، اي َْسيَع الد عاِء اي اَرحَحَم الّرِْحنَي .  َواخلحُسح

 « ُمناجاة الُمفتقرينْ » ة : الحاِدية َعشرَ 

اِل هي َكسحري ال جَيحبُ رُُه ِااّل ُلطحُفَك َوَحناُنَك، َوفَ قحري اليُ غحنيِه ِااّل َعطحُفَك 
ِنيَّ  ساُنَك، َوَروحَعيت ال ُيَسرُِّنهااَماُنَك، َوِذلَّيت ال يُِعزُّها ِااّل ُسلحطاُنَك، َواُمح يت َوِاحح



ُلَك، وَ  ال يَ قحضيها  َخلَّيت ال َيُسدُّها ِااّل َطوحُلَك، َوحاَجيتال يُ بَ لِّغُنيها ِااّل َفضح
ُر رَأفَِتكَ  ِشُفُه َغي ح َِتَك، َوُضّري ال َيرح ، وََكرحيب ال يُ َفّرُِجُه ِسوى َرْحح ُرََ ، َوُغلَّيت َغي ح

، َوَشوحقي اِلَيحَك ال يَ ب ُ  ََ ُلَك، َوَلوحَعيت ال يُطحفيها ِاالّ لِقاُؤ ُه إالّ لُّ ال يُ بَ ّرُِدها ِاالّ َوصح
ِهَك، َوَقراري ال يَ قِّرُّ ُدوَن ُدنُ ّوي ِمنحَك، َوهَلحَفيت ال يَ ُردُّها ِااّل  النَّظَُر ِاىل َوجح

فيِه ِااّل ِطبَُّك، َوَغّمي ال يُزيُلُه ِااّل قُ رحُبكَ  َوُجرححي ال  ،َروحُحَك، َوُسقحمي ال َيشح
ِئُُه ِااّل َصفحُحَك، َوَريحُن قَ لحيب ال جَيحُلوهُ  ، َووَ  يُ ربح ََ ُو ري ال يُزُيُهُ ِااّل َعفح واُس َصدح سح

َتهى اََمِل االحِملنَي، َواي غايََة ُسؤحِل الّسائِلنَي، َواي اَقحصى طَلِ  ، فَيا ُمن ح ُرََ َبِة ِااّل اَمح
ائِف نَي، َواي الطّالِبنَي، َواي اَعحلى َرغحَبِة الرّاِغبنَي، َواي َوِلَّ الّصاِْلنَي، َواي اَماَن اخلح

َز الحباِئسنَي، َواي ِغياثَ جمُ  َر الحُمعحِدمنَي، َواي َكن ح  يَب َدعحَوِة الحُمضحطَرّيَن، َواي ُذخح
َرمنَي، وَ  كح ََ َتغيثنَي، َواي قاِضَي َحواِئِج الحُفَقراِء َوالحَمساكنَي، َواي اَكَرَم االح اي الحُمسح

اَُلَك اَنح تُنيَلين عي َوااَرحَحَم الرّاِْحنَي، َلَك َُتَضُّعي َوُسؤال، َواِلَيحَك َتَضرُّ  بحِتهال، َاسح
ِتناِنكَ  َكَرِمَك واِقٌف،   َوها اَن َا بِبابِ  ،ِمنح َروحِح ِرضحواِنَك، َوُتدمَي َعَليَّ نَِعَم امح

ََ ُمتَ َعرٌِّض، َوحِبَبحِلَك الشَّديِد ُمعحَتِصٌم، َوِبُعرحَوِتَك الحُوثح  ٌك، َولِنَ َفحاِت ِبرِّ قى ُمَتَمسِّ
ُننح َعَليح اِل هي ِارح  ليَل َذا الِّلساِن الحَرليِل َوالحَعَمِل الحَقليِل، َوامح ََ الذَّ ِه ِبَطوحِلَك َحمح َعبحَد

ُه حَتحَت ِظلَِّك الظَّليِل، اي َكرمُي اي ََجيُل اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي . نُ فح َزيِل، َواكح  اْلح

 «ُمناجاة العارفين » الثّانيَة َعشرة : 

 ََ الحُعُقوُل  لحُسُن َعنح بُ ُلوِغ ثَناِئَك َكما يَليُق ِِبَالِلَك، َوَعَجَزتِ اِل هي َقُصَرِت االح
َِ ُكنحِه ََجاِلكَ  بحصاُر ُدوَن النَّظَِر ِاىل ُسُبحاِت وَ ، َعنح ِادحرا ََ ِهَك، َواَنحََسَرِت االح جح

ِز َعنح َمعحرِفَ  َعلحنا ِمَن تِ َوملَح ََتحَعلح لِلحَخلحِق طَريقاً ِاىل َمعحرِفَِتَك ِاالّ اِبلحَعجح َك، اِل هي فَاجح
، َوَاَخَذتح َلوحَعُة  الَّذيَن تَ َرسََّختح َاشحجاُر الشَّوحِق اِلَيحَك يف َحداِئِق ُصُدورِِهمح
فحراِر ََيحُووَن، َويف رايِض الحقُ  ََ ، فَ ُهمح ِاىل اَوحكاِر االح رحِب َُمَبَِّتَك ِبَجاِمِع قُ ُلوهِبِمح

َرعُ َوالحُمراَشَفِة يَ رحتَ ُعوَن، وَ  َُمبَِّة ِبَراحِس الحُمالطََفِة َيرح ََ وَن، َوَشرايِ َع ِمنح ِحياِض الح
 ظُلحَمُة الرَّيحِب َعنح َواْنحََلتح ، الحُمصافاِت يَرُِدوَن، َقدح ُكِشَف الحِغطاُء َعنح اَبحصارِِهمح 

، َوان حتَ َفتح ُُماَْلَُة الشَّكِّ َعنح قُ ُلوهِبِمح َوسَ  ، َوانحَشَرَحتح ر َعقاِئِدِهمح َوَضمائِرِِهمح ائِرِِهمح
قيِق الحَمعحرَِفِة ُصُدورُُهمح، َوَعَلتح ِلَسبحِق السَّعاَدِة يف الزَّهاَدِة َِهَُمُهمح  ، َوَعُذَب بَِتحح



، َواَِمنَ ، يف َمعنِي الحُمعاَمَلِة ِشرحبُ ُهمح  نحِس ِسرُُّهمح َُ يف َموحِطِن  َوطاَب يف جَمحِلِس االح
ُماَفِة ِسرحبُ ُهمح، َواطح  ََ رحابِب اَن حُفُسُهمح، وَ الح ََ تَ يَ قََّنتح َمأنَّتح اِبلرُُّجوِ  ِاىل َربِّ االح

، َوقَ رَّتح اِبلنَّظَِر ِاىل َُمحُبوهِبِمح اَعحيُ نُ ُهمح، َواسح  َِ اِبلحَفوحِز َوالحَفالِح اَرحواُحُهمح تَ َقرَّ إِبدحرا
، َوَرحِبَتح يف بَ يحِع ا نحيا ابِ السُّؤحِل َونَ يحِل الحَمأحُموِل َقراُرُهمح ، اِل هي ما لدُّ الحِخَرِة َِتاَرتُ ُهمح

وحها ََ َلى الحَمسرَي اِلَيحَك اِبالح ِرََ َعَلى الحُقُلوِب، َوما َاحح اِم ِبذِكح هلح َِ ِم أََلذَّ َخواِطَر االح
َن  يف َمساِلِك الحغُُيوِب، َوما َاطحَيَب طَعحَم ُحبَِّك، َوما اَعحَذَب ِشرحَب قُ رحِبَك، فَاَِعذح

، َوَاصحَدقِ ِمنح طَرحدِ  ََ َلِح ِعباِد َعلحنا ِمنح َاَخصِّ عارِفيَك، َوَاصح ، َواجح ََ  ََ َواِبحعاِد
َِتَك وَ  ، اي َعظيُم اي َجليُل، اي َكرمُي اي ُمنيُل، بَِرْحح ََ َلِص ُعّباِد َمنَِّك طائِعيَك، َوَاخح

 اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .

 « ُمناجاة الذّاكرينَ » الثّالثَة َعشرة : 

رياِل هي  ََ َعلى اَنَّ ذِكح ري ِااّي ُتَك ِمنح ذِكح ِرََ لَنَ زَّهح َلَك  َلوحالَ الحواِجُب ِمنح قَ ُبوِل اَمح
َعَل َُمَالًّ لِتَ قحديِسكَ  ُلَغ ِمقحداري َحىّت ُاجح ، َوما َعسى اَنح يَ ب ح ِرََ ري ال ِبَقدح ، ِبَقدح

ِرََ َعلى اَلحسِ  ُنَك لَنا ِبُدعاِئَك َوتَ نحزيِهَك َوِاذح ، َنِتناَوِمنح اَعحَظِم النَِّعِم َعَليحنا َجَرايُن ذِكح
الِء َوالحَمالِء َواللَّيحِلَوالنَّهاِر، َواالح  َرََ يف اخلَح نا ذِكح مح بيِحَك، اِل هي فََاهلِح عحالِن َوَتسح َِ

تَ عحِملحنا اِبلح  ، َواسح َِفيِّ ِر اخلح نا اِبلذِّكح راِر، َويف السَّرّاِء َوالضَّرّاِء، َوآِنسح سح َِ َعَمِل َواالح
، َوالسَّعحِي الحَمرحِضيِّ  ، اِل هي ِبَك ها، الزَِّكيِّ َمِت الحُقُلوُب َوجازَن اِبلحميزاِن الحَويفِّ

َعِت الحُعُقوُل الحُمَتبايَِنُة، َفال َتطحَمِئنُّ الحُقلُ  ، الحواهِلَُة، َوَعلى َمعحرِفَِتَك َجُِ ََ را وُب ِاالّ ِبذِكح
ُرُن الن ُُّفوُس ِااّل  ، اَنحَت الحُمَسبَُّح يف ُكلِّ َمران، وَ َوال َتسح ََ الحَمعحُبوُد يف  ِعنحَد ُرؤحاي

ُعوُّ ِبُرلِّ ِلسان، َوالحُمَعظَُّم يف ُكلِّ  ُكلِّ َزمان، َوالحَموحُجوُد يف ُكلِّ اَوان، َوالحَمدح
، َوِمنح ُكلِّ راَحة ِبَغريحِ  ِرََ تَ غحِفُرََ ِمنح ُكلِّ َلذَّة ِبَغريحِ ذِكح نحِسَك، َوِمنح  اُ  َجنان، َواَسح

قَ وحُلَك ُكلِّ ُسُرور ِبَغريحِ قُ رحِبَك، َوِمنح ُكلِّ ُشغحل ِبَغريحِ طاَعِتَك، اِل هي اَنحَت قُ لحَت وَ 
قُّ  رًَة َوَاص»اْلَح راً َكثرياً َوَسبُِّحوُه ُبرح َوقُ لحَت « يالً اي اَي َُّها الَّذيَن اَمُنوا اذحُكُروا هللَا ذِكح

قُّ  ، َوَوَعدح تَ « اذحُكُروين اَذحُكرحُكمح فَ »َوقَ وحُلَك اْلَح ِرََ نا َعَليحِه اَنح َتذحُكَرَن فَاََمرحتَنا ِبذِكح
زح لَنا ما وَ  ريفاً لَنا َوتَ فحخيماً َوِاعحظاماً، َوها ََنحُن ذاِكُروََ َكما اََمرحتَنا، فََاْنِح تَنا، َتشح َعدح

 ذاِكَر الّذاِكريَن َواي اَرحَحَم الّرِْحنَي . اي



 « ُمناجات الُمعتَِصمين» عَة َعَشرة : الّرابِ 

اِلرنَي، َواي عاِصَم  اَلّلُهمَّ اي َمالَذ الالّئِذيَن، َواي َمعاَذ الحعاِئذيَن، َواي ُمنحِجَي اهلح
َز الحمُ  ،الحباِئسنَي، َواي راِحَم الحَمساكنيِ  َتِقريَن، َواي َواي جُميَب الحُمضحطَرّيَن، َوايَكن ح فح

َعفنَي، َواي جمُ  َتضح َقِطعنَي، َواي َنِصَر الحُمسح رَي جاِبَر الحُمنحَرِسريَن، َواي َمأَوى الحُمن ح
ُروبنَي، َواي ِحصحَن الاّلجئنَي ِانح ملَح اَُعذح ِبِعزَِّتكَ  ائِفنَي، َواي ُمغيَث الحَمرح نح  فَِبمَ اخلح

َاَتحيِن الذُّنُوُب ِاىل التَّ ، اَُعوذُ  َرِتَك فَِبَمنح اَُلوُذ، َوَقدح َاْلح َشبُِّث اِبَذحايِل َوِانح ملَح اَلُذح ِبُقدح
س َِ تاِح اَبحواِب َصفحِحَك َوَدَعتحىِن االح ِتفح طااي ِاىَل اسح َوَجتحىِن اخلَح ، َوَاحح ََ ِو اَءُة ِاىَل َعفح

 ، ََ َنَخِة ِبِفناِء ِعزِّ َِ َمِتَك َعَلى الَّتَمسُّ االح ُماَفُة ِمنح نِقح ََ ِك ِبُعرحَوِة َوَْحََلتحىِن الح
َتجاَر بِ  ََ اَنح َعطحِفَك، َوما َحقُّ َمِن اعحَتَصَم حِبَبحِلَك اَنح َُيحَذَل، َوال يَليُق ِبَِن اسح ِعزِّ

َملَ  َلَم اَوح يُ هح عايَِتَك، َوُذدحَن َعنح رِ  اِل هي َفال ُُتحِلنا ِمنح ِْحايَِتَك َوال تُ عحرَن ِمنح ، ُيسح
ََلَرِة، فَِاَّن ِبَعيحِنَك َويف َكَنِفكَ  اَُلَك اِبَهح  َموارِِد اهلح ِل خاصَِّتَك ِمنح َوَلَك، اَسح

، َلراتِ َمالِئَرِتَك َوالّصاِْلنَي ِمنح بَرِيَِّتَك اَنح ََتحَعَل َعَليحنا واِقَيًة تُ نحجينا ِمَن اهلحَ 
يحنا ِمنح ، َوُتِرنُّنا ِمنح َدواِهي الحُمصيباِت، َواَنح تُ نحزَِل َعلَ َوَُتَنِّبُنا ِمَن االحفاتِ 

َي ُوُجوَهنا اِبَنحواِر َُمَبَِّتَك، َواَنح تُ ؤحِويَنا ِاىل َشديِد ُر  ِنَك، َواَنح َسريَنِتَك، َواَنح تُ َغشِّ كح
َِتَك اي اَرحَحَم الرّ   حَتحوِيَنا يف َمِتَك، ِبرَأفَِتَك َوَرْحح ناِف ِعصح  ِْحنَي .ااَكح

 « ُمناجاة الّزاهدين» الخامَسة َعَشرة : 

رِها، َوَعلََّقتحنا اِبَيحِدي الحَمنااي يف حَ  َتنا دارًا َحَفَرتح لَنا ُحَفَر َمرح َرن ح باِئِل اِل هي َاسح
رِها، فَِالَيحَك نَ لحَتِجيءُ ِمنح َمراِئِد ُخَدِعها، َوِبَك نَ عحَتِصُم ِمَن االحغحِتاِر ِبزَ   خاِرفِ َغدح

ُمحُشوَُّة اِبالحفاتِ  ََ ِلَرُة ُطالّبَ َها، الحُمتحِلَفُة ُحاّلهَلَا، الح ، زيَنِتها، فَِان ََّها الحُمهح
نا ِمنحها بِتَ وحفيِقَك َوِعصح  َن فيها، َوَسلِّمح ُحونَُة اِبلنََّرباِت، اِل هي فَ َزهِّدح َمِتَك، الحَمشح

ِن ِكفايَتِ َوان حزَ ح َعّنا َجالبيَب ُُماَلَفِتَك، َوتَ َولَّ اُمُ  ِفرح َمزيَدَن ِمنح وَرَن حِبُسح َك، َواَوح
لح ِصالتِنا ِمنح فَ يحِض َمواِهِبكَ  َِتَك، َوَاَجِح  اَفحِئَدتِنا َاشحجاَر َواَغحِرسح يف، َسَعِة َرْحح

َة َمغحِفَرتِ  ، َوَلذَّ ََ ِو مح لَنا اَنحواَر َمعحرِفَِتَك، َواَِذقحنا َحالَوَة َعفح َواَقحرِرح  ،كَ َُمَبَِّتَك، َواَتِح
نحيا ِمنح قُ ُلوبِنا َكما فَ َعلحتَ  رِجح ُحبَّ الدُّ يَِتَك، َوَاخح  اِبلّصاِْلنَي اَعحيُ َننا يَ وحَم لِقاِئَك ِبُرؤح



َرَم  َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي َواي اَكح بحراِر ِمنح خاصَِّتَك، ِبَرْحح ََ َوِتَك، َواالح ِمنح َصفح
َرمنيَ  كح ََ  . االح

ة المير المؤِمنين علّي بن أبي طاِلب َعلَيه الصَّالة َوالسَّالم الُمناجاة الَمنُظومَ 
 نقالً عن الّصحيفة العَلَويّة

جمحِد َوالحُعلى ََ ُوِد َوالح ُد اي َذا اْلح َمح َت تُ عحطي َمنح َتشا َلَك اْلح اِل هي      ءُ َوََتحَنعُ تَبارَكح
 َوَخالّقي َوِحرحزي َوَموحئِلي

عحساِر وَ  َِ ِر اَف حزَ ُ اِلَيحَك َلدى االح  طيَئىتاِل هي لَِئنح َجلَّتح َوََجَّتح خَ      الحُيسح

ََ َعنح َذنحيب َاَجلُّ َواَوحَسعُ  ُو  يتاِل هي َترى حال َوفَ قحري َوفاقَ      فَ َعفح

َمعُ   زِغح اِل هي َفال تَ قحَطعح َرجائي َوال تُ      َواَنحَت ُمناجايت اخلَِفيََّة َتسح

 ََ َتين اَوح طَ      َمطحَمعٌ  ُفؤادي فَلي يف َسيحِب ُجوِد  َردحَتيناِل هي لَِئنح َخي َّب ح

 اِل هي َاِجرحين ِمنح َعذاِبَك اِنَّين     َفَمنح َذا اَّلذي اَرحُجو َوَمنح ذا اَُشفِّعُ 

َضعُ   اِل هي َفآِنسحين بِتَ لحِقنِي ُحجَّيت     َاسرٌي َذليٌل خاِئٌف َلَك َاخح

ب حَتين اَ      َوَمضحَجعٌ ِاذا كاَن ل يف الحَقربحِ َمث حَوًى   لحَف ِحجَّةاِل هي لَِئنح َعذَّ

ََ يَ وح      َفَحبحُل َرجائي ِمنحَك ال يَ تَ َقطَّعُ  ِو  َم الاِل هي اَِذقحين طَعحَم َعفح

َفعُ   اً اِل هي لَِئنح ملَح تَ رحَعين ُكنحُت ضائِع     بَ ُنوَن َوال ماٌل ُهنا ِلَك يَ ن ح

ُت اُ    ُُمحِسناِل هي إذا ملَح تَ عحُف َعنح َغريحِ      َضيَّعُ َوِانح ُكنحَت تَ رحعاين فَ َلسح

 لتُّقىاِل هي لَِئنح فَ رَّطحُت يف طََلِب ا     َفَمنح ِلُمسيء اِبهلَوى يَ َتَمتَّعُ 

ِو اَق حُفو َواَت حَبعُ  الً فَ      َفها اَََن اِث حَر الحَعفح طاحُت َجهح  طاَلمااِل هي لَِئنح َاخح



 عتَ َلتح اِل هي ُذنُويب َبذَِّت الطَّوحَد َواح      ُهَو جَيحزَ ُ َرَجوحُتَك َحىّت قيَل ما 

ُر َطوحِلَك َلوح      َوَصفحُحَك َعنح َذنحيب َاَجلُّ َواَرحَفعُ   َعيتاِل هي يُ َنّحي ذِكح

عُ  َ ِميّن يَُدمِّ طااَي الحَعنيح ُر اخلَح  وحَبيتاِل هي اَِقلحين َعث حَريت َوامحُح حَ      َوذِكح

 اِل هي اَنِلحين ِمنحك َروححاً َوراَحةً      خاِئٌف ُمَتَضرِّ ٌ  فَِايّن ُمِقر  

ِلَك اَق حرَ ُ  ُت ِسوى اَبحواِب َفضح َتين اَوح      فَ َلسح َتيناِل هي لَِئنح اَقحَصي ح   اََهن ح

َنعُ   لَّيحِل ساِهرٌ اِل هي َحليُف اْلحُبِّ يف ال     َفما حيَليت اي َربِّ اَمح َكيحَف َاصح

ُعو َجعُ  يُناجي َوَيدح َ َنئِ      َوالحُمَغفَُّل يَ هح َلحُق ما بَ نيح  ماِل هي َوهَذا اخلح

َلِه يَ َتَضرَّ ُ  َتبه يف لَي ح  وُكلُُّهمح يَرُجو َنواَلَك راِجياً      َوُمن ح

ُلحِد َيطحَمعُ  َِتَك الحُعظحمى َويف اخلح  َسالَمةً  اِل هي ُُيَّنيين َرجاِئي     لَِرْحح

ََ مُ      ُيَشنِّعُ َوقُ بحُح َخطيئايت َعَليَّ  ُو  نحِقذياِل هي فَِانح تَ عحُفو فَ َعفح

ِر ُاصحرَ ُ  نحِب الحُمَدمِّ اُِشيِّ ُُمَمَّد     َوِاالّ فَِبالذَّ  اِل هي حِبَقِّ اهلح

هار ُهُم َلَك ُخضَّعٌ  َح هِ      َوُحرحَمِة َاطح  اِل هي حِبَقِّ الحُمصحطَفى َوابحِن َعمِّ

 اِل هي فَاَنحِشرحين َعلى ديِن َاْححَد     ُخشَّعٌ َوُحرحَمِة اَبحرار ُهُم َلَك 

َضعُ   َوال حَتحرِمحين اي اِل هي َوَسيِّدي     ُمنيباً َتِقيّاً قانِتاً َلَك َاخح

ََ الحُمَشفَّعُ  ى َفذا ََ ُمَوحِّ      َشفاَعَتُه الحُرربح  دٌ َوصلِّ َعَليحِهمح ما َدعا

ياٌر بِباِبَك رُكَّعٌ  ََ َاخح ه السالم( روي يف الّصحيفة أيضاً عنه )عليوقد      َوَنجا
مناجاة منظومة اُخرى أّوهلا اي سامع الّدعاء وقد أعرضنا عن ذكره ملا حتتويه 

 من الّلغات الّصعبة الغريبة وملا نبغيه من االختصار :



 ثالث َكلمات من موالنا َعلّي )عليه السالم( فِي الُمناجاة

راً اَنح َتُروَن لاِل هي َكفى يب ِعزّاً اَنح اَُكوَن   َراّبً، اَنحَت  َلَك َعبحداً، وََكفى يب َفخح
َعلحين َكما حتُِبُّ .  َكما اُِحبُّ فَاجح

  

  

 الباُب اْلثّ اني

في أعمال أشهر الّسنة العربيّة َوفضل يوم النّيروز َوأعماله وأعمال االشهر الّروميّة وفيه عدّة 
 فُصول

  

  

 : االّولْ  الفَصل

  َجب وأعماِلهفي فضِل شهر رَ  

اعلم اّن هذا الّشهر وشهر شعبان وشهر رمضان هي أشهر متناهية الشرف، 
واالحاديث يف فضلها كثرية، بل روي عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
انّه قال : اّن رجب شهر هللا العظيم ال يقاربه شهر من الّشهور حرمًة وفضالً، 

ّن رجل شهر هللا، وشعبان شهري، ورمضان والقتال مع الرّفار فيه حرام أال ا
شهر اُّميت، أال فمن صام من رجب يوماً استوجب رضوان هللا االكرب، وابتعد 
عنه غضب هللا، واغلق عنه ابب من أبواب الّنار، وعن موسى بن جعفر 



)عليهما السالم( قال : من صام يومًا من رجب تباعدت عنه الّنار مسري 
 م وجبت له اْلّنة .سنة، ومن صام ثالثة أاي

وقال أيضاً: رجب هنر يف اْلّنة أشّد بياضاً من الّلَب، وأحلى من العسل َمنح 
صام يوماً من رجب سقاه هللا عزوجل من ذلك الّنهر، وعن الّصادق صلوات 
هللا وسالمه عليه قال : قال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(: رجب 

ى الرجب فيه االستغفار فانّه غفوٌر رحيم، ويسمّ شهر االستغفار الّميت، فأكثروا 
تَ غحِفر هللَا اَ االصّب الن الّرْحة على اّميت تصب صّباً فيه، فاسترثروا من قول  سح

أَلُُه الت َّوحبََة   َوَاسح

وروى ابن اببويه بسند معترب عن سامل قال : دخلت على الّصادق )عليه 
 ظر اّل قال ل: اي سامل هلالسالم( يف رجب وقد بقيت منه أاّيم، فلّما ن

صمت يف هذا الّشهر شيئًا قلت: ال وهللا ايابن رسول هللا، فقال ل: فقد 
فاتك من الّثواب ما مل يعلم مبلغه ااّل هللا عزوجل، اّن هذا شهر قد فّضله هللا 
وعظّم حرمته وأوجب الّصائمني فيه كرامته ، قال : فقلت له : ايابن رسول 

بقي منه شيئًا هل أَنل فوزًا ببعض ثواب الّصائمني فيه،  هللا فان صمت ممّا
فقال : اي سامل من صام يومًا من آخر هذا الشهر كان ذلك أماَنً من شّدة 
سررات املوت وأماَنً له من هول املطّلع وعذاب القرب، ومن صام يومني من 

ن م آخر هذا الّشهر كان له بذلك جوازاً على الّصراط، ومن صام ثالثة أاّيم
آخر هذا الّشهر أمن يوم الفز  االكرب من أهواله وشدائده واعطى براءة من 

 الّنار 

واعلم انّه قد ورد لصوم شهر رجب فضل كثري وروى اّن من مل يقدر على 
ُسبححاَن  :ذلك يسّبح يف كّل يوم مائة مرّة هبذا الّتسبيح لينال أجر الّصيام فيه

َليِل، ُسبححاَن َمنح  لهِ اْلح َِ بيُح ِإالّ َلُه، ُسبححاَن االح االح َبغي التَّسح َرِم، ال يَ ن ح كح ََ َعزِّ االح ََ
ٌل .  ُسبححاَن َمنح لَِبَس الحِعزَّ َوُهَو َلُه اَهح

 َوأّما أعماله فِقسمان



الّشهر وال تخّص أيّاماً  القسم االّول : االعمال العاّمة التي تؤدّى في جميع
 : معيّنة منه وهي أمور

 كّل يوم من رجب هبذا الّدعاء الذي روى اّن االمام زين االّول : أن يدعو يف
 : العابدين صلوات هللا وسالمه عليه دعا به يف اْلجر يف غرّة رجب

أَلَة ِمنحكَ  َْسحٌع  اي َمنح َُيحِلُك َحواِئَج الّسائِلنَي، ويَ عحَلُم َضمرَي الّصاِمتنَي، ِلُرلِّ َمسح
، الّصاِدَقُة، واَيديَك الفاِضلَ حاِضٌر َوَجواٌب َعتيٌد، اَللّ ُهمَّ َو  ََ َُتَك َموعيُد ُة، وَرْحح

أُلَك اَنح ٌتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد واَنح تَ قحِضَي َحواِئجي لِل نحيا الواِسَعُة، فأسح دُّ
ِخَرِة، اِنََّك َعلى ُكلِّ َشيحيء ََ  . َقديرٌ   َواالح

ه الّصادق )عليه السالم( أن يدعو هبذا الّدعاء اّلذي كان يدعو ب : الثّاين
 : يف كّل يوم من رَجبَ 

لُِّموَن ِإالّ بِ 
ُ
تَ َعرُِّضوَن ِإالّ َلَك، َوضاَ  امل

ُ
، َوَخِسَر امل ََ َك، خاَب الواِفُدوَن َعلى َغريحِ

ُتوٌح لِلرّاِغبنَي، وَ  َلَك، ابُبَك َمفح َتِجُعوَن ِإاّل َمِن ان حَتَجَع َفضح َدَب الحُمن ح ُرََ َوَاجح َخي ح
ُلَك ُمتاٌح ِلالِملنَي، وَ َمبحُذو  ُلَك ُمباٌح لِلّسائِلنَي، َونَ ي ح رِزحُقَك ٌل لِلطّالِبنَي َوَفضح

ساُن ِاىَل  حح َِ ، عاَدُتَك االح ََ ، َوِحلحُمَك ُمعحَِتٌِض ِلَمنح َنوا ََ َمبحُسوٌط ِلَمنح َعصا
ِدين، الحُمسيئنيَ  َتديَن، هُ  َوَسبيُلَك ااِلبحقاُء َعَلى الحُمعحَتديَن،ُ اَللّ ُهمَّ فَاهح َدى الحُمهح

جمحَتِهديَن، َوال ََتحَعلحين ِمَن الحغاِفلنَي الحُمب حَعديَن، واغحفِ  َُ ِتهاَد الح رح ل يَ وحَم َوارحزُقحين اجح
 الّديِن .

عّلى بن خنيس عن الصادق  : الثالث : قال الّشيخ يف املصباح
ُ
روى امل

 : )عليه السالم( انّه قال : ُقل يف رجب

ائِفنَي ِمنحك، َويَقنَي ااَللّ ُهمَّ ِاينّ  َر الّشاِكريَن َلَك، َوَعَمَل اخلح لحعاِبديَن  َاساَُلَك َصب ح
ََ الحباِئُس الحَفقريُ ، َلَك، اَللّ ُهمَّ اَنحَت الحَعِليُّ الحَعظيمُ  َميُد، َواَََن َعبحُد ، اَنحَت الحَغيِنُّ اْلح

ُننح ِبغِ َواَََن الحَعبحُد الذَّليل، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّ  ََ َعلى فَ قحري، َوحِبِلحِمَك د َوآلِِه َواحمح نا
لي، َوِبُقوَِّتَك َعلى َضعحفي، اي َقِويُّ اي َعزيُز، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَُ  مَّد َعلى َجهح



نحيا َواالِخَرِة اي اَرححَ  ِر الدُّ ِفين ما َاََهَّين ِمنح اَمح  مَ َوآلِِه االحوصياِء الحَمرحِضيِّنَي، َواكح
 الرّاِْحنَي .

أقول : هذا ُدعاء رواه الّسّيد أيضاً يف االقبال، ويظهر من تِلك الّرواية اّن هذا 
 . الدعاء هو أَجع الدَّعوات ويصلح الن يدعى به يف كل االوقات

 الرابع : قاَل الشيخ أيضاً: يستحّب اَنح يدعو هبذا اّلدعاء يف كّل يَ وحم :

َِة الحواِسَعِة، َوالحقُ اَللّ ُهمَّ اي َذا الحِمَنِن ال اِمَعِة، ّساِبَغِة، َواالحالِء الحوازَِعِة، والرَّْحح َرِة اْلح دح
َزيلَ  َميَلِة، والحَعطااَي اْلح ايِدي اْلح ََ يَمِة، َوالحَمواِهِب الحَعظيَمِة، َواالح سح ِة، اي َوالنَِّعِم اْلَح

ثيل، َوال ُُيَثَُّل بَِنظري، َوال يُ غح  َعُت بَِتمح هري، اي َمنح َخَلَق فَ َرَزَق َلُب ِبظَ َمنح ال يُ ن ح
َسَن، َوَصوَّ  َر فََاحح ََم فَاَنحَطَق، َواب حَتدََ  َفَشرََ ، َوَعال فَارحتَ َفَع، َوَقدَّ َر فَاَت حَقَن، َوَأهلح
َزَل، َوَمَنَح فَاَفحَضَل، اي َمنح  َبَغ، َواَعحطى فََاجح َتجَّ فَاَب حَلَغ، َواَن حَعَم فََاسح زِّ  َْسا يف الحعِ َواحح

فحراِر، اي َمنح تَ َوحَّ  ََ َد َففاَت َنواِظَر االحبحصاِر، َوَدَن يف الُّلطحِف َفجاَز َهواِجَس االح
ِررِبايِء َفال ِضدَّ َلُه يف َوتَفرََّد اِبالحالء َوالح ، اِبلحُملِك َفال ِندَّ َلُه يف َمَلُروِت ُسلحطانِهِ 

َبِتِه َدقاِئُق َلطائِ َجبَ ُروِت َشانِِه، اي َمنح حاَرتح يف ِكربحِايِء  وحهاِم، َهي ح ََ ِف االح
َنِم، اي َمنح َعَنِت الحُوُجوُه  ََ َِ َعَظَمِتِه َخطاِئُف اَبحصاِر االح َواَنحََسَرتح ُدوَن ِادحرا

َبِتِه، َوَخَضَعِت الرِّقاُب لَِعَظَمِتِه، َووِجَلِت الحُقُلوُب ِمنح خيَفِتِه، َاس اَُلَك هِبِذِه هِلَي ح
َحِة الَّ  َبغي ِإاّل َلَك، َوِبا َوأَيحَت بِِه َعلى نَ فحِسَك ِلداعيَك مِ الحِمدح َن يت ال تَ ن ح

عنَي، الحُمؤحِمننَي، َوِبا َضِمنحَت ااِلجابََة فيِه َعلى نَ فحِسَك لِلّداعنَي، اي َاْسحََع الّسامِ 
اِسبنَي، اي َذا الحُقوَِّة الحمتنُي، َصلِّ عَ  رََ  اْلح ى ُُمَمَّد خاَتَِ لَوابحَصَر الّناِظريَن، َوَاسح

َت، َواحح  رَن هذا َخي حَر ما َقَسمح ِل بَ يحِتِه، َواقحِسمح ل يف َشهح ِتمح ل النَِّبّينَي، َوَعلى اَهح
ِتمح ل اِبلسَّعاَدِة فيَمنح َخَتمحتَ  َت، َواخح َر ما َحَتمح ِيين ما  ،يف َقضاِئَك َخي ح َواحح

ُروراً  َتين َموحُفوراً، َواَِمتحين َمسح يَ ي ح  ِمنح ُمساَءَلِة الحبَ رحزَِخ، َوَمغحُفوراً، َوتَولَّ اَنحَت َْنايتَاحح
َعلح ل ِاىل ِرضحوانِ  رًا َوَبشرياً، َواجح َك َوادحرَأح َعيّن ُمنحَررًا َوَنررياً، َواَِر َعيحين ُمَبشِّ

اً، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِهِ   ثرياً .كَ   َوِجناِنَك َمصرياً، َوَعيحشاً َقريراً، َوُملحراً َكبريح



 . أقول : هذا دعاء يدعى به يف مسجد صعصعة أيضاً 

اخلامس : روى الّشيخ انّه خرج هذا الّتوقيع الّشريف من الّناحية املقّدسة على 
 يد الّشيخ الربري أيب جعفر ُمّمد بن عثمان بن سعيد )رضي هللا عنه( :

 : اُد  يف كّل يوم من أاّيم رجب

، الحَماحُمونُونَ  اَللّ ُهمَّ ِايّن َاساَُلكَ  ِرََ ُعوََ ِبِه ُوالُة اَمح ، ِبَعاين ََجيِع ما َيدح  َعلى ِسرََِّ
 ََ ِر تَ بحِشُروَن اِبَمح َرِتَك الحُمعِلُنوَن لَِعَظَمِتَك،، الحُمسح َاساَُلَك ِبا َنَطَق  الحواِصُفوَن لُِقدح

، َوآايِتَك رحكاَنً فيِهمح ِمنح َمِشيَِّتَك، َفَجَعلحتَ ُهمح َمعاِدَن ِلَرِلماِتَك، َواَ  ََ  لِتَ وححيِد
َق َوَمقاماِتَك الَّيت ال تَ عحطيَل هَلا يف ُكلِّ َمران، يَ عحرُِفَك هِبا َمنح َعَرَفَك، ال فَ رح 

ُؤه ، َبدح ََ ُقها َوَرت حُقها بَِيِد ََ َوَخلحُقَك، فَ ت ح َنها ِإاّل اَن َُّهمح ِعباُد َنَك َوبَ ي ح ا ِمنحَك بَ ي ح
هاٌد وُمناٌة واَذحواٌد َوَحَفظٌَة َوُرّواٌد، فَِبهمح َمالحتَ  َوَعوحُدها اِلَيَك اَعحضادٌ   َْسائَك وَاشح

َِتَك، َواَرحَضَك َحىّت َظَهَر اَنح ال اِل هَ إالّ اَنحَت، فَِبذِلَك َاساَُلَك، َوِبَواِقِع الحِعزِّ ِمنح رَ  ْحح
زيَدين إُياَنً َوتَ ثحبيتاً، اي نح تَ َوِبَقاماِتَك َوَعالماِتَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه، واَ 

َ النُّوِر َوال ُنونِِه، اي ُمَفرِّقًا بَ نيح دَّجيحُوِر، اي ابِطنًا يف ظُُهورِِه َوظاهرًا يف بُطُونِِه َوَمرح
ُهود، حادَّ، ُكلِّ َُمحدُ ، َموحُصوفاً ِبَغريحِ ُكنحه، َوَمعحُروفاً ِبَغريحِ ِشبحه ود، َوشاِهَد ُكلِّ َمشح

ُقود  َوُموِجدَ  لَيحَس ُدوَنَك ِمنح  ،ُكلِّ َموحُجود، َوُُمحِصَي ُكلِّ َمعحُدود، َوفاِقَد ُكلِّ َمفح
ُوِد، اي َمنح ال ُيَريَُّف ِبَريحف، َوال يُ َؤيَُّن اِبَيحن َل الحِرربحِايِء َواْلح ، اي ُُمحَتِجباً َمعحُبود، اَهح

ُوُم اي قَ يُّوُم َوعاملَ ُكلِّ  ، اي َدُيح مَّد َوآلِِه، َوَعلى َمعحُلوم، َصلِّ َعلى ُمَُ  َعنح ُكلِّ َعنيح
ُمحَتِجبنيَ  َُ َتَجبنَي، َوَبَشِرََ الح ََ الحُمن ح ِم الّصاّفنَي َوَمالِئَرِتَك الحمُ ، ِعباِد َقرَّبنَي، َوالحبُ هح

ُهِر  شح ََ رَن هَذا الحُمَرجَِّب الحُمَررَّم َوما بَ عحَدُه ِمَن االح اّفنَي، َوابِرََ لَنا يف َشهح اْلح
زِلح لَنا فيِه الحِقَسَم، َواَبحرِزح لَنا ف ِبغح َعَليحنا فيِه النَِّعَم، َوَاجح ُُرِم، َوَاسح َك اْلح يِه الحَقَسَم اِبْسِح

َرِم الَّذي َوَضعحَتُه َعلَي النَّهاِر فََاضاَء، َوَعلى اللَّيحِل  كح ََ َجلِّ االح ََ عحَظِم االح ََ االح
نا ِمَن الذُّ ، ّنا َوما ال نَ عحَلمُ فََاظحَلَم، َواحغِفرح لَنا ما تَ عحَلُم مِ  َر الحِعَصِم، َواعحِصمح نُوِب َخي ح

 ََ ، َوال َتِرلحنا ِاىل َغريحِ ِن َنظَِرََ ، واحمُننح َعلحيحنا حِبُسح ِفنا َكوايفَ َقَدِرََ َوال ََتحنَ عحنا  ،َواكح
َتُه لَنا ِمنح اَعحمارَن، وَاصحلحح لن ََ َوابِرََ لَنا فيما َكتَ ب ح ررَن،  اِمنح َخريح َخبيَئَة َاسح



مانَ  ََ يامِ ، واَعحِطنا ِمنحَك االح َر الصِّ اِن َوبَ لِّغحنا َشهح ُيح َِ ِن االح  َوما َواحستَ عحِملحنا حِبُسح
راِم . الِل وااِلكح عحواِم اي َذا اْلَح ََ اّيِم َواالح ََ  بَ عحَدُه ِمَن االح

يب أ الّسادس : وروى الّشيخ انّه خرج من الّناحية املقّدسة على يد الّشيخ
 : القاسم )رضي هللا عنه( هذا الّدعاء يف أاّيم رجب

ِليِّ بحِن ُُمَمَّد اَللّ ُهمَّ ِايّن َاساَُلَك اِبلحَموحُلوَديحِن يف َرَجب ُُمَمَّد بحِن َعليٍّّ الثاين َوابحِنِه عَ 
َر الحُقرحِب، اي َمنح اِلَيحِه الحَمعح  َتَجِب، َواَتَ َقرَُّب هِبِما اِلَيحَك َخي ح وُف طُِلَب، َوفي ما رُ الحُمن ح

ثَ َقتحهُ  بَ َقتحُه ُذنُوبُُه، َواَوح ِنب َقدح اَوح  ُعُيوبُُه، َلَديحِه ُرِغَب، َاساَُلَك ُسؤاَل ُمقحَِتِف ُمذح
َن ا أَُلَك الت َّوحبََة َوُحسح طااي ُدُؤوبُُه، َوِمَن الرَّزااي ُخطُوبُُه، َيسح بَِة َفطاَل َعَلى اخلَح وح ََ الح

َو َعّما يف رِب حقَ والن ُّزحوَ  َعِن اْلحَ  ََ َرقَ َبِتِه، َوالحَعفح ِتِه، فَاَنحَت َموحالَي وحبَِة، َوِمَن النّاِر َفرا
يَفِة اَنح اَعحَظُم اََمِلِه َوثَِقِتِه، اَللّ ُهمَّ وَاساَُلَك ِبَسائِِلَك الشَّريَفِة، َوَوسائَِلك الحُمن

ِر ِبَرْححَة ِمنحَك واسِ  َونَ فحس ِبا َرَزق حَتها  ،َعة، َونِعحَمة وازَِعةتَ تَ َغمََّدين يف هَذا الشَّهح
 قانَِعة، ِاىل نُ ُزوِل اْلاِفَرِة َوَُملِّ االحِخَرِة َوما ِهَي اِلَيحِه صائِرٌَة .

الّسابع : وروى الّشيخ أيضاً عن أيب القاسم حسني بن روح )رضي هللا عنه( 
ضرهتا اهد كنت حبالّنائب اخلاّص للحّجة )عليه السالم( انّه قال زر أّي املش

 يف رجب تقول :

لِيائِِه يف َرَجب، َواَوحَجَب َعَليحنا ِمنح َحقِّهِ  َهَد اَوح َهَدَن َمشح ُد هلِل الَّذي اَشح َمح مح ما اْلح
ِصيائِِه اْلحُُجِب، اَللّ  َتَجِب، َوَعلى اَوح  ُهمَّ َقدح َوَجَب، َوَصلَّى هللُا َعلى ُُمَمَّد الحُمن ح

تَنا َمشح  َهدح ، َغي حرَ َفَرما َاشح ، َواَوحرِدحَن َموحرَِدُهمح زح لَنا َموحِعَدُهمح ُُمَلَّئنَي َعنح  َهَدُهمح فََاْنِح
ُتُرمح ِبَِ  ُتُرمح َواعحَتَمدح ُلحِد، َوالسَّالُم َعَليحُرمح ِايّن َقَصدح أََليت ِورحد يف داِر الحُمقاَمِة واخلح سح

َُ َرقَ َبيت ِمَن الّناِر، َوالحَمقَ  لحَقراِر َمَع شيَعِتُرُم رُّ َمَعُرمح يف داِر اَوحاَجيت َوِهَي َفرا
بحراِر، َوالسَّالُم َعَليحُرمح ِبا َصبَ رحَُتح فَِنعحَم ُعقحىَب الّداِر، اَََن سائُِلُرمح َوآ ََ ِمُلُرمح في ما االح
َفى ، َوما الحَمريضُ  اِلَيحُرُم الت َّفحويُض، َوَعَليحُرمح الت َّعحويُض فَِبُرمح جُيحبَ ُر الحَمهيُض َوُيشح

رححاُم َوما َتغيُض، ِايّن ِبِسرُِّكمح ُمؤحِمٌن، َولَِقوحِلُرمح ُمَسلٌِّم، َوَعَلى هللاِ  ََ  ِبُرمح تَ زحداُد االح



اِحها َواِبحراِحها، َوِبُشؤوين عي حِبَواِئجي َوَقضاِئها َوِامحضاِئها َوِاْنح ِسٌم يف َرجح  ُمقح
َأُل الَم ُمَودِّ ، َوَلُرمح َحواِئَجُه مُ َوالسَّالُم َعَليحُرمح سَ ، َلَديحُرمح َوَصالِحها ودٌِ  َيسح

َقِطع، َواَنح يَ رحِجَعين ِمنح َحضحرَ  ُر ُمن ح ِتُرمح َخي حَر هللَا اِلَيحُرمح الحَمرحِجَع َوَسعحُيُه اِلَيحُرمح َغي ح
َجِل، َوَخريحِ  ََ  َمرحِجع ِاىل َجناب ممُحرِ ، َوَخفحِض ُمَوسَّع، َوَدَعة َوَمَهل ِاىل حنِي االح
ُكِل، َوُشرحِب  َُ تَ َبِل َوَدواِم االح َزِل، َوالحَعيحِش الحُمقح ََ ، يف النَّعيِم االح َمصري َوَُملٍّّ

ُه َوحتَِيّاتُُه الرَّحيِق َوالسَّلحَسِل، َوَعلٍّّ َونَ َهل، ال َسأَم ِمنحُه َوال َمَلَل، َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُ 
َرِتُرمح  َُة  ،، والحَفوِز يف َكرَِّتُرمح َعَليحُرمح َحيّتَ الحَعوحِد ِاىل َحضح َرِتُرمح، َوَرْحح ِر يف ُزمح شح َواْلَح

بُنا َونِعحَم الحوَكيلُ    .هللِا َوبَ رَكاتُُه َعَليحُرمح َوَصَلواتُُه َوحتَِّياتُُه، َوُهَو َحسح

الثّامن : روى السّيد ابن طاووس عن ُمّمد بن ذكوان املعروف ابلّسجاد النّه  
والبراء فيه حىّت ذهب بصره قال : قلت للّصادق كان يرثر من الّسجود 

)عليه السالم( : جعلت فداَ هذا رجب عّلمين فيه دعاءاً ينفعين هللا به، قال 
ِن الرَّحيمِ )عليه السالم( : اكتب  ِم هللاِ الرَّْحح ن رجب صباحاً قل يف كّل يوم م ِبسح

، َوآَمَن ِلُرلِّ  اي َمنح اَرحُجوهُ ومساءاً ويف أعقاب صلواتك يف يومك وليلتك   َخريح
لَُه اي َسَخطَُه ِعنحَد ُكلِّ َشرٍّ، اي َمنح يُ عحِطي الحَرثرَي اِبلحَقليِل، اي َمنح يُ عحطي َمنح َسأَ 

أَلحهُ َوَمنح ملَح يَ عحرِفحهُ حَتَنُّناً ِمنحهُ َوَرْححًَة، اَعحِطين ِبَِ  ََ ََجيَع َمنح يُ عحطي َمنح ملَح َيسح أََليت ِااّي سح
نحيا َوََجيَع َخريحِ االحِخَرةِ َخريحِ ال ََ ، دُّ أََليت ِااّي نحيا َوَشرِّ  َواصحِرفح َعيّن ِبَسح ََجيَع َشرِّ الدُّ

ِلَك اي َكرميُ  ُر َمن حُقوص ما اَعحطَيحَت، َوزِدحين ِمنح َفضح  . االحِخَرِة، فَِانَُّه َغي ح

هبذا  اقال الراوي : مّث مّد )عليه السالم( يده اليسرى فقبض على ْليته ودع
الِل  : الّدعاء وهو يلوذ بسّبابته اليمىن، مّث قال بعد ذلك اي َذا اْلَح

َبيت َعَلى الّنا ُوِد، اي َذا الحَمنِّ َوالطَّوحِل، َحّرِمح َشي ح راِم، اي َذا الن َّعحماِء َواْلح كح َِ  . رِ َواالح

 :الّتاِسع : عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( انّه قال من قال: يف رجب

تَ غحِفُر هللاَ  َدُه ال َشريَك َلُه َواَُتوُب اِلَيحِه  َاسح ائة مرّة وختمها مال اِل َه ِإاّل ُهَو َوحح
ابلّصدقة ختم هللا له ابلّرْحة واملغفرة، ومن قاهلا أربعمائة مرّة كتب هللا له أجر 

 مائة شهيد .



 ال) :العاشر : وعنه )صلى هللا عليه وآله وسلم( قال : من قال يف رجب
 ألف مرّة، كتب هللا له مائة ألف حسنة وبىن هللا له مائة مدينة يف هللاُ( اِل َه إالَّ 
 اْلّنة .

اْلادي عشر : يف اْلديث : من استغفر هللا يف رجب سبعني مرّة ابلغداة 
تَ غحِفُر هللَا َواَُتوُب اِلَيحهِ  :ابلعشّي يقول وسبعني مرّة غ َتام سبعني فاذا بل، َاسح
ات فان مات يف رجب م، اَللّ ُهمَّ اغحِفرح ل َوُتبح َعَليَّ  :ه وقالمرّة رفع يدي

 . مرضّياً عنه وال َتّسه النّار بربكة رجب

تَ غحِفُر هللَا َذا  :الثّاين عشر : أن يستغفر يف هذا الشهر ألف مرّة قائالً  َاسح
راِم ِمنح ََجيِع الذُّنُوِب َواالثِم،  كح َِ الِل َواالح  ّرحيم .الليغفر له هللا اْلَح

الثّالث عشر : روى الّسيد يف االقبال فضالً كثرياً لقراءة قل هو هللا احد عشرة 
آالف مرّة أو ألف مرّة أو مائة مرّة يف شهر رجب، وروى ايضاً اّن من قرأ ُقل 
هو هللا أحٌد مائة مرّة يف يوم اْلمعة من شهر رجب كان له يوم القيامة نور 

 جيذبه اىل اْلّنة .

عشر : روى السّيد اّن من صام يوماً من رجب وصّلى أربع ركعات يقرأ  الرّابع
يف ااُلوىل آية الررسي مائة مرّة، ويف الثّانية قل هو هللا أحد مائتني مرّة، مل ُيت 

 ااّل وقد شاهد مرانه يف اْلّنة أو شوهد له .

ن م اخلامس عشر : روى السّيد ايضاً عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( انّ 
صّلى يوم اْلمعة من رجب أربع ركعات ما بني صالة الّظهر وصالة العصر 
يقرأ يف كّل ركعة اْلمد مرّة وآية الررسي سبع مرّات وُقلح ُهَو هللُا أَحٌد َخس 

تَ غحِفُر هللاَ  مرّات، مّث يقول عشراً  أَلُُه الت َّوحبَ  َاسح كتب َة،  الَّذي ال اِل َه ِإاّل ُهَو َوَاسح
اليوم الذي صّلى فيه هذه الّصالة اىل اليوم الذي ُيوت فيه برّل  هللا له من

يوم ألف حسنة، وأعطاه برّل آية تالها مدينة يف اْلّنة من الياقوت االْحر، 



وبرّل حرف قصراً يف اْلّنة من الّدّر االبيض، وزّوجه حور العني ورضي عنه 
 . ة اخلرببغري سخ ، وكتب من العابدين، وختم له ابلّسعادة واملغفر 

الّسادس عشر : أن يصوم ثالثة أاّيم من هذا الّشهر هي أاّيم اخلميس واْلمعة 
والّسبت، فقد روى اّن من صامها يف شهر من االشهر اْلرم كتب هللا له 

 . عبادة تسعمائة عام

كّل ليلة  الّسابع عشر : يصّلى يف هذا الشهر سّتني ركعة، ُيصّلى منها يف
لح كعة اْلمد مرّة و )ُقل اي أيّها الراِفُروَن( ثالث مرّات و)قُ ركعتني يقرأ يف كّل ر 

ال اِل َه إالَّ  : ُهَو هللاُ أَحٌد( مرّة واحدة، فاذا سلم رفع يديه اىل الّسماء وقال
ُد، ُُيحيي َوُُييُت، َوُهَو َحي  ال َمح َدهُ ال َشريَك لَُه، لَهُ الحُملحُك َوَلهُ اْلح  َُيُوُت، هللاُ َوحح

ُر َوُهَو َعلى ُكلِّ َشيحيء َقديٌر، َواِلَيحِه الحَمصرُي، َوال َحوحَل َوال ق ُ بَِيدِ  َي ح وََّة ِإالّ اِبهلِل ِه اخلح
مِّيِّ َوآلِِه،  َُ ُيرر يده على وجهه، و الحَعِليِّ الحَعظيِم، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد النَّيبِّ االح

عاءه ن فعل ذلك استجاب هللا دوعن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( اّن م
 واعطاه أجر سّتني حّجة وُعمرة .

الثّامن عشر : روى عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( اّن من قرأ يف ليلة 
من ليال رجب مائة مرّة ُقلح ُهَو هللاُ أَحٌد يف ركعتني فرأَّّنا قد صام مائة سنة 

 من االنبياء قصر يف جوار نيبّ  يف سبيل هللا ورزقه هللا يف اْلّنة مائة قصر كلّ 
 )عليهم السالم( .

الّتاسع عشر : وعنه )صلى هللا عليه وآله وسلم( ايضًا اّن من صّلى يف ليلة 
د وُقل اي أيّها الراِفُروَن  من ليال رجب عشر ركعات يقرأ يف كّل ركعة اْلَمح

 .اخلرب مرّة، والّتوحيد ثالث مرّات غفر هللا له ما اقِتفه من االمم

العشرون : قال العاّلمة اجمللسي يف زاد املعاد: روي عن أمري املؤمنني )عليه 
السالم( انّه قال : قال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(من قرأ يف كّل 
يوم من أاّيم رجب وشعبان ورمضان ويف كّل ليلة منها كاّلً من اْلمد وآية 



 الَفَلق( لح ُهَو هللاُ أَحٌد( و )ُقلح اَُعوذُ ِبَربِّ الررسي و)ُقل اي أيّها الراِفُروَن( و )قُ 
ُد هللِ و )ُقلح اَُعوُذ ِبَربِّ النّاِس( ثالث مرّات، وقال:  َمح  َوال اِل َه ُسبححاَن هللِا َواْلح

بَ ُر، َوال َحوحَل َوال قُ وََّة ِإالّ اِبهلِل الحَعِليِّ الحَعظيمِ  مَّ َصلِّ اَللّ هُ وثالثً  ،إالَّ هللاُ َوهللاُ اَكح
أربعمائة مرّة و اَللّ ُهمَّ اغحِفرح لِلحُمؤِمننَي َوالحُمؤِمناِت، ، وثالثً ُُمَمَّد َعلى ُُمَمَّد َوآلِ 
تَ غحِفُر هللاَ  مطار َوورق ، غفر هللا له ذنوبه وإن كانت عدد قطر االَواَُتوُب اِلَيحهِ  َاسح

 االشجار وزبد البحاراخلرب.

 ة اجمللسي )رْحه هللا( ايضًا من املأثور قولاْلادي والعشرون : وقال العالم

 يف كّل ليلة من هذا الّشهر ألف مرّة. ال اِل َه إالَّ هللاُ 

واعلم اّن أّول ليلة من ليال اْلمعة من رجب تسّمى ليلة الّرغائب وفيها عمل 
مأثور عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم(ذو فضل كثري ورواه الّسيد يف 

مة اجمللسي رْحه هللا يف اجازة بين زهرة، ومن فضله أن يغفر ملن االقبال والعال
صاّلها ذنوب كثرية، وانّه اذا كان أّول ليلة نزوله اىل قربه بَعث هللا اليه ثواب 
هذه الّصالة يف أحسن صورة بوجه طلق ولسان ذلق، فيقول: اي حبييب أبشر 

حسن وجهًا منك، فقد ْنوت ِمن كّل شّدة، فيقول : َمنح أنت فما رأيت أ
وال ْسعت كالمًا أحلى من كالمك، وال ُشت رائحة أطيب من رائحتك؟ 
 فيقول : اي حبييب أَن ثواب تلك الّصالة اليت صّليتها ليلة كذا يف بلدة كذا يف
شهر كذا يف سنة كذا، جئت الّليلة القضي حّقك، وأنس وحدتك، وارفع 

ك، القيامة على رأسِ  عنك وحشتك، فاذا نفخ يف الّصور ظّللت يف عرصة
 فافرح فاّنك لن تعدم اخلري أبداً .

 َوِصفَة هـذه الّصالة

أن يصوم أّول َخيس من رجب مّث يصّلي بني صاليت املغرب والعشاء اثنيت 
 عشرة ركعة يفصل بني كّل ركعتني بتسليمة يقرأ يف كّل ركعة فاحتة الرتاب مرّة

رغ من ُهَو هللاُ أَحٌد( اثنيت عشرة مرّة، فاذا فَو )اَّن أَن حزَلحناُه( ثالث مرّات و )ُقلح 
مِّيِّ َوَعلىَصالته قال سبعني مرّة:  َُ مثّ آلِِه،  اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد النَّيبِّ االح



مثّ الرُّوِح ُسبُّوٌح ُقدُّوٌس َربُّ الحَمالِئَرِة وَ يسجد ويقول يف سجوده سبعني مرّة: 
ء هللا، واعلم ايضًا اّن من املندوب يف شهر يسأل حاجته فاهّنا تقضى ان شا

رجب زايرة االمام الّرضا )عليه السالم( وهلا يف هذا الّشهر مزيّة كما اّن للعمرة 
ايضًا يف هذا الّشهر فضل وروي اهّنا اتلية اْلّج يف الّثواب وروى اّن علّي بن 
ة باْلسني )عليه السالم( كان قد اعتمر يف رجب فران ُيصّلي عند الرع

ََ َعظَُم الذَّنحبُ ويسجد ليله وهناره وكان يسمع منه وُهو يف الّسجود :   ِمنح َعبحِد
. ََ ُو ِمنح ِعنحِد ُسِن الحَعفح  فَ لحَيحح

 : الخاّصة بليالي أو أيّاِم خاّصة من رجب الِقْسم الثّاني : في االعمال

 : الليلة ااُلوىل: هي ليلة شريفة وقد ورد فيها أعمال

محِن َواالحُياِن  :قول اذا رأى اهلاللاالّول : أن ي ََ اَللّ ُهمَّ اَِهلَُّه َعَليحنا اِبالح
الِم َريّب َوَربَُّك هللُا َعزََّوَجلَّ  سح َِ وروي عن الّنيب )صلى هللا عليه  َوالسَّالَمِة َواالح

 وآله وسلم(انّه كان اذا رأى هالل رجب قال :

َر َرَمضاَن، واَِعنّ اَللّ ُهمَّ ابِرَح لَنا يف َرَجب َوَشعحباَن، و  ياِم بَ لِّغحنا َشهح ا َعَلى الصِّ
ُوَ  َوالحعَ  ِظ اللِّساِن، َوَغضِّ الحَبَصِر، َوال ََتحَعلح َحظَّنا ِمنحُه اْلح  َطَش .َوالحِقياِم َوِحفح

الثّاين : أن يغتسل، فمن بعض العلماء عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
غتسل يف أّوله وأوسطه وآخره خرج ِمن ذنوبه  انّه قال : من أدَر شهر رجب فا

 . كيوم ولدته اُّمه

 . (الثّالث : أن يزور اْلسني )عليه السالم

الرّابع : أن ُيصّلي بعد صالة املغرب عشرين ركعة يقرأ يف كّل ركعة فاحتة 
الرتاب وُقل هو هللا احد مرّة ويسلم بني كّل ركعتني ليحفظ يف أهله وماله 

ن عذاب القرب، وجيوز على الّصراط كالربق اخلاطف من غري وَولده، وجيار مِ 
 حساب .



اخلامس : أن يصّلي ركعتني بعد العشاء يقرأ يف أّول ركعة منها فاحتة الرتاب 
وأمل نشرح مرّة، وقل هو هللا احٌد ثالث مرّات، ويف الرّكعة الثّانية فاحتة الرتاب 

 ثالثني فاذا سّلم قال: ال اِل َه إالَّ هللاُ  وأمل نشرح وُقلح ُهَو هللُا احٌد واملعّوذتني،
مرّة، وصّلى على الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( ثالثني مرّة ليغفر هللا له 

 ذنوبه وَيرج منها كيوم ولدته اُّمه .

الّسادس : أن يصّلي ثالثني ركعة يقرأ يف كّل ركعة فاحتة الرتاب وُقلح اي أيّها 
 . التوحيد ثالث مرّاتالراِفُروَن مرّة، وسورة 

الّسابع : أن َييت ِبا ذكره الّشيخ يف املصباح حيث قال : العمل يف أّول ليلة 
من رجب : روى ابو البخِتي وهب بن وهب عن الّصادق )عليه السالم(: 
عن أبيه، عن جّده، عن علّي )عليه السالم( قال : كان يعجبه أن يفرغ نفسه 

لة ليلة من رجب، وليلة الّنصف من شعبان، وليأربع ليال يف الّسنة، وهي أّول 
 الفطر، وليلة الّنحر .

وروى عن أيب جعفر الثّاين )عليه السالم( انّه قال : يستحّب أن يدعو هبذا 
 : من رجب بعد العشاء االخرة الّدعاء أّول ليلة

َتِدٌر، َواَنََّك ما َتشاءُ ُمقح   اَللّ ُهمَّ ِايّن َاساَُلَك اِبَنََّك َمِلٌك، واَنََّك َعلى ُكلِّ َشيحيء
َِة صَ  لَّى هللُا َعَليحِه ِمنح أَمحر َيُروُن، اَللّ ُهمَّ ِايّن اََتوجَُّه اِلَيحَك بَِنِبيَِّك ُُمَمَّد َنيبِّ الرَّْحح

 لِيُ نحِجَح ل ِبَك وَل هللِا، ِايّن اََتوجَُّه ِبَك ِاىَل هللِا رَبَِّك َوَريبِّ َوآلِِه، اي ُُمَمَُّد اي َرسُ 
ِل بَ يحِتِه َصلَّى هللاُ َعلَ  ِئمَِّة ِمنح اَهح ََ حح طَِلَبيت، اَللّ ُهمَّ بَِنِبيَِّك ُُمَمَّد َواالح يحِه َوَعَليحِهمح َاْنِح

 مثّ تسأل حاجتك .طَِلَبيت . 

كان موسى بن جعفر )عليه السالم( يقول وهو وروى علّي بن حديد قال :  
 : ساجد بعد فراغه من صالة الّليل



ي  ُتَك، ال ُصنحَع ل َوال لَِغريح ُمحِمَدُة أنح اَطَعحُتَك، َوَلَك اْلحُجَُّة أنح َعَصي ح ََ َلَك الح
سان ِإالّ ِبَك، ايكاِئن )كائناً( قَ بحَل ُكلِّ َشيحيء ء ، َن ُكلِّ َشيحيَواي ُمَروِّ ،  يف ِاحح

لحَموحِت، َوِمنح َقديٌر، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَُعوذُ ِبَك ِمَن الحَعديَلِة ِعنحَد ا  اِنََّك َعلى ُكلِّ َشيحيء
اَُلَك اَنح ُتَصلَِّي عَ  لى ُُمَمَّد َشرِّ الحَمرحِجِع يف الحُقُبوِر، َوِمَن النَّداَمِة يَ وحَم االحزَِفِة، فََاسح

َقَلباً  َعيحشي َعيحَشًة نَِقيًَّة َوميَتيت ميَتًة َسوِيَّةً  واَنح ََتحَعلَ  ،َوآِل ُُمَمَّد َقَليب ُمن ح ، َوُمن ح
ِئمََّة، يَنابيِع ا ََ َر ُُمحز َوال فاِضح، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه االح َمِة َكرُياً، َغي ح رح ْلِح

ين هِبِمح ِمنح  َمِة، َواحعِصمح ين َعلى ُكلِّ ُسو   َواُوىِل النِّعحَمِة َوَمعاِدِن الحِعصح ء، َوال أَتُخذح
رًة، َوارحَض َعيّن فَِانَّ َمغحفِ  َلة، َوال ََتحَعلح َعواِقَب اَعحمال َحسح َرَتَك ِغرَّة، َوال َعلى َغفح

، واَعحِطين ما ال  ََ لِلظّاِلمنَي، َواَََن ِمَن الظّاِلمنَي اَللّ ُهمَّ اغحِفرح ل ما ال َيُضرُّ
َمُتُه، َواَعحِطين السَّعَ يَ ن حُقُصَك، فَِانََّك الح  َُتُه، الحبَديُع ِحرح َة َوالدَِّعَة، وسيُع َرْحح

َر َوالحُمعافاَة، والت َّقحوى َوالصَّب ح  حََّة، َوالحُبُخوَ  َوالحُقُنوَ ، َوالشُّرح محَن َوالصِّ ََ ، رَ واالح
لِياِئكَ  َق َعَليحَك َوَعلى اَوح دح َر، َواَعحِممح بِ ، َوالصِّ َر َوالشُّرح لي ذَوالحُيسح ِلَك اي َربِّ اَهح

ِلمنيَ  ُت َوَوَلَدين ِمَن الحُمسح بَ بحُت َوَاَحبَّين، َوَوَلدح واين فيَك َوَمنح َاحح  َوَوَلدي َوِاخح
 َوالحُمؤحِمننَي اي َربَّ الحعاَلمنَي .

قال ابن أشيم: هذا الّدعاء يعقب الّثماين ركعات صالة الّليل قبل صالة الوتر، 
 الة الوتر فاذا سّلمت قلت وأنت جاِلس :مثّ تصلي الثالث ركعات ص

َفُد َخزائُِنُه، َوال ََياُف آِمُنُه، َربِّ ِاِن ارحَتَربحُت الحَمع ُد هلِل الَّذي ال تَ ن ح َمح اِصَي َاْلح
، َوتَ عحُفو َعنح سَ  ََ َبُل الت َّوحبََة َعنح ِعباِد يِّئاهِتِمح، َفذِلَك ثَِقٌة ِميّن ِبَرَرِمَك اِنََّك تَ قح

طااي، الزََّلَل، َواِنََّك جُميٌب ِلداعيَك َوِمنحُه َقريٌب، َواَََن اتِئٌب اِلَيحَك مِ  َوتَ غحِفرُ  َن اخلَح
لِّ َوراِغٌب اِلَيحَك يف تَ وحفرِي َحّظي ِمَن الحَعطااي، اي خاِلَق الحرَبااي، اي ُمنحِقذي ِمنح كُ 

ِفينَشديَدة، اي جُمريي ِمنح ُكلِّ َُمحُذور، َوفِّرح َعَليَّ السُُّرو   َشرَّ َعواِقِب االحُموِر، َر، َواكح
خُ  فَاَنحَت هللاُ َعلى نَ عحماِئَك َوَجزيلِ  ُروٌر َوِلُرلِّ َخريح َمذح  وٌر .َعطاِئَك َمشح

واعلم اّن لرّل ليلة من ليال هذا الّشهر الّشريف صالة خاّصة ذكرها علماؤَن 
 . وال يسمح لنا املقام نقلها



 اليْوم االّول ِمْن َرَجب

 : يوم شريف وفيه أعمال وهو

االّول : الّصيام وقد روي اّن نوحاً )عليه السالم(كان قد ركب سفينته يف هذا 
اليوم فأمر َمنح معُه أن يصوموه ومن صام هذا اليوم تباعدت عنه الّنار مسري 

 . سنة

 . الثّاين : الُغسل

ن عن االثّالث : زايرة اُْلسني )عليه السالم( . روى الشيخ عن بشري الّده
الّصادق )عليه السالم( قال : من زار اْلسني بن علي )عليهما السالم( أّول 

 يوم من رجب غفر هللا له البّتة .

 . الرّابع : أن يدعو ابلّدعاء الّطويل املروي يف كتاب االقبال

اخلامس : أن يبتديء صالة سلمان )رضي هللا عنه(، وهي ثالثون ركعة يصّلي 
ر ركعات، يسّلم بعد كّل ركعتني، ويقرأ يف كّل ركعة منها يف هذا اليوم عش

فاحتة الرتاب مرّة، وُقل ُهَو هللاُ َاَحٌد ثالث مرّات، وُقل اي أيّها الراِفُروَن ثالث 
 مرّات، فاذا سّلم رفع يديه وقال :

َدُه ال َشريَك َلُه، َلُه الحُملحكُ  ُد ُُيحيي َوُيُ  ال اِل َه إالَّ هللاُ َوحح َمح َو َحي  يُت، َوهُ َوَلُه اْلح
ُر َوُهَو َعلى ُكلِّ َشيحيء َي ح اَللّ ُهمَّ ال ماِنَع ِلما  ول :، مثّ يقَقديرٌ   ال َُيُوُت بَِيِدِه اخلح

َدُّ  َدِّ ِمنحَك اْلح َفُع َذا اْلح مّث ُيسح هبما  ،اَعحطَيحَت، َوال ُمعحِطَي ِلما َمنَ عحَت، َوال يَ ن ح
عد م الّنصف من رجب ولرن يقول بوجهه ويصّلي عشرًا هبذه الّصفة يف يو 

َل َوال قُ وََّة َقديٌر( َوَصلَّى هللاُ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه الطّاِهريَن َوال َحوح   )َعلى ُكلِّ َشيحيء
لحَعظيمِ  صالة  ، مّث ُيسح وجهه بيديه، ويسأل حاجته وهذهِإاّل اِبهلِل االَعِليِّ ح

ًا صالة أيض ن )رْحه هللا(ذات فوائد َجّة ال ينبغي الّتغاضى عنها، ولسلما
اُخرى يف هذا اليوم وهي عشر ركعات يقرأ يف كّل ركعة الفاحتة مرّة والّتوحيد 



ثالث مرّات وهي صالة ذات فضل عظيم، فاهّنا توجب غفران الّذنوب، 
والوقاية ِمن فتنة القرب ومن عذاب يوم القيامة، ويصرف عن من صاّلها اْلذام 

 والربص وذات اْلنب .

السّيد يف االقبال صالة اُخرى هلذا اليوم ايضًا فراجعه إن شئت، ويف وروى 
مثل هذا اليوم من سنة سبع وَخسني كان على بعض االقوال والدة االمام 

 . الباقر )عليه السالم(، واّما ُمتاري فيها فهو اليوم الثّالث من شهر صفر

ام علّي الدة االمويف اليوم الثالث من هذا الّشهر على بعض الّرواايت كانت و 
الّنقي )عليه السالم( وكان وفاته يف الثّالث من هذا الّشهر سنة مائتني وأربع 

 وَخسني يف سّر من رأى .

اليوم العاشر : كان فيه على قول ابن عّياش والدة االمام ُمّمد الّتقي )عليه 
 . (السالم

 اللّْيلة الثّاِلثة عشرة

شهر لة من الّليال البيض من هذه االاعلم انّه يستحّب أن يصّلي يف كّل لي
الّثالثة رجب وشعبان ورمضان الّليلة الثالثة عشرة منها ركعتني، يقرء يف كّل 
ركعة فاحتة الرتاب مرّة، وسورة يس وتباَر امللك والّتوحيد، ويصّلي مثلها أربع 
ركعات بسالمني يف الليلة الرّابعة عشرة، وَييت سّت ركعات مثلها يسّلم بني  

ركعتني منها يف الليلة اخلامسة عشرة، فعن الّصادق )عليه السالم( انّه من  كلّ 
 فعل ذلك حاز فضل ه ذه االشهر الّثالثة، وغفر له كّل ذنب سوى شَر .

 اليَوُم الثّالث عشر

هو أّول االاّيم البيض، وقد ورد لِلصيام يف هذا اليوم واليومني بعده أجر جزيل، 
أّم داود فليبدأ بصيام هذا اليوم، وكان يف هذا اليوم وَمن أراد أن يدعو بدعاء 

على املشهور والدة أمري املؤمنني صلوات هللا وسالمه عليه يف الرعبة بعد 
 ثالثني سنة من عام الفيل .



 لَيلة النّصف ِمن رجب

 : وهي ليلة شريفة وردت فيها أعمال

 . الُغسل : االّول

 عالّمة اجمللسي .الثّاين : احياؤها ابلعب ادة كما قال ال

 . (الثّالث : زي ارة اْلسني )عليه السالم

 . الرّابع : الّصالة سّت ركعات اليّت قد مّرت عند ذكر الليلة الثّالثة عشرة

عشر  اخلامس : الّصالة ثالثون ركعة، يقرأ يف كّل ركعة الفاحتة مرّة، والّتوحيد
لم(وروى هللا عليه وآله وسمرّات، وقد روى الّسيد هذه الّصالة عن الّنيب )صلى 

 . هل ا فضالً كثرياً 

الّسادس : الّصالة اثنتا عشرة ركعة، تسلم بني كّل ركعتني، تقرأ يف كّل ركعة  
كاّلً من سور الفاحتة والّتوحيد والفلق والّناس وآية الررسي وسورة )اَّن أنزلناُه( 

ِرَُ َاهلُل  :مرّات، مّث تسّلم وتقول بعد الفراغ أربع مرّات أربع َاهلُل َريّب ال اُشح
ُذ ِمنح ُدونِه َولِّياً  روى الّسيد هذه  مّث تدعو ِبا أحببت، وقد، ِبِه َشيحئاً، َواَل َاُتَِّ

الّصالة عن الّصادق )عليه السالم(هبذه الّصفة ولرن الّشيخ قال يف املصباح 
 : روى داُود بن سرحان عن الّصادق )عليه السالم( قال : تصّلي ليلة الّنصف
من رجب اثنيت عشرة ركعة تقرأ يف كّل ركعة اْلمد وسورة، فاذا فرغت من 
الّصالة قرأت بعد ذلك اْلمد واملعّوذتني وسورة االخالص وآية الررسي أربع 

ُد هلِل َوال اِل َه إالَّ هللُا َوهللاُ مرّات، وتقول بعد ذلك :  َمح بَ ُر ُسبححاَن هللِا َواْلح  اَكح
ِرَُ بِِه َشيحئاً أربع مرّات، مّث تقول :  ما شاَء هللُا ال قُ وََّة ِإالّ وَ ، َاهلُل َاهلُل َريّب ال اُشح
 وتقول يف ليلة سبع وعشرين مثلها .اِبهلِل الحَعِليِّ الحَعظيِم، 

 يَوُم النّصف ِمن رجب

 : وهو يوم مباَر وفيه أعمال



 االّول : الُغسل .

ألت أاب نصر انّه قال : س الثّاين : زايرة اْلسني )عليه السالم( فعن ابن أيب
اْلسن الّرضا )عليه السالم(؟ يف أّي شهر نزور اْلسني )عليه السالم(قال : 

 . يف الّنصف من رجب، والّنصف من شعبان

 . الثّالث : صالة سلمان على َنو ما مّر يف اليوم االّول

 : أن يصّلي أربع ركعات فاذا سّلم بس  يده وقال : الرّابع

في حنَي تُ عحييىِن اَللّ ُهمَّ اي   الحَمذاِهُب، ُمِذلَّ ُكلِّ َجّبار، َواي ُمِعزَّ الحُمؤحِمننَي، اَنحَت َكهح
َُتَك َلرُ  ًَة يب َوَقدح ُكنحَت َعنح َخلحقي َغِنيّاً، َوَلوحال َرْحح نحُت َواَنحَت ابرُِئ َخلحقي َرْحح

ِر َعلى اَعحدائي وَ  اِلرنَي، َواَنحَت ُمَؤيِّدي اِبلنَّصح ُرََ ِااّيَي َلُرنحُت ِمَن َلوحال َنصح ِمَن اهلح
 الحَمفحُضوحنَي، اي ُمرحِسَل الرَّْححَِة ِمنح َمعاِدهِنا، َوُمنحِشىَء الحبَ رََكِة ِمنح َمواِضِعها، اي

لِياُؤُه ِبِعزِِّه يَ تَ َعزَُّزوَن، َواي مَ  َسُه اِبلشُُّموِخ َوالرِّف حَعِة، فََاوح نح َوَضَعتح لَُه َمنح َخصَّ نَ فح
، فَ ُهمح ِمنح َسَطواتِِه خائُِفوَن، اَساَُلَك ِبرَ الح  ُنونِيَِّتَك ُمُلوَِ نرَي الحَمَذلَِّة َعلى اَعحناِقِهمح ي ح

َتها ِمنح ِكربحِايِئَك، َوَاساَُلَك ِبِرربحِايِئَك الَّىِت  تَ َققح َتها ِمنح ِعزَِّتَك، ا الَّيِت اشح تَ َققح شح
تَ َويحتَ  ا ََجيَع َخلحِقَك فَ ُهمح هِبا َعلى َعرحِشَك َفَخَلقحَت هبِ  َوَاساَُلَك ِبِعزَِّتَك الَّيِت اسح

ِل بَ يحِتِه . ِعُنوَن اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َواَهح  َلَك ُمذح

 . ويف اْلديث ما دعا هبذا الّدعاء مرروب ااّل نّفس هللا ُكربته

ج ئدعاء أّم داُود وهو اهّم أعمال هذا اليوم ومن آثره قضاء اْلوا : اخلامس
وكشف الرروب ودفع ظُلم الظاملني، وصفته على ما أورده الّشيخ يف املصباح 
هي اّن من أراد ذلك فليصم اليوم الثّالث عشر والرّابع عشر واخلامس عشر : 
فاذا كان عند الّزوال من اليوم اخلامس عشر اغتسل، فاذا زالت الّشمس صّلى 

ه يف موضع خال ال يشغلالّظهر والعصر ُيسن ركوعهما وسُجودَها، وليرن 
شاغل، وال يرّلمه انسان، فاذا فرغ من الّصالة استقبل القبلة وقرأ اْلمد مائة 



مرّة، واالخالص مائة مرّة، وآية الررسي عشر مرّات، مّث يقرأ بعد ذلك ُسورة 
االنعام، وبين اسرائيل، والرهف، ولقمان، ويس، والّصافات، وحم، الّسجدة 

، والفتح، والواقعة، وامللك، ون، و )اذا الّسماء وحم، عسق وحم، الّدخان
انشّقت(، وما بعدها اىل آخر القرآن، فاذا فرغ من ذلك قال وهو مستقبل 

 القبلة :

راِم،  كح َِ الِل َواالح يُّ الحَقيُّوُم، ُذو اْلَح َصَدَق هللُا الحَعظيُم الَّذي ال اِل َه ِإاّل ُهَو اْلَح
َليُم  ُن الرَّحيُم، اْلح ٌء َوُهَو ا، الحَررميُ الرَّْحح لسَّميُع الحَعليُم الَّذي لَيحَس َكِمثحِلِه َشيح

َبرُي، َشِهَد هللاُ اَنَّهُ ال اِل َه ِإالّ ُهَو َوالحَمالِئَرةُ َواُوُلو الحِعلحِم قائِ  ِ  الحَبصرُي اخلح ماً اِبلحِقسح
ريُم، َوبَ لََّغتح ُرُسُلهُ الحرِ  لى ذِلَك ِمَن الّشاِهديَن، رامُ َواَََن عَ ال اِل هَ ِإالّ ُهَو الحَعزيُز اْلَح

ُر، َوَلكَ  ُر، َوَلَك الحَقهح ، َوَلَك الحَفخح جمحُد، َوَلَك الحِعزُّ ََ ُد، َوَلَك الح َمح  اَللّ ُهمَّ َلَك اْلح
، سُّلحطاُن، َوَلَك الحَبهاءُ َوَلَك ال، النِّعحَمُة، َوَلَك الحَعَظَمُة، َوَلَك الرَّْححَُة، َوَلَك الحَمهابَةُ 

ليُل، َوَلَك التَّ  بيُح، َوَلَك الت َّقحديُس، َوَلَك الت َّهح ِتناُن، َوَلَك التَّسح مح َِ برُي، َوَلَك االح رح
َوَلَك ما يُرى، َوَلَك ما ال يُرى، َوَلَك ما فَ وحَق السَّمواِت الحُعلى، َو َلَك ما حَتحَت 

َرُضوَن السُّفحلى، َوَلَك االحِخَرُة َوا ََ وىل، َوَلَك ماالثَّرى، َوَلَك االح َُ تَ رحضى بِِه  الح
َرئيَل اَميِنَك عَ  ِد َوالشُّرِر َو الن َّعحماِء، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َجب ح َمح لى ِمَن الثَّناِء َواْلح
، َوالحُمطاِ  يف َْسواِتَك، َوَُمالِّ َكراماِتَك الحُمَتَحمِّ  ِرََ ِيَك، َوالحَقِويِّ َعلى اَمح ِل َوحح

عحداِئَك، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ميرِلَرِلماِتَك الّناِصِر  ََ ِر اِل نحِبياِئَك الحُمَدمِّ ََ ائيَل اِل
ُمحُلوِق ِلرَأحفَِتكَ  ََ َِتَك، َوالح هح  ،َمَلِك َرْحح ََ تَ غحِفِر الحُمعنِي اِل ِل طاَعِتَك، اَللّ ُهمَّ َوالحُمسح

 ََ َتِظِر اِل رافيَل حاِمِل َعرحِشَك، َوصاِحِب الصُّوِر الحُمن ح ، الحَوِجِل مح َصلِّ َعلى ِاسح ِرََ
ِفِق ِمنح خيَفِتَك، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َْحََلِة الحَعرحِش الطّاِهريَن، َوَعلى السَّ  َفَرِة الحُمشح

ِناِن، الحِرراِم الحبَ َرَرةِ الطَّيِّبنَي، َوَعلى َمالِئَرِتَك الحِرراِم الحراتِبنَي، َو َعلى َمالِئرَ  ِة اْلح
راِم، اَللّ ُهمَّ َوَخَزنَِة الّنرياِن، َوَملَ  كح َِ الِل َواالح عحواِن، اي َذا اْلَح ََ َصلِّ  ِك الحَموحِت َواالح

َتُه ِبُسُجوِد َمالِئَرِتكَ  َوَاحَبحَتُه َجن ََّتَك،  ،َعلى اَبينا آَدَم َبديِع ِفطحَرِتَك الَّذي َكرَّمح
ِس، الحمُ  نا َحّواءَ الحُمَطهََّرةِ ِمَن الّرِجح َنِس، الحُمَفضََّلِة َصّفااَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى اُمِّ ةِ ِمَن الدَّ

نحسِ  َِ ِس، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى هابيَل َوَشيح  ،ِمَن االح َ َُمالِّ الحُقدح ث الحُمتَ َردَِّدِة بَ نيح



اعيَل َوِاسححاَق َويَ عحُقوَب َويُوُسفَ   َوِادحريَس َونُوح َوُهود َوصاِلح َو اِبحراهيَم َوِاْسح
باِط َوُلوط َوُشعَ  سح ََ ِر َوِذىيحب َواَيُّوَب َوُموسى َوهاُروَن َويُوَشَع َوميشا َواخلحِ َواالح  ضح

ِل َوطاُلوَت َوداُوَد َوُسَليحماَن وَ  ِ َويُوُنَس َواِلحياَس َوالحَيَسَع َوِذي الحِرفح زََكراِّي الحَقرحنَ نيح
يسى َوَُشحُعوَن عَوَشعحيا َوَُيحّي َوُتورََخ َوَمىّت َوِارحِميا َوَحي حُقوَق َودانِياَل َوُعَزيحر وَ 

تحباِ  َوخاِلد َوَحنحظََلَة َولُقحماَن، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ََ َوارِّينَي َواالح ُُمَمَّد  َوِجرحجيَس َواْلح
َت َوآِل ُُمَمَّد، َوارحَحمح ُُمَمَّداً َوآَل ُُمَمَّد، َوابِرَح َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َكما َصلَّيح 

َت عَ  لِّ َعَلى لى اِبحرهيَم َوآِل اِبحرهيَم اِنََّك َْحيٌد جَميٌد، اَللّ ُهمَّ صَ َوَرِْححَت َوابرَكح
بحداِل  ََ ُدى، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى االح ِصياِء َوالسَُّعداِء َوالشَُّهداِء َواَِئمَِّة اهلح وح ََ االح

ِل اْلِ  ُمحِلصنَي َوالزُّّهاِد َواَهح َُ وحاتِد َوالسُّّياِح َوالحُعّباِد َوالح ََ ِتهاِد، دِّ َواالح جح َِ  َواالح
َزِل َكراماِتكَ  َل بَ يحِتِه اِبَفحَضِل َصَلواِتَك َوَاجح َوبَ لِّغح ُروَحُه َو  ،َواخحُصصح ُُمَمَّدًا َواَهح

اًل َوَشَرفاً وََكَرماً، َحىّت تُ بَ لَِّغُه اَ  ُه َفضح عحلى َدَرجاِت َجَسَدُه ِميّن حتَِيًَّة َوَسالماً، َوزِدح
ِل الشََّرِف ِمنَ  فاِضِل الحُمَقرَّبنَي، اَللّ ُهمَّ  اَهح ََ  َوَصلِّ َعلى َمنح النَِّبّينَي َوالحُمرحَسلنَي َواالح

ِل طاَعِتَك، َواَوح  ِصلح َْسَّيحُت َوَمنح ملَح اَُسمِّ ِمنح َمالِئَرِتَك َواَنحِبياِئَك َوُرُسِلَك َواَهح
واين َعلحُهمح ِاخح  َعلى ُدعاِئَك، اَللّ ُهمَّ  فيَك َواَعحواينَصَلوايت اِلَيحِهمح َوِاىل اَرحواِحِهمح، َواجح

، َوبِرَ  ََ ََ ِاىل ُجوِد ِفُع ِبَك اِلَيحَك، َوِبَرَرِمَك ِاىل َكَرِمَك، َوِِبُوِد َتشح َِتَك ِايّن َاسح ْحح
ِل طاَعِتَك اِلَيحَك، َوَاساَُلَك الّلُهمَّ ِبُرلِّ ما َسأََلَك بِِه َاحَ  َِتَك، َواِبَهح  ٌد ِمن حُهمح ِاىل َرْحح
ََ بِِه ِمنح َدعحَوة جُمابَة َغريحِ ُُمَي َّبَ  أََلة َشريَفة َغريحِ َمرحُدوَدة، َوِبا َدَعوح ة، اياهللُ ِمنح َمسح

ُن اي َرحيُم اي َكرمُي اي َعظيُم اي َجليُل اي ُمنيُل اي ََجيُل اي َكفيُل اي وَكي ُل اي ايَرْحح
يُل اي َكبرُي اي َقديُر َمنيُع اي ُمديُل اي ُمُ  ُمقيُل اي جُمرُي اي َخبرُي اي ُمنرُي اي ُمبرُي اي

ُر اي طاِهُر اي قاِهُر اي ظاِهُر اي ابِطُن اي ساتُِر اي  اي َبصرُي اي َشُروُر اي بَ رُّ اي طُهح
ُ اي َقريُب اي َوُدوُد اي َْحيُد اي جَميُد اي َتِدُر اي َحفيُظ اي ُمَتَجربِّ ُمبحِدُئ  ُُميُ  اي ُمقح

ُ  اي يُد اي ُُمحِسُن اي جُمحِمُل اي ُمنحِعُم اي ُمفحِضُل اي قاِبُض اي ابسِ اي ُمعيُد اي َشه
هادي اي ُمرحِسُل اي ُمرحِشُد اي ُمَسدُِّد اي ُمعحطي اي ماِنُع اي داِفُع اي راِفُع اي ابقي اي 

لُّ كُ   واقي اي َخاّلُق اي َوّهاُب اي تَ ّواُب اي فَ تّاُح اي نَ ّفاُح اي ُمرحاتُح اي َمنح بَِيِدهِ 
تاح، اي نَ ّفاُ  اي َرؤوُف اي َعطُوُف اي كايف اي شايف اي ُمعايف اي ُمرايف اي َويفُّ   ِمفح



ُ اي َسالُم اي ُمؤحِمُن اي َاَحُد اي َصَمُد اي نُ  وُر اي ُمَهيحِمُن اي َعزيُز اي َجبّاُر اي ُمَتَرربِّ
اي واِرُث اي عاملُ اي  ؤِنُس اي ابِعثُ اي ُمَدبُِّر اي فَ رحُد اي ِوت حُر اي ُقدُّوُس اي َنِصُر اي مُ 

ليُم حاِكُم اي ابدي اي ُمَتعال اي ُمَصّوُِر اي ُمَسلُِّم اي ُمَتحَّبُِّب اي قائُِم اي دائُِم اي عَ 
ُل اي فاِصُل اي َداّيُن اي َحنّاُن  اي َحريُم اي َجواُد اي ابرِىُء اي ابرُّ اي سارُّ اي َعدح

ُل اي يُع اي َخفرُي اي ُمعنُي اي َنِشُر اي غاِفُر اي َقدمُي اياي َمّناُن اي َْسيُع اي َبد  ُمَسهِّ
َتِدُر اي ُمَسبُِّب اي ُمغيُث اي مُ  ُر اي مُميُت اي ُُمحيي اي َنِفُع اي رازُِق اي ُمقح غحين ُمَيسِّ

اي ُمقحين اي خاِلُق اي راِصُد اي واِحُد اي حاِضُر اي جابُِر اي حاِفُظ اي َشديُد اي 
عحلى، اي مَ  ِغياثُ  ََ تَ عحلى َفراَن اِبلحَمنحظَِر االح نح اي عاِئُد اي قاِبُض، اي َمنح َعال فَاسح

برُي َولَهُ  فى، اي َمنح اِلَيحِه التَّدح رَّ َوَاخح الحَمقاديُر،  قَ ُرَب َفَدَن َوبَ ُعَد فَ َنأى، َوَعِلَم السِّ
ٌل َيسرٌي، اي َمنح ُهَو َعلى ديٌر، اي ُمرحِسَل ما َيشاُء قَ  َواي َمِن الحَعسرُي َعَليحِه َسهح

ُوِد َوالسَّماِح، اي رادَّ  رحواِح، اي َذا اْلح ََ صحباِح، اي ابِعَث االح َِ الّرايِح، اي فاِلَق االح
محواِت، اي جاِمَع الشَّتاِت، اي رازَِق َمنح َيشاُء ِبَغريحِ  ََ ما َقدح فاَت، اي َنِشَر االح

راِم، اي حَ ِحساب، َواي فاِعَل ما َيشاُء، َكيحَف َيشا كح َِ الِل َواالح يُّ اي ُء َواي َذا اْلَح
، اي َحيُّ اي ُُمحِيَي الحَموحتى اي َحيُّ ال اِل َه ِإالّ اَنحتَ  َبديُع  قَ يُّوُم، اي َحيّاً حنَي ال َحيَّ

رحِض، اي ِاهلي َوَسيِّدي َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوارحَحمح  ََ السَّماواِت َواالح
َت َوَرِْحح ُُمَمَّداً وَ  َت آَل ُُمَمَّد، َوابِرَح َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َكما َصلَّيحَت َوابرَكح

ِفرادي َعلى اِبحرهيَم َوآِل اِبحرهيَم اِنََّك َْحيٌد جَميٌد، َوارحَحمح ُذىّل َو فاَقيت َوفَ قحري َوانح 
َ َيَديحَك َواعحتِ مادي َعَليحَك، َوتَ  َديت َوُخُضوعي بَ نيح عي اِلَيحَك، اَدحُعوََ ُدعاَء َضرُّ َوَوحح

ائِ  َقرِي، اْلح ِفِق الحباِئِس، الحَمهنِي اْلح اِئِف الحُمشح اِشِع، اخلح ليِل اخلح اِضِع الذَّ ِع الحَفقرِي، اخلح
َترنِي لَِربِّهِ  تَ غحِفِر ِمنحُه، الحُمسح َتجرِي، الحُمِقرِّ ِبَذنحِبِه الحُمسح ، ُدعاَء َمنح الحعاِئِذ الحُمسح

َلمح  رِق َحزين، َضعيف َوَرَفَضتحُه َاِحبَ تُُّه، َوَعظَُمتح َفجيَعُتُه، ُدعاَء حَ ، َتُه ثَِقُتهُ َاسح
َتجري، اَللّ ُهمَّ َوَاساَُلَك اِبَنََّك َمليٌك، َواَنََّك م َترني ِبَك ُمسح ا َمهني، ابِئس ُمسح

ِر حِبُ  َتشاُء ِمنح اَمحر َيُروُن، َواَنََّك َعلى ما َتشاُء َقديٌر، َوَاساَُلكَ  رحَمِة هَذا الشَّهح
ِن َوالحَمقاِم، َوالحَمشاِعِر الحِعظامِ  َراِم، َوالرُّكح َراِم، َوالحبَ َلِد اْلح َراِم، َوالحبَ يحِت اْلح ، َوحِبَقِّ اْلح
بحراهيَم ِاْسح  َِ اعيَل نَِبيَِّك ُُمَمَّد َعَليحِه َوآلِِه السَّالُم، اي َمنح َوَهَب اِلَدَم ِشيحثاً، َواِل



 اَق، َواي َمنح َردَّ يُوُسَف َعلى يَ عحُقوَب، َواي َمنح َكَشَف بَ عحَد الحَبالِء ُضرَّ َوِاسحح
ِر يف ِعلحِمِه، َواي َمنح َوَهَب ِلداُوَد  ضح ِه، َو زائَِد اخلِح اَيُّوَب، اي رادَّ ُموسى َعلى اُمِّ

ب، َواي كاِفَل َوَلِد يح َولِزََكراِّي َُيحّي، َوِلَمرحمَيَ عيسى، اي حاِفَظ بِنحِت ُشعَ ، ُسَليحمانَ 
لَّها، اُمِّ ُموسى، اَساَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح تَ غحِفَر ِل ُذنُويب كُ 

راَنَك  ساَنَك َوُغفح َوَُترَيين ِمنح َعذاِبَك، َوتُوِجَب ل ِرضحواَنَك َواَماَنَك َوِاحح
َ َمنح يُ ؤح َوِجناَنَك، َوَاساَُلَك اَنح تَ ُفكَّ عَ  َتَح ل  يّن ُكلَّ َحلحَقة بَ يحين َوبَ نيح ذيين، َوتَ فح

َل ل ُكلَّ َعَسري، َوُُتحِرَس َعيّن كُ  َ ل ُكلَّ َصعحب، َوُتَسهِّ لَّ َنِطق ُكلَّ ابب، َوتُ َلنيِّ
ِبَت َعيّن ُكلَّ َعُدوٍّ ل َوحاِسد، َوََتحَنَع مِ  ُكلَّ يّن  ِبَشرٍّ، َوَتُرفَّ َعيّن ُكلَّ ابغ، َوَترح

َ حاَجيت، َوُُياِوُل اَنح يُ َفرِّ  ِفَيين ُكلَّ عاِئق َُيُوُل بَ يحين َوبَ نيح َ ظامل، َوَترح َق بَ يحين َوبَ نيح
نَّ الحُمَتَمّرِديَن، َوقَ َهَر عُ  ََم اْلِح تاَة طاَعِتَك، َويُ ثَ بَِّطين َعنح ِعباَدِتَك، اي َمنح َاْلح

َعفنَي، يَن، َوَردَّ َكيحَد الحُمَتَسلِّطني عَ الشَّياطنِي، َواََذلَّ رِقاَب الحُمَتَجربِّ  َتضح ِن الحُمسح
هيِلَك ِلما َتشاُء َكيحَف َتشاُء اَنح ََتحَعلَ  َرِتَك َعلى ما َتشاُء، َوَتسح  َاساَُلَك ِبُقدح

 َقضاَء حاَجيت فيما َتشاُء .

 مثّ اسجد على االرض وعّفر خّديك وقل :

ُت، َوِبَك اَمنح  ِتهادي وَ اَللّ ُهمَّ َلَك َسَجدح َتَضرُّعي، ُت، فَارحَحمح ُذّل َوفاَقيت، َواجح
َرَنيت َوفَ قحرى اِلَيحَك اي َربِّ   . َوَمسح

واجتهد أن تسح عيناَ ولو بقدر رأس الّذاببة ُدموعًا فاّن ذلك عالمة 
 . االجابة

 اليَوُم الخامس والعشرون

جعفر  بن يف هذا اليوم من سنة مائة وثالث ومثانني كانت وفاة االمام موسى
)عليهما السالم( يف بغداد وله من الُعمر َخس وَخسون سنة، وهو يوم يتجّدد 

 . فيه احزان آل ُمّمد )عليهم السالم( وشيعتهم

 الليلة الّسابعة َوالِعشرون



 هي ليلة املبعث وهي من الّليال املتربّكة وفيها اعمال :

الم(قال: واد )عليه الساالّول : قال الّشيخ يف املصباح: روى عن أيب جعفر اْل
اّن يف رجب ليلة هي خري للّناس ممّا طلعت عليه الّشمس، وهي ليلة الّسابع 
والعشرين منه ُبيّن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( يف صبيحتها، واّن 
للعامل فيها من شيعتنا مثل أجر عمل سّتني سنة . قيل وما العمل فيها ؟ قال 

أخذت مضجعك مثّ استيقظت أّي ساعة من ساعات  : اذا صّليت العشاء مثّ 
الّليل كانت قبل منتصفه صّليت اثنيت عشرة ركعة، تقرأ يف كّل ركعة اْلمد 
وسورة خفيفة من املفّصل، واملفّصل سورة ُمّمد )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
اىل آخر القرآن، وتسّلم بني كّل ركعتني، فاذا فرغت من الّصلوات جلست 

الم وقرأت اْلمد سبعاً، واملعوّذتني سبعاً، و )ُقلح ُهَو هللاُ أَحٌد( و )ُقل بعد السّ 
اي أيّها الراِفُروَن( كالً منهما سبعاً، واَّن أنزلناه وآية الُررسي كالً منهما سبعاً، 

  : وتقول بعد ذلك كّله

ُد هلِل الَّذي ملَح يَ تَِّخذح َوَلداً َوملَح َيُرنح َلُه َشريٌك يف َمح لحُملحِك، َوملَح َيُرنح َلُه َوِل  ا َاْلح
، اَرحكاِن عَ  ََ َعَلىَّ بريًا اَللّ ُهمَّ ِايّن َاساَُلَك ِبَعاِقِد ِعزِّ حُه َترح رحِشَك، ِمَن الذُّلِّ وََكربِّ
عحَظمِ  ََ عحَظِم االح ََ عحَظِم االح ََ َك االح َِة ِمنح ِكتاِبَك، َواِبْسِح تَ َهى الرَّْحح ِرََ  ،َوُمن ح َوذِكح

عح  ََ عحَلى، َوِبَرِلماِتَك الّتاّماِت اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآلِهِ االح ََ عحَلى االح ََ ، َلى االح
ُلهُ .  َعَل يب ما اَنحَت اَهح  هذه الّليلة مثّ اد  ِبا شئت، ويستحّب الُغسل يفَواَنح تَ فح

( صالة تصّلى ايضاً 143وقد مّرت عند ذكر ليلة الّنصف من رجب )ص
 يف هذه الّليلة .

لثّاين : زايرة أمري املؤمنني )عليه السالم(، وهي أفضل أعمال هذه الّليلة، وله ا
)عليه السالم( يف هذه الّليلة زايرات ثالث سنشري اليها يف ابب الزايرات ان 

الذي هو من علماء أهل   شاء هللا، واعلم اّن أاب عبد هللا ُمّمد بن بطوطة
ؤمنني كر املرقد الطّاهر ملوالَن امري املالّسنة وقد عاش قبل سّتة قرون قد أتى بذ 

ر دخوله ابن بطُوطة( عندما ذك )عليه السالم( يف رحلته املعروفة ابْسه )رحلة



عّظمة، فقال: وأهل هذه املدينة  
ُ
مدينة الّنجف االشرف يف عودته من مّرة امل

ُكّلهم رافضّية وهذه الّروضة ظهرت هلا كرامات، منها اّن يف ليلة الّسابع 
عشرين من رجب وتسّمى عندهم ليلة احملّي يؤتى اىل تلك الّروضة برّل وال

مفعد، من العراقني وخراسان وبالد فارس والّروم، فيجتمع منهم الّثالثون 
واالربُعون وَنو ذلك، فاذا كان بعد العشاء االخرة جعلوا فوق الّضريح املقّدس 

اذا ومشاهد الّروضة، فوالّناس ينتظرون قيامهم وهم ما بني مصّل وذاكر واتل 
مضى من الّليل نصفه أو ثلثاه أو َنو ذلك قام اْلميع أصّحاء من غري سوء، 

وهذا أمر مستفيض  ،ال اِل َه إالَّ هللاُ ُُمَمٌَّد َرُسوُل هللِا َعَلي  َولُّ هللاِ وهم يقولون: 
 عندهم ْسعته من الثّقات ومل أحضر تلك الّليلة، لريّن رأيت ِبدرسة الضيّاف
ثالثة من الّرجال، أحدهم من أرض الّروم، والثّاين من اصفهان، والثّالث من 
خراسان، وهم مقعدون فاستخربهتم عن شأهنم فأخربوين اهّنم مل يدركوا الليلة 
احملّي، واهّنم منتظرون أواهنا من عام آخر، وهذه الّليلة جيتمع هلا الّناس من 

 ّدة عشرة أاّيم .البالد خلق كثري، ويقيمون سوقاً عظيمة م

أقول : ال تستبعد هذا اْلديث فاّن ما برز من هذه الّروضات الّشريفة من 
الررامات الثّابتة لنا عن طريق الّتواتر تفوق حّد االحصاء، وهذا شهر شّوال 
من الّسنة املاضية سنة ألف وثالمثائة وأربعني قد شاهد املال فيه معجزة ابهرة 

رقد الطّاهر المامنا ثِمن االئمة اهلداة، وضامن االمة غري قابلة لالفرار ومن امل
الُعصاة موالَن أيب اْلسن علّي بن موسى الّرضا صلوات هللا وسالمه عليه، 
فثالث نسوة مقعدة مصابة ابلفاجل أو نظائره قد توّسلن هبذا املرقد الّشريف 
قن ز واالطّباء ودكاترة الطب كانت قد أبدت عجزها عن عالجهّن، فبان ما ر 

من الّشفاء للمال َنصعاً كالّشمس يف السماء الّصاحية، وكمعجزة انفتاح ابب 
مدينة الّنجف على أعراب البادية، وقد َتّلت هذه اْلقيقة للجميع فآمن هبا 
على ما حرى حىت دكاترة الّطب الواقفني على أماكن مصابة به من االسقام، 

عضهم  قّتهم فيه، وقد سّجل بفأبدوا تصديقهم هلا مع شّدة تبّينهم لالمر ور 



كتاابً يشهد فيه على ما رزقن من الّشفاء، ولو ال مالحظة االختصار ومناسبة 
 املقام الثبّت القصة كاملة ولقد أجاد شيخنا اْلّر العاملي يف اُرجوزته :

َهدهِ   يف ُكلِّ يَ وحم اَمحُسُه ِمثحُل َغِدهِ      َوما َبدا ِمنح بَ رَكاِت َمشح

َرحضى بِهِ وََكِشَفا الح 
 ِاجابَُة الدُّعاِء يف اَعحتابِهِ      عمى َوامل

 الثّالث : قال الرفعمي يف كتاب البلد االمني: اُد  يف ليلة املبعث هبذا الّدعاء

: 

ِر الحُمَعظَّ  َلِة ِمَن الشَّهح عحَظِم يف هِذهِ اللَّي ح ََ ِم َوالحُمرحَسِل اَللّ ُهمَّ ِايّن َاساَُلَك اِبلتََّجِلي االح
ُم، اي َمنح َررَِّم اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه، َواَنح تَ غحِفَر لَنا ما اَنحَت ِبِه ِمّنا اَعحلَ الحمُ 

َلِتنا هِذِه الَّيت ِبَشَرِف الّرِساَلةِ   َفضَّلحَتها، يَ عحَلُم َوال نَ عحَلُم، اَللّ ُهمَّ ابِرَح لَنا يف لَي ح
ُمَ  ََ َللحَتها، َواِبلح َللحَتها، اَللّ ُهمَّ فَاِ َوِبَرراَمِتَك َاجح أَُلَك اِبلحَمب حَعِث لِّ الشَّريِف َاحح َّن َنسح

د َوآلِِه، َو َوالسَّيِِّد اللَّطيِف، َوالحُعنحُصِر الحَعفيِف، اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّ ، الشَّريفِ 
ُبوَلًة، وَ  َلِة َويف سايِِر اللَّيال َمقح نُوبَنا َمغحُفوَرًة، ذُ اَنح ََتحَعَل اَعحمالَنا يف هِذِه اللَّي ح

ُروَرةً  ِن الحَقوحِل َمسح ُتورًَة، َوقُ ُلوبَنا حِبُسح ُروَرًة، َوَسيِّئاتِنا َمسح َواَرحزاقَنا ، َوَحَسناتِنا َمشح
ُرورًَة، اَللّ ُهمَّ اِنََّك َترى َوال تُرى، َواَنحَت اِبلحَمنحظَِر االح  ِر َمدح عحلى، ِمنح َلُدنحَك اِبلحُيسح ََ

ُمحيا، َوِانَّ َلَك االحِخرَةَ َوِانَّ اِلَيح  ََ عى َوالحُمن حَتهى، َوِانَّ َلَك الحَمماَت َوالح  َك الرُّجح
وىل، اَللّ ُهمَّ ِاَّن نَ ُعوُذ ِبَك اَنح َنِذلَّ َوَْنحزى، َواَنح أَنيتَ ما َعنحُه تَ نحهى اَللّ  َُ  ُهمَّ ِاَّن َواالح

َتعيُذ بِ  َِتَك، َوَنسح َنََّة ِبَرْحح أَُلَك اْلح َن مِ َنسح أَُلَك َك ِمَن النّاِر فَاَِعذح َرِتَك َوَنسح نحها ِبُقدح
َسَع اَرحزاِقنا ِعنحَد ِكرَبِ ِسنِّنا، َعلح اَوح ُوِر الحعنِي فَارحزُقحنا ِبِعزَِّتَك، َواجح َسَن  ِمَن اْلح َوَاحح
ََ اَعحمالِنا ِعنحَد اقحِتاِب آجالِنا، َواَِطلح يف طاَعِتَك َوما يُ َقرُِّب اِلَيحَك َوُُيح  ظي ِعنحَد
والِنا َواُُمورَن َمعحرِفَ َتنا ِسنح يف ََجيِع َاحح َوال َتِرلحنا ِاىل  ،َويُ زحِلُف َلَديحَك اَعحماَرَن، َوَاحح

نحيا وَ  االحِخَرِة، َاَحد ِمنح َخلحِقَك فَ َيُمنَّ َعَليحنا، َوتَ َفضَّلح َعَليحنا َِبميِع َحواِئِجنا لِلدُّ
وانَِنا الحُمؤحِمننَي يف ََجيِع ما َسأَلحناَوابحَدأ اِبابئِنا َواَبحنا ن حُفِسنا اي ئِنا َوََجيِع ِاخح ََ ََ اِل

َك الحَعظيِم، َوُملحِرَك الحَقدمِي، اَنح ُتصَ  أَُلَك اِبْسِح لَِّي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، اَللّ ُهمَّ ِاَّن َنسح
نحَب الحعَ  الحَعظيُم،  ال يَ غحِفُر الحَعظيمَ  ظيَم اِنَّهُ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح تَ غحِفَر لََنا الذَّ



َتنا بِ  َرمح ُُرِم، اَكح ُهِر اْلح َتنا ِبِه، اَوَُّل َاشح َرمح ِه ِمنح اَللّ ُهمَّ َوهذا َرَجٌب الحُمَررَُّم الَّذي اَكح
َك ا أَُلَك ِبِه َواِبْسِح ُوِد َوالحَرَرِم، فََاسح ُد اي َذا اْلح َمح َمِم، فَ َلَك اْلح َُ ِ االح عحَظِم الح بَ نيح ََ

تَ َقرَّ يف ِظلَِّك َفال  َتُه فَاسح َرِم، الَّذي َخَلقح كح ََ َجلِّ االح ََ عحَظِم االح ََ عحَظِم االح ََ االح
ِل بَ يحِتِه الطّاِهريَن، َواَ  ، اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َواَهح ََ نح ََتحَعَلنا ََيحرُُج ِمنحَك ِاىل َغريحِ

ِدَن ِاىل َسواِء  لنَي فيِه ِلَشفاَعِتَك، اَللّ ُهمَّ ِمَن الحعاِملنَي فيِه ِبطاَعِتَك، َواالحمِ  اهح
ََ َخي حَر َمقيل، يف ِظلٍّّ ظَليل، َوُملك َجزيل، فَِانَّ  َعلح َمقيَلنا ِعنحَد َك السَّبيِل، َواجح
َر َمغحُضوب َعلَ  ِلحنَي ُمنحِجحنَي َغي ح بُنا َونِعحَم الحوَكيُل، اَللّ ُهمَّ اقحِلبحنا ُمفح يحنا َوال َحسح

َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاساَُلَك ِبَعزائِِم َمغحِفَرتِ ضالّ  َك، َوِبواِجِب نَي، ِبَرْحح
َِتَك، السَّالَمَة ِمنح ُكلِّ ِامثح  َنَِّة َوالنَّجاَة ِمَن َوالحَغنيَمَة ِمنح ُكلِّ ِبرٍّ، َوالحَفوحَز ابِ  ،َرْحح ْلح

ََ الدّ  طََلَب اِلَيحَك اُعوَن َوَدَعوحُتَك، َوَسأََلَك الّسائُِلوَن َوَسأَلحُتَك وَ الّناِر، اَللّ ُهمَّ َدعا
تَ َهى الرَّغحَبِة يف وَ ، الطّالُِبوَن َوطََلبحُت اِلَيحَك، اَللّ ُهمَّ اَنحَت الثَِّقُة َوالرَّجاءُ  اِلَيحَك ُمن ح
َعِل الح  قَ لحيب، َوالنُّوَر يف َبَصري،  َيقنَي يفالدُّعاِء، اَللّ ُهمَّ َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه، َواجح

ري َرََ اِبللَّيحِل َوالنَّهاِر َعلى ِلساين، َورِزحقًا و ، َوالنَّصيَحَة يف َصدح اِسعًا َغي حَر َوذِكح
َعلح ِغناَي يف نَ فحس ي، مَمحُنون َوال َُمحظُور فَارحزُقحين، َوابِرَح ل فيما َرَزق حَتين، َواجح

 ََ َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، َوَرغحَبيت فيما ِعنحَد َِ وُقلح :  مّث اسجدِبَرْحح ُد هلِل َمح َاْلح
راً  رًا ُشرح مائة مرّة،  الَّذي َهداَن ِلَمعحرِفَِتِه، َوَخصَّنا ِبواليَِتِه، َوَوف ََّقنا ِلطاَعِتِه، ُشرح

ُتَك حِباَجيت، َواعحتَ مّث ارفع رأسك من الّسجود وُقل :  ُت مَ اَللّ ُهمَّ ِايّن َقَصدح دح
ُت اِلَيحَك اِبَئِمَّيت َوساَديت، اَللّ ُهمَّ ان حَفعحنا حِبُ  أََليت، َوتَ َوجَّهح بِِّهم، َواَوحرِدحَن َعَليحَك ِبَسح
َِتَك اي اَ  َرهِتِمح، بَِرْحح َنََّة يف ُزمح ، َواَدحِخلحَنا اْلح ، َوارحزُقحنا ُمرافَ َقتَ ُهمح رحَحَم الرّاِْحنَي َموحرَِدُهمح

. 

 . يد هذا الّدعاء لِيوم املبعثوقد ذكر السّ 

 اليَوُم الّسابع والعشُرون



وهو عيد من االعياد العظيمة وفيه كان بعثة الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
وهبوط جربئيل عليه )صلى هللا عليه وآله وسلم( ابلّرسالة، ومن االعمال الواردة 

 فيه :

 . االّول : الُغسل

م وم أحد االاّيم االربعة اليّت خّصت ابلّصيام بني أايّ الثّاين : الّصيام، وهذا الي
 . الّسنة ويعدل صوم هذا اليوم صيام سبعني سنة

 . الثّالث : االكثار من الّصالة على ُمّمد وآل ُمّمد

 الرّابع : زايرة الّنيب وزايرة أمري املؤمنني عليهما وآهلما الّسالم .

الراّين بن الّصلت ، قال : صام اخلامس : قال الّشيخ يف املصباح : روى 
اْلواد)عليه السالم( ملا كان ببغداد يوم الّنصف من رجب ويوم سبع وعشرين 
منه وصام َجيع حشمه، وأمرَن أن نصّلي الّصالة اّليت هي اثنتا عشرة ركعة، 

اْلمد وسورة فاذا فرغت قرأت اْلمد أربعًا و )قل هو هللا  تقرأ يف كّل ركعة
بَ ُر، َوُسبححاَن  : عّوذتني أربعاً وقلت أربعاً أحد( أربعاً وامل ال اِل َه ِإالّ هللاُ وهللاُ اَكح

ُد هلِل، َوال َحوحَل َوال قُ وََّة ِإاّل اِبهلِل الحَعِليِّ الحَعظيم َمح َريبِّ  هللُا هللاُ وأربعًا :  ،هللِا َواْلح
ِرَُ ِبِه َشيحئاً،  ِرَُ ِبَريبِّ َاَحداً  وأربعاً :ال اُشح  . ال اُشح

الّسادس : وروى الّشيخ ايضًا عن أيب القاسم حسني بن روح )رْحه هللا(قال 
: تصّلى يف هذا اليوم اثنيت عشرة ركعة نقراء يف كّل ركعة فاحتة الرتاب وما 

ُد هلِل اَ تيّسر من الّسور، وتتشّهد وتسّلم وَتلس وتقول بني كّل ركعتني :  َمح ْلح
ُه َوِل  ِمَن الذُّلِّ  َيُرنح َلُه َشريٌك يف الحُملحِك، َوملَح َيُرنح لَ الَّذي ملَح يَ تَِّخذح َوَلداً، َوملَح 

برياً، اي ُعدَّيت يف ُمدَّيت، اي صاِحيب يف ِشدَّيت، اي َولّيي يف حُه َترح نِعحَميت، اي  وََكربِّ
 ِغياثي يف َرغحَبيت، اي َْناحي يف حاَجيت، اي حاِفظي يف َغي حَبيت، اي كايفَّ يف

َديت ُد، واَنحَت الح َوحح َمح َشيت، اَنحَت الّساتُِر َعوحَريت فَ َلَك اْلح ُمقيُل ، اي اُنحسي يف َوحح



دُ  َمح ُد، َصلِّ عَ ، َعث حَريت فَ َلَك اْلح َمح لى ُُمَمَّد َوآِل َواَنحَت الحُمنحِعُش َصرحَعيت فَ َلَك اْلح
تُ رح َعوحَريت، َوآِمنح َروحَعيت، َواَِقلحين َعث حَريت،  َفحح َعنح ُجرحمي، َوََتاَوزح َواصح ُُمَمَّد َواسح

ِق الَّذي كانُوا يُ َوَعُدوَن . دح َنَِّة َوعحَد الصِّ  َعنح َسيِّئايت يف َاصححاِب اْلح

فاذا فرغت من الّصالة والّدعاء قرأت اْلمد واالخالص واملعّوذتني و)قل اي 
اِل َه إالَّ  الأيّها الرافرون( و )اَّن أنزلناه( وآية الررسي سبع مرّات، مّث تقول : 

بَ ُر َوُسبححاَن هللِا َوال َحوحَل َوال قُ وََّة ِإاّل اِبهللِ  بع مرّات، مّث تقول س هللُا وهللُا اَكح
ِرَُ بِِه َشيحئاً،  هللاُ هللاُ سبع مرّات :   بت .وتدعو ِبا أحبَريبِّ ال اُشح

يوم لالّسابع : يف االقبال ويف بعض نسخ املصباح انّه يستحّب الّدعاء يف هذا ا
 : هبذا الّدعاء

َو َوالتَّجاُوَز، اي َمنح َعف َسُه الحَعفح ِو َوالتَّجاُوِز، َوَضمََّن نَ فح ا َوََتاَوَز، اي َمنح اََمَر اِبلحَعفح
يَلُة َوالح  َدى الطََّلُب، َواَعحَيِت اْلح َهُب، اُعحُف َعيّن َوََتاَوزح اي َكرمُي اَللّ ُهمَّ َوَقدح اَكح َمذح

ََ ال َشريَك َلَك، اَللّ ُهمَّ ِاينّ َوَدَرَسِت االحما َد  ُل، َوان حَقَطَع الرَّجاُء ِااّل ِمنحَك َوحح
َرَعًة، واَبحواَب ال َرَعًة، َومناِهَل الرَّجاِء َلَديحَك ُمت ح دُّعاِء َاِجُد ُسُبلَ الحَمطاِلِب اِلَيحَك ُمشح

َتعاَن ِبَك مُ  ِتعانََة ِلَمِن اسح ََ ُمفتََّحًة، َوااِلسح اَعحَلُم اَنََّك ِلداعيَك باَحًة، وَ ِلَمنح َدعا
 ََ ِف ِاىل ُجوِد  َوالظَّماِن ِبَوحِضِع ِاجابَة، َوللّصارِِخ اِلَيحَك ِبَرحَصِد ِاغاثَة، َواَنَّ يف اللَّهح

َتأثِريَن، َواَنََّك ا ِبِعَدِتَك ِعَوضًا ِمنح َمنحِع الحباِخلنَي، َوَمنحُدوَحًة َعّما يف اَيحِدى لحُمسح
ُت اَنَّ ال حَتحتَ  عحماُل ُدوَنَك، َوَقدح َعِلمح ََ ِجُب َعنح َخلحِقَك ِإاّل اَنح حَتحُجبُ ُهُم االح

ََ ِبَعزحِم ااِلراَدِة قَ لح  يب، اَفحَضَل زاِد الرّاِحِل اِلَيحَك َعزحُم ِاراَدة ََيحتاُرََ هِبا، َوَقدح َنجا
ََ هِبا راج بَ لَّغحَتُه اََملَ  لَيحَك اََغثحَت َصرحَخَتُه، اَوح صارِخ اِ  ،هُ َوَاساَُلَك ِبُرلِّ َدعحَوة َدعا

ِنب خاِطئ َغَفرحَت َلهُ اَوح ُمعاىًف اَتحَ  َت َكرحبَُه، اَوح ُمذح ُروب فَ رَّجح َت اَوح َملحُهوف َمرح مح
ََ اِلَيحِه، َولِِتلحَك الَّدعحَوِة َعَليحَك َحق   َديحَت ِغنا ََ نِعحَمَتَك َعَليحِه، اَوح َفقري اَهح  َوِعنحَد

نحيا ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوَقَضيحَت َحواِئجي َحوائِ  نحزَِلٌة، ِإاّل َصلَّيحَت َعلىمَ  َج الدُّ
ُُرِم، ُهِر اْلح َتنا بِِه اَوَُّل اَشح َرمح  َواالحِخَرِة، َوه ذا َرَجٌب الحُمَرجَُّب الحُمَررَُّم الَّذي اَكح

ُو  َمِم، اي َذا اْلح َُ ِ االح َتنا بِِه ِمنح بَ نيح َرمح أَُلَك ِبهِ اَكح عحَظِم ِد َوالحَرَرِم، فَ َنسح ََ َك االح  َواِبْسِح



تَ َقرَّ يف ِظلَِّك َفال  َتُه فَاسح َرِم، الَّذيَ َخَلقح كح ََ َجلِّ االح ََ عحَظِم االح ََ عحَظِم االح ََ االح
ِل بَ يحِتِه الطّاِهريَن، َوََتح  ، اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َواَهح ََ ا ِمَن َعَلنََيحرُُج ِمنحَك ِاىل َغريحِ
ِدَن ِاىل سَ  بيِل، الحعاِملنَي فيِه ِبطاَعِتَك، َواالحِملنَي فيِه ِبَشفاَعِتَك، اَللّ ُهمَّ َواهح واِء السِّ

بُنا َونِعحَم الوَك َر َمقيل، يف ِظلٍّّ ظَليل، فَِانََّك َحسح ََ َخي ح َعلح َمقيَلنا ِعنحَد يُل، َواجح
، َوَصلَ  َ َطِفنيح ُصح

َعنيَ َوالسَّالُم َعلى ِعباِدِه امل ، اَللّ ُهمَّ َوابِرََ لَنا يف واتُُه َعَليحِهمح َاَجح
عحلى اَن حزَلحَتُه، َواِبلحَمنحزِ ، يَ وحِمنا َهَذا الَّذي َفضَّلحَتُه، َوِبَرراَمِتَك َجلَّلحَتهُ  ََ ِل الحعظيِم االح

َللحَتهُ  َُملِّ الحَررمِي َاحح ََ ََ اَرحَسلحَتُه، َوابلح اَللّ ُهمَّ َصلِّ  ،َصلِّ َعلى َمنح فيِه ِاىل ِعباِد
َعلح لَنا ِمنح اَمحرَن ُيسراً، َواخح  راً َولنا ُذخراً، َواجح ِتمح َعَليحِه َصالًة دائَِمةً َتُروُن َلَك ُشرح

َتهى آجالِنا، َوَقدح قَِبلحَت الحيسرَي ِمنح اَعحمالِنا، َوبَ لَّغحتَ  َِتَك لَنا اِبلسَّعاَدِة ِاىل ُمن ح نا ِبَرْحح
 َسلَّم .اِنََّك َعلى ُكلِّ َشيء َقديٌر، َوَصلَّى هللاُ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه وَ  اَفحَضَل آمالِنا،

أقول : هذا دعاء االمام موسى بن جعفر )عليه السالم( وكان قد دعا به يوم 
انطلقوا به َنو بغداد وهو اليوم الّسابع والعشرون من رجب وهو دعاء مذخور 

 من أدعية رجب .

عحَظمِ  :بال قلالثّامن : قال يف االق ََ ِل االح الّدعاء  ،اَللّ ُهمَّ ِايّنِ َاساَُلَك اِبلنَّجح
 وقد مّر هذا الّدعاء على رواية الرفعمي يف دعوات الليلة الّسابعة والعشرين

. 

 اليَوُم االخير من الّشهر

ورد فيه الُغسل وصيامه يُوجب غفران الّذنوب ما تقّدم منها وما أتّخر، ويصّلي 
 ن اليّت مّرت يف اليوم االّول .فيه صالة سلما

  

  

 : الفَصل الثّاني



 . في فضِل شهر شعبان واالعمال الواردة فيه 

اعلم اّن شهر شعبان شهر شريف وهو منسوب اىل رسول هللا )صلى هللا عليه 
وآله وسلم( وكان )صلى هللا عليه وآله وسلم( يصوم هذا الّشهر ويوصل صيامه 

 عليه وآله وسلم( يقول : شعبان شهري من بشهر رمضان، وكان )صلى هللا
صاَم يوماً من شهري وجبت له اْلّنة ، وروى عن الّصادق )عليه السالم( انّه 
قال : كان الّسجاد )عليه السالم( اذا دخل شعبان َجع أصحابه وقال )عليه 
السالم(: اي أصحايب أتدرون ما هذا الّشهر، هذا شهر شعبان وكان الّنيب 

ليه وآله وسلم( يقول : شعبان شهري، فصوموا هذا الّشهر ُحبّاً )صلى هللا ع
لنبّيرم وتقّرابً اىل رّبرم، أقسم ِبن نفسي بيده لقد ْسعت أيب اْلسني )عليه 
السالم( يقول : ْسعت أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول : من صام شعبان 

حّبه هللا وقرّبه اىل  هللا أ ُحّبًا لرسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( وتقّرابً اىل
 كرامته يوم القيامة وأوجب له اْلّنة .

وروى الّشيخ عن صفوان اْلّمال قال : قال ل الّصادق )عليه السالم( ُحّث 
من يف َنحيتك على صوم شعبان، فقلت : جعلت فداَ ترى فيه شيئًا ، 

ل ى هالفقال : نعم اّن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( كان اذا رأ
شعبان أمر منادايً ينادي يف املدينة : اي أهل يثرب ايّن رسول رسول هللا )صلى 
هللا عليه وآله وسلم(اليرم أال اّن شعبان شهري فرحم هللا من أعانين على 
شهري . مّث قال اّن أمري املؤمنني )عليه السالم( كان يقول : ما فاتين صوم 

ه السالم( ينادي يف شعبان، ولن شعبان منذ ْسعت منادي رسول هللا )علي
يفوتين أاّيم حيايت صوم شعبان ان شاء هللا تعاىل ، مّث كان )عليه السالم( 

 يقول : صوم شهرين متتابعني توبة من هللا .

وروى اْساعيل بن عبد اخلالق قال : كنت عند الّصادق )عليه السالم(فجرى 
ن كذا  فضل صوم شعباذكر صوم شعبان فقال الّصادق )عليه السالم(: اّن يف

وكذا حىّت اّن الّرجل لريترب الّدم اْلرام فيغفر له، واعلم اّن ما ورد يف هذا 



الّشهر الّشريف من االعمال نوعان : أعمال عاّمة تؤتى يف َجيع الّشهر، 
وأعمال خاّصة ُتّص أاّيماً أو ليال خاّصة منه، واالعمال العاّمة هي ما يلي 

: 

بَةَ  :كّل يوم سبعني مرّة  االّول : أن يقول يف أَلُُه الت َّوح تَ غحِفر هللَا َوَاسح  . َاسح

تَ غحِفر هللاَ  :الثّاين : أن يستغفر كّل يوم سبعني مرّة قائالً   اّلذي ال اِل َه ِاالَّ  َاسح
يُّ الحَقيُّوُم َواَُتوُب اِلَيحِه  ُن الرَّحيُم اْلَح )اْلي القّيوم( يف بعض  ووردت كلمةُهَو الرَّْحح

ُن الرَّحيُم( وأبّي الروايتني عمل فقد أحسن الرّ  واايت قبل كلمة )الرَّْحح
االستغفار، كما يستفاد من الّرواايت أفضل االدعية واالذكار يف هذا الّشهر، 
ومن استغفر يف كّل يوم من هذا الّشهر سبعني مرّة كان كمن استغفر هللا 

 سبعني ألف مرّة يف سائر الّشهور .

ّدق يف هذا الّشهر ولو بنصف َترة ليحرم هللا تعاىل جسده الثّالث : أن يتص
على الّنار، وعن الّصادق )عليه السالم( انّه سئل عن صوم رجب ، فقال : 

ليه الراوي : ايابن رسول هللا )صلى هللا ع  أين أنتم عن صوم شعبان ، فقال له
قال ، ف وآله وسلم( ما ثواب من صام يومًا من شعبان ؟ فقال : اْلّنة وهللا

الراوي : ما أفضل ما يفعل فيه ، قال: الّصدقة واالستغفار، ومن تصّدق 
امة بصدقة يف شعبان رابها هللا تعاىل كما يرّب أحدكم فصيله حىّت يواىف يوم القي

 وقد صار مثل ُأحد .

ُُمِلصنَي الّ ِااّيُه َوال نَ عحُبُد إِ  هللاُ  ال اِل َه إالَّ الرّابع : أن يقول يف شعبان ألف مرّة: 
رُِكوَن  ملن أتى  وهلذا العمل الّشريف أجر عظيم، ويرتبَلهُ الّديَن َوَلوح َكرَِه الحُمشح

 به عبادة ألف سنة .

اخلامس : أن يصّلي يف كّل َخيس من شعبان ركعتني يقرء يف كّل ركعة فاحتة 
الرتاب مرّة وقل هو هللا احد مائة مرّة فاذا سّلم صّلى على الّنيب وآله مائة 
مرّة، ليقضي هللا له كّل حاجة من أمور دينه ودنياه، ويستحّب صيامه ايضاً 



ئرة : اهلنا شعبان فتقول املالففي اْلديث تتزّين الّسماوات يف كّل َخيس من 
اغفر لصائمه وأجب دعاءه . ويف النبوي : من صام يوم االثنني واخلميس من 
شعبان قضى هللا له عشرين حاجة من حوائج الّدنيا وعشرين حاجة من حوائج 

 االخرة .

 . الّسادس : االكثار يف هذا الّشهر من الّصالة على ُمّمد وآله

كّل زوال من ااّيم شعبان ويف ليلة الّنصف منه هبذه الّسابع : أن يصّلي عند  
 الّصلوات املرويّة عن الّسجاد )عليه السالم( :

َلِف اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َشَجَرِة الن ُّبُ وَِّة، َوَموحِضِع الّرِساَلِة، َوُُمحت َ 
ِل بَ يحِت ا ِى، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلالحَمالِئَرِة، َوَمعحِدِن الحِعلحِم، َواَهح ى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد لحَوحح

ارِيَِة يف اللَُّجِج الحغاِمَرِة، ََيحَمُن َمنح رَِكَبها، َويَ غحَرُق َمنح تَ رََكَها، الحُمتَ َقدُِّم  الحُفلحِك اْلح
ُهمح زاِهٌق، َوالاّلزُِم هَلُمح الِحٌق، اَللّ هُ  ُر َعن ح  َصلِّ َعلى ُُمَمَّد مَّ هَلُمح مارٌِق، َوالحُمَتَاخِّ

ارِ  ،َوآِل ُُمَمَّد َترنِي، َوَملحَجِأ اهلح صنِي، َوِغياِث الحُمضحطَرِّ الحُمسح ِف اْلَح بنَي، الحَرهح
َمِة الحُمعحَتِصمنَي، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َصالًة َكثريًَة، َترُ  وُن هَلُمح َوِعصح

، اَلمنيَ آِل ُُمَمَّد اَداًء َوَقضاًء، حِبَوحل ِمنحَك َوقُ وَّة اي َربَّ الحعِرضًا َوِْلَقِّ ُُمَمَّد وَ 
ياِر، الَّذيَن اَوحَجبح  خح ََ بحراِر االح ََ َت اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، الطَّيِّبنَي االح

، َوفَ َرضحَت طاَعتَ ُهمح َوِواليَ تَ ُهمح، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى  مَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواعحُمرح ُمَُ ُحُقوقَ ُهمح
َليحِه ِمنح رِزحِقَك ِبطاَعِتَك، َوال ُُتحِزين ِبَعحِصَيِتَك، َوارحزُقحين ُمواساَة َمنح قَ ت َّرحَت عَ  قَ لحيب

َتين حَتح  يَ ي ح ِلَك، َوَاحح ِلَك، َوَنَشرحَت َعَليَّ ِمنح َعدح َت ِظلَِّك، ِبا َوسَّعحَت َعَليَّ ِمنح َفضح
َتُه ِمنحَك اِبلرَّْححَِة وَ َوهذا َشهح  الرِّضحواِن، ُر نَِبيَِّك َسيِِّد ُرُسِلَك، َشعحباُن الَّذي َحَففح

َاُب يف ِصياِمه َوِقيا ِمه يف الَّذي كاَن َرُسوُل هللِا َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِه َوَسلََّم َيدح
راِمه َوِاعحظاِمه ِاىل  اِمِه، اَللّ ُهمَّ فَاَِعّنا َعَلى َُمَلِّ ِْح لَياليِه َوااَّيِمه ُُبُوعًا َلَك يف اِكح

َعلحُه ل َشف ِتناِن ِبُسنَِّته فيِه، َونَ يحِل الشَّفاَعِة َلَديحِه، اَللّ ُهمَّ َواجح يعًا ُمَشفَّعاً االحسح
ََ يَ وحَم الحِقياَمِة َعيّن  َعلحين َلُه ُمتَِّبعًا َحىّت اَلحقا ، َو راِضياً  َوطَريقًا اِلَيحَك َمهيعاً، َواجح



ََة َوالرِّضحواَن، َواَن حزَلحَتين داَر الح  َقراِر َعنح ُذنُويب غاِضياً، َقدح اَوحَجبحَت ل ِمنحَك الرَّْحح
ياِر . خح ََ  َوَُمَلَّ االح

الثّامن : أن يقرأ هذه املناجاة اليت رواها ابن خالويه وقال اهّنا مناجاة أمري 
 يدعون هبا يف شهر شعباناملؤمنني واالئمة من ولده )عليهم السالم( كانوا 

: 

ذا اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواْسحَعح ُدعائي ِاذا َدَعوحُتَك، َواحَْسعح ِندائي اِ 
 َ ُتَك، فَ َقدح َهَربحُت اِلَيحَك، َوَوقَ فحُت بَ نيح َنَدي حُتَك، َواَقحِبلح َعليَّ ِاذا َنَجي ح

َتريناً، َلَك ُمَتضّرِع  َيَديكَ  تَ عحَلُم ما يف ًا اِلَيحَك، راِجيًا ِلما َلَديحَك َثوايب، وَ ُمسح
َقَليب ُر ُمن ح َوَمثحواَي،  نَ فحسي، َوَُتحبُ ُر حاَجيت، َوتَ عحِرُف َضمريي، َوال ََيحفى َعَليحَك اَمح
يت، َوَقدح بَ َوما اُريُد اَنح اُبحِدَي بِِه ِمنح َمنحِطقي، واَتَ َفوَُّه بِِه ِمنح طَِلَبيت، َواَرحُجوُه لِعاقِ 

ري ِمنح َسريَريت  َجَرتح َمقاديُرََ َعليَّ اي َسيِّدي فيما َيُروُن ِميّن ِاىل آِخِر ُعمح
ََ زايَديت َونَ قحصي َونَ فحعي َوضّري، اِل هي اِ  ََ ال بَِيِد َغريحِ َتين َوَعالنَِييت، َوبَِيِد نح َحَرمح

اِل هي اَُعوُذ ِبَك ِمَن  ا الَّذي يَ نحُصُرين،َفَمنح َذا الَّذي يَ رحزُُقين، َوِانح َخَذلحَتين َفَمنح ذَ 
لٌ  َِتَك فَاَنحَت اَهح تاحِهل لَِرْحح َر ُمسح  اَنح َغَضِبَك َوُحُلوِل َسَخِطَك، اِل هي ِانح ُكنحُت َغي ح

َ َيَديحَك َوقَ  دح اَظَلَّها ََتُوَد َعليَّ ِبَفضحِل َسَعِتَك، اِل هي َكَأيّن بِنَ فحسي واِقَفٌة بَ نيح
ُن ت َ  ، اِل هُحسح ََ ِو َتين ِبَعفح ُلُه َوتَ َغمَّدح ي ِانح َعَفوحَت وَكُّلي َعَليحَك، فَ ُقلحَت ما اَنحَت اَهح

ِنين ِمنحَك َعَملي فَ َقدح  َفَمنح اَوحىل ِمنحَك ِبذِلَك، َوِانح كاَن َقدح َدَن َاَجلي َوملَح يُدح
نحِب اِلَيحَك َوسيَليت لى نَ فحسي يف النَّظَِر رحُت عَ اِل هي َقدح جُ  ،َجَعلحُت ااِلقحراَر اِبلذَّ

ََ َعَليَّ ااَّيَم َحيايت َفال تَ قحَطعح  هَلا، فَ َلها الحَويحُل ِانح ملَح تَ غحِفرح هَلا، اِل هي ملَح يَ َزلح ِبرُّ
ِن َنظَِرََ ل بَ عحَد مَمايت، َواَنح  ََ َعيّن يف مَمايت، اِل هي َكيحَف آَيُس ِمنح ُحسح َت ملَح ِبرَّ

ُلُه، َوُعدح عَ ا تُ َولِّين إالّ  َميَل يف َحيايت، اِل هي تَ َولَّ ِمنح اَمحري ما اَنحَت اَهح َليَّ ْلح
ُلُه، اِل هي َقدح َستَ رحَت َعَليَّ ُذنُواًب يف ا ِنب َقدح َغَمَرُه َجهح ِلَك َعلى ُمذح نحيا ِبَفضح لدُّ

رى، ِاذح ملَح ُتظحهِ  خح َُ ِها َعَليَّ ِمنحَك يف االح َوُج ِاىل َسِتح ََ رح َواَََن َاحح َحد ِمنح ِعباِد ََ ها اِل
ََ َبسَ  هاِد، اِل هي ُجوُد شح ََ َم الحِقياَمِة َعلى ُرُؤوِس االح ين يَ وح َ  الّصاِْلنَي، َفالتَ فحَضحح
ََ اَفحَضُل ِمنح َعَملي، اِل هي َفُسرَّين بِِلقاِئَك يَ وحَم تَ قحضي فيهِ  ُو َ  اََملي، َوعفح بَ نيح



، اِل هِى اعحِتذاري اِلَيحَك اعح  ََ تَ غحِن َعنح قَ ُبوِل عُ ِعباِد رِِه، فَاق حَبلح ِتذاُر َمنح ملَح َيسح ذح
َرَم َمِن اعحَتَذَر اِلَيحِه الحُمسيُئوَن، اِل هي الَ تَ ُردَّ حاَجيت، َوال ُُتَيِّ  ري اي اَكح بح ُعذح

ِدين، َوَلوح   َطَمعي، َوال تَ قحَطعح ِمنحَك َرجائي َواََملي، اِل هي َلوح اََردحَت َهواين ملَح تَ هح
نَ يحُت عُ  ري اََردحَت َفضيَحيت ملَح تُعاِفين، اِل هي ما اَظُنَُّك تَ ُردُّين يف حاَجة َقدح اَف ح مح

ُد اََبدًا اََبداً داِئمًا َسرحَمداً  َمح يَزيُد َوال يَبيُد َكما  ،يف طََلَبها ِمنحَك، اِل هي فَ َلَك اْلح
تُ  َتين ِِبُرحمي َاَخذح ََ حتُِبُّ َوتَ رحضى، اِل هي ِانح َاَخذح ِو َتين ِبُذنُويب َك ِبَعفح ، َوِانح َاَخذح

َلها َايّن اُِحبَُّك، اِل هي اِ  ُت اَهح ُتَك ِبَغحِفَرِتَك، َوِانح اَدحَخلحَتين الّناَر اَعحَلمح نح كاَن َاَخذح
 َصُغَر يف َجنحِب طاَعِتَك َعَملي فَ َقدح َكبُ َر يف َجنحِب َرجاِئَك اََملي، اِل هي كيف

ََ اَنح ت َ اَن حَقِلُب ِمنح عِ  ُن َظيّن ِِبُوِد ََ اِبخلَحيَبِة َُمحروماً، َوَقدح كاَن ُحسح ِلَبين اِبلنَّجاِة نحِد قح
ِو َعنحَك، َواَب حَليحُت َشبايب ري يف ِشرَِّة السَّهح نَ يحُت ُعمح يف  َمرحُحوماً، اِل هي َوَقدح اَف ح

تَ يحِقظح ااَّيَم اغح  َرِة التَّباُعِد ِمنحَك، اِل هي فَلمح َاسح َك َورُُكوين ِاىل َسبيِل ِتاري بِ َسرح
َ َيَديحكَ  ََ قائٌِم بَ نيح ََ َوابحُن َعبحِد لٌ ِبَرَرِمَك اِلَيحَك،  ،َسَخِطَك، اِل هي َواَََن َعبحُد ُمتَ َوسِّ

يائي مِ  ِتحح ََ اِل هي اَََن َعبحٌد اَتَ َنصَُّل اِلَيحَك، ممَّا ُكنحُت اُواِجُهَك ِبِه ِمنح ِقلَِّة اسح ، نح َنظَِر
ُو نَ عحٌت ِلَرَرِمَك، اِل هي ملَح َيُرنح ل َحوحٌل فَان حتَ وَ  َو ِمنحَك ِاِذ الحَعفح ِقَل بِِه اَطحُلُب الحَعفح

َُمبَِّتَك، وََكما اََردحَت اَنح اَُكوَن ُكنح  ََ ُت، َعنح َمعحِصَيِتَك ِإاّل يف َوقحت اَي حَقظحَتين ِل
َلِة َعنحَك، اِل هي لحيب ِمنح اَوحساِخ اَفَشَررحُتَك ابِِدحخال يف َكَرِمَك، َولَِتطحهرِي ق َ  لحَغفح

 َقريبًا ال اُنحظُرح ِاَلَّ َنظََر َمنح َنَدي حَتُه فََاجاَبَك، َواحستَ عحَملُتُه ِبَعونَِتَك فََاطاَعَك، اي
ُغحتَ رِّ ِبهِ 

ُعُد َعِن امل َهبح ل قَ لحباً  َواي َجوادًا اليَ بحَخُل َعمَّنح َرجا َثوابَُه، اِل هي ،يَ ب ح
قُُه، َوَنظَراً يُ َقرِّبُُه ِمنحَك حَ  نيِه ِمنحَك َشوحقُُه َوِلساَنً يُ رحَفُع اِلَيحَك ِصدح قُُّه، اِل هي إنَّ يُدح

بَ لحَت َعَليحهِ  ُر َُمحُذول، َوَمنح اَق ح ُر جَمحُهول َوَمنح الَذ ِبَك َغي ح ُر َمنح تَ َعرََّف ِبَك َغي ح  َغي ح
َتنرٌي وِِانَّ َمِن اعحَتَصَم ِبَك لَ مَمحُلول، اِل هي ِانَّ َمن ان حتَ َهَج بِ  َتجرٌي، َوَقدح َك َلُمسح ُمسح

َِتَك، َوال حَتحُجبحين َعنح رَأَفِتكَ  ُت ِبَك اي اِل هي َفال ُُتَيِّبح َظيّن ِمنح َرْحح ، اِل هي ُلذح
ِل ِواليَِتَك ُمقاَم َمنح َرَجا الّزايَدَة ِمنح َُمَبَِّتكَ  ين َوهَلاً اِل هي َواهلحِ  ،اَِقمحين يف اَهح مح

ِرََ ِاىل ِسَك، اِل هي بِ  ِبذِكح اِئَك َوَُمَلِّ ُقدح ِرََ َوََهَّيت يف َروحِح َْناِح َاْسح َك َعَليحَك ذِكح
ِل طاَعِتَك َوالحَمثحوَى الّصاِلِح ِمنح َمرحضاِتَك، فَِايّن ال َتين ِبََحلِّ اَهح َقح اَقحِدُر  إاّل َاْلح



ِلُك هلَ  عاً لِنَ فحسي َدفحعاً، َوال اَمح ََ الضَّعيُف الح ، ا نَ فح ِنُب، َومَمحُلوُكَك اِل هي اَََن َعبحُد ُمذح
ُوُه َعنح َعفح  َهَك، َوَحَجَبهُ َسهح ، اِل هي الحُمنيُب، َفال ََتحَعلحين ممَّنح َصَرفَت َعنحهُ َوجح ََ ِو
لَيحَك، َحىّت اِ َهبح ل َكماَل االنحِقطاِ  اِلَيحَك، َواَنِرح اَبحصاَر قُ ُلوبِنا ِبِضياِء َنظَرِها 

رحواُحنا َُتحرَِق اَبحصاُر الحُقُلوِب ُحُجَب النُّوِر فَ َتِصَل ِاىل َمعحِدِن الحَعَظَمِة، َوَتصرَي اَ 
ِسَك، اِل هي َواحَجَعلحين ممَّنح َنَدي حَتُه فََاجاَبَك، َوالَحظحَتُه فَ  َصِعَق ُمَعلََّقًة ِبِعزِّ ُقدح

َتهُ ِسرّاً َوعَ  راً، اِل هي ملَح اَُسلِّ ح َعلى حُ ِْلَالِلَك، فَناَجي ح ِن َظيّن قُ ُنوَط ِمَل َلَك َجهح سح
طااي َقدح  ايِس، َواَل ان حَقَطَع َرجائي ِمنح ََجيِل َكَرِمَك، اِل هي ِانح كاَنِت اخلَح َِ االح

ِن تَ وَكُّلي َعَليحَك، اِل هي ِانح َحطَّتحين َقطَتحين َلَديحَك، فَاصحَفحح َعيّن حِبُسح   الذُّنوبُ َاسح
َلُة  ،ِمنح َمرارِِم ُلطحِفَك، فَ َقدح نَ ب ََّهين الحَيقنُي ِاىل َكَرِم َعطحِفكَ  اِل هي ِانح اَََنَمتحىِن الحَغفح

تحِعداِد لِِلقاِئَك، فَ َقدح نَ ب ََّهين، الحَمعحرَِفُة ِبَرَرِم آالِئَك، اِل هي ِانح َدع اين ِاىل َعِن االسح
َنَِّة َجزيُل َثواِبَك اِل هي ف َ الّناِر َعظيحُم ِعقاِبَك، فَ َقدح َدعاين  َأُل َواِلَيحَك ِاىَل اْلح َلَك َاسح

ممَّنح يُدمُي  اَب حَتِهُل َواَرحَغُب، َوَاساَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح ََتحَعَلين
َتِخفُّ  ، َوال َيسح ِرََ ، َواليَ غحُفُل َعنح ُشرح ََ َد ، َوال يَ ن حُقُض َعهح ، اِل هي ابَِ  ذَِكَرََ ِرََ مح

ََ ُمنحَحرِفاً، َوِمنح  ب حَهِج، فَاَُكوَن َلَك عارِفاً، َوَعنح ِسوا ََ ََ االح ِقحين بُِنوِر ِعزِّ َك َوَاْلح
راِم، َوَصلَّى هللاُ َعلى الِل َوااِلكح َرُسولِِه َوآلِِه الطّاِهريَن  ُُمَمَّد خائِفاً ُمراِقباً، اي َذاْلَح

ليماً َكثري   اً .َوَسلََّم َتسح

وهذه مناجاة جليلة القدر َمنُسوبة اىل أئمتنا )عليهم السالم( مشتملة على 
 . مضامني عالية وُيسن أن يدعى هبا عند حضور القلب مىت ما كان

 اعمال َشْعبـان الخاّصة

 اللّيلة االُولى

قد وردت فيها َصلوات كثرية مذكورة يف االقبال ومن تلك الّصلوات اثنتا عشرة 
  كّل ركعة اْلمد مرّة والّتوحيد احدى عشرة مرّة .ركعة يقرأ يف

 اليَوُم االّول



ويفضل صيامه فضالً كثرياً وقد روى عن الّصادق )عليه السالم( اّن من صام 
اّول يوم من شعبان وجبت له اْلّنة البّتة، وقد روى الّسيد ابن طاووس عن 

من هذا الّشهر  ثالثة أاّيمالّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( اجراً جزيالً ملن صام 
يصّلي يف لياليها ركعتني يقرأ يف كّل ركعة اْلمد مرّة وسورة الّتوحيد احدى 
عشرة مرّة، واعلم انّه قد ورد يف تفسري االمام )عليه السالم( رواية يف فضل 
شعبان وفضل اليوم االّول منه تشتمل على فوائد َجّة، وشيخنا ثقة االسالم 

( مرقده قد أورد ترَجتها يف هناية كتابه الفارسي )كلمه طّيبه الّنوري نّور هللا
والّرواية مبسوطة ال يسعها املقام، وملّخصها اّن امري املؤمنني )عليه السالم( 
قد مّر على قوم من أخالط املسلمني وُهم قعود يف بعض املساجد يف أّول يوم 

اشتّد فيه أصواهتم و من شعبان، وُهم َيوضون يف أمر القدر وغريه، قد ارتفعت 
ُمرمهم وجداهلم، فوقف عليهم وسّلم فرّدوا عليه وأوسعوا له وقاموا اليه يسألونه 
القعود عليهم، فلم ُيفل هبم مثّ قال هلم وَنداهم : اي معاشر املترّلمني فيما ال 
يعنيهم وال يرّد عليهم، أمل تعلموا اّن هلل عباداً قد أسرتهم خشية من غري عّي 

ولرّنهم اذا ذكروا عظمة هللا انرسرت ألسنتهم وانقطعت أفئدهتم وال برم، 
وطاشت عقوهلم، وحامت حلومهم اعزازاً هلل واعظاماً واجالاًل، فاذا أفاقوا من 
ذلك استبقوا اىل هللا ابالعمال الزّاكية، يعّدون أنفسهم مع الظّاملني واخلاطئني 

ل، وال م ال يرُضون هلل ابلقليواهّنم براء من املقّصرين ومن املفرطني، أال اهنّ 
يسترثرون هلل الرثري، فهم يدأبون له يف االعمال، فهم اذا رأيتهم قائمون 
للعبادة مروعون خائفون مشفقون وجلون، فأين أنتم منهم اي معشر املبتدعني، 
أما علمتهم اّن أعلم الّناس ابلقدر أسرتهم عنه، واّن أجهلهم به اكثرهم كالماً 

 املبتدعني هذا يوم غرّة شعبان الررمي ْسّاه ربّنا شعبان لتشّعبفيه، اي معشر 
اخلريات فيه، قد فتح رّبرم فيه أبواب جنانه، وعرض عليرم قصورها وخرياهتا 
أبرخص االمثان، وأسهل االمور ، فاشِتوها، وعرض لرم ابليس الّلعني شعب 

ون بشعب ابليس رشروره وبالايه، فأنتم دائباً تتيهون يف الغّي والطّغيان، َتس
وحتيدون عن شعب اخلري املفتوح لرم أبوابه، هذه غرّة شعبان وشعب خرياته 



الّصالة والزّكاة واالمر ابملعروف والّنهي عن املنرر وبّر الوالدين والقراابت 
واْلريان واصالح ذات البني والّصدقة على الفقراء واملساكني، تترّلفون ما قد 

( وما قد هنيتم عن اخلوض فيه من كشف سراير ُوِضَع عنرم )أي أمر القدر
هللا اليت من فتش عنها كان من اهلالرني، أما اّنرم لو وقفتم على ما قد أعّد 
ربّنا عّزوجل للمطيعني من عباده يف هذا اليوم لقّصرَت عّما أنتم فيه، وشرعتم 

 فيما أمرَت به. 

 فروى اليوم للمطيعني له ؟قالوا : اي أمري املؤمنني وما الذي أعّده هللا يف هذا 

عليه السالم( ما كان من أمر اْليش الذي بعثه رسول هللا )صلى هللا عليه )
وآله وسلم( اىل الرّفار فوثب الرّفار عليه لياًل وكانت ليلة ظلماء دامسة 
واملسلمون نيام ومل يك فيهم يقظان سوى زيد بن حارثة وعبد هللا بن رواحة 

عاصم املنقري وكّل منهم يقظان يف جانب من  وقتادة بن نعمان وقيس بن
جوانب العسرر يصّلي الّصالة أو يتلو القرآن، وكاد املسلمون أن يهلروا الهّنم 
يف الّظالم ال يبصرون أعداءهم ليّتقوهم، واذا أبضواء تسطع من أفواه هؤالء 
الّنفر االربعة تضيء معسرر املسلمني فتورثهم القّوة والّشجاعة فوضعوا 

يوف على الرّفار فصاروا بني قتيل أو جريح أو أسري، فلّما رجعوا قّصوا السّ 
على الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( ما كان ، فقال )صلى هللا عليه وآله 
وسلم( : اّن هذه االنوار قد كانت ملا عمله اخوانرم هؤالء من االعمال يف 

يس اً اىل أن قال : اّن ابلغرّة شعبان، مثّ حّدثهم بتلك االعمال واحداً فواحد
اذا كان اّول يوم من شعبان يبث جنوُده يف أقطار االرض وآفاقها يقول هلم 
اجتهدوا يف اجتذاب بعض عباد هللا اليرم يف هذا اليوم، واّن هللا عزوجل يبث 
مالئرته يف أقطار االرض وآفاقها ، يقول هلم : سّددوا عبادي وارشدوهم 

 وطغى فانّه يصري يف حزب ابليس وجنوده، واّن هللا وكّلهم يسعد ااّل من أّب
عزوجل اذا كان اّول يوم من شعبان َيمر ابب اْلّنة فتفتح، وَيمر شجرة طوّب 
فتدين أغصاهنا من هذه الّدنيا، فتعّلقوا هبا لِتفعرم اىل اْلّنة، وهذه أغصان 

 شجرة الزّقوم فأاّيكم وااّيها ال تؤديرم اىل اْلحيم. 



قد ذي بعثين ابْلّق نبّياً اّن من تعاطى ابابً من اخلري يف هذا اليوم فقال : فو ال
تعّلق بغصن من أغصان شجرة طوّب فهو مؤّديه اىل اْلّنة، واّن من تعاطى ابابً 
من الشّر يف هذا اليوم فقد تعّلق بغصن من أغصان شجرة الزّّقوم ، فهو مؤديّه 

 بصالة ليه وآله وسلم(: فمن تطوّ  هللاىل الّنار ، مثّ قال رسول هللا )صلى هللا ع
يف هذا اليوم فقد تعّلق منه بغصن، ومن صام يف هذا اليوم تعّلق منه بغصن، 
ومن أصلح بني املرء وزوجه، والوالد وولده، والقريب وقريبه، واْلار وجاره، 
واالجنيّب واالجنيّب، فقد تعّلق بغصن منه، ومن خّفف عن معسر من َدينه، 

فقد تعّلق منه بغصن، ومن نظر يف حسابه فرأى َدينًا عتيقًا قد أو حّ  عنه 
أيس منه صاحبه فأّداه فقد تعّلق منه بغصن، ومن كفل يتيمًا فقد تعّلق منه 
بغصن، ومن كّف سقيمًا عن ِعرض مؤمن فقد تعّلق منه بغصن، ومن تال 

ليشرره  هالُقرآن أو شيئاً منه فقد تعّلق منه بغصن، ومن قعد يذكر هللا ونعماء
فقد تعّلق منه بغصن، ومن عاد مريضًا فقد تعّلق منه بغصن، ومن بّر فيه 
والديه أو أحدَها يف هذا اليوم فقد تعّلق منه بغصن، ومن كان أسخطهما 
قبل هذا اليوم فأرضاَها يف هذا اليوم فقد تعّلق منه بُغصن، وكذلك من فعل 

 قال رسول عّلق منه بغصن ، مثّ شيئاً من سائر أبواب اخلري يف هذا اليوم فقد ت
 هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(والذي بعثين ابْلّق نبيّاً واّن من تعاطى ابابً من
الشّر والعصيان يف هذا اليوم فقد تعّلق بغصن من أغصان الزّقوم فهو مؤّديه 

 اىل الّنار .

بيًّا فمن نمّث قال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( واّلذي بعثين ابْلّق 
قّصر يف الّصالة املفروضة وضّيعها فقد تعّلق بغصن منه ومن جاءه يف هذا 
اليوم فقري ضعيف يعرف سوء حاله فهو يقدر على تغيري حاله من غري ضرر 
يلحقه وليس هناَ من ينوب عنه ويقوم مقامه، فِتكه يضيع ويعطب، ومل 

ه مثّ مل يقتصر فلم يعذر  َيخذ بيده فقد تعّلق بغصن منه، ومن اعتذر اليه مسيء
به على قدر عقوبة اساءته بل زاد عليه فقد تعّلق بغصن منه، ومن ضرب بني 
املرء وزوجه، أو الوالد وولده، أو االخ وأخيه، أو القريب وقريبه، أو بني جارين، 



أو خليطني، أو اُختني فقد تعّلق بغصن منه، ومن شّدد على معسر وهو يعلم 
وبالءًا فقد تعّلق بغصن منه، ومن كان عليه َدين فأنرره اعس اره فزاد غيظًا 

على صاحبه وتعّدى عليه حىّت أبطل دينه فقد تعّلق بغصن منه، ومن جفا 
يتيمًا وآذاه وهزم ماله فقد تعّلق بغصن منه، ومن وقع يف ِعرض أخيه املؤمن 
 وْحل الّناس على ذلك فقد تعّلق بغصن منه، ومن تغىن بغناء يبعث فيه على
املعاصي فقد تعّلق بغصن منه، ومن قعد يعّدد قبائح أفعاله يف اْلروب وأنوا  
ظُلمه لعباد هللا فيفتخر هبا فقد تعّلق بغصن منه، ومن كان جاره مريضاً فَِت 
عيادته استخفافًا حبّقه فقد تعّلق بغصن منه، وَمن مات جاره فَِت تشييع 

عّلق والديه أو احدَها فقد ت جنازته هتاوًَن فقد تعّلق بغصن منه، ومن عقّ 
بغصن منه، ومن كان قبل ذلك عاقاً هلما فلم يرضهما يف هذا اليوم يقدر على 
ذلك فقد تعّلق بغصن منه، وكذا من فعل شيئًا من سائر أبواب الشّر فقد 
 تعّلق بغصن منه، والذي بعثين ابْلّق نبّيًا اّن املتعّلقني أبغصان شجرة طوّب

لم( اىل اْلّنة، مثّ رفع رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وس ترفعهم تلك االغصان
طرفه اىل الّسماء ملّيًا وجعل يضحك ويستبشر، مّث خفض طرفه اىل االرض 
فجعل يقطب ويعبس، مثّ أقبل على أصحابه فقال : والذي بعث ُمّمداً ابْلّق 

ْلّنة، ورأيت انبيّاً لقد رأيت شجرة طوّب ترفع أغصاهنا وترفع املتعّلقني هبا اىل 
منهم من تعّلق منها بغصن ومنهم من تعّلق بغصنني أو أبغصان على حسب 
اشتماهلم على الطّاعات، وايّن الرى زيد بن حارثة فقد تعّلق بعامة أغصاهنا 
فهي ترفعه اىل أعلى اعالها فبذلك ضحرت واستبشرت مثّ نظرت اىل االرض 

ا وُتفض الزّقوم تنخفض أغصاهنفو الذي بعثين ابْلّق نبّيًا لقد رأيت شجرة 
املتعّلقني هبا اىل اْلحيم، ورأيت منهم من تعّلق بغصن ومنهم من تعّلق بغصنني 
أو أبغصان على حسب اشتماهلم على القبائح، وايّن الرى بعض املنافقني قد 
تعّلق بعامة أغصاهنا وهي ُتفضه اىل أسفل دركاهتا، فلذلك عبست وقطبت 

. 

    اليَوُم الثّالث



هو يوم مباَر ، قال الّشيخ يف املصباح : يف هذا اليوم ولد اْلسني بن علي 
)عليه السالم(وخرج اىل أيب القاسم بن عالء اهلمداين وكيل االمام العسرري 
اّن موالَن اْلسني )عليه السالم( ولد يوم اخلميس لثالث خلون من شعبان 

 فُصمه واد  فيه هبذا الّدعاء :

اللِِه ساَُلَك حِبَقِّ الحَموحُلوِد يف هَذا الحيَ وحِم، الحَموحُعوِد ِبَشهاَدتِِه ق َ اَللّ ُهمَّ ِايّن اَ  بحَل احسِتهح
رحُض َوَمنح َعَليحها، َوَلّما يَ ، َوِوالَدتِِه. َبَرتحهُ السَّماُءَوَمنح فيها ََ طَأح البَ تَ يحها قَتيل َواالح

ُدوِد اِبلنُّ  َرِة، الحَممح سح َُ َرِة، َوَسيِِّد االح َرِة يَ وحَم الحَررَِّة، الحُمعَ الحَعب ح وَِّض ِمنح قَ تحِلِه اَنَّ صح
صِ  ََ بَِتِه، واالح فاَء يف تُ رحبَِتِه، والحَفوحَز َمَعُه يف اَوح ِلِه، َوالشِّ ِئمََّة ِمنح َنسح ََ ياِء ِمنح االح

وحاتَر، َويَ ثحَأُروا الثّ  ََ رُِكوا االح َبِتِه َحىّت يُدح َرتِِه بَ عحَد قاِئِمِهمح َوَغي ح َّباَر، اِعت ح َر، َويُ رحُضوا اْلح
َر اَنحصار، َصلَّى هللُا َعَليحِهمح َمَع احخِتالِف اللَّيِل َوالنَّهاِر، اَللّ هُ  مَّ َوَيُرونُوا َخي ح

ِسهِ  َأُل ُسؤاَل ُمقحَِتف ُمعحَِتف ُمسيئ ِاىل نَ فح ، ممَّا فَ رََّط فَِبَحقِِّهمح اِلَيحَك اَتَ َوسَُّل َوَاسح
َمةَ ِاىل َُمَلِّ َرمحِسِه، اَللّ ُهمَّ َفَصلِّ عَ يف يَ وحِمِه َواَمحسِ  أَُلَك الحِعصح َرتِِه، ِه َيسح لى ُُمَمَّد َوِعت ح

َرتِهِ  ُشرحَن يف ُزمح َتنا َوبَ ّوِئحنا َمَعُه داَر الحَرراَمِة، َوَُمَلَّ ااِلقاَمِة، اَللّ هُ  ،َواحح َرمح مَّ وََكما اَكح
نا ِبزُلحَفِتِه، رِمح ِثُر َوارحزُقحنا ُمرافَ َقَتهُ َوساِبَقَتهُ  ِبَعحرِفَِتِه فَاَكح رِهِ َوُيرح مح ََ َعلحنا ممَّنح ُيَسلُِّم الح ، َواجح

ُدو  ِفيائِِه الحَممح ِل َاصح ِصيائِِه َواَهح رِِه، َوَعلى ََجيِع اَوح دِيَن ِمنحَك الصَّالَة َعَليحِه ِعنحَد ذِكح
ث حىَنح َعَشَر، الّنُجوِم الزُّهِر، َوا ََ َبَشِر، اَللّ ُهمَّ َوَهبح ْلحَُجِج َعلى ََجيِع الح اِبلحَعَدِد، االح

حح لَنا فيِه ُكلَّ طَِلَبته َكما َوَهبحَت اْلحُ  َر َموحِهَبة، َوَاْنِح ِ لَنا يف هَذا الحيَ وحِم َخي ح َسنيح
ِِه ِمنح بَ عحِدِه، َنشح  ُن عاِئُذوَن ِبَقربح ِدِه، فَ َنحح َُممَّد َجدِِّه َوعاَذ ُفطحُرُس ِبَهح َُ َهُد ِل

بَ َتُه، آمنَي َربَّ الحعاَلمنَي .ت ُ   رحبَ َتُه، َوننحظُر اَوح

مثّ تدعو بعد ذلك بدعاء اْلسني )عليه السالم(وهو آخر دعائه )عليه السالم( 
 : يوم كثرت عليه أعداؤه وهو يوم عاشوراء

َبَ ُروِت، َشديُد اِلمحاِل، َغيِن َ ع الِيِق، نِ اَللّ ُهمَّ اَنحَت ُمَتعاِل الحَمراِن، َعظيُم اْلح  اخلَح
َِة، صاِدُق الحَوعحِد، ساِبُغ  َعريُض الحِرربحِايِء، قاِدٌر َعلى ما َتشاُء، َقريُب الرَّْحح

قاِبُل التُّوبَِة َلَمنح  ،النِّعحَمِة، َحَسُن الحَبالِء، َقريٌب إذا ُدعيَت، ُُميٌ  ِبا َخَلقحتَ 



ِرَُ ما اتَب اِلَيحَك، قاِدٌر َعلى رحَت، طََلبحَت، َوَشُروٌر ِاذا ُشرِ  ما اََردحَت، َوُمدح
 خائِفاً، اَدحُعوََ ُُمحتاجاً، َواَرحَغُب اِلَيحَك َفقرياً، َواَف حزَُ  اِلَيحكَ  ،َوذَُكوٌر ِاذا ذُِكرحتَ 

َتعنُي ِبَك َضعيفاً، َواَتوَكَُّل َعَليحَك كاِفياً، اُحح  ُروابً، َوَاسح َننا واَبحري اِلَيحَك َمرح ُرمح بَ ي ح
َ ق َ  َرةُ َوبَ نيح  نَِبيَِّك، َوَوَلُد وحِمنا فَِان َُّهمح َغرُّوَن َوَخَدُعوَن َوَغَدروا بِنا َوقَ تَ ُلوَن، وََنحُن ِعت ح

َتُه عَ  َتُه اِبلّرِساَلِة، َوائ حَتَمن ح ِيَك، َحبيِبَك ُُمَمَِّد بحِن َعبحِدهللِا، الَّذي اصطََفي ح لى َوحح
َعلح لَنا ِمنح اَمحرَن فَ َرجاً َوَُمحرجاً  َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .فَاجح  ِبَرْحح

قال ابن عّياش : ْسعت اْلسني بن علي بن سفيان البزوفري يقول : ْسعت 
الّصادق )عليه السالم( يدعو به يف هذا اليوم وقال هو من أدعية اليوم الثّالث 

 . (من شعبان وهو ميالد اْلسني )عليه السالم

 اللّيلة الثّاِلثة عشرة

 يال البيض وقد مّر ما يصّلى يف هذه اللّيلة والّليلتني بعدها يفوهي أّول اللّ 
 أعمال شهر رجب

 ليلة النّصف من شعبان

وهي ليلة ابلغة الّشرف وقد روى عن الّصادق )عليه السالم( قال : ُسئل 
الباقر )عليه السالم( عن فضل ليلة الّنصف من شعبان ، فقال )عليه السالم( 

هلم ِبّنه،  ليلة القدر، فيها ُينح هللا العباد فضله ويغفر : هي أفضل الّليال بعد
ن فاجتهدوا يف القربة اىل هللا تعاىل فيها فاهّنا ليلة آىل هللا عزوجل على نفسه أ

ال يرّد سائاًل فيها ما مل يسأل هللا املعصية، واهّنا الّليلة اليت جعلها هللا لنا أهل 
اء هللا )عليه السالم(، فاجتهدوا يف دع البيت ابزاء ما جعل ليلة القدر لنبّينا

تعاىل والثّناء عليه، اخلرب ومن عظيم بركات هذه الّليلة املباركة اهّنا ميالد سلطان 
العصر وامام الّزمان أرواحنا له الفداء، ولد عند الّسحر سنة َخس وَخسني 

فيها  دومائتني يف سّر َمن رأى، وهذا ما يزيد هذه الّليلة شرفًا وفضاًل وقد ور 
 أعمال :



 أّوهلا : الغسل ، فانّه يوجب ُتفيف الّذنوب .

الثّاين : احياؤها ابلّصالة والّدعاء واالستغفار كما كان يصنع االمام زين 
العابدين )عليه السالم(، ويف اْلديث من أحيا هذه الّليلة مل ُيت قلبه يوم 

 . َتوت فيه القلوب

ب وهي أفضل أعمال هذه الّليلة، وتوجالثّالث : زايرة اْلسني )عليه السالم( 
غفران الّذنوب، ومن أراد أن يصافحه أرواح مائة وأربعة وعشرين ألف نيّب 
فليزره )عليه السالم( يف هذه الّليلة، وأقّل ما يزار به )عليه السالم( أن يصعد 
الزائر سطحًا مرتفعًا فينظر ُينة ويسرة مّث يرفع رأسه اىل الّسماء فيزوره )عليه 

 لسالم( هبذه الرلمات :ا

ويرجى ملن زار  ،اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااب َعبحِد هللِا، السَّالُم َعَليحَك َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُهُ 
اْلسني )عليه السالم(حيثما كان هبذه الزايرة أن يرتب له أجر حّجة وعمرة، 

 هللا تعاىل. شاءوَنن سنذكر يف ابب الّزايرات ما َيتّص هبذه الّليلة منها ان 

أن يدعو هبذا الّدعاء الذي رواه الّشيخ والّسيد وهو ِبثابة زايرة  : الرّابع
 : لالمام الغائب صلوات هللا عليه

َلِتنا َوَموحُلوِدها، َوُحجَِّتَك َوَموحُعوِدها، الَّيت قَ َرنحَت ِاىل فَ  ِلها، َفضحالً اَللّ ُهمَّ حِبَقِّ لَي ح ضح
اًل ال ُمَبدَِّل ِلَرِلماِتَك، َوال ُمَعقَِّب اِلايتِ فَ َتمَّتح َكِلَمُتَك  قًا َوَعدح َك، نُوُرََ ِصدح

ياِء الدَّجيحُوِر، الحغاِئُب ا رُِق، َوالحَعَلُم النُّوُر يف َطخح ََ الحُمشح ُتوُر، الحُمَتاَلُِّق، َوِضياُؤ لحَمسح
،  َوُمَؤيُِّدُه، ِاذا آن ميعاُدهُ هللاُ َنِصرُهُ َجلَّ َموحِلُدهُ وََكرَم َُمحِتُدُه، َوالحَمالِئَرةُ ُشهَُّدُه، وَ 

ُبو، َونُورُُه الَّذي ال ََيحُبو، َوُذو اْلحِ  لحِم َوالحَمالِئَرُة اَمحداُدُه، َسيحُف هللا الَّذي ال يَ ن ح
ِر، َوالحُمنَ زَُّل َعَليحهِ  مح ََ ِر، َوُوالُة االح ِر، َوَنواميُس الحَعصح ُبو، َمداُر الَّدهح  مح الَّذي ال َيصح

رِ  ِر َوالنَّشح شح ِر، َوَاصححاُب اْلَح َلِة الحَقدح رِِه تَ ، ما يَ تَ نَ زَُّل يف لَي ح ِيِه، َوُوالُة اَمح راَِجََة َوحح
ُتورِ  ِيِه، اَللّ ُهمَّ َفَصلِّ َعلى خاَتِهم َوقاِئِمِهمح الحَمسح ِرََ بِنا عَ   َونَ هح ، اَللّ ُهمَّ َواَدح واِلِمِهمح

َعلحنا ِمنح اَنحصارِِه، َواقحرِنح ثَرَن بِثارِِه، وَ َأاّيَمُه َوظُُهورَُه َوِقيامَ  تُ بحنا يف اَعحوانِِه ُه، َواجح اكح



َبِتهِ غاَّننَي َوحِبَقِّهِ قائِ  لَِتهِ َنِعمنَي، َوِبُصحح ِينا يف َدوح منَي، َوِمَن السُّوِء َوُخَلصائِِه، َوَاحح
ُد هلِل َربِّ  َمح هُ َعلى َسيِِّدَن ُُمَمَّد الحعاَلمنَي َوَصَلواتُ ساِلمنَي، اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، َواْلح

َرتَِه الّناطِ  ِل بَ يحِتِه الّصاِدقنَي َوِعت ح َوالحَعنح ، قنيَ خاَتَِ النَِّبّينَي َوالحُمرحَسلنَي، َوَعلى اَهح
اِكمنَي . َرَم اْلح نَ ُهمح اي َاحح َننا َوبَ ي ح ُرمح بَ ي ح  ََجيَع الظّاِلمنَي، واحح

اْساعيل بن فضل اهلاُشي قال : عّلمين الّصادق  روى الّشيخ عن : اخلامس
 : )عليه السالم(هذا الّدعاء الدعو به ليلة الّنصف من شعبان

ُمحِيي الحُممي َُ اِلُق الرّازُِق، الح يُّ الحَقيُّوُم، الحَعِليُّ الحَعظيُم، اخلح ُت، اَللّ ُهمَّ اَنحَت اْلَح
الُل، َوَلَك الحفَ  ُد، َوَلَك الح الحَبديُء الحَبديُع، َلَك اْلَح مح َمنُّ، َوَلَك ضحُل، َولَك اْلَح

ََ ال  َد ُر، َوحح ُد، َوَلَك الحشُّرح ُر، َوَلَك اَلمجح مح ََ ُوُد، َوَلَك الحَرَرُم، َوَلَك االح اْلح
ُفواً َشريَك َلَك، اي واِحُد اي َاَحُد، اي َصَمُد، اي َمنح ملَح يَِلدح َوملَح يُوَلدح َوملَح َيُرنح لَُه كُ 

ِفين ما َاََهَّين، وَ  َاَحٌد، اقحِض َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواحغِفرح ل َوارحَْححين، َواكح
رُ  َلِة ُكلَّ اَمحر َحريم تَ فح عح َعليَّ يف رِزحقي، فَِانََّك يف هِذِه اللَّي ح ُق، َوَمنح َديحين، َوَوسِّ

ُر ا ُر لرّازِقنَي، فَِانَّ َتشاُء ِمنح خلحِقَك تَ رحُزُق، فَارحزُقحين َواَنحَت َخي ح َك قُ لحَت َواَنحَت َخي ح
ََ َقصَ  َأُل، َوِااّي ِلَك أسح ِلِه، َفِمنح َفضح أَُلو هللَا ِمنح َفضح ُت، الحقائِلنَي الّناِطقنَي واسح دح

ُت، َوَلَك َرَجوحُت، فَارحَْححين اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  وابحَن نَِبيَِّك اعحَتَمدح

ء الذي كان يدعو به الّنيب )صلى هللا عليه وآله الّسادس : اُد  هبذا الّدعا
 وسلم( يف هذه الليلة :

َ َمعحِصَيِتَك، َوِمنح طحاَعِتكَ  َننا َوبَ نيح َيِتَك ما َُيُوُل بَ ي ح  ما تُ بَ لِّغُنا اَللّ ُهمَّ اقحِسمح ِمنح َخشح
نحيا ِتعحنا  ،ِبِه ِرضحواَنَك، َوِمَن الحَيقنِي ما يَ ُهوُن َعَليحنا ِبِه ُمصيباُت الدُّ اَللّ ُهمَّ اَمح

َعلحهُ الحواِرَث ِمّنا َتنا، َواجح يَ ي ح اِعنا َواَبحصارَن َوقُ وَّتِنا ما َاحح َعلح أثَرَن َعلى َمنح  ،ابَِْسح واجح
نحيا ظََلَمنا، َوانحُصرَن َعلى َمنح عاداَن، َوال ََتحَعلح ُمصيبَ َتنا يف ديِننا، َوال ََتحَعِل ال دُّ

بَ َر َهَِّنا، َوال َلَغ ِعلحِمنا، َوال ُتَسلِّ ح َعَليحنا َمنح ال يَ رحَْحُنا، ِبَرْححَ  اَكح ِتَك اي اَرحَحَم َمب ح
 الرّاِْحنَي .



وهذه من الّدعوات اْلامعات الرامالت ويغتنم الّدعاء به يف سائر االوقات، 
ويف كتاب عوال اللئال اّن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( كان يدعو هبذا 

  كاّفة االوقات .الّدعاء يف

 . الّسابع : أن يقرأ الّصلوات اليت يدعى هبا عند الّزوال يف كّل يوم

الثّامن : أن يدعو بدعاء كميل الذي اثبتناه يف الباب االّول من الرتاب، وهو 
 . وارد يف هذه الليلة

َمح  ،الّتاسع : أن يذكر هللا برّل من هذه االذكار مائة مرّة  دُ ُسبححاَن هللِا َواْلح
بَ ُر  يقضي له ليغفر هللا له ما سلف من معاصيه، و هلِل َوال اِل َه إالَّ هللُا وهللُا اَكح

 حوائج الّدنيا واالخرة .

العاشر : روى الّشيخ يف املصباح عن أيب ُيّي يف حديث يف فضل ليلة الّنصف 
من شعبان انّه قال : قلت ملوالي الّصادق )عليه السالم( : ما هو أفضل 

يف هذه الّليلة، فقال : اذا صّليت العشاء فصّل ركعتني تقرأ يف ااُلوىل  االدعية
د ، ويف الثّانية اْلم«قل اي أيّها الرافرون»اْلمد وسورة اْلحد وهي سورة 

ُسبححاَن »، فاذا سّلمت قلت: «ُقلح ُهَو هللُا أَحدٌ »وسورة الّتوحيد وهي سورة 
ُد هللِ »ثالثً وثالثني مرّة، و« هللاِ  َمح بَ رُ »ثالثً وثالثني مرّة، و « اْلح أربعاً « هللاُ اَكح

 وثالثني مرّة، مثّ قل :

َلحُق ىِف الحُمِلّماتِ  زَُ  اخلح ، اي عاملَ اي َمنح اِلَيحِه َملحَجُأ الحِعباِد يف الحُمِهّماِت، َواِلَيحَه يَ فح
وحها ََ َِفّياِت، اي َمنح ال َُتحفى َعَليحِه َخواِطُر االح ِر َواخلح َهح طَراِت، اي  مِ اْلح َوَتَصرُُّف اخلَح

َرضنَي َوالسَّماواِت، اَنحَت هللاُ  ََ الِيِق َوالحرَبِاّيِت، اي َمنح بَِيِدِه َمَلُروُت االح  َربَّ اخلَح
َعلحين يف  ال اِل َه ِإاّل اَنحَت، اَُمتُّ اِلَيحَك ِبال اِل َه ِإاّل اَنحَت، فَيا ال اِل َه ِااّل اَنحَت اجح

لَ  َتهُ ِهِذِه اللَّي ح ِتقالََتُه ِة ممَّنح َنظَرحَت اِلَيحِه فَ َرِْححَتُه َوْسَِعحَت ُدعاَءُه فََاَجب ح َت اسح ، َوَعِلمح
َتَجرح  ُت ِبَك ِمنح فَاَقَ لحَتُه، َوََتاَوزحَت َعنح ساِلِف َخطيَئِتِه َوَعظيِم َجريَرتِِه، فَ َقِد اسح

ِلَك، مَّ َفُجدح َعَليَّ ُذنُويب، َوَْلَأُت اِلَيحَك يف َسِتحِ ُعُيويب، اَللّ هُ   ِبَرَرِمَك َوَفضح



َلِة ِبساِبِغ َكرا ين يف هِذِه اللَّي ح ، َوتَ َغمَّدح ََ ِو ُط ح َخطاايَي حِبِلحِمَك َوَعفح َمِتَك، َواحح
تَ رحتَ ُهمح لِعِ  تَ ُهمح ِلطاَعِتَك، واخح تَ بَ ي ح لِياِئَك الَّذيَن اجح َعلحين فيها ِمنح اَوح باَدِتَك، َواجح

ُه، َوت َ َوَجَعلحتَ ُهمح  َعلحين ممَّنح َسَعَد َجدُّ َوَتَك، اَللّ ُهمَّ اجح َوف ََّر ِمَن خاِلَصَتَك َوِصفح
ِفين َشرَّ ما اَ  َعلحين ممَّنح َسِلَم فَ َنِعَم، َوفاَز فَ َغِنَم، َواكح اِت َحظُُّه، َواجح ريح َلفحتُ اخلَح ، سح

ين ِمَن االحزِدايِد يف َمعحِصَيِتَك، َوَحبِّبح ِاَلَّ   َوما يُ َقرُِّبين ِمنحَك طاَعَتكَ  َواعحِصمح
اِرُب، َوِمنحَك يَ لحَتِمُس الطّاِلُب، َوعَ  ، َسيِّدي اِلَيحَك يَ لحَجُأ اهلح ََ لى  َويُ زحلُِفين ِعنحَد

َرمُ  ََ ابلتََّررُِّم، َواَنحَت اَكح ِيلُ الّتاِئُب، اَدَّبحَت ِعباَد تَ قح َرمنَي، َكَرِمَك يُ َعوُِّل الحُمسح كح ََ  االح
ََ َواَنحَت الحَغُفوُر الَّرحيُم، اَللّ ُهمَّ َفالحَتحرِمحين ما رَ  َواََمرحتَ  ِو ِعباَد َجوحُت ِمنح  اِبلحَعفح

ِمَك يف ه ِذِه َكَرِمَك، َوال تُ ؤحِيسحين ِمنح ساِبِغ نَِعِمَك، َوال ُُتَيِّبحين ِمنح َجزيِل ِقسح
َعلحين يف ُجنَّة ِمنح ِشرارِ  ِل طاَعِتَك، َواجح هح ََ َلِة اِل َك، َربِّ ِانح ملَح اَُكنح ِمنح بَرِيَّتِ  اللَّي ح

ُلهُ  ِو َوالحَمغحِفَرِة، َوُجدح َعَليَّ ِبا اَنحَت اَهح ُل الحَرَرِم َوالحَعفح ِل ذِلَك فَاَنحَت اَهح  ال ِبا اَهح
َتِحقُُّه، فَ َقدح َحُسَن َظيّن ِبَك، َوحَتَقََّق َرجائي َلَك، َوَعِلَقتح نَ فحسي بِ  َرَرِمَك، َاسح

ُصصحين ِمنح َكرِمَك ِِبَزيفَاَنح  َرمنَي، اَللّ ُهمَّ واخح كح ََ َرُم االح ِل َت اَرحَحُم الرّاِْحنَي َواَكح
ََ ِمنح ُعُقوبَِتَك، َواغحِفر ِلَ الَّذنحَب الَّذي َُيحِبُس َعلَ  ِو ِمَك، َواَُعوذُ ِبَعفح ُُلَق، ِقسح يَّ اخلح

، َواَن حَعَم ِِبَ َوُيَضيُِّق َعليَّ الّرِزحَق، َحىت اَُقوَم ِبصاِلِح رِ  ََ َعَد ضا زيِل َعطاِئَك، َوَاسح
ُت ِبعَ  تَ َعذح ُت حِبََرِمَك، َوتَ َعرَّضحُت ِلَرَرِمَك، وَاسح ََ ِمنح ِبساِبِغ نَ عحماِئَك، فَ َقدح ُلذح ِو فح

ُت ِمنحَك، َفُجدح ِبا َسأَلحُتَك َواَِنلح َما الح  ،ُعُقوبَِتَك، َوحِبِلحِمَك ِمنح َغَضِبكَ  َتَسح ََ
 ِبَك ال ِبَشيء ُهَو اَعحَظُم ِمنحَك . َاساَُلكَ 

 ،سبع مرّات «اي َاهللُ » ،عشرين مرّة «اي َربُّ » : مثّ تسجد وتقول

 ،عشر مرّات «مآ شاَء هللاُ » ،سبع مرّات «ال َحوحَل َوال قُ وََّة ِإالّ اِبهللِ »

ه هللا عليه وآل عشر مرّات، مّث تصّلي على الّنيب )صلى «ال قُ ّوَة ِإاّل اِبهللِ »
وسلم( وآله وتسأل حاجتك فو هللا لو سألت هبا بعدد القطر لبّلغك هللا 

 . عزوجل ااّيها بررمه وفضله

 : اْلادي عشر : قال الّطوسي والرفعمي: يقال يف هذه الّليلة



ََ الحقاِصُدوَن، َواَمََّل فَ  َلَك اِل هي تَ َعرََّض َلَك يف هَذ اللَّيحِل الحُمتَ َعرُِّضوَن، َوَقَصَد ضح
نُّ َمعحُروَفَك الطّالُِبوَن، َوَلَك يف هَذا الّليحِل نَ َفحاٌت َوَجوائُِز َوَعطااي َوَمواِهُب َتَُ وَ 

ِبقح لَُه الحِعنايَُة ِمنحكَ  هِبا َعلى ، َوََتحنَ ُعها َمنح ملَح َتسح ََ ، َوها اَََن ذا َمنح َتشاءُ ِمنح ِعباِد
لَ  ُل َفضح ََ الحَفقرُي اِلَيحَك، الحُمَؤمِّ َت اي َموالَي تَ َفضَّلحَت َك َوَمعحُروَفَك، فَِانح ُكنح ُعبَ يحُد

َلِة َعلى َت َعَليحِه ِبعاِئَدة ِمنح َعطحفِ  يف هِذِه اللَّي ح َك، َفَصلِّ َاَحد ِمنح َخلحِقَك، َوُعدح
يَن الحفاِضلنَي، َوُجدح َعَليَّ  ريِّ َك  ِبَطولِ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن، اخلَح
لطّاِهريَن َوَمعحُروِفَك اي َربَّ الحعاَلمنَي، َوَصلَّى هللُا َعلى ُُمَمَّد خاَتَِ النَّبّينَي َوآلِِه ا
َتجِ  ليماً، ِانَّ هللَا َْحيٌد جَميٌد، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَدحُعوََ َكما اََمرحَت فَاسح بح ل  َوَسلََّم َتسح

َت اِنََّك ال ُُتحِلف الحميعاَد .  َكما َوَعدح

 . وهذا دعاء يدعى به يف االسحار عقيب صالة الّشفع

الثّاين عشر : أن يدعو بعد كّل ركعتني من صالة الّليل وبعد الّشفع والوتر ِبا 
 . رواه الّشيخ والّسيد

الثّالث عشر :أن يسجد الّسجدات ويدعو ابلّدعوات املأثورة عن الّنيب )صلى 
غلب ْحاد بن عيسى، عن أابن بن ت هللا عليه وآله وسلم(منها رواه الّشيخ، عن

قال : قال الّصادق صلوات هللا وسالمه عليه : كان ليلة الّنصف من شعبان 
وكان رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(عند عايشة، فلّما انتصف الّليل 
قام رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( عن فراشه، فلّما انتبهت وجدت 

عليه وآله وسلم(قد قام عن فراشها فداخلها ما يدخل  رسول هللا )صلى هللا
الّنساء أي الغرية، وظّنت انّه قد قام اىل بعض نسائه، فقامت وتلّففت بشملتها 
وامي هللا ما كانت قزّاً وال كتاَنً وال قطناً ولرن سداه شعراً وْلمته أوابر االبل، 

ائه حجرة ر نسفقامت تطلب رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( يف حج
حجرة فبينا هي كذلك اذ نظرت اىل رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
ساجداً كثوب متلّبد بوجه االرض فدنت منه قريباً فسمعته يقول يف سجوده 

: 



ُتُه َعلى  َسَجَد َلَك َسوادي َوَخيال، َوآَمَن ِبَك فؤادي، هِذِه َيداَي َوماَجنَ ي ح
نحَب الحَعظيَم ِلُرلِّ َعظيم، ِاغحِفرح ِلَ الحَعظيَم فَِانَّهُ اليَ غح نَ فحسي، اي َعظيُم تُ رحجى  ِفُر الذَّ
قول مّث رفع رأسه وأهوى ثنياً اىل الّسجود وْسعته عايشة يِإاّل الرَّبُّ الحَعظيم . 

: 

َرُضوَن، وانحَرَشَفتح لَُه  ََ ِهَك الَّذي َاضاَءتح لَُه السَّماواُت َواالح اَُعوُذ بُ ُنوِر َوجح
َمِتَك، َوِمنح حَتح  َأِة نِقح وَّلنَي َواالحِخريَن، ِمنح ُفجح ََ ويِل الظُُّلماُت، َوَصَلَح َعلحيحِه اَمُر االح

َِ بَراًي ال  عاِفَيِتَك، َوِمنح َزواِل نِعحَمِتَك، اَللّ ُهمَّ ارحزُقحين قَ لحبًا َتِقّيًا نَِقّياً، َوِمَن الشِّ  رح
هي يف الُِتاِب َعفَّرحُت َوجح  ه يف الِّتاب وقال :مّث عّفر خّدي.  كاِفرًا َوال َشِقياً 

ُجَد َلَك،  فلّما هّم رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( َوُحقَّ ل اَنح َاسح
ابالنصراف هرولت اىل فراشها وأتى النيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( اىل 

 عليه وآله الفراش وْسعها تتنّفس أنفاسًا عالية، فقال هلا رسول هللا )صلى هللا
وسلم(: ما هذا الّنفس العال تعلمني أي ليلة هذه، ليلة الّنصف من شعبان، 
فيها تقسم االرزاق، وفيها ترتب االجال، وفيها يرتب وفد اْلاج، واّن هللا 
تعاىل ليغفر يف هذه الّليلة من خلقه اكثر من شعر معزي قبيلة كلب، وينزل 

 ّرة .هللا مالئرة من الّسماء اىل االرض ِب

الرّابع عشر : أن يصّلي صالة جعفر كما رواه الّشيخ عن الّرضا صلوات هللا 
 . عليه

اخلامس عشر : أن َييت ِبا ورد يف هذه الّليلة من الّصلوات وهي كثرية منها 
ما رواها أبو ُيّي الّصنعاين عن الباقر والّصادق )عليهما السالم( ورواها عنهما 

:  ق هبم ويعتمد عليهم قالوا : قاال )عليهما السالم(ايضاً ثالثون نفر ممّن يوث
اذا كانت ليلة الّنصف من شعبان فصّل أربع ركعات تقرأ يف كّل ركعة اْلمد 

 وُقلح ُهَو هللاُ أَحٌد مرّة فاذا فرغت فُقل :



َتجرٌي، اَللّ ُهمَّ ال تُ َبدِّ   اْسي، َوال لِ اَللّ ُهمَّ ِايّن اِلَيحَك َفقرٌي، َوِمنح َعذاِبَك خاِئٌف ُمسح
ََ ِمنح عِ  ِو ِمتح يب اَعحدائي، اَُعوذُ ِبَعفح مي، َوالََتحَهدح َبالئي، َوالُتشح ح ِجسح قاِبَك، تُ َغريِّ

ََ ِمنح َسَخِطَك، َواُعوُذ ِبَك ِمنحَك،  َِتَك ِمنح َعذاِبَك، َواَُعوُذ ِبِرضا َواَُعوُذ ِبَرْحح
، اَنحَت َكما اَث حنَ يحَت َعلى ََ  ئُِلوَن .َك َوفَ وحَق مايَ ُقوُل الحقانَ فحسِ  َجلَّ ثَناُؤ

واعلم انّه قد ورد يف اْلديث فضل كثري لصالة مائة ركعة يف هذه الّليلة تقرأ 
يف كّل ركعة اْلمد مرّة والّتوحيد عشر مرّات وقد مّر يف أعمال شهر رجب 
صفة الّصالة سّت ركعات يف هذه الّليلة يقرأ فيها سورة اْلمد ويس وتباَر 

 د .والّتوحي

 يوم النّصف من شعبان

وهو عيد امليالد قد ولد فيه االمام الثّاين عشر امامنا املهدّي اْلّجة بن اْلسن 
صاحب الّزمان صلوات هللا عليه وعلى آابئه ويستحّب زايرته )عليه السالم( 
يف كّل زمان ومران والّدعاء بتعجيِل الفرَج عند زايرته وتتأّكد زايرته يف 

من رأى وهو املتيّقُن ظهوره وَتّلُرُه وانّه ُيال االرض قسطاً الّسرداب بسّر 
 وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً .

 أعمال ما بقي من هذا الّشهر

عن الّرضا صلوات هللا وسالمه عليه قال : من صام ثالثة أاّيم من آخر شعبان 
ووصلها بشهر رمضان كتب هللا تعاىل له صيام شهرين متتابعني، وعن أيب 

ّصلت اهلروي قال : دخلت على االمام الّرضا )عليه السالم(يف آخر َجعة ال
من شعبان فقال ل: اي أاب الّصلت اّن شعبان قد مضى اكثره وهذا آخر َجعة 
فيه فتداَر فيما بقى تقصرَي فيما مضى منه وعليك ابالقبال على ما يعنيك، 

قبل  من ذنوبك ليواكثر من الّدعاء واالستغفار وتالوة القرآن وتب اىل هللا
شهر رمضان اليك وأنت ُملص هلل عّزوجل، وال تدعّن امانة يف عنقك ااّل 
أّديتها وال يف قلبك حقدًا على مؤمن ااّل نزعته، وال ذنبًا انت مرتربه إالّ 

يَ َتوكَّلح َعَلى هللِا  َوَمنح أقلعت عنه، واتّق هللا وتوّكل عليه يف سرائَر وعالنيتك)



ُبُه  راً( فَ ُهَو َحسح اكثر من أن تقول و ِانَّ هللاَ ابِلُغ اَمحرِِه َقدح َجَعَل هللاُ ِلُرلِّ َشىء َقدح
 َشعحباَن اَللّ ُهمَّ ِانح ملَح َتُرنح َغَفرحَت لَنا فيما َمضى ِمنح يف ما بقى من هذا الّشهر : 
قااًب من ّشهر ر فاّن هللا تباَر وتعاىل يعتق يف هذا الفَاغحِفرح لَنا فيما بَِقَي ِمنحُه، 

الّنار ْلرمة هذا الّشهر، وروى الّشيخ عن حارث بن مغرية الّنضري قال : كان 
الّصادق صلوات هللا وسالمه عليه يدعو يف آخر ليلة من شعبان وأّول ليلة 

 من رمضان :

َر الحُمباَرََ الَّذي اُنحزَِل فيِه الحُقرآُن َوُجِعَل ُهدًى لِلنّ  ِس َوبَ يِّناِت ااَللّ ُهمَّ ِانَّ هَذا الشَّهح
ُه ِمّنا يف ُه لَنا َوَتَسلِّمح نا فيِه َوَسلَّمح ُدى َوالحُفرحقاِن َقدح َحَضَر َفَسلِّمح ر ِمنحَك ِمَن اهلح  ُيسح

 َاساَُلَك وعاِفَية، اي َمنح َاَخَذ الحَقليَل، َوَشَرَر الحَرثرَي، اِق حَبل ِمىنِّ الحَيسرَي، اَللّ ُهمَّ ِاينّ 
 الرّاِْحنَي، ُكلِّ َخريح َسبيالً، َوِمنح ُكلِّ ما ال حتُِبُّ مانِعاً، اي اَرحَحمَ   اَنح ََتحَعَل ل ِاىل

ين اِبرحِترابِ   اي َمنح َعفا َعيّن َوَعّما َخَلوحُت ِبِه ِمَن السَّيِّئاِت، اي َمنح ملَح يُؤاِخذح
َوََ ايَكرمُي، اِل هي َوَعظَتين ََ َعفح َو ََ َعفح َو ، َوَزَجرحَتين َعنح َلمح اَتَّ ف َ  الحَمعاصي، َعفح ِعظح

، اَللّ ُهمَّ  ََ َو ََ َعفح َو ري، فَاعحُف َعيّن اي َكرمُي، َعفح ، َفما ُعذح  ِايّن َُمارِِمَك فَلمح اَن حَزِجرح
 ََ ساِب، َعظَُم الذَّنحُب ِمنح َعبِد َو ِعنحَد اْلِح َاساَُلَك الرّاَحَة ًعنحَد الحَموحِت، َوالحَعفح

ُسِن التَّجاُوُز ِمنح  َل الحَمغحِفَرِة، عَ فَ لحَيحح َل الت َّقحوى َواي اَهح ، اي اَهح ََ ، ِعنحِد ََ َو ََ َعفح َو فح
َِتَك َواَ  ََ وابُن اََمِتَك، َضعيحٌف َفقرٌي ِاىل َرْحح ََ ابحُن َعبحِد نحَت ُمنحزُِل اَللّ ُهمَّ ِايّن َعبحُد

َصيحَت اَعماهلَُ  َتِدٌر َاحح َت اَرحزاقَ ُهمح، ، مح الحِغىن والحبَ رََكِة َعَلى الحِعباِد قاِهٌر ُمقح َوَقَسمح
الحِعباُد ِعلحَمَك،  َوَجَعلحتَ ُهمح ُُمحَتِلَفًة اَلحِسنَ تُ ُهمح َواَلحوانُ ُهمح َخلحقاً ِمنح بَ عحِد َخلحق، َواليَ عحَلمُ 

هَ  َِتَك، َفال َتصحِرفح َعيّن َوجح ، وَُكلُّنا َفقرٌي ِاىل َرْحح َرََ ِدُر الحِعباُد َقدح َك، َوال يَ قح
َعلحين َر الحَعَمِل َواالحَمِل َوالحَقضاِء َوالحَقَدِر، اَللّ ُهمَّ   ِمنح صاِْلِي َخلحِقكَ واجح  اَبحِقين َخي ح

لِياِئَك َوُمعادِة اَعحداِئَك، والرَّغحَبةِ  َر الحَفناِء َعلى ُمواالِة اَوح اِلَيحَك،  الحَبقاِء، َواَِفنين َخي ح
َبِة ِمنحَك َواخلحُُشوِ  َوالحَوفاء َوال ليِم َلَك َوالتَّصحديِق بِ والرَّهح ِرتاِبَك َواتّباِ  ُسنَِّة تَّسح

 َرُسوِلَك، اَللّ ُهمَّ ما كاَن يف قَ لحيب ِمنح َشكٍّّ اَوح َري حَبة اَوح ُجُحود اَوح قُ ُنوط اَوح فَ رَح
ر اَوح  ُسوق فُ اَوح بََذخ اَوح َبطَر اَوح ُخَيالِء اَوح رايء اَوح ُْسحَعة اَوح ِشقاق اَوح نِفاق اَوح ُكفح

أَُلَك اي َربِّ أنح تُ َبدَِّلين َمرانَُه اُي يان اَوح َعَظَمة اَوح َشيء ال حتُِبُّ فََاسح اَنً اَوح ِعصح



نحيا، َوَرغحَبًة فيما داً يف الدُّ ، َورِضاً ِبَقضاِئَك، َوزُهح ََ ِد ، َوَوفاًء ِبَعهح ََ ،  ِبَوعحِد ََ ِعنحَد
ل هي اَنحَت ِمنح اَساَُلَك ذِلَك اي َربَّ الحعاَلمنَي، اِ  َواَثَ َرًة َوطَُمأنيَنًة َوتَ وحبًَة َنُصوحاً 

ََ ُتطاُ ، َفَرانََّك ملَح تُ عحَص َواَََن َوَمنح ملَح  ِحلحِمَك تُ عحصى، َوِمنح َكَرِمَك َوُجوِد
ريحِ َعّوادًا اي اَرححَ  َم يَ عحِصَك ُسّراُن اَرحِضَك، َفُرنح َعَليحنااِبلحَفضحِل َجواداً، َواِبخلَح

ِدُر ِْحنَي، َوَصلَّى هللاُ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه َصالًة دائَِمًة ال حُتحصى َوال تُ َعدُّ َوالالرّا  يَ قح
ُرََ اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي . َرها َغي ح  َقدح

  

  

 الفَصل الثّاِلْث :

 في فضِل شهر َرمضان وأعماِله . 

أمري  نروى الّصدوق بسند ُمعترب عن الّرضا )عليه السالم(، عن آابئه، ع
املؤمنني عليه وعلى أوالده الّسالم قال : إّن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله 
وسلم( خطبنا ذات يوم فقال : أيّها النّاس أنّه قد أقبل إليرم شهر هللا ابلربكة 
والّرْحة واملغفرة، شهر هو عند هللا أفضل الّشهور، وأاّيمه أفضل األاّيم، ولياليه 

، ته أفضل الّساعات، هو شهر دعيتم فيه اىل ضيافة هللاأفضل الّليال، وساعا
وجعلتم فيه من أهل كرامة هللا، أنفاسرم فيه تسبيح، ونومرم فيه عبادة، 
وعملرم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، فسلوا هللا رّبرم بنّيات صادقة، 
 نوقُلوب طاهرة أن يوّفقرم لصيامه، وتالوة كتابه، فإّن الّشقي من حرم غفرا

هللا يف هذا الّشهر العظيم، واذكروا ِبوعرم وعطشرم فيه جو  يوم القيامة 
وعطشه، وتصّدقوا على فقرائرم ومساكينرم، ووقّروا كباركم، وارْحوا صغاركم، 
وصلوا أرحامرم، واحفظوا ألسنترم، وغّضوا عّما ال ُيّل الّنظر إليه أبصاركم، 

لى نوا على أيتام الناس يتحّنن عوعّما ال ُيّل االستما  إليه اْساعرم و حتن



أيتامرم وتوبوا إليه من ذنوبرم، وارفعوا إليه أيديرم ابلّدعاء يف أوقات 
صلواترم فاهّنا أفضل الّساعات ينظر هللا عزوجل فيها ابلّرْحة اىل عباده جييبهم 

 إذا َنجوه، ويلّبيهم إذا َندوه، ويستجيب هلم اذا دعوه .

ة ونة أبعمالرم ففّروها ابستغفاركم، وظهوركم ثقيلأيّها الناس إّن أنفسرم مره
من أوزاركم فخّففوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أّن هللا تعاىل ذكره أقسَم 
 بعزّته أن ال يعّذب املصّلني والّساجدين، وأن ال يروعهم ابلّنار يوم يقوم النّاس

ر كان له ذا الّشهلرّب العاملني ، أيّها الّناس من فطّر منرم صائماً مؤمناً يف ه
بذلك عند هللا عتق رقبة، ومغفرة ملا مضى من ذنوبه ، قيل : اي رسول هللا 
)صلى هللا عليه وآله وسلم( وليس ّكلنا يقدر على ذلك ، فقال )صلى هللا 
عليه وآله وسلم( : اتّقوا النّار ولو بشّق َترة اتّقوا الّنار ولو بشربة من ماء، فإّن 

ألجر ملن عمل هذا اليسري إذا مل يقدر على أكثر منه ، هللا تعاىل يهب ذلك ا
اي أيّها الّناس من حّسن منرم يف هذا الّشهر ُخلقه كان له جواز على الّصراط 
يوم تزّل فيه االقدام، ومن خّفف يف هذا الّشهر عّما ملرت ُينيه خّفف هللا 

كرم فيه أ عليه حسابه، ومن كّف فيه شرّه كّف هللا عنه غضبه يوم يلقاه، ومن
يتيمًا أكرمه هللا يوم يلقاه، ومن وصل فيه رْحه وصله هللا برْحته يوم يلقاه، 
ومن قطع فيه رْحه قطع هللا عنه رْحته يوم يلقاه، ومن تطوّ  فيه بصالة كتب 
هللا له براءة من النّار، ومن أّدى فيه فرضاً كان له ثواب َمن أّدى سبعني فريضة 

ّف أكثر فيه من الّصالة علّي ثقل هللا ميزانه يوم ُت فيما سواه من الّشهور، من
املوازين، ومن تال فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن يف غريه 
من الّشهور ، أيّها الّناس إّن أبواب اْلنان يف هذا الّشهر مفتحة فسلوا رّبرم 

حها عليرم، ال يفتأن ال يغلقها عليرم، وأبواب الّنريان مغلقة فسلوا رّبرم أن 
 والّشياطني مغلولة فسلوا رّبرم أن ال يسّلطها عليرم ، إخل .

وروى الّصدوق )رْحه هللا( إّن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( كان إذا دخل 
 . شهر رمضان فّك كّل أسري وأعطى كّل سائل



شهر رمضان هو شهر هللا رّب العاملني وهو أشرف الّشهور شهر  : أقول
فيه أبواب الّسماء وأبواب اْلنان وأبواب الّرْحة ويغلق فيه أبواب جهّنم،  يفتح

ويف هذا الّشهر ليلة ترون عبادة هللا فيها خرياً من عبادته يف ألف شهر فانتبه 
فيه لنفسك وتبّصر كيف تقضى فيه ليلك وهناَر وكيف تصون جوارحك 

يف الّنائمني و وأعضائك عن معاصي رّبك، وااّيَ وأن ترون يف ليلتك من 
هناَر من الغافلني عن ذكر رّبك، ففي اْلديث اّن هللا عزوجّل يعتق يف آخر  
كّل يوم من أاّيم شهر رمضان عند االفطار ألف ألف رقبة من الّنار فاذا كانت 
ليلة اْلمعة وهنارها اعتق هللا من الّنار يف كّل ساعة ألف ألف رقبة ممّن قد 

ن يلة ا الخرية من الّشهر وهنارها بعدد َجيع ماستوجب العذاب ويعتق يف اللّ 
أعتق يف الّشهر كّله، فااّيَ اي أيّها العزيز وأن ينقضي عنك شهر رمضان وقد 
ذنبني احملرومني من االستغفار 

ُ
َ أن تعد من امل بقى عليك ذنب من الّذنوب وااّي
 َشهر َرَمضان ه يفَمنح مَل يُغَفر لَ » والّدعاء ، فَ َعِن الّصادق )عليه السالم( انّه : 

ّرمه هللا ومن وصن نفسك ممّا قد ح« مَل يُغَفر َلُه اىل قاِبل ِااّل أن َيشَهَد َعَرَفَة 
أن تفطر ِبحّرم عليك، واعمل ِبا أوصى به موالَن الّصادق صلوات هللا وسالمه 
عليه ، فقال : اذا أصبحت صائمًا فليصم ْسعك وبصَر وشعَر وجلدَ 

ن احملّرمات بل املرروهات أيضاً، وقال )عليه السالم( وَجيع جوارحك ، أي ع
: ال يرن يوم صومك كيوم افطاَر ، وقال )عليه السالم( : اّن الّصيام ليس 
من الطّعام والّشراب وحدَها فاذا صمتم فاحفظوا ألسنترم عن الرذب، 

ُروا وال اوغّضوا أبصاركم عّما حّرم هللا، وال تنازعوا وال حتاسدوا وال تغتابوا وال َت
ُتالفوا )كذاًب بل وال صدقاً( وال تسابوا وال تشاَتوا وال تظلموا وال تسافهوا 
وال تضاجروا وال تغفلوا عن ذكر هللا وعن الّصالة وألزموا الّصمت والّسروت 
والّصرب والصّدق وجمانبة أهل الّشر، واجتنبوا قول الّزور والرذب والفرى 

 لّنميمة وكونوا مشرفني على االخرة منتظرينواخلصومة وظّن الّسوء والغيبة وا
الاّيمرم )ظهور القائم )عليه السالم( من آل ُمّمد )صلى هللا عليه وآله 
وسلم(( منتظرين ملا وعدكم هللا متزّودين للقاء هللا، وعليرم الّسرينة والوقار 



واخلشو  واخلضو  وذّل العبيد اخلّيف من موالها خائفني راجني، ولترن أنت 
ها الّصائم قد طهر قلبك من العيوب وتقّدست سريرتك من اخلبث ونظف أيّ 

جسمك من القاذورات وتربّأت اىل هللا ممّن عداه وأخلصت الوالية له وصمّت 
ممّا قد هناَ هللا عنه يف الّسر والعالنية وخشيت هللا حّق خشيته يف سرَّ 

بت صوعالنيك، ووهبت نفسك هللا يف أاّيم صومك وفرغت قلبك له ون
نفسك له فيما أمَر ودعاَ اليه ، فاذا فعلت ذلك كّله فأنت صائم هلل حبقيقة 
، وكّلمأ انقصت منها شيئاً فيما بيّنت لك فقد نقص  صومه صانع له ما أمَر
من صومك ِبقدار ذلك، واّن أيب )عليه السالم( قال : ْسع رسول هللا )صلى 

صلى صائمة فدعا رسول هللا )هللا عليه وآله وسلم(امرأة تساب جارية هلا وهي 
هللا عليه وآله وسلم( بطعام فقال هلا : ُكلي ، فقالت : أَن صائمة اي رسول 
هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( ، فقال : كيف ترونني صائمة وقد سببت 
جاريتك اّن الّصوم ليس من الطّعام والّشراب واَّّنا جعل هللا ذلك حجاابً عن 

الفعل والقول، ما أقّل الّصوم وأكثر اْلّو ، وقال أمري سواَها من الفواحش من 
املؤمنني صلوات هللا وسالمه عليه : كم من صائم ليس له من صيامه ااّل 
الّظماء، وكم من قائم ليس له من قيامه ااّل العناء، حّبذا نوم االكياس 
ى لوافطارهم، وعن جابر بن يزيد عن الباقر )عليه السالم(قال : قال الّنيب )ص

هللا عليه وآله وسلم( ْلابر بن عبد هللا : اي جابر هذا شهر رمضان َمن صام 
هناره وقام وردًا من ليلته وصان بطنه وفرجه وحفظ لسانه خلرج من الّذنوب  
كما َيرج من الّشهر ، قال جابر : اي رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( 

 عليه وآله وسلم( : وما ما أحسنه من حديث ، فقال رسول هللا )صلى هللا
 أصعبها من شروط .

 : وأّما أعمال هذا الّشهر فسنعرضها يف مطلبني وخاَتة

  في أعماِل هذا الّشهر العاّمة  المطلب االّول

  وِهَي أربعة أقسام



  الِقسُم االّول : ما يعّم اللّيالي وااليّام :

 ليهما السالم(روى الّسيد ابن طاووس )رْحه هللا( عن الّصادق والراظم )ع
 قاال : تقول يف شهر رمضان من أّوله اىل آخره بعد كّل فريضة:

َراِم يف عامي هذا َويف ُكلِّ عام ما اَب حَقي حَتين يف ر اَللّ ُهمَّ ارحزُقحين َحجَّ بَ يحِتَك اْلح  ُيسح
الحَمشاِهِد وَ ِمنحَك َوعاِفَية، َوَسَعِة رِزحق، َوال ُُتحِلين ِمنح تِلحَك الحمواِقِف الحَررُيَِة، 
 الدُّنحيا َواالحِخرَِة الشَّريَفِة، َوزايرَِة قَ ربحِ نَِبيَِّك َصَلواُتَك َعَليحِه َوآلِِه، َويف ََجيِع َحواِئجِ 

ُمحُتوِم يف لَ  ََ ِر الح َلِة َفُرنح ل، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاساَُلَك في ما تَ قحضي َوتُ َقدُِّر ِمَن ااَلمح ي ح
ِر، ِمَن الحَقضاءِ  تُ َبين ِمنح ُحّجاِج ب َ  الحَقدح َراِم، الَّذي ال يُ َردُّ َوال يُ َبدَُّل، اَنح َترح يحِتَك اْلح

ُهمح سَ  ، الحَمغحُفوِر ُذنُوبُ ُهمح، الحُمَرفَِّر َعن ح ُروِر َسعحيُ ُهمح ُروِر َحجُُّهمح، الحَمشح يِّئاتُ ُهمح، الحَمب ح
ري، َوتُ وَ  َعلح في ما تَ قحضي َوتُ َقدُِّر، اَنح ُتطيَل ُعمح َع َعلَ واجح يَّ رِزحقي، َوُتؤدِّى َعيّن سِّ

 اَماَنيت َوَديحين آمنَي َربَّ الحعاَلمني. 

ُعو عقيب كّل فريضة فتقول :   وَتدح

ِلِه َشيءٌ اي َعظيُم، اي َغُفوُر اي َرحيُم، اَنحَت الرَّبُّ الحَعظيُم الَّذي لَيحَس َكِمثح   اي َعِليُّ 
رٌ  َتهح، َوَشرَّف حتَ  َوُهَو السَّميُع الحَبصرُي، َوهذا َشهح َتهُ وََكرَّمح هُ َوَفضَّلحَتهُ َعَلى الشُُّهوِر، َعظَّمح

ُر َرَمضاَن، الَّذي اَن حزَلحَت ف ، َوُهَو َشهح ُر الَّذي فَ َرضحَت ِصياَمُه َعَليَّ يِه َوُهَو الشَّهح
ُدى َوالحُفرحقاَن، َوَجَعلحَت فيِه لَ  ِر، ي ح الحُقرحآَن، ُهدًى لِلّناِس َوبَ يِّنات ِمَن اهلح َلَة الحَقدح

ر، فَيا َذا الحَمنِّ َوال ُُيَنُّ َعَليحَك، ُمنَّ َعَليَّ ِبفَ  ًا ِمنح اَلحِف َشهح َِ َوَجَعلحَتها َخريح را
َِتَك اي اَرحَحمَ  َنََّة ِبَرْحح  الرّاِْحنَي . َرقَ َبيت ِمَن الّناِر فيَمنح ََتُنَّ َعَليحِه، َواَدحِخلحىِن اْلح

املصباح ويف البلد االمني كما روى الّشيخ الّشهيد يف وروى الرفعمي يف 
جمموعته عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( انّه قال : من دعا هبذا الّدعاء 

 يف رمضان بعد كّل فريضة غفر هللا له ذنوبه اىل يوم القيامة :

ِل الحُقُبوِر السُُّروَر اَللّ ُهمَّ اَغح  ِبعح ُكلَّ ِن ُكلَّ فَ اَللّ ُهمَّ اَدحِخلح َعلى اَهح قري، اَللّ ُهمَّ َاشح
ُس ُكلَّ ُعرحاين، اَللّ ُهمَّ اقحِض َديحَن ُكلِّ َمدين، اَللّ ُهمَّ فَ رِّجح عَ  نح ُكلِّ جاِئع، اَللّ ُهمَّ اكح



ُروب، اَللّ ُهمَّ ُردَّ ُكلَّ َغريب، اَللّ ُهمَّ ُفكَّ ُكلَّ َاسري، اَللّ ُهمَّ َاصحِلحح ُكلَّ ف  اِسدَمرح
، اَللّ  ََ َرَن ِبِغنا ِف ُكلَّ َمريض، الّلُهمَّ ُسدَّ فَ قح ِلمنَي، اَللّ ُهمَّ اشح  ُهمَّ ِمنح اُُموِر الحُمسح
ِر، اِ  يحَن َواَغحِننا ِمَن الحَفقح ِن حاِلَك، اَللّ ُهمَّ اقحِض َعنَّا الدَّ نََّك َغريِّ ُسوَء حالِنا حِبُسح

 َعلى ُكلِّ َشيء َقديٌر .

لرايف عن أيب بصري قال : كان الّصادق )عليه السالم( وروى الرليين يف ا
 يدعو هبذا الّدعاء يف شهر رمضان :

اَللّ ُهمَّ ِايّن ِبَك َوِمنحَك اَطحُلُب حاَجيت، َوَمنح طََلَب حاَجًة ِاَل النّاِس فَِايّن ال 
ِلَك  ََ ال َشريَك َلَك، َوَاساَُلَك ِبَفضح َد ِرضحواِنَك اَنح وَ اَطحُلُب حاَجيت إالّ ِمنحَك َوحح

ِل بَ يحِتِه، َواَنح ََتحَعَل ل يف عامي هذ ِاىل بَ يحِتَك اْلحَ  راِم َسبيالً ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد وأهح
ُروَرةً ُمَتقب ََّلةً زاِكَيةً خاِلَصًة، َلَك تَ َقرُّ هِبا َعيحين، َوتَ رحَفُع هبِ  ا َدَرَجيت، َوتَ رحزَُقين ِحجَّةً َمب ح

َفَظ فرحجي، َواَنح اَُكفَّ هِبا َعنح ََجيِع َُمارَِمَك، حَ اَنح اَُغضَّ َبَصر  ىّت ي، َواَنح َاحح
بَ بحَت، َوالت َّ  َيِتَك، َوالحَعَمِل ِبا َاحح َِ الَيُروَن َشيٌء آثَ َر ِعنحدي ِمنح طاَعِتَك َوَخشح رح

ر ويسار عاِفَية َوما اَن حعَ  َعلح ذِلَك يف ُيسح َت َونَ َهيحَت َعنحُه، َواجح َت بِِه مح ِلما َكرِهح
، َوَاساَُلَك اَنح ََتحَعَل َوفايت قَ تحاًل يف َسبيِلَك، حَتحَت رايَِة نَِبيَِّك مَ  لِياِئَك، َعَليَّ َع اَوح

رَِمين هِبَوانِ  اَُلَك اَنح ُترح ََ َواَعحداَء َرُسوِلَك، َوَاسح ُتَل يب اَعحداَء اَُلَك اَنح تَ قح َمنح  َوَاسح
َعلح ِشئحَت ِمنح َخلحِقَك، َوال هتُِيّن  ََ اَللّ ُهمَّ اجح لِياِء  ل َمَع الرَُّسوِل  ِبَرراَمِة َاَحد ِمنح اَوح

 َسبيالً، َحسحيبَ هللاُ ما شاَء هللاُ .

أقول : هذا الّدعاء يسّمى دعاء اْلّج وقد رواه الّسيد يف االقبال عن الّصادق 
وقال الرفعمي يف البلد ، لليال شهر رمضان بعد املغرب ()عليه السالم

المني: يستحّب الّدعاء به يف كّل يوم من رمضان ويف أّول ليلة منه، وأورده ا
 املفيد يف املقنعة يف خصوص الّليلة ااُلوىل بعد صالة املغرب. 

 واعلم اّن أفضل االعمال يف ليال شهر رمضان وأاّيمه هو تالوة القرآن الررمي

يف اْلديث القرآن و  وينبغي االكثار من تالوته يف هذا الّشهر ففيه كان نزول



اّن لرّل شيء ربيعاً وربيع القرآن هو شهر رمضان، ويستحّب يف سائر االاّيم 
ختم القرآن ختمة واحدة يف كّل شهر وأقّل ما روى يف ذلك هو ختمة يف كّل 

يف كّل ثالثة أاّيم، وُيسن  سّتة أاّيم، واّما شهر رمضان فاملسنون فيه ختمه
ّن يف كّل يوم، وروى العالمة اجمللسي )رْحه هللا( اإن تيّسر له أن َيتمه ختمة 

بعض االئمة االطهار )عليهم السالم( كانوا َيتمون القرآن يف هذا الّشهر 
أربعني ختمة واكثر من ذلك، ويضاعف ثواب اخلتمات ان أهديت اىل أرواح 

َيّص كّل منهم ُبتمة، ويظهر من بعض الّرواايت  املعصومني االربعة عشر
مهديها أن يرون معهم يف يوم القيامة، وليرثر املرء يف هذا الّشهر اّن أجر 

من الّدعاء والّصالة واالستغفار ومن قول ال اِل ه إاّل هللُا وقد روي اّن زين 
العابدين )عليه السالم( كان اذا دخل شهر رمضان ال يترّلم إاّل ابلّدعاء 

ر من ا لعبادات لغًا ابملأثو والّتسبيح واالستغفار والّتربري، وليهتم اهتمامًا اب
 ونوافل الّليال واالاّيم .

  الِقسُم الثّاني : ما يستحّب إيتانه في ليالي شهر رمضان

وهي اُمور : االّول : االفطار ويستحّب أتخريه عن صالة العشاء ااّل اذا غلب 
 . قوم ينتظرونه عليه الّضعف أو كان له

 لّشبهات سّيما الّتمر ليضاعف أجرالثّاين : أن يفطر ابْلالل اخلال من ا
صالته أربعمائة ضعف وُيسن االفطار أيضًا أبّي من الّتمر والّرطب واْللواء 
 والّنبات   الّنبات كلمة فارسّية تعىن بّلورات خاصة من الّسرر   واملاء اْلار

. 

مَّ للّ هُ اَ الثّالث : أن يدعو عند االفطار بدعوات االفطار املأثورة، منها أن يقول: 
ُت، َوَعلى رِزحِقَك اَفحطَرحُت، َوَعَليحَك تَ وَكَّلحُت،  هللا له مثل أجر كّل  ليهبَلَك ُصمح

والرفعمي  الذي رواه الّسيداَللّ ُهمَّ َربَّ الّنوِر الحَعظيم من صام ذلك اليوم ولدعاء 
فضل كبري، وروي اّن امري املؤمنني )عليه السالم( كان اذا أراد أن يفطر يقول 



نا َوَعلى رِزحِقَك اَفحطَرحَن فَ تَ َقبَّلح ِمنّا اِنََّك اَنحتَ بِ :  ِم هللِا اَللّ ُهمَّ َلَك ُصمح  السَّميُع سح
 .الحَعليُم 

ِم هللِا الرَّْحح ِن الّرَحي ِم، اي واِسَع  :الرّابع : أن يقول عند أّول لقمة َيخذها ِبسح
 يعتق يف آخر ساعة اْلديث اّن هللا تعاىلويف الحَمغحِفَرُة ِاغحِفرح ل، لَِيغِفَر هللُا لُه 

من هنار كّل يوم من شهر رمضان ألف ألف رقبة فسل هللا تعاىل أن جيعلك 
 منهم .

 . اخلامس : أن يتلو سورة القدر عند االفطار

الّسادس : أن يتصّدق عند االفطار ويفطّر الّصائمني ولو بعدد من الّتمر أو 
ماً ى هللا عليه وآله وسلم( : اّن من فطّر صائبشربة من املاء ، وعن الّنيب )صل

فله أجر مثله من دون أن ينقص من أجره شيء وكان له مثل أجر ما عمله 
 من اخلري بقّوة ذلك الطّعام .

وروى آية هللا العالّمة اْلّلي يف الّرسالة الّسعديّة عن الّصادق )عليه السالم( : 
مضان كتب هللا له أجر من أعتق اّن أُّيا مؤمن أطعم مؤمنًا لقمة يف شهر ر 

 ثالثني رقبة مؤمنة وكان له عند هللا تعاىل دعوة مستجابة .

 . الّسابع : من املأثور تالوة سورة القدر يف كّل ليلة ألف مرّة

 الثّامن : أن يتلو سورة حم الدّخان يف كّل ليلة مائة مرّة إن تيّسرت .

ء يف كّل ليلة من شهر رمضان الّتاسع : روى الّسيد اّن من قال هذا الّدعا
 : غفرت له ذنوب أربعني سنة

 ََ ِر َرَمضاَن الَّذي اَن حزَلحَت فيِه الحُقرحآَن، َواف حتَ َرضحَت على ِعباِد  فيِه اَللّ ُهمَّ َربَّ َشهح
َراِم يف عامي ه ياَم، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوارحزُقحين َحجَّ بَ يحِتَك اْلح ذا الصِّ



ُرََ ايَويف كُ  نُوَب الحِعظاَم، فَِانَُّه ال يَ غحِفرُها َغي ح ُن اي لِّ عام، َواغحِفرح ل تِلحَك الذُّ  َرْحح
 َعالُّم .

العاشر : أن يدعو بعد املغرب بدعاء اْلّج اّلذي مّر يف القسم االّول من 
 . أعمال الّشهر

 دعاء االفتتاح

 : ّدعاءاْلادي عشر : أن يدعو يف كّل ليلة من رمضان هبذا ال

، َواَنحَت ُمَسدٌِّد لِلصَّواِب ِبَِّنَك، َواَي ح  ََ ِد َتِتُح الثَّناءَ حِبَمح َقنحُت اَنََّك اَنحَت اَللّ ُهمَّ ِايّن اَف ح
ِو َوالرَّْححَِة، َوَاَشدُّ الحُمعاِقبنَي يف َموحِضِع ال نَّراِل اَرحَحُم الرّاِْحنَي يف َموحِضِع الحَعفح

ايِء َوالحَعَظَمِة، اَللّ هُ  َوالنَِّقَمِة، َواَعحَظمُ  ِيَن يف َموحِضِع الحِرربح مَّ اَِذنحَت ل يف الحُمَتَجربِّ
َحيت، َوَاِجبح اي َرحيُم َدعحَويت، َواَِقلح اي أَلَِتَك فَاْسحَعح اي َْسيُع ِمدح  ُدعاِئَك َوَمسح

َتها َوَُهُوم قَ  َتها، َوَعث حَرة َقدح دح َغُفوُر َعث حَريت، َفَرمح اي ِاهلي ِمنح ُكرحبَة َقدح فَ رَّجح  َكَشفح
ُد هلِل الَّذي ملَح  َمح َتها، اْلح َة َقدح َنَشرحهَتا، َوَحلحَقِة َبالء َقدح َفَررح  يَ تَِّخذح اَقَ لحَتها، َوَرْحح
حهُ صاِحَبةً َوال َوَلداً، َوملَح َيُرنح َلهُ َشريٌك يف الحُملحِك، َوملَح َيُرنح َلهُ َوىِل  ِمَن ال  ذُّلِّ وََكربِّ
دُ  َمح ُد هلِل ِِبَميِع َُماِمِدِه ُكلَِّها، َعلى ََجيِع نَِعِمِه ُكلِّها َاْلح َمح برياً، َاْلح  هلِل الَّذي َترح

ُد هلِل الَّذي َمح ال َشريَك لَُه يف   ال ُمضادَّ لَُه يف ُملحِرِه، َوال ُمنازَِ  لَُه يف اَمحرِِه، َاْلح
ُد هلِل الحفاشي يف اخلحَ َخلحِقِه، َوال َشبيَه َلهُ يف َعَظَمِتِه،  َمح رُهُ َوَْححُدُه، الظّاِهِر َاْلح لحِق اَمح

ُوِد َيَدُه، الَّذي ُنُه، َوال َتزيُدُه َكث حرَُة ال تَ ن حُقُص َخزائِ   اِبلحَرَرِم جَمحُدُه، الحباِسِ  اِبْلح
اَُلكَ ينّ الحَعطاِء إاّل ُجودًا وََكَرماً، اِنَُّه ُهَو الحَعزيُز الحَوّهاُب، اَللّ ُهمَّ اِ  قَلياًل ِمنح     َاسح

ََ َعنحهُ َقدمٌي، َوُهَو ِعنحدي َكثرٌي، َوُهوَ  َعَليحَك  َكثري، َمَع حاَجة يب اِلَيحِه َعظيَمة َوِغنا
ََ َعنح َذنحيب، َوََتاُوَزََ َعنح َخطي َئيت، َوَصفح  َو ٌل َيسرٌي، اَللّ ُهمَّ ِانَّ َعفح َحَك َعنح َسهح

َرََ َعنح قَبي َن ِمنح ِح َعَملي، َوِحلحَمَك َعنح َكثرِي ُجرحمي، ِعنحَد ما كاظُلحمي َوِست ح
تَ وحِجُبُه ِمنحَك، الَّذي أََلَك ما ال َاسح دي، اَطحَمَعين يف اَنح َاسح َرَزق حَتين   َخطئي َوَعمح
َرِتَك، َوَعرَّف حَتين ِمنح ِاجابَِتَك، َفِصرحُت اَدحعُ  َِتَك، َواَرَي حَتين َمنح ُقدح ناً، وََ آمِ ِمنح َرْحح

ُت فيِه اِلَيح  َتأِنساً، ال خائِفاً َوال َوِجاًل، ُمِدالًّ َعَليحَك في ما َقَصدح اَُلَك ُمسح َك، َوَاسح



لي َعَليحَك، َوَلَعلَّ الَّذي اَبحطأَ َعيّن ُهَو َخي حرٌ  ل لِِعلحِمَك  فَِانح اَبحطأَ َعيّن َعتَ بحُت ِِبَهح
ُموِر، فَ َلمح اََر َموحالً كَ  َُ بَ َر َعلى َعبحد لَئيم ِمنحَك عَ ِبعاِقَبِة االح ، اِنََّك رُياً َاصح َليَّ اي َربِّ

ُعوين فَاَُوّل َعنحَك، َوتَ َتَحبَُّب ِاَلَّ فَاَتَ بَ غَُّض اِلَيحَك، َوتَ تَ َودَُّد ِاىَلَّ  َبُل ِمنحَك،  َتدح  َفال اَق ح
ساِن ِاىَلَّ،  ةِ َكَانَّ ِلَ التََّطوَُّل َعَليحَك، فَ َلمح َُيحنَ عحَك ذِلَك ِمَن الرَّْححَ  حح َِ ل، َواالح

اِهَل َوُجدح َعَليحِه ِبفَ  ََ اْلح ََ وََكَرِمَك، فَارحَحمح َعبحَد ِل َوالت ََّفضُِّل َعَليَّ ِِبُوِد ضح
ِر  ُد هلِل ماِلِك الحُملحِك، جُمحرِي الحُفلحِك، ُمَسخِّ َمح ساِنَك اِنََّك َجواٌد َكرمٌي، َاْلح ِاحح

صحباحِ  َِ ُد هلِل َعلالّرايِح، فاِلِق االح َمح ى ِحلحِمِه ، َداّيِن الّديِن، َربِّ الحَعاَلمنَي، َاْلح
ُد هلِل َعلى طُولِ  َمح رَتِِه، َواْلح وِِه بَ عحَد ُقدح ُد هلِل َعلى َعفح َمح  اَنتِِه يف بَ عحَد ِعلِمِه، َواْلح
َلحِق، ابِسِ   ُد هلِل خاِلِق اخلح َمح لّرِزحِق، فِالِق اَغَضِبِه، َوُهَو قاِدٌر َعلى ما يُريُد، َاْلح

نحعاِم، الَّذي بَ ُعَد َفال يُرى،  َِ راِم َوالحَفضحِل َواالح كح َِ الِل َواالح باِح ِذي اْلَح صح َِ َاالح
ُد هلِل الَّذي لَيحَس َلهُ ُمنازٌِ  يُ  َمح وى تَباَرََ َوَتعاىل، َاْلح عاِدلُُه، َوال َوقَ ُرَب َفَشِهَد النَّجح

ِعزّاَء، َوتَ َشبيٌه ُيشاِكُلُه، َوال َظهرٌي يُعاضِ  ََ واَضَع لَِعَظَمِتِه ُدُه قَ َهَر ِبِعزَّتِِه االح
ُد هلِل الَّذي جُييُبين حنَي اَنديهِ  َمح َرتِِه ما َيشاُء، َاْلح تُ ُر الحُعَظماُء، فَ بَ َلَغ ِبُقدح ، َوَيسح
 ِمنح َموحِهَبة مح َعَليَّ ُكلَّ َعوَرة َواَََن اَعحصيِه، َويُ َعظُِّم الحنِّعحَمَة َعَلىَّ َفال اُجازيِه، َفرَ 

َجة ُمونَِقة َقدح اَراين، فَاُثح  ين َعَليحِه َهنيَئة َقدح اَعحطاين، َوَعظيَمة َُمُوَفة َقدح َكفاين، َوبَ هح
َتُك ِحجابُُه، َوال يُ غحَلُق اببُ  ُد هلِل الَّذي ال يُ هح َمح ُه، َوال حاِمداً، َواَذحُكرُُه ُمَسبِّحاً، َاْلح

ائِفنَي، وَ يُ َردُّ سائُِلُه، َوال َيَُ  ُد هلِل الَّذي يُ ؤحِمُن اخلح َمح ى الّصاِْلنَي، يَُّب آِمُلُه، َاْلح يُ َنجِّ
تَ  َويَ رحَفعُ  ِلُك ُمُلوكًا َوَيسح ربيَن،يُ هح َترح َعفنَي، َوَيَضُع الحُمسح َتضح ِلُف آَخريِن، الحُمسح خح

ارِ  ِرَِ اهلح ُد هلِل قِاصِم اْلَّباريَن، ُمبرِي الظّاِلمنَي، ُمدح َمح نَي، َنراِل الظّاِلمنَي بَواْلح
ُد هللِ  َمح َتصحرِخنَي، َموحِضِع حاجاِت الطّالِبنَي، ُمعحَتَمِد الحُمؤحِمننَي، َاْلح  َصريِخ الحُمسح
رحُض َوُعّمارُها، َوََتُوجُ  ََ َيِتِه تَ رحَعُد السَّماُء َوُسّراهُنا، َوتَ رحُجُف االح  الَّذي ِمنح َخشح

َبُح يف َغَمر  ُد هلِل الَّذي َهداَن هِلذا َوما ُكنّ الحِبحاُر َوَمنح َيسح َمح َتِدَي َلوحال اهِتا، َاْلح ا لِنَ هح
ُد هلِل الَّذي ََيحُلُق، َوملَح َُيحَلقح َويَ رحُزُق، َوال يُ رحَزُق َويُطح  َمح ِعُم، َوال اَنح َهداََن اّلّلُ، َاْلح

حياءَ َوُُيحِيي الحَموحتى َوُهَو َحي  ال ُيَُ  ََ ُر َوُهَو َعلى  وتُ يُطحَعُم َوُُييُت االح َي ح ، بَِيِدِه اخلح
ء َقديٌر، اَللّ ُهمَّ  ََ َوَرُسوِلَك، َواَميِنَك،  ُكلِّ َشيح َوَصِفيَِّك،  َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َعبحِد



، َوُمبَ لِِّغ رِساالِتَك، اَفحَضلَ  ََ  َوَحبيِبَك، َوِخيَ َرِتَك َمنح َخلحِقَك، َوحاِفِظ ِسرِّ
َسَن، َوَاَجحََل َواَكح  ث َ َوَاحح ى، َواَطحَيَب َواَطحَهَر، َوَاسحىن َواَكح َر ما َصلَّيحَت َمَل، َواَزحكى َواَّنح

ََ َواَنحِبياِئَك وَ  َت َعلى َاَحد ِمن ِعباِد َت َوتَ َرْحَّحَت، َوحَتَن َّنحَت َوَسلَّمح ُرُسِلَك، َوابرَكح
ِل الحَرراَمِة َعَليحَك ِمن َخلحِقَك، اَللّ ُهمَّ َوصَ  َوِتَك َواَهح  َعلى َعليٍّّ اَمرِي لِّ َوِصفح

ََ َوَوليَِّك، َوَاخي َرُسوِلَك،  الحُمؤحِمننَي، َوَوِصيِّ َرُسوِل َربِّ الحعاَلمنَي، َعبحِد
ى، َوالنَّبِأ الحَعظيِم، َوَصلِّ  ّديَقِة   َوُحجَِّتَك َعلى َخلحِقَك، َوآيَِتَك الحُرربح َعَلى الصِّ

ُدى، َلمنَي، َوَصلِّ َعلى ِسبحَطِي الرَّْححَ الطّاِهَرِة فاِطَمَة َسيَِّدِة ِنساِء الحعا ِة َوِاماَمِي اهلح
ِلمنيَ  ِل اْلحََّنِة، َوَصلِّ َعلى اَِئمَِّة الحُمسح ِ َسيَِّديح َشباِب اَهح َسِن َواْلحَُسنيح ، َعِليِّ اْلَح

، َوَجعحَفِر بحِن ُُمَمَّد، َوُموَسى بحِن َجعح  ِ، َوُُمَمَِّد ابحِن َعِليٍّّ ر، َوَعِليِّ بحِن فَ بحِن اْلحَُسنيح
ََلِف ا ، َواخلح َسِن بحِن َعِلىٍّّ ، َوَعِليِّ بحِن ُُمَمَّد، َواْلَح ادي ُموسى، َوُُمَمَِّد بحِن َعِليٍّّ هلح

ََ َصاَلًة َكثريًَة دائَِمًة  ، َواَُمناِئَك يف ِبالِد ََ ، ُحَجِجَك َعلى ِعباِد ِديِّ الحَمهح
ََ   اَللّ ُهمَّ  ِر َتظَ  َوَصلِّ َعلى َوىِلِّ اَمح ِل الحُمن ح ِر، َوُحفَُّه ِبالِئَرِتَك الحقائِِم الحُمَؤمَِّل، َوالحَعدح

َعلحهُ الّداِعيَ  هُ ِبُروِح الحُقُدِس اي َربَّ الحعاَلمنَي، اَللّ ُهمَّ اجح ِاىل ِكتاِبَك،  الحُمَقرَّبنَي، َواَيِّدح
لَ  َتخح رحِض َكما اسح ََ ُه يف االح ِلفح َتخح َت اَوالحقائَِم ِبديِنَك، ِاسح لَّذيَن ِمنح قَ بحِلِه، َمرِّنح فح

ََ ال يُ  ناً يَ عحُبُد َتهُ لَُه، اَبحِدلحهُ ِمنح بَ عحِد َخوحِفِه اَمح ِرَُ ِبَك َشيحئاً، َلهُ ديَنهُ الَّذي ارحَتَضي ح شح
َتحح لَُه فَ تححاً احفاَللّ ُهمَّ اَِعزَُّه َواَعحزِزح ِبِه، َوانحُصرحُه َوان حَتِصرح بِِه، َوانحُصرحُه َنصحرًا َعزيزاً، وَ 

َعلح َلهُ ِمنح َلُدنحَك ُسلحطاَنً َنصرياً، اَللّ ُهمَّ اَظحِهرح ِبِه ديَنَك، َوُسنَّ  ةَ نَِبيَِّك، َيسرياً، َواجح
ء ِمنَ  ِفَي ِبَشىح َتخح َلحِق اَللّ  َحىّت ال َيسح ، َُماَفَة َاَحد ِمَن اخلح قِّ ُهمَّ ِاَّن نَ رحَغُب اِلَيحَك اْلَح

َلة َكرُيَ  َلهُ يف َدوح َلُه، َوُتِذلُّ هِبَا النِّفاَق َواَهح الَم َواَهح سح َِ ، َوََتحَعلُنا فيها ة تُِعزُّ هِبَا االح
نحيا َواالح  ِمنَ  ِخَرِة، الدُّعاِة ِاىل طاَعِتَك، َوالحقاَدِة ِاىل َسبيِلَك، َوتَ رحزُقُنا هِبا َكراَمَة الدُّ
لح   اَللّ ُهمَّ  قِّ َفَحمِّ َتنا ِمن اْلَح غحناُه، اَللّ ُهمَّ الحُممح بِِه ناُه، َوما َقُصرحَن َعنحُه فَ بَ لِّ ما َعرَّف ح

َقنا، وََكثِّرحِبِه ِقلََّتنا، َواَعح  َعنا، َوارحُتقح ِبِه فَ ت ح َعبح بِِه َصدح زِزح ِبِه ِذلََّتنا، َواَغحِن َشَعثَنا، َواشح
بُ رحِبِه فَ قحَرَن رح بِِه ، َوسُ ِبِه عائَِلنا، َواَقحِض بِِه َعنح َمغحَرِمنا، َواجح دَّ بِِه َخلََّتنا، َوَيسِّ

حح بِِه طَِلبَ َتنا، َوَاْنحِ  َرَن، َوَاْنِح َرَن، َوبَ يِّضح بِِه ُوُجوَهنا، َوُفكَّ ِبِه َاسح زح ِبِه َمواعيَدَن، ُعسح
نحيا َواالحِخرَ  َتِجبح ِبِه َدعحَوتَنا، َواَعحِطنا بِِه ُسؤحلَنا، َوبَ لِّغحنا بِِه ِمَن الدُّ آمالَنا، ِة َواسح



ِف بِهِ  َسَع الحُمعحطنَي، ِاشح ؤولنَي َواَوح َر الحَمسح  ُصُدوَرَن، َواَعحِطنا ِبِه فَ وحَق َرغحَبِتنا، اي َخي ح
قِّ ابِِذحِنَك، تُِلَف فيِه ِمَن اْلَح ِدَن بِِه ِلَما اخح اِنََّك  َواَذحِهبح ِبِه َغيحَظ قُ ُلوبِنا، َواهح

َتق دي َمنح َتشاُء ِاىل ِصراط ُمسح ََ َوَعدُ تَ هح قِّ يم، َوانحُصرحَن ِبِه َعلى َعُدوِّ وَِّن اِل َه اْلَح
بَ  َد نَِبيِّنا َصَلواُتَك َعَليحِه َوآلِِه، َوَغي ح ُرو اِلَيحَك فَ قح َة َولِيِّنا، وََكث حرََة آمنَي، اَللّ ُهمَّ ِاَّن َنشح

ِ بِنا، َوَتظاُهَر الزَّ  ََ َليحنا، َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد ماِن عَ َعُدوَِّن، َوِقلََّة َعَدِدَن، َوِشّدَة الحِف
ِشُفُه، َوَنصحر تُ  ُلُه، َوِبُضرٍّ َترح ِعزُُّه َوُسلحطاِن َوآلِِه، َواَِعنّا َعلى ذِلَك ِبَفتحح ِمنحَك تُ َعجِّ

َِتَك اي َة ِمنحَك ََتَلِّلُناها َوعاِفَية ِمنحَك تُ لحِبُسناها، ِبَرْحح  اَرحَحَم َحقٍّّ ُتظحِهرُُه، َوَرْحح
 اِْحنَي .الرّ 

 : الثّاين عشر : أن يقول يف كّل ليلة

َِتَك يف الّصاِْلنَي فَاَدحِخلحنا، َويف ِعلِّّينَي فَارحفَ عحنا، ِوَبرَ  أس ِمنح َمعني ِمنح اَللّ ُهمَّ ِبَرْحح
نا، َوِمَن الحوِلحدانِ  َِتَك فَ َزوِّجح ُوِر الحعنِي ِبَرْحح ِقنا، َوِمَن اْلح  َعنيح َسلحَسبيل فاسح

ُمَ  َُ َنَِّة َوُْلُوِم الطَّريحِ الح نا، َوِمنح مثاِر اْلح ِدمح ُنوٌن فََاخح ُلٌؤ َمرح نا، لَّديَن َكاَن َُّهمح ُلؤح  فََاطحِعمح
ِر َوَحجَّ  َلةَ الحَقدح نا، َولَي ح َرِق فَاَلحِبسح تَ ب ح َريِر َوااِلسح راِم، ِوِمنح ثِياِب السُّنحُدِس َواْلح  بَ يحِتَك اْلح

َتجِ َوقَ تحالً يف َسبيِلَك َفوفِّ  أَلِة فاسح بح لَنا، َوِاذا ََجَعحَت قح لَنا، َوصاِلَح الدُّعاِء َوالحَمسح
ُتبح لَنا، َويف َجَهنََّم  ااَلوَّلنَي َواالِخريَن يَ وحَم الحِقياَمِة فاَرحَْححنا َوبَراَءًة ِمَن الّناِر فَاكح

َتِلنا، َوِمَن الزَّ  نا، قُّ َفال تَ غُلَّنا، َويف َعذاِبَك َوَهواِنَك َفال تَ ب ح وِم َوالضَّريِع َفال ُتطحِعمح
بُ بحنا، َوِمنح ثِ  ياِب الّناِر َوَمَع الشَّياطنِي َفال ََتحَعلحَنا، َويف الّناِر َعلى ُوُجوِهنا َفال َترح

نا، َوِمنح ُكلِّ ُسوء اي ال اَله إاّل اَنحَت حِبَقِّ ال اِل  َه إالّ َوَسرابيِل الحَقِطراِن َفال تُ لحِبسح
نا .اَنحَت ف َ   َنجِّ

الثّالث عشر : عن الّصادق )عليه السالم( قال : تقول يف كّل ليلة من شهر 
 : رمضان

ُمحُتوِم ىِف  ََ ِر الح اَُلَك اَنح ََتحَعَل في ما تَ قحضي َوتُ َقدُِّر ِمَن ااَلمح ِر  اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح ااَلمح
تُ َبين ِمنح ُحّجاِج بَ يحتِ  ريِم، ِمَن الحَقضاِء الَّذي ال يُ َردُّ َوال يُ َبدَُّل اَنح َترح َراِم، اْلَح َك اْلح



ُروِر َسعح  ، الحَمشح ُروِر َحجُُّهمح ِر َعنح َسيِّئاهِتِمح، يُ ُهمح ،الحَمغحُفوِر ُذنُوبُ ُهمح، اَلحُمَرفَّ الحَمب ح
ري يف َخريح َوعاِفَية، َوتُ َوسِّ  َع يف َوأنح ََتحَعَل في ما تَ قحضي َوتُ َقدُِّر، اَنح ُتطيَل ُعمح

ي . تَ بحِدلح يب َغريح  رِزحقي،َ َوََتحَعَلين ممَّنح تَ نحتِصُر بِِه ِلديِنَك َوال َتسح

عشر : يف كتاب أنيس الّصاْلني اُد  يف كّل ليلة من ليال شهر رمضان الرّابع 
 : قائالً 

ُر َرَمضاَن، اَوح َيطحُلَع الحَفجح  َقِضَي َعيّن َشهح ِهَك الحَررمِي اَنح يَ ن ح ُر ِمنح اَُعوُذ ِِبَالِل َوجح
 لَي حَليت هِذِه، َوَلَك ِقَبلي تَِبَعٌة اَوح َذنحٌب تُ َعذُِّبين َعَليحِه .

مس عشر : روى الرفعمي يف هامش كتابه البلد االمني عن الّسيد ابن اخلا
ابقي قال : يستحّب يف كّل ليلة من ليال شهر رمضان صالة ركعتني تقرأ يف  

 ُهَو ُسبححاَن َمنح  كّل ركعة اْلمد والّتوحيد ثالث مرّات فاذا سّلمت تقول :
َو قا ئٌِم ال ُل، ُسبححاَن َمنح هُ َحفيٌظ ال يَ غحُفل، ُسبحاَن َمنح ُهَو َرحيٌم ال يَ عحجَ 

ُهو، ُسبححاَن َمنح ُهَو دائٌِم ال يَ لحُهو،  ربع سبع مرّات مثّ تسّبح ابلّتسبيحات االَيسح
نحَب الحَعظيَم . اي َعظيُم اغحِفرح ِلَ الذَّ   ُسبححاَنَك ُسبححاَنَك ُسبححاَنَك،مثّ تقول : 

 مثّ تصّلي على الّنيب وآله عشر مرّات .

 . صّلى هذه الّصالة غفر هللا له سبعني ألف سّيئة ... اخلمن 

 الّسادس عشر : يف اْلديث اّن من قرأ يف كّل ليلة من شهر رمضان سورة

اَّن فَتحنا يف صالة مسنونة كان مُصوَنً يف ذلك العام ، واعلم اّن من أعمال 
يف   مليال شهر رمضان الّصالة ألف ركعة وقد أشار اليها املشايخ واالعاظ
ت كتبهم يف الفقه ويف العبادة، وأّما كيفّية هذه الّصالة فقد اختلفت فيها الّروااي

وهي على ما رواها ابن أيب قرة عن اْلواد )عليه السالم(واختارها املفيد يف  
كتاب الغرية واالشراف بل واختارها املشهور هي أن يصّلي منها يف كّل ليلة 

صّلي منها ة عشرين ركعة يسّلم بني كّل ركعتني، فيمن ليال العشر ااُلوىل والثّاني
مثان ركعات بعد صالة املغرب والباقية وهي اثنتا عشرة ركعة تؤّخر عن صالة 



العشاء ويف العشرة، االخرية يصّلي منها كّل ليلة ثالثني ركعة يؤيت مثان منها 
ائة مبعد صالة املغرب أيضًا ويؤّخر الباقية عن العشاء، فاجملمو  يرون سبع

لقدر وهي تؤّدى يف ليال ا، ركعة وهي تنقص عن االلف ركعة ثالمثائة ركعة
وهي الّليلة الّتاسعة عشرة واْلادية والعشرون والثّالثة، والعشرون فيخّص كّل 
من هذه الّليال ِبائة ركعة منها، فتتّم االلف ركعة وقد وزّ  هذه الّصالة على 

 اخر وال يسعنا هنا بس  الرالم . الّشهر بنحو آخر وتفصيل ذلك يف مقام

 : روي اّنك تقول بعد كّل ركعتني من نوافل شهر رمضان

ُرُق ِمَن االَ  ُمحُتوِم، َوفي ما تَ فح ََ ِر الح َعلح في ما تَ قحضي َوتُ َقدُِّر ِمَن االمح ِر اَللّ ُهمَّ اجح مح
ِر، اَنح ََتحَعَلين ِمنح ُحّجاِج بَ يحِتكَ  َلِة الحَقدح ريِم، يف لَي ح ُروِر َحجُُّهُم ا اْلَح َراِم، الحَمب ح ْلح

ري يف طاَعِتكَ  اَُلَك اَنح ُتطيَل ُعمح ، الحَمغحُفوِر ُذنُوبُ ُهُم، َوَاسح ُروِر َسعحيُ ُهمح ، الحَمشح
َع ل يف رِزحقي، اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  َوتُ َوسِّ

  الِقسُم الثّالُث : في أعمال أسحار شهر رمضان المبارك

أن يتسّحر فال يد  الّسُحور ولو على حشفة َتر أو  وهي عديدة : االّول :
جرعة من املاء، وأفضل الّسحور الّسويق والّتمر ويف اْلديث اّن هللا ومالئرته 

 يصّلون على املستغفرين واملستسحرين ابالسحار .

الثّاين : أن يقرأ عند الّسحور سورة اَّن أنزلناه، ففي اْلديث ما من مؤمن صام 
ينهما  عند سحوره وعند افطاره ااّل كان فيما ب« زَلناُه يف ليلة القدراَّن أن ح »فقرأ 

 كاملتشّح  بدمه يف سبيل هللا .

الثّالث : أن يدعو هبذا الّدعاء العظيم الّشأن الذي روي عن الّرضا صلوات 
هللا وسالمه عليه انّه قال : هو دعاء الباقر )عليه السالم( يف أسحار شهر 

 : رمضان



اُه وَُكلُّ هَباِئَك هبَِى ، اَللّ ُهمَّ ِاينّ اَللّ ُهمَّ  اَُلَك ِمنح هَباِئَك اِبهبح اَُلَك بَِبهاِئَك   ِايّن َاسح َاسح
َِلِه وَُكلُّ ََجاِلَك ََجيٌل، اَللّ   ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ  اَُلَك ِمنح ََجاِلَك ابََِجح ِايّن    ُهمَّ ِايّن َاسح
اَُلكَ  اَُلَك ِمنح َجالِلَك ابََِجلِِّه وَكُ ِِبَماِلَك ُكلِِّه، اَللّ   َاسح  لُّ َجالِلكَ ُهمَّ ِايّن اَسح
اَُلَك ِِبَالِلَك ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِاينّ  َجليٌل، اَُلَك ِمنح َعَظَمِتَك اِبَعحَظِمها َاسح  اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح

اَُلَك ِبَعَظَمِتَك كُ   وَُكلُّ َعَظَمِتَك َعظَيَمٌة، اَللّ ُهمَّ  َاَسأَُلَك  ها، اَللّ ُهمَّ ِاينّ لِّ ِايّن َاسح
اَُلَك بُِنوِرََ ُكلِِّه، اَللّ  ٌ، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَسح  ُهمَّ ِايّن ِمنح نُوِرََ اِبَن حَورِِه وَُكلُّ نُوِرََ نَ ريِّ

اَُلكَ  اَُلكَ   َاسح َِتَك واِسَعٌة، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح َسِعها وَُكلُّ َرْحح َِتَك اِبَوح َِتَك  بِرَ  ِمنح َرْحح ْحح
اَُلَك ِمنح َكِلماِتَك اِبَتَِّها وَُكلُّ َكِلماِتَك اتمٌَّة، اَ  ُكلِّها، اَللّ ُهمَّ ِاينّ  للّ ُهمَّ ِايّن َاسح

َمِلِه وَُكلُّ َكمالِ  اَُلَك ِمنح َكماِلَك ابَِكح اَُلَك ِبَرِلماِتَك ُكلَِّها، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح َك  َاسح
اَُلَك ِمنح َاْسائِ ِايّن اَ   كاِمٌل، اَللّ ُهمَّ  اَُلَك ِبَرماِلَك ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح رَبِها سح َك ابَِكح

اَُلكَ  اِئَك َكبريٌَة، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح اِئَك ُكلِّها، اَل  وَُكلُّ َاْسح اَُلَك ِمنح ابَِْسح لّ ُهمَّ ِايّن َاسح
اَُلَك بِعِ ِعزَِّتَك ابََعّزِها وَُكلُّ ِعزَِّتَك َعزيَزٌة، اَللّ  زَِّتَك ُكلِّها، اَللّ ُهمَّ ِايّن  ُهمَّ ِايّن َاسح

اَُلَك ِبَِ  اَُلَك ِمنح َمِشيَِّتَك اِبَمحضاها وَُكلُّ َمِشيَِّتَك ماِضَيٌة، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح ِشيَِّتَك  َاسح
َتطَ  ُكلِّها، اَللّ ُهمَّ ِاينّ  َرِة الَّيت اسح َرِتَك اِبلحُقدح اَُلَك ِمنح ُقدح ء لح َاسح َت هِبا َعلى ُكلِّ َشيح

َرِتَك ُكلِّها، اَللّ ُهمَّ  اَُلَك ِبُقدح َتطيَلٌة، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح َرِتَك ُمسح اَُلكَ   وَُكلُّ ُقدح ِمنح   ِايّن َاسح
اَُلَك بِِعلحِمَك ُكلِِّه، اَللّ  ِايّن    ُهمَّ ِعلحِمَك اِبَن حَفِذِه وَُكلُّ ِعلحِمَك َنِفٌذ، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح

اَُلكَ  اَُلَك ِبَقوح   َاسح ِلَك ُكلِِّه، ِمنح قَ وحِلَك اِبَرحضاُه وَُكلُّ قَ وحِلَك َرِضي ، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
اَُلَك ِمنح َمسائِِلَك ابََِحبِّها اِلَيحَك وَُكلُّ َمسائِِلَك اِلَيحَك َحبي َبٌة، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح

اَُلَك ِبَِ   اَللّ ُهمَّ  اَُلَك ِمنح   سائِِلَك ُكلِّها، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح َرِفِه وَُكلُّ ِايّن َاسح  َشَرِفَك ابَِشح
اَُلَك ِمنح  اَُلَك ِبَشَرِفَك ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح  ُسلحطاِنَك َشَرِفَك َشريٌف، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح

َوِمِه وَُكلُّ ُسلطاِنَك دائٌِم، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح  اَُلَك اَُلَك ِبُسلحطاِنَك كُ اِبَدح لِِّه، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
اَُلَك ِبُلحِرَك ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ  ِمنح ُملحِرَك اِبَفحَخرِِه وَُكلُّ ُملحِرَك فاِخٌر، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح

ََ عال، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَ  ََ اِبَعحالُه وَُكلُّ ُعُلوِّ اَُلَك ِمنح ُعُلوِّ ََ ُكلِِّه، سح ِايّن َاسح اَُلَك ِبُعُلوِّ
اَُلكَ  اَُلَك ِبَنَِّك   ِمنح َمنَِّك اِبَقحَدِمِه وَُكلُّ َمنَِّك َقدمٌي، اَللّ ُهمَّ ِاينّ   اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح اَسح

َرِمها وَُكلُّ آايِتَك َكرُيٌَة، اَللّ   ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ  اَُلَك ِمنح اايِتَك ابَِكح اَُلَك  ُهمَّ ِاينّ ِايّن َاسح  َاسح



َبَ ُروِت، َواَ  اَُلَك ِبا اَنحَت فيِه ِمَن الشَّأِن َواْلح اَُلَك ِِبايِتَك ُكلِّها، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح سح
َدهُ  اَُلَك ِبا َُتيُبين بِ  ِبُرلِّ َشأحن َوحح َدها، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح اَُلَك َجبَ ُروت َوحح ِه حنَي اَسح
 فََاِجبحين اي َاهللُ .

 . ل حاجتك فاهّنا تقضى البّتةمثّ س

 :دعاء أبي حمزة الثّمالي

يف املصباح عن أيب ْحزة الّثمال )رْحه هللا( قال : كان زين العابدين  : الرّابع
)عليه السالم( يصّلي عاّمة الّليل يف شهر رمضان فاذا كان يف الّسحر دعا 

 : هبذا الّدعاء

ُر اي َربِّ َوال ُررح يب يف حيَلِتَك، ِمنح اَ ِاهلي ال تُ َؤدِّبحين ِبُعُقوبَِتَك، َوال ََتح  َي ح يحَن ِلَ اخلح
سَ  َتطاُ  إالّ ِبَك، الَ الَّذي َاحح ، َوِمنح اَيحَن ِلَ النَّجاةُ َوال ُتسح ََ َن يُوَجُد إالّ ِمنح ِعنحِد

تَ رََأ َعَليحَك َوملَح ي ُ  َِتَك، َواَل الَّذي اَساَء َواجح ِنَك َوَرْحح تَ غحىن َعنح َعوح ِضَك َخرََج رح اسح
َرِتَك، اي َربِّ اي َربِّ اي َربِّ   .حىّت ينقطع الّنفسَعنح ُقدح

ا اَنحَت، ِبَك َعَرف حُتَك َواَنحَت َدلَلحَتين َعَليحَك َوَدَعوحَتين اِلَيحَك، َوَلوحال اَنحَت ملَح اَدحِر م
ُد هلِل الَّذي اَدحعُوهُ فَ ُيجيُبين َوِانح ُكنحَت َبطي ئاً حنيَ  َمح ُد هلِل الَّذي يَ  َاْلح َمح عُوين، َوَاْلح دح

ُد هلِل الَّذي َمح تَ قحِرُضين، َواْلح أَلُُه فَ يُ عحطيين َوِانح ُكنحُت َُبيالً حنَي َيسح اَنديِه ُكلَّما  َاسح
ُلو بِِه َحيحُث ِشئحُت، ِلِسّرِي ِبَغريحِ َشفيع فَ يَ قحضى ل  حاَجيت، ِشئحُت ِْلاَجيت، َوَاخح

ُد هلِل الَّذي َمح َتِجبح ل ُدع َاْلح َرُه ملَح َيسح َرُه َوَلوح َدَعوحُت َغي ح ُد ال اَدحُعو َغي ح َمح ائي، َواْلح
ُد هلِل الَّ  َمح َلَف َرجائي، َواْلح خح ََ َرُه اَل َرُه َوَلوح َرَجوحُت َغي ح ذي هلِل الَّذي ال اَرحُجو َغي ح

َرَمين َوملَح َيِرلحين ِاىَل الّناِس فَ ُيهيُنوين ُد هلِل الَّذي حَتَبََّب ِاىَلَّ وََكَلين اِلَيحِه فَاَكح َمح ، َواْلح
ُد هلِل الَّذي َُيحُلُم َعيّن َحىّت َكَايّن ال َذنحَب ل، فَ رَ  َمح يّب َاْححَُد َوُهَو َغيِن  َعيّن، َواْلح

َرَعةً  ، َشيحيء ِعنحدي، َوَاَحقُّ حِبَمحدي، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاِجُد ُسُبَل الحَمطاِلِب اِلَيحَك ُمشح
ِلَك ِلَمنح اَمََّلَك ُمباَحًة، وَ َوَمن ِتعانََة ِبَفضح سح َِ َرَعًة، َواالح اَبحواَب اِهَل الرَّجاِء اِلَيحَك ُمت ح

ُتوَحًة، َواَعحَلُم اَنََّك لِلرّاجي ِبَوحِضِع ِاجابَة، َولِ  لحَملحُهوفنَي الدُّعاِء اِلَيحَك لِلّصارِخنَي َمفح



ََ َوالرِّضا ِبَقضاِئَك ِعوَ  ِبَرحَصِد ِاغاثَة، َواَنَّ يف اللَّهحفِ  ضًا ِمنح َمنحِع ِاىل ُجوِد
َتأثِريَن، َواَنَّ الِراِحَل اِلَيحَك َقريُب  احلبِاخلنَي، َوَمنحُدوَحًة َعّما يف اَيحدي الحُمسح
عماُل ُدوَنَك، َوقَ  ََ دح الحَمساَفِة، َواَنََّك ال حَتحَتِجُب َعنح َخلحِقَك إالّ اَنح حَتحُجبَ ُهُم االح

 ُت اِلَيحَك ِبطَِلَبيت، َقَصدح 

ِتغاَثيت، َوِبُدعاِئَك تَ َوسُّلي مِ  ُت اِلَيحَك حِباَجيت، َوَجَعلحُت ِبَك اسح نح َغريحِ َوتَ َوجَّهح
ََ َعيّن، َبلح لِِثَقيت ِبَررَ  ِو تيجاب لَِعفح ِتماِعَك ِميّن، َواَل اسح قاق اِلسح ِتحح ِمَك، ِاسح

، َوَْلَائي ََ ِق َوعحِد ، َويَق َوُسُروين ِاىل ِصدح ََ يين ِبَعحرِفَِتَك ِميّن ِاىَل االحُياِن بِتَ وححيِد
ََ ال َشريَك َلَك، اَللّ ُهمَّ اَنحَت الحقائِ  َد ، َوال اِل َه إالّ اَنحَت َوحح ُرََ ُل اَنح ال َربَّ ل َغي ح

ِلِه ِاَن هللاَ كاَن ِبُرمح  َأالُو هللاَ ِمنح َفضح ٌق )َواسح ََ ِصدح حيماً(، رَ  َوقَ وحُلَك َحق ، َوَوعحُد
َمنّاُن َولَيحَس ِمنح ِصفاِتَك اي َسّيدي ِانح أَتُمَر اِبلسُّؤاِل َوََتحَنَع الحَعِطيََّة، َواَنحَت الح 

ِل مَمحَلَرِتَك، َوالحعاِئُد َعَليحِهمح بَِتَحنُِّن رَأفَِتَك، ِاهلي َرب َّي حَتين يف  اِبلحَعِطّياِت َعلى اَهح
ساِنَك َصغرياً، وَ  ي َكبرياً، فَيا َمنح َراّبين يف نَِعِمَك َوِاحح َت ابِِْسح سانِِه نَ وَّهح  الدُّنحيا ابِِحح

وِِه وََكَرِمِه، َمعحرَِفيت اي َموحالَي َدليلي  َوتَ َفضُِّلِه َونَِعِمِه، َوَاشاَر ل يف االحِخَرِة ِاىل َعفح
َك، َوساِكٌن ِمنح تِ َعَليحَك، َوُحيّب َلَك َشفيعي اِلَيحَك، َواَََن واِثٌق ِمنح َدليلي ِبَداللَ 

َرَسُه َذن حُبُه، َربِّ اَن جيَك َشفيعي ِاىل َشفاَعِتَك، اَدحُعوََ اي َسيِّدي بِِلسان َقدح َاخح
بَ َقُه ُجرحُمُه، اَدحعُوََ اي َربِّ راِهبًا راِعباً، راِجيًا خائِفاً، ِاذا رَاَيحتُ   ِبَقلحب َقدح اَوح

ُر راِحم، َوِانح ُت َكَرَمَك َطِمعحُت، فَِانح َعَفوحَت َفخَ َموحالَي ُذنُويب َفزِعحُت، َوِاذا رَاَيح  ي ح
أَلَِتَك، َمَع اِتحياين ُر ظامل، ُحجَّيت اي َاهللُ يف ُجرحَأيت َعلى َمسح بحَت فَ َغي ح َرُه،  َعذَّ ما َترح
َُتَك، َوَقدح  ََ وََكَرُمَك، َوُعدَّيت يف ِشدَّيت َمَع ِقلَِّة َحيائي رَأفَ ُتَك َوَرْحح َجوحُت  رَ ُجوُد
عح ُدعائي اي َخي ح  َييت، َفَحقِّقح َرجائي، َوَاْسِح َ َذيحِن َوَذيحِن ُمن ح َر َمنح اَنح ال َُتيَب بَ نيح

َدعاُه دا ، َواَفحَضَل َمنح َرجاُه راج، َعظَُم اي َسيِّدي اََملي، َوساءَ َعَملي، فَاَعحِطين 
وَ  ين أبَِسح ََ ِبِقحداِر اََملي، َوال ُتؤاِخذح ِو لُّ َعنح جُمازاِة ِء َعَملي، فَِانَّ كَ ِمنح َعفح َرَمَك جيَِ

ريَن، َواَََن اي َسيِّدي عاِئٌذ ِبفَ  بُ ُر َعنح ُمرافاةِ الحُمَقصِّ نِبنَي، َوِحلحَمَك َيرح ِلَك، الحُمذح ضح
َسَن ِبَك ظَنّاً، َوما  ِح َعمَّنح َاحح َت ِمَن الصَّفح ٌز ما َوَعدح هاِرٌب ِمنحَك اِلَيحَك، ُمتَ َنجِّ

ََ َايح َربِّ جَ  اَنَ  ِو ِلَك، َوَتَصدَّقح َعَليَّ ِبَعفح لِّلحين اي َربِّ َوما َخطَري، َهبحين ِبَفضح



ِهَك، فَ َلِو اطََّلَع الحيَ وحَم َعلى َذنحيب ، َواعحُف َعنح تَ وحبيخي ِبَرَرِم َوجح ََ ُرََ ما  ِبَسِتحِ َغي ح
تَ نَ ب ح  َوُن الّناِظريَن َوَاَخفُّ ُتُه، ال الِ فَ َعلحُتُه، َوَلوح ِخفحُت تَ عحجيَل الحُعُقوبَِة اَلجح نََّك اَهح ََ

َرُم  اِكمنَي، َواَكح َرُم اْلح ُر الّساتِريَن، َوَاحح نََّك اي َربِّ َخي ح ََ الحُمطَِّلعنَي، َبلح اِل
نحِب  تُ ُر الذَّ َرمنَي، َسّتاُر الحُعُيوِب، َغّفاُر الذُّنُوِب، َعالُّم الحغُُيوِب، َتسح كح ََ االح

ُد َعلى ِحلحِمَك بَ عحَد عِ ِبَرَرِمَك، َوتُ ؤَ  َمح ُر الحُعُقوبَةَ حِبِلحِمَك، فَ َلَك اْلح لحِمَك، َوَعلى خِّ
َرِتَك، َوَُيحِمُلين َوجُيَرَُّئين َعلى َمعحِصَيِتَك ِحلحُمَك َعيّن، ََ بَ عحَد ُقدح ِو ُعوين ِاىل  َعفح َوَيدح

رُِعين ِاىَل الت ََّوثُّ  ، َوُيسح ُرََ َعَليَّ َياِء ِست ح َِتَك،  ِب َعلىِقلَّةِ اْلح َُمارِِمَك َمعحرَِفيت ِبِسَعةِ َرْحح
، اي َحليُم اي َكرمُي، اي َحيُّ اي قَ يُّوُم، اي غاِفَر الذَّنحِب، اي قاِبلَ  ِوََ  َوَعظيِم َعفح
 ََ ُو َميُل، اَيحَن َعفح ت حُرََ اْلح ََ حساِن، اَيحَن ِس َِ  الت َّوحِب، اي َعظيَم الحَمنِّ، اي َقدمَي االح

َليُل، اَ  َِتَك الحواسِ اْلح َعِة، اَيحَن يحَن فَ َرُجَك الحَقريُب، اَيحَن ِغياُثَك السَّريُع، اَيحَن َرْحح
َنيَئُة، اَيحَن َصنائُِعَك السَِّنيَُّة، اَيحَن َفضح  ََ الحفاِضَلُة، اَيحَن َمواِهُبَك اهلح ُلَك َعطااي

ساُنَك الحَقدمُي، سيُم، اَيحَن ِاحح َك اي َكرمُي، بِِه اَيحَن َكَرمُ  الحَعظيُم، اَيحَن َمنَُّك اْلَح
َِتَك َفَخلِّصحين، اي ُُمحِسُن اي جُمحِمُل، اي ُمنحِعُم اي ُمفحضِ  ين، َوِبَرْحح تَ نحِقذح ُت فَاسح ُل، َلسح

نََّك اَهح  ََ ِلَك َعَليحنا، اِل َل اَتَِّرُل يف النَّجاِة ِمنح ِعقاِبَك َعلى اَعحمالِنا، َبلح ِبَفضح
َل الحمَ  ساِن نَِعماً، َوتَ عحُفو َعِن الذَّنحبِ الت َّقحوى َواَهح حح َِ  َكَرماً، َفما غحِفَرِة تُ بحِدُئ اِبالح

تُ ُر، اَمح َعظيَم ما اَب حَليحَت  ُرُر، َاََجيَل ما تَ نحُشُر، اَمح قَبيَح ما َتسح ري ما َنشح َندح
لَيحَت، اَمح َكثرَي ما ِمنحُه َْنَّيحَت َوعافَ يحَت، اي َحبيَب َمنح حَتَبَّبَ  لَيحَك، َواي قُ رََّة اِ  َواَوح

ُمحِسُن َوََنحُن الحُمسيؤَن فَ َتجاَوزح اي َُ ِ َمنح الَذ ِبَك َوان حَقَطَع اِلَيحَك، اَنحَت الح  َعنيح
 ََ ل اي َربِّ ال َيَسُعُه ُجوُد ، َوَايُّ َجهح ََ ، َربِّ َعنح قَبيِح ما ِعنحَدَن ِِبَميِل ما ِعنحَد

ُر اَعحمالِنا يف َجنحِب نَِعِمَك، وََكيحفَ اَوح َايُّ َزمان اَطحَوُل ِمنح اَنِتكَ   ، َوما َقدح
نِبنَي ما وَ  ِثُر اَعحمااًل نُقاِبُل هِبا َكَرَمَك، َبلح َكيحَف َيضيُق َعَلى الحُمذح َترح ِسَعُهمح َنسح
َِة، فَ َو ِعزَِّتَك اي َِتَك، اي واِسَع الحَمغحِفَرِة، اي ابِسَ  الحَيَديحِن اِبلرَّْحح دي، َسيِّ  ِمنح َرْحح

ُت ِمنح ابِبَك، َوال َكَففحُت َعنح ََتَلُِّقَك، ِلَما ان حَتهى ِاىَلَّ   ِمَن َلوح نَ َهرحَتين ما بَرِحح
ََ وََكرَِمك، َواَنحَت الحفاِعُل ِلما َتشاُء تُ َعذُِّب َمنح َتشاُء ِبا تَ  شاءُ  الحَمعحرَِفِة ِِبُوِد

َألُ َكيحَف َتشاُء، َوتَ رحَحُم َمنح َتشاُء ِبا َتشاءُ كَ   َعنح ِفعحِلَك، َوال يحَف َتشاُء، ال ُتسح



ِمَك، َوال يَ عحَِتِضُ  ، َوال ُتضادُّ يف ُحرح ِرََ  تُنازُِ  يف ُملحِرَك، َوال ُتشاَرَُ يف اَمح
ُر، تَباَرََ هللُا َربُّ الحعاَلمنَي، اي مح ََ َلحُق َواالح ، َلَك اخلح برِيََ  َربِّ َعَليحَك َاَحٌد يف َتدح

َتجاَر ِبَرَرِمَك، َواَِلَف ِاححساَنَك َونَِعَمَك َواَنحَت هذا َمقاُم َمنح ال َذ ِبَك، َواسح
َُتَك، َوَقدح  ُلَك، َوال َتِقلُّ َرْحح ، َوال يَ ن حُقُص َفضح وََ َُ َواُد الَّذي ال َيضيُق َعفح  اْلح

ِل الحَعظيِم، َوالرَّْححَِة الحواِسَعةِ  ِح الحَقدمِي، َوالحَفضح نا ِمنحَك اِبلصَّفح ََ اي َربِّ  ،تَ َوث َّقح اَفَ َِتا
ذا ُُتحِلُف ظُُنونَنا، اَوح ُُتَيِّبح آمالَنا، َكاّل اي َكرمُي، فَ َليحَس هذا ظَنُّنا ِبَك، َوال ه
، فيَك َطَمُعنا اي َربِّ ِانَّ لَنا فيَك اََماًل َطوياًل َكثرياً، ِانَّ لَنا فيَك َرجاًء َعظيماً 

تُ رَ  ََ َوََنحُن نَ رحُجو اَنح َتسح ََ َوََنحُن نَ رحُجو اَ  َعَصيحنا َتجيَب لَنا، َعَليحنا، َوَدَعوحَن نح َتسح
تَ وحِجُب اِبَعحمالِنا، َولِرنح ِعلحُمَك فين نا ما َنسح ا َفَحقِّقح َرجاَءَن َموحالَن، فَ َقدح َعِلمح

َِتَك، فَاَ  تَ وحِجبنَي لَِرْحح رِفُنا َعنحَك َوِانح ُكّنا َغي حَر ُمسح ٌل اَنح نح َوِعلحُمنا اِبَنََّك ال َتصح َت اَهح
ُننح َعَليحنا ِبا اَنحَت اَ  نِبنَي ِبَفضحِل َسَعِتَك، فَامح ُلُه، َوُجدح ََتُوَد َعَليحنا َوَعَلى الحُمذح هح

ِلَك اسح  َتَديحنا، َوِبَفضح تَ غحنَ يحنا، َعَليحنا فَِاَّن ُُمحتاُجوَن ِاىل نَ يحِلَك، اي َغّفاُر بُِنوِرََ اهح
نا وَ  َبحح تَ غحِفُرََ الّ َوبِِنعحَمِتَك َاصح َ َيَديحَك َنسح لُهمَّ ِمنحها َونَ ُتوُب اَمحَسيحنا، ُذنُوبَنا بَ نيح

ُرََ اِلَيحنا َنزِلٌ  ، َوشُّرَن اِلَيحَك اِلَيحَك، تَ َتَحبَُّب اِلَيحنا اِبلنَِّعِم َونُعاِرُضَك اِبلذُّنُوِب، َخي ح
ح، َفال َُيحنَ ُعَك ذِلَك ِبَعَمل قَبيصاِعٌد، َوملَح يَ َزلح َوال يَزاُل َمَلٌك َكرمٌي ََيتيَك َعنّا 

َلَمكَ   ِمنح اَنح حَتُوطَنا بِِنَعِمَك، َوتَ تَ َفضََّل َعَليحنا ِِبالِئَك، َفُسبححاَنَك ما َاحح
، وََكُرَم َصن ََ اؤََ َوَجلَّ ثَناُؤ َرَمَك ُمبحِدائً َوُمعيداً، تَ َقدََّستح َاْسح ائُِعَك َواَعحَظَمَك َواَكح

اًل، َواَعحَظُم ِحلحمًا ِمنح اَنح تُقاِيَسين ِبِفعح َوِفعاُلَك، اَنحَت  َسُع َفضح لي ِاهلي اَوح
َغلح  َو، َسيِّدي َسيِّدي َسيِّدي، اَللّ ُهمَّ اشح َو الحَعفح َو الحَعفح ، َوَخطي َئيت، فَالحَعفح ِرََ نا ِبذِكح

َن ِمنح َسَخِطَك، َوَاِجرحَن ِمنح َعذاِبَك، َوارحزُقحنا ِمنح َمواِهِبكَ  َواَنحِعمح َعَليحنا ِمنح  ،َواَِعذح
َُتَك َومَ  ِلَك، َوارحزُقحنا َحجَّ بَ يحِتَك، َوزايرََة قَ ربحِ نَِبيَِّك َصَلواُتَك َوَرْحح غحِفَرُتَك َفضح
ِل بَ يحِتِه اِنََّك َقريٌب جُميٌب، َوارحزُقحنا َعَماًل ِبطاعَ  ِتَك، َوِرضحواُنَك َعَليحِه َوَعلى اَهح

مَّ اغحِفرح ل َوِلواِلَديَّ َك، َوُسنَِّة نَِبيَِّك َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه، اَللّ هُ َوتَ َوفَّنا َعلى ِملَّتِ 
راَنً  حساِن ِاححساًَن َواِبلسَّيِّئاِت ُغفح َِ زَها اِبالح ، َوارحَْححُهما َكما رَبَّياين َصغرياً، ِاجح

حياِء مِ  ََ موِات، وَ اَللّ ُهمَّ اغحِفرح لِلحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت االح ََ ُهمح َواالح َننا ن ح اتِبعح بَ ي ح



اِت اَللّ ُهمَّ اغحِفرح ِْلَيِّنا َوَميِِّتنا، َوشاِهِدَن َوغائِِبنا، ذَكَ  ريح نَ ُهمح اِبخلَح رَن َواُنحثاَن، َوبَ ي ح
يداً، َصغرِيَن وََكبرِيَن، ُحّرَن َومَمحُلوِكنا، َكَذَب الحعاِدُلوَن اِبهلِل َوَضلُّوا َضالاًل بَع

ِتمح ل ُِبَريح َوخَ  راًَن ُمبيناً، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواخح ، ِسُروا ُخسح
ِر ُدنحياَي َوآِخَريت َوال ُتَسلِّ ح َعَليَّ َمنح ال يَ رحَْحُين، وَ  ِفين ما َاََهَّين ِمنح اَمح َعلح َواكح اجح

لُبحين صالِ  َت بِهِ َعَليَّ ِمنحَك واِقَيًة ابِقَيًة، َوال َتسح ، َوارحزُقحين ِمنح  َح ما اَن حَعمح َعَليَّ
َفظحين حِبِ  ُرسحين حِبَراَسِتَك، َواحح ِلَك رِزحقاً واِسعاً َحالاًل طَيِّباً، اَللّ ُهمَّ احح ِظَك، َفضح فح

َراِم يف عاِمنا هذا َويف ُكلِّ عام، وَ  اَلين ِبِرالئَِتَك، َوارحزُقحين َحجَّ بَ يحِتَك اْلح زايرََة َواكح
ِئمَِّة َعَليحِهُم السَّالُم، َوال ُُتحِلين اي َربِّ ِمنح تِلحَك الحَمشاق َ  ََ ِهِد ربحِ نَِبيَِّك َواالح

مح  َي حَر الشَّريَفِة، َوالحَمواِقِف الحَررُيَِة، اَللّ ُهمَّ ُتبح َعَليَّ َحىّت ال اَعحِصَيَك، َواهلِح يِنَ اخلح
يَ َتَك اِبللَّيحِل وَ  الحعاَلمنَي، اَللّ ُهمَّ ِايّن   النَّهاِر ما اَب حَقي حَتين اي َربَّ َوالحَعَمَل ِبِه، َوَخشح

َ َيَديحَك َوَنَجي حُتكَ  ُت لِلصَّالِة بَ نيح  اَلحَقيحَت ُكلَّما قُ لحُت َقدح تَ َهيَّأُت َوتَ َعبَّأُت َوُقمح
َتين ُمناجاِتَك ِاذا اَََن َنَجيحُت، مال ُكلَّما قُ لحُت   َعَليَّ نُعاساً ِاذا اَََن َصلَّيحُت، َوَسَلب ح

يَّةٌ اَزاَلتح َقدح َصَلَحتح َسريَريت، َوقَ ُرَب ِمنح جَماِلِس الت َّّوابنَي جَمحِلسي، َعَرَضتح ل بَلِ 
َمِتَك َسيِّدي َلَعلََّك َعنح ابِبَك طََردحَتين، َوعَ  َ ِخدح نح َقَدمي، َوحاَلتح بَ يحين َوبَ نيح

َتين اَوح َلَعلََّك رَاَي حتَ  َمِتَك ََنَّي ح َتِخّفًا حِبَقَِّك فَاَقح ِخدح َتين، اَوح َلَعلََّك رَاَي حَتين ين ُمسح َصي ح
تَ  َتين يف َمقاِم الحراِذبنَي فَ َرَفضح َتين، اَوح َلَعلََّك َوَجدح ين، اَوح َلَعلََّك ُمعحِرضاً َعنحَك فَ َقَلي ح

َتين مِ  َتين، اَوح َلَعلََّك فَ َقدح َر شاِكر لِنَ عحماِئَك َفَحَرمح  جَماِلِس الحُعَلماِء نح رَاَي حَتين َغي ح
َتين، اَوح  َِتَك آَيسح َلَعلََّك رَاَي حَتين  َفَخَذلحَتين، اَوح َلَعلََّك رَاَي حَتين ىِف الحغاِفلنَي َفِمنح َرْحح
َتين، اَوح َلَعلََّك ملَح حتُِبَّ  نَ ُهمح َخلَّي ح َمَع ُدعائي  آلَف جَماِلِس الحَبطّالنَي فَ بَ يحين َوبَ ي ح اَنح َتسح

تَ  َتين، اَوح لََعلََّك ِبِقلَّةِ فَباَعدح َحيائي ِمنحَك  ين، اَوح َلَعلََّك ِِبُرحمي َوَجريَريت كافَ ي ح
نَّ كَ  ََ نِبنَي قَ بحلي، اِل َرَمَك جاَزي حَتين، فَِانح َعَفوحَت اي َربِّ َفطاملا َعَفوحَت َعِن الحُمذح

ريَن، َواَََن عاِئٌذ ِبفَ  لُّ َعنح ُمرافاِت الحُمَقصِّ لِ َايح َربِّ جيَِ َك، هاِرٌب ِمنحَك اِلَيحَك، ضح
َسُع َفضح  َسَن ِبَك ظَّناً، ِاهلي اَنحَت اَوح ِح َعمَّنح َاحح َت ِمَن الصَّفح ٌز ما َوَعدح الً، ُمتَ َنجِّ

َتزِلَّين ُِبَطيَئيت، َوما اَنَ   اي َسيِّدي َواَعحَظُم ِحلحماً ِمنح اَنح تُقاِيَسين ِبَعَملي اَوح اَنح َتسح
، َوَجلِّلحينَوما َخطَري، َهبح  ََ ِو ِلَك َسيِّدي، َوَتَصدَّقح َعَليَّ ِبَعفح ، ين ِبَفضح ََ  ِبَسِتحِ



َتُه، َواَنَ  ِهَك، َسيِّدي اَََن الصَّغرُي الَّذي َرب َّي ح اِهُل َواعحُف َعنح تَ وحبيخي ِبَرَرِم َوجح  اْلح
َتُه، َواَََن الّضالُّ الَّذي َهَدي حَتُه، َواَََن الحَوضيُع  اِئُف الَّ الَّذي َعلَّمح ذي َرفَ عحَتُه، َواَََن اخلح

بَ عحَتُه، َوالحَعطحشاُن الَّذي اَرحَوي حَتُه، َوالحعاري ا اِيُع الَّذي َاشح َتُه، َواْلح لَّذي  الَّذي آَمن ح
ليُل الَّ  َتُه، َوالضَّعيُف الَّذي قَ وَّي حَتُه، َوالذَّ َتُه، َوالحَفقرُي الَّذي اَغحنَ ي ح ذي اَعحَززحَتُه، َكَسوح

ِنُب الَّذي َستَ رح َوالسَّ  َتُه، َوالحُمذح َتُه، َوالّساِئلُ الَّذي اَعحطَي ح اِطُئ قيُم الَّذي َشَفي ح َتُه، َواخلح
َتضحَعُف الَّذي َنَصرحَتُه، َواَََن الطَّريُد  الَّذي اَقَ لحَتُه، َواَََن الحَقليُل الَّذي َكث َّرحَتُه، َوالحُمسح

الِء، َوملَح اُراقِ الَّذي آَوي حَتُه، اَََن اي َربِّ الَّذي ملَح  ِيَك ىِف اخلَح َتحح بحَك ىِف الحَمالِء، اَََن  َاسح
َِتى، اَََن الَّذي َعَصيحُت  صاِحُب الدَّواِهي الحُعظحمى، اَََن الَّذي َعلى َسيِِّدِه اجح
َليِل الرُّشا، اَََن الَّذي حنَي  َجّباَر السَّماِء، اَََن الَّذي اَعحطَيحُت َعلى َمعاِصى اْلح

َهلحَتين َفما ارحَعَويحُت، َوَستَ رح ُبشِّ  ُت اِلَيحها اَسحعى، اَََن الَّذي اَمح َت َعَليَّ رحُت هِبا َخَرجح
َقطحَتين ِمنح َعيحِنَك فَ  يَ يحُت، َوَعِملحُت اِبلحَمعاصي فَ تَ َعدَّيحُت، َواَسح َتحح ما َفَما اسح

ََ َستَ رحَتين َحىّت  َهلحَتين َوِبِسِتحِ َكاَنََّك اَغحَفلحَتين، َوِمنح ُعُقوابِت   ابلَيحُت، فَِبِحلحِمَك اَمح
َتين، ِاهلي ملَح اَعحِصَك حنَي َعَصي ح  يَ ي ح َتحح َتين َحىّت َكاَنََّك اسح ُتَك َواَََن الحَمعاصي َجن َّب ح
، َوال ، َوال لُِعُقوبَِتَك ُمتَ َعرِّض  َتِخف  ِرََ ُمسح ََ ِبرُبُوبِيَِّتَك جاِحٌد، َوال اِبَمح  ِلَوعيِد

ين َعَليحها ، لِرنح َخطيَئةٌ َعَرَضتح َوَسوََّلتح ل نَ فحسي، َوَغَلَبين َهواَي، َواَعانَ ُمَتهاِونٌ 
ُتَك ِِبَهحدي ُتَك َوخاَلفح ، فَ َقدح َعَصي ح ُرََ الحُمرحخى َعَلىَّ ، فَاالحَن ِشقحَويت، َوَغرَّين ِست ح

تَ نحِقُذين، َوِمنح اَيحدي اخلحَُصماِء َغداً ِمنح  لُِّصين، َوحِبَبحِل َمنح َيَُ  ِمنح َعذاِبَك َمنح َيسح
َلَك َعيّن، َفواَسوحاات َعلى ما َاححصى ِكتاُبَك ِمنح عَ  َمِلَي اَتَِّصُل ِانح اَنحَت َقَطعحَت َحب ح
ِيَك ِااّيَي َعِن الحُقُنوِط َلَقنَ  َِتَك َونَ هح طحُت الَّذي َلوحال ما اَرحُجو ِمنح َكَرِمَك َوَسَعِة َرْحح

مَِّة ، اي َخي حَر َمنح َدعاُه دا ، َواَفحَضَل َمنح َرجاُه راج، اَللّ ُهمَّ ِبذِ ِعنحَدما اََتذَكَّرُها
َ النَّيبَّ  الِم اَتَ َوسَُّل اِلَيحَك، َوحِبُرحَمِة الحُقرحآِن اَعحَتِمُد اِلَيحَك، َوحِبُيبِّ سح َِ مِّيَّ االح َُ  االح

اُِشِيَّ الحَعَريبَّ التِّهاِميَّ الحَمرِّيَّ  ُجو الزُّلحَفَة َلَديحَك، َفال تُوِحِش الحَمَدينَّ اَرح  الحُقَرِشيَّ اهلح
، فَِانَّ قَ وحماً آَمُنوا ابَِ  ََ تيناَس اُياين، َوال ََتحَعلح ثَوايب َثواَب َمنح َعَبَد ِسوا لحِسَنِتِهمح اسح

ِقُنوا ِبِه ِدماَءُهمح فَاَدحرَُكوا ما اَمَُّلوا،َ َوإَّن َآّمنا ِبَك اِبَلحِسَنِتنا وَ  ُلوبِنا لِتَ عحُفَو َعّنا، ق ُ لَِيحح
ََ يف ُصُدورَن، َوال تُزِغح قُ ُلوبَنا بَ عحَد ِاذح َهدَ  نا ما اَمَّلحنا، َوثَ بِّتح َرجاَء ي حَتنا، فَاَدحرِكح



ًَة اِنََّك اَنحَت الحَوّهاُب، فَ َوِعزَِّتَك َلِو ان حتَ َهرحَتين ما بَ  ُت َوَهبح لَنا ِمنح َلُدنحَك َرْحح رِحح
َِم قَ لحيب ِمَن الحَمعحرَِفِة ِبَررَ ِمنح ابِبَك، وَ  ِمَك َوَسَعِة ال َكَففحُت َعنح ََتَلُِّقَك ِلما اهلح

ُمحُلوُق إ ََ َهُب الحَعبحُد إاّل ِاىل َموحالُه، َوِاىل َمنح يَ لحَتِجُئ الح َِتَك، ِاىل َمنح َيذح الّ َرْحح
صحفاِد، َوَمنَ عحَتين ََ بَ  ِاىل خالِِقِه، ِاهلي َلوح قَ َرن حَتين اِبالح هاِد، َسي ح شح ََ ِ االح َك ِمنح بَ نيح

َ َوَدلَلحَت َعلى َفضاُِيي ُعُيوَن الحِعباِد، َواََمرحَت يب ِاىَل الّناِر، َوُحلحَت بَ يحين وَ  بَ نيح
ِو َعنحَك، َوال َخرََج  بحراِر، ما َقطَعحُت َرجائي ِمنحَك َوما َصَرفحُت أَتميلي لِلحَعفح ََ االح

َرََ َعَليَّ يف داِر الُحبَُّك ِمنح قَ لحيب، اَََن ال اَ  نحيا، نحسى اايِدَيَك ِعنحدي، َوِست ح دُّ
َ الحُمصحطَفى َوآلِهِ  نحيا ِمنح قَ لحيب، َواَجحَعح بَ يحين َوبَ نيح رِجح ُحبَّ الدُّ ِخيَ َرِتَك  َسيِّدي َاخح

 َدَرَجِة الَّتوحبَِة ىلِمنح َخلحِقَك َوخاَتَِ النَِّبّينَي ُُمَمَّد َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه، َوان حُقلحين اِ 
ويِف َواالحماِل عُ  نَ يحُت اِبلتَّسح ري، َوَقدح اِلَيحَك، َواَِعيّن اِبلحُبراِء َعلى نَ فحسي، فَ َقدح اَف ح مح

َوأ حاالً ِميّن إنح اَََن نُِقلحُت عَ  ي، َفَمنح َيُروُن َاسح لى نَ زَلحُت َمنحزَِلَة االحِيسنَي ِمنح َخريح
ي، ملَح  ُه اِبلحَعَمِل الِمثحِل حال ِاىل قَ ربح ُه لَِرقحَديت، َوملَح اَف حُرشح دح َعيت،  اَُمهِّ ّصاِلِح ِلَضجح

َومال ال اَبحري َوال اَدحري ِاىل ما َيُروُن َمصريي، َواَرى نَ فحسي ُُتاِدُعين، َوااَّيمي 
ِنَحُة الحَموحِت، َفمال ال اَبحري اَبحري،  ُُتاتُِلين، َوَقدح َخَفَقتح ِعنحَد رَأسي َاجح
ي، اَبحري ِلضيِق َْلَدي، اَبحري ِلُسؤاِل ُمنحرَ  روِج نَ فحسي، اَبحري ِلظُلحَمِة قَ ربح َُ ر ِلُخ
ري ي ُعرحايَنً َذلياًل حاِماًل ثِقحلي َعلى َظهح ، َوَنرري ِااّيَي، اَبحري خِلُُروجي ِمنح قَ ربح

الِئِق يف شَ  رى َعنح ُِشال، ِاِذ اخلَح ن َغريحِ َشأين )ِلُرلِّ أاَنحظُُر َمرًَّة َعنح َُييين َواُخح
تَ بحشِ  ِفَرٌة * ضاِحَرٌة ُمسح ُهمح يَ وحَمِئذ َشأٌن يُ غحنيِه * ُوجُوٌه يَ وحَمِئذ ُمسح َرٌة * امحرِئ ِمن ح

ل َوُمعحَتَمدي َوُوجُوهٌ يَ وحَمِئذ َعَليحها َغبَ َرةٌ * تَ رحَهُقها قَ تَ َرٌة( َوِذلٌَّة، َسيِّدي َعَليحَك ُمَعوَّ 
َِتَك َمنح َتشاءُ وَ َوَرجائي َوتَ وَكُّل َِتَك تَ َعلُّقي، ُتصيُب ِبَرْحح دي ِبَرراَمِتَك ي، َوِبَرْحح تَ هح

ُد َعلى بَ  َمح َِ قَ لحيب، َوَلَك اْلح رح ُد َعلى ما نَ قَّيحَت ِمَن الشِّ َمح ، فَ َلَك اْلح ِ  َمنح حتُِبُّ سح
، اَمح ِبغايَِة ُجهحدي يف عَ  ُرُرََ لي اُرحضيَك، َوما مَ ِلساين، اَفَِبِلساين هَذا الحرالِّ َاشح

ُر َعَملي يف َجنحِب نَِعِمَك  ، َوما َقدح ِرََ ُر ِلساين اي َربِّ يف َجنحِب ُشرح َقدح
َرََ قَِبَل َعَملي، َسيِّدي اِلَيحَك  ََ َبَسَ  اََملي، َوُشرح ساِنَك، ِاهلي ِانَّ ُجوَد َوِاحح

َبيت، َواِلَيحَك أَتميلي، َوَقدح ساقَ  َك اََملي، َوَعَليحَك اي واِحدي ين اِلَيح َرغحَبيت، َواِلَيحَك َرهح



ََ ان حَبَسَطتح َرغحَبيت، َوَلَك خاِلُص َرجائي َوَخوحيف ، َعَرَفتح َِهَّيت، َوفي ما ِعنحَد
َبيت، اي َوِبَك أَِنَستح َُمَبَّيت، َواِلَيحَك اَلحَقيحُت بَِيدي، َوحِبَبحِل طاَعِتَك َمَددحُت َرهح 

ِرََ عاَش قَ لح  َوحِف َعيّن، فَ َموحالَي ِبذِكح يا َموحالَي َواي يب، َوِبُناجاِتَك بَ رَّدحُت املََ اخلح
َ َذنحيبَ الحماِنِع ل ِمنح لُُزوِم ط َتهى ُسؤحل فَ ّرِقح بَ يحين َوبَ نيح ا ُمَؤمَّلي َواي ُمن ح اَعِتَك، فَِاَّنَّ

اَُلَك لَِقدمِي الرَّجاِء فيَك، َوَعظيِم الطََّمِع ِمنحَك، الَّذي اَوح  َتُه َعلى نَ فحِسَك جَ َاسح ب ح
َلحُق ُكلُُّهمح ِعيالُ  ََ ال َشريَك َلَك َواخلح َد ُر َلَك، َوحح مح ََ َك ِمَن الرَّأَفِة َوالرَّْححَِة، فَاالح
َت اي َربَّ الحعاَلمنَي، ِاهلي ارحَْحح  ين ِاَذا َويف قَ بحَضِتَك، وَُكلُّ َشيحي خاِضٌع َلَك تَبارَكح

يّب، فَيا نح َجواِبَك ِلساين، َوطاَش ِعنحَد ُسؤاِلَك ِااّيَي لُ ان حَقطََعتح ُحجَّيت وََكلَّ عَ 
لي، َوال ََتح  َتدَّتح فاَقيت، َوال تَ ُردَّين ِْلَهح نَ عحين لِِقلَِّة َعظيَم َرجائي ال ُُتَيِّبحين ِاَذا اشح
ي، اَعحِطين لَِفقحري َوارحَْححين ِلَضعحفي، َسيِّدي َعَليحَك ُمعحَتَمدي َوُمَعوَّل َوَرجائي  َصربح

ََ اَقحِصُد طَ  لي، َوِِبُوِد َِتَك تَ َعلُّقي، َوِبَفناِئَك َاُح ُّ َرحح ِلَبيت، َوتَ وَكُّلي، َوِبَرْحح
بُ ُر عَ  ََ َاجح ِتُح ُدعائي، َوَلَديحَك اَرحُجو فاَقيت، َوِبِغنا تَ فح ي حَليت، َوِبَرَرِمَك َايح َربِّ اسح

 ََ ََ ِقيامي، َوِاىل ُجوِد ِو ِاىل َمعحُروِفَك اُدمُي وََكَرِمَك اَرحَفُع َبَصري، وَ َوحَتحَت ِظلِّ َعفح
اِويَةَ فَِانَّ  ِرىنِِّ اهلح َك قُ رَّةُ َعيحين، َنظَري، َفال حُتحرِقحين اِبلّناِر َواَنحَت َموحِضُع اََملي، َوال ُتسح

ساِنَك َوَمعحُروِفَك فَِانََّك ثَِقيت، َوال حَتحرِمح   َثواَبَك يناي َسيِّدي ال ُتَرذِّبح َظيّن ابِِحح
فَ َقدح  فَِانََّك الحعاِرُف ِبَفقحري، ِاهلي ِانح كاَن َقدح َدَن َاَجلي َوملَح يُ َقرِّبحين ِمنحَك َعَملي
ِمنحَك  َجَعلحُت االحعحِتاَف اِلَيحَك ِبَذنحيب َوساِئَل ِعَللي، ِاهلي ِانح َعَفوحَت َفَمنح اَوحىل

بحَت َفَمنح اَعحدَ  ِو، َوِانح َعذَّ ِم، ارحَحمح يف هِذهِ اِبلحَعفح ُرح نحيا ُغرحَبيت، ُل ِمنحَك يف اْلح  الدُّ
َشيت، َوِاذا ُنشِ  ِد َوحح َديت، َويف اللَّحح رحُت َوِعنحَد الحَموحِت ُكرحَبيت، َويف الحَقربحِ َوحح
َ َيَديحَك ُذلَّ َموحِقفي، َواغحِفرح ل ما َخِفَي َعَلى االحَدِمّينَي ِمنح عَ  ي، َمللِلحِحساِب بَ نيح

بَّيت، َوتَ َفضَّلح َواَِدمح ل ما ِبِه َستَ رحَتين، َوارحَْححين َصريعاً َعَلى الحِفراِش تُ َقلُِّبين اَيحدي َاحِ 
مُواًل َقدح تَناَوَل َعَليَّ مَمحُدوداً َعَلى الحُمغحَتَسِل يُ َقلُِّبين صاِلُح جرَييت، َوحَتَنَّنح َعَليَّ َُمح 

َنَزيت َِ قحرابءُ اَطحراَف َج ََ  ُحفحَريت، ، َوُجدح َعَليَّ َمن حُقوالً َقدح نَ زَلحُت ِبَك َوحيداً يفاالح
، اي َسيِّ  ََ َتاحِنَس ِبَغريحِ ديِد ُغرحَبيت، َحىّت ال َاسح دي ِانح َوارحَحمح يف ذِلَك الحبَ يحِت اْلَح

َتغيُث ِانح ملَح تُِقلحين َعثَ رح  ُت، َسيِّدي فَِبَمنح َاسح فَِاىل َمنح  يت،وََكلحَتين ِاىل نَ فحسي َهَلرح



َعيت، َوِاىل َمنح اَلحَتِجُئ ِانح ملَح تُ نَ فِّسح كُ  ُت ِعنايَ َتَك يف َضجح رحَبيت َسيِّدي اَف حزَ ُ ِانح فَ َقدح
َلَك ي َ  ُل ِانح َعِدمحُت َفضح وحَم َمنح ل َوَمنح يَ رحَْحُين ِانح ملَح تَ رحَْححين، َوَفضحَل َمنح اَُؤمِّ

نُوِب ِاَذا ان حَقضى َاَجلي، َسيِّدي ال تُ عَ  فاَقيت، َوِاىل َمِن الحِفراُر ِمنَ  ذِّبحين َواَََن الذُّ
، ِاهلي َحقِّقح َرجائي، َوآِمنح َخوحيف، فَِانَّ َكث حَرَة ُذنُويب ال اَرحُجو فيها إالّ   اَرحُجوََ
ُل الحَمغحفِ  ُل الت َّقحوى َواَهح َتِحقُّ َواَنحَت اَهح اَُلَك ما ال َاسح ، َسيِّدي اَََن َاسح ََ ُو ِة، رَ َعفح

ا ل َوال اُطاَلُب فَاغحِفرح ل َواَلحِبسحين ِمنح َنظَِرََ ثَ وحابً يُ َغّطي َعَليَّ التَِّبعاِت، َوتَ غحِفرُه
 هِبا، اِنََّك ُذو َمنٍّ َقدمي، َوَصفحح َعظيم، َوََتاُوز َكرمي، ِاهلي اَنحَت الَّذي تُفيضُ 

اِحدينَ  أَُلَك َوَعَلى اْلح َبَك َعلى َمنح ال َيسح َريحَف َسيِّدي ِبَنح ِبرُبُوبِيَِّتَك، فَ  َسي ح
َت َوتَعالَيحَت اي َربَّ الح  َر اِلَيحَك، تَبارَكح مح ََ َلحَق َلَك، َواالح عاَلمنَي، َسأََلَك َواَي حَقَن اَنَّ اخلح
ساِنكَ  َ َيَديحَك يَ قحرَ ُ ابَب ِاحح صاَصةُ بَ نيح ََ بِباِبَك أقاَمتحهُ اخلَح ِبُدعائِِه،  َسيِّدي َعبحُد

ِهَك الحَررمِي َعيّن، َواَق حَبلح ِميّن ما اَُقوُل، فَ َقدح َدَعوحُت هِبذَ فَ  ا الدُّعاِء ال تُ عحِرضح ِبَوجح
َِتَك، ِاهلي اَنحَت الَّذي ال  ُُيحفيَك َواَن اَرحُجو اَنح ال تَ ُردَّين، َمعحرَِفًة ِميّن ِبرَأفَِتَك َوَرْحح

اَُلَك ُقوُل َوفَ وحَق ما نَ ُقوُل، اَللّ هُ ساِئٌل، َوال يَ ن حُقُصَك َنِئٌل، اَنحَت َكما ت َ  مَّ ِايّن َاسح
اَُلَك اي َربِّ ِمنَ  راً َعظيماً، َاسح اً ََجيالً، َوفَ َرجاً َقريباً، َوَقوالً صاِدقاً، َوَاجح ريحِ   َصربح اخلَح

اَُلَك الّلُهمَّ ِمنح َخريحِ ما َسأََلكَ  ، َاسح ُت ِمنحُه َوما ملَح اَعحَلمح ََ مِ  ُكلِِّه ما َعِلمح نحُه ِعباُد
َوَد َمنح اَعحطى، اَعحِطين ُسؤحل يف نَ فحسي َواَهح  َر َمنح ُسِئَل، َوَاجح لي الّصاِْلُوَن، اي َخي ح

واين فيَك، َواَرحِغدح َعيحشي، َواَظحِهرح ُمُروَّيت، ِل ُحزاَنيت َوِاخح  َوواِلديَّ َوَوَلدي َواَهح
َعلحين ممَّنح  وال، َواجح َرُه، َوَحسَّنحَت عَ  َوَاصحِلحح ََجيَع َاحح َت َعَليحِه اَطَلحَت ُعمح َمح َمَلُه، َواَتح

َبغِ  َوِم السُُّروِر، َوَاسح َتهُ َحياًة طَيَِّبةً يف اَدح يَ ي ح  الحَرراَمِة، َواَتَِّ نِعحَمَتَك، َوَرضيَت َعنحهُ َوَاحح
، اَ  ُرََ َعُل ما َيشاُء َغي ح َعُل ما َتشاُء َوال تَ فح لّ ُهمَّ ُخصَّين ِمنحَك لالحَعيحِش، اِنََّك تَ فح

، َوال ََتحَعلح َشيحئًا ممّا اَتَ َقرَُّب ِبِه يف آَنِء اللَّيحِل َواَطحراِف ا ِرََ لنَّهاِر رايًء ُِباصَِّة ذِكح
اِشعنَي، اَللّ ُهمَّ أعحِطىِن السِّ  َعلحين َلَك ِمَن اخلح َعَة َوال ُْسحَعًة َوال َاَشراً َوال َبطَراً، َواجح

ِل َوالحماِل َوالحَوَلِد،يف الّرِزحقِ  هح ََ ِ يف االح محَن يف الحَوَطِن، َوقُ رََّة الحَعنيح ََ َوالحُمقاَم  ، َواالح
ِم، َوالحُقوََّة يف الحَبَدِن، َوالسَّالَمَة ىِف  سح حََّة ىِف اْلِح الّديِن،  يف نَِعِمَك ِعنحدي، َوالصِّ

تَ عحِملحين ِبطاَعِتَك َوطاَعِة َرُسوِلَك ُُمَمَّد ِه َوآلِِه اََبدًا َما َصلَّى هللُا َعَليح  َواسح



ََ َنصيباً يف ُكلِّ َخريح اَن حزَلح  ََ ِعنحَد َفِر ِعباِد َعلحين ِمنح اَوح تَ عحَمَرتحين، َواجح َتُه َوتُ نحزِلُُه يف اسح
َة تَ نحشُ  ِر، َوما اَنحَت ُمنحزِلُُه يف ُكلِّ َسَنة ِمنح َرْحح َلِة الحَقدح ِر َرَمضاَن يف لَي ح ، رُهاَشهح

فَ ُعها، َوَحَسنات تَ تَ َقب َُّلها، َوَسيِّئات تَ تَ  جاَوُز َعنحها، َوعاِفَية تُ لحِبُسها، َوبَِليَّة َتدح
َراِم يف عاِمنا هذا َويف ُكلِّ عام، َوارحزُقحين رِزحقًا واِسعًا مِ  نح َوارحزُقحين َحجَّ بَ يحِتَك اْلح

سح  ََ ِلَك الحواِسِع، َواصحِرفح َعيّن اي َسيِّدي االح َ َفضح يحَن واَء، َواقحِض َعينِّ  الدَّ
اِ  َواَبحصاِر اَعحدائي  َوالظُّالماِت، َحىّت ال ااََتَّذى ِبَشي ِمنحُه، َوُخذح َعيّن ابَِْسح

، َواَِقرَّ َعيحين َوفَ رِّحح قَ لحيب، وَ  ، َوانحُصرحين َعَليحِهمح َعلح ل َوُحّسادي َوالحباغنَي َعَليَّ اجح
َعلح َمنح اَراَدين ِبُسوء ِمنح ََجيِع َخلح ِمنح ََهّي وََكرحيب فَ َرجًا وَ  ِقَك حَتحَت َُمحَرجاً، َواجح

رحين مِ  ِفين َشرَّ الشَّيحطاِن، َوَشرَّ السُّلحطاِن، َوَسيِّئاِت َعَملي، َوَطهِّ ، َواكح َن َقَدَميَّ
َنََّة ِبَرْححَ  ، َواَدحِخلحىِن اْلح ََ ِو ين ِمَن الذُّنُوِب ُكلِّها، َوَاِجرحين ِمَن الّناِر ِبَعفح ِتَك، َوَزوِّجح

بح  ََ لِياِئَك الّصاِْلنَي ُُمَمَّد َوآلِِه االح قحين اِبَوح ِلَك، َوَاْلِح ُوِر الحعنِي ِبَفضح راِر الطَّيِّبنَي اْلح
َُة هللِا  ساِدِهمح َواَرحواِحِهمح َوَرْحح ياِر َصَلواُتَك َعَليحِهمح َوَعلى َاجح خح ََ الطّاِهريَن االح

 َوبَ رَكاتُُه.

طالِبَ نََّك ِبعَ ِاهلي وَ  َُ ، َولَِئنح َسيِّدي َوِعزَِّتَك َوَجالِلَك لَِئنح طالَبَ تحين ِبُذنُويب اَل ََ ِو فح
ربَنَّ اَ  خح َُ طالِبَ نََّك ِبَرَرِمَك، َولَِئنح اَدحَخلحَتىِن النّاَر اَل َُ َل النّاِر طالَبَ تحين بُِلؤحمي اَل هح

لِياِئَك وَ  حِبُيّب َلَك، ِاهلي َوَسيِّدي ِانح ُكنحَت ال تَ غحِفرُ  وح ََ ِل طاَعِتَك فَِاىل إاّل اِل اَهح
تَ  َل الحَوفاِء ِبَك فَِبَمنح َيسح رُِم إاّل اَهح نُِبوَن، َوِانح ُكنحَت ال ُترح زَُ  الحُمذح غيُث َمنح يَ فح
، َوِانح اَدحَخلحَتىِن ا ََ يُؤَن ِاهلي ِانح اَدحَخلحَتىِن الّناَر َففي ذِلَك ُسُروُر َعُدوِّ َنَّةَ الحُمسح  ْلح
نح ُسُروِر َففي ذِلَك ُسُروُر نَِبيَِّك، َواَََن َوهللِا اَعحَلُم اَنَّ ُسُروَر نَبِيَِّك َاَحبُّ اِلَيحَك مِ 

َيًة ِمنحَك، َوَتصح  ََ قَ لحيب ُحبًّا َلَك، َوَخشح اَُلَك اَنح ََتحاَل ، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح ََ ديقاً َعُدوِّ
الِل وَ ِبِرتاِبَك، َواُياَنً ِبَك، َوفَ َرقاً مِ  راِم َحبِّبح نحَك، َوَشوحقاً اِلَيحَك، اي َذا اْلَح كح َِ االح

َعلح ل يف لِقاِئَك الرّاَحَة َوالحَفرََج َوالحَرراَمةَ  ِببح لِقائي، َواجح ََ َوَاحح ، اَللّ ُهمَّ ِاىَلَّ لِقاِء
َعلحين ِمنح صاِلِح َمنح بَقي َوُخذح يب َسبيلَ  ِقحين ِبصاِلِح ِمنح َمضى، َواجح  َاْلح

ِتمح َعَملي الّصاِْلنَي، َواَِعيّن َعلى نَ فحسي ِبا تُعنُي ِبِه الّصاِْلنَي َعلى اَن حُفِسِهمح، وَ  اخح
َِتَك، َواَِعيّن َعلى صاِلِح ما اَعحطَ  َنَّةَ ِبَرْحح َعلح َثوايب ِمنحهُ اْلح َسِنِه، َواجح َتين، َوثَ بِّتحين ابَِحح ي ح



قَ  تَ ن ح ، َوال تَ ُردَّين يف ُسوء اسح َتين ِمنحُه اي َربِّ الحعاَلمنَي،اي َربِّ اَُلَك  ذح اَللّ ُهمَّ ِايّن اَسح
َتين َعَليحِه َوتَ َوفَّين ِاذا تَ َوف َّ  يَ ي ح ِيين ما َاحح َتين َعَليحِه، اُياَنً ال َاَجَل لَُه ُدوَن لِقاِئَك، َاحح ي ح

َعِة يف ديِنَك، َحىّت كِّ َواب حَعثحين ِاذا بَ َعث حَتين َعَليحِه َواَبحرِىءح قَ لحيب ِمَن الّرايِء َوالشَّ   َوالسُّمح
مِ  ماً يف ُحرح َك، َيُروَن َعَملي خاِلصاً َلَك، اَللّ ُهمَّ اَعحِطين َبصريًَة يف ديِنَك، َوفَ هح

 َوِفقحهاً يف 

 :دعاء السحر

 اخلامس : قال الّشيخ أيضاً تدعو يف الّسحر هبذا الّدعاء :

عحَميت، َواي غاَييت يف يت، َواي َولِّيي يف نِ اي ُعدَّيت يف ُكرحَبيت، َواي صاِحيب يف ِشدَّ 
رح ل َرغحَبت ي، اَنحَت الّساتُِر َعوحَريت، َوالحُمؤحِمُن َروحَعيت، َوالحُمقيُل َعث حَريت، فَاغحفِ 
اَُلَك ُخُشوَ  االُياِن قَ بحَل ُخُشوِ  الّذلِّ يف الّناِر، اي  واِحُد َخطيَئيت، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَسح

عحطي َمنح َصَمُد اي َمنح ملَح يَِلدح َوملَح يُوَلدح َوملَح َيُرنح َلُه ُكفواً َاَحٌد، اي َمنح ي ُ  اي َاَحُد اي
أَلحُه تَ َفضُّاًل مِ  ريحِ َمنح ملَح َيسح نحُه وََكَرماً، ِبَرَرِمَك َسأََلُه حَتَنُّناً ِمنحُه َوَرْححًَة، َويَ ب حَتِدُئ اِبخلَح

 َِ َةً واِسَعًة جاِمَعةً اَب ح  اّلدائِِم َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُلُغ هِبا َخي حَر ُُمَمَّد، َوَهبح ل َرْحح
ُت ف تَ غحِفُرََ ِلما تُ بحُت اِلَيحَك ِمنحُه مُثَّ ُعدح ِخَرِة، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح ََ نحيا َواالح يِه، الدُّ

َهَك َفخاَلَطين فيِه ما لَيحَس  تَ غحِفُرََ ِلُرلِّ َخريح اََردحُت بِِه َوجح َك، اَللّ ُهمَّ َصلِّ لَ َوَاسح
ََ اي َكرمُي، اي  َِ ُُمَمَّد َواعحُف َعنح ظُلحمي َوُجرحمي حِبِلحِمَك َوُجوِد َعلى ُُمَمَّد َوآِل

ءَ فَ وحَقُه، َوَدَن فَ  َفُد َنئُِلُه، اي َمنح َعال َفال َشيح ال َشيءَ َمنح ال ََييُب سائُِلُه، َوال يَ ن ح
ِر ِلُموسى،ُدونَُه، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد وآِل ُمَُ  َلَة  مَّد َوارحَْححين، اي فاِلَق الحَبحح اللَّيَلَة اللَّي ح

رح قَ لحيب ِمَن النِّفاِق، َوَعَملي ِمنَ  َلَة، الّساَعةَ الّساَعةَ الّساَعَة، اَللّ ُهمَّ َطهِّ  الّرايِء، اللَّي ح
ِيانَِة، فَِانََّك تَ عحَلُم خ عحنُيِ َوما ُُتحِفي اَوِلساين ِمَن الحَرِذِب، َوَعيحين ِمَن اخلح ََ ئَِنَة االح

َتجرِي ِبَك ِمَن  الصُّدوِر اي َربِّ هذا َمقاُم الحعاِئِذ ِبَك ِمَن الّناِر، هذا َمقاُم الحُمسح
اِرِب اِلَيحَك ِمَن الّناِر،  َتغيِث ِبَك ِمَن الّناِر، هذا َمقاُم اهلح النَّاِر، هذا َمقاُم الحُمسح

َربِِّه، هذا َمقامُ الحباِئِس  طيَئِتِه َويَ عحَِتُِف ِبَذنحِبِه َويَ ُتوُب ِاىلهذا َمقامُ َمنح يَ ُبوءُ َلَك ُِبَ 
ُروِب، هذا  ُمحُزوِن الحَمرح ََ َتجرِي، هذا َمقاُم الح اِئِف الحُمسح الحَفقرِي، هذا َمقاُم اخلح



تَ وح  ُموِم، هذا َمقاُم الحَغريِب الحَغريِق، هذا َمقاُم الحُمسح ِش حِ َمقاُم الحَمغحُموِم الحَمهح
، َوال ِلَضعحِفِه ُمَقوِّاًي ِاالّ  َرََ ُد ِلَذنحِبِه غاِفرًا َغي ح ا اَنحَت، الحَفرِِق، هذا َمقاُم َمنح ال جيَِ
هي اِبلّناِر بَ عحَد ُسُجو  ، اي هللاُ اي َكرمُي، ال حُتحرِقح َوجح ََ ِه ُمَفّرِجاً ِسوا دي َلَك َوال هِلَمِّ

ُد َوالحَمنُّ َوالت َّفَ َوتَ عحفريي ِبَغريحِ َمنٍّ ِميّن َعَليحكَ  َمح ضُُّل َعليَّ ارحَحمح َايح ، َبلح َلَك اْلح
لحدي َوتَ َبدَُّد َضعحفي َوِقلََّة حيَليت َورِقََّة جِ )حىّت ينقطع النفس( َايح َربِّ   َربِّ 

ي، َوَجزَ  َشيت يف قَ ربح َديت َوَوحح عي اَوحصال َوتَناثُ َر ْلَحمي َوِجسحمي َوَجَسدي، َوَوحح
َرِة وَ ِمنح َصغريِ  سح ِ، َوااِلغحِتباَط َيوَم اْلَح اَُلَك اي َربِّ قُ رََّة الحَعنيح النَّداَمِة،  الحَبالِء، َاسح

اَلُ  رَبِ، َاسح كح ََ َودُّ الحُوُجوُه، آِميّن ِمَن الحَفزَِ  االح ِهي اي َربِّ يَ وحَم َتسح َك بَ يِّضح َوجح
بحصاُر، وَ  ََ رى يَ وحَم تُ َقلَُّب الحُقُلوُب َواالح رى ِعنحَد فِ الحُبشح ُد هلِل الحُبشح َمح نحيا، اْلح راِق الدُّ

ُد هلل الَّذي اَ  َمح رًا لِيَ وحِم فاَقيت، َاْلح ُه ُذخح دحُعوُه الَّذي اَرحُجوُه َعوحًَن يف َحيايت، َواُِعدُّ
ُد هلِل الَّذي اَرحُجوهُ وَ  َمح َرُه خَلَيََّب ُدعائي، َاْلح َرُه َولوح َدَعوحُت َغي ح  اَرحُجو الَوال اَدحُعو َغي ح

ُمحِسِن اُلمجح  َُ ُد هلِل الحُمنحِعِم الح َمح َلَف َرجائي، َاْلح خح ََ َرهُ اَل َرهُ َوَلوح َرَجوحُت َغي ح ِمِل َغي ح
َتهى   راِم َوِلُّ ُكلِّ نِعحَمة، َوصاِحُب ُكلِّ َحَسَنة، َوُمن ح الِل وااِلكح الحُمفحِضِل ِذي اْلَح

ارحزُقحين الحَيقنَي َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد وَ  ُكلِّ َرغحَبة، َوقاضي ُكلِّ حاَجة، اَللّ ُهمَّ 
، َحىّت  ََ ََ يف قَ لحيب، َواقحَطعح َرجائي َعمَّنح ِسوا َن الظَّنِّ ِبَك، َواَثحِبتح َرجاِء  ُوحسح
و  َرََ َوال اَِثَق ِااّل ِبَك اي َلطيفًا ِلما َتشاُء احُلُطفح ل يف ََجيِع َاحح ال ال اَرحُجو َغي ح

، اي َربِّ ارحَحمح بُّ َوتَ رحضى، اي َربِّ ِايّن َضعيٌف َعَلى الّناِر َفال تُ َعذِّبحين ابلّنارِ ِبا حتُِ 
َضعيٌف  ُدعائي َوَتضرُّعي َوَخوحيف َوُذّل َومحسَرَنيت َوتَ عحويذي َوتَ لحوِيذي، اي َربِّ ِاينّ 

أَُلُك اي َربِّ بِ  نحيا َواَنحَت واِسٌع َكرمٌي، َاسح َرِتَك ُقوَّتِ َعنح طََلِب الدُّ َك َعلى ذِلَك َوُقدح
ري هذا َويَ وحم ََ َعنحُه َوحاَجيت اِلَيحِه اَنح تَ رحزَُقين يف عامي هذا َوَشهح ي َعَليحِه َوِغنا
 هذا َوساَعيت هِذِه رِزحقًا تُ غحنيين ِبِه َعنح َتَرلُُّف ما يف اَيحدي الّناِس ِمنح رِزحِقكَ 

الِل الطَّيِِّب، َايح َربِّ ِمنحكَ  ََ اَرحُجو َواَ  اْلَح ل اَطحُلُب َواِلَيحَك اَرحَغُب وِااّي نحَت اَهح
ُت نَ فحس َرََ َوال اَِثُق إالّ ِبَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، َايح َربِّ ظََلمح ي ذِلَك، ال اَرحُجو َغي ح
َئ رِ فَاحغِفرح ل َوارحَْححين َوعاِفين، اي ساِمَع ُكلِّ َصوحت، َواي جاِمَع ُكلِّ فَ وحت، َواي اب
صح  ََ َتِبُه َعَليحِه االح واُت، الن ُُّفوِس بَ عحَد الحَموحِت، اي َمنح ال تَ غحشاُه الظُُّلماُت، َوال َتشح



َغُلُه َشيٌء َعنح َشيء، اَعحِ  ُُمَمَّداً َصلَّى هللُا َعَليحِه وآلِِه اَفحَضَل ما سَ  أََلَك َوال َيشح
ُؤوٌل َلُه ِاىل يَ وحِم الح َواَفحَضَل ما ُسِئلحَت َلُه، َواَفحَضَل ما اَنحَت مَ  ِقياَمِة، َوَهبح ِلَ سح

ِتمح ل ُِبَريح َحىّت ال َتُضرَّيِن الذُّ  نُوُب، اَللّ ُهمَّ الحعاِفَيَة َحىّت تُ َهنَِّئين الحَمعيَشَة، َواخح
َأَل َاَحدًا َشيحئاً، اَللّ ُهمَّ َصّل َعلى ُُمَمَّد َوآلِ  َت ل َحىّت ال َاسح ين ِبا َقَسمح  َرضِّ

ًَة ال تُ َعذُِّبين بَ عحَدها اََبداً ُمَُ  َِتَك، َوارحَْححين َرْحح نحيا  مَّد َواف حَتحح ل َخزاِئَن َرْحح يف الدُّ
ِقُرين ِاىل َاحَ  ِلَك الحواِسِع رِزحقاً َحالالً طَيِّباً ال تُ فح د بَ عحَدُه َواالِخَرِة، َوارحزُقحين ِمنح َفضح

راً َواِلَ  ، تَزيُدين ِبذِلَك ُشرح ََ ََ ِغنًا َوَتعفُّفاً، يحَك فاَقًة َوفَ قحراً، َوِبَك َعمَّنح ِسواِسوا
َتِدُر َصلِّ َعلى ُُمَمَّد وَ  آِل اي ُُمحِسُن اي جُمحِمُل، اي ُمنحِعُم اي ُمفحِضُل، اي َمليُك اي ُمقح

ِفين الحُمِهمَّ ُكلَُّه، َواقحِض ل اِبْلحُسحىن، َوابِرَح ل يف ََجيِع اُُموري ، َواقحِض ُُمَمَّد َواكح
رح ل ما َاخاُف تَ عحسريَُه، فَِانَّ تَ يحسرَي ما َاخافُ   ل ََجيَع َحواِئجي، اَللّ ُهمَّ َيسِّ

ٌل َيسرٌي، َوَسهِّلح ل ما َاخاُف ُحزونَ َتُه، َونَ فِّسح َعيّن ما َاخاُف  تَ عحسريَهُ َعَليحَك َسهح
َتُه، اي اَرحَحَم ا َاخاُف بَِلي َّ ضيَقُه، وَُكفَّ َعيّن ما َاخاُف ََهَُّه، َواصحِرفح َعيّن م

َيًة ِمنحَك، َوَتصحديقاً َلَك، َواُياَنً   ِبَك، الرَّاِْحنَي، اَللّ ُهمَّ امحالَ قَ لحيب ُحّباً َلَك، وَخشح
راِم، اَللّ ُهمَّ ِانَّ َلَك ُحُقوقاً فَ تَ  الِل َوااِلكح َصدَّقح وفَ َرقاً ِمنحَك، َوَشوحقاً اِلَيحَك اي َذا اْلَح

، َولِلّناِس ِقَبلي تَِبعاٌت فَ َتحمَّلحها َعيّن، َوَقدح اَوحَجبحَت ِلُرلِّ هِبا عَ  َضيحف ِقرًى،  َليَّ
َنَِّة اي َوّهاَب الحَمغح  َنََّة، اي َوّهاَب اْلح َلَة اْلح ِفَرِة، َوال َواَََن َضي حُفَك، فَاحجَعلح ِقراَي اللَّي ح

 َحوحَل َوال قُ وََّة إالّ ِبَك .

اء ادريس الذي رواه الّشيخ والّسيد فليطلب من كتاب الّسادس : تدعو بدع
 . املصباح أو كتاب االقبال

الّسابع : أن تدعو هبذا الدعاء الذي هو أخصر أدعية السّحر وهو مروي يف 
 االقبال :

تَ غَ  َزعي ِعنحَد ُكرحَبيت، َواي َغوحثي ِعنحَد ِشدَّيت اِلَيحَك َفزِعحُت، َوِبَك اسح ثحُت، َوِبَك اي َمفح
ََ َوال اَطحُلُب الحَفرََج إالّ ِمنحَك، فَاَِغثحين َوفَ رِّجح َعيّن، اي مَ  ُت ال اَُلوذُ ِبِسوا َبُل ُلذح نح يَ قح

الحَرثرَي، اِنََّك اَنحَت  ِمينِّ الحَيسرَي َواعحُف َعينِّ  الحَيسرَي، َويَ عحُفو َعِن الحَرثرِي، اِق حَبلح 



اَُلَك اُياًَن تُباِشرُِبِه قَ لحيب، َويَقينًا َحىّت   اَعحَلَم اَنَُّه َلنح الحَغُفوُر الرَّحيُم، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
َت ل اي اَرح  ين ِمَن الحَعيحِش ِبا َقَسمح َم الرّاِْحنَي، حَ ُيصَيبين إاّل ما َكتَ بحَت ل، َوَرضِّ

اَييت يف اي ُعدَّيت يف ُكرحَبيت، َواي صاِحيب يف ِشدَّيت، َواي َولّيي يف نِعحَميت، َواي غ
 َخطيَئيت َرغحَبيت، اَنحَت الّساتُِر َعوحَريت، َواالحِمُن َروحَعيت، َوالحُمقيُل َعث حَريت، فَاغحِفرح ل

 اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .

 هبذه الّتسبيحات املرويّة يف االقبال : الثّامن : وتسّبح أيضاً 

 ُسبحح اَن َمنح يَ عحَلُم َجوارَِح الحُقُلوِب، ُسبحح اَن َمنح ُُيحصي َعَدَد الذُّنُوِب، ُسبحح انَ 
َرضنَي، ُسبحح اَن الرَّبِّ الحَوُدودِ  ََ ، َمنح ال ََيحفى َعَليحِه خاِفَيٌة يف السَّماواِت َواالح

عحَظِم، ُسبحح اَن َمنح ال يَ عحتَ ُسبحح اَن الحَفرحِد الحوِتح  ََ دي َعلى ِر، ُسبحح اَن الحَعظيِم االح
رحِض اِبَلحواِن الحَعذاِب، ُسبحح اَن  ََ َل االح ِل مَمحَلَرِتِه، ُسبحح اَن َمنح ال يُؤاِخُذ اَهح اَهح

َواِد، سُ  َبّاِر اْلح َّناِن الحَمنّاِن، ُسبحح اَن الرَُّؤوِف الرَّحيِم، ُسبحح اَن اْلح ح اَن الحَررمِي بح اْلح
َليِم، ُسبحح اَن الحَبصرِي الحَعليِم، ُسبحح اَن الحَبصرِي الحواِسِع، ُسبحح اَن هللِا عَ  لى اِقحباِل اْلح

اِل النَّهاِر، ُسبحح اَن هللِا َعلى اِدحابِر النَّهاِر، ُسبحح اَن هللِا َعلى ِادحابِر اللَّيحِل واِقحب
 ََ ُد َوالح َمح ، جمحُد َوالحَعَظمُة َوالحِررِبايءُ َمَع ُكلِّ نَ َفس، وَُكلِّ النَّهاِر، َوَلُه اْلح  طَرحَفِة َعنيح

َُمة َسَبَق يف ِعلحِمِه ُسبححاَنَك، ِماَل ما َاححصى ِكتاُبَك، ُسبححاَنَك زِنََة  َح وَُكلِّ َل
 َعرحِشَك، ُسبححاَنَك ُسبححاَنَك ُسبححاَنَك .

سن أن ترون عقيب ما تسحر، واعلم اّن نّية الّصوم على ما ذكره العلماء ُي
ومن اْلائز أن ينوي الّصوم يف أي وقت كان من الّليل ويرفي يف النّية انّه 
يعلم ويقصد أن يصوم هنار الغد هلل تعاىل، وأن ُيسك فيه عن املفطّرات وينبغي 

 أن ال يد  صالة الّليل يف االسحار وأن ال يَِت التهّجد فيها .

  ل أيّام شهر رمضانالِقسُم الّرابُع : في أعما

وهي اُمور : أّوهلا : أن يدعو كّل يوم هبذا الّدعاء الذي رواه الّشيخ ، كما رواه 
 الّسيد :



ُر َرَمضاَن الَّذي اَن حزَلحَت فيِه الحُقرآَن ُهدًى لِلنَّاِس َوبَ يِّنات ِمنَ   اَللّ ُهمَّ هذا َشهح
ياِم، َوهذا شَ  ُر الصِّ رقاِن، وهذا َشهح ُدى َوالحفح رُ اهلح ُر الحِقياِم، َوهذا َشهح  ااِلَنبَِة، هح

ُر الحِعتحِق ِمَن النّ  ُر الحَمغحِفَرةِ َوالرَّْححَِة، َوهذا َشهح ُر الت َّوحبَِة، َوهذا َشهح اِر َوالحَفوحِز َوهذا َشهح
ر، اَللّ هُ  ٌر ِمنح اَلحِف َشهح ِر الَّيت ِهَي َخي ح َلُة الحَقدح ٌر فيِه لَي ح َنَِّة، َوهذا َشهح َفَصلِّ  مَّ اِبْلح

ين في ُه ل َوَسلِّمح ِه، َعلى ُُمَمَّد وآِل ُُمَمَّد، َواَعِّين َعلى ِصياِمِه َوِقياِمِه، َوسلِّمح
لياِئَك َصلَّى َواَِعيّن َعَليحِه اِبَفحَضِل َعوحِنَك، َوَوفِّقحين فيِه ِلطاَعِتَك َوطاَعِة َرُسوِلَك واَ  وح

، َوفَ ّرِغحين فيِه لِِعبادَ  َك، َواَعحِظمح ل فيِه الحبَ رََكَة، ِتَك َوُدعاِئَك َوِتالَوِة ِكتابِ هللاُ َعَليحِهمح
فِ  ِسنح ل فيِه الحعاِفَيَة، َوَاِصحَّ فيِه َبَدين، َواَوحِسعح ل فيِه رِزحقي، َواكح ين فيِه ما َوَاحح
َتِجبح فيِه ُدعائي، َوبَ لِّغحين َرجائي، اَللّ ُهمَّ َصّل َعلى ُُمَمَّد وَ  ِل ُُمَمَّد، آأََهَّي َواسح
َلةَ  َوَة َوالحَغفح َرَة َوالحَقسح َوالحِغرََّة،  واَذحِهبح َعيّن فيِه النُّعاَس َوالحَرَسَل َوالسَّاَمَة َوالحَفت ح

ط زاَن َوااَلعحراَض َوااَلمحراَض َواخلَح ُُموَم َوااَلحح قاَم َواهلح ااي َوَجنِّبحين فيِه الحِعَلَل َوااَلسح
َد َوالحَبالء َوالت َّ َوالذُّنُوَب، َواصحِرفح عَ  َهح َعَب َوالحِعناَء يّن فيِه السُّوَء َوالحَفحشاَء َواْلح

ين فيِه ِمَن الشَّ  يحطاِن اِنََّك َْسيُع الدُّعاِء، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَِعذح
َوَسِتِه وَ  ِخِه َوَوسح ِثِه َونُ فح زِِه َونُ فح رِِه ت َ الرَّجيِم َوََهحزِِه َوَلمح ثحبيِطِه َوَبطحِشه وََكيحِدِه َوَمرح

زَابِِه َواَتحبا َنِتِه َوَشرَِكِه َوَاحح لِيائِِه َوحبائِِلِه َوُخَدِعِه َواَمانِيِِّه َوُغُرورِِه َوِفت ح ياِعِه َواَوح ِعِه واَشح
قحنا ِقياَمهُ َوِصياَمهُ زُ َوُشرَكائِِه َوََجيِع َمراِئِدِه، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوارح 

اً َواححِتساابً  ماَل ما يُ رحضيَك َعيّن َصربح ِترح  َواُياَنً َوبُ ُلوَغ ااَلَمِل فيِه َويف ِقياِمِه، َواسح
ِر الحَعظيِم اي َربَّ   الحعاَلمنَي، َويَقيناً، مُثَّ تَ َقبَّلح ذِلَك ِميّن اِباَلضحعاِف الحَرثريَِة، وااَلجح

تِ اَللّ ُهمَّ َصلِّ عَ  رََة واْلّد َواالجح جَّ َوالحُعمح هاَد َوالحُقوََّة لى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوارحزُقحين اْلَح
ُبوَل َوالرَّغحبَ  َر الحَمقح َي ح َبةَ َوالتََّضرَُّ  والنَّشاَط وااِلَنبَةَ والت َّوحبَةَ ولِلتوفيحق والحُقرحبَةَ واخلح ةَ والرَّهح

َق اللِّساِن، َوالحَوَجَل ِمنحكَ واخلحُُشوَ  َوالرِّقََّة، والنِّيَّ  ، َوالرَّجاَء َلَك، َة الّصاِدَقَه، َوِصدح
ُبوِل َوالت َّوَكَُّل َعَليحَك، َوالثَِّقَة ِبَك، َوالحَورََ  َعنح َُمارِِمَك، َمَع صاِلِح الحَقوحِل، َومَ  قح

َتجاِب الدَّعحَوِة، َوال حَتُلح ب َ  َ شيء ِمنح ذِلَك يح السَّعحي، َوَمرحُفوِ  الحَعَمِل، َوُمسح ين َوبَ نيح
يان، َبلح اِبلتَّعاهُ  َلة َوالِنسح ِد بَ َعَرض َوال َمَرض َوال َهمٍّّ َوال َغمٍّّ َوال ُسقحم َوال َغفح

ََ ِبَرْححَ  ََ َوَوعحِد ِد ِتَك اي اَرحَحَم والتََّحفُِّظ َلَك َوفيَك، َوالّرِعايَِة ِْلَقَِّك، َوالحَوفاِء بَ َعهح



قحِسُمهُ ُهمَّ َصّل َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواقحِسمح ل فيِه اَفحَضَل ما ت َ الرّاِْحنَي، اَللّ 
ََ الحُمَقرَّبنَي، ِمنَ  لِياَء ََ الّصاِْلنَي، َواَعحِطين فيِه اَفحَضَل ما تُ عحطي اَوح َِة لِعباِد  الرَّْحح

ِو َوالحَمغحِفَرِة  ِة، َوالحعاِفَيِة َوالحُمعافاِة، َوالحِعتحِق الّداِئمَ َوالحَمغحِفَرِة والتََّحنُِّن َوااِلجابَِة َوالحَعفح
نحيا َواالحِخَرِة، اَللّ ُهمَّ َصّل َعلى ُُمَمَّد َنَِّة، َوَخريحِ الدُّ َوآِل  ِمَن الّناِر، َوالحَفوحِز اِبْلح
َرََ ِاىَلَّ فيه َنزالً  ََتَك َوَخي ح َعلح ُدعائي فيِه اِلَيحَك واِصاًل، َوَرْحح َوَعَملي  ،ُُمَمَّد، َواجح
ُروراً، َوَذنحيب فيِه َمغحُفوراً، َحىّت َيُروَن َنص ُبواًل، َوَسعحيي فيِه َمشح ييب فيِه فيِه َمقح
فَ َر، اَللّ ُهمَّ َصّل َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوَوفِّقحين ف ثَ َر، َوَحّظي فيِه ااَلوح َلِة االَكح يِه لَِلي ح

ِر َعلى اَفحَضِل حال حتُِبُّ اَ  لِياِئَك،الحَقدح َواَرحضاها َلَك،  نح َيُروَن َعَليحها َاَحٌد ِمنح اَوح
ر، َوارحزُقحين فيها اَفحَضَل ما َرَزقحَت َاَحداً ممَّ  اً ِمنح اَلحِف َشهح َعلحها ل َخريح نح بَ لَّغحَتُه مُثَّ اجح

َتُه هِبا، َواحجَعلحين فيها ِمنح ُعَتقاِئَك ِمنح َجَهنََّم، وطُ  َرمح قاِئَك ِمَن الّناِر، لَ ِااّيها َواَكح
مَّد َوُسَعداِء َخلحِقَك ِبَغحِفَرِتَك َوِرضحواِنَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، اَللّ ُهمَّ َصّل َعلى ُمَُ 
ِتهاَد، والحُقوََّة َوالنَّشاَط، َوما حتُِ  دَّ َواالجح رَن هَذا اْلِح بُّ َوآِل ُُمَمَّد، َوارحزُقحنا يف َشهح

ِع َوالحَوتحِر، َوربَّ َشهح  َوتَ رحضى، اَللّ ُهمَّ  ر، َوالشَّفح ِر َولَيال َعشح ِر َرَمضاَن، َربَّ الحَفجح
رافيَل َوِعزحرائيلَ  َرئيَل َوميرائيَل وِاسح َوََجيِع  َوما اَن حزَلحَت فيِه ِمَن الحُقرآِن، َوَربَّ َجب ح

ح اَق وَ  اعيَل َوِاسح عحُقوَب، َوربَّ ُموسى ي َ الحَمالِئَرِة الحُمَقرَّبنَي، َوربَّ اِبحراهيَم َوِاْسح
َك َعَليحِه َوَعَليحِهمح َوعيسىَوَجيِع النَِّبّينَي َوالحُمرحَسلنَي، َوربَّ ُُمَمَّد خاَتَِ النَِّبيِّنَي َصَلواتُ 
اَُلَك حِبَقَِّك َعَليحِهمح َوحِبَقِِّهمح َعَليحَك، َوحِبَقَِّك الحَعظيِم لَ  ّما َصلَّيحَت َعَليحِه َاَجحَعنَي، َوَاسح

 ال َسَخَ  َوآلِِه َوَعَليحِهمح َاَجحَعنَي، َوَنظَرحَت ِاَلَّ َنظحَرًة َرحيَمًة تَ رحضى هِبا َعيّن رِضىً 
ِنيَّيت َوِاراَديت َتين ََجيَع ُسؤحل َوَرغحَبيت َواُمح ، َوَصَرفحَت َعيّن ما َعَليَّ بَ عحَدُه اََبداً، َواَعحطَي ح

َذُر َوَاخاُف َعلى نَ فحسي َرُه َوَاحح و  اَكح لي َومال َوِاخح اين َوما ال َاخاُف، َوَعنح اَهح
تَ غحِفريَن، َواغحِفرح َوُذرِّيَّيت، اَللّ ُهمَّ اِلَيحَك فَ َررحَن ِمنح ُذنُوبِنا فَ اِوَن اتئِبنَي َوُتبح َعَليحنا ُمسح 
ِلمنَي، َوال َُتحُذلحنا ر  َتسح َتجرييَن، َوَاِجرحَن ُمسح َن ُمسح ِهبنَي، وآِمنّا الَنا ُمَتعوِّذيَن، َواَِعذح

 اَنحَت راِغبنَي، َوَشفِّعحنا سائِلنَي، َواَعحِطنا اِنََّك َْسيُع الدُّعاِء َقريٌب جُميٌب، اَللّ ُهمَّ 
َأِل الحعحباُد ِمث حَلَك كَ  ََ َوَاَحقُّ منح َسَأَل الحَعبحُد رَبَُّه َوملَح َيسح َرمًا َوُجوداً، َريبِّ َواَََن َعبحُد

وَي ا َتغيثنَي، لّسائِلنَي، َواي ُمن حَتهى حاَجِة الرّاِغبنَي، َواي ِغياَث الحمُ اي َموحِضَع َشرح سح



َتصحرِخنيَ  ارِبنَي، َواي َصريَخ الحُمسح ، َواي َواي جُميَب َدعحَوِة الحُمضحطَرِّيَن، َواي َملحَجَا اهلح
ُروبنَي، َواي فارَِج َهمِّ الح  َعفنَي، َواي كاِشَف َكرحِب الحَمرح َتضح ُمومنَي، َواي  مَ َربَّ الحُمسح هح

 
َ
ُن اي َرحيُم اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي )َواي َاهللُ امل ُنون كاِشَف الحَررحِب الحَعظيِم اي َاهللُ اي َرْحح رح
ِ، الحُمرحَتدي اِبلحِرربحِايِء( َصّل َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواغحِفرح ل ذُ  نُويب ِمنح ُكلِّ َعنيح

رايف َعلى نَ فحسي، َوارحزُقحين ِمنح َوُعُيويب َوِاساَءيت َوظُلح  ِلَك  مي َوُجرحمي َوِاسح َفضح
، َواعحُف َعيّن َواغحِفرح ل ُكلَّ ما َسَلَف ِمنح ذُ  ُرََ َِتَك فَِانَُّه ال َُيحِلُرها َغي ح نُويب، َوَرْحح
تُ رح َعَليَّ َوَعلى واِلديَّ َوَوَلدي َوقراَبيت ري، َواسح ين في ما بَِقَي ِمنح ُعمح ِل  َواعحِصمح َواَهح
نحيا َواالحِخَرةِ  فَِانَّ  ُحزاَنيت َوَمنح كاَن ِميّن ِبَسبيحل ِمَن الحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت يف الدُّ

ََ َواَنحَت واِسُع الحَمغحِفَرِة، َفال ُُتَيِّبحين اي َسيِّدي، َوال تَ رُ  دَّ ُدعائي َوال ذِلَك ُكلَُّه بَِيِد
َعَل ذ َتجيَب ل ََجيَع ما َسأَ َيدي ِاىل ََنحري َحىّت تَ فح لحُتَك، َوَتزيَدين ِلَك يب، َوَتسح

ِلَك فَِانََّك َعلى ُكلِّ َشيء َقديٌر، َوََنحُن اِلَيحَك راِغُبوَن، اَللّ ُهمَّ َلَك ا اُء ِمنح َفضح اَلْسح
ِم هللا َك ِبسح اَُلَك اِبْسِح ثاُل الحُعلحيا، َوالحِرربحِايُء َواالالُء، َاسح الرَّْحح ِن  اْلحُسحىن، َوااَلمح
َلِة تَ نَ زَُّل الحَمالِئَرِة َوالرُّوِح فيها اَ  نح ُتَصلَِّي الرَّحيِم ِانح ُكنحَت َقَضيحَت يف هِذِه اللَّي ح

ي يف السَُّعداِء، َوُروحي َمَع الشَُّهداِء،  َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح ََتحَعَل اْسح
باِشُر بِِه قَ لحيب، َواُياَنً ُفوَرًة َواَنح تَ َهَب ل يَقيناً تُ َوِاححساين يف ِعلِّّينَي، َوِاساَءيت َمغح 

نحيا َحَسَنًة َوىِف  َت ل، َوآِتين يف الدُّ ، َوِرضًى ِبا َقَسمح َحَسَنًة َوِقىن  ال َيُشوبُُه َشك 
َلِة تَ نَ زَُّل الحَمل اِئَرِة وَ  لرُّوِح فيها اَعذاَب الّناِر، َوِانح ملَح َتُرنح َقَضيحَت يف هِذِه اللَّي ح

َن ِعباَدِتكَ  َرََ َوطاَعَتَك َوُحسح َرََ َوُشرح رحين ِاىل ذِلَك، َوارحزُقحين فيها ذِكح وَصلِّ  فََاخِّ
 َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّداِبَفحَضِل َصَلواِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي اي َاَحٌد اي َصَمٌد، اي

َُممَّد  َُ َرتِِه واق حُتلح اَعحداءَ َربَّ ُُمَمَّد، اغحَضِب الحيَ وحَم ِل بحراِر ِعت ح ََ ُهمح َبَدداً، َواِل
ُهمح َاَحداً، َوال تَ غحِفرح هَلُمح اََبداً  ِر ااَلرحِض ِمن ح ِصِهمح َعَدداً، َوال َتدَ ح َعلى َظهح ، اي َوَاحح

َبِة اي َخليَفَة النَِّبّينَي اَنحَت اَرحَحُم الرّاِْحنَي الحَبديءُ الحَبديعُ  ذي لَيحَس  الَّ  َحَسَن الصُّحح
يُّ الَّذي ال َُيُوُت، اَنحَت ُكلَّ يَ وحم يف ُر الحغاِفِل، َواْلَح  َكِمثحِلَك َشيٌء، َوالّدائُِم َغي ح
اَُلَك اَنح تَ نحُصرَ  ُل ُُمَمَّد، َاسح  َشأن، اَنحَت َخليَفَة، ُُمَمَّد، َوَنِصُر ُُمَمَّد، َوُمَفضِّ

ِ  ِمنح َأوحِصياِءُُمَمَّ َوِصيَّ ُُمَمَّد، َوَخليَفَة ُُمَمَّد، َوالحقا د َصَلواُتَك َعَليحِه ئَِم اِبلحِقسح



َرََ اي ال اِل َه إاّل اَنحَت، حِبَقِّ ال اِل َه إاّل اَنحَت، صَ  ، ِاعحِطفح َعَليحِهمح َنصح لِّ َوَعَليحِهمح
َعلح عا نحيا َواالِخرَِة، َواجح َعلحين َمَعُهمح يف الدُّ َبَة اَمحري قِ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواجح

َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، وََكذِلَك َنَسبحَت نَ فحَسَك اي َسيِّدي راِنَك َوَرْحح  ِاىل ُغفح
شاءُ، اِبللَّطيِف، بَلى اِنََّك َلطيٌف، َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوالحُطفح يب ِلما تَ 

رََة يفاَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوارح  جَّ َوالحُعمح عاِمنا هذا، َوَتَطوَّلح  زُقحىِن اْلَح
نحيا  تَ غحِفُر هللَا َريبِّ َواَُتوُب اَ )مُثَّ تَ ُقول ثالثً( َعَليَّ ِِبَميِع َحواِئجي ِلالحِخرَِة َوالدُّ سح

تَ غحِفُر هللَا َريبِّ َواَُتوُب اِلَيحِه ِانَّ رَ   َرحيٌم َوُدوٌد، يّب اِلَيحِه ِانَّ َريبِّ َقريٌب جُميٌب، َاسح
تَ غحِفُر هللَا َريبِّ َواَُتوُب اِلَيحِه اِنَُّه كاَن َغّفاراً اَللّ ُهمَّ اغحِفرح ل اِنََّك اَ  رحَحُم الرّاِْحنَي، َاسح

ُت نَ فحسي فَاغحِفرح ل اِنَُّه ال يَ غحِفُر الذُّنُوَب إالّ   اَنحَت، َربِّ ِايّن َعِملحُت ُسوءاً َوظََلمح
تَ غحِفرُ  َليُم الحَعظيُم الحَرر  َاسح ، الحَقيُّوُم اْلح يُّ مُي، الحَغّفاُر هللَا الَّذي ال اِل َه إاّل ُهَو اْلَح

تَ غحِفُر هللَا ِانَّ هللَا كاَن َغُفوراً َرحيماً  نحِب الحَعظيِم َواَُتوُب اِلَيحِه، َاسح مُث تقوُل :( )لِلذَّ
أُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُمَُ  َل في ما تَ قحضي مَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح ََتحعَ اَللّ ُهمَّ إيّن َاسح

ِر ِمَن الحَقضاِء الَّذي ال يُ رَ  َلِة الحَقدح ُمحُتوِم يف لَي ح ََ ِر الحَعظيِم الح دُّ َوال َوتُ َقدُِّر ِمَن ااَلمح
ُرورِ  ، الحَمشح ُروِر َحجُُّهمح َراِم، الحَمب ح تُ َبين ِمنح ُحّجاِج بَ يحِتَك اْلح َسعحيُ ُهمح،  يُ َبدَُّل، اَنح َترح
ُهمح َسيِّئاتُ ُهمح، َواَنح ََتحَعَل في ما تَ قحضي وَ  ، الحَمغحُفوِر ُذنُوبُ ُهمح، الحُمَرفَِّر َعن ح تُ َقدُِّر اَنح

َع رِزحقي، َوتُ َؤدِّي َعيّن اَماَنيت َوَديحين، آمنَي َربَّ الحعاَلمنيَ  ري َوتُ َوسِّ ، ُتطيَل ُعمح
َعلح ل ِمنح اَمحري فَ رَ  َتسِ اَللّ ُهمَّ اجح ُب َوِمنح َحيحُث جاً َوَُمحَرجاً، َوارحزُقحين ِمنح َحيحُث َاحح

َِتُِس َوَصلِّ َعلى  َِتُِس، َوِمنح َحيحُث ال َاحح ُرسحين ِمنح َحيحُث َاحح َتِسُب، َواحح ال َاحح
 ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوَسلِّمح َكثرياً .

ّتسبيحات خره هبذه الالثّاين : وقال أيضاً تسّبح كّل يوم من شهر رمضان اىل آ
 وهي عشرة أجزاء كّل جزء ُيتوي على عشرة تسبيحات :

َُصّوِِر، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق االَ 1)
زحواِج  ( ُسبحح اَن هللِا ابرِِئ النََّسِم، ُسبحح اَن هللِا امل

بِّ  النَّوى، وَ  ُكلِّها، ُسبحح اَن هللِا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسبحح اَن هللِا فاِلِق اْلَح
ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ُكلِّ َشيء، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ما يُرى، َوما ال يُرى ُسبحح اَن 

يحَس هللِا ِمداَد َكِلماتِِه، ُسبحح اَن هللِا َربِّ الحعاَلمنَي، ُسبحح اَن هللِا السَّميِع الَّذي لَ 



َمُع ِمنح فَ وحِق َعرحِشِه م َمُع ما يف ا حَتحَت َسبحِع اََرضنيَ َشيٌء َاْسحََع ِمنحُه، َيسح ، َوَيسح
فى، وَ  رَّ َوَاخح َمُع السِّ وى َوَيسح َمُع االَننَي َوالشَّرح ِر، َوَيسح َمُع ظُُلماِت الحبَ رِّ َوالحَبحح َيسح

ُه َوساِوَس الصُُّدوِر )َويَ عحَلُم خائَِنَة ااَلعحنُيِ َوما ُُتحِفي الصُُّدوِر( َوال ُيِصمُّ َْسحعَ 
اِلِق ُسبحح اَن هللِا ابرِِئ النََّسِم، ُسبحح اَن هللِا الُمَصّوِِر، ُسبحح اَن هللِا خ (2َصوحٌت )

بِّ   ااَلزحواِج ُكلِّها، ُسبحح اَن هللِا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسبحح اَن هللِا فاِلِق اْلَح
يُرى َوما ال يُرى،  اَوالنَّوى، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ُكلِّ َشيء، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق م

 الَّذي ُسبحح اَن هللِا ِمداَد َكِلماتِِه، ُسبحح اَن هللِا َربِّ الحعاَلمنَي، ُسبحح اَن هللِا الحَبصريِ 
بحِصُر ما لَيحَس َشيٌء اَبحَصَر ِمنحُه، يُ بحِصُر ِمنح فَ وحِق َعرحِشِه ما حَتحَت َسبحِع اََرضنَي، َوي ُ 

ر ِرَُ االَبحصاَر وَ يف ظُُلماِت الحبَ رِّ َوالحَبحح رُِكُه االبحصاُر َوُهَو يُدح ُهَو اللَّطيُف ، ال ُتدح
، َوال يُواري مِ  تَ تَ ُر ِمنحِه ِبِسِتح َبرُي، ال تَ غحَشى َبَصَرُه الظُّلحَمُة، َوال ُيسح نحُه ِجداٌر، اخلح

ِلِه، وَ   قَ لحٌب ما فيِه، الَوال يَغيُب َعنحُه بَ ر  َوال حَبحٌر، َوال َيُرنُّ ِمنحُه َجَبٌل ما يف َاصح
في َتخح َتِتُ ِمنحُه َصغرٌي َوال َكبرٌي، َوال َيسح ِمنحُه َصغرٌي  َوال َجنحٌب ما يف قَ لحِبِه، َوال َيسح

رُُكمح يف ِلِصَغرِِه، َوال ََيحفى َعَليحِه َشيءٌ يف ااَلرحِض َوال يف السَّماِء، ُهَو الَّذي ُيَصوِّ 
ريُم ) ااَلرححاِم َكيحَف َيشاُء، ال اِل هَ  ( ُسبحح اَن هللاِ ابرِِئ النََّسِم، 3إالّ ُهَو الحَعزيُز اْلَح

ُسبحح اَن هللِا اُلمَصّوِِر، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ااَلزحواِج ُكلِّها، ُسبحح اَن هللِا جاِعِل 
بِّ َوالنَّوى، ُسبحح اَن هللاِ خاِلِق كُ   َشيء، لِّ الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسبحح اَن هللاِ فاِلِق اْلَح

 ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ما يُرى، َوما ال يُرى ُسبحح اَن هللِا ِمداَد َكِلماتِِه، ُسبحح اَن هللاِ 
ِدِه، َربِّ الحعاَلمنَي، ُسبحح اَن هللاِ الَّذي يُ نحِشُئ السَّحاَب الثِّقاَل، َوُيَسبُِّح الرَّعحدُ   حِبَمح

شاُء، َويُ رحِسُل الّرايَح الصَّواِعَق فَ ُيصيُب هِبا َمنح يَ َوالحَمالِئَرُة ِمنح ِخيَفِتِه، َويُ رحِسُل 
َِتِه، َويُ نَ ّزُِل الحماَء ِمَن السَّماِء ِبَرِلَمِتِه َويُ نحِبُت النَّ  َ َيَدي َرْحح راً بَ نيح َرتِِه، ُبشح باَت ِبُقدح

ُقُ  الحَوَرُق ِبِعلحِمِه، ُسبحح اَن هللِا الَّذي ال يَ عحُزُب َعنحُه ِمثحق ُل َذرَّة يف ااَلرحِض اَوَيسح
بَ ُر إالّ يف ِكتاب ُمبني ) َغُر ِمنح ذِلَك َوال اَكح ( ُسبحح اَن 4َوال يف السَّماِء، َوال َاصح

هللِا ابرِِئ النََّسِم، ُسبحح اَن هللِا اُلمَصّوِِر، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ااَلزحواِج ُكلِّها، 
بِّ وَ ُسبحح اَن هللِا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّو  النَّوى، ُسبحح اَن ِر، ُسبحح اَن هللِا فاِلِق اْلَح

هللِا خاِلِق ُكلِّ َشيء، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ما يُرى، َوما ال يُرى ُسبحح اَن هللِا ِمداَد  



 اُنحثى َكِلماتِِه، ُسبحح اَن هللِا َربِّ الحعاَلمنَي، ُسبحح اَن هللِا الَّذي يَ عحَلُم ما حَتحِمُل ُكلُّ 
ء ِعنحَدُه ِبِقحدار، عاملُ الحَغيحِب َوالشَّهوَ  اَدِة ما َتغيحُض ااَلرححاُم َوما تَ زحداُد وَُكلُّ َشيح

تَ  ُر الحُمَتعاِل، َسواءٌ ِمنحُرمح َمنح َاَسرَّ الحَقوحَل َوَمنح َجَهَر ِبِه، َوَمنح ُهَو ُمسح خحف الحَربي ح
ِ َيَديحِه َوِمنح  اِبللَّيحِل َوساِرٌب اِبلنَّهاِر، لَُه ُمَعقِّباتٌ  ِر ِمنح بَ نيح  َخلحِفِه َُيحَفظُونَُه ِمَن اَمح

ياَء، َوُُيحّي الحَموحتى، َويَ عحَلُم ما تَ ن حُقصُ  ااَلرحُض  هللِا، ُسبححاَن هللِا الَّذي ُُييُت ااَلحح
، َويُِقرُّ يف ااَلرححاِم ما َيشاُء ِاىل َاَجل ُمَسّمًى ) ُهمح  ( ُسبحح اَن هللِا ابرِئِ 5ِمن ح

 النََّسِم، ُسبحح اَن هللِا اُلمَصّوِِر، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ااَلزحواِج ُكلِّها، ُسبحح اَن هللاِ 
بِّ َوالنَّوى، ُسبحح اَن هللِا خاِلقِ    جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسبحح اَن هللِا فاِلِق اْلَح

داَد َكِلماتِِه، بحح اَن هللِا مِ ُكلِّ َشيء، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ما يُرى َوما ال يُرى، سُ 
ءُ، ُسبحح اَن هللِا َربِّ الحعاَلمنَي، ُسبحح اَن هللِا ماِلِك الحُملحِك تُ ؤحِتى الحُملحَك َمنح َتشا
َي ح  ََ اخلح ُر اِنََّك َوتَ نحزُِ  الحُملحَك ممَّنح َتشاُء، َوتُِعزُّ َمنح َتشاُء، َوُتِذلُّ َمنح َتشاُء، بَِيِد

ىَّ ء َقديٌر، ُتوِلُج اللَّيحَل يف النَّهاِر، َوُتوِلُج النَّهاَر يف اللَّ َعلى ُكلِّ َشي يحِل، ُُتحرُِج اْلَح
، َوتَ رحُزُق َمنح َتشاُء ِبَغريحِ ِحساِب ) يِّ ( 6ِمَن الحَميِِّت، َوُُتحرُِج الحَميَِّت ِمَن اْلَح

 خاِلِق ااَلزحواِج  ُسبحح اَن هللاِ ُسبحح اَن هللِا ابرِِئ النََّسِم، ُسبحح اَن هللِا الُمَصّوِِر، 
بِّ َوالنَّو  ى، ُكلِّها، ُسبحح اَن هللِا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسبحح اَن هللِا فاِلِق اْلَح

ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ُكلِّ َشيء، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ما يُرى َوما ال يُرى، ُسبحح اَن 
نحَدُه ُمفاِتُح هللِا َربِّ الحعاَلمنَي، ُسبحح اَن هللِا الَّذي عِ  هللِا ِمداَد َكِلماتِِه، ُسبحح انَ 

ُقُ  ِمنح َوَرقَ  ِر، َوما َتسح ة إالَّ الحَغيحِب ال يَ عحَلُمها إاّل ُهَو َويَ عحَلُم ما يف الحبَ رِّ َوالحَبحح
بني مُ يَ عحَلُمها، َوال َحبَّة يف ظُُلماِت ااَلرحِض َوال َرطحب َوال ايِبس إاّل يف ِكتاب 

زحواِج  ( ُسبحح اَن هللاِ ابرِِئ النََّسِم، ُسبحح اَن هللاِ اُلمَصّوِِر، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق االَ 7)
بِّ َوالنَّو  ى، ُكلِّها، ُسبحح اَن هللِا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسبحح اَن هللِا فاِلِق اْلَح

ى، ُسبحح اَن خاِلِق ما يُرى َوما ال يُر  ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ُكلِّ َشيء، ُسبحح اَن هللاِ 
هللِا ِمداَد َكِلماتِِه، ُسبحح اَن هللِا َربِّ الحعاَلمنَي، ُسبحح اَن هللِا الَّذي ال ُُيحصي 

َحَتهُ الحقائُِلوَن، َوال جَيحزي بِ آالئِِه الّشاِكُروَن الحعاِبُدوَن، َوُهَو َكما قاَل َوف َ  وحَق ما ِمدح
ِسِه َوال ُُييطوَن ِبَشئ ِمنح ِعلح نَ ُقوُل، َوهللُا سُ  ِمِه ِاالّا ِبا بححانَُه َكما اَثحىن َعلى نَ فح



( 8ُم )شاَءَوِسَع ُكرحِسيُّهُ السَّماواِت َوااَلرحَض َوال يَ ُؤُدهُ ِحفحظُُهما َوُهَو الحَعِليُّ الحَعظي
 خاِلِق ااَلزحواِج  هللاِ  ُسبحح اَن هللِا ابرِِئ النََّسِم، ُسبحح اَن هللِا الُمَصّوِِر، ُسبحح انَ 

بِّ َوالنَّو  ى، ُكلِّها، ُسبحح اَن هللِا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسبحح اَن هللِا فاِلِق اْلَح
ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ُكلِّ َشيء، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ما يُرى َوما ال يُرى، ُسبحح اَن 

عحَلُم ما يَِلُج بِّ الحعاَلمنَي، ُسبحح اَن هللِا الَّذي ي َ هللِا ِمداَد َكِلماتِِه، ُسبحح اَن هللِا رَ 
َغُلهُ   ما ىِف ااَلرحِض َوما ََيحرُُج ِمنحها َوما يَ نحزُِل ِمَن السَّماِء َوما يَ عحرُُج فيها، َوال َيشح
َغُلُه يَ  يَِلُج ىِف ااَلرحِض َوماََيحرُُج ِمنحها َعّما يَ نحزُِل ِمَن السَّماِء َوما يَ عحرُُج فيها، َوال شح

 ما يَ نحزُِل ِمَن السَّماِء َوما يَ عحرُُج فيها َعّما يَِلُج ىِف ااَلرحِض َوما ََيحرُُج ِمنحها، َوال
ء، وَ  ء َعنح َخلحِق َشيح َغُلُه َخلحُق َشىح ء َوال َيشح ء َعنح ِعلحِم َشىح َغُلُه ِعلحُم َشىح ال َيشح

ء َوال ُيساويِه َشيح  ِظ َشيح ء، َعنح ِحفح ُظ َشيح ٌء لَيحَس َكِمثحِلِه ٌء َوال يَ عحِدلُُه َشيح ِحفح
ءٌ َوُهَو السَّميُع الحَبصريُ ) ، ( ُسبحح اَن هللاِ ابرِِئ النََّسِم، ُسبحح اَن هللاِ اُلمَصّوِرِ 9َشيح

 اَن ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ااَلزحواِج ُكلِّها، ُسبحح اَن هللِا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسبحح
بِّ َوالنَّوى، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ُكلِّ َشيء، ُسبحح اَن هللِا خالِ  هللِا فاِلقِ  ِق ما اْلَح

 اَن يُرى َوما ال يُرى، ُسبحح اَن هللاِ ِمداَد َكِلماتِِه، ُسبحح اَن هللاِ َربِّ الحعاَلمنَي، ُسبحح
ِنَحة، َمثحىن َوُثالَث جح هللاِ فاِطِر السَّماواِت َوااَلرحِض، جاِعِل الحَمالِئَرِة ُرُسالً اُول اَ 

َلحِق ما َيشاءُ ِانَّ هللاَ َعلى ء َقدي َوُرابَ ، يَزيُد ىِف اخلح َتِح هللاُ لِلّناِس ُكلِّ َشيح ٌر، ما يَ فح
ريُم ِمنح َرْححَة َفال ممُحِسَك هَلا، َوما ُُيحِسُك َفال ُمرحِسَل لَُه ِمنح بَ عحِدِه َوُهَو الحَعزيُز اْلحَ 

اِلِق ابرِىِء النََّسِم، ُسبحح اَن هللِا اُلمَصّوِِر، ُسبحح اَن هللِا خ ( ُسبحح اَن هللاِ 10)
بِّ   ااَلزحواِج ُكلِّها، ُسبحح اَن هللِا جاِعِل الظُُّلماِت َوالنُّوِر، ُسبحح اَن هللِا فاِلِق اْلَح

رى، يُ  َوالنَّوى، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ُكلِّ َشيء، ُسبحح اَن هللِا خاِلِق ما يُرى َوما ال
عحَلُم ُسبحح اَن هللِا ِمداَد َكِلماتِِه، ُسبحح اَن هللِا َربِّ الحعاَلمنَي، ُسبحح اَن هللِا الَّذي ي َ 

ما ىِف السَّماواِت َوما ىِف ااَلرحِض، ما َيُروُن ِمنح َْنحوى َثالثَة إالّ هَو راِبُعُهمح، َوال 
ثَ َر إالّ ُهَو َمَعُهمح اَ ََخحَسة ِاالّا ُهَو ساِدُسُهمح، َوال اَدحىن ِمنح ذلِ  ي حَنما كانُوا، َك َوال اَكح

ء َعليٌم .  مُثَّ يُ نَ بِّئُ ُهمح ِبا َعِمُلوا يَ وحَم الحِقياَمِة ِانَّ هللاَ ِبُرلِّ َشيح

 الثّالث : وقاال أيضاً: تصّلي يف كّل يوم من رمضان على الّنيب تقول :



ِه َوَسلُِّموا ِانَّ هللَا َوَمالِئَرَتُة ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ اي اَي َُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَليح 
ليما، لَب َّيحَك اي َربِّ َوَسعحَديحَك َوُسبححاَنَك، اَللّ ُهمَّ َصّل َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُمَُ  مَّد، َتسح

َت َعلى اِبحراهيَم وَ َوابِرََ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، كَ  آِل اِبحراهيَم ما َصلَّيحَت َوابرَكح
اهيَم اِنََّك َْحيٌد جَميٌد، اَللّ ُهمَّ ارحَحمح ُُمَمَّداً َوآِل ُُمَمَّد َكما َرِْححَت اِبحراهيَم وآَل اِبحر 

َت عَ  ى نُوح ىِف لاِنََّك َْحيٌد جَميٌد، اَللّ ُهمَّ َسلِّمح َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َكما َسلَّمح
ُننح َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َكما َمنَ نحَت َعلى ُموسى َوهاُروَن،  الحعاَلمنَي، اَللّ ُهمَّ امح

َتنا بِِه اَلّلُهمَّ َصّل َعلى ُُمَمَّد َوآِل  اَللّ ُهمَّ َصّل َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َكما َشرَّف ح
ُه َمقامًا َُمحُموداً َصّل َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواب حَعثح  ُُمَمَّد َكما َهَدي حَتنا بِِه، اَللّ ُهمَّ 

 اَوح يَ غحِبطُُه بِِه ااَلوَُّلوَن َواالِخُروَن، َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه السَّالُم ُكلَّما طََلَعتح َُشحسٌ 
، َعلى  ٌ اَوح بَ َرَقتح ، َعلى ُُمَمَّد وآلِِه السَّالُم ُكلَّما طََرَفتح َعنيح مَّد َوآلِِه ُمَُ َغَرَبتح

 السَّالُم ُكلَّما ذُِكَر السَّالُم، َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه السَّالُم ُكلَّما َسبََّح هللَا َمَلٌك اَوح 
 َقدََّسُه، السَّالُم َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه ىِف ااَلوَّلنَي، والسَّالُم َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه ىِف 

نحيا َواالِخَرِة، اَللّ ُهمَّ َربَّ االِخرِيَن، َوالسَّالُم َعلى ُُمَمَّد وَ  راِم آلِِه يف الدُّ  الحبَ َلِد اْلح
َراِم، اَبحِلغح ُُمَمَّدًا نَبيََّك َعنَّا السَّال لِّ َواْلح ِن َوالحَمقاِم، َوَربَّ اْلِح َم، اَللّ ُهمَّ َوَربَّ الرُّكح

َرِة َوالسُُّروِر َوالحرَ  ِة َوالحَوسيَلِة َوالحَمنحزِلَِة راَمِة َوالحِغبحطَ اَعحِ  ُُمَمَّدًا ِمَن الحَبهاِء َوالنَّضح
ََ يَ وحَم الحِقياَمِة اَفحَضَل ما تُ عحطي َاَحداً  َوالحَمقاِم َوالشََّرِف َوالرِّف حَعِة َوالشَّفاَعِة ِعنحَد
ريحِ َاضحعافًا َكثريَ  الِئَق ِمَن اخلَح ال  ةً ِمنح َخلحِقَك، َواَعحِ  ُُمَمَّدًا فَ وحَق ما تُ عحِطي اخلَح
، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد اَطحَيَب َواَطحَهَر َوأزحكى َواَ  ُرََ ى ُُيحصيها َغي ح َّنح

َواَفحَضَل ما َصلَّيحَت َعلى َاَحد ِمَن ااَلوَّلنَي َواالِخريَن، َوَعلى َاَحد ِمنح َخلحِقَك اي 
واالُه َوعاِد َمنح  مرِي الحُمؤحِمننَي َوواِل َمنح اَرحَحَم الرّاِْحنَي، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َعليٍّّ اَ 

 عاداُه َوضاِعِف الحَعذاَب َعلى َمنح َشِرََ يف َدِمِه، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى فاِطَمَة بِنحتِ 
عاد نَبيَِّك ُُمَمَّد َعَليحِه َوآلِِه السَّالُم َوالحَعنح َمنح آذى نَِبيََّك فيهاَووال َمنح واالها و 

وضا ِعِف الَعذاب َعلى َمن ظََلَمها واَلَعنح َمنح اذى نَبيِّك فيحها اَللّ ُهمَّ  َمنح عاداها
ِلمنَي، َوواِل َمنح واالَُهاَوعاِد َمنح عاداَُها، ِ ِاماَمِى الحُمسح َسِن َواْلحَُسنيح  َصلِّ َعَلى اْلَح

ِ عَ َوضاِعِف الحَعذاَب َعلى َمنح َشِرََ يف ِدماِئِهما، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى  ِليِّ بحِن اْلحَُسنيح



ِلمنَي َوواِل َمنح واالُه َوعاِد َمنح عاداُه َوضاِعِف الحَعذاَب َعلى َمنح  ِاماِم الحُمسح
ِلمنَي َوواِل َمنح واالُه َوعاِد مَ  نح ظََلَمُه، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد بِن َعِليٍّّ ِاماِم الحُمسح

 ُُمَمَّد ِاماِم َلَمُه، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َجعحَفِر بحنِ عاداُه َوضاِعِف الحَعذاَب َعلى َمنح ظَ 
ِلمنَي َوواِل َمنح واالُه َوعاِد َمنح عاداُه َوضاِعِف الحَعذاَب َعلى َمنح ظََلَمُه،  الحُمسح
ِلمنَي َوواِل َمنح واالُه َوعاِد َمنح  اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُموَسى بحِن َجعحَفر ِاماِم الحُمسح

ضاِعِف الحَعذاَب َعلى َمنح َشِرََ يف َدِمِه، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َعِليِّ بحِن عاداُه وَ 
ِلمنَي َوواِل َمنح واالُه َوعاِد َمنح عاداُه َوضاِعِف الحَعذاَب َعلى  ُموسى ِاماِم الحُمسح

ِلم  َوواِل َمنح نيَ َمنح َشِرََ يف َدِمِه، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد بحِن َعِليٍّّ اِماِم الحُمسح
واالُه َوعاِد َمنح عاداُه َوضاِعِف الحَعذاَب َعلى َمنح ظََلَمُه، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َعِلي 
ِلمنَي َوواِل َمنح واالهُ َوعاِد َمنح عاداهُ َوضاِعِف الحَعذاَب َعلى  بحِن ُُمَمَّد ِاماِم الحُمسح

َسِن  ِلمنَي وَ َمنح ظََلَمُه، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى اْلَح واِل َمنح واالُه بحِن َعِليٍّّ ِاماِم الحُمسح
ََلِف ِمنح  َوعاِد َمنح عاداُه َوضاِعِف الحَعذاَب َعلى َمنح ظََلَمُه، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى اخلح
لح فَ َرَجُه، اَللّ ُهمَّ صَ  ِلمنَي َوواِل َمنح واالُه َوعاِد َمنح عاداُه َوَعجِّ لِّ بَ عحِدِه ِاماِم الحُمسح

َك َوالحَعنح َمنح َعَلى الحقاِسِم َوالطّاِهِر اِب حيَن نَِبيَِّك، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى رُقَ يََّة بِنحِت نَِبيِّ 
نَِبيََّك  آذى نَِبيََّك فيها، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى اُمِّ ُكلحُثوَم بِنحِت نَِبيَِّك َوالحَعنح َمنح آذى

ُلفح نَبِيََّك يففيها، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى ُذرِّيَّ  ِل بَ يحِتِه، اَللّ ُهمَّ ِة نَِبيَِّك، اَللّ ُهمَّ اخح  اَهح
َعلحنا ِمنح َعَدِدِهمح َوَمَدِدِهمح َواَنحصارِِهمح َعَلى اْلحَ  قِّ َمرِّنح هَلُمح ىِف ااَلرحِض، اَللّ ُهمَّ اجح

ِلِهمح َوِوتح  رِّ َوالحَعالنَ َيِة، اَللّ ُهمَّ اطحُلبح ِبِذحح ِدماِئِهمح وَُكفَّ َعّنا َوَعن حُهمح رِِهمح وَ ىِف السِّ
ِمَنة أَبَس ُكلِّ ابغ َوطاغ وَُكلِّ دابَّة اَنحَت آِخٌذ بِناِصَيِتها اِ  نََّك َوَعنح ُكلِّ ُمؤحِمن َوُمؤح

 َاَشدُّ أَبساً َوَاَشدُّ تَ نحريالً.

دَّيت، شِ  اي ُعدَّيت يف ُكرحَبيت، َواي صاِحيب يفوقال الّسّيد ابن طاووس وتقول : 
ِمُن َروحَعيت، َواي َولِّيي يف نِعحَميت، َواي غاَييت يف َرغحَبيت، اَنحَت الّساتُِر َعوحَريت، َوالحُمؤح 

اَللّ ُهمَّ ِايّن اَدحُعوََ تقول : و َوالحُمقيُل َعث حَريت، فَاغحِفرح ل َخطيَئيت اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي 
، َولَِرْححَ  ُرََ شِ هِلَمٍّّ ال يُ َفّرُِجُه َغي ح ُفُه إاّل اَنحَت، ة ال تُناُل إاّل ِبَك، َوِلَررحب ال َيرح

َلُغ إاّل ِبَك، َوِْلاَجة ال يَ قحضيها إاّل اَنحَت، اَللّ ُهمَّ َفَرما كاَن ِمنح   َولَِرغحَبة ال تُ ب ح



، فَ لحَيُرنح ِمنح شَ  ِرََ أَلَِتَك َوَرِْححَتين بِِه ِمنح ذِكح أِنَك َشأِنَك ما اَِذنحَت ل بِِه ِمنح َمسح
ا َسيِّدي ااِلجابَُة ل في ما َدعحَوُتَك، َوَعواِئُد ااِلفحضاِل في ما َرَجوحُتَك، َوالنَّجاُه ممِّ 

ََتَك اَهح  ََتَك فَِانَّ َرْحح الً اَنح اَب حُلَغ َرْحح ُلَغين َفزِعحُت اِلَيحَك فيِه، فَِانح ملَح اَُكنح اَهح ٌل اَنح تَ ب ح
َتُ َوَتَسَعين، َوِانح ملَح اَُكنح لِ  ُل الحَفضحِل، َوَرْحح اًل فَاَنحَت اَهح جابَِة اَهح َِ َك َوِسَعتح ُكلَّ الح

ِهَك الحَررمِي اَنح ُتصَ  اَُلَك ِبَوجح َُتَك، اي اِل هي اي َكرمُي َاسح ء، فَ لحَتَسعحين َرْحح لَِّي َشيح
ِشَف َكرحيب َوَغّمي، ِل بَ يحِتِه، َواَنح تُ َفرَِّج ََهّي، َوَترح َِتَك، وَ  َعلى ُُمَمَّد َواَهح ترحَْحَين بَِرْحح

ِلَك اِنََّك َْسيُع الدُّعاِء َقريٌب جُميٌب .  َوتَ رحزَُقين ِمنح َفضح

 الرّابع : وقال الّشيخ والّسيد أيضاً : قل يف كّل يوم :

ِلَك فاِضٌل، اَللّ ُهمَّ   اَللّ ُهمَّ  ِلَك اِبَفحَضِلِه وَُكلُّ َفضح اَُلَك ِمنح َفضح اَ   ِايّن َاسح ُلَك ِايّن َاسح
ِه وَُكلُّ رِزحِقَك عام ، اَل اَُلَك ِمنح رِزحِقَك اِبََعمِّ ِلَك ُكلِّه، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح ِايّن   لّ ُهمَّ ِبَفضح

اَُلَك ِبرِزحِقَك ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ  َنِئِه َو   َاسح اَُلَك ِمنح َعطاِئَك أِبَهح ُكلُّ َعطائَك َهينٌء، ِايّن َاسح
اَُلَك ِمنح خَ   اَُلَك ِبَعطاِئَك ُكلِّه، اَللّ ُهمَّ اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح  ََ اِبَعحَجِلِه وَُكلُّ ِايّن َاسح ريحِ

ََ ُكلِّهِ  اَُلَك ُِبَريحِ ََ عاِجٌل، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَسح ساِنَك اَللّ ُهمَّ ِاينّ   َخريحِ اَُلَك ِمنح ِاحح  َاسح
ساِنَك َحَسٌن، اَللّ ُهمَّ اِ  َسِنِه وَُكلُّ ِاحح ساِنَك كُ ابَِحح اَُلَك ابِِحح ِايّن   لِِّه، اَللّ ُهمَّ يّن َاسح

اَُلَك فََاِجبحين اي َاهللُ، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد و  اَُلَك ِبا َُتيُبين ِبِه حنَي اَسح آِل ُُمَمَّد َاسح
يَِّك ُدوَن َخلحِقَك َوَْني ََ الحُمرحَتضى، َورُسوِلَك الحُمصحطَفى، َواَميِنَك َوْنَِ ِبَك َعبحِد

ِق، َوَحبيِبَك، َوَصلِّ َعلى َرُسوِلَك َوِخيَ َرِتَك مِ مِ  دح ، َونَِبيَِّك اِبلصِّ ََ َن نح ِعباِد
ِل بَ يحِتِه االَبحراِر الطّاهِ  راِج الحُمنرِي، َوعلى اَهح ريَن، َوَعلى الحعاَلمنَي، الحَبشرِي الَّنذيِر السِّ

تَ ُهمح لِنَ فحِسَك، َوَحجَ  َلصح َتخح تَ ُهمح َعنح َمالِئَرِتَك الَّذيَن اسح  َخلحِقَك، َوَعلى اَنحِبياِئَك ب ح
ِيكَ  تَ ُهمح ِبَوحح ِق، َوَعلى ُرُسِلَك الَّذيَن َخَصصح دح ، الَّذيَن يُنِبُئوَن َعنحَك اِبلصِّ

ََ الّصاِْلنَي الَّذيَن اَدحخَ  لحتَ ُهمح يف َوَفضَّلحتَ ُهمح َعَلى الحعاَلمنَي ِبرِساالِتَك، َوَعلى ِعباِد
َِتَك، االَئِ  لِياِئَك الحُمَطهَّريَن، َوَعلى َجب ح َرْحح َتديَن الرّاِشديَن، َواَوح َرئيَل مَِّة الحُمهح

رافيَل َوَمَلِك الحَموحِت، َوَعلى ِناِن، وَ  َوميرائيَل َوِاسح َعلى ماِلك ِرضحواَن خازِِن اْلح
نَي، َوَعلى بخازِِن الّناِر، َوُروِح الحُقُدِس َوالرُّوِح ااَلمنِي، َوَْحََلِة َعرحِشَك الحُمَقرَّ 

ِ َعَليَّ اِبلصَّالِة الَّيت حتُِبُّ اَنح ُيَصلَِّي هِبا َعَليحهِ  اِفَظنيح ِ اْلح ُل السَّماواِت الحَمَلَرنيح مح اَهح



ُل ااَلَرضنَي َصالًة طَيَِّبًة َكثريًة ُمبارََكًة زاِكَيًة َنِمَيًة ظاِهَرًة ابِطَنًة َشري َفًة فاِظَلًة، َواَهح
ُ هِبا فَ  َلُهمح َعَلى ااَلوَّلنَي َواالِخرِيَن، اَللّ ُهمَّ تُ بَ نيِّ ِ  ُُمَمَّداً الحَوسيَلَة َوالشََّرَف اعح   ضح

َر ما َجَزيحَت نَِبّيًا َعنح اُمَِّتِه، اَللّ ُهمَّ  زِِه َخي ح َواَعحِ  ُُمَمَّدًا َصلَّى هللاُ   َوالحَفضيَلَة واجح
 ُكلِّ َفضيَلة َفضيَلًة، َمَع ُكلِّ َوسيَلة َوسيَلًة، َوَمعَ َعَليحِه َوآلِِه َمَع ُكلِّ زُلحَفة زُلحَفًة، وَ 

 ما َوَمَع ُكلِّ َشَرف َشَرفًَا تُ عحطي اَللّ ُهمَّ أعحِ  ُُمَمَّدًا َوآلَُه يَ وحَم الحِقياَمِة اَفحَضلَ 
َعلح ُُمَمَّداً صَ   اَعحطَيحَت َاَحداً ِمَن ااَلوَّلنَي واالِخرِيَن، اَللّ ُهمَّ   َعَليحِه وآلِِه لَّى هللاُ َواجح

ََ َمنحزاًِل، َواَق حَرب َ  َنَِّة ِعنحَد ُهمح اِلَيحَك اَدحىَن الحُمرحَسلنَي ِمنحَك جَمحِلساً، َوأفحَسَحُهمح ىِف اْلح
َعلحُه اَوََّل شاِفع، َواَوََّل ُمَشفَّع، َواَوََّل قاِئل، َوَاْنحََح ساِئل، َواب ح  َعثحُه َوسيَلًة، َواحجح

ُمحمُ  ََ اَُلَك وَد الَّذي يَ غحِبطُهُ ِبِه ااَلوَُّلوَن واالِخُروَن اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، وَ الحَمقاَم الح َاسح
َمَع َصوحيت َوَُتيَب َدعحَويت، َوَتَ  اَوَز َعنح اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواَنح َتسح

َفَح َعنح ظُلحمي، َوتُ نحِجَح طَِلَبيت، َوتَ قحِضيَ  اَجيت، َوتُ نحِجَز ل ما ح َخطيَئيت، َوَتصح
ِبلَ  َتين، َوتُقيَل َعث حَريت، َوتَ غحِفَر ُذنُويب، َوتَ عحُفَو َعنح ُجرحمي، َوتُ قح َعَليَّ َوالتُ عحِرَض  َوَعدح
َتِلَيين، َوتحرزَُقين ِمَن ا َسَعُه َعيّن، َوتَ رحَْحَين َوال تُ َعذَِّبين َوتُعاِفَيين َوال تَ ب ح لّرِزحِق اَطحيَ َبهُ َواَوح

لحين ما ال طوَ  اَقَة ال حَتحرِمحين اي َربِّ َواقحِض َعيّن َديحين، َوَضعح َعيّن ِوزحري، َوال حُتَمِّ
رِ  جحين ل ِبِه، ايَموحالَي اَدحِخلحين يف ُكلِّ َخريح اَدحَخلحَت فيِه ُُمَمَّدًا وآَل ُُمَمَّد، َوَاخح

َت ِمنحُه ُُمَمَّداً َوآَل ُُمَمَّد َرجح ، َوالسَّالُم ، َصَلواُتَك َعَليحِه وَ ِمنح ُكلِّ ُسوء َاخح َعَليحِهمح
 َعَليحِه َوَعَليحِهمح َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه .

َتِجبح ل َكما َوَعدح   اَللّ ُهمَّ مثّ قل ثالثً :  )مثّ قل( َتين ِايّن اَدحُعوََ َكما اََمرحَتين فَاسح
اَُلَك قَليالً ِمنح َكثري َمعَ   اَللّ ُهمَّ  ََ َعنحُه َقدمٌي، حاَجة يب اِلَيحِه َعظيَمة ِايّن َاسح ، َوِغنا

ُننح َعَليَّ ِبِه اِنََّك َعلى كُ  ٌل َيسرٌي، فَامح لِّ َشيء َوُهَو ِعنحدي َكثرٌي، َوُهَو َعَليحَك َسهح
 َقدي حٌر، آمنَي َربَّ الحعاَلمنَي .

َتِجبح ل َكما َتين فَ اَللّ ُهمَّ ِايّنِ اَدحُعوََ َكما اََمرح اخلامس : أن يدعو هبذا الّدعاء  اسح
َتين   وقد تركناه لطوله فليطلب من كتاب االقبال أو من زاد املعاد .َوَعدح



الّسادس : روى املفيد يف املقنعة عن الثّقة اْلليل علّي بن مهزاير عن االمام 
ُمّمد الّتقي )عليه السالم( انّه يستحّب أن ترثر يف شهر رمضان يف ليله 

  آخره :وهناره من أّوله اىل

يء، اي َذا الَّذي كاَن قَ بحَل ُكلِّ َشيء، مُثَّ َخَلَق ُكلَّ َشيء، مُثَّ يَ بحقى َويَ فحىن ُكلُّ شَ 
 اي َذا الَّذي لَيحَس َكِمثحِلِه شيٌء، َواي َذا الَّذي لَيحَس يف السَّماواِت الحُعلى، َوال ىِف 

نَ ُهنَّ اِ ااَلَرضنَي الُسفحلى، َوال َفوقَ ُهنَّ َوال حَتحتَ ُهنَّ،  ُد َوال بَ ي ح َمح رُُه َلَك اْلح ل ٌه يُ عحَبُد َغي ح
صائِِه إاّل اَنحَت، َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمِّد َصالًة ال   َْححداً ال يَ قحوى َعلى ِاحح

صاِئها إالّ اَنحَت .  يَ قحوى َعلى ِاحح

يد سّ الّسابع : روى الرفعمي يف البلد االمني ويف املصباح عن كتاب اختيار ال
ابن ابقي اّن من قرأ هذا الّدعاء يف كّل يوم من رمضان غفر هللا له ذنوب 

ِر َرَمضاَن الَّذي اَن حزَلحَت فيِه الحُقرحآَن، َواف حتَ َرضح أربعني سنة  َت َعلى اَللّ ُهمَّ َربَّ َشهح
َراِم يف هَذا الحعاِم َويف كُ  ياَم، ارحزُقحين َحجَّ بَ يحِتَك اْلح ََ فيِه الصِّ  عام، َواغحِفرح لِّ ِعباِد
راِم . كح َِ الِل َواالح ُرََ اي َذا اْلَح نُوَب الحِعظاَم فَِانَُّه ال يَ غحِفرُها َغي ح  ِلَ الذُّ

الثّامن : أن يذكر هللا تعاىل يف كّل يوم مائة مرّة هبذه االذكار اليت أوردها 
اَن ُسبححاَن الّضارِّ الّناِفِع، ُسبححاحملّدث الفيض يف كتاب خالصة االذكار 

ِدِه، ُسبححانَُه َوَتع ، ُسبححاَن الحَعِليِّ االعحلى، ُسبححانَُه َوحِبَمح قِّ  .اىل الحقاضي ابْلَح

الّتاسع : قال املفيد يف املقنعة: اّن من ُسنن شهر رمضان الّصالة على الّنيب 
 )صلى هللا عليه وآله وسلم( يف كّل يوم مائة مرّة، واالفضل أن يزيد عليها .

 اني في أعماِل شهر َرمضان الخاّصةالمطلب الثّ 

 اللّيلة االُولى

 وفيها أعمال :

 االّول : االستهالل وقد أوجبه بعض العلماء .



الثّاين : اذا رأيت هالل شهر رمضان فال تشر اليه ولرن استقبل القبلة وارفع 
 يديك اىل الّسماء وخاطب اهلالل تقول :

محِن وَ َريّب َوَربَُّك هللُا َربُّ الحعاَلمنَي،  ََ ااِلُياِن، َوالسَّالَمِة اَللّ ُهمَّ اَِهلَُّه َعَليحنا اِبالح
رَن هذا،  الِم، َوالحُمساَرَعِة ِاىل ما حتُِبُّ َوتَ رحضى، اَللّ ُهمَّ ابِرَح لَنا يف َشهح َوااِلسح

نَ َتهُ   . َوارحزُقحنا َخي حرَُه َوَعوحنَُه، َواصحِرفح َعّنا ُضرَُّه َوَشرَُّه َوبالَءُه َوِفت ح

وروي اّن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( كان اذا استهّل هالل شهر 
 رمضان استقبل القبلة بوجهه وقال :

جَملَّ  َُ الِم، َوالحعاِفَيِة الح محِن وااِلُياِن، َوالسَّالَمِة َوااِلسح ََ َلِة اَللّ ُهمَّ اَِهلَُّه َعَليحنا اِبالح
قاِم، َوالحَعوحِنَ َعَلى ياِم َوالحِقياِم َوِتالَوِة الح  َوِدفاِ  ااَلسح ُقرآِن، اَللّ ُهمَّ الصَّالِة َوالصِّ

نا فيِه َحىّت يَ ن حَقِضَي َعّنا َشهح  نا، َوَسلِّمح ُه مِّ ِر َرَمضاَن َوَتَسلِّمح نا ِلَشهح ُر َرَمضاَن َسلَّمح
 َوَقدح َعَفوحَت َعّنا َوَغَفرحَت لَنا َوَرِْححَتنا .

 : اذا رأيت اهلالل فقل : وعن الّصادق )عليه السالم( قال

ُر َرَمضاَن، َوَقِد اف حتَ َرضحَت َعَليحنا ِصياَمُه، َواَن حزَلحَت في ِه الحُقرآَن اَللّ ُهمَّ َقدح َحَضَر َشهح
ُدى َوالحُفرحقاِن، اَللّ ُهمَّ اَِعّنا َعلى ِصياِمِه َوتَ َقب َّ  لحُه ِمّنا، ُهدًى لِلّناِس َوبَ يِّنات ِمَن اهلح

نا فيهِ  ر ِمَنَك َوعاِفَية اِنََّك عَ َوَسلِّمح ُمَه لَنا يف ُيسح َح نا ِمنحُه َوَسلَّ لى ُكلِّ ، َوَسلِّمح
ُن اي َرحيُم . ء َقديٌر، اي َرْحح  َشيح

الثّالث : أن يدعو اذا شاهد اهلالل ابلّدعاء الثّالث واالربعني من دعوات 
لسالم( االصحيفة الراملة ، روى السّيد ابن طاووس اّن علّي بن اْلسني )عليه 

 مّر يف طريقه يوماً فنظر اىل هالل شهر رمضان فوقف فقال :

َلحُق الحُمطيُع الّداِئُب السَّريُع، الحُمتَ َردُِّد يف َمنازِِل الت َّقحديِر، الحُمتَ  َصرُِّف يف اَي َُّها اخلح
برِي، آَمنحُت ِبَنح نَ وََّر ِبَك الظَُّلَم، َواَوحَضَح ِبَك الحبُ َهَم، َجَعَلَك آيًَة ِمنح و  فَ َلِك التَّدح

تَ َهَنَك  آايِت ُملحِرِه، َوَعالَمًة ِمنح َعالماِت ُسلحطانِِه، َفَحدَّ ِبَك الزَّماَن، وامح
َت اِبلحَرماِل َوالن ُّقحصاِن، َوالطُُّلوِ  واالُُفوِل، َوااِلَنَرِة والحُرُسوِف، يف ُكلِّ ذِلَك اَنح 



، َواَلحَطَف ما حانَُه ما اَعحَجَب ما َدب ََّر ِمنح اَمح َلُه ُمطيٌع، َوِاىَل ِاراَدتِِه َسريٌع، ُسبح  ِرََ
ر حاِدث اَلمحر حاِدث، فََاسَأُل هللَا َريبِّ  تاَح َشهح َصَنَع يف َشأِنَك، َجَعَلك ِمفح
، َوُمَصوِّري َوُمَصّوَِرََ اَنح ُيَصلِّ  َي َوَربََّك، َوخالِقي َوخالَِقَك، َوُمَقدِّري َوُمَقدَِّرََ

 د وآِل ُُمَمَّد، َواَنح جَيحَعاَلك ِهالَل بَ رَكة ال ََتحَحُقها ااَلايُم، َوَطهاَرة الَعلى ُُمَمَّ 
ُتَدنُِّسَها االثُم، ِهالَل اَمحن ِمَن االفاِت، َوَسالَمة ِمَن السَّيِّئاِت، ِهالَل َسعحد ال 

ٌر، َوَخريح ال ر ال ُُيازُِجُه ُعسح ُشوبُُه َشر ، ِهالَل يَ  ََنحَس فيِه ُُيحن ال َنَرَد َمَعُه، َوُيسح
اَمحن َواُيان َونِعحَمة َوِاححسان َوَسالَمة َوِاسحالم، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، 

َعَد َمنح تَ َعبَّ  َعلحنا ِمنح اَرحضى َمنح طََلَع َعَليحِه، َواَزحكى َمنح َنظََر اِلَيحِه، َوَاسح َد َلَك َواجح
َنا اَ  نا فيِه ِمَن االثفيِه، َوَوفِّقح َوبَِة، َواَوحزِعحنا للّ ُهمَّ فيِه لِلطّاَعِة َوالت َّوحبَِة، َواعحِصمح ِم َواْلح

ما ِترح مح َعَليحنا اِبسح نا فيِه ُجَنَن الحعاِفَيِة، َواَتِح َر النِّعحَمِة، واَلحِبسح ِل طاَعِتَك فيِه فيِه ُشرح
َميدُ  َعلح ، َوَصلَّى هللُا َعلى ُُمَمَّد وآلِِه الطَ الحِمنََّة، اِنََّك اَنحَت الحَمنّاُن اْلح يِّبنَي، َواجح

تَ َرِض طاَعِتَك، َوتَ َقب َّلحها َرُم  لَنا فيِه َعوَنً ِمنحَك َعلى ما َنَدب حَتنا اِلَيحِه ِمنح ُمفح اِنََّك االَكح
 ِمنح ُكلِّ َكرمي، َوااَلرحَحُم ِمنح ُكلِّ َرحيم، آمنَي آمنَي َربَّ الحعاَلمنَي .

ابع : يستحّب أن َييت أهله وهذا ممّا خّص به هذا الّشهر ويرره ذلك يف الرّ 
 أوائل سائر الّشهور .

اخلامس : الُغسل ، ففي اْلديث اّن من اغتسل اّول ليلة منه مل يصبه اْلّرة 
 اىل شهر رمضان القابل .

الّسادس : أن يغتسل يف هنر جار ويصّب على رأسه ثالثني كّفًا من املاء 
 على طهر معنوي اىل شهر رمضان القابل .ليرون 

الّسابع : أن يزور قرب اْلسني )عليه السالم( لتذهب عنه ذنوبه ويرون له 
 ثواب اْلّجاج واملعتمرين يف تلك الّسنة .

الثّامن : أن يبدأ يف الّصالة ألف ركعة الواردة يف هذا الّشهر اليت مّرت يف 
 ر .أواخر القسم الثّاين من أعمال هذا الّشه



الّتاسع : أن يصّلي ركعتني يف هذه الّليلة يقرأ يف كّل ركعة اْلمد وسورة االنعام 
 ويسأل هللا تعاىل أن يرفيه ويقيه املخاوف واالسقام .

َر الحُمباَرََ العاشر : أن يدُعو بدعاء  َنه يف آخر الذي ذكر اَللّ ُهمَّ ِانَّ هَذا الشَّهح
 ليلة من شعبان .

ع يديه اذا فرغ من صالة املغرب ويدعو هبذا الّدعاء اْلادي عشر : أن يرف
 املروّي يف االقبال عن االمام اْلواد )عليه السالم( :

برَي َوُهَو َعلى ُكلِّ َشيء َقديٌر، اي َمنح يَ عحَلُم خائِنَ  َة ااَلعحنُيِ اَللّ ُهمَّ اي َمنح َُيحِلُك التَّدح
َبرُي، اَللّ َوما ُُتحِفي الصُُّدوِر َوَتُِنُّ الضَّمرُي وَ  َعلحنا ممَّنح ُهَو اللَّطيُف اخلح  ُهمَّ اجح

تَِّرُل، فَ َعِمَل، َوال ََتحَعلحنا ممَّنح َشِقَي َفَرِسَل، َوال ممَّنح ُهَو َعلى َغريحِ َعَمل ي َ  َنوى
حح اَبحدانَنا ِمَن الحِعَلِل، َواَِعّنا َعلى ما اف حتَ َرضحَت َعَليحنا ِمَن الحَعمَ  ، َحىّت لِ اَللّ ُهمَّ َصحِّ
ُروَضَك فيِه َعَليحنا، اَللّ ُهمَّ اَِعّنا عَ  ُرََ هذا َوَقدح اَدَّيحنا َمفح َقِضَي َعّنا َشهح لى ِصياِمِه، يَ ن ح
طحنا فيِه لِلصَّالِة، َوال حَتحُجبحنا ِمَن الحِقراَءِة، َوَسهِّلح  نا لِِقياِمِه، َوَنشِّ  لَنا فيِه ايتاَء َوَوفِّقح

، اَللّ ُهمَّ ارحزُقحنا ال ُتَسلِّ ح َعَليحنا َوَصبًا َوال تَ َعبًا َوال َسَقمًا َوال َعطَباً  الزَّكاِة، اَللّ ُهمَّ 
َتُه ِمنح رِزحِقَك، َوَيسِّ  الِل، اَللّ ُهمَّ َسهِّلح لَنا فيِه ما َقَسمح رح ما ااِلفحطاَر ِمنح رِزحِقَك اْلح

َعلحُه َحالاًل طَيِّبًا  ، َواجح ِرََ ًا ِمَن االصاِر نَِقّيًا ِمَن االثِم خاِلصَقدَّرحَتُه ِمنح اَمح
َعلح رِزحَقَك لَ  َر َخبيث َوال َحرام، َواجح نا ِااّل طَيِّبًا َغي ح راِم، اَللّ ُهمَّ ال ُتطحِعمح نا َوااَلجح
رِّ َكِعلحِمِه اِباِلعحالِن، اي قاٌم اي َمنح ِعلحُمُه اِبلسِّ  َحالاًل ال َيُشوبُُه َدَنٌس َوال َاسح

الً   َشيء َعلى ِعباِدِه اِباِلححساِن، اي َمنح ُهَو َعلى ُكلِّ َشيء َقديٌر َوِبُرلِّ  ُمتَ َفضِّ
ِدَن لِلرَّشادِ  ، َواَهح َرََ ، َواَنِلحنا ُيسح َرََ َرََ َوَجنِّبحنا ُعسح نا ذِكح ِمح نا َعليٌم َخبرٌي اهلح ، َوَوفِّقح

نا ِمَن الحَبالاي، َوُصّنا ِمَن ااَلوحزارِ  طااي، اي مَ  لِلسَّداِد، َواعحِصمح نح ال يَ غحِفُر َعظيَم َواخلَح
َرمنيَ  َرَم االَكح ِشُف السُّوَء إالّ ُهَو، اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، َواَكح نُوِب َغي حرُُه، َوال َيرح ، الذُّ

ُبواًل، َواِبلحربِّ  َعلح ِصياَمنا َمقح ِل بَ يحِتِه الطَّيِّبنَي، َواجح  َوالت َّقحوى َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َواَهح
ُروراً، َوقُ رحآنَنا َمرحُفوعاً،مَ  ُرورًا َوِقياَمنا َمب ح َعلح َسعحَينا َمشح  وحُصواًل، وََكذِلَك فَاجح

رى، َواَ  رحَن لِلحُيسح رى، َوَيسِّ َنا الحُعسح ىن، َوَجنِّب ح ِدَن لِلحُحسح ُموعاً، َواهح ِعلح َوُدعاَءَن َمسح



َسناِت، َواق حَبلح مِ  الَة، واْسحَعح ِمنَّا نَّا الصَّوحَم َوالصَّ لََنا الدََّرجاِت، َوضاِعفح لَنا اْلَح
َعلحنا ِمَن الحعامِ  طيئاِت، َوََتاَوزح َعنَّا السَّيِّئاِت، َواجح لنَي الدََّعواِت، َواغحِفرح لََنا اخلَح
ُر الحفائِزيَن، َوال ََتحَعلحنا ِمَن الحَمغحُضوِب َعَليحِهمح َواَل الّضاّلنَي، َحىّت يَ ن حَقضِ  َي َشهح

َفرحَت فيِه َعّنا َوَقدح قَِبلحَت فيِه ِصياَمنا َوِقياَمنا، َوزَكَّيحَت فيِه اَعحمالَنا، َوغَ  َرَمضانَ 
جميُب، َوالرَّبُّ  َُ ل ُه الح َِ زَلحَت فيِه ِمنح ُكلِّ َخريح َنصيَبنا، فَِانََّك االح  ُذنوبَنا، َوَاجح

ء ُُميٌ  .  الحَقريُب، َواَنحَت ِبُرلِّ َشيح

هبذا الّدعاء املأثور عن الّصادق )عليه السالم( املروي الثّاين عشر : أن يدعو 
 يف كتاب االقبال :

ُر َرَمضاَن الَّذي اَن حزَلحَت فيهِ  ِر َرَمضاَن، ُمنَ ّزَِل الحُقرحآِن، هذا َشهح  اَللّ ُهمَّ َربَّ َشهح
ُدى َوالحُفرحقاِن، اَللّ ُهمَّ ا زُقحنا ِصياَمُه، رح الحُقرحآَن، َواَن حزَلحَت فيِه آايت بَ يِّنات ِمَن اهلح
هُ ِمنّا يف ُيسح  نا فيهِ َوَتَسلَّمح هُ لَنا َوَسلِّمح ر ِمَنَك َوُمعافاة، َواَِعّنا َعلى ِقياِمِه، اَللّ ُهمَّ َسلِّمح

ِر اْلحَ  ُرُق ِمَن ااَلمح ُمحُتوِم َوفي ما تَ فح ََ ِر الح َعلح في ما تَ قحضي َوتُ َقدُِّر ِمَن ااَلمح ريِم َواجح
َلِة الحَقدح  تُ َبين ِمنح يف لَي ح  ُحّجاِج بَ يحِتَك ِر ِمَن الحَقضاِء الَّذي ال يُ َردُّ َوال يُ َبدَُّل، اَنح َترح

ُروِر َسعحيُ ُهُم، الحَمغحُفوِر ُذنُوبُ ُهُم، الحُمَرفَِّر عَ  ُروِر َحجُُّهُم، الحَمشح َراِم الحَمب ح ن حُهمح اْلح
َعلح في ما تَ قحضي َوتُ َقدُِّر اَنح ُتط ري َوت ُ َسيِّئاتُ ُهمح، َواجح َع َعليَّ ِمَن الّرِزحِق يَل ُعمح َوسِّ

الِل .  اْلَح

الثّالث عشر : أن يدعو ابلّدعاء الرابع واالربعني من أدعية الّصحيفة الراملة 
. 

ُر َرَمضالرّابع عشر : أن يدعو ابلّدعاء الّطويل  ... اَن اَللّ ُهمَّ اِنَّه َقد َدَخَل َشهح
 .اخل ، الذي رواه السّيد يف االقبال 

ِر َرَمضانَ  اخلامس عشر : يقول : ُر َرَمضاَن اَللّ ُهمَّ َربَّ َشهح ، اَللّ ُهمَّ ِانَّ هذا َشهح
ُدى َوالحُفرحقاِن، اَللّ ُهمَّ فَ  باِرَح لَنا الَّذي اَنزَلحَت فيِه الحُقرحآَن، َوَجَعلحَتُه بَ يِّنات ِمَن اهلح

ِر َرَمضاَن، َواَِعّنا َعلى ِصياِمِه َوَصَلو  ففي اْلديث اّن الّنيب ا، اتِِه َوتَ َقب َّلحهُ ِمنّ يف َشهح
 )صلى هللا عليه وآله وسلم(كان اذا دخل شهر رمضان دعا هبذا الّدعاء .



الّسادس عشر : عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( ايضاً انّه كان يدعو يف 
 أّول ليلة من شهر رمضان فيقول :

َرَمنا ِبكَ  د هلِل الَّذي اَكح َمح ، اَللّ ُهمَّ فَ َقوَِّن عَ  َاْلح لى ِصياِمنا اَي َُّها الشَّهُر الحُمباَرَُ
 َفال َوَلَد َوِقياِمنا، َوثبِّتح اَقحداَمنا َوانحُصرحَن َعَلى الحَقوحِم الحراِفريَن، اَللّ ُهمَّ اَنحَت الحواِحدُ 

 ََ ٌء، َواَنحَت الحَغيِنُّ شَ َلَك، واَنحَت الصََّمُد فال ِشبحَه َلَك، واَنحَت الحَعزيُز َفال يُِعزُّ يح
ِنُب، َواَنحَت ا لرَّحيُم َواَََن الحَفقري، َواَنحَت الحَموحىل َواَن الحَعبحُد، واَنحَت الحُغفوُر َواَن الحُمذح
اَ  يُّ َواَََن الحَميُِّت، َاسح ُمحُلوُق، َواَنحَت اْلَح ََ اِلُق َواَََن الح ُمحِطُئ، َواَنحَت اخلح َُ ُلَك َواَََن الح

ء َقدِبَرْححَ   يٌر .ِتَك اَنح تَ غحِفَر ل َوتَ رحَْحَين، َوََتاَوَز َعيّن اِنََّك َعلى ُكلِّ َشيح

الّسابع عشر : قد مّر يف الباب االّول من الرتاب استحباب أن يدعو بدعاء 
 اْلوشن الربري يف أّول ليلة من رمضان .

 الثّامن عشر : أن يدعو بدعاء اْلّج الذي مّر يف أّول الّشهر .

الّتاسع عشر : ينبغي االكثار من تالوة القرآن اذا دخل شهر رمضان، وروي 
 اّن الّصادق )عليه السالم( كان يقول قبلما يتلو القرآن :

ََ َعلى َرُسوِلَك ُُمَمَِّد بحنِ  َزُل ِمنح ِعنحِد َهُد اَنَّ هذا ِكتاُبَك الحُمن ح َعبحِدهللِا  اَللّ ُهمَّ ِايّن َاشح
اِدايً ِمنحَك ِاىل َعَليحِه وآلِِه، وََكالُمَك الّناِطُق َعلى ِلساِن نَِبيَِّك، َجَعلحَتهُ هَصلَّى هللاُ 

، اَللّ ُهمَّ ِايّن َنَشرحُت عَ  ََ َ ِعباِد َنَك َوبَ نيح ََ َخلحِقَك، َوَحبحاًل ُمتَِّصاًل في ما بَ ي ح َد هح
َعلح َنَظري فيِه ِعباَدًة، َوِقراءَ  ري فيِه اعحِتباراً، يت فيهِ وَِكتاَبَك، اَللّ ُهمَّ فَاجح راً، َوِفرح  ِفرح

تَ َنَب َمعاصيَك، َوال َتطحَبعح  َعلحين ممَّنح ات ََّعَظ بَِبياِن َمواِعِظَك فيِه، َواجح  ِعنحَد َواجح
ًة ال ِقراَءيت َعلى َْسحعي، َوال ََتحَعلح َعلى َبَصري ِغشاَوًة، َوال ََتحَعلح ِقراَءيت ِقراءَ 

راَمُه، آِخذًا ِبَشراِيِع ديَتَدب َُّر فيها، َبِل  َعلحين اََتَدب َُّر آايتِِه َوَاحح ِنَك، َوال ََتحَعلح اجح
َلًة، َوال ِقراَءيت َهَذراً، اِنََّك اَنحَت الرَّؤوُف الرَّحيُم .  َنظَري فيِه َغفح

 ويقول بعدما فرغ من تالوته :



لى نَِبيَِّك الّصاِدِق ي اَن حزَلحَتُه عَ اَللّ ُهمَّ ِايّن َقدح قَ رَأُت ما َقَضيحَت ِمنح ِكتاِبَك الَّذ
َعلحين ممَّنح ُيُِلُّ حَ  ُد َربَّنا، اَللّ ُهمَّ اجح َمح الَلُه، َوُُيَّرُِم َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه، فَ َلَك اْلح
ي، َواُنحساً يف َعلحهُ ل اُنحساً يف قَ ربح َرِمِه َوُمَتشاهِبِه، َواجح ري،  َحشح َحراَمُه، َويُ ؤحِمُن ِبُحح
َعلحين ممَّنح تُ رحقيِه ِبُرلِّ آيَة قَ رَأها َدَرَجًة يف اَعحال ِعلِّّينَي، آمنَي َربَّ الح   عاَلمنَي .َواجح

  

 أقول : قد أورد الّسيد هذا الّدعاء يف الّليلة ااُلوىل من هذا الّشهر .

 اليَوُم الّسادس

سالم(، )عليه اليف مثل هذا اليوم من سنة مائتني وواحدة بويع االمام الّرضا 
وذكر الّسيد انّه يصّلي فيها شررًا ركعتني يقرأ يف كّل ركعة بعد اْلمد سورة 

 . االخالص َخساً وعشرين مرّة

 اللّيلة الثّالثة عشر

 : هي أوىل الّليال البيض وفيها ثالثة أعمال

 . االّول : الغسل

ًا وعشرين يد َخسالثّاين : الّصالة أربع ركعات يف كّل ركعة اْلمد مرّة والّتوح
 . مرّة

الثّالث : صالة ركعتني قد مّر مثلها يف الّليلة الثّالثة عشرة من شهري رجب 
 وشعبان تقرأ يف كّل ركعة منها بعد الفاحتة سورة يس وتباَر امللك والّتوحيد .

 اللّيلة الّرابعة عشرة

نا عند مويف الّليلة الرّابعة عشرة تصّلي مثل ذلك أربع ركعات بسالمني وقد قدّ 
ذكر دعاء اجملري اّن من دعا به يف االاّيم البيض من شهر رمضان غفر له ذنوبه 

 وإن كانت عدد قطر املطر وورق الّشجر ورمل الرّب .



 اللّيلة الخاِمسة عشرة

 : ليلة مباركة وفيها أعمال

 . االّول : الُغسل

 . (الثّاين : زايرة اْلسني )عليه السالم

 . ركعات ابلفاحتة ويس وتباَر والّتوحيد الثّالث : الّصالة ستّ 

 الرّابع : الّصالة مائة ركعة يقرأ يف كّل ركعة بعد الفاحتة الّتوحيد عشر مرّات

. 

روى الّشيخ املفيد يف املقنعة عن أمري املؤمنني )عليه السالم( : اّن من أتى هبا 
س، ويرسل نأرسل هللا تعاىل اليه عشرة امالَ يدفعون عنه اعداءه من اْلّن واال

 اليه ثالثني ملراً عند املوت يؤّمنونه من الّنار .

اخلامس : عن الّصادق )عليه السالم( انّه قيل له: ما ترى ملن حضر قرب 
اْلسني )عليه السالم( ليلة الّنصف من شهر رمضان ؟ فقال : بّخ بّخ من 
صّلى عند قربه ليلة الّنصف من شهر رمضان عشر ركعات من بعد العشاء 

ن غري صالة الّليل يقرأ يف كّل ركعة فاحتة الرتاب وُقلح ُهَو هللُا َاَحٌد عشر م
مرّات واستجار ابهلل من الّنار كتبه هللا عتيقًا من الّنار ومل ُيت حىّت يرى يف 

 منامه مالئرة يبّشرونه ابْلّنة ومالئرة يؤّمنونه من الّنار .

 يوُم النّصف من شهر رمضان

الم( الثّانية من اهلجرة والدة االمام اْلسن اجملتىب )عليه السفيه كانت يف الّسنة 
وقال املفيد فيه أيضًا يف سنة مائة وَخس وتسعني كانت والدة االمام ُمّمد 

عليه السالم(، ولرن املشهور خالف ذلك وعلى أّي حال فاّن هذا ) الّتقي
 . اليوم يوم شريف جّداً وللّصدقة والرّب فيه فضل كثري

 الّسابِعَة عشرةاللّيلة 



ليلة مباركة جّدًا وفيها تقابل اْليشان يف بدر ، جيش رسول هللا )صلى هللا 
عليه وآله وسلم( وجيش كّفار قريش، ويف يومها كانت غزوة بدر ونصر هللا 
جيش رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( على املشركني وكان ذلك أعظم 

ّب االكثار من الّصدقة والّشرر يف فتوح االسالم ولذلك قال علماؤَن يستح
 هذا اليوم وللغسل والعبادة يف ليله أيضاً فضل عظيم .

أقول : يف رواايت عديدة اّن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( قال الصحابه 
فصمتوا ومل يقدم  ؟ليلة بدر من منرم ُيضي يف هذه الّليلة اىل البئر فيستقي لنا

ري املؤمنني )عليه السالم( قربة وانطلق يبغي منهم أحد على ذلك، فأخذ ام
املاء، وكانت ليلة ظلمآء ابردة ذات رايح حىّت ورد البئر وكان عميقاً مظلماً، 
فلم جيد دلوًا يستقي به فنزل يف البئر ومال القربة، فارتقى وأخذ يف الّرجو ، 
فعصفت عليه عاصفة جلس على االرض لشّدهتا حىّت سرنت، فنهض 

سري واذا بعاصفة كاالوىل تعِتض طريقه فتجلسه على االرض، واستأنف امل
فلّما هدأت العاصفة قام يواصل مسريه واذا بعاصفة ثلثة تعصف عليه فجلس 
على االرض، فلّما زالت عنه قام وسلك طريقه حىّت بلغ الّنيب )صلى هللا عليه 

 اْلسن ملاذا ابوآله وسلم( فسأله الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( فقال : اي أ
أبطأت ؟ فقال : عصفت علّي عواصف ثالث زعزعتين فمرثت لري تزول 
، فقال )صلى هللا عليه وآله وسلم( : وهل علمت ما هي تلك العواصف اي 
علي ؟ فقال )عليه السالم( : ال ، فقال )صلى هللا عليه وآله وسلم( : كانت 

ة كانت والثّاني، ّلمواالعاصفة االوىل جربئيل ومعه ألف ملك سّلم عليك وس
ميرائيل ومعه ألف ملك سّلم عليك وسّلموا، والثّالثة قد كانت اسرافيل ومعه 

 ألف ملك سّلم عليك وسّلموا، وكّلهم قد هبطوا مدداً لنا .

أقول : اىل هذا قد أشار من قال اهّنا كانت المري املؤمنني )عليه السالم( ثالثة 
ه ليه الّسيد اْلمريي يف مدحه له )عليآالف منقبة يف ليلة واحدة ويشري ا

 : السالم( يف الّشعر



ُؤولُ      اُقِسُم اِبهلِل َوآالئِهِ   َوالحَمرحءُ َعّما قاَل َمسح

 َعَلى التُّقى َوالحربِّ جَمحُبولُ      َاّب طاِلب ِانَّ َعِلىَّ بنَ 

َرُب َمَرت حَها الحَقنا َها      كاَن ِاَذا اْلح  الَبهاليلُ َوَاَحَجَمتح َعن ح

َدِّ َمصحُقولٌ      َُيحشي ِاىَل الحِقرحِن َويف َكفِّهِ   اَب حَيُض ماِضي اْلح

بالِهِ  َ َاشح َي الحَعَفرحَن بَ نيح  لِلحَقَنِص الحغيلُ  اَب حَرزَهُ      َمشح

َلة ََ الَّذي َسلََّم يف لَي ح يلُ      ذا  َعَليحِه ميراٌل َوِجربح

يُل يف ُلوُهمح َسرافيلُ اَلح      ميراُل يف اَلحف َوِجربح  ِف َويَ ت ح

ر َمَدداً اُنحزُِلوا َلَة َبدح ٌر ااببيلُ       لَي ح  َكاَن َُّهمح طَي ح

 اللّيلة التّاِسعَة َعشرة

وهي اّول ليلة من ليال القدر، وليلة القدر هي ليلة ال يضاهيها يف الفضل 
سواها من الّليال والعمل فيها خري من عمل ألف شهر، وفيها يقّدر شؤون 

ّسنة وفيها تنّزل املالئرة والّروح االعظم ابذن هللا، فتمضي اىل امام العصر ال
)عليه السالم(وتتشّرف ابْلضور لديه، فتعرض عليه ما قدر لرّل احد من 
املقّدرات، وأعمال ليال القدر نوعان : فقسم منها عام يؤّدى يف كّل ليلة من 

القسم ن هذه الّليال ، و الّليال الثالثة، وقسم خاص يؤتى فيما خّص به م
 االّول عّدة أعمال :

االّول : الُغسل ، قال العالمة اجمللسي )رْحه هللا( : االفضل أن يغتسل عند 
 غروب الّشمس ليرون على غسل لصالة العشاء .



الثّاين : الّصالة ركعتان يقرأ يف كّل ركعة بعد اْلمد الّتوحيد سبع مرّات ويقول 
تَ غحِفُر هللَا واَُتوُب اِلَيحهِ  بعد الفراغ سبعني مرّة ويف النّبوي : من فعل ذلك ال  َاسح

  يقوم من مقامه حىّت يغفر هللا له والبويه اخلرب

 الثّالث : أتخذ املصحف فتنشره وتضعه بني يديك وتقول :

ََ اْلحُ  اُؤ بَ ُر َوَاْسح اَُلَك ِبِرتاِبَك َوما فيِه َوفيِه اْسحَُك االَكح ىن، َوما اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح سح
 وتدعو ِبا بدالك من حاجة َُياُف َويُ رحجى اَنح ََتحَعَلين ِمنح ُعَتقاِئَك ِمَن الّنارِ 

. 

صحف فدعه على رأسك وُقل :
ُ
 الرّابع : خذ امل

َتُه فيِه، اَللّ ُهمَّ حِبَقِّ هَذا الحُقرحآِن، َوحِبَقِّ َمنح اَرحَسلحَتُه بِِه، َوحِبَقِّ ُكلِّ ُمؤحِمن َمَدحح 
 ِبَك ايَاهللُ  مثَّ ُقل َعشر مرّات حِبَقَِّك َعَليحِهمح، َفال َاَحَد اَعحَرُف حِبَقَِّك ِمنحكَ وَ 

ات وَعشر مرّ ِبفاِطَمَة  وَعشر مرّات ِبَعليٍّّ  وَعشر مرّات ِبَُحمَّد وَعشر مرّات
َسِن  ِ  وَعشر مرّاتاِبْلَح ِ  وَعشر مرّاتاِبْلحَُسنيح  اتوَعشر مرّ  ِبَعِلي بحِن اْلحَُسنيح

ِبُوَسى بحِن َجعحَفر  وَعشر مرّاتِِبَعحَفِر بحِن ُُمَمَّد  وَعشر مرّاتُِبََحمَِّد بحِن َعِليٍّّ 
ِبَعِليِّ  َعشر مرّاتو ِبَُحمَِّد بحِن َعِليٍّّ وَعشر مرّات ِبَعِليِّ بحِن ُموسى  وَعشر مرّات
َسِن بحِن َعِليٍّّ  وَعشر مرّاتبحِن ُُمَمَّد  وتسأل حاجتك جَِّة ْلحُ ابِ  وَعشر مرّاتاِبْلَح

. 

اخلامس : زايرة اْلسني )عليه السالم( يف اْلديث انّه اذا كان ليلة القدر َندى 
مناد من الّسماء الّسابعة من بطنان العرش اّن هللا قد غفر ملن زار قرب اْلسني 

 )عليه السالم( .

القدر غفرت  ةالّسادس : احياء هذه الّليال الّثالثة ففي اْلديث : َمنح احيا ليل
 له ذنوبه ولو كانت ذنوبه عدد ْنوم الّسماء ومثاقيل اْلبال ومرائيل البحار

. 



الّصالة مائة ركعة فاهّنا ذات فضل كثري، واالفضل أن يقرأ يف   : الّسابع
 . كّل ركعة بعد اْلمد الّتوحيد عشر مرّات

 : الثّامن : تقول

عاً َوال ضَ اَللّ ُهمَّ ِايّن اَمحَسيحُت َلَك َعبحداً  ِلُك لِنَ فحسي نَ فح رّاً، َوال َاصحِرُف داِخراً ال اَمح
َهُد ِبذِلَك َعلى نَ فحسي، َواَعحَِتُِف َلَك ِبَضعحِف قُ وَّيت، َوِقلَّةِ   حيَليت، َعنحها ُسوءاً، َاشح

َتين َوََجيَع الحُمؤحِمننَي وَ  َفَصلِّ َعلى زح ل ما َوَعدح ُمؤحِمناِت الح ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوَاْنِح
ََ الحِمسح  َتين فَِايّن َعبحُد مح َعَليَّ ما آتَ ي ح َلِة، َواَتِح َترنُي ِمَن الحَمغحِفَرةِ يف هِذهِ اللَّي ح رنُي الحُمسح

تَ  لَي ح ِرََ في ما اَوح ين، َوال الضَّعيُف الحَفقرُي الحَمهنُي، اَللّ ُهمَّ ال ََتحَعلحين َنِسيًا ِلذِكح
ساِنَك في ما اَعحطَي ح  حح َِ  َسرّاَء َتين، َوال آِيساً ِمنح ِاجابَِتَك َوِانح اَبحطََأَت َعيّن، يفاِل

اَوح َضرّاَء، اَوح ِشدَّة اَوح َرخاء، اَوح عاِفَية اَوح َبالء، اَوح بُ ؤحس اَوح نَ عحماَء اِنََّك َْسيُع 
 الدُّعاِء .

وقد روى الرفعمي هذا الّدعاء عن االمام زين العابدين )عليه السالم( كان 
عو به يف هذه الّليال قائمًا وقاعداً وراكعًا وساجداً، وقال العالّمة اجمللسي يد

االعمال يف هذه الّليال هو االستغفار والّدعاء ملطالب  )رْحه هللا( : اّن أفضل
الّدنيا واالخرة للّنفس وللوالدين واالقارب ولالخوان املؤمنني االحياء منهم 

ّمد وآل ُمّمد ما تيّسر، وقد ورد يف بعض واالموات والذّكر والّصالة على ُم
 االحاديث استحباب قراءة دعاء اْلوشن الربري يف هذه الّليال الّثالث .

أقول : قد أوردَن الّدعاء فيما مضى وقد روي اّن الّنيب )صلى هللا عليه وآله 
 وسلم( قيل له : ماذا أسأل هللا تعاىل اذا أدركت ليلة القدر ؟ قال : العافية

. 

 : أما القسم الثّاين أي ماَيّص كّل ليلة من ليال القدر فهو كما يلي

 أعمال اللّيلة التّاِسعة عشرة



تَ غحِفُر هللَا واَُتوُب اِلَيحِه االّول : أن يقول مائة مرّة   .اَسح

 . اَللّ ُهمَّ الحَعنح قَ تَ َلَة اَمرِي الحُمؤِمننيَ  الثّاين : مائة مرّة

وقد مضى الّدعاء يف القسم الرّابع من  ذي كانَ اي َذا الَّ  الثّالث : دعاء
 .الرتاب

 : الرّابع : يقول

ُرُق ِمَن االَ  ُمحُتوِم، َوفي ما تَ فح ََ ِر الح َعلح في ما تَ قحضي َوتُ َقدُِّر ِمَن ااَلمح ِر اَللّ ُهمَّ احجح مح
ِر، َويف الحَقضاِء الَّذي ال يُ َردُّ َوال يُ َبدَّلح  َلِة الحَقدح تُ َبين ِمنح  ،اَْلريِم يف لَي ح اَنح َترح

ُروِر َسعحيُ ُهُم، الحَمغحُفوِر ُذنُوب ُ  َراِم، الحَمب حُروِر َحجُُّهُم، الحَمشح ُهُم ُحّجاِج بَ يحِتَك اْلح
ري وَ  َعلح في ما تَ قحضي َوتُ َقدُِّر َانح ُتطيَل ُعمح ُهمح َسيِّئاتُ ُهمح َواجح َع الحُمَرفَِّر َعن ح تُ َوسِّ

َعلَ   مة .ويسأل حاجته عوض هذه الرليب َكذا وََكذا  َعَليَّ يف رِزحقي، َوتَ فح

 اللّيلة الواحدة والِعشرون

وفضلها أعظم من الّليلة الّتاسعة عشرة وينبغي أن يؤّدى فيها االعمال العاّمة 
لليال القدر من الغسل واالحياء والّزايرة والّصالة ذات الّتوحيد سبع مرّات 

ربري وغري ذلك وقد أّكدت ووضع املصحف على الرّأس ودعاء اْلوشن ال
االحاديث استحباب الُغسل واالحياء واْلّد يف العبادة يف هذه الّليلة والّليلة 
الثّالثة والعشرين واّن ليلة القدر هي احدَها ، وقد ُسئل املعصوم )عليه السالم( 

ما  »يف عّدة أحاديث عن ليلة القدر أي الّليلتني هي ؟ فلم يعنّي ، بل قال : 
ِ  ما َعليحَك اَنح تَفَعَل خرياً يف» أو قال : « يلتني فيما تطلُب أيَسر ل « لَيَلتَ نيح

وَنو ذلك، وقال شيخنا الّصدوق فيما أملى على املشايخ يف جملس واحد من 
مذهب االمامّية: ومن أحّي هاتني الّليلتني ِبذاكرة العلم فهو أفضل، وليبدأ 

الّشهر، منها هذا الّدعاء وقد  من هذه الّليلة يف دعوات العشر االواخر من
رواه الرليين يف الرايف عن الّصادق )عليه السالم( قال : تقول يف العشر 

 االواخر من شهر رمضان كّل ليلة :



رُ  ُر َرَمضاَن اَوح َيطحُلَع الحَفجح ِهَك الحَررمِي أنح يَ نحِقضَي َعيّن َشهح  ِمنح اَُعوُذ ِِبَالِل َوجح
 . لي َذنحٌب اَوح تَِبَعٌة تُ َعذُِّبين َعَليحهِ لَي حَليت هِذِه َوَلَك ِقبَ 

وروى الرفعمي يف هامش كتاب البلد االمني اّن الّصادق )عليه السالم( كان 
 يقول يف كّل ليلة من العشر االواخر بعد الفرائض والّنوافل :

ِر َرَمضاَن، َواغحِفرح لَنا تَ قحصريَ  ُه اَللّ ُهمَّ اَدِّ َعّنا َحقَّ ما َمضى ِمنح َشهح َن فيِه، َوَتَسلَّمح
راِفنا َن ابِِسح ُبوالً َوال ُتؤاِخذح َعلحنا ِمَن الحَمرحُحومنَي َوال ََتحَعلح  ِمّنا َمقح نا َعلى اَن حُفِسنا، َواجح

ُمحُرومنيَ  ََ  . ِمَن الح

وقال : من قاله غفر هللا له ما صدر عنه فيما سلف من هذا الّشهر وعصمه 
 . من املعاصي فيما بقى منه

ما رواه الّسيد ابن طاووس يف االقبال عن ابن أيب عمري، عن مرازم قال  ومنها
 : كان الّصادق )عليه السالم( يقول يف كّل ليلة من العشر االواخر :

ُر َرَمضاَن الَّذي اُنحزَِل فيِه الحُقرحآ َزِل:)َشهح ُن ُهدًى اَللّ ُهمَّ اِنََّك قُ لحَت يف ِكتاِبَك الحُمن ح
ِر َرَمضاَن ِبا لِلّناِس َوبَ يِّنات َت ُحرحَمَة َشهح ُدى َوالحُفرحقاِن( َفعظَّمح اَن حزَلحَت فيِه  ِمَن اهلح

ر، اَللّ هُ  اً ِمنح اَلحِف َشهح ِر َوَجَعلحَتها َخريح َلِة الحَقدح َتُه بَِلي ح مَّ َوهِذِه ِمَن الحُقرآِن، َوَخَصصح
، َولَياليِه َقدح َتَصرَّ  ِر َرَمضاَن َقِد ان حَقَضتح ، َوَقدح ااَّيُم َشهح  ِصرحُت اي اِل هي ِمنحُه َمتح

أَُلَك ِبِ  َلحِق َاَجحَعنَي، فََاسح ا َسأَلَك ِاىل ما اَنحَت اَعحَلُم ِبِه ِميّن َوَاححصى لَِعَدِدِه ِمَن اخلح
ََ الّصاِْلُوَن، اَنح تُ  ََ الحُمرحَسُلوَن، َوِعباُد  َصلَِّي َعلىِبِه َمالِئَرُتَك الحُمَقرَّبُوَن َواَنحِبياُؤ
َِتكَ  َنَّةَ ِبَرْحح ِخَلىِن اْلح ، َواَنح تَ تَ َفضََّل ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوأَن تَ ُفكَّ َرقَ َبيت ِمَن الّناِر، َوُتدح
َتجيحَب ُدعائي وََتُنَّ َعليّ  ََ وََكَرُمَك و تَ َتقبَّل تَ َقريب َو َتسح ِو  ابالمن يوم َعليَّ ِبَعفح

َتُه لِيَ  ِهَك ااخلوف ِمنح ُكلِّ َهوحل اَعحَددح لحَررمِي، وِم الحِقياَمِة، اِل هي َواَُعوُذ ِبَوجح
ِر َرَمضاَن َولَياليِه َولَك ِقَبلي تَبِ  َقِضَي ااَّيُم شهح َعٌة اَوح َذنحٌب َوِِبَالِلَك الحَعظيِم اَنح يَ ن ح
َتصََّها ِميّن ملَحَ تَ غحِفرحها ل َسيِّدي يِّدي َسيِّدي سَ   ُتؤاِخُذين ِبِه اَوح َخطيَئةٌ تُريُد اَنح تَ قح

أسأُلك اي ال اِل َه إاّل اَنحَت ِاذح ال اِل َه إاّل اَنحَت ِانح ُكنحَت َرَضيحَت َعين يف هَذا 



ِر فَاحزَددح َعيّن ِرضاً، َوِانح ملَح َتُرن َرَضيحَت عينِّ َفِمَن االَن فَارحَض َعيّن اي  اَرحَحَم الشَّهح
ُرنح َلُه ُكُفواً َاَحٌد  َمنح ملَح يَِلدح َوملح يُوَلدح َوملَح يَ الرّاِْحنَي، اي َاهلُل اي َاَحُد اي َصَمُد اي

َديِد ِلداُوَد َعَليحِه السَّالُم اي كاِشَف الَضّر والرُ )وأكثر من قول (  َ اْلح َرِب اي ُمَلنيِّ
 سَ الِعظام َعن ايّوب )عليه السالم( َاي ُمَفرَِّج َهمِّ يَ عحُقوَب َعَليحِه السَّالُم، َايح ُمنَ فِّ 
لُه اَنح ُتصَ  لَِّي َغمِّ يُوُسَف َعَليحِه السَّالُم َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َكما اَنحَت أَهح

ُلُه . َعلح يب ما اَََن اَهح ُلُه َوال تَ فح  َعَليحِهمح َاَجحَعنَي َواف حَعلح يب ما اَنحَت اَهح

ل أّول ليلة تقو ومنها ما رواه يف الرايف مسندًا ويف املقنعة واملصباح مرساًل، 
 : منه أي يف الّليلة اْلادية والعشرين

يِّ ِمَن الح  َميِِّت، َوُُمحرَِج اي ُموِلَج اللَّيحِل يف النَّهاِر، َوُموِلَج النَّهاِر يف اللَّيحِل، َوُُمحرَِج اْلَح
، اي رازَِق َمنح َيشاُء ِبَغريحِ ِحساب، اي َاهلُل اي َرْحح نُ  يِّ اي َاهلُل اي  ،الحَميِِّت ِمنح اْلَح

ثاُل الحُعلحيا، َوالحِرربحِ  اُء اْلحُسحىن، َواالَمح ايءُ َرحيُم، اي َاهلُل اي َاهلُل اي َاهلُل َلَك ااَلْسح
ي يف هِذِه  اَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح ََتحَعَل اْسح َواالالُء، َاسح

َلِة يف السَُّعداِء، َوُروحي مَ  َوِاساَءيت َمغحُفوَرًة،  َع الشَُّهداِء، َوِاححساين يف ِعلِّّينَي،اللَّي ح
ِهُب الشَّكَّ َعيّن، َوتُ رح  ِضَيين ِبا َواَنح تَ َهَب ل يَقيَنًا تُباِشُر ِبِه قَ لحيب، َوِاُياًَن يُذح
نحيا َحَسَنًة َويف االِخَرِة َحَسَنًة، َوِقنا َعذاَب النّ  َت ل، َوآتِنا يف الدُّ َريِق، اَقَسمح ِر اْلح
، َوالرَّغحَبةَ اِلَيحَك َوااِلَنبَهَ َوالت َّوحفيَق ِلما َوف َّ  َرََ َرََ َوُشرح قحَت َلهُ ُُمَمَّداً َوارحزُقحين فيها ذِكح

 وآَل ُُمَمَّداً َعَليحِه َوَعَليحِهُم السَّالُم .

 دُعاء اللّيلة الثّانية َواْلِعْشرينَ 

ت َ  اي ساِلَخ النَّهاِر ِمَن اللَّيحلِ  ِس ِلُمسح ، فَِاذا ََنحُن ُمظحِلمُوَن َوجُمحرِي الشَّمح َقّرِها بِتَ قحديِرََ
لِّ اي َعزيُز اي َعليُم، َوُمَقدَِّر الحَقَمِر َمنازَِل َحىّت عاَد َكالحُعرحُجوِن الحَقدمِي، اي نُوَر كُ 

ُن، اي َاهلُل اي ُقدُّوُس، اي  نُور، َوُمن حَتهى ُكلِّ َرغحَبة، َوَوِلَّ ُكلِّ نِعحَمة، اي َاهلُل اي َرْحح 
ثاُل الح  اءُ اْلحُسحىن، َوااَلمح ُعلحيا، َاَحُد اي واِحُد، اي فَ رحُد اي َاهللُ اي َاهللُ اي َاهللُ، َلَك ااَلْسح

ِل بَ يحِتِه، َواَنح ََتحعَ  أَلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َواَهح ي يف َوالحِرربحِايءُ َواالالِء، َاسح َل اْسح
َلِة يف السَُّعداِء،َوُروحي َمَع الشَُّهداِء، َوِاححساين يف ِعلِّّينَي، َوِاس هِذهِ  اَءيت اللَّي ح



ِهُب الشَّكَّ عَ  يّن، َوتُ رحِضَيين َمغحُفوَرًة، َواَنح تَ َهَب ل يَقيناً تُباِشُر بِِه قَ لحيب، َواُياَنً يُذح
نحيا َحَسنًة َوىِف اال َت ل، َوآتِنا يف الدُّ ِقنا َعذاَب الّناِر ِخَرِة َحَسَنًة وَ ِبا َقَسمح

َرََ َوالرََّغَبَة اِلَيحَك َوااِلَنبََة َوالتَّوفيقَ  َرََ َوُشرح َريِق، َوارحزُقحين فيها ذِكح  ِلما َوف َّقحَت اْلح
 َلُه ُُمَمَّداً وآَل ُُمَمَّد َعَليحِهُم السَّالُم .

 دُعاء اللّيلة الثّاِلثة َواْلِعْشرينَ 

لَ  ر، َوَربَّ اللَّيحِل والنَّهاِر، وَ اي َربَّ لَي ح اً ِمنح اَلحِف َشهح ر َوجاِعَلها َخريح ِباِل ِة الحَقدح اْلح
رحِض َوالسَّماِء، اي ابرُِئ اي ُمَصّوُِر، اي َحنّاُن  ََ نحواِر، َواالح ََ والحِبحاِر، والظَُّلِم واالح

ُن، اي َاهلُل اي َبديُع، اي َاهلُل اي اءُ  َاهلُل اياي َمّناُن، اي َاهلُل اي َرْحح ْسح ََ  َاهللُ، َلَك االح
اَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّ  ثاُل الحُعلحيا، َوالحِرربحِايءُ َواالالُء، َاسح مح ََ د َوآِل اْلحُسحىن، َواالح

َلِة ىِف السَُّعداِء، َوُروحي َمَع الشَُّهداِء  ي يف هِذِه اللَّي ح ُُمَمَّد، َواَنح ََتحَعَل اْسح
 بِِه قَ لحيب َواُياَنً لِّّينَي، َوِاساَءيت َمغحُفوَرًة، َواَنح تَ َهَب ل يَقيناً تُباِشرُ َوِاححساين يف عِ 

نحيا َحَسَنًة َويف  َت ل، َوآتِنا يف الدُّ  االِخرَِة يُذِهُب الشَّكَّ َعيّن، َوتُ رحِضَيين ِبا َقَسمح
َريِق، َوارحزُقحين فيها ذِكح  َرََ َوالرَّغحَبَة اِلَيحَك َرََ َوُشرح َحَسَنًة، َوِقنا َعذاَب الّناِر اْلح

 الُم .َواالَنبََة والتَّوبََة والت َّوحفيَق ِلما َوف َّقحَت َلُه ُُمَمَّداً َوآَل ُُمَمَّد َعَليحِهُم السَّ 

وروى ُمّمد بن عيسى بسنده عن الّصاْلني )عليهم السالم( قالوا : كّرر يف 
ا الّدعاء ساجدًا وقائمًا وقاعداً الّليلة الثّالثة والعشرين من شهر رمضان هذ

وعلى كّل حال ويف الّشهر كّله وكيف أمرنك ومىت حضَر من دهَر تقول 
 بعد َتجيده تعاىل والّصالة على نبّيه )صلى هللا عليه وآله وسلم( :

َسِن افالن بن فالن وتقول عوض فالن بن فالن  اَللّ ُهمَّ ُكنح ِلَولِيِّكَ  ْلحُجَِّة بحِن اْلَح
ًا َوقاِئداً اُتَك َعَليحِه َوَعلى آابئِه يف هِذِه السَّاَعِة َويف ُكلِّ ساَعة َولِّيًا َوحاِفظَصَلو 

ِرَنهُ اَرحَضَك َطوحعاً َوَُتَتَِّعهُ فيها َطويالً   وتقول أيضاً()َوَنِصراً َوَدليالً َوَعيحنا َحىّت ُتسح
َديِد ِلداُوَد  جُمحرَِي الحُبُحوِر، اي ُمَدبَِّر االُُموِر، اي ابِعَث َمنح ىِف الحُقُبوِر، اي َ اْلح اي ُمَلنيِّ

أل حأجتك( َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآل ُُمَمد واف حَعلح يب َكذ وََكذا  َلَة ا)وتسح َلَة اللَّي ح للَّي ح
. 



اىل آخر الّدعاء واد   اي ُمَدبَِّر االُُمورِ  وارفع يديك اىل الّسماء أي عند قولك
 اً وقائماً وقاعداً وكّرره واد  به يف الّليلة االخرية ايض هبذا الّدعاء راكعاً وساجداً 

. 

 دُعاُء اللَّيلَِة الّرابعِة َواْلِعْشرين

باَنً، اي َعزيزُ  ِس َوالحَقَمِر ُحسح صحباِح، َوجاِعَل اللَّيحِل َسَرناً، َوالشَّمح َِ اي  اي فاِلَق االح
َوح  َنِّ َوالطَّوحِل، َوالحُقوَِّة َواْلح

نحعامِ َعليُم، اي َذا امل َِ الِل ِل، َوالحَفضحِل واالح ، َواْلَح
راِم، اي َاهلُل اي كح َِ  َرْحح ُن، اي َاهلُل اي فَ رحُد اي ِوت حُر، اي َاهلُل اي ظاِهُر اي ابِطُن، اي َواالح

ثاُل الحُعلحيا، َوالحِرربحِايءُ  مح ََ اُء اْلحُسحىن، َواالح ْسح ََ َحيُّ ال اِل َه إاّل اَنحَت، َلَك االح
اَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح ََتحَعلَ َواالالُء، اَ  ي يف هِذِه  سح اْسح

َلِة يف السَُّعداِء، َوُروحي َمَع الشَُّهداِء، َوِاححساين يف ِعلِّّينَي، َوِاساَءيت مَ  غحُفوَرًة، اللَّي ح
َهبُ  لشَّكِّ َعيّن، َوِرضًى ِبا ابِ  َواَنح تَ َهَب ل يَقينًا تُباِشُر ِبِه قَ لحيب، َواُياًَن َيذح

نحيا َحَسَنًة َويف االِخَرِة َحَسَنًه، َوِقنا َعذاَب الّناِر اْلحَ  َت ل، َوآتِنا يف الدُّ ريِق، َقَسمح
َرََ َوالرَّغحَبَة اِلَيحَك، َواالَنبََة َوالت َّوحبََه َوالت َّوحف َرََ َوُشرح يَق ِلما َوف َّقحَت َوارحزُقحين فيها ذِكح

 ُُمَمَّداً َوآَل ُُمَمَّد َصَلواُتَك َعَليحِه َوَعَليحِهمح .َلُه 

 دُعاء اللّْيلَِة الخاِمَسِة َواْلِعْشرينَ 

ِباِل اَوحاتداً، اي َاهللُ  رحِض ِمهاداً، َواْلح ََ  اي جاِعَل اللَّيحِل لِباساً، َوالنَّهاِر َمعاشاً، َواالح
هلُل اي جُميُب، اي َْسيُع، اي َاهلُل اي َقريُب، اي اَ اي قاِهُر، اي َاهلُل اي َجّباُر، اي َاهلُل اي 

ثاُل الحُعلحيا، َوالحِرربحِايُء َواال مح ََ اُء اْلحُسحىن، َواالح ْسح ََ الءُ، َاهلُل اي َاهلُل اي َاهللُ، َلَك االح
لَ  ي يف هِذِه اللَّي ح اَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح ََتحَعَل اْسح ِة يف َاسح

 السَُّعداِء، َوُروحي َمَع الشَُّهداِء، َوِاححساين يف ِعلِّّينَي، َوِاساَءيت َمغحُفورًة، َواَنح 
ِهُب الشَّكَّ َعيّن، َوِرضًى ِبِ  َت تَ َهَب ل يَقينًا تُباِشُر بِِه قَ لحيب، َواُياًَن يُذح ا َقَسمح

نحيا َحَسَنًة َويف االِخَرِة، َحسَ  َريِق، َوارحزُقحين َنًة َوِقنا َعذاَب ال، َوآتِنا يف الدُّ لّناِر اْلح
َنبَةَ َوالت َّوحبَةَ والت َّوحفيَق ِلما َوف َّ  َِ َرََ َوالرَّغحَبةَ اِلَيحَك َواالح َرََ َوُشرح قحَت َلهُ َُمَمَّداً فيها ذِكح

 َوآَل ُُمَمَّد َعَليحِهُم السَّالُم .



 دُعاِء اللَّيلة الّساِدَسة َواْلِعْشرينَ 

ِ، اي َمنح َُما آيََة اللَّيحِل َوَجَعَل آيََة النَّهاِر مُ اي جاعِ  بحِصرًَة َل اللَّيحِل َوالنَّهاِر آيتَ نيح
ء تَ فحصياًل، اي ماِجُد اي وَ  َل ُكلِّ َشيح اًل ِمنحُه َوِرضحواَنً، اي ُمَفصِّ تَ ُغوا َفضح ّهاُب، لِتَ ب ح

اُء اْلحُسحىن، وَ اي َاهللُ اي َجواُد، اي َاهللُ اي َاهلُل اي َاهللُ، َلَك  ْسح ََ ثاُل الحُعلحيا، االح مح ََ االح
اَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمد، َواَنح ََتحَعَل اْسح  ي يف َوالحِرربحِايءُ َواالالُء، اَسح

َلِة يف السَُّعدآِء، َوُروحي َمَع الشَُّهداِء َوِاححساين يف ِعلِّّينَي، َوِاساءَ  يت هِذِه اللَّي ح
هُب الشَّكَّ عَ َمغحفُ  يّن، َوتُرِضَيين وَرًة، َواَنح تَ َهَب ل يَقيناً تُباِشُر ِبِه قَ لحيب، َواُياَنً يُذح

نحيا َحَسَنةً  َت ل، َوآتِنا يف الدُّ ِقنا َعذاَب النَّاِر َويف االِخَرِة َحَسنًة، وَ   ِبا َقَسمح
َرََ َوالرَّغح  َرََ َوُشرح َريِق، َوارحزُقحين فيها ِذكح َناْلح َِ بَةَ َوالت َّوحبَةَ َوالت َّوحفيَق ِلما َبةَ اِلَيحَك َواالح

 َوف َّقحَت َلُه ُُمَمَّداً َوآَل ُُمَمَّد َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوَعَليحِهمح .

 دعاء اللّْيلَِة الّسابِعَة َواْلِعْشرينَ 

َس عَ  َتُه لَ اي مادَّ الظِّلِّ َوَلوح ِشئحَت َْلََعلحَتُه ساِكناً، َوَجَعلحَت الشَّمح يحِه َدلياًل مُثَّ قَ َبضح
ُوِد َوالطَّوحِل َوالحِرربحِايِء َواالالِء، ال اِل َه إاّل اَنحَت ع املُ اِليحَك قَ بحضًا َيسرياً، اي َذاْلح

ُن الرَّحيُم، ال إلَه إاّل اَنحَت اي ُقدُّوُس اي َسالُم اي ُمؤحِمُن  الحَغيحِب َوالشَّهاَدِة الرَّْحح
ُ اي َاهللُ اي خاِلُق اي ابرُِئ اي ُمَصّوِرُ ايُمَهيحِمُن اي  ، اي َاهللُ اي َعزيُز ايَجبّاُر اي ُمَترربِّ

ثاُل الحُعلحيا، َوالحِرربحِايءُ َواالالُء، اَسح  مح ََ اءُ اْلحُسحىن، َواالح ْسح ََ اَُلَك َاهللُ اي َاهللُ، َلَك االح
ي يف هِذِه ا اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح ََتحَعلَ  َلِة يف السَُّعداِء، اْسح للَّي ح

يَقيناً  َوُروحي َمَع الشَُّهداِء، َوِاححساين يف ِعلِّّينَي، َوِاساَءيت َمغحُفورًة، َواَنح تَ َهَب ل
َت ل، ضَيين ِبا َقَسمح َِ ِهُب الشَّكَّ َعيّن، َوتُ رح َوآتِنا يف  تُباِشُر بِِه قَ لحيب، َواُياَنً يُذح

نحيا  َريِق، َوارحزُقحين فيهالدُّ َرََ َحَسَنًة َويف االِخرَِة َحَسَنًة َوِقنا َعذاَب الّناِر اْلح ا ذِكح
َنبَةَ َوالت َّوحبَةَ والت َّوحفيَق ِلما َوف َّقحَت َلهُ ُمََ  َِ َرََ َوالرَّغحَبةَ اِلَيحَك َواالح مَّداً َوآَل ُُمَمَّد َوُشرح

 َصّلى هللاُ َعَليحِه َوَعَليحِهمح .

 اللَّْيلَِة الثّاِمنة َواْلِعْشرينَ دُعاء 



َواِء، َوخازَِن النُّوِر ىِف السَّماِء، َوماِنَع السَّماِء َأنح تَ َقَع عَ  َلى اي خازَِن اللَّيحِل ىِف اهلح
رحِض إالّ ابِِذحنِِه َوحاِبَسُهما اَنح تَ ُزوال، اي َعليُم اي َعظيُم، اي َغُفوُر اي دائُِم، اي ََ  االح

ْسح َاهلُل اي واِرثُ  ََ اُء ، اي ابِعَث َمنح يف الحُقُبوِر، اي َاهلُل اي َاهلُل اي َاهللُ، َلَك االح
اَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّ  ثاُل الحُعلحيا، َوالحِرربحِايءُ َواالالُء، َاسح مح ََ د َوآِل اْلحُسحىن، َواالح

َلِة يف السَُّعدا ي يف هِذِه اللَّي ح وحي َمَع الشَُّهداِء، ِء، َورُ ُُمَمَّد، َواَنح ََتحَعَل اْسح
قَ لحيب َواُياَنً  َوِاححساين يف ِعلِّّينَي، َوِاساَءيت َمغحُفورًة، َواَنح تَ َهَب ل يَقيناً تُباِشُر بِهِ 

نحيا َحَسَنًة وَ  َت ل، َوآتِنا يف الدُّ ضَيين ِبا َقَسمح َِ ِهُب الشَّكَّ َعيّن، َوتُ رح يف يُذح
ََ االِخَرِة َحَسَنًة َوِقنا عَ  َر َرََ َوُشرح َريِق، َوارحزُقحين فيها ذِكح َوالرَّغحَبَة  ذاَب الّناِر اْلح

َنبََة َوالت َّوحبََة والت َّوحفيَق ِلما َوف َّقحَت َلُه َُمَمَّداً َوآَل ُُمَمَّد َصلّ  َِ ى هللاُ َعَليحِه اِلَيحَك َواالح
 َوَعَليحِهمح .

 دُعاء اللّيلِة التّاِسعَة َواْلِعْشرينَ 

اللَّيحِل، اي َعليُم اي َحريُم اي َربَّ  َر اللَّيحِل َعَلى النَّهاِر، َوُمَرّوَِر النَّهاِر َعَلىاي ُمَروِّ 
 ااَلرحابِب َوَسيَِّد الساداِت، ال اِلَه إالّ اَنحَت اي اَق حَرَب ِاَلَّ ِمنح َحبحِل الحَوريِد، اي اهللُ 

اُء اْلحُسحىن، َوا ْسح ََ ثاُل الحُعلحيا، َوالحِرربحِ اي َاهلُل اي َاهللُ، َلَك االح مح ََ ايُء َواالالءُ الح
اَُلكَ  َلةِ  َاسح ي يف هِذِه اللَّي ح  يف اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح ََتحَعَل اْسح

 السَُّعداِء، َوُروحي َمَع الشَُّهداِء، َوِاححساين يف ِعلِّّينَي، َوِاساَءيت َمغحُفورًة، َواَنح 
ضتَ َهَب ل  َِ ِهُب الشَّكَّ َعيّن، َوتُ رح َت يَقيناً تُباِشُر بِِه قَ لحيب، َواُياَنً يُذح َيين ِبا َقَسمح

َريِق، وَ  نحيا َحَسَنًة َويف االِخَرِة َحَسَنًة، َوِقنا َعذاَب الّناِر اْلح ارحزُقحين ل، َوآتِنا يف الدُّ
َنبَ  َِ َرََ َوالرَّغحَبةَ اِلَيحَك َواالح َرََ َوُشرح وحفيَق ِلما َوف َّقحَت َلهُ َُمَمَّداً ةَ َوالت َّوحبَةَ والت َّ فيها ذِكح

 َوآَل ُُمَمَّد َصّلى هللاُ َعَليحِه َوَعَليحِهمح .

 دُعاء اللّيلِة الثاّلثينَ 

ِهِه َوِعزِّ َجاللِِه َو  َبغي ِلَرَرِم َوجح ُد هلِل َكما يَ ن ح َمح ُد هلِل ال َشريَك لَُه، اْلح َمح َكما ُهَو اْلح
ُلُه،  بيِح، اياَهح َتهى التَّسح ِس، اي ُسبُّوُح اي ُمن ح  َرْحح ُن اي اي ُقدُّوُس اي نُوُر اي نُوَر الحُقدح

اي َْسيُع  فاِعَل الرَّْححَِة، اي هللاُ اي َعليُم اي َكبرُي، اي َاهلُل اي َلطيُف اي َجليُل، اي َاهللُ 



اءُ اْلحُ  ْسح ََ ََ اي َبصرُي، اي َاهللُ اي َاهللُ اي َاهللُ، َلَك االح ىن، َواالح ثاُل الحُعلحيا، َوالحِرربحِايءُ سح مح
ِل بَ يحِتِه، َواَنح ََتحَعلَ  اَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواَهح ي َواالالُء، َاسح  اْسح
َلِة يف السَُّعداِء، َوُروحي َمَع الشَُّهداِء، َوِاححساين يف ِعلِّّينَي، وَ   ِاساَءيتيف هِذِه اللَّي ح

ِهُب الشَّكَّ َعيّن  ، َمغحُفورًة، َواَنح تَ َهَب ل يَقينًا تُباِشُر بِِه قَ لحيب، َواُياًَن يُذح
نحيا َحَسَنًة َوىِف االِخَرِة َحَسَنًة، َوقِ  َت ل، َوآتِنا يف الدُّ ضَيين ِبا َقَسمح َِ نا َوتُ رح

َرََ َوا َرََ َوُشرح َريِق، َوارحزُقحين فيها ذِكح َنبََة َوالت َّوحبََة لرَّغحَبةَ َعذاَب الّناِر اْلح َِ  اِلَيحَك َواالح
 والت َّوحفيَق ِلما َوف َّقحَت َلُه َُمَمَّداً َوآَل ُُمَمَّد َصّلى هللاُ َعَليحِه َوَعَليحِهمح .

 تتّمة أعمال اللّيلة الحاِديةَ َواْلِعْشرينَ 
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ِل،  اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد، َوآِل ُُمَمَّد َواقحِسمح  َهح ل ِحلحمًا َيُسدُّ َعيّن ابَب اْلح
ر، َوقُ وًَّة َوُهدًى ََتُنُّ ِبِه َعَليَّ ِمنح ُكلِّ َضالَلة، َوِغىًن َتُسدُّ ِبِه َعيّن ابَب ُكلِّ فَ قح 

رُِمين  ، وَ تَ ُردُّ هِبا َعيّن ُكلَّ َضعحف، َوِعزًّا ُترح رِف حَعًة تَ رحفَ ُعين هِبا َعنح  ِبِه َعنح ُكلِّ ُذلٍّّ
تُ ُرين هِبا َعنح ُكلِّ  نًا تَ ُردُّ بِِه َعيّن ُكلَّ َخوحف، َوعاِفَيًة َتسح َبالء،  ُكلِّ َضَعة، َواَمح
، َوُدع ِهُب بِِه َعيّن ُكلَّ َشكٍّّ َتُح ل ِبِه ُكلَّ يَقني، َويَقينًا ُتذح اًء تَ بحُسُ  َوِعلحمًا تَ فح

َلِة، َويف هِذِه الّساَعِة، الّساَعَة الّساَعَة الّساَعَة اي   ل ِبِه ااِلجابََة يف هِذِه اللَّي ح
َ ا َمًة حَتُوُل هِبا بَ يحين َوبَ نيح لذُّنُوِب، َحىّت َكرمُي، َوَخوحفاً تَ نحُشُر ل ِبِه ُكلَّ َرْححَة، َوِعصح

، ِبَرْححَ  ََ  نَي .ِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْح اُفحِلَح هِبا ِعنحَد الحَمعحُصوُمنَي ِعنحَد

وروي عن ْحاد بن عثمان قال : دخلت على الّصادق )عليه السالم( ليلة 
احدى وعشرين من شهر رمضان فقال ل : اي ْحاد اغتسلت ، فقلت : نعم 
جعلت فداَ، فدعا حبصري مثّ قال : اّل لزقي فصّل فلم يزل يصّلي وأَن ُاصّلي 

 َجيع صلواتنا، مثّ أخذ يدعو وأَن اَُءمِّن على دعائه اىل اىل لزقه حىّت فرغنا من
أن اعِتض الفجر، فأّذن وأقام ودعا بعض غلمانه فقمنا خلفه، فتقّدم فصّلى 

ِر يف ااُلوىل، ويف الرّكعة  بنا الغداة، فقرأ بفاحتة الرتاِب َوِاَّن اَن حزَلناُه يف لَيَلِة الحَقدح
الّتحميد  َاَحٌد، فلّما فرغنا من الّتسبيح و الثّانية بفاحتة الرتاب وُقل ُهَو هللاُ 



والّتقديس والثّناء على هللا تعاىل والّصالة على رسول هللا )صلى هللا عليه وآله 
وسلم( والّدعاء ْلميع املؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلمات خّر ساجداً ال 

 ُمَقلَِّب الحُقُلوِب إالّ اَنحتَ ال اِل هَ أْسع منه ااّل الّنفس ساعة طويلة، مثّ ْسعته يقول 
 اىل آخر الّدعاء املروي يف االقبال. َواالَبحصاِر، 

وروى الرليين انّه كان الباقر )عليه السالم(اذا كانت ليلة احدى وعشرين 
وثالث وعشرين أخذ يف الّدعاء حىّت يزول الّليل )ينتصف( فاذا زال الّليل 

ليلة  ه وآله وسلم( كان يغتسل يف كلّ صّلى . وروى اّن الّنيب )صلى هللا علي
من هذا العشر، ويستحّب االعتراف يف هذا العشر وله فضل كثري وهو أفضل 
االوقات لالعتراف، وروي انّه يعدل حّجتني وعمرتني، وكان رسول هللا )صلى 
هللا عليه وآله وسلم( اذا كان العشر االواخر اعترف يف املسجد وُضرِبت له 

ر املئَزر وَطوى ِفراشه واعلم اّن هذه ليلة تتجّدد فيها أحزان قُ ّبة من شعر وُشّ 
آل ُمّمد وأشياعهم ففيها يف سنة أربعني من اهلجرة كانت شهادة موالَن أمري 

 املؤمنني صلوات هللا عليه .

وروى انّه ما رفع حجر عن حجر يف تلك الّليلة ااّل وكان حتته دماً عبيطاً كما  
عليه السالم( ، وقال املفيد )رْحه هللا(: ينبغي كان ليلة شهادة اْلسني )

االكثار يف هذه الّليلة من الّصالة على ُمّمد وآل ُمّمد واْلّد يف الّلعن على 
ظاملي آل ُمّمد )عليهم السالم(والّلعن على قاتل امري املؤمنني )عليه السالم( 

. 

 اْليَوُم الحادي َوالِعشرون

سالم( ومن املناسب أن يزار )عليه السالم( يوم شهادة أمري املؤمنني )عليه ال
يف هذا اليوم، والرلمات اليت نطق هبا خضر )عليه السالم( يف هذا اليوم وهي  

 كزايرة له )عليه السالم( فيه قد أودعناها كتابنا هديّة الزّائر .

 اللّيلة الثّاِلثة َوالِعشُرون



ة اهّنا هي ليلة ثري وهي أفضل من الّليلتني الّسابقتني ويستفاد من أحاديث ك
القدر وفيها يقّدر كّل أمر حريم، وهلذه الّليلة عّدة أعمال خاّصة سوى 

 االعمال العاّمة اليت تشاَر فيها الّليلتني املاضيتني .

االّول : قراءة سوريت العنربوت والّروم، وقال الّصادق )عليه السالم( : اّن من 
 . أهل اْلّنة قرأ هاتني الّسورتني يف هذه الّليلة كان من

 . الثّاين : قراءة سورة حم ُدّخان

 الثّالث : قراءة سورة القدر ألف مرّة .

اَللّ ُهمَّ ُكنح  الرّابع : أن يرّرر يف هذه الّليلة بل يف َجيع االوقات هذا الّدعاء
اخل ، وقد ذكرَنه يف خالل أدعية العشر االواخر بعد دعاء الّليلة الثّالثة  ِلَولِيِّكَ 
 .ينوالعشر 

 : اخلامس : يقول

مي، َوبَ لِّغحين ري، َواَوحِسعح ل يف رِزحقي، َوَاِصحَّ ل ِجسح  اَللّ ُهمَّ امحُددح ل يف ُعمح
ِقياِء، َواحكتُ بحين ِمَن السَُّعداءِ  شح ََ ِقياِء فَاحُُمين ِمَن االح شح ََ ، اََملي، َوِانح ُكنحُت ِمَن االح

َزِل عَ  َك َعَليحِه َوآلِِه:)َُيحُحو هللاُ نَِبيَِّك الحُمرحَسِل َصَلوتُ  لىفَِانََّك قُ لحَت يف ِكتاِبَك الحُمن ح
 ما َيشاُء َويُ ثحِبُت َوِعنحَدُه اُمُّ الحِرتاِب(.

 : الّسادس : يقول

ُرقُ  ُمحُتوِم، َوفي ما تَ فح ََ ِر الح مح ََ َعلح في ما تَ قحضي َوفي ما تُ َقدُِّر ِمَن االح ِمَن  اَللّ ُهمَّ اجح
ريِم  ِر اْلَح مح ََ ِر، ِمَن الحَقضاِء الَّذي ال يُردُّ َوال يُ َبدَُّل اَنح تَ االح َلِة الحَقدح تُ َبين يف لَي ح رح

ُروِر َسعحيُ ُهُم،  ُروِر َحجُُّهمح الحَمشح َراِم يف عامي هذا الحَمب ح ِمنح ُحّجاِج بَ يحِتَك اْلح
َعلح في ما ُهمح َسيِّئاتُ ُهمح، َواجح قحضي َوتُ َقدُِّر اَنح ُتطيَل ت َ  الحَمغحُفوِر ُذنُوبُ ُهُم، الحُمَرفَِّر َعن ح

َع ل يف رِزحقي . ري َوتُ َوسِّ  ُعمح



 : الّسابع : يدعو هبذا الّدعاء املروي يف االقبال

راً لَيحَس اي ابِطناً يف ظُُهورِِه، َواي ظاِهراً يف بُطُونِِه َواي ابِطناً لَيحَس ََيحفى، َواي ظاهِ 
ُنونَ  ُلُغ ِبَري ح ، َواي غائِبًا َغي حَر ِيِة َموحُصوٌف َوال َحد  َُمحُدودٌ يُرى، اي َموحُصوفًا ال يَ ب ح

ُهود، يُطحَلُب فَ ُيصاُب، َوملَح ََيحُل ِمنحُه السَّماواُت  َر َمشح ُقود، َواي شاِهدًا َغي ح َمفح
ِرَُ ِبَريحف َوال يُ َؤيَُّن اِبَيحن َوال حِبَ  ، ال يُدح نَ ُهما طَرحَفَة َعنيح رحِض َومابَ ي ح ََ يحث، َواالح

رحابِب، َاَحطحَت ِِبَميِع االُُموِر، ُسبححاَن َمنح لَيحَس كَ اَنحَت  ََ ِمثحِلِه نُوُر النُّوِر َوَربَّ االح
ٌء َوُهَو السَّميُع الحَبصرُي ُسبححاَن َمنح ُهَو هَرذا َوال هَرذا َغي حرُُه .   تدعو مثّ َشيح

 ِبا تشاء .

ّوله واعلم اّن أ الثّامن : أن َييت غساًل آخر يف آخر الّليل سوى ما يغتسله يف
للغسل يف هذه الّليلة واحياؤها وزايرة اْلسني )عليه السالم( فيها والّصالة مائة 

 ركعة فضل كثري وقد أّكدهتا االحاديث .

روى الّشيخ يف التهذيب عن أيب بصري قال : قال ل الّصادق )عليه السالم( 
 كّل ركعة ُقل تقرأ يف: صّل يف الّليلة اليت يرجى أن ترون ليلة القدر مائة ركعة 

جعلت فداَ فإن مل أقو عليها  : ُهَو هللُا َاَحٌد عشر مرّات قال : قلت
قائماً قال : صّلها جالساً ، قلت : فإن مل أقو ، قال : اّدها وأنت مستلق يف 

 . فراشك

وعن كتاب دعائم االسالم اّن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( كان 
ره للعبادة يف العشر االواخر من شهر رمضان، وكان يطوي فراشه ويشّد مئز 

يوقظ أهله ليلة ثالث وعشرين، وكان يرّش وجوه النّيام ابملاء يف تلك الّليلة 
وكانت فاطمة صلوات هللا عليها ال تد  أهلها ينامون يف تلك الّليلة وتعاْلهم 

اً لئاّل يغلب ار بقّلة الطّعام وتتأّهب هلا من الّنهار، أي كانت أتمرهم ابلّنوم هن
 عليهم الّنعاس ليالً، وتقول: ُمروم من حرم خريها .



وروي اّن الّصادق )عليه السالم( كان مدنفًا فأمر فأخرج اىل املسجد فران 
 . فيه حىّت أصبح ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان

 قال العالمة اجمللسي )رْحه هللا(: عليك يف هذه الّليلة أن تقرأ من القرآن ما

ّسر لك، وأن تدعو بدعوات الّصحيفة الراملة ال سّيما دعاء مرارم تي
االخالق ودعاء الّتوبة، وينبغي أن يراعى حرمة أاّيم ليال القدر واالشتغال 
فيها ابلعبادة وتالوة القرآن اجمليد والّدعاء، فقد روي ابسناد معتربة اّن يوم 

 . القدر مثل ليلته

 اللّيلة الّسابِعَة َوالِعشُرون

ورد فيها الغسل وروي اّن االمام زين العابدين )عليه السالم( كان يقول فيها 
ىل اَللّ ُهمَّ ارحزُقحين التَّجايفَ َعنح داِر الُغُروِر، َوااِلَنبََة اِ  :من اّول الّليلة اىل آخرها

ِتعحداَد لِلحَموحِت قَ بحَل ُحُلوِل الحَفوحتِ  ُُلوِد، َواالسح   .داِر اخلح

 الّشهر هي ليلة كثرية الربكات وفيها أعمال :آخر ليلة من 

 . االّول : الُغسل

 . (الثّاين : زايرة اْلسني )عليه السالم

تَ غحِفُر هللاَ واَُتوُب اِلَيحهِ  الثّالث : قراءة سور االنعام والرهف ويس ومائة مرّة  َاسح

. 

عليه ) الرّابع : أن يدعو هبذا الّدعاء الذي رواه الرليين عن الّصادق
 : (لسالما

ُر َرَمضاَن الَّذي اَن حزَلحَت فيِه الحُقرحآَن، َوَقدح َتَصرََّم َواَُعوُذ ِبَوجح  ِهَك اَللّ ُهمَّ هذا َشهح
ُر َرَمضانَ  ُر ِمنح لَي حَليت هِذِه، اَوح يَ َتَصرََّم َشهح  َوَلَك الحَررمِي اي َربِّ أنح َيطحُلَع الحَفجح

ََ . ِقَبلي تَِبَعٌة اَوح َذنحٌب تُريُد اَنح   تُ َعذَِّبين ِبِه يَ وحَم اَلحقا



اخل الذي مضى يف أعمال الّليلة  اي ُمَدبَِّر االُُمورِ  اخلامس : أن يدعو ابلّدعاء
 .الثّالثة والعشرين

الّسادس : أن يودّ  شهر رمضان بدعوات الودا  اليت رواها الرليين والّصدوق 
ها هو ولعّل احسن واملفيد والّطوسي والّسيد ابن طاووس رضوان هللا عليهم

الّدعاء اخلامس واالربعون من الّصحيفة الراملة ، وروى الّسيد ابن طاووس 
عن الّصادق )عليه السالم( قال : َمن ودّ  شهر رمضان، يف آخر ليلة منه 

ِر َرَمضاَن َواَُعوُذ ِبَك اَنح  وقال : ِد ِمنح ِصيامي ِلَشهح  اَللّ ُهمَّ ال ََتحَعلحُه آخَر الحَعهح
َلِة إالّ َوَقد َغَفرحَت ل َيطحلُ  له قبل أن يصبح ورزقه  غفر هللا تعاىلَع َفجُر هِذِه اللَّي ح

االَنبة اليه وروى الّسيد والّشيخ الّصدوق عن جابر بن عبد هللا االنصاري قال 
: دخلت على رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( يف آخر َجعة من شهر 

اي جابر هذا آخر َُجعة من شهر رمضان رمضان فلّما أبصر يب قال ل : 
ِد ِمنح ِصياِمنا ِااّيُه فَِانح َجَعلحتَ فوّدعه وقل :  َعلحين اَللّ ُهمَّ ال ََتحَعلحُه اخَر الحَعهح ُه فَاجح

ا ببلوغ ، فانّه من قال ذلك ظفر ابحدى اْلسنيني امّ َمرحُحوماً َوال ََتحَعلين َُمحُروماً 
 ن هللا ورْحته .شهر رمضان من قابل، وأّما بغفرا

وروى الّسيد ابن طاووس والرفعمي عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( قال 
: من صّلى آخر ليلة من شهر رمضان عشر ركعات يقرأ يف كّل ركعة فاحتة 
الرتاب مرّة واحدة وُقلح ُهَو هللُا َاَحٌد عشر مرّات ويقول يف ركوعه وسجوده 

بَ ُر، ُسبححاَن هللِا َواْلحَ  عشر مرّات ُد هلِل َوال اِل َه ِاالَّ هللاُ َوهللاُ اَكح يتشّهد يف كّل و مح
ركعتني مّث يسّلم فاذا فرغ من آخر عشر ركعات وسّلم استغفر هللا ألف مرّة، 

 َذا اي ِحيُّ اي قَ يُّوُم، اي فاذا فرغ من االستغفار سجد ويقول يف سجوده :
نحيا َن الدُّ رام، اي رْحح الِل َوااِلكح ، اي اِل َه َواالِخَرِة َوَرحيَمُهما، اي اَرحَحَم الرّاِْحنيَ  اْلَح

 . ناااَلوَّلنَي َواالِخريَن، ِاغحِفرح لَنا ُذنُوبَنا، َوتَ َقبَّلح ِمّنا َصالتَنا َوِصياَمنا َوِقيامَ 

قال الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( : والذي بعثين ابْلّق نبيًّا اّن جربئيل 
 عن ربّه تباَر وتعاىل انّه ال يرفع رأسه من الّسجود حىّت  أخربين عن اسرافيل



يغفر هللا له ويتقّبل منه شهر رمضان ويتجاوز عن ذنوبه اخلرب، وقد رّويت هذه 
 الّصالة يف ليلة عيد الفطر أيضاً ولرن يف تلك الّرواية انّه يسّبح ابلتسبيحات

 االربع يف الرّكو  والّسجود .

ر الّدعاء اىل آخِاغحِفرح لَنا ُذنُوبَنا د الّصالة عوض وورد يف دعاء الّسجود بع
 . ِاغحِفرح ل ُذنُويب َوتَ َقبَّلح َصوحمي َوَصاليت َوِقيامي

 اليَْوُم الثاّلثُون

 اَللّ ُهمَّ اِنََّك اَرحَحَم، الرّاِْحنيَ  روى الّسيد لليوم االخري من الّشهر دعاءًا أّوله

لثّاين فينبغي أن يدعى عند اخلتم ابلّدعاء ا، وَيتم القرآن غالبًا يف هذا اليوم
واالربعني من الّصحيفة الراملة وملن شاء أن يدعو هبذا الّدعاء الوجيز الذي 

رَحح اِبلحُقرحآِن اَللّ ُهمَّ اشح رواه الّشيخ عن أمري املؤمنني صلوات هللا وسالمه عليه: 
تَ عحِملح اِبلحُقرآِن بََدين، َونَ ّوِرح اِبلح  ري َواسح طحِلقح اِبلحُقرآِن ِلساين، ُقرآِن َبَصري، َواَ َصدح

َتين، فَِانَّهُ ال َحوحَل َوال قُ وََّة إالّ ِبَك،  يدعو أيضاً هبذا الّدعاء و َواََعيّن َعَليحِه ما اَب حَقي ح
 املروي عن أمري املؤمنني )عليه السالم( :

الَص  اَللّ ُهمَّ  ُمحِبتنَي، َوِاخح َُ باَت الح اَُلَك ِاخح بحراِر،  الحُموِقننَي،ِايّنِ َاسح ََ َوُمرافَ َقَة االح
، وَ  قاَق َحقاِئِق ااِلُياِن، َوالحَغنيَمةَ ِمنح ُكلِّ ِبرٍّ، َوالسَّالَمةَ ِمنح ُكلِّ ِامثح ِتحح ُوُجوَب َواسح

َنَِّة َوالنَّجاَة ِمَن النّارِ  َِتَك، َوَعزآئَِم َمغحِفَرِتَك، َوالحَفوحَز اِبْلح  . َرْحح

يال ودعوات االاّيم املشهورة، وقد ذكرها العالّمة اجمللسي خاَتة يف صلوات اللّ 
)رْحه هللا( يف كتاب زاد املعاد يف الفصل االخري من أعمال شهر رمضان، 

 واّنين اقتصر ُهنا على ما ذكر ُهناَ ، قال : 

صالة الّليلة ااُلوىل اربع ركعات يف كّل ركعة بعد اْلمد الّتوحيد َخس عشرة 
  . مرّة

 الّليلة الثّانية أربع ركعات يف كّل ركعة بعد اْلمد عشرون مرّة اَّن اَن حزَلناُه . 



 .الثّالثة عشر ركعات يف كّل ركعة اْلمد والّتوحيد َخسون مرّة

 .الرّابعة مثان ركعات يف كّل ركعة اْلمد واَّن اَن حزَلناُه عشرون مرّة

مرّة ويقول بعد الفراغ  ناخلامسة ركعتان يف كّل منهما اْلمد والّتوحيد َخسو 
 . اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد مائة مرّة

ُلحكُ 
 . الّسادسة أربع ركعات يف كّل منها اْلمد وسورة تَباَرََ اّلذي بَِيِدِه امل

  .الّسابعة أربع ركعات يف كّل منها اْلمد وثالث عشرة مرّة اَّن اَن حزَلناهُ 

منهما اْلمد والّتوحيد عشر مرّات ويقول بعد الّسالم  الثّامنة ركعتان يف كلّ 
 . ُسبححاَن هللاِ  ألف مرّة

الّتاِسعة سّت ركعات بني املغرب والعشاء يف كّل منها اْلمد وآية الررسي 
 . اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد سبع مرّات ويقول بعد الفراغ َخسني مّرة

  .كّل ركعة اْلمد والّتوحيد ثالثون مرّةالعاشرة عشرون ركعة يف  

ََ الحَروثَ رَ   اْلادية عشرة ركعتان يف كّل منهما اْلمد وعشرون مرّة ِاَّن اَعحطَيحنا

. 

 . الثّانية عشرة مثان ركعات يف كّل منها اْلمد وثالثون مرّة اَّن اَن حزَلناهُ 

 وعشرون مّرةاْلمد والّتوحيد َخساً  الثّالثة عشرة أربع ركعات يف كّل منها

. 

 . الرّابعة عشرة سّت ركعات يف كّل ركعة اْلمد وثالثون مرّة سورة ِاذا زُلزَِلت

اخلامسة عشرة أربع ركعات يف االّوليني يقرأ بعد اْلمد الّتوحيد مائة مرّة، ويف 
 .االخريني يقرؤها َخسون مرّة



سورة  ةالّسادسة عشرة اثنتا عشرة ركعة يف كّل ركعة اْلمد واثنتا عشرة مرّ 
يُرُم التَّراثُ ُر   .اهلح

الّسابعة عشرة ركعتان يف االوىل يقرأ بعد اْلمد ما شاء من الّسور ويف الثّانية 
  هللاُ ال اِل َه إالّ ويقول بعد الّسالم مائة مرّة . يقرأ بعدها الّتوحيد مائة مرّة

 َنّ الثّامنة عشرة أربع ركعات يف كّل ركعة اْلمد وَخس وعشرون مرّة سورة اِ 
ََ الحَروثَ َر   .اَعحطَيحنا

الّتاسعة عشرة َخسون ركعة ابْلمد وَخسني مرّة سورة ِاذا زُلحزَِلت والظاهر اّن 
املراد أن تقرأ الّسورة يف كّل ركعة مرّة واحدة فاّن من الّصعب أن يقرأ سورة اذا 

 . زلزلت يف ليلة واحدة الفني وَخسمائة مرّة

صالة الّليلة العشرين واْلادية والعشرين والثّانية والعشرين والثّالثة والعشرين 
والرّابعة والعشرين يف كّل من هذه الّليال يصّلي مثان ركعات ِبا تيّسر من 

 الّسور. 

  .اخلامسة والعشرين مثان ركعات يف كّل منها اْلمد والّتوحيد عشر مرّات

  كّل منها اْلمد والّتوحيد مائة مرّة. الّسادسة والعشرين مثان ركعات يف

الّسابعة والعشرين أربع ركعات يف كّل منها اْلمد وسورة تَباَرََ اّلذي بَِيِدِه 
ُلحُك فان مل يتمّرن قرأ الّتوحيد َخساً وعشرين مرّة

  .امل

الثّامنة والعشرين سّت ركعات يف كّل منها اْلمد وآية الررسي مائة مرّة، 
 مرّة، وسورة الروثر مائة مرّة، وبعد الّصالة يصّلي على الّنيب وآلهوالّتوحيد مائة 
 مائة مرّة .



أقول : صالة الّليلة الثّامنة والعشرين على ما وجدهتا يف االحاديث سّت 
ركعات بفاحتة الرتاب وآية الررسي عشر مرّات والروثر عشرًا وُقلح ُهَو هللاُ 

 ائة مرّة. َاَحٌد عشراً وُيصّلي على الّنيب وآله م

 .الّتاسعة والعشرين ركعتان يف كّل منهما اْلمد والّتوحيد عشرون مرّة

الّثالثني اثنتا عشرة ركعة يف كّل ركعة اْلمد والّتوحيد عشرون مرّة ويصّلي بعد 
الفراغ على ُمّمد وآل ُمّمد مائة مرّة وهذه الّصلوات كّلها يفصل بني كّل 

 . ركعتني منها ابلّسالم كما ذكر

 ّما دََعواِت االيّاموأ

فقد روي عن ابن عّباس عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( فضاًل كثرياً 
لصيام كّل يوم من شهر رمضان وذكر لرّل يوم منه دعاءاً َيّصه ذا فضل كثري 

 . وأجر جزيل وَنن نقتصر على ايراد الّدعوات

َعلح ِصيامي فيِه  : دعاء اليوم االّول يامي فيِه ِصياَم الّصاِئمنَي، َوقِ اَللّ ُهمَّ اجح
ين فيِه َعنح نَ وحَمِة الحغاِفلنَي، َوَهبح ىل ُجرحمي فيِه اي اِ  ل َه قياَم الحقاِئمنَي، َونَ بِّهح

جمحرِمنَي . َُ  الحعاَلمنَي، َواعحُف َعيّن اي عاِفياً َعنح الح

يِه ِمنح َسَخِطَك ين فاَللّ ُهمَّ قَ رِّبحين فيِه ِاىل َمرحضاِتَك، َوَجنِّبح  : اليوم الثّاين
َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  َونَِقماِتَك، َوَوفِّقحين فيِه لِِقرآَءِة اي اِتَك بَِرْحح

ين فيِه ِمنَ  : اليوم الثّالث َن َوالت َّنحبيَه، َوابِعدح السَّفاَهِة  اَللّ ُهمَّ ارحزُقحين فيِه الذِّهح
َعلح ىل َنصيباً ِمنح  ويِه، َواجح َودينَ كُ  َوالَّتمح جح ََ َوَد االح ََ اي َاجح  لِّ َخريح تُ نحزُِل فيِه، ِِبُوِد

. 

، َواَِذقحين فيِه َحالَوَة ذِكح  : اليوم الرّابع ِرََ ، اَللّ ُهمَّ قَ وِّين فيِه َعلى اِقاَمِة اَمح ِرََ
، اي ََ ِظَك َوَسِتحِ َفظحين فيِه حِبِفح ِرََ ِبَرَرِمَك، َواحح داِء ُشرح ََ بحَصَر اَ  َواَوحزِعحين فيِه اِل

 . الّناِظرينَ 



َعلحين فيِه مِ  : اليوم اخلامس تَ غحِفريَن، َواجح َعلحين فيِه ِمنح الحُمسح ََ اَللّ ُهمَّ اجح نح ِعباِد
لِياِئَك الحُمَقرَّبنَي، بِرَأحفَِتَك اي َعلين فيِه ِمنح اَوح   اَرحَحَم الرّاِْحنيَ الّصاِْلنَي احلقانِتنَي، َواجح

. 

رِبحين ِبِسياِط مَّ ال َُتحُذلحين فيِه لِتَ َعرُِّض َمعحِصَيِتَك، َوالَتضح اَللّ هُ  : اليوم الّسادس
َتهى رَ  ين فيِه ِمنح ُموِجباِت َسَخِطَك، ِبَنَِّك َواايديَك اي ُمن ح زِحح غحَبِة نَِقَمِتَك، َوَزحح

 الرّاِغبنَي .

بحين فيِه ِمنح َهَفواتِِه نِّ اَللّ ُهمَّ اَِعيّن ِفيِه َعلى ِصياِمِه َوِقياِمِه، َوجَ  : اليوم الّسابع
َرََ ِبَدواِمِه، بِتَ وحفيِقَك اي هاِدَي الحُمِضّلنَي .  َوآثِمِه، َوارحزُقحين فيِه ذِكح

يحتامِ  : اليوم الثّامن ََ ََة االح عاِم، َواِفحشاَء َوِاطحعاَم اَلطَّ ، اَللّ ُهمَّ ارحزُقحين فيِه َرْحح
َبَة الحِرراِم، ِبَطولِ   . َك اي َملحَجاَ االحِملنيَ السَّالِم، َوُصحح

ِدين : اليوم الّتاسع َِتَك الحواِسَعِة، َواهح َعلح ل فيِه َنصيباً ِمنح َرْحح فيِه  اَللّ ُهمَّ اجح
اِمَعِة، ِبََحبَِّتَك اي اََمَل  ِلرَباهيِنَك الّساِطَعِة، َوُخذح بِناِصَييت ِاىل َمرحضاِتَك اْلح

تاقنَي .  الحُمشح

َعلحين فاَللّ  : اليوم العاشر َعلحين فيِه ِمَن الحُمتَ وَكِّلنَي َعَليحَك، َواجح يِه ِمَن  ُهمَّ اجح
ساِنَك اي غايََة ا َعلحين فيِه ِمَن الحُمَقرَّبنَي اِلَيحَك، ابِِحح  لطّالِبنيَ الحفائِزيَن َلَديحَك، َواجح

. 

ساَن،  : اليوم اْلادي عشر حح َِ َلَّ فيِه الحُفُسوَق وََكرِّهح اِ اَللّ ُهمَّ َحبِّبح ِاَلَّ فيِه االح
َتغ ياَن، َوَحّرِمح َعَليَّ فيِه السََّخَ  َوالّنرياَن ِبَعوحِنَك اي ِغياَث الحُمسح  . يثنيَ َوالحِعصح

تُ رحين في : اليوم الثّاين عشر ِتحِ َوالحَعفاِف، َواسح ِه بِِلباِس اَللّ ُهمَّ َزيِّيّن فيِه اِبلسِّ
نحصاِف، َوآِميّن فيهِ الحُقُنوِ  َوالحَرفاِف، وَ  َِ ِل َواالح لحين فيِه َعَلى الحَعدح  ِمنح ُكلِّ ما اْحِح

ائِفنَي . َمَة اخلح َمِتَك اي ِعصح  َاخاُف، ِبِعصح



حين ف : اليوم الثّالث عشر قحذاِر، َوَصربِّ ََ َنِس َواالح رحين فيِه ِمَن الدَّ يِه اَللّ ُهمَّ َطهِّ
قحداِر، َوَوفِّقحين في ََ بحراِر، بِ َعلى كائِناِت االح ََ َبِة االح َعوحِنَك اي قُ رََّة ِه لِلتُّقى َوُصحح

ِ الحَمساكنَي .  َعنيح

ين فيِه اِبلحَعَثراِت، َواَِقلحين فيِه ِمَن ا : اليوم الرّابع عشر طااي اَللّ ُهمَّ ال ُتؤاِخذح خلَح
ََفواتِ  ِلمنيَ  َوال ََتحَعلحين فيِه َغَرضاً لِلحَبالاي َواالحفاِت، ِبِعزَِّتَك اي، َواهلح  . ِعزَّ الحُمسح

رَحح فيِه صَ  : اليوم اخلامس عشر اِشعنَي، َواشح ري اَللّ ُهمَّ ارحزُقحين فيِه طاَعَة اخلح دح
ائِفنيَ  ابَِِنبَةِ  ُمحِبتنَي، اِبَماِنَك اي اَماَن اخلح َُ  . الح

بحراِر، َوَجنِّبحيناليوم الّسادس عشر :  ََ ُمرافَ َقَة  فيهِ  اَللّ ُهمَّ َوفِّقحين فيِه ِلُموافَ َقِة االح
َِتَك ِاىل داِر الحَق راِر، ابِِهلِيَِّتَك اي اِل َه الحعاَلمنَي . راِر، َوآِوين فيِه ِبَرْحح شح ََ  االح

عحماِل، َواقحِض ل فيِه  : اليوم الّسابع عشر ََ ِدين فيِه ِلصاِلِح االح اَللّ ُهمَّ اهح
َواِئَج َواالحماَل، اي َمنح ال َُيحتاُج ِاىَل الت َّ  اِلماً ِبا يف ُصُدوِر فحسرِي َوالسُّؤاِل، اي عاْلح

 الحعاَلمنَي، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه الطّاِهريَن .

ين فيِه لِبَ رَكاِت َاسححارِِه، َونَ ّوِرح فيِه ق َ  : اليوم الثّامن عشر لحيب ِبضياِء اَللّ ُهمَّ نَ بِّهح
 َر قُ ُلوِب الحعارِفنَي .رِِه، بُِنوِرََ اي ُمنَ وِّ اَنحوارِِه، َوُخذح ِبُرلِّ اَعحضائي ِاىَل اتِّباِ  آث

ِاىل  اَللّ ُهمَّ َوفِّرح فيِه َحّظي ِمنح بَ رَكاتِِه، َوَسهِّلح َسبيلي : اليوم الّتاسع عشر
قِّ الحُمبنِي . اتِِه، َوال حَتحرِمحين قَ ُبوَل َحَسناتِِه، اي هاِدايً ِاىَل اْلَح  َخريح

ِناِن، َواَغحِلقح َعيّن فياَللّ ُهمَّ ا : اليوم العشرين ِه اَبحواَب ف حَتحح ل فيِه اَبحواَب اْلح
 . ِمننيَ الّنرياِن، َوَوفِّقحين فيِه لِِتالَوِة الحُقرحآِن، اي ُمنحزَِل السَّريَنِة ىف قُ ُلوِب الحُمؤح 

َعلح ىل فيِه ِاىل َمرحضاِتَك َدلياًل، َوال ََتح  : اليوم اْلادي والعشرين لح عَ اَللّ ُهمَّ اجح
َنََّة ىل َمنحزاًِل َوَمقياًل، اي قاِضَي حَ  َعِل اْلح واِئِج لِلشَّيحطاِن فيِه َعَليَّ َسبيالً، َواجح

 . الطّالِبنيَ 



ِلَك، َواَنحزِلح َعَليَّ  : اليوم الثّاين والعشرين  فيِه اَللّ ُهمَّ اف حَتحح ىل فيِه اَبحواَب َفضح
ِريّن فيِه حُبح بَ رَكاِتَك، َوَوفِّقحين فيِه ِلُموِجباِت َمرح  ُبوحاِت َجّناِتَك، اي ضاِتَك، َوَاسح

 جُميَب َدعحَوِة الحُمضحطَرّيَن .

رحين فيِه مِ  : اليوم الثّالث والعشرين َن اَللّ ُهمَّ اغحِسلحين فيِه ِمَن الذُّنُوِب، َوَطهِّ
َتِحنح قَ لحيب فيِه بِتَ قحَوى الحُقُلوِب، اي ُمقيَل َعَثراِت الح  نِبنَي .مُ الحُعُيوِب، َوامح  ذح

أَُلَك فيِه ما يُ رحضيَك، َواَُعوُذِبَك ممّا  : اليوم الرّابع والعشرين اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
نح اُطيَعَك َوال اَعحصيحَك، اي َجواَد الّسائِلنيَ  ََ أَُلَك الت َّوحفيَق فيِه اِل   .يُ ؤحذيَك، َوَاسح

َعلحين فيِه ُمُِ  : اليوم اخلامس والعشرين لِياِئَك، وَ اَللّ ُهمَّ اجح وح ََ ُمعاِدايً بًَّا اِل
تَ ّناً ِبُسنَِّة خاَتَِ اَنحِبياِئَك، اي عاِصَم قُ ُلوِب النَِّبّينيَ  عحداِئَك، ُمسح ََ  . اِل

ُروراً، َوَذنحيب فيِه  : اليوم الّسادس والعشرين َعلح َسعحيي فيِه َمشح اَللّ ُهمَّ اجح
ُبواًل، َوَعيحيب فيهِ  ُتوراً، اي َاْسحَ  َمغحُفوراً َوَعَملي فيِه َمقح  َع الّساِمعنَي .َمسح

ح اُ  : اليوم الّسابع والعشرين ِر، َوَصريِّ َلِة الحَقدح َل لَي ح ُموري اَللّ ُهمَّ ارحزُقحين فيِه َفضح
نحَب َوالحوِزحَر، اي ِر، َواق حَبلح َمعاذيري، َوُح َّ َعينِّ الذَّ ِر ِاىَل الحُيسح  َرؤوفاً فيِه ِمَن الحُعسح

 اِْلنَي .ِبِعباِدِه الصّ 

رِمحين في : اليوم الثّامن والعشرين ِه اَللّ ُهمَّ َوفِّرح َحّظي فيِه ِمَن النَّواِفِل، َواَكح
ِ الحَوساِئِل، اي َمنح ال ضاِر الحَمساِئِل، َوقَ رِّبح فيِه َوسيَلىت اِلَيحَك ِمنح بَ نيح َغُلُه ابِِحح  َيشح

 ِاْلح اُح الحُمِلّحنَي .

ين فيِه اِبلرَّْححَِة، َوارحزُقحين فيِه الت َّ  : اليوم الّتاسع والعشرين وحفيَق اَللّ ُهمَّ َغشِّ
َمِة، اي َرحيماً بِِعباِدِه الحُمؤحِمننيَ  رح قَ لحيب ِمنح َغياِهِب الت ُّهح َمَة، َوَطهِّ  . َوالحِعصح



ِر َوالحَقُبوِل َعلى ما  : اليوم الّثالثني َعلح ِصيامى فيِه اِبلشُّرح رحضاُه ت َ اَللّ ُهمَّ اجح
ُصوِل، حِبَقِّ َسيِِّدَن ُُمَمَّد َوآلِِه الطّ  َُ اِهريَن، َويَ رحضاُه الرَُّسوُل، ُُمحَرَمًة فُ ُروُعُه اِبالح

ُد هلِل َربِّ الحعاَلمنَي . َمح  َواْلح

أقول : اختلفت كتب الّدعوات يف تقدمي بعض الّدعوات والعبادات على 
وقد  ك مل أتعّرض لشيء منه،بعض، والّرواية يف ذلك غري معتربة عندي لذل

ذكر الرفعمي دعاء اليوم الّسابع والعشرين لليوم الّتاسع والعشرين وال يبعد 
أن يرون االنسب على مذهب الّشيعة الّدعاء به يف اليوم الثّالث والعشرين ، 

 انتهى .

  

  

 الفَصل الّرابُِع :

  في أعماِل شهِر َشّوال 

 اللّيلة االولى

ّشريفة وقد وردت يف فضل العبادة فيها واحيائها احاديث  هي من الّليال ال
 : كثرية ، وروي اهّنا ال تقل عن ليلة القدر وهلا عّدة أعمال

 . االّول : الُغسل اذا غربت الّشمس

 . احياؤها ابلّصالة والّدعاء واالستغفار والبيتوتة يف املسجد : الثّاين

 دعشاء وعقيب صالة العيالثّالث : أن يقول يف أعقاب صلوات املغرب وال
ُد، َمح بَ ُر َوهلِل اْلح بَ ُر، هللاُ اَكح بَ ُر ال اِل َه إالّ هللاُ َوهللاُ اَكح بَ ُر هللاُ اَكح ُد هلِل َعلى  هللاُ اَكح َمح اْلح

ُر على ما اَوحالَن ما َهداَن  . َوَلُه الشُّرح



 يقولو الرّابع : أن يرفع يديه اىل الّسماء اذا فرغ من فريضة املغرب وَنفلته 

ُوِد، اي ُمصحطَِفَي ُُمَمَّد َوَنِصَرُه، َصلِّ عَ  اي َذا الحَمنِّ َوالطَّوحلِ  : لى ا اي َذا اْلح
َتهُ  َصي ح ََ  ُُمَمَّد َوآل ُُمَمَّد، َواغحِفرح ل ُكلَّ َذنحب َاحح مثّ  يف ِكتاب ُمبني ا َوُهَو ِعنحَد

 . هللاِ  اَُتوُب ِاىَل يسجد ويقول يف سجوده مائة مرّة 

مس : زايرة اْلسني )عليه السالم( فاّن هلا فضاًل عظيماً وسيأيت يف ابب اخلا
 . الّزايرات ما َيّص هذه الّليلة من الّزايرة

ِل الذي مضى يف أعمال  الّسادس : أن يدعو عشر مرّات ابلّدعاء اي دائَِم الحَفضح
 ليلة اْلمعة .

ة من شهر االخري الّسابع : أن يصّلي عشر ركعات اليت مضت يف أعمال الّليلة 
 . (232رمضان )ص

الثّامن : يصّلي ركعتني يقرأ يف ااُلوىل بعد اْلمد الّتوحيد ألف مرّة ويقرأها يف 
 (مثّ يقول) اَُتوُب ِاىَل هللاِ  : الثّانية مرّة واحدة ويسجد بعد الّسالم فيقول

آلِِه، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد وَ  اي َذا الحَمنِّ َوالطَّوحِل، اي ُمصحطَِفَي ُُمَمَّد َصّلى هللُا َعَليحهِ 
 ويسأل حاجته . َوآلِِه َواف حَعلح يب َكذا وََكذا

وروي اّن امري املؤمنني )عليه السالم( كان يصّليها كما ذكر فاذا رفع رأسه 
يقول: والذي نفسي بيده ال يفعلها احد يسأل هللا تعاىل شيئاً ااّل أعطاه ولو 

فر هللا له ، ووردت الّتوحيد يف رواية أاته من الّذنوب عدد رمل الّصحراء غ
اخرى مائة مرّة عوض االلف مرّة ولرن على هذه الّرواية يصّلي هذه الّصالة 

 بعد فريضة املغرب وَنفلته .

 وقد روى الّشيخ والّسيد بعد هذه الّصالة هذا الّدعاء :

ُن اي َاهللُ، اي َرحيُم اي َاهللُ   َمِلُك اي َاهللُ، اي ُقدُّوُس ، اياي َاهللُ اي َاهللُ اي َاهللُ، اي َرْحح
، اي اي َاهللُ، اي َسالُم اي َاهللُ، اي مؤحِمُن اي َاهلُل اي ُمَهيحِمُن اي َاهللُ، اي َعزيُز اي َاهللُ 



ُ اي َاهللُ، اي خاِلُق اي َاهللُ، اي ابرُِئ اي َاهللُ، اي ُمصَ  ّوُِر اي َاهللُ، َجّباُر اي َاهللُ، اي ُمَتَرربِّ
ُم اي َاهللُ، ملُ اي َاهللُ، اي َعظيُم اي َاهللُ، اي َعليُم اي َاهللُ، اي َكرمُي اي َاهللُ، اي َحلياي عا

يُب اي اي َحريُم اي َاهللُ، اي َْسيُع اي َاهللُ، اي َبصرُي اي َاهللُ، اي َقريُب اي َاهللُ، اي جمُ 
 اي َاهللُ، اي َموحىل اي اي َاهللُ، اي َويفُّ  َاهللُ، اي َجواُد اي َاهللُ، اي ماِجُد اي َاهللُ، اي ِمليُّ 

 َاهللُ، اي قاضي اي َاهللُ، اي َسريُع اي َاهللُ، اي َشديُد اي َاهللُ، اي َرؤوُف اي َاهللُ، اي
َد الّساداِت َرقيُب اي َاهللُ، اي جَميُد اي َاهللُ، اي َحفيُظ اي َاهللُ، اي ُُميُ  اي َاهللُ، اي َسيِّ 

 فاِخُر اَوَُّل اي َاهللُ، اي اِخُر اي َاهلُل اي ظاِهُر اي َاهللُ، اي ابِطُن اي َاهللُ، اياي َاهللُ، اي 
اي َوُدوُد اي   اي َاهللُ، اي قاِهُر اي َاهللُ، اي َراّبُه اي َاهلُل اي َراّبُه اي َاهلُل اي َراّبُه اي َاهللُ،

اي َاهللُ، اي فاِتُح اي  ُع اي َاهللُ، اي داِفعُ َاهللُ، اي نُوُر اي َاهللُ، اي راِفُع اي َاهللُ، اي مانِ 
اي شاِهُد  َاهللُ، اي نَ ّفاُح اي َاهللُ، اي َجليُل اي َاهللُ، اي ََجيُل اي َاهللُ، اي َشهيُد اي َاهللُ،

ُر اي َاهللُ  ، اي اي َاهللُ، اي ُمغيُث اي َاهللُ، اي َحبيُب اي َاهللُ، اي فاِطُر اي َاهللُ، اي ُمَطهِّ
َتِدُر اي َاهللُ، اي قاِبُض اي َاهللُ، اي ابِسُ  اي َاهللُ، اي ُِميَملِ  ي اي ُك اي َاهللُ، اي ُمقح

 َاهللُ، اي مُميُت اي َاهلُل اي ابِعُث اي َاهللُ، اي واِرُث اي َاهللُ، اي ُمعطي اي َاهللُ، اي
ِضُل اي َاهللُ، اي ُمنحِعُم اي َاهللُ، اي َحقُّ اي َاهللُ، اي ُمب اي َاهللُ، اي طَيُِّب اي َاهللُ،  نيُ ُمفح

ُئ اي اي ُُمحِسُن اي َاهللُ، اي جُمحِمُل اي َاهللُ، اي ُمبحِدُئ اي َاهللُ، اي ُمعيُد اي َاهللُ، اي ابرِ 
ِلىُّ َاهللُ، اي َبديُع اي َاهللُ، اي هادي اي َاهللُ، اي كايف اي َاهللُ، اي شايف اي َاهللُ، اي عَ 

 اي َاهللُ، اي اي َاهللُ، اي َحّناُن اي َاهللُ، اي َمّناُن اي َاهللُ، اي َذا الحطَّوحلِ  اي َاهللُ، اي َعظيمُ 
ُل اي َاهللُ، اي َذا الحَمعارِِج اي َاهللُ، اي صاِدُق اي َاهللُ، اي صَ  ُدوُق ُمَتعال اي َاهللُ، اي َعدح

الِل اي َاهللُ، اي هللُ، اي ذَ اي َاهللُ، اي َداّيُن اي َاهللُ، اي ابقي اي َاهللُ، اي واقي اي اَ  ا اْلَح
راِم اي َاهللُ، اي َُمحُموُد اي َاهللُ، اي َمعحُبوُد اي َاهللُ، اي صانُِع اي َاهللُ، اي مُ  عنُي َذا ااِلكح
، اي اي َاهللُ، اي ُمَروُِّن اي َاهللُ، اي فَ ّعاُل اي َاهللُ، اي َلطيُف اي َاهللُ، اي َغُفوُر اي َاهللُ 

 َاهللُ اي َراّبُه َاهللُ، اي نُوُر اي َاهللُ، اي َقديُر اي َاهللُ، اي َراّبُه اي َاهللُ اي َراّبُه اي َشُروُر اي
َراّبُه اي َاهلُل اي  اي َاهلُل اي َراّبُه اي َاهلُل اي َراّبُه اي َاهلُل اي َراّبُه اي َاهلُل اي َراّبُه اي َاهلُل اي

اَ  ، ُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوَتَُ َراّبُه اي َاهللُ اي َراّبُه َاسح ََ نَّ َعَليَّ ِبِرضا
الِل الطَّيِِّب، َوِمنح حَ  َع َعَليَّ ِمنح رِزحِقَك اْلَح يحُث َوتَ عحُفَو َعيّن حِبِلحِمَك، َوتُ َوسِّ



 ََ ََ لَيحَس ل َاَحٌد ِسوا َتِسُب، فَِايّن َعبحُد َتِسُب َوِمنح َحيحُث ال َاحح َوال َاَحٌد  ،َاحح
ُرََ اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، ما شاَء هللُا ال قُ وََّة إاّل اِبهلِل الحَعِليِّ الحَعظي أَلُُه َغي ح )مث ِم َاسح

َزُل  اي َاهللُ اي َاهللُ اي َاهللُ، اي َربُّ َربُّ َربُّ اي ُمنحزَِل الحبَ رَكاتِ تسجد وتقول(   ِبَك تُ ن ح
اَُلَك ِبُرلِّ  اِء الحَمشح  ُكلُّ حاَجة، َاسح ْسح ََ ، َواالح ََ م يف َُمحُزوِن الحَغيحِب ِعنحَد ُهورِة اسح

ُتوبَِة َعلى ُسراِدِق َعرحِشَك، اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، وَ  ، الحَمرح ََ اَنح ِعنحَد
َراِم، وَ  تُ َبين ِمَن الحواِفديَن ِاىل بَ يحِتَك اْلح َر َرَمضاَن، َوَترح َبَل ِميّن َشهح َفَح ل تَ تَ قح صح

رَِج ل اي َربِّ ُكُنوَزََ اي َرْحح ُن . َتخح نُوِب الحِعظاِم، َوَتسح  َعِن الذُّ

الّتاسع : يصّلي أربع عشرة ركعة يقرأ يف كّل ركعة اْلمد وآية الررسي وثالث 
مرّات سورة ُقل هو هللاُ احٌد ليرون له برّل ركعة عبادة أربعني سنة وعبادة كّل 

 ذا الّشهر .من صام وصّلى يف ه

العاشر : قال الّشيخ يف املصباح: اغتسل يف آخر الّليل واجلس يف مصالَّ 
 . اىل طلو  الفجر

 اعمال يوم عيد الفطر

 اليَوم االّول

 : عديدة يوم عيد الفطر وأعماله

االّول : أن تررّب بعد صالة الّصبح وبعد صالة العيد ِبا مّر من التربريات يف 
 . الفريضةليلة العيد بعد 

اَللّ ُهمَّ  الثّاين : أن تدعو بعد فريضة الّصبح ِبا رواه الّسيد )رْحه هللا( من دعاء
ُت اِلَيحَك ِبَُحمَّد اَمامي صالة  اخل وقد أورد الّشيخ هذا الّدعاء بعد ِايّن تَ َوجَّهح

 العيد .

الثّالث : اخراج زكاة الفطرة صاعاً عن كلّ نسمة قبل صالة العيد على الّتفصيل 
املبني يف الرتب الفقهّية، واعلم اّن زكاة الفطر من الواجبات املؤّكدة، وهي 



شرط يف قبول صوم شهر رمضان، وهي أمان عن املوت اىل الّسنة القابلة، 
 . «َح َقدح اَف حلَ » ية الررُية وقد قّدم هللا تعاىل ذكرها على الّصالة يف اال

الرّابع : الغسل واالحسن أن يغتسل من الّنهر اذا َتّرن ووقت الغسل من 
الفجر اىل حني أداء صالة العيد، كما قال الّشيخ، ويف اْلديث ليرن غسلك 

اَللّ ُهمَّ ِاُياًَن ِبَك  :حتت الّظالل أو حتت حائ  فاذا َهمت بذلك فقل
مّث سّم ِبسم آلِِه، َك، َواتّباَ  ُسنَِّة نَبيَِّك ُُمَمَّد َصّلى هللُا َعَليحِه وَ َوَتصحديقًا ِبِرتابِ 

َعلحُه َكّفاَرًة ِلذُ هللِا واغتسل، فاذا فرغت من الغسل فقل :  رح اَللّ ُهمَّ اجح نُويب َوَطهِّ
 . ديين، اَللّ ُهمَّ اَذحِهبح َعينِّ الدََّنسَ 

الة يب واالصحار يف غري مّرة للصّ حتسني الثّياب واستعمال الطّ  : اخلامس
 . حتت الّسماء

الّسادس : االفطار اّول الّنهار قبل صالة العيد، واالفضل أن يفطر على الّتمر 
أو على شيء من اْللوى وقال الّشيخ املفيد: يستحّب أن يبتلع شيئاً من تُربة 

 . كّل داء اْلسني )عليه السالم( فاهّنا شفاء من

رج لصالة العيد ااّل بعد طلو  الّشمس، وأن تدعو ِبا رواه الّسابع : أن ال ُت
الّسيد يف االقبال من الّدعوات، منها ما رواه عن أيب ْحزة الّثمال، عن الباقر 
 )عليه السالم( قال : اد  يف العيدين واْلمعة اذا هتّيأت للخروج هبذا الّدعاء

: 

تَ َعدَّ لِ  اَللّ ُهمَّ َمنح تَ َهيََّأ يف هَذا الحيَ وحِم اَوح  وِفاَدة ِاىل َُمحُلوق َرجاَء تَ َعبََّأ اَوح اََعدَّ َواسح
ِيَئيت َوت َ  عحِبَئيت َوِاعحدادي رِفحِدِه َوَنواِفِلِه َوَفواِضِلِه َوَعطاايُه، فَِانَّ اِلَيحَك اي َسيِّدي تَ هح
ََ َوَجوائِِزََ َوَنواِفِلَك َوَفواِضِلَك َوَفضائِلِ  ِتعحدادي َرجاءَ رِفحِد ، َوَقدح كَ َواسح ََ  َوَعطااي

َوملَح اَِفدح  َغَدوحُت ِاىل عيد ِمنح اَعحياِد اُمَِّة نَبيَِّك ُُمَمَّد َصَلواُت هللِا َعَليحِه َوَعلى آلِِه،
ُلوق اَمَّلحتُ  ُت ِبَخح ُتُه، َوال تَ َوجَّهح ُه، َولِرنح اِلَيحَك الحيَ وحَم ِبَعَمل صاِلح اَِثُق ِبِه َقدَّمح

ُتَك خاِضع ُم اي َعظيُم ًا ُمِقرًّا ِبُذنُويب َوِاساَءيت ِاىل نَ فحسي، فَيا َعظيُم اي َعظياَتَ ي ح



نُوَب الحِعظاَم إالّ اَنحَت اي ال  اِل َه إالّ ِاغحِفرح ِلَ الحَعظيَم ِمنح ُذنُويب، فَِانَُّه ال يَ غحِفُر الذُّ
 اَنحَت، اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .

 قرأ يف ااُلوىل اْلمد وسورة االعلى، ويرربّ الثّامن : صالة العيد وهي ركعتان ي
 : بعد القراءة َخس تربريات وتقنت بعد كّل تربرية فتقول

ِو َوا َل الحَعفح َبَ ُروِت، َواَهح ُوِد َواْلح َل اْلح َل الحِرربحِايِء َوالحَعَظَمِة، َواَهح َل اَللّ ُهمَّ اَهح لرَّْححَِة، َواَهح
اَُلكَ  ِلمنَي عيداً، حِبَقِّ هَذا الحَيوِم الَّذي َجَعلحَتُه لِلحُمسح  الت َّقحوى َوالحَمغحِفَرِة، َاسح

راً َوَشَرفاً َوَمزيحداً، اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُمَُ  َُممَّد َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه ُذخح َُ مَّد َوآِل َوِل
ِخَلين يف ُكلِّ َخريح اَدحَخلحَت فيِه ُُمَمَّداً َوآَل ُُمَمَّد َواَنح ُُتحرَِجين ِمنح   ،ُُمَمَّد، َواَنح ُتدح

، اَللّ ُهمَّ  َت ِمنحُه ُُمَمَّدًا َوآَل ُُمَمَّد َصَلواُتَك َعَليحِه َوَعَليحِهمح َرجح ِايّن  ُكلِّ ُسوء َاخح
تعاَذ ِمنحهُ عِ  ََ الّصاِْلُوَن، َواَُعوذُ ِبَك ممَّا اسح َر ما َسأََلَك ِمنحهُ ِعباُد اَُلَك َخي ح ََ َاسح باُد

 الحّصاِْلُوَن .

مد  تررّب الّسادسة وتركع وتسجد، مثّ تنهض للركعة الثّانية، فتقرأ فيها بعد اْلمثّ 
 سورة والّشمس، مثّ تررّب أربع تربريات تقنت بعد كّل تربرية وتقرأ يف القنوت
ما مّر، فاذا فرغت كرّبت اخلامسة فركعت وأَتمت الّصالة وسّبحت بعد 

ة د وردت دعوات كثرية بعد صالالّصالة تسبيح الّزهراء )عليها السالم(، وق
العيد ولعّل أحسنها هو الّدعاء الّسادس واالربعون من الّصحيفة الراملة، 
ويستحّب أن يربز يف صالة العيد حتت الّسماء، وأن يصّلي على االرض من 
دون بساط وال ابرية، وأن يرجع عن املصّلى من غري الطّريق الذي ذهب منه، 

  بقبول أعماهلم .وأن يدعو الخوانه املؤمنني

 . (الّتاسع : أن يزور اْلسني )عليه السالم

العاشر : قراءة دعاء الّندبة، وسيأيت إن شاء هللا تعاىل، وقال الّسيد ابن طاووس 
اَُعوُذ ِبَك ِمنح َنر َحرُّها  : )رْحه هللا(: اسجد اذا فرغت من الّدعاء فُقل

االُين على  )مثّ ضع خّدَال يُ رحوى،  ال َيطحفى، َوَجديُدها ال يَ بحلى، َوَعطحشاهُنا



هي يف النّاِر بَ عحَد ُسُجودي َوتَ عحفريي َلَك بِ االرض وقل (  َغريحِ ِاهلي ال تُ َقلِّبح َوجح
 وقل( )مّث ضع خّدَ االيسر على االرضَمنٍّ ِميّن َعَليحَك َبلح َلَك الحَمنُّ َعَليَّ 
َتراَن َوا تَ َرَف َواسح ِانح ُكنحُت قل( )مثّ عد اىل الّسجود و عحتَ َرَف ِارحَحمح َمنح َاساَء َواق ح

ُسِن الحَعفح  ََ فَ لحَيحح ، َعظَُم الذَّنحُب ِمنح َعبحِد ََ بِئحَس الحَعبحُد فَاَنحَت نِعحَم الرَّبُّ ُو ِمنح ِعنحِد
وَ )مّث قل( اي َكرمُي  َو الحَعفح مك هذا مائة مرّة مّث قال الّسيد : وال تقطع يو  الحَعفح

ل وأنت ال تعلم اََمردوٌد أم مقبول االعمال، فِان رجوت القبول ابلّلعب واالَها
 فقابل ذلك ابلّشرر اْلميل وِان خفت الّردَّ فُرن أسري اْلزن الطويل.

اليوم اخلامس والعشرون فيه على بعض االقوال تويّف االمام جعفر بن ُمّمد 
عض اّن وفاته  بالّصادق )عليه السالم( يف سنة مائة ومثاين وأربعني وقد ارأتى ال

كانت يف الّنصف من رجب، وكان سبب وفاته ْسّاً دّس له يف الِعنب، وروي 
انّه )عليه السالم(حينما حضرته الوفاة فتح عينيه وقال : اَجعوا ل االقارب، 
فلّما اجتمعوا كّلهم نظر اليهم وقال : ال يبلغ شفاعتنا من استخّف بصالته 

 ومل يهتّم هبا .

  

  

 : سُ الفَصل الخامِ 

 . في أعماِل شهِر ِذي القعدة 

اعلم اّن هذا الّشهر هو اّول االشهر اْلرم اليت ذكرها هللا يف كتابه اجمليد، وروى 
الّسيد ابن طاووس يف حديث اّن شهر ذي القعدة موقع اجابة الّدعاء عند 

صلى هللا عليه وآله وسلم( صالة يف اليوم االّحد ) الّشدة، وروي عن رسول هللا
من هذا الّشهر ذات فضل كثري، وفضلها ُملّخصاً اّن من صاّلها قبلت توبته، 
وغفرت ذنوبه، ورضى عنه خصماؤه يوم القيامة ومات على االُيان وما سلب 



رّيّته، منه الّدين، ويفسح يف قربه، وينّور فيه، ويرضى عنه أبواُه، ويغفر البويِه ولذ
ويوّسع يف رزقه، ويرفق به ملك املوت عند موته، وَيرج الّروح من جسده ُبسري 
وسهولة، وصفتها أن يغتسل يف اليوم االّحد ويتوّضأ ويصّلي أربع ركعات يقرأ 
يف كّل منها اْلمد مرّة وُقلح ُهَو هللاُ َاَحٌد ثالث مرّات واملعّوذتني مرّة مثّ يستغفر 

 يقول : اي برلمة ال َحوحَل َوال قُ وََّة إالّ اِبهلِل الحَعليِّ الحَعظيِم مثّ  سبعني مرّة مثّ َيتم
يَ غحِفُر  َعزيُز اي َغّفاُر اغحِفرح ل ُذنُويب َوُذنُوَب ََجيِع املؤِمننَي َوالحُمؤِمناِت فَِانَُّه ال

 الذُّنُوَب إالّ اَنحَت . 

ة، بعده يؤّدى بعد الّصال أقول : الظّاهر اّن هذا االستغفار والّدعاء اّلذي ورد
واعلم اّن يف اْلديث اّن من صام من شهر حرام ثالثة ااّيم ; اخلميس واْلُمعة 
والّسبت كتب له ِعبادة تسعمائة سنة، وقال الّشيخ االجّل علّي بن ابراهيم 

  القّمي: اّن السّيئات تضاعف يف االشهر اْلرم وكذلك اْلسنات .

 سنة مائة ومثاين وأربعني والدة االمام الّرضا اليوم اْلادي عشر : كان فيه يف
  )عليه السالم( .

ْحة الّليلة اخلامسة عشرة : ليلة ُمباركة ينظر هللا تعاىل فيها اىل عباده املؤمنني ابلرّ 
الزم للمسجد( مل 

ُ
وأجر العامل فيها بطاعة هللا أجر مائة سائح )أي الّصائم امل

فاغتنّم هذه الّليلة واشتغل فيها ابلعبادة  ،يعص هللا طرفة عني كما يف الّنبوي
والطّاعة والّصالة وطلب اْلاجات من هللا تعاىل ، فقد روي انّه من سأل هللا 

  . تعاىل فيها حاجة اعطاه ما سأل

اليوم الثّاِلُث والِعشرون : من سنة مائتني تويّف فيه االمام الّرضا صلوات هللا 
م( املسنون فيه زايرة الّرضا )عليه السالوسالمه عليه على بعض االقوال ومن 

  من قرب أو بعد .

قال الّسيد بن طاووس )رْحه هللا( يف االقبال : ورأيت يف بعض تصانيف 
أصحابنا العجم رضوان هللا عليهم انّه يستحّب أن يزار موالَن الّرضا )عليه 



السالم( يوم ثلث وعشرين من ذي القعدة من قرب أو بعد ببعض زايراته 
  املعروفة أو ِبا يرون كالّزايرة من الّرواية بذلك .

الّليلة اخلامسة والعشرون : ليلة دحو االرض )انبساط االرض من حتت الرعبة 
على املاء( ، وهي ليلة شريفة تنزل فيها رْحة هللا تعاىل، وللقيام ابلعبادة فيها 

الم أَن غأجر جزيل، وروي عن اْلسن بن علّي الوّشاء قال : كنت مع أيب و 
فتعّشينا عند الّرضا )عليه السالم( ليلة َخسة وعشرين من ذي القعدة ، فقال 
له: ليلة َخس وعشرين من ذي القعدة ولد فيها ابراهيم )عليه السالم(، وولد 
فيها عيسى بن مرمي )عليه السالم(، وفيها دحيت االرض من حتت الرعبة، 

، وقال على رواية اخرى: أال فمن صام ذلك اليوم كان كمن صام سّتني شهراً 
  اّن فيه يقوم القائم )عليه السالم( .

اليوم اخلامس والعشرون : يوم دحو االرض ، وهو أحد االاّيم االربعة اليت 
 وروي اّن صيامه يعدل صيام سبعني سنة،، خّصت ابلّصيام بني أاّيم الّسنة

ام اليوم وقوهو كّفارة لذنوب سبعني سنة على رواية أخرى، ومن صام هذا 
ليلته فله عبادة مائة سنة، ويستغفر ملن صامه كّل شيء بني الّسماء واالرض، 

عاىل فيه وللعبادة واالجتما  لذكر هللا ت، وهو يوم انتشرت فيه رْحة هللا تعاىل
أجر جزيل . وقد ورد هلذا اليوم سوى الّصيام والعبادة وذكر هللا تعاىل والُغسل 

  عمالن :

رويّة يف كتب الّشيعة القمّيني، وهي ركعتان تصّلى عند الضحى االّول : صالة م
وََّة إالّ ال َحوحَل َوال ق ُ ابْلمد مرّة والّشمس َخس مرّات ويقول بعد الّتسليم : 

َعث حَريت، اي جُميَب  اي ُمقيَل الَعَثراِت اَِقلحينمّث يدعو ويقول :  اِبهلِل الحَعلىِّ الحَعظيمِ 
صحواِت ِاْسحَعح َصوحيت َوارحَْححين َوََتاوَ الدََّعواِت َاِجبح َدعحوَ  ََ زح َعنح يت، اي ساِمَع االح

راِم .  الِل َواالكح  َسيِّئايت َوما ِعنحدي اي َذا اْلَح

  : الثّاين : هذا الّدعاء الذي قال الّشيخ يف املصباح انّه يستحّب الّدعاء به



َبَِّة، َوص اَُلَك اِرَف اللَّزحبَِة، وَكاشِ اَللّ ُهمَّ داِحَي الحَرعحَبِة، َوفاِلَق اْلح َف ُكلِّ ُكرحبَة، َاسح
َقها، َوَجَعلحَتها عِ  َت َحقَّها، َواَقحَدمحَت َسب ح نحَد يف هَذا الحيَ وحِم ِمنح ااَّيِمَك الَّيت اَعحَظمح

َِتَك الحَوسيَعِة اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُمَُ  ََ مَّ الحُمؤحِمننَي َوديَعًة، َواِلَيحَك َذريَعًة، َوِبَرْحح د َعبحِد
َتَجِب ىِف الحميثاِق الحَقريِب يَ وحَم التَّالِق، فاِتِق ُكلِّ َرتحق، َودا  ِاىل ُكلِّ  ، الحُمن ح  َحقِّ
َنَِّة َوالّنارِ  َبّاِر، َوُوالةِ اْلح ُداةِ الحَمناِر َدعائِِم اْلح طحهاِر اهلح ََ ِل بَ يحِتِه االح ، َواَعحِطنا َوَعلى اَهح

َر َمقحطوُ  َوال مَمحنوُ ، ََتحَمُع لَنايف يَ وحِمنا هذا ِمنح َعطائِ  ُمحزُوِن َغي ح ََ بِِه الت َّوحبََة  َك الح
َرُم َمرحُجوٍّ، اي َكِفيُّ اي َويفُّ اي َمنح ُلطحفُ  ُعوٍّ، َواَكح بَِة، اي َخي حَر َمدح وح ََ َن االح ُه َوُحسح

ين بَِنصح  ، َواَيِّدح ََ ِو ين ِبَعفح ِعدح ، َوال تُ نحِسين َكرمَي رِ َخِفي  اُلحُطفح ل بُِلطحِفَك، َوَاسح ََ
ِر ِاىل يَ وحِم اْلحَ  َفظحين ِمنح َشواِئِب الدَّهح ، َواحح ، َوَحَفظَِة ِسرََِّ ِرََ ِرََ ِبُوالِة اَمح ِر ذِكح شح
ََ ِعنحَد ُخُروِج نَ فحسي، َوُحُلوِل َرمحسي، َوانحِقطاِ  َعمَ  لِياِء ين اَوح ِهدح ِر، َوَاشح لي، َوالنَّشح

َ اَطحبَوانحِقضاِء َاَجلي، اَ  اِق الثَّرى، للّ ُهمَّ َواذحُكرحين َعلى طُوِل الحِبلى ِاذا َحَللحُت بَ نيح
ِللحين داَر الحُمقاَمِة، َوبَ ّوِئحين َمنحزَِل الحَرراَمِة،  َوَنِسَيىِن الّناُسوَن ِمَن الحَورى، َواحح

ِتباِئَك َواصحطَفاِئَك،  ِل اجح لِياِئَك َواَهح َعلحين ِمنح ُمراِفقي اَوح ابرَح ل يف لِقاِئَك، وَ َواجح
َطِل، اَ  َجِل، بَريئاً ِمَن الزََّلِل َوسُوِء اخلَح ََ َن الحَعَمِل قَ بحَل ُحُلوِل االح للّ ُهمَّ َوارحزُقحين ُحسح

َرابً  ِقين ِمنحُه َمشح َض نَِبيَِّك ُُمَمَّد َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه، َواسح  َرِواّيً سائِغاً َواَوحرِدحين َحوح
َعلحُه ل َخي حَر زاد، وَ َهنيئاً ال َُ ِورحَدُه َوال َعنحُه اُذاُد، َواجح اَوحىف  اَظحَمأُ بَ عحَدُه َوال اَُحالَّ

وَّلنَي َواالحِخريَن، َوحِبُ  ََ هاُد، اَللّ ُهمَّ َوالحَعنح َجباِبَرَة االح شح ََ ُقوِق ميعاد يَ وحَم يَ ُقوُم االح
َتأثِرِيَن اَللّ ُهمَّ َواقحصِ  لِياِئَك الحُمسح ياعَ اَوح ِلكح َاشح لح مح َدعاِئَمُهمح َواَهح ُهمح َوعاِمَلُهمح، َوَعجِّ

، َوالحَعنح ُمساَِهَُهمح  ُهمح مَماِلَرُهمح، َوَضيِّقح َعَليحِهمح َمساِلَرُهمح لُب ح ، َواسح  َمهاِلَرُهمح
لِياِئَك، َوارحُددح َعَليحِهمح َمظاِلَمُهمح  لح فَ رََج اَوح ، اَللّ ُهمَّ َوَعجِّ َقِّ  ،َوُمشارَِكُهمح َواَظحِهرح اِبْلح

ِرََ يف اَعحداِئَك ُمؤحَتَِراً اَللّ ُهمَّ احح  َتِصراً، َواِبَمح َعلحهُ ِلديِنَك ُمن ح هُ ِبالِئَرِة قاِئَمُهمح، َواجح ُففح
َتِقماً َلَك َحىّت ت َ  ِر، ُمن ح َلِة الحَقدح ِر يف لَي ح مح ََ ِر َوِبا اَلحَقيحَت اِلَيحِه ِمَن االح َد رحضى َويَعوُ النَّصح

قَّ َُمحضاً، َويَ رحُفَض الحباطِ  َل َرفحضاً، ديُنَك ِبِه َوَعلى َيَديحِه َجديداً َغّضاً، َوَُيحَحَض اْلَح
َرتِِه، َواب ح  ِبِه َواُسح َعلحنا ِمنح َصحح َعثحنا يف َكرَّتِِه اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَليحِه َوَعلى ََجيِع آابئِِه، َواجح



ِهدح َحىّت َنُروَن يف َزمانِِه ِمنح اَعح  ِرَح بِنا ِقياَمُه، َوَاشح َن ااَّيَمُه، َوَصلِّ وانِِه، اَللّ ُهمَّ اَدح
 َعَليحِه َوارحُددح اِلَيحنا َسالَمُه، َوالسَّالُم َعَليحِه َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه . 

اعلم اّن الّسيد الّداماد )رْحه هللا( قال يف رسالته املسّماة االربعة ااّيم يف خالل 
يوم دحّو االرض اّن زايرة الّرضا )عليه السالم( يف هذا اليوم هي أكد أعمال 

آدابه املسنونة كذلك، ويتأّكد استحباب زايرته )عليه السالم( يف اليوم االّول 
  من شهر رجب الفرد، وقد حّث عليها حثّاً ابلغاً .

ر و اليوم االخري من الّشهر : يف هذا اليوم من سنة مائتني وعشرين على املشه
استشهد االمام ُمّمد بن علّي الّتقي )عليهما السالم( يف بغداد، وقد ْسّه 
املعتصم ابهلل العّباسي، وكان شهادته بعد سنتني ونصف من وفاة املأمون، كما  

« نَي َشهراً الَفرََج بَ عحَد املأُمون بَِثالث» كان االمام نفسه يتنّبأ بذلك فيقول : 
يه من االذى واحملن من سوء معاشرة املأمون له تشعر هذه الرلمة ِبا كان يعان

حىّت اعترب املوت فرجه الذي يِتقّبه كما عاىن من احملن ما عاَنه أبوه العظيم 
االمام الّرضا )عليه السالم(حينما وّل العهد، وكان كّلما رجع من اْلامع يوم 

اَن فَ َرجي ك  ِاهلي ِانح » اْلمعة رفع يديه اىل الّسماء وهو عرقان مغرباً فقال : 
لح َوفايت ِلساَعيت  ضى َنبه، ، وكان دائم الرآبة والغّم حىّت ق«يف َمويت فَ َعجِّ

وقد توىّف االمام ُمّمد بن علّي الّتقّي )عليهما السالم(وله من العمر َخساً 
وعشرون سنة وبضعة أشهر، ويقع قربه الّشريف خلف قرب جّده العظيم االمام 

  يف الراظمّية .موسى الراظم )عليه السالم(

  

 : الفَصل الّساِدسُ 

 . في أعماِل شهِر ِذي الُحّجة 



وهو شهر شريف وكان صلحاء الّصحابة والّتابعني يهتّمون ابلعبادة فيه اهتماماً 
 ابلغاً، والعشر االوائل من ااّيمه هي االاّيم املعلومات املذكورة يف القرآن الررمي

سلم( عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله و  وهي أاّيم فاضلة غاية الفضل، وقد روي
ما من أاّيم العمل فيها أحّب اىل هللا عّزوجّل من أاّيم هذه العشر وهلذه العشر، 

  : أعمال

  . االّول : صيام االاّيم التّسعة االُول منها فانّه يعدل صيام العمر كّله

اليها ركعتني يالثّاين : أن يصّلي بني فريضيت املغرب والعشاء يف كّل ليلة من ل
َن ُموسى وَ يقرأ يف كّل ركعة فاحتة الرتاب والّتوحيد مرّة واحدة، وهذه االية  واَعدح
َلًة َوقاَل مُ  ر فَ َتمَّ ميقاُت َربِِّه اَرحبَعنَي لَي ح ناها ِبَعشح َمح َلًة َواَتح خيِه َثالثنَي لَي ح ََ وسى اِل

ُلفىن ىف قَ وحمى َوَاصحِلحح َوال تَ تَِّبعح َسب ليشاَر اْلاج يف  دينَ يَل الحُمفحسِ هاُروَن اخح
  ثواهبم .

الثّالث : أن يدعو هبذا الّدعاء من أّول يوم من عشر ذي اْلّجة اىل عشّية 
لّصادق وقد رواه الّشيخ والّسيد عن ا ،عرفة يف دبر صالة الّصبح وقبل املغرب

  )عليه السالم( :

اّيُم الَّىت َفضَّلحَتها َعَلى اَللّ ُهمَّ هِذهِ  ََ اّيِم َوَشرَّف حَتها َقدح بَ لَّ  االح ََ غحَتنيها ِبَنَِّك االح
َِتَك، فَاَنحزِلح َعَليحنا ِمنح بَ رَكاِتَك، َواَوحِسعح َعَليحنا فيها ِمنح نَ عحمآِئَك، اَل لّ ُهمَّ ِاىّن َوَرْحح

اَُلَك اَنح ُتَصلَِّى َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد ِديَنا فيها ِلَسبيِل اهلحُ  َاسح ى َوالحِعفاِف دَواَنح تَ هح
اَُلَك اي َموحِضَع ُكلِّ  وى، وِالحِغىن َوالحَعَمِل فيها ِبا حتُِبُّ َوتَ رحضى، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح  َشرح

لى َواي ساِمَع ُكلِّ َْنحوى، َواي شاِهَد ُكلِّ َماَلء، َواي عاملَ ُكلِّ َخِفيًَّة اَنح ُتَصلَِّى عَ 
َتجيَب لَنا فُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح تَ  ِشَف َعّنا فيَها الحَبالَء، َوَتسح يَها الدُّعآَء، رح

َما اف حتَ َرضحَت َعَليحنا  َوتُ َقّوِيَنا فيها َوتُعيَننا َوتُ َوفَِّقنا فيها ِلما حتُِبُّ رَبَّنا َوتَ رحضى َوَعلى
اَلُ  ِل َواليَِتَك، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح  اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي كَ ِمنح طاَعِتَك َوطاَعِة َرسُوِلَك َواَهح

عآِء، اَنح ُتَصلَِّى َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح تَ َهَب لَنا فيَها الرِّضا اِنََّك َْسيُع الدُّ 



َر ما تُ نحزُِل فيها ِمَن السَّمآِء، َوَطهَّرحَن ِمَن الذُّنُوِب اي َعالَّم الحغُ  نا َخي ح يُوِب، َوال حَتحرِمح
ُلُوِد، اَلّلهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوال تَ ت ح َواَوحِجبح لَنا في ُرَح لَنا ها داَر اخلح

َتُه، َوال غ َتُه، َوال َديحناً ِاالّ َقَضي ح ائِباً ِاالّ اَدَّي حَتُه، فيها َذنحباً ِاالّ َغَفرحَتُه، َوال ََهّاً ِاالّ فَ رَّجح
نحيا َواالحِخرَ  ء ِة ِااّل َسهَّلحَتها َوَيسَّرحهَتا اِنَّكَ َوال حاَجًة ِمنح َحواِئِج الدُّ  َعلى ُكلِّ َشىح

َِفيّاِت، اي راِحَم الحَعرَباِت، اي جُميَب الدََّعواِت، اي َربَّ   َقديٌر، اَللّ ُهمَّ اي عاملَ اخلح
صحواِت، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد  ََ َرضنَي َوالسَّماواِت، اي َمنح ال تَ َتشابَُه َعَليحِه االح ََ االح

َعلحنا فيها ِمنح ُعَتقآِئَك َوطَُلقآِئَك ِمَن الّناِر، َوالحفائِزيَن ِِبَ َوآِل  نَِّتَك ُُمَمَّد، َواجح
َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، َوَصلَّى هللُا َعَليحِه َسيِِّدَن ُُمَمَّد َوآ لِِه َاَجحَعنَي َوالّناجنَي ِبَرْحح

 . 

ذه الّدعوات اخلمس وقد أن يدعو يف كّل يوم من أاّيم العشر هب : الرّابع
جاء هبا جربئيل اىل عيسى بن مرمي هديّة من هللا تعاىل ليدعو هبا يف أاّيم 

  : العشر، وهذه هي الّدعوات اخلمس

ُد، بِ  (1) َمح َدُه ال َشريَك لَُه، لَُه الحُملحُك َوَلُه اْلح َهُد اَنح ال اِل َه ِاالَّ هللُا َوحح َيِدِه َاشح
ُر َوُهَو َعلى َي ح ء َقديٌر )  اخلح َدُه ال َشريَك 2ُكلِّ َشىح َهُد اَنح ال اِل َه ِاالَّ هللُا َوحح ( اَشح

َدُه 3َلُه، َاَحداً َصَمداً ملَح يَ تَِّخذح صاِحَبًة َوال َوَلداً ) َهُد اَنح ال اِل َه ِاالَّ هللاُ َوحح ( َاشح
َهُد اَنح 4واً َاَحٌد )ُرنح َلُه ُكفُ ال َشريَك لَُه َاَحداً َصَمداً ملَح يَِلدح َوملَح يُوَلدح َوملَح يَ  ( َاشح

ُد ُُيحّي َوُُييُت وَ  َمح َدُه ال َشريَك َلُه، َلُه الحُملحُك َوَلُه اْلح ُهَو َحى  ال اِل َه ِاالَّ هللُا َوحح
ء َقديٌر ) ُر َوُهَو َعلى ُكلِّ َشىح َي ح ( َحسحىبَ هللاُ وََكفى ْسََِع هللاُ 5ال َُيُوُت، بَِيِدِه اخلح

َهُد هلِل ِبا َدعا َواَنَُّه بَرىٌء ممَّنح تَ ب َ ِلمَ  َتهى، َاشح رَأَ َواَنَّ ّلِلِّ نح َدعا، لَيحَس َورآَء هللِا ُمن ح
وىل .  َُ  االحِخَرَة َواالح

مّث ذكر عيسى )عليه السالم( اجرًا جزياًل للّدعاء برّل من هذه الّدعوات 
  من هذه الّدعوات يف اخلمس مائة مرّة، وال يبعد أن يرون الّداعى هلل برلّ 

كّل يوم عشر مرّات ممتثاًل ملا ورد يف اْلديث، كما احتمله العالّمة اجمللسي 
  )رْحه هللا( واالفضل أن يدعى بُرّل منها يف كّل يوم مائة مرّة .



اخلامس : أن يهّلل يف كّل يوم من العشر هبذا الّتهليل املروي عن أمري املؤمنني 
  اْلزيل، واالفضل التهليل به يف كّل يوم عشر مرّات :)عليه السالم( أبجره 

 اِل َه ال اِل َه ِاالَّ هللُا َعَدَد الَّلياىل َوالدُُّهوِر، ال اِل َه ِاالَّ هللُا َعَدَد اَمحواِج الحُبُحوِر، ال
ٌر مما َُتهُ َخي ح َِ  ِاالَّ هللاُ و َرْحح ِر، ال اِل َه ِاالَّ الشَّجَ  جَيحَمُعوَن، ال اِل َه ِاالَّ هللاُ َعَدَد الشَّوح

َجِر َوالحَمَدِر، ال اِل َه ِاالَّ هللاُ   َعَدَد هللُا َعَدَد الشَّعحِر َوالحَوبَِر، ال اِل َه ِاالَّ هللاُ َعَدَد اْلَح
ِح الحُعُيوِن، ال اِل َه ِاالَّ هللاُ ىِف الَّليحلِ  َعَس َوالصُّبحِح ِاذا تَ نَ فََّس، ال  َلمح ِاالَّ  ل هَ اِ ِاذا َعسح

َفُخ  هللُا َعَدَد الّرايِح ىِف الحرَبارى َوالصُُّخوِر، ال اِل َه ِاالَّ هللُا ِمَن الحيَ وحِم ِاىل يَ وحمِ  يُ ن ح
  . الصُّورِ  ىِف 

 اليوم االّول 

  : يوم شريف جّداً وقد ورد فيه عّدة أعمال

  االّول : الّصيام فانّه يعَدل صوم مثانني شهراً .

ة فاطمة )عليها السالم( ، قال الّشيخ : روي اهّنا أربع ركعات الثّاين : صال
بسالمني وهي كصالة أمري املؤمنني )عليه السالم(يقرأ يف كّل ركعة اْلمد مرّة 
 والّتوحيد َخسني مرّة ويسّبح بعد الّسالم تسبيحها )عليها السالم( ويقول

:  

الِل الحباِذِخ الح  ُسبححاَن ِذى الحِعزِّ الّشاِمِخ الحُمنيِف، ُسبححانَ  َعظيِم، ُسبححاَن ِذى اْلَح
َلِة ىِف الصَّفا، ُسبححانَ  َمنح  ِذى الحُملِك الحفاِخِر الحَقدمِي، ُسبححاَن َمنح يَرى اَثَ َر الَّنمح

َوآِء، ُسبححاَن َمنح ُهَو َهَرذا َوال ُهَرذا َغي حرُُه .   يَرى َوقحَع الطَّريحِ ىِف اهلح

رّة قبل الّزوال بِنصف ساعة، يقرأ يف كّل ركعة اْلمد مالثّالث : الّصالة ركعتان 
  . وكالً من الّتوحيد وآية الررسي والقدر عشر مرّات

َحسحىب َحسحىب َحسحىب ِمنح  : الرّابع : من خاف ظاملًا فقال يف هذا اليوم
م اخلليل واعلم اّن يف هذا اليوم ولد ابراهي، كفاه هللا شرّه  ُسؤاىل ِعلحُمَك حِباىل



يه السالم( وعلى رواية الّشيخني كان فيه أيضًا تزويج فاطمة من أمري )عل
  املؤمنني )عليهما السالم( .

 اليوم الّسابع 

يوم ُحزن الّشيعة كان فيه يف سنة مائة وأربع عشرة وفاة االمام ُمّمد بن علّي 
  الباقر )عليه السالم( يف املدينة .

 اليوم الثّامن 

وقال  ه فضل كثري وروي انّه كّفارة لذنوب سّتني سنةيوم الِّتوية وللّصيام في
  . الّشيخ الّشهيد )رْحه هللا( : انّه يستحّب فيه الغسل

 اللّيلة التّاسعة 

 ليلة مباركة وهي ليلة مناجاة قاضي اْلاجات، والّتوبة فيها مقبولة، والّدعاء

عّدة  افيها مستجاب، وللعامل فيها بطاعة هللا أجر سبعني ومائة سنة، وفيه
  : أعمال

االّول : أن يدعو هبذا الّدعاء الذي روى اّن من دعا به يف ليلة عرفة أو ليال 
  : اْلُمع غفر هللا له

وى، َوعاملَ ُكلِّ َخِفيَّة، َوُمن حَتهى ُكلِّ   اَللّ ُهمَّ اي شاِهَد ُكلِّ َْنحوى، َوَموحِضَع ُكلِّ َشرح
َتِدائً اِبلنَِّعِم َعَلى  ِو، اي َحَسنَ حاَجة، اي ُمب ح  التَّجاُوِز، اي َجواُد الحِعباِد، اي َكرمَي الحَعفح

اي َمنح ال يُواري ِمنحُه لَيحٌل داج، َوال حَبحٌر َعّجاٌج، َوال َْسآٌء ذاُت اَبحراج، َوال ظَُلٌم 
ِهَك الحَررمِي الَّذ اَُلَك بِنُوِر َوجح  ىذاُت ارحتِتاج، اي َمِن الظُّلحَمُة ِعنحَدُه ِضيآءٌ، َاسح

َك الَّذى َرفَ عحَت بِِه  ََتَلَّيحَت ِبِه لِلحَجَبِل َفَجَعلحَتُه دَكًَّا َوَخرَّ مُوسى َصِعقاً، َوابِِْسِح
َك  ِه ماء ََجَد، َوابِِْسِح رحَض َعلى َوجح ََ َت ِبِه االح السَّماواِت ِبال َعَمد، َوَسَطحح

تُوِب الطّاِهِر الَّذى ِاذا دُ  نُوِن الحَمرح ُمحزُوِن الحَمرح ََ َت، َوِاذا ُسِئلحَت عيَت بِِه َاَجبح الح
َك السُّبوُِح الحُقدُّوِس الحبُ رحهاِن الَّذى ُهَو نُوٌر َعلى ُكلِّ نُ  ، َوابِِْسِح ور َونُوٌر ِبِه اَعطحَيتح



، َوِاذا بَ َلَغ السَّماواِت  رحَض انحَشقَّتح ََ ِمنح نُور ُيضُّي ِمنحُه ُكلُّ نُور، ِاذا بَ َلَغ االح
، َوِاذا  َك الَّذى تَ رحَتِعُد ِمنحُه َفراِئصُ فُِتَحتح ، َوابِِْسِح تَ زَّ  َمالِئَرِتَك، بَ َلَغ الحَعرحَش اهح

رافيَل، َوحِبَقِّ ُُمَمَّد الحُمصحطَفى صَ  َرئيَل َوميرائيَل َوِاسح اَُلَك حِبَقِّ َجب ح لَّى هللاُ َوَاسح
نحِبيآِء َوََجيِع الحَمالِئَرةِ  ََ ِم الَّذى َمشى ِبِه ، َوابِ َعَليحِه َوآلِِه َوَعلى ََجيِع االح سح َِ الح

َك الَّذى  رحِض، َوابِِْسِح ََ ُر َعلى قُ َلِل الحمآِء َكما َمشى ِبِه َعلى َجَدِد االح ضح اخلِح
َر ِلمُوسى، َواَغحَرقحَت ِفرحَعوحَن َوقَ وحَمُه َوَاْنحَيحَت ِبِه مُوَسى راَن  فَ َلقحَت ِبِه الحَبحح بحَن ِعمح

َك  ران ِمنح جاِنِب الطُّوِر اَوَمنح َمَعُه، َوابِِْسِح ََ ِبِه مُوَسى بحُن ِعمح َِن الَّذى َدعا ُيح ََ الح
َك الَّذى ِبِه َاححّي ع َتَجبحَت َلُه َواَلحَقيحَت َعَليحِه َُمَبًَّة ِمنحَك، َوابِِْسِح يَسى بحُن َمرحمَيَ فَاسح

َمَه َواالح  كح ََ ِد َصِبيًّا َواَب حرََأ االح ب ح الحَموحتى، َوَتَرلََّم ىِف الحَمهح َك ََ َرَص ابِِذحِنَك، َوابِِْسِح
رافيُل َوَحبيِبَك ُمَُ  َرئيُل َوميرآئيُل َوِاسح ََ بِِه َْحََلةُ َعرحِشَك َوَجب ح مٌَّد َصلَّى الَّذى َدعا
ََ ال ََ الحُمرحَسلُوَن َوِعباُد ّصاِْلُوَن ِمنح هللُا َعَليحِه َوآلِِه َوَمالِئَرِتَك الحُمَقرَّبُوَن َواَنحِبيآُؤ

لِ  ََ ِبِه ذُو النُّوِن ِاذح َذَهَب  اَهح َك الَّذى َدعا َرضنَي، َوابِِْسِح ََ السَّماواِت َواالح
ِدَر َعَليحِه فَنادى ىِف الظُُّلماِت اَنح ال اِل هَ ِاالّ اَنحَت سُ  بححاَنك ُمغاِضباً َفَظنَّ اَنح َلنح نَ قح

َتُه مِ  َتَجبحَت َلُه َوَْنَّي ح َغمِّ وََكذِلَك نُ نحِجى الحُمؤحِمننَي، َن الح ِاىّن ُكنحُت ِمَن الظّاِلمنَي فَاسح
ََ ِبِه داُودُ َوَخرَّ َلَك ساِجداً فَ َغَفرحَت َلهُ َذن حَبُه، َك الحَعظيِم الَّذى َدعا َك  َوابِِْسِح َوابِِْسِح

ََ بَ يحتًا ىِف  رَأَُة ِفرحَعوحَن ِاذح قاَلتح َربِّ ابحِن ىل ِعنحَد نَِّة  اْلحَ الَّذى َدَعتحَك ِبِه آِسَيُة امح
َتَجبحَت هلَ  ىن ِمَن الحَقوحِم الظّاِلمنَي، فَاسح ىن ِمنح ِفرحَعوحَن َوَعَمِلِه، َوْنَِّ ا ُدعآَءها َوْنَِّ
َتُه اَ  َتُه َوآتَ ي ح ََ بِِه اَيُّوُب ِاذح َحلَّ بِِه الحَبالُء َفعافَ ي ح َك الَّذى َدعا َلُه َوِمث حَلُهمح َوابِِْسِح هح

 ََ ََ ِبِه ي َ  َمَعُهمح َرْححًَة ِمنح ِعنحَد َك الَّذى َدعا رى لِلحعاِبديَن، َوابِِْسِح عحقُوُب َوِذكح
َك الَّ  ََ بِِه فَ َرَددحَت َعَليحِه َبَصَرُه َوقُ رََّة َعيحِنِه يُوُسَف َوََجَعحَت َُشحَلُه، َوابِِْسِح ذى َدعا
َحد ِمنح بَ عحِدِه اِنََّك اَنح  ََ َبغى اِل  الحَوّهاُب، تَ ُسَليحماُن فَ َوَهبحَت لَُه ُملحرًا ال يَ ن ح

َُممَّد َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه َوَسلِّمَ  َُ َك الَّذى َسخَّرحَت ِبِه الحرُباَق ِل  ِاذح قاَل َوابِِْسِح
ِجِد  راِم ِاىَل الحَمسح ِجِد اْلح رى ِبَعبحِدِه لَيحاًل ِمَن الحَمسح َتعاىل: ُسبححاَن الَّذى َاسح

قحصى، َوقَ وحلُُه: ُسبححاَن الَّذى سَ  ََ ِاَّن ِاىل َربِّنا خََّر لَنا هذا َوما ُكّنا َلُه ُمقحرِننَي وَ االح
َرئيُل َعلى ُُمَمَّد َصلَّى هللُا عَ  َك الَّذى تَ نَ زََّل ِبِه َجب ح َقِلبُوَن، َوابِِْسِح َليحِه َوآلِِه، َلُمن ح



َتُه َجن َّتَ  َرن ح ََ بِِه آَدُم فَ َغَفرحَت َلُه َذن حَبُه َوَاسح َك الَّذى َدعا اَُلَك حِبَقِّ كَ َوابِِْسِح ، َوَاسح
َم الحُقرحآِن الحَعظيِم، َوحِبَقِّ ُُمَمَّد خاَِتَ النَِّبّينَي، َوحِبَقِّ اِبحرهيَم، َوحِبَقِّ فَ  ِلَك يَ وح صح

، َوحِبَقِّ الحَقَلِم وَ  ، َوالصُُّحِف ِاذا ُنِشَرتح ما الحَقضآِء، َوحِبَقِّ الحَموازيَن ِاذا ُنِصَبتح
َتهُ َعلى ُسراِدِق الحعَ َجرى، َواللَّوحِح َوم ِم الَّذى َكتَ ب ح سح َِ رحِش قَ بحَل ا َاححصى، َوحِبَقِّ االح

َهُد اَنح ال اِل َه ِاالَّ هللاُ  َس َوالحَقَمَر اِبَلحَفىح عام، َواَشح نحيا َوالشَّمح َلحَق َوالدُّ  َخلحِقَك اخلح
َدُه ال َشريَك َلُه، َواَنَّ ُُمَمَّداً َعبحُدُه َوَرسُولُُه، وَ  اَُلَك ابِِ َوحح ُمحُزوِن ىف اَسح ََ َك الح ْسِح

ََ ملَح َيظحَهرح َعَليحِه َاحَ  َتأثَ رحَت بِِه ىف ِعلحِم الحَغيحِب ِعنحَد ٌد ِمنح َخلحِقَك َخزآئِِنَك الَّذى اسح
َك الَّذى شَ  اَُلَك ابِِْسِح َققحَت ال َمَلٌك ُمَقرٌَّب َوال َنىب  ُمرحَسلٌ َوال َعبحٌد ُمصحطَفًى، َوَاسح

تَ َلَف ِبِه اللَّيحُل َوالنَّهاُر، َوحِبَقِّ ال ِبهِ  ِباُل، َواخح سَّبحِع الحَمثاىن، الحِبحاَر، َوقاَمتح بِِه اْلح
سق، َوالحُقرحآِن الحَعظيِم، َوحِبَقِّ الحِرراَم الحراتِبنَي، َوحِبَقِّ طه َويس وَكهيعص َوْحع

يِل عيسى َوَزبُوِر داوُ  د َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه َد َوفُ رحقاِن ُُمَمَّ َوحِبَقِّ تَ وحراِة مُوسى َوِاْنح
اَُلَك حِبَقِّ تِلحَك الحُمن ابِهيّاً َشراِهّياً، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح ََ اجاِة الَّىت  َوَعلى ََجيِع الرُُّسِل ِو

اَُلَك ابِِ  راَن فَ وحَق َجَبِل طُوِر َسيحنآَء، َوَاسح َ مُوَسى بحِن َعمح َنَك َوبَ نيح َك كاَنتح بَ ي ح ْسِح
َك الَّذى ُكِتَب عَ  اَُلَك ابِِْسِح رحواِح، َوَاسح ََ َتُه َمَلَك الحَموحِت لَِقبحِض االح لى الَّذى َعلَّمح

 َوَسالماً، َوَرِق الزَّيحتُوِن َفَخَضَعِت الّنرياُن لِِتلحَك الحَوَرَقِة فَ ُقلحُت اي َنُر كُوىن بَ رحداً 
َتُه عَ  َك الَّذى َكتَ ب ح اَُلَك ابِِْسِح جمحِد َوالحَرراَمِة اي مَ َوَاسح ََ نح ال ُُيحفيِه لى ُسراِدِق الح

اَُلَك ِبَِ  َتغاُث، َواِلَيحِه يُ لحَجأُ، َاسح ُقُصُه آنِئٌل، اي َمنح ِبِه ُيسح عاِقِد الحِعزِّ سآِئٌل، َوال يَ ن ح
ََ االح  عحَظِم َوَجدِّ ََ َك االح َِة ِمنح ِكتاِبَك، َوابِِْسِح تَ َهى الرَّْحح عحلى ِمنح َعرحِشَك َوُمن ح ََ

، ، َوالسَّمآِء َوما اَظَلَّتح  وََكِلماِتَك الّتآّماِت الحُعلى، اَللّ ُهمَّ َربَّ الّرايِح َوما َذَرتح
، َوحِبَقِّ ُكلِّ  ، َوالحِبحاِر َوما َجَرتح ، َوالشَّياطنِي َوما َاَضلَّتح رحِض َوما اَقَ لَّتح ََ  َواالح

 َوالحَررُوبِّينَي ِة الحُمَقرَّبنَي َوالرَّوحانِّينيَ َحقٍّّ ُهَو َعَليحَك َحق ، َوحِبَقِّ الحَمالِئرَ 
َِتُوَن، َوحِبَقِّ اِبحرهيَم َخليِلَك، وَ  حِبَقِّ ُكلِّ َوىِلٍّّ َوالحُمَسبِّحنَي َلَك اِبللَّيحِل َوالنَّهاِر ال يَ فح
اَُلكَ  َتجيُب َلُه ُدعآَءُه اي جُميُب َاسح َ الصَّفا َوالحَمرحَوِة َوَتسح قِّ هِذِه حِبَ  يُناديَك بَ نيح

َررحَن َوما اَعحلَ  نا َوما اَخَّرحَن َوما َاسح اِء َوهِبِذِه الدََّعواِت اَنح تَ غحِفَر لَنا ما َقدَّمح ْسح ََ نّا االح
ء َقديٌر ِبرَ  َفيحنا َوما اَنحَت اَعحَلُم ِبِه ِمّنا اِنََّك َعلى ُكلِّ َشىح َِتَك َوما اَبحَديحنا َوما َاخح ْحح



نَي، اي حاِفَظ ُكلِّ َغريب، اي مُوِنَس ُكلِّ َوحيد، اي قُ وََّة ُكلِّ اي اَرحَحَم الرّاِْح 
تَ وحِحش، اي  َضعيف، اي َنِصَر ُكلِّ َمظحلُوم اي رازَِق ُكلِّ َُمحرُوم، اي مُوِنَس ُكلِّ ُمسح
صاِحَب ُكلِّ ُمساِفر، اي ِعماَد ُكلِّ حاِضر، اي غاِفَر ُكلِّ َذنحب َوَخطيَئة، اي ِغياَث 

تَ  رُوبنَي، اي فالحُمسح َتصحرِخنَي، اي كاِشَف ُكَرِب الحَمرح ارَِج َهمِّ غيثنَي، اي َصريَخ الحُمسح
َتهى غايَةَ الطّالِبنَي، اي جُمي َرضنَي، اي ُمن ح ََ مُومنَي، اي َبديَع السَّماواِت َواالح َب الحَمهح

اّيِن يَ وحِم الّديِن، اي دَ َدعحَوِة الحُمضحطَرّيَن، اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، اي َربَّ الحعاَلمني، اي 
َرِمنَي، اي َاْسحََع الّساِمعنَي، اي اَبحَصَر الّناِظريَن، كح ََ َرَم االح َوديَن، اي اَكح جح ََ َوَد االح  َاجح

ُ النَِّعَم، َواغحِفرح ىِلَ الذُّ  نُوَب الَّىت تُ َغريِّ نُوَب الَّىت اي اَقحَدَر الحقاِدريَن، ِاغحِفرح ىِلَ الذُّ
نُوَب الَّىت تُوَرُث السََّقَم، َواغحِفرح ىِلَ الذُّ تُوِرُث النََّدمَ  ِتُك ، َواغحِفرح ىِلَ الذُّ نُوَب الَّىت تَ هح

نُوَب الَّىت حَتح  نُوَب الَّىت تَ ُردُّ الدُّعآَء، َواغحِفرح ىِلَ الذُّ ِبُس َقطحَر الحِعَصَم، َواغحِفرح ىِلَ الذُّ
نُوَب الَّىت تُ عَ  ُل الحَفنآَء، َواغحِفرح ىِلَ االسَّمآِء، َواغحِفرح ىِلَ الذُّ نُوَب الَّىت ََتحِلُب جِّ لذُّ

َوآَء، َواغحِفرح ىِلَ الذُّنُوَب الَّىت نُوَب الَّىت ُتظحِلُم اهلح ِشُف  الشَّقآَء، َواغحِفرح ىِلَ الذُّ َترح
لح عَ  ُرََ اي َاهلُل، َواْحِح  ُكلَّ تَِبَعة ىّن الحِغطآَء، َواغحِفرح ىِلَ الذُّنُوَب الَّىت ال يَ غحِفرُها َغي ح

راً، َواَنحزِلح يَقيَنَك  َعلح ىل ِمنح اَمحرى فَ َرجًا َوَُمحَرجًا َوُيسح َحد ِمنح َخلحِقَك، َواجح ََ اِل
َفظحىن َوعاِفىن ، اَللّ ُهمَّ احح َرََ ََ ىف قَ لحىب َحىّت ال اَرحُجَو َغي ح رى، َوَرجآَء  ىف ىف َصدح

ِ َيَدىَّ َوِمنح َخلحفىَمقامى َواصحَحبحىن ىف لَيحلى َوهَنارى َوِمنح  َوَعنح َُييىن َوَعنح  بَ نيح
ِسنح ىِلَ الت َّيحِسريَ  رح ىِلَ السَّبيَل، َوَاحح ، َوال َُتحُذلحىن ُِشاىل َوِمنح فَ وحقى َوِمنح حَتحىت، َوَيسِّ

مُوِر، َوَلقِّ  َُ َر َدليل، َوال َتِرلحىن ِاىل نَ فحسى ىِف االح ِدىن اي َخي ح  ىن ُكلَّ ىِف الحَعسرِي، َواهح
َجِل اِ  ََ لى اِبلحَفالِح َوالنَّجاِح َُمحبُورًا ىِف الحعاِجِل َواالح نََّك ُسرُور، َواقحِلبحىن ِاىل اَهح

ِلَك، َواَوحِسعح َعَلىَّ ِمنح طَيِّباِت رِزحِقكَ  ء َقديٌر، َوارحزُقحىن ِمنح َفضح ، َعلى ُكلِّ َشىح
تَ عحِملحىن ىف طاَعِتَك، َوَاِجرحىن ِمنح َعذاِبَك َوَن ، َواقحِلبحىنَواسح َتىن ِاىل ِرََ  ِاذا تَ َوف َّي ح

َِتَك، اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَعُوُذ ِبَك ِمنح َزواِل نِعحَمِتَك، َوِمنح حَتحويِل عا ِفَيِتَك، َجنَِّتَك ِبَرْحح
ِد الحَبالِء، َوَدَرَِ  َوِمنح ُحلُوِل نَِقَمِتَك َوِمنح نُزُوِل َعذاِبَك، َواَعُوُذ ِبَك ِمنح َجهح

قآءِ  عحدآِء، َوِمنح َشرِّ ما يَ نحزُِل ِمَن السَّمآِء، الشِّ ََ ، َوِمنح ُسوِء الحَقضآِء، َوَُشاَتِة االح
راِر، َوال ِمنح  شح ََ َزِل، اَللّ ُهمَّ ال ََتحَعلحىن ِمَن االح َوِمنح َشرِّ ما ىِف الحِرتاِب الحُمن ح



ِيىن  ياِر، َوَاحح خح ََ َبَة االح يَِّبًة َوتَ َوفَّىن َوفاًة َحياًة طَ َاصححاِب الّناِر، َوال حَتحرِمحىن ُصحح
ق ِعنح  َد َمليك طَيَِّبًة تُ لحِحقحىن اِبالَبحراِر، َوارحزُقحىن ُمرافَ َقِة االَنحِبيآِء ىف َمقحَعِد ِصدح

ُد َعَلى  َمح ِن َبالِئَك َوُصنحِعَك، َوَلَك اْلح ُد َعلى ُحسح َمح َتِدر، اَللّ ُهمَّ َلَك اْلح ُمقح
الِم َواتِّباِ  ا سح َِ تَ ُهمح ِكتابَ االح ِدَن لسَُّنِة اي َربِّ َكما َهَدي حتَ ُهمح ِلديِنَك َوَعلَّمح َك فَاهح

ِن َبالِئَك َوُصنحِعَك ِعنحدى خآصًَّة َكما َخَلقحَتىن ُد َعلى ُحسح َمح نا، َوَلَك اْلح  َوَعلِّمح
َسنحتَ  َسنحَت تَ عحليمى، َوَهَدي حَتىن فََاحح َتىن فََاحح َسنحَت َخلحقى، َوَعلَّمح داَيىت، هِ  فََاحح

ُد َعلى اِنحعاِمَك َعَلىَّ َقدُيًا َوَحديثاً، َفَرمح ِمنح َكرحب اي َسيِّدى َقدح  َمح فَ َلَك اْلح
َتُه، َو َكمح ِمنح َهّم اي سيِّدى َقد َكشَ  َتُه، وََكمح ِمنح َغمٍّّ اي َسيِّدى َقدح نَ فَّسح فَته، فَ رَّجح

تَ رحتَُه، فَ َلَك نح َعيحب اي َسيِّدى َقدح سَ وََكم َمنح َبالء اي سيِّدى َقد َصرفَ َته وََكمح مِ 
اِل  َقَلب َوَمقام، َوَعلى هِذِه اْلح ُد َعلى ُكلِّ حال ىف ُكلِّ َمثحوًى َوَزمان َوُمن ح َمح اْلح

ََ َنصيباً ىف هَذا الحيَ وحِم ِمنح َخريح ت َ  َعلحىن ِمنح اَفحَضِل ِعباِد قحِسُمُه وَُكلِّ حال اَللّ ُهمَّ اجح
فَ ُعُه اَوح َخريح َتسُوقُُه اَ اَوح ُضرٍّ َترح  َة تَ نحُشرُها ِشُفُه اَوح ُسوء َتصحرِفُُه اَوح َبالء َتدح وح َرْحح

ََ َخزآِئُن السَّماواِت  ء َقديٌر َوبَِيِد اَوح عاِفَية تُ لحِبُسها، فَِانََّك َعلى ُكلِّ َشىح
رحِض، َواَنحَت الحواِحُد الحَررمُي الحُمعحِطى الَّذى ال يُ َردَّ  ََ ، َوال َُيَيَُّب آِمُلُه، سآئُِلهُ  َواالح

َفُد ما ِعنحَدهُ َبلح يَ زحداُد َكث حَرةً َوطَيِّباً َوَعطآءً َوج ُوداً، َوارحزُقحىن َوال يَ ن حُقُص آنئُِلُه، َوال يَ ن ح
ََ ملَح َيُرنح َُمحظ َِتَك الحواِسَعِة ِانَّ َعطآَء ُوراً، ِمنح َخزآئِِنَك الَّىت ال تَ فحىن، َوِمنح َرْحح

َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي . َواَ  ء َقديٌر ِبَرْحح  نحَت َعلى ُكلِّ َشىح

الثّاين : أن يسّبح ألف مرّة ابلّتسبيحات العشر اّليت رواها الّسيد وستأيت يف 
  . أعمال يوم عرفة

 يوم عرفة املسنون قراءته يف اَللّ ُهمَّ َمنح تَ َعبََّأ َوتَ َهيَّأَ  الثّالث : أن يقرأ الّدعاء
  ليلة اْلمعة وهنارها، وقد مّر يف خالل أعمال ليلة اْلمعة.و 

الرّابع : أن يزور اْلسني )عليه السالم( وأرض كربالء ويقيم هبا حىّت يعّيد، 
  . ليقيه هللا شّر سنته

 اليوم التّاسع 



هو يوم عرفة وهو عيد من االعياد العظيمة وإن مل يسّم عيداً، وهو يوم دعا 
ن طاعته وعبادته وبس  هلم موائد احسانه وجوده، والّشيطا هللا عباده فيه اىل

فيه ذليل حقري طريد غضبان أكثر من أّي وقت سواه ، وروي اّن االمام زين 
العابدين صلوات هللا وسالمه عليه ْسع يف يوم عرفة سائالً يسأل الّناس فقال 

 االرحام يف له : ويلك أتسأل غري هللا يف هذا اليوم وهو يوم يرجى فيه لالجّنة
  أن تعّمها فضل هللا تعاىل فتسعد، وهلذا اليوم عّدة أعمال :

  . االّول : الُغسل

الثّاين : زايرة اْلسني صلوات هللا عليه، فاهّنا تعدل ألف حّجة وألف عمرة 
كثرة فضل زايرته )عليه السالم( يف  وألف جهاد بل تفوقها، واالحاديث يف

ته فيه لزايرته )عليه السالم( واْلضور حتت قبّ هذا اليوم متواترة، ومن وّفق 
املقّدسة فهو ال يقّل أجراً عّمن حَضَر َعرفات ، بل يفوقه وستأيت صفة زايرته 

  . )عليه السالم( يف هذا اليوم يف ابب الّزايرات ان شاء هللا تعاىل

الثّالث : أن يصّلي بعد فريضة العصر قبل أن يبدأ يف دعوات عرفة ركعتني 
شر  لّسماء ويقّر هلل تعاىل بذنوبه ليفوز بثواب عرفات ويغفر ذنُوبه مثّ يحتت ا

وهي  ،يف أعمال عرفة ودعواته املأثورة عن اْلجج الطّاهرة صلوات هللا عليهم
  اكثر من أن تذكر يف هذه الوجيزة وَنن نقتصر منها ِبا يسعه الرتاب .

عن الّدعاء  ال يضعفقال الرفعمي يف املصباح : يستحّب صوم يوم عرفة ملن 
 واالغتسال قبل الّزوال وزايرة اُْلسني صلوات هللا عليه فيه ويف ليلته، فاذا زالت
الّشمس فأبرز حتت الّسماء وصّل الّظهرين حتسن ركوعهما وسجودَها، فاذا 

اْلمد الّتوحيد ويف الثّانية بعد اْلمد سورة  فرغت فصّل ركعتني يف االوىل بعد
 راِفُروَن مثّ صّل أربعاً اخرى يف كّل ركعة اْلمد والّتوحيد َخسونُقلح اي أيُّها الح 

  . مرّة



أقول : هذه الّصالة هي صالة أمري املؤمنني )عليه السالم( اليت مضت يف 
أعمال يوم اْلُمعة ، مثّ قل: ما ذكره ابن طاووس يف كتاب االقبال مرواّيً عن 

  الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( وهو :

ُمُه، ُسبححاَن  رحِض ُحرح ََ ُسبححاَن الَّذى ىِف السَّمآِء َعرحُشُه، ُسبححاَن الَّذى ىِف االح
ِر َسبيُلُه، ُسبححاَن الَّذى ىِف الّناِر  الَّذى ىِف الحُقبُوِر َقضآُؤُه، ُسبححاَن الَّذى ىِف الحَبحح

َُتُه، ُسبححاَن الَّ  َنَِّة َرْحح لُُه، ُسبححاَن ذى ىِف ُسلحطانُُه، ُسبححاَن الَّذى ىِف اْلح  الحِقياَمِة َعدح
الَّذى َرَفَع السَّمآِء، ُسبححاَن الَّذى َبَسَ  ااَلرحَض، ُسبححاَن الَّذى ال َملحَجَا َوال 

ُد هلِل َوال اِل َه ِاالَّ مّث قل : َمنحجا ِمنحُه ِااّل اِلَيحِه .  َمح بَ ُر  ُسبححاَن هللِا َواْلح هللُا َوهللُا اَكح
واقرأ الّتوحيد مائة مرّة وآية الررسي مائة مرّة وصّل على ُممد وآله مائة مرّة ، 

ُد ُُيح مائة مرّة وقل :  َمح َدُه ال َشريَك َلُه لَُه الحُملحُك َوَلُه اْلح ّي ال اِل َه ِاالَّ هللُا َوحح
ُر َوُهَو َعلى ُكلِّ  َي ح ء َقديٌر شَ َوُُييُت َوُُييُت َوُُيحّي َوُهَو َحى  ال َُيُوُت بَِيِدِه اخلح ىح

ىُّ الحَقيُّوُم َواَتُوُب اِلَيحِه )عشراً(  تَ غحِفُر هللاَ الَّذى ال اِل َه ِاالّ ُهَو اْلَح اي َاهللُ عشراً( )َاسح
ُن )عشراً(  رحِض اي)عشراً( اي َرحيُم )عشراً( اي َرْحح ََ  َذا اي َبديُع السَّماواِت َواالح

راِم  الِل َوااِلكح اي ال )عشراً(  اي َحنّاُن اي َمّنانُ )عشراً( يُّوُم اي َحىُّ اي ق َ )عشراً( اْلَح
اَُلَك اي َمنح )عشراً( مثّ قل : آمنَي )عشراً( اِل َه ِاالّ اَنحَت   ُهَو اَق حَرُب اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح

َ الحَمرحِء َوقَ لحِبِه، اي َمنح ُهَو اِبلحَمنحظَ  عحلى  رِ ِاىَلَّ ِمنح َحبحِل الحَوريِد، اي َمنح َُيُوُل بَ نيح ََ االح
َتوى، اي َمنح لَيحَس َكِمثح  ُن َعَلى الحَعرحِش اسح ُفِق الحُمبنِي، اي َمنح ُهَو الرَّْحح َُ ِلِه َواِبالح
اَُلَك اَنح ُتَصلَِّى َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد .  ٌء َوُهَو السَّميُع الحَبصرُي، َاسح سل و َشىح

  حاجتك تُقضى ان شاء هللا تعاىل .

لوات اليت روى عن اّلصادق )عليه السالم( : اّن من أراد أن مثّ اد  هبذه الصّ 
  : يسّر ُمّمداً وآل ُمّمد )عليهم السالم( فليقل يف صالته عليهم

تُ رحِحَم اَللّ ُهمَّ  َوَد َمنح اَعحطى، َواي َخي حَر َمنح ُسِئَل، َواي اَرحَحَم َمِن اسح َصلِّ  اَللّ ُهمَّ اي َاجح
وَّلنَي، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه ىِف االحِخريَن، وَ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه ىِف  ََ َصلِّ َعلى االح

عحلى، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه ىِف الحُمرحَسلنَي، اَللّ  ََ  ُهمَّ اَعحِ  ُُمَمَّد َوآلِِه ىِف الحَماَلِء االح



َرَجةَ الحَربريََة، اَللّ ُهمَّ ِاىّن آَمنحُت الُُمَمَّداً َوآَلِه الحَوسيَلةَ َوالحَفضيَلةَ َوالشََّرَف َوالرَّف حَعةَ وَ  دَّ
يَ تَ  بَ َتُه ِبَُحمَّد َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه َوملَح اََرُه َفال حَتحرِمحىن ىِف الحِقياَمِة ُرؤح ُه، َوارحزُقحىن ُصحح
َراًب َرِوايًّ سآئِغًا َهن ِقىن ِمنح َحوحِضِه َمشح ئًا ال اَظحَمُأ بَ عحَدُه يَوتَ َوفَّىن َعلى ِملَِّتِه، َواسح

ء َقديٌر، اَللّ ُهمَّ ِاىّن آَمنحُت ِبَُحمَّد َصلَّى هللاُ َعَليح  ِه َوآلِِه َوملَح اََبداً اِنََّك َعلى ُكلِّ َشىح
َهُه، اَللّ ُهمَّ بَ لِّغح ُُمَمَّداً َصلَّى هللُا َعَليحهِ  ِناِن َوجح فحىن ىِف اْلح َِ يًَّة   َوآلِِه ِمىّن حتَِ اََرُه فَ َعرَّ

 َكثريًَة َوَسالماً . 

مّث ادُ  بدعاء اُّم داُود وقد مّر ذكره يف أعمال رجب مّث سّبح هبذا الّتسبيح 
  : وثوابه ال ُيصى كثرة تركناه اختصاراً وهو

ُكلِّ   ُسبححاَن هللَا قَ بحَل ُكلِّ َاَحد، َوُسبححاَن هللِا بَ عحَد ُكلِّ َاَحد، َوُسبححاَن هللَا َمعَ 
بيحَاَحد، َوسُ  ُضُل بححاَن هللَا يَ بحقى رَبُّنا ويَ فحىن ُكلُّ وأَحد، َوُسبححاَن هللِا َتسح ًا يَ فح

بيح اًل َكثريًا قَ بحَل ُكلِّ َاَحد، َوُسبححاَن هللِا َتسح بيَح الحُمَسبِّحنَي َفضح ُضُل َتسح ًا يَ فح
اًل َكثريًا بَ عحَد ُكلِّ َاَحد، َوُسبححاَن هللاِ  بيَح الحُمَسبِّحنَي َفضح ُضُل َتسح بيحًا يَ فح  َتسح

بيحًا ي َ  اًل َكثريًا َمَع ُكلِّ َاَحد، َوُسبححاَن هللِا َتسح بيَح الحُمَسبِّحنَي َفضح ُضُل َتسح فح
بيَح الحُمَسبِّحنَي َفضحالً َكثرياً لَِربَِّنا الحباقى َويَ فحىن ُكلِّ َاَحد، َوُسبح  بيحاً َتسح حاَن هللاِ َتسح

رى َوال يُ نحس تَ ال ُُيحصى َوال يُدح هى، َوُسبححاَن ى َوال يَ بحلى َوال يَ فحىن َولَيحَس َلُه ُمن ح
بيحًا َيدُوُم ِبَدواِمِه َويَ بحقى بَِبقآئِِه ىف ِسىِن الحعاَلمنَي َوُشهُورِ  الدُّهُوِر َوااَّيِم  هللِا َتسح

 ََ َبِد َوَمَع االح ََ نحيا َوساعاِت اللَّيحِل َوالنَّهاِر، َوُسبححاَن هللِا اََبَد االح ِد ممّا ال بَ الدُّ
َسنُ  َبُد، َوتَباَرََ هللاُ َاحح ََ َمُد َوال يَ قحطَُعُه االح ََ نيِه االح الِقنَي ُُيحصيِه الحَعَدُد َوال يُ فح  اخلح

ُد هلِل بَ عحَد ُكلِّ َاَحد . مثّ قل : .  َمح ُد هلِل قَ بحَل ُكلِّ َاَحد َواْلح َمح  َواْلح

ُد سُ ) اىل آخر ما مّر يف الّتسبيح غري اّنك تقول عوض َمح بححاَن هللَا( )اْلح
الِقنيَ  فاذا انتهيت اىل ،(هللِ  َسُن اخلح ال اِل َه ِاالَّ هللاُ قَ بحَل   : تعود فتقول َاحح

مّث تقول :  ()ال اِل َه ِاالَّ هللاُ كلمة )ُسبححاَن هللَا(  اىل آخره تستبدل ب   ُكلِّ َاَحد
بَ ُر قَ بحَل ُكلِّ َاَحد بَ ُر( ()ُسبححاَن هللاَ اىل آخره تستبدل ب   َوهللاُ اَكح مثّ تدعو  )هللاُ اَكح



 اد  ِبا ذكره وقد مّر يف أعمال ليلة اْلمعة مثّ  اَللّ ُهمَّ َمنح تَ َعبََّأ َوتَ َهيَّأَ ابلّدعاء 
  الّشيخ .

هذا دعاء يدعى به يف املوقف يف عرفات وهو دعاء طويل وقد  : أقول
خاِشع ابلّدعاء الّسابع أعرضنا عن ذكره، وادُ  ايضًا يف هذا اليوم وأنت 

واالربعني من الّصحيفة الراملة وهو ُيتوي على َجيع مطالب الّدنيا واالخرة 
صلوات هللا على منشئها، ومن دعوات هذا اليوم املشهورات دعاء سّيد 

  الّشهداء )عليه السالم( .

روى بشر وبشري ابنا غالب االسدي قاال : كنّا مع اْلسني بن علي )عليهما 
م( عشّية عرفة، فخرج )عليه السالم( من ُفسطاطه متذّلالً خاشاً فجعل السال

ُيشي هوَنً هوَنً حىّت وقف هو وَجاعة من أهل بيته وولده ومواليه يف ميسرة 
مّث رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام املسرني، مثّ  ،اْلبل مستقبل البيت

  : قال

ُد هلِل الَّذى لَيحَس لَِقضآئِِه داِفعٌ  َمح ُصنحِعِه ُصنحُع صانِع، ، َوال لَِعطائِِه ماِنٌع، َوال كَ َاْلح
َمِتِه الصَّناِئَع، ال ناَس الحَبدائِِع، واَت حَقَن حِبِرح َواُد الحواِسُع، َفطََر َاجح َُتحفى  َوُهَو اْلح

ع، َعَليحِه الطَّالِئُع، َوال َتضيُع ِعنحَدُه الحَوداِئُع، جازى ُكلِّ صاِنع، َوراِئُش ُكلِّ قان
اِمِع، اِبلنُّوِر الّساِطِع، َوُهَو وَ  راِحُم ُكلِّ ضارِ ، َوُمنحزُِل الحَمناِفِع َوالحِرتاِب اْلح

ال اِلَه لِلدََّعواِت ساِمٌع، َولِلحُرُرابِت داِفٌع، َولِلدََّرجاِت راِفٌع، َولِلحَجباِبَرِة قاِمٌع، فَ 
ُع الحَبصرُي، اللَّطيُف ، َوُهَو السَّميَغي حرُُه، َوال َشىَء يَ عحِدلُُه، َولَيحَس َكِمثحِلِه َشىءٌ 

َهُد اِبلرُّ  َبرُي، َوُهَو َعلى ُكلِّ َشىء َقديٌر، اَلّلُهمَّ ِاىّن اَرحَغُب إِلَيحَك، َوَاشح بُوبِيَِّة َلَك، اخلح
راً، اًَمذكو ُمِقرًّا اِبَنََّك َرّّب، اِلَيحَك َمَرّدى، اِب حَتَدأَتىن بِِنعحَمِتَك قَ بحَل اَنح اَُكوَن َشيحئ

تِ  صحالَب، آِمنًا لِرَيحِب الحَمُنوِن، َواخح ََ َتىِن االح َرن ح اِب، مُثَّ َاسح َتىن ِمَن الِتُّ الِف َوَخَلقح
اّيِم  ََ ننَي، فَ َلمح اََزلح ظاِعنًا ِمنح ُصلحب ِاىل َرِحم، ىف َتقاُدم ِمَن االح الدُُّهوِر والسِّ

ىن الَِيِة، ملَح ُُتحرِجح ساِنَك ِاىَلَّ، لِرَأفَِتَك ّب، َوُلطح  الحماِضَيِة، َوالحُقُروِن اخلح ِفَك ىل، َوِاحح
َرجح  بُوا ُرُسَلَك، لِرنََّك َاخح ، وََكذَّ ََ َد ِر الَّذيَن نَ َقُضوا َعهح َلِة اَِئمَِّة الحُرفح َتىن ىف َدوح



ُدى، الَّذى َلهُ َيسَّرحَتىن، َوفيِه اَنحَشأحَتىن، َوِمنح قَ بحلِ  ّب   َرُؤفحتَ للَّذى َسَبَق ىل ِمَن اهلح
َرن ح  َتىن ىف ِِبَميِل ُصنحِعَك، َوَسواِبِغ نَِعِمَك، فاب حَتَدعحَت َخلحقى ِمنح َمىِنّ ُُيحىن، َوَاسح
ىن َخلحقى، َوملَح ََتحَعلح ِاىَلَّ شَ  ِهدح َ ْلَحم َوَدم َوِجلحد، ملَح ُتشح يحئاً ِمنح ظُُلمات َثالث، بَ نيح

َتىن لِلَّذى َسَبَق ىل ِمنَ  َرجح نحيا آتمّ  اَمحرى، مُثَّ َاخح ُدى ِاىَل الدُّ ًا َسِواّيً، َوَحِفظحَتىن اهلح
اًل َصِبّياً، َوَرزَق حَتىن ِمَن الحِغذآِء لََبنًا َمراِّيً، َوَعطَفحَت َعَلىَّ  ِد ِطفح  قُ ُلوَب ىِف الحَمهح

، َوَسلَّ  آنِّ مَّهاِت الرَّواِحَم، وََكالحَتىن ِمنح َطوارِِق اْلح َُ َواِضِن، وََكفَّلحَتىِن االح َتىن مح اْلح
َللحُت َن تَ هح ُن، حىّت ِاَذا اسح ِطقاً ِمَن الّزايَدِة َوالن ُّقحصاِن، فَ َتعالَيحَت اي َرحيُم اي َرْحح
َت َعَلىَّ َسواِبَغ االنحعاِم، َوَرب َّي حَتىن آِيدًا ىف ُكلِّ عام، َحىّت إ َمح َذا اِبلحَرالِم، اَتح

َتَمَلتح ِفطحَرتى، َواعحَتَدَلتح ِمرَّتى، اَوحجَ  َتىن َمعحرِفَ َتَك، بحَت َعَلىَّ ُحَجتَّكَ اكح َمح ، اِبَنح اهلح
َمِتَك، َواَي حَقظحَتىن ِلما َذرَأَت ىف َْسآِئَك َواَرحِضَك مِ  نح َبدائِِع َوَروَّعحَتىن ِبَعجاِيِب ِحرح
، َواَوَجبحَت َعَلىَّ طاَعَتَك َوِعباَدَتَك، وَ  ِرََ ، َوذِكح ِرََ َتىن ِلُشرح َتىن ف َ َخلحِقَك، َونَ ب َّهح هَّمح
 ذِلَك ما جاَءتح بِِه ُرُسُلَك، َوَيسَّرحَت ىل تَ َقبَُّل َمرحضاِتَك، َوَمنَ نحَت َعَلىَّ ىف ََجيعِ 
َتىن ِمنح َخريحِ الثَّرى، ملَح تَ رحَض ىل اي ِاهلى نِ  عحَمًة ُدوَن ِبَعوِنَك َوُلطحِفَك، مُثَّ اِذح َخَلقح

عحَظِم ُصُنوِف الّرايِش ِبَنَِّك الحَعظياُخرى، َوَرَزق حَتىن ِمنح اَنواِ  الحَمعاِش، وَ  ََ ِم االح
َت َعَلىَّ ََجيَع النَِّعِم، َوَصَرفح  َمح ساِنَك الحَقدمِي ِاىَلَّ، َحىّت ِاذا اَتح ، َوِاحح َت َعىّن  َعَلىَّ
لى َوُجرحأَتى َعَليحَك اَنح َدلَلحَتىن ِاىل ما يُ َقرُِّبىن يحَك، اِلَ  ُكلَّ النَِّقِم، ملَح َُيحنَ عحَك َجهح
َتىن، َوِانح َسأَلحُتَك اَعحطَ  َتىن ِلما يُ زحلُِفىن َلَديحَك، فَِانح َدعحَوُتَك َاَجب ح َتىن، َوِانح َووف َّقح ي ح

 ، ن حُعِمَك َعَلىَّ ََ ماٌل اِل اَطَعحُتَك َشَررحَتىن، َوِانح َشَررحُتَك زِدحَتىن، ُكلُّ ذِلَك اِكح
ساِنَك ِاىَلَّ، َفُسبححاَنَك ُسبححاَنَك،  د، تَ َقدََّستح ِمنح ُمبحِدئ ُمعيد، َْحيد جميَوِاحح

راً، أَمح َاىُّ  ، َفَأىُّ نَِعِمَك اي ِاهلى اُححصى َعَددًا َوذِكح ََ ، َوَعظَُمتح آالُؤ ََ آُؤ َاْسح
ثُر ِمنح اَنح ُُيحِصيَ َها الحعآّدُوَن، َأوح يَ ب ح  راً، َوِهَى اي َربِّ اَكح ََ أَُقوُم هِبا ُشرح ُلَغ َعطااي

اِفظُوَن، مُثَّ ما َصَرفحَت َوَدرَأحَت َعىّن اَلّلُهمَّ ِمَن الُضرِّ َوالضَّ  ِعلحماً هِبَا ثَ َر اْلح ّرآِء، َأكح
َهُد اي ِاهلى حِبَقيَقِة اُياىن، َوَعقح  ِد َعَزماِت ممّا َظَهَر ىل ِمَن الحعاِفَيِة َوالسَّّرآِء، َواَََن َاشح

نُ  ِئِق جَمارى نُوِر وِن َضمريى، َوَعاليَقيىن، َوخاِلِص َصريِح تَ وححيدى، َوابِطِن َمرح
َحِة َجبيىن، َوُخرحِق َمساِرِب نَ فحسى، َوَخذاريِف مارِِن  َبَصرى، َوَاساريِر َصفح



 ِعرحنَيىن، َوَمساِرِب ِْساِخ َْسحعى، َوما ُضمَّتح َواَطبَ َقتح َعَليحِه َشَفتاَى، َوحرِكاتِ 
اِغ َمطحَعمى ناِبِت َاضحراسى، َوَمسَلفِظ ِلساىن، َوَمغحَرِز َحَنِك َفمى َوَفّرى، َومَ 

َتَمَل َعليحهِ  َرّب، َوِْحاَلِة اُمِّ رَأحسى، َوبُ ُلوِغ فارِِغ حباِئِل ُعُنقى، َوَما اشح اتُموُر  َوَمشح
 َصدرى، َوْحاِئِل َحبحِل َوتيىن، َونِياِط ِحجاِب قَ لحىب، َوأَفحالِذ َحواشى َكِبدى، َوما

اَنِملى  قاُق َمفاِصلى، َوقَبُض َعواِملى، َواَطرافُ َحَوتحُه َشراسيُف َاضحالعى، َوحِ 
َوْلَحمى َوَدمى، َوَشعحرى َوَبَشرى، َوَعَصىب َوَقَصىب، َوِعظامى َوُُمّى َوُعُروقى، 
رحُض  ََ ضاعى، َوما اَقلَِّت االح َِ َوََجيُع َجوارِحى، َوَما ان حَتَسَج َعلى ذِلَك ااَّيَم َر

لحُت ىن َوحرَكاِت رُُكوعى َوُسُجودى، اَنح َلوح حاوَ ِمىّن، َونَ وحمى َويَقَظىت َوُسُرو 
َر واِحَدة  رحهُتا اَنح أَُؤدَِّى ُشرح قاِب َلوح ُعمِّ حح ََ عصاِر َواالح ََ ُت َمَدى االح تَ َهدح َواجح

َرََ اََبداً َجد َتطَعحُت ذِلَك ِاالّ ِبَنَِّك الحُموَجِب َعَلىَّ ِبِه ُشرح يداً، ِمنح أَن حُعِمَك َما اسح
َمدى  طارِفاً َعتيداً، َاَجلح َولوح َحَرصحُت اَََن َوالحعآدُّوَن ِمنح اَنِمَك، َأنح َُنحِصىَ َوثَنآءً 

َصيناُه اََمداً، َهيحهاَت أىّن ذِلكَ   اِنحعاِمَك، سالِِفِه َوآنِِفِه ما َحَصرحَنُه َعَدداً، َوال َاحح
ُمحربُ ىف ِكتاِبَك الّناِطِق، َوالن ََّبِأ الّصادِ  َُ ُعدُّوا نِعحَمَة هللِا ال ِق، َوِانح ت َ َواَنحَت الح

ََ َوُرُسُلَك، ما اَ  ، َوبَ لََّغتح اَنحِبيآُؤ ََ ن حزَلحَت حُتحُصوها، َصَدَق ِكتاُبَك اَلّلُهمَّ َواِنحبآُؤ
َهدُ  َر َأىّن اي ِاهلى َاشح ِيَك، َوَشَرعحَت هَلُمح َوهِبِمح ِمنح ديِنَك، َغي ح  َعَليحِهمح ِمنح َوحح

دى َوِجّدى هح َُ ُد هللِ ِبَج َمح عى، َوأَُقوُل ُمؤحِمناً ُموِقناً، َاْلح َلِغ طاَعىت َوُوسح  الَّذى ، َوَمب ح
ََ َموحُروثً، َوملَح َيُرنح لَُه َشريٌك ىف ُملحِرِه فَ ُيضآدُّ  ُه فَيما ملَح يَ تَِّخذح َوَلدًا فَ َيُروُن ََ

انَُه ُسبححانَُه، َلوح كاَن فيِهما حاب حَتدََ ، َوال َوىِل  ِمَن الذُّلِّ فَ يُ رحِفَدُه فيما َصَنَع، َفُسبح 
َحِد الصََّمِد الَّذى ََ ملَح يَِلدح  آهِلٌَة ِاالَّ هللا َلَفَسَدات َوتَ َفطََّرات، ُسبححاَن هللِا الحواِحِد االح

ُد هلِل َْححداً يُعاِدُل َْححَد َمالِئَرتِ  َمح ، َوملَح َيُرنح َلُه ُكُفواً َاَحٌد، َاْلح رَّبنَي، ِه الحُمقَ َوملَح يُوَلدح
آلِِه الطَِّيبنَي َواَنحِبيآئِِه الحُمرحَسلنَي، َوَصلَّى هللُا َعلى ِخيَ َرتِِه ُُمَمَّد خاَتَِ النَِّبّينَي، وَ 

ُمَلصنَي َوَسلََّم .  َُ  الطّاِهريَن الح

  : وعيناه سالتا دموعاً   مثّ اندفع يف املسألة واجتهد يف الّدعاء ، وقال



شا َعلحىن َاخح ِقىن ِبَِ اَلّلُهمَّ اجح ىن بَِتقوايَك، َوال ُتشح ِعدح ، َوَاسح ََ عحِصَيِتَك، ََ َكُاىّن اَرا
، َحىّت ال ُأِحبَّ تَ عحجيَل ما َاخَّرحَت وَ  ال َوِخرحىل ىف َقضآِئَك، َوابِرَح ىل ىف َقَدِرََ

َعلح ِغناَى ىف نَ فحسى، َوالحَيقنَي ىف قَ لحىب، َواالح  خح أَتخريَ ما َعجَّلحَت، اَلّلُهمَّ اجح الَص َِ
َعلح َْسحعى ىف َعَملى، َوالنُّوَر ىف َبَصرى، َوالحَبصريََة ىف ديىن، َوَمتِّعحىن ِِبَوارِحى، َوا جح

ِ ِمىّن، َوانحُصرحىن َعلى َمنح ظََلَمىن، َواَِرىن فيِه ثَحرى َوَمآرِ  ّب، َواَِقرَّ َوَبَصرَى الحوارِثَ نيح
ِشفح ُكرحَبىت، َوا تُ رح َعوحَرتى، َواغحِفرح ِبذِلَك َعيحىن، اَللَُّهمَّ اكح َسأح سح  ىل َخطيَئىت، َواخح

وحىل َُ َرَجَة الحُعلحيا ىِف االحِخَرِة َواالح ، َشيحطاىن، َوُفكَّ رِهاىن، َواحَجعحلح ىل اي ِاهلى الدَّ
ُد َكم َمح َتىن َفَجَعلحَتىن َْسيعًا َبصرياً، َوَلَك اْلح ُد َكما َخَلقح َمح َتىن اَلّلُهمَّ َلَك اْلح ا َخَلقح

َةً ّب، َوَقدح ُكنحَت َعنح َخلحقى َغِنّياً، َربِّ ِبا ب َ فَ  رَأحتَ ىنح فَ َعدَّلحَت َجَعلحَتىن َخلحقاً َسِواّيً َرْحح
َسنحَت ِاىَلَّ َوىف َسنحَت ُصوَرتى، َربِّ ِبا َاحح  نَ فحسى ِفطحَرتى، َربِّ ِبا اََنَشأحَتىن فََاحح

َتىن َتىن، َربِّ ِبا َكالََتىن َوَوف َّقح َتىن ، َربِّ ِبا اَنَ عحَمَت َعلَ عافَ ي ح لَي ح ىَّ فَ َهَدي حَتىن، َربِّ ِبا اَوح
تَ  َتىن، َربِّ ِبا اَغحنَ ي ح َتىن َوَسَقي ح َتىن، َربِّ ِبا اَطحَعمح َتىن، َوِمنح ُكلِّ َخريح اَعحطَي ح نَ ي ح ىن َواَق ح

 ََ َتىن ِمنح ِسِتحِ َتىن َواَعحَززحَتىن، َربِّ ِبا اَلحَبسح لّصاىف، َوَيسَّرحَت ىل ِمنح ا َربِّ ِبا اََعن ح
ُروِف ُصنحِعَك الحراىف، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَِعىّن َعلى َبواِئِق الدُُّهوِر، َوصُ 
ِفىن َشرَّ ما ي َ  نحيا وَُكُرابِت االحِخَرِة، َواكح واِل الدُّ ىن ِمنح اَهح اّيِم، َوْنَِّ ََ عحَمُل اللَّياىل َواالح

َذُر َفِقىن، َوىف ن َ الظّاِلُموَن ىِف  ِفىن، َوما َاحح رحِض، اَلّلُهمَّ ما َاخاُف فَاكح ََ فحسى االح
ُلفحىن، َوىف لى َوماىل فَاخح َفظحىن، َوىف اَهح ُرسحىن، َوىف َسَفرى فَاحح  ما َرَزق حَتىن َوديىن فَاحح

ىن، َوِمنح َشرِّ  نِّ ا فَباِرَح ىل، َوىف نَ فحسى َفذلِّلحىن، َوىف اَعحنُيِ الّناِس فَ َعظِّمح ْلِح
ىن َوِبَسريَرتى َفال ُُتحِزىن، وَ  ىن، َوِبُذنُوّب َفال تَ فحَضحح نحِس َفَسلِّمح َِ ِبَعَملى َفال َواالح
ََ َفال َتِرلحىن، ِاهلى ِاىل َمنح  ُلبحىن، َوِاىل َغريحِ لحىن، َونَِعَمَك َفال َتسح َِ َتِرُلىن ِاىل  تَ بحَت

تَ َقريب فَ َيقَطُعىن، اَمح ِاىل بَعيد فَ يَ َتَجهَّ  ضحَعفنَي ىل، َواَنحَت َرّّب ُمىن، اَمح ِاىَل الحُمسح
َتُه اَمحرى ُرو اِلَيحَك ُغرحَبىت َوبُ عحَد دارى، َوَهواىن َعلى َمنح َملَّرح ، َوَمليُك اَمحرى، َاشح

بححاَنَك ِاهلى َفال حُتحِللح َعَلىَّ َغَضَبَك، فَِانح ملَح َتُرنح َغِضبحَت َعَلىَّ َفال اابىل سُ 
َر اَ  َرَقتح َغي ح ِهَك الَّذى َاشح أَُلَك اي َربِّ بُِنوِر َوجح  لَهُ نَّ عاِفيَ َتَك اَوحَسُع ىل، َفَأسح

وَّلنَي  ََ ُر االح رحُض َوالسَّماواُت، وَُكِشَفتح ِبِه الظُُّلماُت، َوَصُلَح بِِه اَمح ََ االح



لحُعتحىب َلَك ا َواالحِخرِيَن، اَنح ال َُتيَتىن َعلى َغَضِبَك، َوال تُ نحزِلح ّب َسَخَطَك، َلكَ 
َراِم َوالحَمشح  َراِم، الحُعتحىب َحىّت تَ رحضى قَ بحَل ذِلك، ال اِلهَ ِاالّ اَنحَت، َربَّ الحبَ َلِد اْلح َعِر اْلح
َناً، اي َمنح عَ  َللحَتُه الحبَ رََكَة، َوَجَعلحَتُه لِلّناِس اَمح فا َعنح َعظيِم َوالحبَ يحِت الحَعتيِق الَّذى َاحح

َزيلَ الذُّنُوِب حِبِلح  ِلِه، اي َمنح اَعحَطى اْلح َبَغ الن َّعحمآَء ِبَفضح  ِبَرَرِمِه، اي ِمِه، اي َمنح َاسح
َدتى، اي ِغياثى ىف ُكرحَبىت، اي َوِلّّي ىف  نِعحَمىت، ُعدَّتى ىف ِشدَّتى، اي صاِحىب ىف َوحح

اعيَل َوِاسححاَق َويَ عحُقوَب، َوَربَّ  َرئيَل َوميرائيَل جَ  اي ِاهلى َواِلهَ آابئى اِبحراهيَم َوِاْسح ب ح
َتَجبنَي، ُمنحزَِل التَّوراةِ  رافيَل، َوربَّ ُُمَمَّد خاَتَِ النَِّبّيينَي َوآلِِه الحُمن ح يَل، َوِاسح ْنح َِ  َواالح

ف ريِم، اَنحَت َكهح ى َوالزَّبُوِر َوالحُفرحقاِن، َوُمنَ ّزَِل كهيعص، َوطه َويس، َوالحُقرآِن اْلَح
ِبها،حنَي تُعييىِن الحَمذاِهُب ىف رحُض ِبُرحح ََ َُتَك   َسَعِتها، َوَتضيُق ِّبَ االح َوَلوحال َرْحح

ُرََ ِااّيَى َلُرنحُت ِمَن  اِلرنَي، َواَنحَت ُمقيُل َعث حَرتى، َوَلوحال َست ح َلُرنحُت ِمَن اهلح
ُرََ ِااّيَى َلرُ  ِر َعلى اَعحدآئى، َوَلوحال َنصح ُت نح الحَمفحُضوِحنَي، َواَنحَت ُمَؤيِّدى اِبلنَّصح

لِيآؤُه ِبِعزِّهِ  َسُه اِبلحسُُّموِّ َوالرِّف حَعِة، فََاوح  يَ عحتَ زُّوَن، اي ِمَن الحَمغحُلوبنَي، اي َمنح َخصَّ نَ فح
، فَ ُهمح ِمنح َسَطواتِِه خائِفُ  وَن، َمنح َجَعَلتح َلُه الحُمُلوَُ َنرَي الحَمَذلَِّة َعلى اَعحناِقِهمح

عحنُيِ َوما ُُتح  ََ زحِمَنةُ َوالدُُّهوُر، ِفى الصُُّدوُر، َوَغيحَب ما أَتِتى بِِه االح يَ عحَلُم خائَِنَة االح ََ
اي َمنح ال يَ عحَلُم َكيحَف ُهَو ِاالّ ُهَو، اي َمنح ال يَ عحَلُم ما ُهَو ِاالّ ُهَو، اي َمنح ال يَ عحَلم 

َوآَء ابِ  رحَض َعَلى الحمآِء، َوَسدَّ اهلح ََ لسَّمآِء، اي َمنح يَ عحَلُمُه، ِاالّ ُهَو اي َمنح َكَبَس االح
ِب  َقِطُع اََبداً، اي ُمَقيَِّض الرَّكح آِء، اي َذا الحَمعحُروِف الَّذى ال يَ ن ح ْسح ََ َرُم االح َلُه اَكح

ِر، َوُُمحرَِجهُ ِمَن اْلحُبِّ َوجاِعَلهُ بَ عحَد الحُعبوِديَّةِ   َمِلراً، اي رآدَُّه لُِيوُسَف ىِف الحبَ َلِد الحَقفح
ُزحِن فَ ُهَو َكظيٌم، اي كاشِ َعلى يَ عحُقوَب بَ عحَد  َف الضُّرِّ اَِن اب حَيضَّتح َعيحناُه ِمَن اْلح

ِه، َوفَنآِء َوالحبَ لحوى َعنح اَيُّوَب، َوممُحِسَك َيَدىح اِبحرهيَم َعنح َذبحِح ابحِنِه بَ عحَد ِكرَبِ ِسنِّ 
َتجاَب ِلزََكراِّي فَ َوَهَب َلُه َُيحّي، َوملَح َيَدعح   فَ رحدًا َوحيداً، اي َمنح هُ ُعُمرِِه، اي َمِن اسح

اهُ  رآئيَل فََاْنح َر لَِبىن ِاسح ُوِت، اي َمنح فَ َلَق الحَبحح رََج يُوُنَس ِمنح َبطحِن اْلح ، َوَجَعَل َاخح مح
َ َيَدىح رَ  رات بَ نيح َِتِه، اي ِفرحَعوحَن َوُجُنوَدُه ِمَن الحُمغحَرقنَي، اي َمنح اَرحَسَل الّرايَح ُمَبشِّ ْحح

َقَذ السََّحَرَة ِمنح بَ عح َمنح ملَح يَ عح  تَ ن ح ِد طُوِل َجلح َعلى َمنح َعصاُه ِمنح َخلحِقِه، اي َمِن اسح
َرُه، َوَقدح حادُّ  وُه َوَندُّوُه اْلحُُحوِد، َوَقدح َغَدوحا ىف نِعحَمِتِه ََيُكُلوَن رِزحَقُه، َويَ عحُبُدوَن َغي ح



بُوا ُرُسَلُه، اي َاهللُ اي َاهللُ، اي َبدُى اي   دآِئماً ال نَ َفاَد َلَك، َبديُع، ال ِندََّلَك، ايوََكذَّ
اي َحّيًا حنَي ال َحىَّ، اي ُُمحّيَ الحَموحتى، اي َمنح ُهَو قآئٌِم َعلى ُكلِّ نَ فحس ِبا  

رى فَ َلمح َُيحرِمحىن، َوَعظَُمتح َخطيَئىت فَ َلمح يَ فح  ، اي َمنح َقلَّ لَُه ُشرح َضححىن، َكَسَبتح
َهرحىن، اي َمنح َحِفَظىن ىف ِصَغرى، اي َمنح رَ َوَرآىن َعَلى الحَمعاص َزَقىن ىف  ى فَ َلمح َيشح

ريحِ ِكرَبى، اي َمنح اايديِه ِعنحدى ال حُتحصى، َونَِعُمُه ال َُتازى، اي َمنح عاَرَضىن اِبخلحَ 
ياِن، اي َمنح َهداىن ِلالحُياِن ِمنح قَ بحلِ  ساَءِة َوالحِعصح َِ ُتُه اِبالح ساِن، َوعاَرضح حح َِ  واالح
ِتناِن، اي َمنح َدَعوحتُُه َمريضًا َفَشفاىن، َوُعرحايًَن َفَرساىن مح َِ َر االح ، اَنح اَعحِرَف ُشرح

بَ َعىن، َوَعطحشاًَن فَاَرحواىن، َوَذلياًل فَاََعزَّىن، َوجاِهاًل فَ َعرََّفىن ، َوَوحيداً َوجائِعًا فََاشح
َتِصرًا ف َ  َفَرث ََّرىن، َوغائِبًا فَ َردَّىن، َوُمِقالًّ فَاَغحناىن، لُبحىن، َوُمن ح َنَصَرىن، َوَغِنّيًا فَ َلمح َيسح

ُر، اي َمنح اَقاَل َعث ح  ُد َوالشُّرح َمح ُت َعنح ََجيِع ذِلَك فَاب حَتَدَاىن، فَ َلَك اْلح َرتى، َواَمحَسرح
طَِلَبىت،  َونَ فََّس ُكرحَبىت، َوَاجاَب َدعحَوتى، َوَستَ َر َعوحرَتى، َوَغَفَر ُذنُوّب، َوبَ لََّغىن

َوَنَصَرىن َعلى َعُدّوى، َوِانح اَُعدَّ نَِعَمَك َوِمنَ َنَك وََكرائَِم ِمَنِحَك ال اُححصيها، اي 
َسنحَت، اَنحَت  َت، اَنحَت الَّذى َاحح نحَت، اَنحَت الَّذى اَن حَعمح َموحالَى اَنحَت الَّذى َمن ح

َملحتَ  َلحَت، اَنحَت الَّذى اَفحَضلحَت، اَنحَت الَّذى اَكح  الَّذى َرَزقحَت، ، اَنحتَ الَّذى َاَجح
اَنحَت الَّذى َوف َّقحَت، اَنحَت الَّذى اَعحطَيحَت، اَنحَت الَّذى اَغحنَ يحَت، اَنحَت الَّذى 
نَ يحَت، اَنحَت الَّذى آَويحَت، اَنحَت الَّذى َكَفيحَت، اَنحَت الَّذى َهَديحَت، اَنحَت الَّذى  اَق ح

َت، اَنحَت الَّذى َستَ رحَت، اَنحَت  ، اَنحَت الَّذى َغَفرحَت، اَنحَت الَّذى اَقَ لحتَ َعَصمح
َت،  الَّذى َمرَّنحَت، اَنحَت الَّذى اَعحَززحَت، اَنحَت الَّذى اََعنحَت، اَنحَت الَّذى َعَضدح
َت، اَنحَت الَّذى َنَصرحَت، اَنحَت الَّذى َشَفيحَت، اَنحَت الَّذى عافَ يحتَ  ، اَنحَت الَّذى اَيَّدح

رَ  ُد دآئِماً، َوَلَك الشُّرح اَنحَت الَّذى اَكح َمح َت َوَتعالَيحَت، فَ َلَك اْلح ُر واِصباً محَت، تَبارَكح
 الَّذى اََبداً، مُثَّ اَََن اي ِاهلَى الحُمَعَِتُِف ِبُذنُوّب فَاغحِفرحها ىل، اَََن الَّذى َاَسأُت، اَنَ 

ُت، اَََن الَّذى َجِهلحُت، اَََن الَّ  طَأُت، اَََن الَّذى ََهَمح ََن الَّذى ذى َغِفلحُت، اَ َاخح
ُت، َواَََن الَّذى  ُت، اَََن الَّذى َوَعدح ُت، اَََن الَّذى تَ َعمَّدح َسَهوحُت، اَََن الَِّذى اعحَتَمدح

َلفحُت، اَََن الَّذى َنَرثحُت، اَََن الَّذى اَق حَررحُت، اَََن الَِّذى اعحتَ َرفحُت بِِنعحَمِتكَ  َعَلىَّ  َاخح
وُهَو اَلَغىِنُّ  ُذنُوّب فَاغحِفرحها ىل، اي َمنح ال َتُضرُُّه ُذنُوُب ِعباِدِه،َوِعنحدى، َواَبُوُء بِ 



َِته، فَ َلَك ا ُهمح ِبَُعونَِتِه َوَرْحح ، َوالحُمَوفُِّق َمنح َعِمَل صاِْلاً ِمن ح ُد ِاهلى َعنح طاَعِتِهمح َمح ْلح
َتىن فَارحَتَربح  ُتَك، َونَ َهي ح ُت ال ذا تُ َوسيِّدى، ِاهلى اََمرحَتىن فَ َعَصي ح َبحح َيَك، فََاصح  نَ هح

ِبُلَك اي َموحال تَ قح ، فَِبَأىِّ َشىء َاسح ََ َى، بَرآَءة ىل فَاَعحَتِذُر، َوالذا قُ وَّة فَاَن حَتِصُر
لى، اَلَيحَس ُكلُّها نَِعَمكَ  عى اَمح بَِبَصرى،َ احم بِِلساىن، اَمح بَِيدى اَمح ِبرِجح  ِعندى، اَِبَسمح

ُتَك اي  ، اي َمنح سَ َوِبُرلِّها َعَصي ح تَ َرىن ِمَن االحابِء َموحالَى، فَ َلَك اْلحُجَّةُ َوالسَّبيُل َعلىَّ
ُوىن، َوِمَن السَّالطنيِ  واِن اَنح يُ َعريِّ خح َِ مَّهاِت اَنح يَزُجُروىن، َوِمَن الحَعشائِِر َواالح َُ  َواالح

 ِمىّن ِاذًا ما اَنحظَُروىن، هِ اَنح يُعاِقُبوىن، َوَلِو اطََّلُعوا اي َموحالَى َعلى َما اطََّلعحَت َعَليح 
َ َيَديحَك اي َسيِّدى خاِضٌع َذلي ٌل، َوَلَرَفُضوىن َوَقطَُعوىن، َفها َاََن ذا اي ِاهلى بَ نيح
تَ  ، َوال ُحجَّة فََاحح ََ جُّ، َحصرٌي َحقرٌي، ال ُذو بَرآَءة فَاَعحَتِذَر، َوال ُذو قُ وَّة فَاَن حَتِصُر

َِتِحح  ُت اي ، َوملَح اَعحَملح ُسواً، َوما َعَسى اْلحُُحوُد َوَلوح َجحَ هِبا، َوال قاِئٌل ملَح َاجح دح
َفُعىن، َكيحَف َوَاىّن ذِلَك َوَجوارِحى ُكلُّها شاِهَدٌة َعَلىَّ ِبا َقدح َعِملح  ُت، َموحالَى يَ ن ح

رَ  ُموِر، َواَنََّك اْلَح َُ َر ذى َشكٍّّ اَنََّك سآئِلى ِمنح َعظائِِم االح ُت يَقينًا َغي ح  مُ َوَعِلمح
َرّب، فَِانح تُ َعذِّبح  ِلَك َمهح ِلرى، َوِمنح ُكلِّ َعدح ُلَك ُمهح ُل الَّذى ال ََتُوُر، َوَعدح ىن الحَعدح

 ََ ، َوِانح تَ عحُف َعىّن فَِبِحلحِمَك َوُجوِد  وََكَرِمَك، اي ِاهلى فَِبُذنُوّب بَ عحَد ُحجَِّتَك َعَلىَّ
ُسبححاَنَك ِاىّن   الظّاِلمنَي، ال اِلَه ِاالّ اَنحتَ  ال اِلَه ِاالّ اَنحَت ُسبححاَنَك ِاىّن ُكنحُت ِمنَ 

دينَ  تَ غحِفريَن، ال اِلَه ِاالّ اَنحَت ُسبححاَنَك ِاىّن ُكنحُت ِمَن الحُمَوحِّ ، ال ُكنحُت ِمَن الحُمسح
ائِفنَي، ال اِلَه ِااّل اَنحَت ُسبححاَنَك ِاىنّ    اِلَه ِااّل اَنحَت ُسبححاَنَك ِاىّن ُكنحُت ِمَن اخلح

الّ نحُت ِمَن الحَوِجلنَي، ال اِلَه ِاالّ اَنحَت ُسبححاَنَك ِاىّن ُكنحُت ِمَن الَّراجنَي، ال اِلَه اِ كُ 
َن اَنحَت ُسبححاَنَك ِاىّن ُكنحُت ِمَن الرّاِغبنَي، ال اِلَه ِاالّ اَنحَت ُسبححاَنَك ِاىّن ُكنحُت مِ 

 اِلَه ِااّل اَنحَت ُكنحُت ِمَن الّسائِلنَي، ال  الحُمَهلِّلنَي، ال اِلَه ِااّل اَنحَت ُسبححاَنَك ِاىنّ 
 ُسبححاَنَك ِاىّن ُكنحُت ِمَن الحُمَسبِّحنَي، ال اِلَه ِااّل اَنحَت ُسبححاَنَك ِاىّن ُكنحُت ِمنَ 

وَّلنَي، اَلّلُهمَّ ه ََ يَن، ال اِلهَ ِاالّ اَنحَت ُسبححاَنَك َرّّب َوَربُّ آابِئَى االح ذا ثَنائى الحُمَرربِّ
داً، َواِقحرارى ِِبالئَك َمَعدِّداً، َوِانح ُكنحتُ َعَليح  ِرََ ُمَوحِّ داً، َوِاخحالصى ِبذِكح  َك ممَُجِّ

ِصها ِلَرث حَرهِتا َوُسبوِغها، َوَتظاُهرِها َوَتقاُدِمها ِاىل حاِدث، ما ملَح   ُمِقرًّا َاىّن ملَح اُحح
َتىن َوبَ رَأتَ  غحنآِء ِمَن ىن ِمنح اَوَّ تَ َزلح تَ تَ َعهَُّدىن ِبِه َمَعها ُمنحُذ َخَلقح َِ ِر، ِمَن االح ِل الحُعمح



ِر، َوَتفريِج الحَررح  ِر، َوَدفحِع الحُعسح ِبيِب الحُيسح ِف الضُّرِّ، َوَتسح ِر، وََكشح ِب، َوالحعاِفَيِة الحَفقح
ِر نِعحَمِتَك ََجيعُ  ِر ذِكح اَلمنَي  الحعىِف الحَبَدِن، َوالسَّالَمِة ىِف الّديِن، َوَلوح َرَفَدىن َعلى َقدح

َت َوَتعالَيحَت ِمنح  وَّلنَي َواالحِخريَن،، ما َقَدرحُت َوالُهمح َعلى ذِلَك، تَ َقدَّسح ََ ِمَن االح
، َوال ُتراىف نَ عحمآؤُ  ََ َلُغ ثَنآُؤ ، َوال يُ ب ح ََ ، َربٍّّ َكرمي، َعظيم َرحيم، ال حُتحصى آالُؤ ََ

مح َعَليحنا نِ  َنَفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَتِح ِعدح ِبطاَعِتَك، ُسبححاَنَك  َعَمَك، َوَاسح
ِشُف السُّوَء، َوتُغيُث  ، َوَترح ال اِلَه ِااّل اَنحَت، اَللَُّهمَّ اِنََّك َُتيُب الحُمضحطَرَّ

ِفى السَّقيَم، َوتُ غحىِن الحَفقرَي، َوََتحبُ ُر الحَرسرَي، َوتَ رحَحُم ا ُروَب، َوَتشح لصَّغرَي، الحَمرح
الحَربرُي، اي  ، َولَيحَس ُدوَنَك َظهرٌي، َوال فَ وحَقَك َقديٌر، َوانحَت الحَعِلىُّ َوتُعنُي الحَربريَ 

تَ  آِئِف الحُمسح َمةَ اخلح ِل الصَّغرِي، اي ِعصح سرِي، اي رازَِق الطِّفح ََ جرِي، ُمطحِلَق الحُمَربِِّل االح
عحِطىن ىف هِذِه َواَ اي َمنح ال َشريَك َلُه َوال َوزيَر، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، 

، ِمنح نِعحَمة ُتوليها، َوآالء ََ  الحَعِشيَِّة، اَفحَضَل ما اَعحطَيحَت َواَنَ لحَت َاَحدًا ِمنح ِعباِد
َمُعها، َوَحَسَنة ت َ  ِشُفها، َوَدعحَوة َتسح تَ َقب َُّلها، َُتَدُِّدها، َوبَِليَّة َتصحرُِفها، وَُكرحبَة َترح

ديٌر، اَللَُّهمَّ َك َلطيٌف ِبا َتشاُء َخبرٌي، َوَعلى ُكلِّ َشىء قَ َوَسيَِّئة تَ تَ َغمَُّدها، اِنَّ 
َسُع َمنح اَعحطى،  َرُم َمنح َعفى، َواَوح رَُ  َمنح َاجاَب، َواَكح اِنََّك اَق حَرُب َمنح ُدِعَى، َوَاسح

نحيا واالحِخَرِة َورحيُمُهما، لَيحَس َكِمثحِلَك مَ  ؤوٌل، َوال سح َوَاْسحَُع َمنح ُسِئَل، اي َرْحَن الدُّ
َتىن، َوَرِغبحُت اِلَيحَك ف َ  َتىن، َوَسأَلحُتَك فَاَعحطَي ح ََ َمأُموٌل، َدَعوحُتَك فََاَجب ح َرِْححَتىن، ِسوا

َتىن، اَللَُّهمَّ َفَصلِّ عَ  َتىن، َوَفزِعحُت اِلَيحَك َفَرَفي ح ي ح ََ َوَوثِقحُت ِبَك فَ َنجَّ لى ُُمَمَّد َعبحِد
، َوَهنِّئحنا لى آلِِه الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن َاَجحَعنَي، َوَتَِّمح َوَرُسوِلَك َونَِبيَِّك، َوعَ  ََ  لَنا نَ عحمآَء

تُ بحنا َلَك شاِكريَن، َواِلالِئَك ذاِكريَن، آمنَي آمنَي َربَّ الحعاَلمنَي،  ، َواكح ََ َعطآَء
ت ُ  ِفَر فَ َغَفَر، اي غايََة غح اَلّلُهمَّ اي َمنح َمَلَك فَ َقَدَر، َوَقَدَر فَ َقَهَر، َوُعِصَى َفَستَ َر، َواسح

َتهى اََمِل الرّاجنَي، اي َمنح َاحاَط ِبُرلِّ َشىء ِعلحماً، َووَ  ِسَع الطّالِبنَي الرّاِغبنَي، َوُمن ح
َتقيلنَي رَأَفًة َوِحلحماً، اَلّلُهمَّ ِاَّن نَ تَ َوجَُّه اِلَيحَك ىف هِذِه الحَعِشيَِّة الَّ  ىت َشرَّف حَتها الحُمسح

َتها ِبُِ  ِيَك، َحمَّد نَِبيَِّك َوَرُسوِلَك، َوِخيَ َرِتَك ِمنح َخلحِقَك، َواَميِنَك عَ َوَعظَّمح لى َوحح
ِلمنَي، َوَجَعلح  َت ِبِه َعَلى الحُمسح راِج الحُمنرِي، الَّذى اَن حَعمح ًَة الحَبشرِي النَّذيِر، السِّ َتُه َرْحح

ٌل ِلذِلَك ِمنحَك اي د، َكما ُُمَمٌَّد اَ لِلحعاَلمنَي، اَللَُّهمَّ َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّ  هح



َتَجبنَي الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن َاَجحَعنيَ  َن َعظيُم َفَصلِّ َعَليحِه َوَعلى آِلِه، الحُمن ح ، َوتَ َغمَّدح
َعلح لَنا اَلّلهُ  صحواُت ِبُصُنوِف اللُّغاِت، فَاجح ََ ََ َعّنا، فَِالَيحَك َعجَِّت االح ِو مَّ ىف ِبَعفح

، َونُور تَ هحدى بِ هِذِه الح  ََ َ ِعباِد َة َعِشيَِّة َنصيبًا ِمنح ُكلِّ َخريح تَ قحِسُمُه بَ نيح ِه، َوَرْحح
ِْحنَي، اَللَُّهمَّ تَ نحُشرُها، َوبَ رََكة تُ نحزهُِلا، َوعاِفَية َُتَلُِّلها، َورِزحق تَ بحُسطُُه، اي اَرحَحَم الرّا

ال ََتحَعلحنا ِمَن َمب حُروريَن غاَّننَي، وَ  اقحِلبحنا ىف هَذا الحَوقحِت ُمنحِجحنَي ُمفحِلحنيَ 
ِلَك، َوال ََتح  ُلهُ ِمنح َفضح نا ما نُ َؤمِّ َِتَك، َوال حَتحرِمح َعلحنا ِمنح الحقاِنطنَي، َوال ُُتحِلنا ِمنح َرْحح

ُلُه ِمنح َعطآِئَك قاِنطنَي، َوال تَ ُردََّن خائِ  َِتَك َُمحُرومنَي، َوال لَِفضحِل ما نُ َؤمِّ بنَي َرْحح
بَ لحنا  َرمنَي، اِلَيحَك اَق ح كح ََ َرَم االح َوديَن، َواَكح َوَد ااَلجح َوال ِمنح ابِبَك َمطحُروديَن، اي َاجح

ِملح لَنا حَ  َراِم آّمنَي قاِصديَن، فَاَِعّنا َعلى َمناِسِرنا، َواَكح جَّنا، ُموِقننَي، َولِبَ يحِتَك اْلح
عح َواحعحُف َعّنا َوعاِفنا، فَ َقدح َمَددحَن اِلَيحَك اَ  َِ ِتاِف َموحُسوَمٌة، يحديَنا َفِهَى ِبِذلَِّة االح

، َفال ك ََ َفيحنا َترح ِفنا َما اسح ، َواكح ََ اىِفَ لَنا اَللَُّهمَّ فَاَعحِطنا ىف هِذِه الحَعِشيَِّة ما َسأَلحنا
ٌل فينا  ُمَك، ُُميٌ  بِنا ِعلحُمَك، َعدح ، َنِفٌذ فينا ُحرح ُرََ ، َوال َربَّ لَنا َغي ح ََ ِسوا

ريحِ، اَللَُّهمَّ اَوحِجبح لَنا ِِبُ َقضآؤُ  ِل اخلَح َعلحنا ِمنح اَهح َر، َواجح َي ح ، اِقحِض لََنا اخلح ََ َعظيَم ََ وِد
ِلرح  ِر، َواغحِفرح لَنا ُذنُوبَنا َاَجحَعنَي، َوال تُ هح ِر، َوَدواَم الحُيسح ِر، وََكرمَي الذُّخح جح ََ نا َمَع االح

اِلرنَي، َوال َتصحِرفح َعنّا رَأفَ تَ  ََتك، اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، اَ اهلح َعلحنا ىف َك َوَرْحح لّلُهمَّ اجح
َتُه، َواتَب اِلَيحَك فَ َقبِ  َتُه، َوَشَرَرََ َفزِدح لحَتُه َوتَ َنصََّل هَذا الحَوقحِت ممَّنح َساََلَك فََاعحطَي ح

راِم، كح َِ الِل َواالح لّلُهمَّ َونَ قِّنا َوَسدِّدحَن اَ  اِلَيحَك ِمنح ُذنُوِبِه ُكلِّها فَ َغَفرحهَتا لَُه اي َذاْلَح
تُ رحِحَم، اي َمنح ال ََيحفى عَ  َر َمنح ُسِئَل، َواي اَرحَحَم َمِن اسح َليحِه واق حَبلح َتَضرَُّعنا، اي َخي ح
ُنوِن، َوال َما انحَطوَ  تَ َقرَّ ىِف الحَمرح ُُفوِن،َ وال ْلَحُظ الحُعُيوِن، َوال َما اسح تح ِاغحماُض اْلح

َمر  صاُه ِعلحُمَك، َوَوِسَعُه ِحلحُمكَ َعَليحِه ُمضح ، اُت الحُقُلوِب، َاال ُكلُّ ذِلَك َقدح َاحح
اُت ُسبححاَنَك َوَتعالَيحَت َعّما يَ ُقوُل الظّاِلُموَن ُعُلّوًا َكبرياً، ُتَسبُِّح َلَك السَّماو 

دِ  َرُضوَن َوَمنح فيِهنَّ، َوِانح ِمنح َشىء ِاالّ ُيَسبُِّح حِبَمح ََ ُد ََ السَّبحُع، َواالح َمح ، فَ َلَك اْلح
ايِدى  ََ نحعاِم، َواالح َِ راِم، َوالحَفضحِل َواالح كح َِ الِل َواالح َدِّ، اي َذاْلَح جمحُد، َوُعُلوُّ اْلح ََ َوالح
َواُد الحَررمُي، الرَُّؤوُف الرَّحيُم، اَللَُّهمَّ اَوحِسعح َعَلىَّ ِمنح رِزحقِ  ساِم، َواَنحَت اْلح َك اْلِح



الِل، َوعاِفىن ىف بَ  لّناِر، اَلّلُهمَّ ال َدىن َوديىن، َوآِمنح َخوحىف، َواعحِتقح َرقَ َبىت ِمَن ااْلَح
نِّ َواالح  رِجحىن، َوال َُتحَدعحىن، َوادحرَأ َعىّن َشرَّ َفَسَقِة اْلِح َتدح نحِس . ََتحُررح ّب، َوال َتسح َِ 

مّث رفع رأسه وبصره اىل الّسماء وعيناه ماطراتن كأهّنما مزاداتن وقال بصوت 
  : عال

اِسبنَي، َواي اَرحَحَم الرّاِْح  رََ  اْلح نَي، اي َاْسحََع الّساِمعنَي، اي اَبحَصَر الّناِظريَن، َواي َاسح
أَُلَك اَللَُّهمَّ حاَجىِت اَّلىت اِ  نح َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد الّساَدِة الحَميامنَي، َوَاسح

َتنيها ملَح َيُضرَّىن ما َمنَ عحَتىن،  َفعح اَعحطَي ح أَُلَك َوِانح َمنَ عحَتنيها ملَح يَ ن ح َتىن، َاسح ىن ما اَعحطَي ح
ََ ال َشريَك َلَك، َلَك الحُملحُك،  َد ََ َرقَ َبىت ِمَن الّناِر، ال اِلَه ِااّل اَنحَت، َوحح َفرا

ُد، َواَنحَت َعلى ُكلِّ َشىء َقديٌر، اي َربُّ اي َربُّ .  َمح  َوَلَك اْلح

شغل من حضر ممّن كان حوله عن الّدعاء النفسهم وكان يرّرر قوله اي َربُّ و 
واقبلوا على االستما  له والّتأمني على دعائه، مّث علت أصواهتم ابلبراء معه 

  . وغربت الّشمس وأفاض الّناس معه

اىل هنا َّت دعاء اْلسني )عليه السالم( يف يوم عرفة على ما أورده  : أقول
اد ولرن ه اجمللسي يف كتاب زاد املعالرفعمي يف كتاب البلد االمني وقد تبع

هذه  اي َربِّ اي َربِّ اي َربِّ  زاد الّسيد ابن طاووس )رْحه هللا( يف االقبال بعد
  : الّزايدة

اهِ  ُل ىف ِاهلى اَََن الحَفقرُي ىف ِغناَى َفَريحَف ال اَُكوُن َفقريًا ىف فَ قحرى، ِاهلى اَََن اْلح
بريِ  ِعلحمى َفَريحَف ال اَُكوُن َجُهوالً  ِتالَف َتدح لى، ِاهلى ِانَّ اخح ، َوُسرحَعَة ىف َجهح ََ

ََ الحعارِفنَي ِبَك َعنح السُُّروِن ِاىل َعطآء، َوالحيأحِس ِمنح  ، َمَنعا ِعباَد َك َطوآِء َمقاديِرََ
فحَسَك ىف َبالء، ِاهلى ِمىّن ما يَليُق بُِلُؤمى َوِمنحَك ما يَليُق ِبَرَرِمَك، ِاهلى َوَصفحَت ن َ 

ُهما بَ عحَد ُوُجو اِبللُّ  نَ ُعىن ِمن ح ِد َضعحفى، طحِف َوالرَّأحَفِة ىل قَ بحَل ُوُجوِد َضعحفى، اَفَ َتمح
، َوِانح َظَهرحِت  ِلَك، َوَلَك الحِمنَُّة َعَلىَّ ُماِسُن ِمىّن فَِبَفضح ََ ِاهلى ِانح َظَهَرِت الح

ِلَك، َوَلَك اْلحُجَُّة َعَلىَّ ِاهلى َكيح  ِرُلىن َوَقدح َتَرفَّلحَت ىل، َف تَ الحَمساوُى ِمىّن فَِبَعدح



َِفىُّ ّب، ها اَََن اَت َ  َوسَُّل وََكيحَف ُاضاُم َواَنحَت النّاِصُر ىل، اَمح َكيحَف َاخيُب َواَنحَت اْلح
، اَمح َكيحَف اِلَيحَك ِبَفقحرى اِلَيحَك، وََكيحَف اَتَ َوسَُّل اِلَيحَك ِبا ُهَو َُماٌل اَنح َيِصَل اِلَيحكَ 

ُرو اِ  َك بَ َرٌز لَيحَك حاىل َوُهَو ال ََيحفى َعَليحَك، اَمح َكيحَف اُتَ رحِجُم ِبَقاىل َوُهَو ِمنَ َاشح
واىل اِلَيحَك، اَمح َكيحَف ُُتَيُِّب آماىل َوِهَى َقدح َوَفَدتح اِلَيحَك، اَمح َكيحَف ال حُتحِسُن اَ  حح

لى، َوم ، ِاهلى ما اَلحَطَفَك ّب َمَع َعظيِم َجهح ّب َمَع قَبيِح  ا اَرحَْحَكَ َوِبَك قاَمتح
ىن ِفعحلى، ِاهلى ما اَق حَرَبَك ِمىّن َواَب حَعَدىن َعنحَك، َوما اَرحاََفَك ّب َفَما الَّذى َُيحُجبُ 

ََ ِمىّن اَنح  طحواِر، اَنَّ ُمراَد ََ ِتالِف االحثِر، َوتَنقُّالِت االح ُت ابِِخح َعنحَك، ِاهلى َعِلمح
َهَلَك ىف َشىء، ِاهلى ُكلَّماتَ تَ َعرََّف ِاىَلَّ ىف ُكلِّ َشى َرَسىن ُلؤحمى  ء، َحىّت ال َاجح َاخح

اِسنُُه اَنحطََقىن َكَرُمَك، وَُكلَّما آَيَستحىن اَوحصاىف اَطحَمَعتحىن ِمنَ ُنَك، ِاهلى َمنح كاَنتح ُمَ 
َمساِوَى، َفَريحَف ال َتُروُن ُمساويِه َمساِوَى، َوَمنح كاَنتح َحقاِيُقُه َدعاِوَى، 

ُمَك النّاِفُذ، َوَمِشي َُّتَك الحقاِهَرةُ َفَريح   ملَح َف ال َتُروُن َدعاِويَِه َدعاِوَى، ِاهلى ُحرح
ُتها، َوحالَة  يَ ت حرُكا ِلذى َمقال َمقااًل، َوال ِلذى حال حاالً، ِاهلى َكمح ِمنح طاَعة بَ نَ ي ح

ُلَك، َبلح اَقاَلىن ِمنحها فَ  هُتا، َهَدَم ِاعحِتمادى َعَليحها َعدح ُلَك، ِاهلى اِنََّك تَ عحَلُم ضح َشيَّدح
َف اَعحزُِم َاىّن َوِانح ملَح َتُدِم الطّاَعُة ِمىّن ِفعحالً َجزحماً فَ َقدح داَمتح َُمَبًَّة َوَعزحماً، ِاهلى َكيح 

عحَد َواَنحَت الحقاِهُر، وََكيحَف ال اَعحزُِم َواَنحَت االحِمُر، ِاهلى تَ َردُّدى ىِف االحثِر يُوِجُب ب ُ 
َتَدلُّ َعَليحكَ الحَمز  َمة ُتوِصُلىن اِلَيحَك، َكيحَف ُيسح ِبا ُهَو ىف  اِر، فَاَجحَعحىن َعَليحَك ُِبِدح

ََ ِمَن الظُُّهوِر ما لَيحَس َلَك، َحىّت َيُرو  َتِقٌر اِلَيحَك، اََيُروُن لَِغريحِ َن ُهَو ُوُجوِدِه ُمفح
َت َحىّت َيُدلُّ َعليح الحُمظحِهَر َلَك، َمىت ِغبحَت َحىّت حَتحتاَج ِاىل َدليل  َك، َوَمىت بَ ُعدح

ََ َعَليحها َرقيباً، وَ  ٌ ال َترا َخِسَرتح َتُروَن االحثُر ِهَى الَّىت تُوِصُل اِلَيحَك، َعِمَيتح َعنيح
َقةُ َعبحد ملَح ََتحَعلح َلهُ ِمنح ُحبَِّك َنصيباً، ِاهلى اََمرحَت اِبلرُُّجوِ  ِاىَل االح  ثِر فَاَرحِجعحىن َصفح

ِتبصاِر، َحىّت اَرحَجَع اِلَيحَك ِمنحها َكما اِلَ  سح َِ نحواِر، َوِهدايَِة االح ََ َوِة االح يحَك ِبِرسح
عح  َِ ِمَِّة َعِن االح رِّ َعِن النَّظَِر اِلَيحها، َوَمرحُفوَ  اهلح ِتماِد َدَخلحُت اِلَيحَك ِمنحها، َمُصوَن السِّ

َ َيدَ َعَليحها، اِنََّك َعلى ُكلِّ َشىء َقديٌر، ِاهلى هذا ذُ  يحَك، َوهذا حاىل ىّل ظاِهٌر بَ نيح
دِ  َتِدلُّ َعَليحَك، فَاهح ىن ال ََيحفى َعَليحَك، ِمنحَك اَطحُلُب الحُوُصوُل اِلَيحَك،َ ِوَبَك اَسح
ىن ِمنح عِ  َ َيَديحَك، ِاهلى َعلِّمح ِق الحُعُبوِديَِّة بَ نيح ىن ِبِصدح لحِمَك بُِنوِرََ اِلَيحَك، َواَِقمح



ُمحُزوِن، وَ  ََ ِل الحُقرحبِ الح ََ الحَمُصوِن، ِاهلى َحقِّقحىن حِبَقاِئِق اَهح ُلكح ُصىّن ِبِسِتحِ ، َواسح
ِتي بريى، َواِبخح برِيََ ىل َعنح َتدح ِب، ِاهلى اَغحِنىن بَِتدح َذح ِل اْلح َلَك اَهح اِرََ َعِن ّب َمسح

ىن ِمنح ُذلِّ  رِجح ِقفحىن َعلى َمراِكِز اضحِطرارى، ِاهلى َاخح ِتيارى، َواَوح رحىن ن َ  اخح فحسى، َوَطهِّ
كَُّل َفال ِمنح َشّرى َوِشرحكى قَ بحَل ُحُلوِل َرمحسى، ِبَك اَن حَتِصُر فَانحُصرحىن، َوَعَليحَك اَتَ َو 

ِلَك اَرحَغُب َفال حَتحرِمحىن، وَ  َأُل َفال ُُتَيِّبحىن، َوىف َفضح ََ اَسح ِِبَناِبَك اَن حَتِسُب َتِرلحىن، َوِااّي
ىن، َوبِبا ََ اَنح يَ َفال تُ بحِعدح ُروَن لَُه ِعلٌَّة ِبَك اَِقُف َفال َتطحُردحىن، ِاهلى تَ َقدََّس رِضا

ُع ِمنحَك، َفَريحَف َيُروُن َلُه ِعلٌَّة ِمىّن، ِاهلى اَنحَت الحِغىنُّ ِبذاِتَك اَنح َيِصَل اِلَيح  َك الن َّفح
َوى قَ ِمنحَك، َفَريحَف ال َتُروُن َغِنيًّا َعىّن، ِاهلى ِانَّ الحَقضآَء َوالح  َدَر ُُيَّنيىن، َوِانَّ اهلح

َوِة َاَسَرىن، َفُرنح اَنحَت النَّصرَي ىل، َحىّت تَ نحُصَرىن َوتُ َبصِّ  َرىن، َواَغحِنىن ِبَوثِئِق الشَّهح
نحواَر ىف ق ُ  ََ َرقحَت االح تَ غحىِنَ ِبَك َعنح طََلىب، اَنحَت الَّذى َاشح ِلَك َحىّت َاسح ُلوِب ِبَفضح

لِيآِئَك َحىّت عَ  غحياَر َعنح قُ ُلوبِ اَوح ََ ، َواَنحَت الَّذى اَزَلحَت االح  َاِحّباِئَك َرُفوََ َوَوحَّدوََ
، اَنحَت الحُموحِنُس هَلُمح َحيحُث اَوح  ََ ، َوملَح يَ لحَجأوا ِاىل َغريحِ ََ ُهُم َحىّت ملَح ُيُِبُّوا ِسوا َحَشت ح

َتباَنتح هلَُ  ، ُم الحَمعاالحَعواملُ، َواَنحَت الَّذى َهَدي حتَ ُهمح َحيحُث اسح ََ ملُ، ماذا َوَجَد َمنح فَ َقَد
، َلَقدح خاَب َمنح َرِضَى ُدوَنَك َبَداًل، َوَلَقدح َخِسَر َمنح  ََ َوَما الَّذى فَ َقَد َمنح َوَجَد
ساَن، وََكيحَف  حح َِ ََ َواَنحَت ما َقطَعحَت االح بَغى َعنحَك ُمَتَحّواًِل، َكيحَف يُ رحجى ِسوا

ََ وَ  ِتناِن، اي َمنح اَذاَق َاِحّبآَءهُ يُطحَلُب ِمنح َغريحِ مح َِ َحالَوَة  اَنحَت ما َبدَّلحَت عاَدَة االح
لِياَءهُ َمالِبَس هَ  َ َيَديحِه ُمَتَملِّقنَي، َواي َمنح اَلحَبَس اَوح َبِتِه، َفقاُموا الحُمؤاَنَسِة، َفقاُموا بَ نيح ي ح

تَ غحِفريَن، اَنحَت الّذاِكُر قَ بحَل الّذا  َ َيَديحِه ُمسح ساِن ِكريَن، َواَنح بَ نيح حح َِ َت الحبادى اِبالح
َواُد اِبلحَعطآِء قَ بحَل طََلِب الطّالِبنَي، َواَنح  َت الحَوّهاُب قَ بحَل تَ َوجُِّه الحعاِبديَن، َواَنحَت اْلح

َِتَك َحىّت َاِصلَ  تَ قحِرضنَي، ِاهلى اُطحلُبحىن بَِرْحح  اِلَيحَك، مُثَّ ِلما َوَهبحَت لَنا ِمَن الحُمسح
ذِ  َقِطُع َعنحَك َواِ َواجح ُتَك،  بحىن ِبَنَِّك َحىّت اُقحِبَل َعَليحَك، ِاهلى ِانَّ َرجآئى ال يَ ن ح نح َعَصي ح

قَ َعىن َكما اَنَّ َخوحىف ال يُزايُِلىن َوِانح اَطَعحُتَك، فَ َقدح َدفَ عحَتىِن الحَعواملُ اِلَيحَك، َوقَ  دح اَوح
اُهاُن َوَعَليحَك  َواَنحَت اََملى، اَمح َكيحفَ  ِعلحمى ِبَرَرِمَك َعَليحَك، ِاهلى َكيحَف َاخيبُ 

َتِعزُّ وَ  َتِعزُّ َوىِف الذِّلَِّة اَرحَكزحَتىن، اَمح َكيحَف ال َاسح َتىن، ُمَترَّلى، ِاهلى َكيحَف اَسح اِلَيحَك َنَسب ح
َتقِ  َتىن، اَمح َكيحَف اَف ح َتِقُر َواَنحَت الَّذى ىِف الحُفَقرآِء اََقمح  َواَنحَت الَّذى رُ ِاهلى َكيحَف ال اَف ح



ُرََ تَ َعرَّفحَت ِلُرلِّ َشىء َفما َجهِ  َتىن، َواَنحَت الَّذى ال اِلهَ َغي ح ََ اَغحنَ ي ح َلَك َشىُء، ِِبُوِد
َت َواَنحَت الَّذى تَ َعرَّفحَت ِاىَلَّ ىف ُكلِّ َشىء، فَ رَاَي حُتَك ظاِهرًا ىف ُكلِّ َشىء، َواَنح 

تَ  انِيَِّتِه َفصاَر الحَعرحُش َغيحبالظّاِهُر ِلُرلِّ َشىء، اي َمِن اسح اً ىف ذاِتِِه، َُمَقحَت وى ِبَرْحح
َتَجَب  نحواِر، اي َمِن احح ََ َِ االح غحياَر ِبُحيطاِت اَفحال ََ االحثَر اِبالحثِر، َوَُمَوحَت االح
بحصاُر، اي َمنح ََتَّلى ِبَرماِل هَبآئِِه،  ََ رَِكُه االح ىف ُسراِدقاِت َعرحِشِه َعنح اَنح ُتدح

ِتوآَء، َكيحَف َُتحفى َواَنحَت الظّاِهُر، اَمح َكيحَف تَ ف َ  سح َِ غيُب َتَحقَّقتح َعَظَمُتُه َمنح االح
َدُه .  ُد هلِل َوحح َمح اِضُر، اِنََّك َعلى ُكلِّ َشىء َقدير، َواْلح  َواَنحَت الرَّقيُب اْلح

وعلى أّي حال فقد وردت ادعية وأعمال كثرية يف هذا اليوم ملن وّفق فيه 
ر عرفات وأفضل أعمال هذا اليوم الّشريف الّدعاء وهو قد امتاز ابلّدعاء ْلضو 

امتيازاً وينبغي االكثار فيه من الّدعاء لالخوان املؤمنني أحياًء وأموااتً، والّرواية 
الواردة يف شأن عبد هللا بن جندب )رْحه هللا( يف املوقف بعرفات ودعاؤه 

ن لنرسي يف شأن الثّقة اْلليل معاوية بالخوانه املؤمنني مشهورة، ورواية زيد ا
وهب يف املوقف ودعاؤه يف حّق اخوانه يف االفاق واحدًا واحدًا وروايته عن 
الّصادق )عليه السالم( يف فضل هذا العمل فيما ينبغي االّطال  عليه والتدبّر 
فيه، والّرجاء الواثق من اخواين املؤمنني أن جيعلوا هؤالء العظماء قدوة يقتدون 
هبم فيؤثرون على أنفسهم اخواهنم املؤمنني ابلّدعاء ويعدونين يف زمرهتم، وأَن 
العاصي الذي سّودت وجهي الّذنوب فال ينُسوين من الّدعاء حّياً ومّيتاً، واقرأ 

بِّ انَّ ُذنُوّب اي رَ يف هذا اليوم الّزايرة اْلامعة الثّالثة وقل يف آخر هنار عرفة : 
، َوِانَّ مَ  ََ اغحِفرح ىل ما غحِفَرَتَك ىل ال تَ ن حُقُصَك، فَاَعحِطىن ما ال يَ ن حُقُصَك، وَ ال َتُضرُّ

 ََ ََ ِلَشرِّ ما ِعنحدى فَ وقل أيضاً : ال َيُضرُّ َر ما ِعنحَد ِانح اَنحَت اَللّ ُهمَّ ال حَتحرِمحىن َخي ح
َر الحُمصاِب َعلى ُمصيَبتِ    . هِ ملَح تَ رحَْححىن بِتَ َعىب َوَنَصىب َفال حَتحرِمحىن َاجح

أقول : قال الّسيد ابن طاووس يف خالل أدعية يوم عرفة : اذا دَن غروب 
ِم هللاِ  : الّشمس فُقل ُد هللِ  ِبسح َمح لّدعاء ، وهذا هو ا َواِبهلِل َوُسبححاَن هللِا َواْلح

دعاء العشرات الّسالف فجدير أن ال يَِت يف آخر هنار عرفة قراءة دعاء 



ومساء، وهذه االذكار اليت أوردها الرفعمي العشرات املسنون يف كّل صباح 
  هي االذكار الواردة يف آخر دعاء العشرات كما أورده الّسيد )رْحه هللا( .

 اللّيلة العاِشرة 

ليلة ُمباركة وهي احدى الّليال االربع اّليت يستحّب احياؤها وتفتح فيها أبواب 
اي اء سالمه عليه ودعالّسماء ومن املسنون فيها زايرة اُْلسني صلوات هللا و 

  الذي مضى يف خالل اعمال ليلة اْلُمعة. دائَِم الحَفضحِل َعلى الحرَبِيَّةِ 

 اليوم العاشر 

  يوم عيد االضحى وهو يوم ذو شرافة ابلغة واعماله عديدة :

  . االّول : الُغسل وهو سّنة مؤّكدة يف هذا اليوم وقد أوجبه بعض العلماء

د كما وصفناها يف عيد الفطر ولرن يستحّب أن يؤّخر الثّاين : أداء صالة العي
 يف هذا اليوم االفطار عن الّصالة كما يستحّب أن يفطر على ْلم االضحية

.  

الثّالث : قراءة الّدعوات املأثورة قبل صالة العيد وبعدها وهي مذكورة يف كتاب 
عون من رباالقبال، ولعّل أفضل االدعية يف هذا اليوم هو الّدعاء الثّامن واال

لّدعاء فاد  به واد  أيضًا اباَللّ ُهمَّ ه ذا يَ وحٌم ُمباَرٌَ الّصحيفة الراملة أّوهلا 
  . اي َمنح يَ رحَحُم َمنح ال يَ رحَْحُُه الحِعبادُ الّسادس واالربعني 

  . الرّابع : قراءة دعاء الّندبة وسيأيت ان شاء هللا تعاىل

  . اخلامس : الّتضحية وهي سّنة مؤّكدة

الّسادس : أن يررّب ابلّتربريات االتية عقيب َخس عشرة فريضة اّوهلا فريضة 
ظهر العيد وآخرها فريضة فجر اليوم الثّالث عشر ، هذا ملن كان يف ِمىن وأّما 
من كان يف سائر البالد فيررب هبا عقيب عشر فرائض تبدأ من فريضة ظهر 



رايف الّصحيحة  على رواية ال العيد وتنتهي بفجر اليوم الثّاين عشر والّتربريات
بَ رُ كما يلي :  بَ رُ  هللُا اَكح بَ ُرهللُا اَ  هللُا اَكح بَ ُر وهلِل ال اِل َه ِاالَّ هللاُ، َوهللُا اَكح بَ ُرهللُا اَكح كح

بَ ُر َعلى ما َرَزقَنا ِمنح هَبيَمِة االَنحعاِم،  بَ ُر َعلى ما َهداَن، َاهلُل اَكح ُد، هللُا اَكح َمح اْلح
ُد هللِ  َمح ض ما ويستحّب تررار هذه التربريات عقيب الفرائ َعلى ما اَبحالَن َواْلح

  تيّسر، كما يستحّب الّتربري هبا بعد الّنوافل أيضاً .

 اليوم الخامس عشر 

  . 212ميالد االمام علّي الّنقي )عليه السالم( وكانت والدته يف سنة 

 اللّيلة الثّامنة عشرة 

الة ، روى الّسيد يف االقبال هلذه الّليلة صليلة عيد الغدير وهي ليلة شريفة 
  . ذات صفة خاّصة ودعاء وهي اثنتا عشرة ركعة بسالم واحد

 اليوم الثّامن عشر 

آل ُمّمد )عليهم السالم(، وهو  يوم عيد الغدير وهو عيد هللا االكرب وعيد
ه، تأعظم االعياد ما بعث هللا تعاىل نبيًّا ااّل وهو يعيد هذا اليوم وُيفظ ُحرم

واسم هذا اليوم يف الّسماء يوم العهد املعهود، واْسه يف االرض يوم امليثاق 
املأخوذ واْلمع املشهود، وروي انّه ُسِئل الّصادق )عليه السالم( : هل 
للمسلمني عيد غري يوم اْلمعة واالضحى والفطر ؟ قال : نعم أعظمها ُحرمة 

نصب فيه رسول هللا )صلى  ، قال الراوي : وأّي عيد هو ؟ قال : اليوم الذي
هللا عليه وآله وسلم( امري املؤمنني )عليه السالم( وقال : ومن كنت مواله فعلي  
مواله، وهو يوم مثاين عشر من ذي اْلّجة . قال الراوي : وما ينبغي لنا أن 
نفعل يف ذلك اليوم ؟ قال : الّصيام والعبادة والذّكر حملّمد وآل ُمّمد )عليهم 

لّصالة عليهم، وأوصى رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( امري السالم( وا
املؤمنني )عليه السالم( أن يّتخذ ذلك اليوم عيداً وكذلك كانت االنبياء تفعل،  
كانوا يوصون أوصياءهم بذلك فيّتخذونه عيداً، ويف حديث أيب نصر البزنطي 

نت يب نصر أينما كعن الّرضا صلوات هللا وسالُمه عليه انّه قال : اي ابن أ



فاحضر يوم الغدير عند أمري املؤمنني )عليه السالم(فاّن هللا تباَر وتعاىل يغفر 
لرّل مؤمن ومؤمنة ومسلم وُمسلمة ذنوُب سّتني سنة، ويعتق من الّنار ضعف 
ما اعتق يف شهر رمضان وليلة القدر وليلة الفطر، والدرهم فيه أبلف درهم 

اخوانك يف هذا اليوم وُسّر فيه كّل مؤمن  الخوانك العارفني، وأفضل على
ومؤمنة، وهللا لو عرف النّاس فضل هذا اليوم حبقيقته لصافحتهم املالئرة يف  

واخالصة اّن تعظيم هذا اليوم الّشريف الزم وأعماله  ،كّل يوم عشر مرّات
  عديدة :

م ااالّول : الصوم وهو كّفارة ذنوُب سّتني سنة، وقد روي اّن صيامه يعدل صي
  . الّدهر ويعدل مائة حّجة وعمرة

  . الثّاين : الُغسل

الثّالث : زايرة امري املؤمنني )عليه السالم( وينبغي أن جيتهد املرء أينما كان 
فيحضر عند قرب أمري املؤمنني )عليه السالم( وقد حريت له )عليه السالم( 

 القرب ويزارهبا يف زايرات ثالث يف هذا اليوم، أوالها زايرة امني هللا املعروفة
والُبعد وهي من الّزايرات اْلامعة املطلقة ايضاً، وستأيت يف ابب الّزايرات ان 

  شاء هللا تعاىل .

الرّابع : أن يتعّوذ ِبا رواه الّسيد يف االقبال عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله 
  وسلم( .

مّث يرفع  ةاخلامس : أن يصّلي ركعتني مّث يسجد ويشرر هللا عزوجل مائة مرّ 
  : رأسه من الّسجود ويقول

ََ ال َشرِيَك َلَك، َواَنََّك واِحٌد َاَحٌد  َد َد َوحح َمح اَُلَك اِبَنَّ َلَك اْلح اَللّ ُهمَّ ِاىنِّ َاسح
ََ َوَرسُ  وُلَك َصَمٌد ملَح تَِلدح َوملَح ُتوَلدح َوملَح َيُرنح َلَك ُكُفوًا َاَحٌد، َواَنَّ ُُمَّمدًا َعبحُد

َك َعَليحِه َوآلِِه، اي َمنح ُهَو ُكلَّ يَ وحم ىف َشأن َكما كاَن ِمنح َشأِنَك اَنح َصَلواتُ 



ِل َدعحوَ  ِل ِديِنَك، َواَهح ِل ِاجابَِتَك، َواَهح ِتَك، تَ َفضَّلحَت َعَلىَّ اِبَنح َجَعلحَتىن ِمنح اَهح
َتَدِء َخلحقى تَ َفضُّاًل ِمنحَك وََكَرماً وَ  َتىن ِلذِلَك ىف ُمب ح وداً، مُثَّ اَرحَدفحَت الحَفضحَل جُ َوَوف َّقح

ًَة ِاىل اَنح َجدَّدحُت ذِلَك الحعَ  ُوَد ُجوداً، َوالحَرَرَم َكَرماً رَأَفًة ِمنحَك َوَرْحح َد َفضحاًل، َواْلح هح
ياً َمنحِسّياً َنِسياً ساِهياً غاِفالً  ََ َخلحقى، وَُكنحُت َنسح َمحَت ىل ََتحِديداً بَ عحَد ََتِديِد ، فَاَتح

، َوَهَدي حَتىن َلُه، فَلَيُرنح نِعحمَ  ِمنح َشأِنَك اي  َتَك اِبَنح ذَكَّرحَتىن ذِلَك َوَمنَ نحَت ِبِه َعَلىَّ
لُبحنيِه َحىّت تَ تَ َوفّاىن َعل ى ذِلَك ِاهلى َوَسيِّدى َوَموالَى اَنح تُِتمَّ ىل ذِلَك َوال َتسح

ُنِعِمنَي اَنح تُِتمَّ 
عحنا َواَطَعحنا نِعَمَتَك عَ  َواَنَت َعىّن راض، فَِانََّك َاَحقُّ امل ، اَللّ ُهمَّ ْسَِ َلىَّ

صرُي، آَمّنا ابِ 
َ
راَنَك َربَّنا َواِلَيَك امل ُد ُغفح َمح هلِل َوحَدُه َوَاَجبحنا داِعَيَك ِبَنَِّك، فَ َلَك اْلح

اِعَى هللِا، دال َشريَك َلُه، َوِبَرُسولِِه ُُمَمَّد َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه، َوَصدَّقحنا َوَاجبحنا 
ُؤحِمننَي َعِلىِّ بح 

ِن اَبيطاِلب َوات َّبَ عحنا الرَّسُوَل ىف ُمواالِة َموحالَن َوَموحىَل الحُمؤحِمننَي اَمرَي امل
َؤيِّدِ 
ُ
رَبِ، َواُْلجَِّة َعلى بَرِيَِّتِه، امل ّديِق االكح  بِِه نَِبيَُّه َوديَنُه َعبحِدهللِا َوَاخى َرسُولِِه َوالصِّ

قَّ الح  َبَة َغيحِب هللِا، َومَ اْلَح وحِضَع ِسرِّ هللِا، ُمبنَي، َعَلماً ِلديِن هللِا، َوخازَنً لِِعلحِمِه، َوَعي ح
ناِداًي يُنادى َواَمنَي هللِا َعلى َخلحِقِه، َوشاِهَدُه ىف بَرِيَِّتِه، اَللّ ُهمَّ رَبَّنا اِنَّنا ْسَِعحنا مُ 

 َعّنا َسيِّئاتِنا َوتَ َوفَّنا َمَع رَبَّنا فَاغحِفرح لَنا ُذنُوبَنا وََكفِّرح  ِلالُياِن اَنح آِمُنوا ِبَربُِّرمح َفآَمنّا
تَنا َعلى ُرُسِلَك َوال ُُتحزَن يَ وحَم الحِقياَمِة اِنََّك ال ُُتح  ِلُف االبحراِر، رَبَّنا َوآتِنا ما َوَعدح

عحَنا الرَُّسوَل، َوَصدَّقحناُه ت َّب َ الحميعاَد فَِاَّن اي َربَّنا ِبَنَِّك َوُلطحِفَك َاَجبنا داعيَك، َوا
ُشرحَن َوَصدَّقحنا َموحىَل الحُمؤحِمننَي، وََكَفرحَن اِبْلِبحِت َوالطّاُغوِت، فَ َولِّنا ما تَ َولَّيحن ا، َواحح

َتنا فَِاَّن هِبِمح ُمؤحِمُنوَن ُموِقُنوَن، َوهَلُمح ُمَسلُِّموَن آَمّنا ِبِسّرِِهمح َوَعال مح نَِيِتهِ َمَع اَِئمَّ
بُنا هِبِمح َوشاِهِدِهمح َوغائِِبِهمح َوَحيِِّهمح َوَميِِّتِهمح، َوَرضينا هِبِمح اَئِمَّةً َوقاَدًة َوساَدًة، وَ  َحسح
َتغى هِبِمح َبَداًل، َوال نَ تَِّخُذ ِمنح ُدوهنِِ  َ هللِا ُدوَن َخلحِقِه ال نَ ب ح َننا َوبَ نيح مح َوليَجًة، بَ ي ح

نِّ َوااِلنحِس ِمنَ َوبَرِئحنا ِاىَل ِاهلل ِمنح كُ  ااَلوَّلنَي  لِّ َمنح َنَصَب هَلُمح َحرحاًب ِمَن اْلِح
ياِعِهمح َواَتحب ِبحِت َوالطّاُغوِت َواالوثِن االرحبَ َعِة َوَاشح اِعِهمح، وَُكلِّ َواالِخرِيَن، وََكَفرحَن اِبْلح

نِّ َواالحنحِس ِمنح اَوَِّل الدَّهِر ِاىل آِخرِ  ََ اََّن  ِه، اَللّ ُهمَّ َمنح واالُهمح ِمَن اْلِح ِهُد ِاَّن ُنشح
، َوقَ وحلُنا ما ق اُلوا َودينُنا َنديُن ِبا داَن بِِه ُُمَمٌَّد َوآَل ُُمَمَّد َصّلى هللاُ َعَليحِه َوَعَليحِهمح

 ما دانُوا ِبِه، ما قاُلوا بِِه قُ لحنا، َوما دانُو بِِه ِدَّن، َوما اَنحَرُروا اَنحَررحَن، َوَمنح واَلوحا



َمنح تَ َرْحَُّوا والَيحنا، َوَمنح عاُدوا عاَديحنا، َوَمنح َلَعُنوا َلَعّنا، َوَمنح تَ بَ رَُّؤا ِمنهُ تَ بَ رَّأَن ِمنحُه، وَ 
نا َوَرضينا َوات َّبَ عحنا َموالينا َصَلواُت هللاِ  َعَليحِهمح، اَللّ ُهمَّ  َعَليحِه تَ َرْحَّحنا َعَليحِه آَمّنا َوَسلَّمح

مح لَنا  َتِقرًّا ثبِتًا ِعنحَدَن، َوال ََتح فَِتمِّ َعلحُه ُمسح لُبحناُه، َواجح َتعاراً، ذِلَك َوال َتسح َعلحُه ُمسح
َتنا فَبِ  َتنا َعَليحِه، َواَِمتحنا ِاذا اََمتَّنا َعَليحِه آُل ُُمَمَّد اَِئمَّ يَ ي ح ِينا ما َاحح ِهمح أَنََتُّ َوِااّيُهمح َوَاحح

نحيا َواالِخرَ نُواىل، َوَعُدوَُّهمح َعُدوَّ هللاِ  َعلحنا َمَعُهمح ىِف الدُّ ِة، َوِمَن  نُعادى، فَاجح
 الحُمَقرَّبنَي فَِاَّن ِبذِلَك راُضوَن اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي . 

ُد هللِ  مائة مرّة مّث يسجد ثنيًا ويقول َمح راً هللِ )ومائة مّرة(  َاْلح ّن ، وروي اُشرح
رسول هللا )صلى هللا عليه من فعل ذلك كان كمن حضر ذلك اليوم وابيع 

وآله وسلم( على الوالية اخلرب ، واالفضل أن ُيصّلي هذه الّصالة قُرب الّزوال 
وهي الّساعة اليت نصب فيها أمري املؤمنني )عليه السالم( بغدير خم اماماً 

  للّناس وأن يقرأ يف الرّكعة ااُلوىل منها سورة القدر ويف الثّانية الّتوحيد .

ن يغتسل وُيصلي ركعتني من قبل أن تزول الّشمس بنصف ساعة الّسادس : أ
يقرأ يف كّل ركعة سورة اْلمد مرّة وُقلح ُهَو هللُا َاَحٌد عشر مرّات وآية الررسي 

وِاَّن اَنزَلحناُه عشراً، فهذا العمل يعدل عند هللا عزوجل مائة ألف  عشر مرّات
ه يف  حوائج دنياه وآخرتحّجة ومائة ألف ُعمرة، ويُوجب أن يقضي هللا الررمي

ُيسر وعافية، وال َيفى عليك اّن الّسيد يف االقبال قّدم ذكر سورة القدر على 
آية الررسي يف هذه الّصالة، واتبعه العالمة اجمللسي يف زاد املعاد فقّدم ذكر 
القدر كما صنعت أَن يف سائر كتيب، ولريّن بعد التتّبع وجدت االغلب ممّن 

ة قد قّدموا ذكر آية الررسي على القدر واحتمال سهو القلم ذكروا هذه الّصال
من الّسيد نفسه أو من النّاسخني لرتابه يف كال موردي اخلالف وَها عدد 
اْلمد وتقدمي القدر بعيد غاية الُبعد، كاحتمال كون ما ذكره الّسيد عمالً 

دعو بعد يمستقاًل مغايرًا للعمل املشهور وهللا تعاىل هو العامل، واالفضل أن 
  الّدعاء بطوله . َربَّنا اِنَّنا ْسَِعحنا ُمناِدايً هذه الّصالة هبذا الّدعاء 

  . الّسابع : أن يدعو بدعاء الّندبة



أن يدعو هبذا الّدعاء الذي رواه الّسيد ابن طاووس عن الّشيخ  : الثّامن
  : املفيد

اَُلَك حِبَقِّ ُُمَمَّد نَِبيَِّك، َوَعِلّى َوليُّك َو الَشأن َو الحَقدر اَلَّذ ي اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح
ُكلِّ   َخَصَصتحها ِبه دوَن َخلِقَك َانح ُتَصّلى َعلى ُُمَمَّد َو علىٍّّ َواَنح تَ بحَدأَ هِبِما ىف

ِئمَِّة الحقاَدِة، وَ َخريح عاِجل، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّ  ََ الدُّعاةِ الّساَدِة، د االح
عحالِم الحباِهَرِة، َوساَسِة الحِعباِد، َواَرحكاِن الحِبالِد، َوالّناَقةِ  ََ  َوالنُُّجوِم الزّاِهَرِة، َواالح

ارِيَِة ىِف الحلَُّجِج الحغاِمَرِة، اَللّ ُهمَّ َصلِّ عَ  لى ُُمَمَّد الحُمرحَسَلِة، َوالسَّفيَنِة الّناجَيِة اْلح
، َوَدعآئِِم ديِنَك، َوَمعاِدِن َكراَمِتَك  ََ َوآِل ُُمَمَّد ُخزّاِن ِعلحِمَك، َواَرحكاِن تَ وحِحيِد
نحِقيآِء النَُّجب ََ تحِقيآِء االح ََ َوِتَك ِمنح بَرِيَِّتَك َوِخيَ َرِتَك ِمنح َخلحِقَك، االح آِء َوِصفح

َتلى بِِه النّاسُ  بحراِر، َوالحباِب الحُمب ح ََ وى، اَللّ ُهمَّ َصلِّ ، َمنح ااتُه َْنى َوَمنح اابُه هَ االح
، َوَذِوى الحُقرحّب ا أَلَِتِهمح ِر الَّذيَن اََمرحَت ِبَسح ِل الذِّكح لَّذيَن َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد اَهح

َنََّة َمعاَد َمِن اق حَتصَّ  ، َوَجَعلحَت اْلح ، َوفَ َرضحَت َحقَُّهمح ، اَللّ ُهمَّ آ اََمرحَت ِبََودَّهِتِمح ثَرُهمح
ا َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َكما اَمَرُوا ِبطاَعِتَك، َونَ َهوحا َعنح َمعحِصَيِتَك، َوَدلُّو 

اَُلَك حِبَقِّ ُُمَمَّد نَِبيَِّك َوَْنيبِ  دانِيَِّتَك، اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَسح ََ َعلى َوحح َوِتَك ِعباَد َك َوَصفح
، َوقاِئِد ِاىل َخلحِقَك، َوحِبَقِّ اَمرِي الحُمؤحِمننَي، َويَ عحُسوِب الّدينِ  َواَميِنَك َوَرُسوِلكَ 

َ اْلحَ  رَبِ، َوالحفاُروِق بَ نيح كح ََ ّديِق االح ، َوالصِّ َُمجَّلنَي، الحَوِصىِّ الحَوىِفِّ َُ قِّ الحُغرِّ الح
 ََ ِر جماِهِد ىف ، وَ َوالحباِطِل، َوالّشاِهِد َلَك، َوالّدالِّ َعَليحَك، َوالّصادِِ  اِبَمح َُ الح

هُ فيَك َلوحَمةُ الئِِم، اَنح ُتَصلَِّى َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَ  نح ََتحَعَلىن َسبيِلَك، ملَح أَتُخذح
َملحتَ  َد ىف اَعحناِق َخلحِقَك، َواَكح َت فيِه ِلَولِيَِّك الحَعهح  هَلُُم ىف هَذا الحيَ وحِم الَّذى َعَقدح

ِلِه ِمنح ُعَتقآِئَك وَ  اّلديَن ِمَن الحعارِفنيَ  طَُلقاِئَك ِمَن الّناِر، حِبُرحَمِتِه، َوالحُمِقرّيَن ِبَفضح
بَ َر، َوَْسَّي ح  كح ََ ََ االح ِمتح ّب حاِسدِى النَِّعِم، اَللّ ُهمَّ َفَرما َجَعلحَتُه عيَد َتُه ىِف َوال ُتشح

رحِض يَ وحَم الحم ََ ِد الحَمعحُهوِد، َوىِف االح ِع يثاِق الحَماح السَّمآِء يَ وحَم الحَعهح ُخوِذ َواْلَمح
ؤوِل َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَقحرِرح ِبِه ُعُيونَنا، َواَجحَعح ِبِه َُشحَلنا، َسح

َوال ُتِضلَّنا  امل
ُد هللِ  َمح ن حُعِمَك ِمَن الّشاِكريَن اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، اْلح ََ َعلحنا اِل  بَ عحَد ِاذح َهَدي حَتنا، َواجح

ِبَعحرِفَِتِه، َوَهداَن  َعرَّفَنا َفضحَل هَذا الحيَ وحِم، َوَبصََّرَن ُحرحَمَتُه، وََكرََّمنا بِِه، َوَشرَّفَنا الَّذى



َرِتُرما َوَعلى ُمُِ  بِّيُرما بُِنورِِه، اي َرُسوَل هللِا اي اَمرِي الحُمؤحِمننَي َعَليحُرما َوَعلى ِعت ح
هللِا َرّّب َوَربُِّرما ىف  ُل َوالنَّهاُر، َوِبُرما اَتَ َوجَُّه ِاىلَ ِمىّن اَفحَضُل السَّالِم ما بَِقَى الّليح 

اَُلَك حِبَقِّ   ُُمَمَّد َْناِح طَِلَبىت، َوَقضآِء َحوآِئجى، َوتَ يحسرِي اُُمورى، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح
َد َحقَّ هَذا حَ َوآِل ُُمَمَّد اَنح ُتَصلَِّى َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح تَ لحَعَن َمنح جَ 

، فََاَّب هللاُ ِاالّ اَ  نح يُِتمَّ نُورَُه، الحيَ وحِم، َواَنحَرَر ُحرحَمَتُه َفَصدَّ َعنح َسبيِلَك اِلطحفآِء نُوِرََ
ُهمح َوهِبِمح َعِن الحُمؤح  ِشفح َعن ح ِل بَ يحِت ُُمَمَّد نَِبيَِّك، َواكح ِمِننَي اَللّ ُهمَّ فَ رِّجح َعنح اَهح

اًل َكما ُمِلَئتح ظُلحماً َوُجوحراً، َوَاْنحِ الحُرُرابِت، اَللّ  رحَض هِبِمح َعدح ََ َِ االح اِل ز هَلُمح  ُهمَّ امح
تَ ُهمح اِنََّك ال ُُتحِلُف الحميعاَد .   ما َوَعدح

  وليقرأ إن أمرنته االدعية املبسوطة اليت رواها الّسيد يف االقبال .

ُد هلِل اّلذى  : قولهالّتاسع : أن يهىّنء من القاُه من اخوانه املؤمنني ب َمح َاْلح
رنَي ِبواليَِة اَمرِي الحُمؤحِمننَي َواالَِئمَِّة َعَليحِهُم السَّالمُ  ويقول  َجَعَلنا ِمَن الحُمَتَمسِّ

ِدهِ  : أيضاً  َرَمنا هِبَذا الحيَ وحِم َوَجَعَلنا ِمَن الحُموفَن، ِبَعهح ُد هلِل الَّذى اَكح َمح اِلَيحنا  َاْلح
ِطِه، َوملَح جَيح َوميثاِقِه اّلذى  رِِه َوالحَقّواِم ِبِقسح َعلحنا ِمَن واثَ َقنا بِِه ِمنح ِواليَِة ُوالِة اَمح

اِحديَن َوالحُمَرذِّبنَي بِيَ وحِم الدِّيَن    .اْلح

ُد هلِل اّلذى َجَعَل َكماَل ديِنِه َوََتاَم نِعحَمِتهِ  : العاشر : أن يقول مائة مرّة َمح  َاْلح
  . ؤِمننَي َعلىِّ بحِن َاّب طاِلب َعَليحِه السَّالمُ ِبواليَِة اَمرِي الحمُ 

واعلم انّه قد ورد يف هذا اليوم فضيلة عظيمة لرّل من اعمال حتسني الثّياب، 
ني واالبتهاج، وافراح شيعة امري املؤمن ،والتزّين، واستعمال الطّيب، والّسرور

رحام، لة االصلوات هللا وسالُمُه عليه، والعفو عنهم، وقضاء حوائجهم، وص
والّتوّسع على العيال، واطعام املؤمنني، وتفطري الّصائمني، ومصافحة املؤمنني، 
وزايرهتم، والّتبّسم يف وجوههم، وارسال اهلدااي اليهم، وشرر هللا تعاىل على 
نعمته العظمى نعمة الوالية، واالكثار من الّصالة على ُمّمد وآل ُمّمد )عليهم 

الطّاعة، ودرهم يعطى فيه املؤمن أخاه يعدل مائة ألف السالم(، ومن العبادة و 



 واطعام املؤمن فيه كأطعام َجيع االنبياء والّصديقني، درهم يف غريه من االاّيم
.  

 وِمن خطبة أمير المؤمنين )عليه السالم( في يَوم الغَدير 

ض هومن فطّر مؤمنًا يف ليلته فرأَّّنا فطّر فئامًا وفئامًا يعدها بيده عشراً، فن
َنِهض فقال : اي أمري املؤمنني وما الفئام ؟ قال : مائتا ألف نيّب وصّديق 
وشهيد، فريف ِبن يرفل عدداً من املؤمنني واملؤمنات فأَن ضمينه على هللا 

  تعاىل االمان من الرفر والفقر اخل .

اّن فضل هذا اليوم الشريف اكثر من أن يذكر، وهو يوم قبول  : واخلالصة
عة، ويوم كشف غُمومهم، وهو اليوم الذي انتصر فيه موسى على أعمال الّشي

الّسحرة، وجعل هللا تعاىل الّنار فيه على ابراهيم اخلليل بردًا وسالماً، ونصب 
عليه ) فيه موسى )عليه السالم( وصّيه يوشع بن نون، وجعل فيه عيسى
قومه على  (السالم( ُشعون الّصفا َوصّياً له، واشهد فيِه سليمان )عليه السالم

استخالف آصف بن برخيا، وآخى فيه رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
بني أصحابه، ولذلك ينبغي فيه أن يواخي املؤمن أخاه وهي على ما رواه 
شيخنا يف مستدَر الوسائل عن كتاب زاد الفردوس أبن يضع يده اليمىن على 

  اليد اليمىن الخيه املؤِمن ويقول :

تُ  َوآَخي حُتكَ  ُتَك ىِف هللِا، َوعاَهدح ُتَك ىِف هللِا، َوصاَفحح  هللاَ َوَمالِئَرَتُه ىِف هللِا، َوصافَ ي ح
ِئمََّة الحَمعحُصومنَي َعَليحِهُم السَّالُم َعلى َاىنّ  ََ  ِانح ُكنحُت وَُكتُ َبُه َوُرُسَلُه َواَنحِبيآَءُه َواالح

َنَِّة َوالشَّفاَعِة َواُِذَن ىل ابَِ  ِل اْلح َنََّة ال اَدحُخُلهِمنح اَهح  ا ِاالّ َواَنحَت َمعى . نح اَدحُخَل اْلح

َقطحُت َعنحَك ََجيَع  : (مّث يُقول) قَِبلحتُ  : مّث يقول أخوُه املؤمن َاسح
يض ايضًا قد واحملّدث الفُحُقوِق ااُلُخوَِّة ما َخاَل الشَّفاَعَة َوالدُّعآَء َوالّزايَرَة، 

خالصة االذكار ِبا يقرب ممّا ذكرَنه مثّ قال أورد اجياب عقد املواخاة يف كتاب 



: مثّ يقبل الطرف االخر لنفسه أو ملوّكله ابلّلفظ الّدال على القبول ، مثّ يسق   
  كّل منهما عن صاحبه َجيع حقوق االخّوة ما سوى الّدعاء والّزايرة .

 اليوم الّرابع والِعشرون 

له وسلم( هللا )صلى هللا عليه وآُهو يوم املباهلة على االشهر، ابهل فيه رسول 
نصارى ْنران وقد اكتسى بعبائه، وأدخل معه حتت الرساء علّيًا وفاطمة 

اللهّم انّه قد كان لرّل نيّب من » واْلسن واْلسني )عليهم السالم( وقال : 
االنبياء أهل بيت هم أخّص اخللق اليه، اللهّم وهؤالِء أهل بييت فأذهب عنهم 

رج الّنيّب فهب  جربئيل ِبية الّتطهري يف شأهنم، مثّ خ« تطهرياً الّرِجس َوطّهرهم 
)صلى هللا عليه وآله وسلم(هبم )عليهم السالم( للمباهلة، فلّما بصر هبم 
 ،الّنصارى ورأوا منهم الّصدق وشاهدوا امارات العذاب، مل جيرؤا على املباهلة

ق أمري املؤمنني ضًا تصدّ فطلبوا املصاْلة وقبلوا اْلزية عليهم، ويف هذا اليوم أي
ا َوليُُّرُم هللاُ اَّنّ فنزل فيه االية ، )عليه السالم( ُباَته على الفقري وهو راكع

  . َوَرُسولُهُ 

  . واخلالصة : اّن هذا اليوم يوم شريف وفيه عّدة أعمال

  . االّول : الُغسل

  . الثّاين : الّصيام

يها تقرأ تاً وصفة وأجراً، ولرن فالثّالث : الّصالة ركعتان كصالة عيد الغدير وق
  . ُهمح فيها خاِلُدونَ  آية الررسي اىل

الرّابع : أن يدعو بدعاء املباِهلة وهو يشابه دعاء أسحار شهر رمضان ويف 
هذا الّدعاء َيتلف نسخة الّشيخ عن نسخة الّسيد اختالفاً كثرياً وايّن أختار 

دق يوم املباهلة مرواّيً عن الّصامنهما رواية الّشيخ يف املصباح ، قال : دعاء 
  صلوات هللا وسالمه عليه ِبا له من الفضل، تقول :



اهُ وَُكلُّ هَبآِئَك هبَِى ، اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَ  اَُلَك ِمنح هَبآِئَك اِبهبح اَُلَك بَِبهآِئَك  اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح سح
اَُلَك ِمنح َجالِلَك ابَِ  ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِاىنّ  ليٌل، اَللّ ُهمَّ ِاىّن جَ  َجلِِّه وَُكلُّ َجالِلكَ َاسح

َِلِه وَُكلُّ ََجاِلكَ  اَُلَك ِمنح ََجاِلَك ابََِجح اَُلَك ِِبَالِلَك ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح  ََجيٌل، َاسح
اَُلَك ِِبَماِلَك ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَدحُعوََ َكما اََمرحَتىن  َتِجبح ىل َكما فَ اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح اسح

اَُلَك ِمنح َعَظَمِتَك اِبَعحَظِمها وَُكلُّ َعَظَمِتَك َعظَيَمةٌ  َتىن، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح ، اَللّ ُهمَّ َوَعدح
اَُلَك ِبَعَظَمِتَك ُكلِّها، اَللّ ُهمَّ ِاىنّ  ٌ، َاَسأَُلَك ِمنح نُوِرََ ابَِ  ِاىّن َاسح ن حَورِِه وَُكلُّ نُوِرََ نَ ريِّ

اَُلَك بُِنوِرََ ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِاىنّ اَللّ  اَُلَك ِمنح َرْححَ   ُهمَّ ِاىّن َاسح َِتَك َاسح َسِعها وَُكلُّ َرْحح ِتَك اِبَوح
َِتَك ُكلِّها، اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَدحُعوََ َكما اََمرحَتىن اَُلَك ِبَرْحح َتِجبح  واِسَعٌة، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح فَاسح

َتىن، َمِلهِ وَُكلُّ َكماِلَك ك ىل َكما َوَعدح اَُلَك ِمنح َكماِلَك ابَِكح اِملٌ اَللّ ُهمَّ اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَسح
اَُلَك ِمنح َكِلماِتَك اِبَتَِّها وَُكلُّ كَ  اَُلَك ِبَرماِلَك ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح ِلماِتَك ِاىّن َاسح

اَُلَك ِبَرِلماِتكَ  اَُلكَ   آتمٌَّة، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح رَبِها ُكلَِّها، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح  ِمنح َاْسآِئَك ابَِكح
آِئَك ُكلِّها، اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَدحعُ  اَُلَك ابَِْسح آِئَك َكبريٌَة، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح وََ َكما وَُكلُّ َاْسح

اَُلَك ِمنح  َتىن، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح َتِجبح ىل َكما َوَعدح زَِّتَك ابََعّزِها وَُكلُّ عِ  اََمرحَتىن فَاسح
اَُلَك ِمنح  اَُلَك ِبِعزَِّتَك ُكلِّها، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح  َمِشيَِّتَك ِعزَِّتَك َعزيَزٌة، اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَسح
اَُلَك ِبَِشيَِّتَك ُكلِّها، اَللّ    ُهمَّ ِاىنّ اِبَمحضاها وَُكلُّ َمِشيَِّتَك ماِضَيٌة، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح
َتط َرِتَك ُمسح ء وَُكلُّ ُقدح َتطَلحَت هِبا َعلى ُكلِّ َشىح َرِتَك الَّىت اسح اَُلَك ِبُقدح يَلٌة، اَللّ ُهمَّ َاسح

َتِجبح ىل َرِتَك ُكلِّها، اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَدحُعوََ َكما اََمرحَتىن فَاسح اَُلَك ِبُقدح َكما   ِاىّن َاسح
اَُلَك  َتىن، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح ٌذ، اَللّ ُهمَّ ِاىّن ِمنح ِعلحِمَك اِبَن حَفِذِه وَُكلُّ ِعلحِمَك َنفِ َوَعدح

اَُلَك ِمنح قَ وحِلَك اِبَرحضاُه وَُكلُّ قَ وحِلَك رَ  اَُلَك ِبِعلحِمَك ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح ِضى ، َاسح
اَلُ  اَُلَك ِبَقوحِلَك ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح َمسآئِِلَك ابََِحبِّهآ وَُكلُّها  َك ِمنح اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح

اَُلَك ِبَسآئِِلَك ُكلِّها، اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَدحُعوََ َكم ا اََمرحَتىن اِلَيحَك َحبيبٌة، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح
َرِفِه وَُكلُّ  اَُلَك ِمنح َشَرِفَك ابَِشح َتىن، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح َتِجبح ىل َكما َوَعدح َك  َشَرفِ فَاسح
اَُلَك ِمنح ُسلحطانِ  اَُلَك ِبَشَرِفَك ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح َوِمِه َشريٌف، اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَسح َك اِبَدح

اَلُ  اَُلَك ِبُسلحطاِنَك ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح َك ِمنح وَُكلُّ ُسلطاِنَك دآئٌِم، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح
اَُلَك ِبُلحِرَك ُكلِّ  ُملحِرَك اِبَفحَخرِِه وَُكلُّ  ِه، اَللّ ُهمَّ ِاىّن ُملحِرَك فاِخٌر، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح



اَُلَك ِمنح َعالئِ  َتىن، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح َتِجبح ىل َكما َوَعدح َك اَدحُعوََ َكما اََمرحَتىن فَاسح
اَُلَك ِبَعال اَُلَك ِئَك ُكلِّ اِبَعحالُه وَُكلُّ َعالِئَك عال، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح ِه، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح

اَُلَك اِبايِتَك ُكلِّ  ها، اَللّ ُهمَّ ِمنح آايِتَك اِبَعحَجِبها وَُكلُّ آايِتَك َعجيَبٌة، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح
اَُلَك ِبَنِّ  اَُلَك ِمنح َمنَِّك اِبَقحَدِمِه وَُكلُّ َمنَِّك َقدمٌي، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح  ُكلِِّه، كَ ِاىّن َاسح
اَ  َتىن، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح َتِجبح ىل َكما َوَعدح ُلَك ِبا اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَدحُعوََ َكما اََمرحَتىن فَاسح
اَُلَك ِبُرلِّ َشأحن وَُكلِّ َجب َ  َبَ ُروِت، اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَسح ُروت، اَنحَت فيِه ِمَن الشُُّؤِن َواْلح

اَُلكَ  اَُلَك، اي َاهللُ اي ال اِل َه اِ  اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح اَُلَك ِبا َُتيُبىن ِبِه حنَي َاسح الّ اَنحَت، َاسح
اَُلَك ِِبَالِل ال اِل َه ِااّل اَنحَت، اي ال  بَِبهآِء ال اِل َه ِااّل اَنحَت، اي ال اِل َه ِااّل اَنحَت اَسح

اَُلَك ِبال اِل َه ِااّل اَنحَت، اَللّ  َتِجبح  ُهمَّ ِاىّن اَدحُعوََ َكما اَ اِل َه ِااّل اَنحَت اَسح َمرحَتىن فَاسح
ِه وَُكلُّ رِزحِقَك عآمُّ، اَللّ  اَُلَك ِمنح رِزحِقَك ابََعمِّ َتىن، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح  ُهمَّ ِاىّن ىل َكما َوَعدح

َنِإِه َو  اَُلَك ِمنح َعطآِئَك اِبَهح اَُلَك ِبرِزحِقَك ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح لُّ َعطآِئَك َهنيٌئ، كُ َاسح
ََ ابَعحَجلِ  اَُلَك ِمنح َخريحِ اَُلَك ِبَعطآِئَك ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح ِه وَُكلُّ اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح
اَُلَك ِمنح فَ  ََ ُكلِِّه، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح اَُلَك ُِبَريحِ ََ عاِجُل، اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَسح ِلَك َخريحِ ضح

ِلَك ُكلِِّه، اَ  اِبَفحَضِلهِ  اَُلَك ِبَفضح ِلَك فاِضُل، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح للّ ُهمَّ ِاىّن اَدحُعوََ  وَُكلُّ َفضح
َتىن، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َتِجبح ىل َكما َوَعدح  َكما اََمرحَتىن فَاسح

ُياِن ِبَك، َوالتَّصحديِق ِبَرُسولِ  َِ آلِِه السَّالُم، َوالحواليَِة َك َعَليحِه وَ َواب حَعثحىن َعَلى االح
ئِمَِّة ِمنح آِل ُُمَمَّد ََ َعَليحِهُم  لَِعِلىِّ بحِن اَبيطاِلب، َوالحرَبآَءِة ِمنح َعُدّوِِه َواالحيِتماِم اِبالح
ََ َوَرسُ  ، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َعبحِد َك ولِ السَّالُم فَِإىّن َقدح َرضيُت ِبذِلَك اي َربِّ

ِخرِيَن، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد ىِف الحَماِل  ََ وَّلنَي، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد ىِف االح ََ ىِف االح
عحلى، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد ىِف الحُمرحَسلنَي، اَللّ ُهمَّ اَعحِ  ُُمَمًَّدا الحَوسيَلَة َوالشَّ  ََ َرَف االح

َرَجَة الحَربريََة، اَللّ ُهمَّ  مَّد َوقَ نِّعحىن ِبا َرَزق حَتىن، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُمَُ َوالحَفضيَلَة َوالدَّ
َبىت وَُكلِّ غاِئب ُهَو ىل، اَللّ ُهمَّ  َفظحىن ىف َغي ح َتىن، َواحح  َصلِّ َعلى َوابِرَح ىل في ما آتَ ي ح

ُياِن ِبَك، َوالتَّصحديِق ِبَرُسوِلَك، اَللّ هُ  َِ  َصلِّ مَّ ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواب حَعثحىن َعَلى االح
َنََّة، َواَُعوُذ ِبَك ِمنح  ريحِ ِرضحواَنَك َواْلح َر اخلَح اَُلَك َخي ح  َشرِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوَاسح

َفظحىن ِمنح ُكلِّ  الَشرِّ َسَخِطَك َوالّناِر، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواحح



َنة َوِمنح كُ   ُمصيَبة، َوِمنح ُكلِّ بَِليَّة، َوِمنح  لِّ َبالء، َوِمنح ُكلِّ ُكلِّ ُعُقوبَة، َوِمنح ُكلِّ ِفت ح
ُروه، َوِمنح ُكلِّ ُمصيَبة، َوِمنح ُكلِّ آَفة، نَ زََلتح اَوح تَ نحزُِل ِمَن  َشّر، َوِمنح ُكلِّ َمرح

َلِة، َوىف هَذا الحَيومِ  رحِض ىف هِذِه الّساَعِة، َوىف هِذِه الّلي ح ََ َوىف  ،السَّمآِء ِاىَل االح
ِر، َوىف هِذِه السََّنِة، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواقحِسمح ىل مِ  نح  هَذا الشَّهح
ِتقاَمة، َوِمنح ُكلِّ فَ رَج، َوِمنح ُكلِّ عاِفيَ  َجة، َوِمنح ُكلِّ اسح ة، ُكلِّ ُسُرور، َوِمنح ُكلِّ بَ هح

 ُكلِّ ، َوِمنح ُكلِّ رِزحق واِسع َحالل طَيِّب، َوِمنح َوِمنح ُكلِّ َسالَمة، َوِمنح ُكلِّ َكراَمة
رحِض ىف هِذِه الّساَعةِ  ََ  نِعحَمة ِوَمنح ُكلِّ َسَعة نَ زََلُت اَوح تَ نحزُِل ِمَن السَّمآِء ِاىَل االح

ِر َوىف هِذِه السََّنِة، اَللّ ُهمَّ  َلِة َوىف هَذا الحيَ وحِم َوىف هَذا الشَّهح اَنتح  ِانح كَوىف هِذِه الّلي ح
َنَك، َوَغي ََّرتح حاىل ِعنح  ، َوحاَلتح بَ يحىن َوبَ ي ح ََ هى ِعنحَد َلَقتح َوجح ََ ُذنُوّب َقدح َاخح َد
ِه ُُمَمَّد َحبيِبَك الحُمصحطَ  ِهَك الَّذى ال يُطحَفأح َوِبَوجح اَُلَك بُِنوِر َوجح فى، فَِاىّن َاسح

لِي ِه َولِيَِّك َعِلّى الحُمرحَتضى، َوحِبَقِّ اَوح تَ ُهمح اَنح ُتَصلَِّى َعلى آِئَك الَّذيَن ان ح َوِبَوجح َتَجب ح
َى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح تَ غحِفَر ىل ما َمضى ِمنح ُذنُوّب، َواَنح تَ عحِصَمىن في ما بَقِ 
َتىن ء ِمنح َمعاصيَك اََبداً ما اَب حَقي ح رى، َواَُعوُذ ِبَك اَللّ ُهمَّ اَنح اَُعوَد ىف َشىح  ِمنح ُعمح

َسِنِه، تَ َوفّاىن، َواَََن َلَك ُمطيٌع َواَنحَت َعىّن راض، َواَنح َُتحِتَم ىل َعَملى ابَِ َحىّت ت َ  حح
َل الت َّقحوى وَ  ُلُه اي اَهح َعَل ّب ما اَنحَت اَهح َنََّة، َواَنح تَ فح َل َوََتحَعَل ىل َثوابَُه اْلح اي اَهح

َِتَك اي اَ الحَمغحِفَرِة، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوارحِْححىن  رحَحَم الرّاِْحنَي .  ِبَرْحح

اخلامس : أن يدعو ِبا رواه الّشيخ والّسيد بعد الّصالة ركعتني واالستغفار 
ُد هلِل َربِّ الحعاَلمنيَ  سبعني مرّة ومفتتح الّدعاء َمح يف هذا  وينبغي الّتصّدق، َاْلح

ه السالم( ني )علياليوم على الفقراء أتّسيًا ِبوىل كّل مؤمن ومؤمنة أمري املؤمن
  وينبغي أيضاً زايرته )عليه السالم( واالنسب قراءة الّزايرة اْلاِمعة .

 اليوم الخامس والعشرون 

يوم شريف وهو اليوم الذي نزل فيه ُسورة َهل اَتى يف شأن أهل البيت )عليهم 
رياً سالسالم( الهّنم كانوا قد صاُموا ثالثة أاّيم واعطوا فطورهم ِمسريناً ويتيماً وأ

وأفطروا على املاء وينبغي على شيعة أهل البيت )عليهم السالم( يف هذه االاّيم 



وال سّيما يف الّليلة اخلامسة والعشرين أن يتأّسوا ِبوالهم يف الّتصّدق على 
املساكني وااليتام وأن جيتهدوا يف اطعامهم وأن يصوموا هذا اليوم وعند بعض 

باهلة فمن املناسب أن يقرأ فيه أيضًا زايرة العلماء اّن هذا اليوم هو يوم امل
  اْلامعة ودعاء املباهلة .

 اليوم االخير ِمن ذي الحّجة 

يوم اخلتام للّسنة العربّية . ذكر الّسيد يف االقبال ِطبقًا لبعض الّرواايت انّه 
بفاحتة الرتاب وعشر مرّات سورة ُقلح ُهَو هللاُ َاَحٌد وعشر  ُيصّلي فيه ركعتان

  : آية الررسي مثّ يدعى بعد الّصالة هبذا الّدعاءمرّات 

هُ َوَنسيَتُه اَللّ ُهمَّ ما اَللّ ُهمَّ ما َعِملحُت ىف هِذِه السََّنِة ِمنح َعَمل نَ َهي حَتىن َعنحهُ َوملَح تَ رحضَ 
ِتائى َعَليحَك اَللّ ُهمَّ فَِاىّن اَ  تَ غحِفُرََ ِمنحهُ فَاغحِفر َوملَح تَ نحَسهُ َوَدَعوحَتىن ِاىَل الت َّوحبَِة بَ عحَد اجح سح

بَ لحُه ِمىّن َوال تَ قحَطعح َرجآئى ِمنح  َك اي  ىل َوما َعِملحُت ِمنح َعَمل يُ َقرُِّبىن اِلَيحَك فَاق ح
 َكرمُي . 

فاذا قلت هذا قال الّشيطان اي ويلي ما تعبت فيه هذه الّسنة هدمه أَجع هبذه 
  . ُبريح الرلمات وشهدت له الّسنة املاضية انّه قد ختمها 

  

 : الفَصل الّسابِعُ 

مْ    في أعماِل شهِر ُمَحرَّ

اعلم اّن هذا الّشهر هو شهر ُحزن أهل البيت )عليهم السالم( وشيعتهم وعن 
السالم( قال : كان أيب صلوات هللا عليه اذ دخل شهر احملّرم مل  الّرضا )عليه

ذا كان اليوم اير ضاحراً وكانت كابته تغلب عليه حىّت ُيضي منه عشرة أاّيم ف



العاِشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وُحزنه وبرائه ويقول هذا اليوم الذي قتل 
  . (فيه اْلسني )عليه السالم

 اللّيلة االولى 

  : الّسيد يف االقبال عّدة صلوات روى هلا

  . االوىل : مائة ركعة يقرأ يف كّل ركعة اْلمد والّتوحيد

رة منها اْلمد وسورة االنعام ويف الثّانية اْلمد وسو الثّانية : ركعتان يف االوىل 
  . يس

  . الثّالث : ركعتان يف كّل منهما اْلمد واحدى عشرة مرّة ُقلح ُهَو هللاُ َاَحدٌ 

يف اْلديث عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( قال : من أّدى هذه الّصالة 
على  فهو كمن يدوم يف هذه الّليلة وصام صبيحتها وهو أّول يوم من الّسنة

اخلري سنة وال يزال ُمفوظًا من الّسنة اىل قابل فِان ماَت قبل ذلك صار اىل 
اْلّنة وأورد السّيد أيضاً دعاء مبُسوطاً يدعى به عند رؤية اهلالل يف هذه الّليلة 

.  

 اليوم االّول 

  : اعلم اّن غرّة ُمّرم هو اّول الّسنة وفيه عمالن

 رواية راّين بن شبيب عن الّرضا صلوات هللا وسالمه االّول : الّصيام ، ويف
عليه انّه قال : من صام هذا اليوم ودعا هللا استجاب هللا دعاءه كما استجاب 

  . لزكرايّ 

عن الّرضا )عليه السالم( انّه كان الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم(  : الثّاين
ثالث  يديه ودعا هبذا الّدعاءيصّلي اّول يوم من ُمّرم ركعتني فاذا فرغ رفع 

  : مرّات



َمةَ ِمَن ا ئَ ُلَك فيَها الحِعصح لهُ الحَقدميُ َوهِذهِ َسَنةُ َجديَدةُ فََاسح َِ لشَّيحطاِن اَللّ ُهمَّ اَنحَت االح
ِتغاَل ِبا يُ َقرُِّبىن اِلَيحكَ  شح َِ ّماَرِة اِبلّسوِء َواالح ََ  اي َكرمُي َوالحُقوََّة َعلى هِذِه الن َّفحِس االح

راِم اي ِعماَد َمنح ال ِعماَد لَُه اي َذخريََة َمنح ال َذخريََة لَُه اي  كح َِ الِل َواالح اي َذا اْلَح
ِحرحَز َمنح ال ِحرحَز لَُه اي ِغياَث َمنح ال ِغياَث َلُه اي َسَنَد َمنح ال َسَنَد َلُه اي َكن حَز 

َز َلُه اي َحَسَن الحَبالِء اي َعظيِم الرَّجاِء اي آِء اي ُمنحِقَذ الحَغرحقى  ِعزَّ الضَُّعفَمنح ال َكن ح
َلحرى اي ُمنحِعُم اي جُمحِمُل اي ُمفحِضُل اي ُُمحِسُن اَنحَت الَّذى َسَجَد َلكَ   اي ُمنحِجَى اهلح
ِس َوَدِوىُّ الحمآِء َوَحفيفُ   َسواُد اللَّيحِل َونُوُر النَّهاِر َوَضوحُء الحَقَمِر َوُشعاُ  الشَّمح

ًا ممّا َيظُنُّوَن َواغحِفرح لَ  الشََّجِر اي َاهللُ  َعلحنا َخريح نا ما ال ال َشريَك َلَك اَللّ ُهمَّ اجح
َن ِبا يَ ُقوُلوَن ِحسحىبَ هللاُ ال اِل َه ِاالّ ُهَو َعَليحِه تَ وَكَّ  لحُت َوُهَو َربُّ يَ عحَمُلوَن َوال ُتؤاِخذح

لحباِب َربَّنا ال تُزِغح َوما َيذَّكَُّر ِاالّ اُوُلو الحَعرحِش الحَعظيِم آَمّنا ِبِه كل  ِمنح ِعنحِد َربِّنا  ََ ا االح
ًَة اِنََّك اَنحَت الحَوّهاُب .   قُ ُلوبَنا بَ عحَد ِاذح َهَدي حَتنا َوَهبح لَنا ِمنح َلُدنحَك َرْحح

قال الّشيخ الّطوسي : يستحّب صيام االاّيم املتسعة من اّول ُمّرم ويف اليوم 
 ّشراب اىل بعد العصر مّث يفطر من تربة اْلسنيالعاشر ُيسك عن الطّعام وال

)عليه السالم( وروى الّسيد فضالً لصوم شهر احملّرم كّله وانّه يعصم سائمه من  
  . كّل سّيئة

 اليوم الثّالث 

جن فمن صامه يّسر هللا له  فيه كان خالص يُوسف )عليه السالم( من السِّ
ه وسلم(انّه ى هللا عليه وآلالّصعب وفرّج عنه الررب ويف اْلديث النبوي )صل

  . استجيب دعوته

 اليوم التّاسع 

يوم الّتاسوعاء . عن الّصادق )عليه السالم( قال : اتُسوعا يوم ُحوصر فيه 
اْلسني )عليه السالم( وأصحابه برربالء واجتمع عليه خيل أهل الّشام 

تضعفوا سوأَنخوا عليه وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر اخليل وكثرهتا وا



فيِه اْلسني )عليه السالم( وأصحابه وأيَقنوا انّه ال َييت اْلسني )عليه السالم( 
  َنصر وال ُيّده أهل العراق مثّ قال أبيب املستضعف الغريب .

 اللّيلة العاشرة 

ليلة العاُشوراء ، وقد أورد الّسيد يف االقبال هلذه الّليلة أدعية وصلوات كثرية 
ضل منها الّصالة مائة ركعة كّل ركعة ابْلمد وُقلح ُهَو هللاُ ِبا هلا من وافر الف

ُد هللِ  َاَحٌد ثالث مرّات ويقول بعد الفراغ من اْلميع َمح ال وَ  ُسبححاَن هللِا َواْلح
بَ ُر َوال َحوحَل َوال قُ وََّة ِااّل اِبهلِل الحَعلىِّ الحَعظيمِ  بعني مرّة وقد س اِل َه ِاالَّ هللُا َوهللُا اَكح

االستغفار ايضًا بعد كلمة )الحَعلىِّ الحَعظيِم( يف رواية أخرى ومنها الّصالة ورد 
أربع ركعات يف آخر الّليل يقرأ يف كّل ركعة بعد اْلمد كاًل من آية الررسي 
والّتوحيد والفلق والّناس عشر مرّات ويقرأ الّتوحيد بعد الّسالم مائة مرّة ومنها 

الة كعة اْلمد والّتوحيد َخسني مرّة وهذه الصّ الّصالة أربع ركعات يقرأ يف كّل ر 
  تطابق صالة أمري املؤمنني صلوات هللا وسالمه عليه ذات الفضل العظيم .

الّصالة : فاذا سّلمت من الرّابعة فأكثر ذكر هللا  وقال الّسيد بعد ذكر هذه
تعاىل والّصالة على رسوله والّلعن على اعدائهم ما استطعت وروي يف فضل 

هذه الّليلة اّن من أحياها فرأَّّنا عبد هللا عبادة َجيع املالئرة وأجر  احياء
عليه ) العامل فيها يعدل سبعني سنة ومن وّفق يف هذه الّليلة لزايرة اُْلسني

السالم( برربالء واملبيت عنده حىت يصبح حشره هللا يوم القيامة ملّطخاً بدم 
  . (عليه السالماْلسني )عليه السالم( يف َجلة الّشهداء معه )

 اليَوم العاشر 

صيبة واْلُزن لالئمة )عليهم 
ُ
يوم استشهد فيه اْلسني )عليه السالم( وهو يوم امل

وشيعتهم وينبغي للّشيعة أن ُيسروا فيه عن الّسعي يف حوائج  (السالم
ُدنياهم وأن ال يّدخروا فيه شيئًا ملنازهلم وأن يتفّرغوا فيه للبراء والنّياح وذكر 

ب وأن يقيُموا ماَت اْلسني )عليه السالم( كمنا يقيُمونه العّز أوالدهم املصائ
وأقارهبم وأن يزوروه بزايرة عاشوراء االتية ان شاء هللا تعاىل وأن جيتهدوا يف 



ِ اَعحَظَم هللاُ اُُجورَ سّب قاتليه ولعنهم وليعّز بعضهم بعضاً قائالً  َن ِبُصابِنا اِبْلحَُسنيح
دىِّ ِمنح آِل َوَجَعلحنا َوِااّيُكمح ِمَن الطّالِبنَي بِثارِِه َمَع َولِيِِّه ااِلماِم اَعَليحَه السَّالُم  لحَمهح

الم( وينبغي أن يتذاكروا فيه مقتل اْلسني )عليه السُُمَمَّد َعَليحِهُم السَّالُم 
  فيستبري بعضهم بعضاً .

ّتعّلم منه  ( والوروى انّه ملّا أمر موسى )عليه السالم( بلقاء خضر )عليه السالم
كان أّول ما تذاكروا فيه هو اّن العامل حّدث موسى )عليه السالم(ِبصائب 

واشتّد براؤَها وعن ابن عّباس قال :  آل ُمّمد )عليهم السالم( فبريا
حضرت يف ذيقار عند أمري املؤمنني )عليه السالم( فأخرج صحيفة ُبطّه 

كان فيها أ يف من تلك الّصحيفة و وامالء الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( وقر 
مقتل اْلسني صلوات هللا وسالمه عليه وانّه كيف يقتل ومن الذي يقتله ومن 
ينصره ومن يستشهد معه مثّ برى براءً شديداً وأبراين ، فمن شاء فلطيطالع  
كتب اخلاّصة يف املقتل وعلى أّي حال فمن سقى الّنار عند قرب اْلسني )عليه 

ليوم كان كمن سقى أعوانه )عليه السالم( يف كربالء ولقراءة السالم( يف هذا ا
  الّتوحيد ألف مرّة يف هذا اليوم فضل .

ينظر اىل من نظر الّرْحة وقد روى الّسيد هلذا اليوم دعاء  وروي اّن هللا تعاىل
يشابه دعاء العشرات بل الظّاهر انّه نفس الّدعاء على بعض رواايهتا وقد روى 

 بن سنان عن الّصادق )عليه السالم(صالة ذات ركعات الّشيخ عن عبد هللا
ودعاء يؤّدى غدوة ومل نوردها اختصارًا )من شاء فليطلبها من زاد املعاد( 
وينبغي ايضاً للشيعة االمساَ عن الطعام والّشراب يف هذا اليوم من ُدون نّية 

صائب  ملللّصيام وأن يفطُروا يف آخر الّنهار بعد العصر ِبا يقتات به أهل ا
كالّلَب اخلاثر واْلليب ونظائرَها ال ابالغذية الّلذيذة وأن يلبسوا ثيااًب نظيفة 
وُيلو االزرار ويرشطوا االكمام على هيئة اصحاب العزاء وقال العالمة 
اجمللسي يف زاد املعاد : واالحسن أن ال يصام اليوم التّاسع والعاشر فاّن بين 

ِتوا على )عليه السالم( وتربّكاً بقتله وقد افامّية كانت تصومها ُشاتة ابْلسني 



رسول هللا )عليه السالم( احاديث كثرية وضعوها يف فضل هذين اليومني وفضل 
صيامهما وقد روي من طريق أهل البيت )عليهم السالم( احاديث كثرية يف 
 ذّم الّصوم فيهما ال سّيما يف يوم عاشوراء وكانت أيضاً بنو أمّية لعنة هللا عليهم
تّدخر يف الّدار ُقوت سنتها يف يوم عاشوراء ولذلك روي عن االمام الّرضا 
صلوات هللا وسالمه عليه ، قال : من تَر الّسعي يف حوائجه يوم عاشوراء 
قضى هللا له حوائج الّدنيا واالخرة ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته وُحزنه 

عينه ومن  ت بنا يف اْلّنةوبرائه جعل هللا يوم القيامة يوم فرحه وسروره وقرّ 
ّْسى يوم عاشوراء يوم بركة واّدخر ملنزله فيه شيئاً مل يباَر له فيما اّدخر وحشر 
يوم القيامة مع يزيد وعبيد هللا بن زايد وعمر بن سعد لعنهم هللا فينبغي أن 
يرّف املرء فيه عن أعمال دنياه ويتجّرد للبراء والّنياحة وذكر املصائب وَيمر 

قامة املأَت كما يقام العّز االوالد واالقارب وأن ُيسك يف هذا اليوم من أهله أب
الطّعام والّشراب من دون قصد الّصيام ويفطر آخر الّنهار بعد العصر ولو 
بشربة من املاء وال يصوم فيه ااّل اذا أوجب عليه صومه بنذر أو شبهه وال 

يلعن قاتلي هو والّلعب و يّدخر فيه شيئًا ملنزله وال يضحك وال يقبل على اللّ 
ِ  اْلسني )عليه السالم( ألف مرّة قائاًل :   َعَليحِه السَّالمُ اَللّ ُهمَّ الحَعنح قَ تَ َلَة اْلحَُسنيح

أقول : يظهر من كالمه الّشريف اّن ما يروى يف فضل يوم عاشوراء من 
االحاديث جمعولة مفِتاة على رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( وقد بس  
القول مؤّلف كتاب شفاء الّصدور عند شرح هذه الفقرة من زايرة عاشوراء 

بين امّية كانت  وملّخص ما قال : انّ اَللّ ُهمَّ ِانَّ هذا يَ وحٌم تَ بَ رََّكتح ِبِه بَ ُنواَُميََّة 
  تتربَّ هبذا اليوم بصور عديدة :

لّسعادة ل منها : اهّنا كانت تسَ اّدخار القوت فيه وتعترب ذلك القوت جملبة
وسعة الّرزق ورغد العيش اىل العام القادم وقد وردت أحاديث كثرية عن أهل 

  البيت )عليهم السالم( يف الّنهي عن ذلك تعّرضاً هلم .



ومنها : عّدهم هذا اليوم عيدًا والّتأّدب فيه ِبداب العيد من الّتوسعة على 
ري ذلك ملصافحة وغالعيال وَتديد املالبس وقّص الّشارب وتقليم االظفار وا

  . ممّا جرى على طريقة بين امّية وأتباعهم

ومنها : االلتزام بصيامه وقد وضعوا يف ذلك اخباراً كثرية وهم ملتزمون ابلّصوم 
  فيه .

الرّابع : من وجوه الّتربَّ بيوم عاشوراء ذهاهبم اىل استحباب الّدعاء واملسألة 
ها ا اليوم ضمنوها ادعية لفقو فيه والجل ذلك قد اقِتوا مناقب وفضائل هلذ

فعّلموها العصاة من االمة ليلتبس االمر ويشتبه على الّناس وهم يذكرون فيما 
َيطبون به يف هذا اليوم يف بالدهم شرفاً ووسيلة لرّل نيّب من االنبياء يف هذا 
اليوم كاَخاد َنر َّنرود واقرار سفينة نوح على اْلودي واغراق فرعون واْناء 

السالم( من صليب اليهود كما روى الّشيخ الّصجدوق عن جبلة  عيسى )عليه
املرّية قالت : ْسعت ميثمًا الّتمار قّدس هللا روحه يقول : وهللا لتقتل هذه 
االّمة ابن نبّيها يف احملّرم لعشرة َتضي منه وليّتخذّن اعداء هللا ذلك اليوم يوم 

ده اىل م ذلك بعهد عهبركة واّن ذلك لرائن قد سبق يف علم هللا تعاىل أعل
موالي أمري املؤمنني )عليه السالم( اىل أن قالت جبلة : فقلت : اي ميثم وكيف 
يّتخذ الّناس ذلك اليوم الذي يقتل فيه اْلسني )عليه السالم( يوم بركة فبرى 
ميثم )رضي هللا عنه( مثّ قال : سيزعمون ْلديث يضُعونه انّه اليوم اّلذي اتب 

اَّّنا اتب هللا على آدم )عليه السالم( يف ذي اْلجة ويزعمون هللا فيه على آدم و 
انّه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح )عليه السالم( على اْلودي واَّّنا استوت 
يف العاشر من ذي اْلّجة ويزعمون انّه اليوم الذي فلق هللا فيه البحر ملوسى 

قد  هذا كما رأيت )عليه السالم( واَّنا كان ذلك يف ربيع االّول وحديث ميثم
صرّح فيه تصرُياً وأّكد أتكيداً اّن هذه االحاديث جمعولة مفِتاة على املعصومني 
)عليهم السالم( وهذا اْلديث هو امارة من امارات النبّوة واالمامة ودليل من 
االدلّة على صدق مذهب الّشيعة وطريقتهم فاالمام )عليه السالم( قد نّبأ فيه 



هدَن حدوثه حّقاً فيما بعد من الفرية والرذب رأى العني جزمًا وقطعًا ِبا شا
فالعجب أن يلفق مع ذلك دعاء يضّمن هذه االكاذيب فيورده يف كتابه بعض 
من ليس من ذوي اخلربة واالّطال  من الغافلني فينشر الرتاب بني العوام من 

  الّناس .

  : وقراءة ذلك الّدعاء ال شّك اهّنا بدعة ُمّرمة والّدعاء هو

َلَغ الرِّضا َوزِنَةَ الحَعرحشِ  ُسبححاَن هللاَ  تَ َهى الحِعلحِم َوَمب ح ََ الحِميزاِن َوُمن ح فيه بعد عّدة و  ِمالح
وحَم عاُشورآءَ اي قاِبلَ تَ وحبَةَ آَدَم ي َ سطور مثّ صلّ على ُمّمد وآله عشر مرّات وقل : 
رِ  ُوِدىِّ َن َسفيَنِة نُو اي راِفَع ِادحريَس ِاىَل السَّمآِء يَ وحَم عاُشورآَء اي ُمسح ح َعَلى اْلح

ّك اّن هذا اخل وال شيَ وحَم عاُشورآَء اي ِغياَث اِبحرهيَم ِمَن الّناِر يَ وحَم عاُشورآَء 
الّدعاء قد وضعه بعض نواصب املدينة أو خوارج املسق  أو أمثاهلم متّمماً به 

  ظلم بين امّية .

 كّل حال فجدير أن تذكر يفَّت ملخّصاً ما ذكره مؤّلف شفاء الّصُدور وعلى  
آخر الّنهار حال حرم اْلسني )عليه السالم(حينئذ وبناته وأطفاله وُهم اُسارى 

ابكيات ُمصاابت ِبا مل َيطر ببال أحد من اخللق وال يطيق  برربالء َحزينات
  : الريا  شرحه ولقد أجاد من قال

تُ ُبها َرًة ِلُمدِِّكرجُمحَمَلًة      فاِجَعٌة ِانح اََردحُت اَكح   ذِكح

ُُفوِن َوالزُّبُرِ      َجَرتح ُدُموعى ِفحاَل حاِمُلها َ ْلَحِظ اْلح   ما بَ نيح

يا َعَلىَّ َفال  َوهللِا ما َقدح طُِبعحُت ِمنح َحِجر      َوقاَل قَ لحىب بُ قح

رحُض َوالسَّمآُء َوما ََ نَ ُهما ىف ِمداِمع ُْحُر     َبَرتح هَلَا االح   بَ ي ح

  كه تصويرش زده آتش ِبامن      اين غم َنتوامن من از حترير

  شنيدن كى بود مانند ديدن     ترا طاقت نباشد از شنيدن



هللا وعلّي املرتضى وفاطمة الّزهرآء واَْلسن اجملتىب  مّث ُقم وسّلم على رسول
وسائر االئمة من ُذرّيّة سّيد الّشهداء )عليهم السالم( وعزهم على هذه 

  : هجة حّرى وعني عربى وزر هبذه الّزايرةاملصائب العظيمة ِب

َوِة هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث نُوح َنىبِّ هللاِ   اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث آَدَم ِصفح
يِم اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث اِبحراهيَم َخليِل هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث ُموسى َكل

د َحبيِب َليحَك اي واِرَث عيسى ُروِح هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث ُُمَمَّ هللِا اَلسَّالُم عَ 
 اي واِرَث هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث َعِلىٍّّ اَمرِي الحُمؤحِمننَي َوىِلِّ هللِا اَلسَّالُم َعَليحكَ 

َسِن الشَّهيِد ِسبحِ  َرُسوِل هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بح  ُسوِل هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك َن رَ اْلَح
َة َسيَِّدِة ِنسآِء اَي بحَن الحَبشرِي النَّذيِر َوابحَن َسيِِّد الحَوِصيِّنَي اَلسَّالُم َعَليحَك اَيبحَن فاِطمَ 

تِِه َن ِخيَ رَ الحعاَلمنَي اَلسَّالُم َعَليحَك اي َااب َعبحِد هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي ِخيَ َرَة هللِا َوابح 
 اَلسَّالُم اَلسَّالُم َعَليحَك اي ثَر هللِا َوابحَن ثرِِه اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحوِت حَر الحَموحتُورَ 

اِدى الزَِّكىُّ َوَعلى اَرحواح َحلَّتح ِبِفنآِئَك َواَقاَمتح ىف جِ  مامُ اهلح َِ واِرََ َعَليحَك اَي َُّها االح
لنَّهاُر فَ َلَقدح َعظَُمِت مُ َعَليحَك ِمىنِّ ما بَقيُت َوبَِقَى اللَّيحلُ َواَوَوَفَدتح َمَع ُزّواِرََ اَلسَّال

ِل السَّمواِت َاَجحَ  ِلمنَي َوىف اَهح عنَي ِبَك الرَّزِيَُّة َوَجلَّ الحُمصاُب ىِف الحُمؤحِمننَي َوالحُمسح
َرضنَي فَِاَّن هلِل َوِاَّن اِلَيحِه راِجُعوَن َوَصَلوا ََ  هللِا َوبَ رَكاتُُه َوحتَِّياتُُه تُ َوىف ُسّر اِن االح

َتَجَبنَي َوَعلى َذراريِهُم اهلحُ  ِدّينَي َعَليحَك َوَعلى آِبِئَك الطّاِهريَن الطَّيِّبنَي الحُمن ح داةِ الحَمهح
َك اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَى َوَعَليحِهمح َوَعلى ُروِحَك َوَعلى اَرحواِحِهمح َوَعلى تُ رحبَتِ 

اَنً اَلسَّالُم عَ َوَعلى تُ رحبَ  َليحَك اي َموحالَى ِتِهمح اَللّ ُهمَّ َلقِِّهمح َرْححًَة َورِضحواَنً َوَروححاً َوَرُيح
يَِّدَة ِنسآِء اي ااب َعبحِدهللِا اَي بحَن خاَتَِ النَِّبّينَي َواَي بحَن َسيِِّد الحَوِصّينَي َواَي بحَن سَ 

 ااََب الشَُّهدآِء  بحَن الشَّهيِد اي اََخ الشَّهيِد ايالحعاَلمنَي اَلسَّالُم َعَليحَك اي َشهيُد ايَ 
لِّ َوقحت اَللّ ُهمَّ بَ لِّغحُه َعىّن ىف هِذِه الّساَعِة َوىف هَذا الحيَ وحِم َوىف هَذا الحَوقحِت َوىف كُ 

ِد الحعاَلمنَي َوَعَلى حتَِيًَّة َكثريًَة َوَسالماً َسالُم هللاِ َعَليحِك َوَرْححَةُ هللاِ َوبَ رَكاتُهُ اَي بحَن َسيِّ 
َهديَن َمَعَك َسالماً ُمتَِّصالً َما اتََّصَل اللَّيحُل َوالنَّهاُر السَّالُم َعَلى اْلحُ  َتشح ِ الحُمسح َسنيح
ِ الشَّهيِد اَلسَّالُم َعَلى الح  َعّباِس بحِن بحِن َعِلّى الشَّهيِد السَّالُم َعلى َعِلىِّ بحِن اْلحَُسنيح

لسَّالُم الشَّهيِد السَّالُم َعَلى الشَُّهدآِء ِمنح ُولحِد اَِمرِي الحُمؤحِمننَي اَ اَمرِي الحُمؤحِمننَي 



ِ السَّال َسِن اَلسَّالُم َعَلى الشَُّهدآِء ِمنح ُولحِد اْلحَُسنيح ُم َعَلى الشَُّهدآِء ِمنح ُولحِد اْلَح
َهد َمَعُهمح ِمَن سح َعَلى الشَُّهدآِء ِمنح ُولحِد َجعحَفر َوَعِقيل اَلسَّالُم َعلى ُكلِّ مُ  َتشح

ًة َوَسالماً الحُمؤحِمننَي اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوبَ لِّغحُهمح َعىّن حتَِيًَّة َكثريَ 
ِ اَلسَّ  ََ اْلحَُسنيح َسَن هللُا َلَك الحَعزآَء ىف َوَلِد الُم اَلسَّالُم َعَليحَك اي َرُسوَل هللِا َاحح

ِ اَلسَّالُم عَ  َعَليحِك اي فاِطَمةُ  ََ اْلحَُسنيح َسَن هللاُ َلَك الحَعزآَء ىف َوَلِد َليحَك اي اَمرَي َاحح
ِ اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااب ُمَُ  ََ اْلحَُسنيح َسَن هللُا َلَك الحَعزآَء ىِف َوَلِد مَّد الحُمؤحِمننَي َاحح

ِ اي َسَن هللُا َلَك الحَعزآِء ىف َاخيَك اْلحَُسنيح َسَن َاحح اي ااب َعبحِدهللِا  َموحالىَ  اْلَح
 اَََنَ ضحُيف ِاهللَ وَضي حُفَك َوجاُر هللِا َوجاُرََ َوِلُرلِّ َضيحف َوجار ِقرًى َوِقراَى ىف

ََ َرقَ َبىت ِمنَ  َئَل هللَا ُسبححانَُه َوَتعاىل اَنح يَ رحزَُقىن َفرا  الّناِر اِنَُّه هَذا الحَوقحِت اَنح َتسح
 يُب . َْسيُع الدُّعآِء َقريُب جمُ 

 اليَوم الخاِمس والعشرون 

يف هذا اليوم ِمن الّسنة الرّاِبعة والّتسعني أو يف اليوم الثّاين عشر من الّسنة 
اخلامسة والّتسعني وكانت تسّمى سنة الفقهاء توىّف االمام زين العابدين )عليه 

  السالم( .

  

 : الفَصل الثّاِمنُ 

 . في شهِر َصفَر

 وف ابلّنحوسة وال شيء أجدى لَرفع الّنحوسة مناعلم اّن هذا الّشهر معر 

الّصدقة واالدعية واالستعاذات املأثورة ومن أراد أن يصان ممّا ينزل يف هذا 
 الّشهر من البالء فليقل كّل يوم عشر مرّات كما روى احملّدث الفيض وغريه

:  



لَّتح ِبَعَظَمِتَك ذَ  اي َشديَد الحُقوى َواي َشديَد الحِمحاِل اي َعزيُز اي َعزيُز اي َعزيزُ 
ِفىن َشرَّ َخلحِقَك اي ُُمحِسُن اي جُمحِمُل اي ُمنحِعُم اي ُمفحِضُل اي  ال اِل َه ََجيُع َخلحِقَك فَاكح

َتَجبحناهُ َلهُ َوَْنَّيحناهُ ِمَن ا لحَغمِّ وََكذِلَك ِاالّ اَنحَت ُسبححاَنَك ِاىّن ُكنحُت ِمَن الظّاِلمنَي فَاسح
 نَي َوَصلَّى هللاُ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه الطَّيِّبنَي الطّاِهريَن . نُ نحِجى الحُمؤحِمن

  . والّسيد قد روى دعاء يدعى به عند االستهالل

فيه اليوم االّول : فيه يف الّسنة الّسابعة والّثالثني ابتدئ القتال يف واقعة صّفني و 
الّشهداء  دعلى بعض االقوال يف الّسنة اْلادية والّستني أدخل دمشق رأس سيّ 

  )عليه السالم( فجعله بنو أمّية عيداً هلم وهو يوم يتجّدد فيه االحزان :

  اََموِيَُّة اِبلّشاِم ِمن اَعحياِدها     كاَنتح َم اَِتُ اِبلحِعراِق تَ ُعدُّها

وفيه أيضاً على بعض االقوال أو يف الثّالث منه يف الّسنة اْلادية والعشرين بعد 
  . (ن علّي بن اْلسني )عليه السالماملائة استشهد زيد ب

اليوم الثّالث : روى الّسيد ابن طاوس عن كتب أصحابنا االمامّية استحباب 
 الّصالة يف هذا اليوم ركعتني يقرأ يف ااُلوىل اْلمد وسورة ِاَّن فَ َتحنا ويف الثّانية
رّة م اْلمد والّتوحيد ويصّلي بعد الّسالم على ُمّمد وآله مائة مرّة ويقول مائة

يانَ    ويستغفر مائة مرّة مثّ يسئل حاجته . اَللّ ُهمَّ الحَعنح آَل َاّب ُسفح

اليوم الّسابع : استشهد فيه يف سنة َخسني االمام اْلسن اجملتىب )عليه السالم( 
على قول الّشهيد والرفعمي وغريَها وكانت الّشهادة يف اليوم الثّامن والعشرين 

كانت والدة االمام موسى   128وفيه يف سنة من الّشهر على قول الّشيخني 
  بن جعفر )عليهما السالم( يف أبواء وهو منزل بني مّرة واملدينة .

اليوم العشرون : يوم االربعني وعلى قول الّشيخني هو يوم ورود حرم اْلسني 
)عليه السالم( املدينة عائدًا من الّشام وهو يوم ورود جابر بن عبد هللا 

لزايرة اْلسني وهو اّول من زاره )عليه السالم( ويستحّب  االنصاري كربالء



فيه زايرته )عليه السالم( وعن االمام العسرري )عليه السالم( قال : عالمات 
املؤمن َخس : صالة احدى وَخسني الفرائض والّنوافل اليومّية ، وزايرة االربعني 

  ن الرحيم .ْح، والّتخّتم يف اليمني وتعفري اْلبني واْلهر ببسم هللا الر 

وقد روى الّشيخ يف الّتهذيب واملصباح زايرة خاّصة هلذا اليوم عن الّصادق 
  )عليه السالم( سنوردها يف ابب الّزايرات ان شاء هللا .

اليوم الثّامن والعشرون : من سنة احدى عشرة يوم وفاة خاَت الّنبّيني صلوات 
اء وكان له االسبو  ابتّفاق االر هللا عليه وآله وقد صادفت يوم االثنني من ااّيم 

عندئذ من العمر ثالث وسّتون سنة هب  عليه الوحي وله أربعون سنة مثّ دعا 
الّناس اىل الّتوحيد يف مّرة مّدة ثالث عشرة سنة مّث هاجر اىل املدينة وقد 
مضى من عمره الّشريف ثالث وَخسون سنة وتويف يف الّسنة العاشرة من 

 صّلى منني )عليه السالم( يف تغسيله وحتنيطه وترفينه مثّ اهلجرة فبدأ أمري املؤ 
عليه مثّ كان االصحاب َيتون أفواجاً فيصّلون عليه فرادى من دون امام َيَتّون 
به وقد دفنه امري املؤمنني صلوات هللا عليه يف اْلجرة الطّاهرة يف املوضع الذي 

  تويف فيه .

لم( لّنيب )صلى هللا عليه وآله وسعن أنس بن مالك قال : ملّا فرغنا من دفن ا
أتت اّل فاطمة )عليها السالم( فقالت : كيف طاوعترم أنفسرم على أن 

اَب َراّبً َدعاُه اي اَبَتاُه َاجهتيلوا الِّتاب على وجه رسول هللا مّث برت وقالت : 
  اخل ولنعم ما قيل : اي اَبَتاُه ِمنح َربِِّه ما اَدحَنهُ 

  خاَ نه خاَ نشني از چه     از چهاى دون جهان زير زمني 

معتربة اهّنا أخذت كّفاً من تراب القرب الطّاهر فوضعته على عينيه  وعلى رواية
  : وقالت

َتمِّ تُ رحبََة َاْححَد   اَنح ال َيَشمَّ الزَّماِن َغوالِيا     ماذا َعَلى الحُمشح



ا ََ      ُصبَّتح َعلىَّ َمصآِئٌب َلوح اهنَّ   يالِيااّيِم ِصرحَن لَ ُصبَّتح َعَلى االح

  وروى الّشيخ يوسف الّشامي يف كتاب الّدّر الّنظيم اهّنا قالت يف رثء أبيها :

َمُع َصرحَخىت     ُقلح لِلحُمغيَِّب حَتحَت اَثحواِب الثَّرى   َوِندائيا ِانح ُكنحَت َتسح

ا اّيِم ِصرح      ُصبَّتح َعلىَّ َمصآِئُب َلوح اهنَّ ََ    لَيالِيانَ ُصبَّتح َعَلى االح

َش ِمنح َضيحم وَكاَن ِْحالِيا      َقدح ُكنحُت ذاَت ِْحًى ِبِظلِّ ُُمَمَّد  ال َاخح

ليِل َواَتَّقى َضُع ِلذَّ َفُع ظاِلمى بِرِدائي     فَالحيَ وحَم َاخح   اَضيحمى َواَدح

رِيٌَّة ىف لَيحِلها   ياَشَجناً َعلى ُغصحن َبَريحُت َصباحِ      فَِاذا َبَرتح ُقمح

ََ ُموِنسى ُزحَن بَ عحَد َعَلنَّ اْلح جح ََ َع فيَك ِوشاحيا     َفاَل َعَلنَّ الدَّمح جح ََ   َواَل

اليوم االخري من الّشهر : فيه يف سنة ثالث ومائتني على رواية الّطربسي وابن 
االثري استشهد االمام الّرضا )عليه السالم(بعنب دّس فيه الّسم وكان له من 

 ه الّشريف يف بيت ْحيد بن قحطبة يف قريةالعمر َخس وَخسون سنة وقرب 
   سناابد أبرض طوس ويف ذلك البيت دفن الّرشيد أيضاً يف شهر ربيع االّول .

  

 : الفَصل التّاِسعُ 

  في شهِر َربيع االّول

الّليلة االوىل : فيها يف الّسنة الثّالثة عشرة من البعثة هاجر الّنيب )صلى هللا 
اىل املدينة املنّورة فاختبأ هذه الّليلة يف غار ثور من مّرة  (عليه وآله وسلم

وفاداه أمري املؤمنني صلوات هللا وسالمه عليه بنفسه فنام يف فراشه غري جمانب 
ءه ظهر بذلك على العاملني فضله ومواساته وأخا سيوف قبائل املشركني وهلل



َسهُ  َوِمَن الّناسِ  الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( فنزلت فيه االية رى نَ فح  ِمنح َيشح
  . ابحِتغاَء َمرحضاِت هللاِ 

اليوم االّول : قال العلماء يستحّب فيه الّصيام شرر هللا على ما أنعم من 
سالمة الّنيب وأمري املؤمنني صلوات هللا عليهما ومن املناسب زايرهتما )عليهما 

  . السالم( يف هذا اليوم

اليوم وفيه كانت وفاة االمام اْلسن وقد روى الّسيد يف االقبال دعاًء هلذا 
العسرري )عليه السالم( على قول الّشيخ والرفعمي واملشهور على اهّنا يف 

  اليوم الثّامن ولعّل يف هذا اليوم كان بدء مرضه )عليه السالم( .

اليوم الثّامن : سنة مائتني وسّتني توىّف االمام اْلسن العسرري )عليه السالم( 
)عليه السالم( اماماً على اخللق ومن املناسب زايرهتما فنصب صاحب االمر 

  )عليهما السالم( يف هذا اليوم .

اليوم الّتاسع : عيد عظيم وهو عيد البقر وشرحه طويل مذكور يف ُمّله وروي 
اّن من أنفق شيئاً يف هذا اليوم غفرت ُذنوبه وقيل يستحّب يف هذا اليوم اطعام 

ة وشرر لّتوّسع يف نفقة العيال ولبس الثّياب الطّّيباالخوان املؤمنني وافراحهم وا
هللا تعاىل وعبادته وهو يوم زوال الُغموم واالحزان وهو يوم شريف جّداً واليوم 
الثّامن من الّشهر كان يوم وفاة االمام اْلسن العسرري )عليه السالم( فهذا 

داء ه الفاليوم يرون اّول يوم من عصر امامة صاحب العصر أرواح العاملني ل
  وهذا ممّا يزيد اليوم شرفاً وفضالً .

اليوم الثّاين عشر : ميالد الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( على رأي الرليين 
واملسعودي وهو املشهور لدى العاّمة ويستحّب فيه الّصالة ركعتان يف االوىل 

ثالثً ويف هذا اليوم  يدبعد اْلمد قل اي اَي َُّها الحراِفُروَن ثالثً ويف الثّانية الّتوح
دخل )صلى هللا عليه وآله وسلم(املدينة مهاجراً من مّرة وقال الّشيخ اّن يف 

  مثل هذا اليوم يف سنة اثنتني وثالثني ومائة انقضى دولة بين مروان .



اليوم الرّابع عشر : سنة أربع وسّتني مات يزيد بن معاوية فأسر  اىل دركات 
الّدول انّه مات مصاابً بذات اْلنب يف حوران فايت اْلحيم ويف كتاب أخبار 

ِبنازته اىل دمشق ودفن يف الباب الّصغري وقربه االن مزبلة وقد بلغ عمره 
  الّسابعة والّثالثني ودامت خالفته ثالث سنني وتسعة أشهر انتهى .

الّليلة الّسابعة عشرة : ليلة ميالد خاَت االنبياء صلوات هللا عليه وهي ليلة 
ريفة جّداً وحرى الّسيد قواًل أبّن يف مثل هذه الّليلة أيضاً كان معراجه قبل ش

  اهلجرة بسنة واحدة .

اليوم الّسابع عشر : ميالد خاَت االنبياء ُمّمد بن عبد هللا )صلى هللا عليه وآله 
 وسلم( على املشهور بني االمامّية واملعروف اّن والدته كانت يف مّرة املعّظمة

ند طلو  الفجر من يوم اْلمعة يف عام الفيل يف عهد انوشريوان يف بيته ع
العادل ويف هذا اليوم الّشريف أيضًا يف سنة ثالث ومثانني ولد االمام جعفر 
الّصادق )عليه السالم( فزاده فضالً وشرفاً واخلالصة اّن هذا اليوم شريف جّداً 

  : وفيه عّدة أعمال

  . االّول : الُغسل

الّصوم وله فضل كثري وروي اّن من صامه كتب له صيام سنة وهذا الثّاين : 
  اليوم هو أحد االاّيم االربعة اليت خّصت ابلّصيام بني أاّيم الّسنة .

  . الثّالث : زايرة الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( عن قُرب أو بُعد

ه السالم( )علي الرّابع : زايرة أمري املؤمنني )عليه السالم( ِبا زار به الّصادق
وعّلمه ُمّمد بن ُمسلم من ألفاظ الّزايرة وستأيت يف ابب الّزايرات ان شاء هللا 

.  

اخلامس : أن يصّلي عند ارتفا  الّنهار ركعتني يقرأ يف كّل ركعة بعد اْلمد 
سورة ِاَّن اَن حزَلناُه عشر مرّات والّتوحيد عشر مرّات مّث جيلس يف ُمصالّه ويدعو 



اىل  اخل وهو دعاء مبسوط مل أجده مسنداً لّ ُهمَّ اَنحَت َحى  ال ََتُوُت اَلابلّدعاء 
املعصوم لذلك رأيت أن أتركه رعاية لالختصار فمن شاء فليطلبه من زاد املعاد 

.  

الّسادس : أن يعظّم املسلمون هذا اليوم ويتصّدقوا فيه ويعملوا اخلري ويسّروا 
لزوم  لّسيد يف االقبال قد بس  القول يفاملؤمنني ويزوروا املشاهد الّشريفة وا

تعظيم هذا اليوم وقال : قد وجدت الّنصارى وَجاعة من املسلمني يعّظمون 
مولد عيسى )عليه السالم( تعظيماً ال يعّظمون فيه أحداً من العاملني وتعّجبت  
ولد من أهل االسالم كيف يقنعون أن يرون ُمولد 

ُ
كيف قنع من يعظم ذلك امل

  ي هو أعظم من كّل نيّب دون ُمولد واحد من االنبياء .نبّيهم الذ

  

 : الفَصل اْلعاِشرُ 

 . في شهِر َربيع الثّاني َواْلجمادى االُولى َوالجمادى االِخرة

قد خّص الّسيد ابن طاوس غرّة كّل من هذه الّشهور الّثالثة بدعاء وقال 
 سنة مائتني يع الّثاينالّشيخ املفيد )رْحه هللا( اّن يف اليوم العاشر من شهر رب

واثنتني وثالثني ولد االمام اْلسن العسرري )عليه السالم( وهو يوم شريف 
جّدًا ويستحّب فيه الّصيام شررًا هلل على هذه الّنعمة الُعظمى واملناسب يف 
الثّالث عشر والرّابع عشر واخلامس عشر من َجادى ااُلوىل زايرة فاطمة الّزهراء 

قامة ماَتها فقد روي بسند صحيح اهّنا عاشت بعد أبيها صلوات هللا عليها وا
َخسة وسبعني يوماً وقد كانت وفاة الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( يف الثّامن 
والعشرين من َصفر على املشهور فيلزم أن ترون وفاهتا )عليها السالم( يف 

ح امري تأحد هذه االاّيم الّثالثة ويف يوم الّنصف منه سنة سّت وثالثني ف
املؤمنني )عليه السالم( البصرة وفيه كانت والدة االمام زين العابدين )عليه 



السالم(وزايرة هذين االمامني )عليهما السالم( يف هذا اليوم ُمناِسبة وأّما 
أعمال شهر َجادى االخرة فهي أن يصّلي كما روى الّسيد ابن طاوس أربع 

هر يقرأ اْلمد يف االوىل مرّة ركعات أي بسالمني يف أّي وقت شاء من الشّ 
وآية الررسي مرّة واَّن أنزلناه َخساً وعشرين مرّة ويف الثّانية اْلمد مرّة واهليُرُم 
الّتراثُر مرّة وقل هو هللا احد َخساً وعشرين مرّة ويف الثّالثة اْلمد مرّة وُقلح اي 

الرّابع اْلمد  ة ويفأيّها الرافروَن مرّة وقل اَعوُذ ِبرّب الَفلق َخسًا وعشرين مرّ 
مرّة واذا جاء َنصُر هللا والفتح مرّة وقلح اَعوُذ بربِّ الّناس َخسًا وعشرين مرّة 

ُد هلِل وَ ويقول بعد الّسالم من الرّابعة سبعني مرّة  َمح ال اِلَه ِاالَّ هللاُ ُسبححاَن هللِا َواْلح
بَ رُ  اَللّ ُهمَّ  يقول ثالثً : مثّ  َوآِل ُُمَمَّد اَللّ ُهمَّ َصّل َعلى ُُمَمَّدوسبعني مرّة  َوهللاُ اَكح

 َحىُّ ايمثّ يسجد ويقول : يف سجوده ثالث مرّات  اغحِفرح لِلحُمؤِمننَي َوالحُمؤِمناتِ 
ُن اي َرحيُم اي اَرحَحَم الرّاِْحنيَ  راِم اي َرْحح كح َِ الِل َواالح  يسئل هللا مثّ  اي قَ يُّوُم اي َذا اْلَح

لها نفسه وماله وأهله وولده ودينه ودنياه اىل مثحاجته يصان من فعل ذلك يف 
يف الّسنة القادمة وان مات يف تلك الّسنة مات على الّشهادة أي كان له 

  ثواب الّشهداء .

اليوم الثّالث : من الّشهر سنة احدى عشرة توىّف فاطمة صلوات هللا عليها 
حّقها والّسيد  صيبفنبغي أن يقيم الّشيعة عزاءها ويزوروها ويلعنوا ظامليها وغا

  ابن طاوس يف االقبال قد ذكر وفاهتا يف هذا اليوم مثّ ذكر هلا هذه الّزايرة :

ى اَلسَّالُم َعَليحِك اي َسيَِّدَة ِنسآِء الحعاَلمنَي اَلسَّالُم َعَليحِك اي واِلَدَة اْلحَُجِج َعلَ 
ُنوَعُة حَ الّناِس َاَجحَعنَي. اَلسَّالُم َعَليحِك اَي َّتُ َها الحَمظحُلومَ  مّث يقول : قَّها . ُة الحَممح

ُفها فَ وحَق زُلحفى اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى اََمِتَك َواب حَنِه نَِبيَِّك َوَزوحَجِه َوِصىِّ نَِبيَِّك َصالًة تُ زحلِ 
َرضنَي .  ََ ِل االح ِل السَّمواِت َواَهح ََ الحُمَررَّمنَي ِمنح اَهح  ِعباِد

  . ة واستغفر هللا غفر هللا له وأدخله اْلّنةفقد روي اّن من زارها هبذه الّزاير 



أقول : قد أورد هذه الّزايرة ْنل الّسيد ابن طاوس أيضاً يف كتاب زوائد الفوائد 
وقال اهّنا ُتّص يوم وفاهتا )عليها السالم(وهو الّثالث من َجادى االخرة وقال 

الم(وهي ركعتان سيف كيفّية الّزايرة هبا تصّلى صالة الّزايرة أو صلوهتا )عليها ال
تقرأ يف كّل منهما بعد اْلمد سورة ُقل ُهَو هللُا َاَحٌد سّتني مرّة فإن مل تقدر 

 فاذا فاقرأ بعد اْلمد يف ااُلوىل ُقل ُهَو هللاُ َاَحٌد ويف الثّانية ُقلح اي اَي َُّها الحراِفرونَ 
  سّلمت فقل اَلسَّالُم َعَليحِك اىل آخر الّزايرة .

 ولد فيه فاطمة الّزهراء سالم هللا عليها بعد البعثة ُبمس سننياليوم العشرون : 
  أو سنتني ويناسب فيها عّدة أعمال :

  . االّول : الّصيام

  . الثّاين : اخلريات والّصدقات على املؤمنني

الثّالث : زايرة سّيدة نسآء الّدنيا واالِخرة وستأيت صفة زايرهتا )عليها السالم( 
  . (317)ص

  

 : الحاي َعَشرالفَصل 

 . في أعماِل عاّمة الّشهور وأعمال النّيروز وأعمال االشُهِر الّروميّة  

  : أّما أعمال عاّمة الّشهور فعديدة

أّوهلا : الّدعاء عند رؤية اهلالل ابالدعية املأثورة وأفضلها الّدعاء الثّالث 
ان رمضواالربعون من الّصحيفة الراملة املذكور يف خالل أعمال غرّة شهر 

  ( .216)ص

  . الثّاين : قراءة اْلمد سبع مرّات لدفع وجع العني



الثّالث : أكل شيء من اْلَب وروي اّن من يعتمد أكله رأس الّشهر أوشك 
  . أن ال ترّد له حاجة

الرّابع : أن يصّلي يف الّليلة االوىل من الّشهر ركعتني يقرأ بعد اْلمد يف كّل 
هللا أن يرفيه كّل خوف ووجع وأن ال يرى يف منهما سورة االنعام ويسأل 

  ذلك الّشهر ما يررهه .

اخلامس : أن يصّلي يف اّول يوم من الّشهر ركعتني يقرأ يف االوىل بعد اْلمد 
الّتوحيد ثالثني مرّة ويف الثّانية بعد اْلمد القدر وثالثني مرّة مّث يصتّدق ِبا 

 لك الّشهر وزاد يف بعضتيّسر فاذا فعل ذلك فقد اشِتى الّسالمة يف ذ
  الّرواايت وتقول اذا فرغت من الرّكعتني :

رحِض ااّل َعَلى هللِا رِزحُقها َويَ عحلَ  ََ ِن الرَّحيِم َوما ِمنح دابَّة ىِف االح ِم هللِا الرَّْحح ُم ِبسح
تَ وحَدَعها ُكل  ىف ِكتاب ُمبني تَ َقرَّها َوُمسح   . ُمسح

ِن الرَّحيِم وَ  ِم هللِا الرَّْحح َك هللاُ ِبُضرٍّ َفال كاِشَف لَهُ ِبسح ََ ِانح ُُيحَسسح  ِاالّ ُهَو َوِانح يُرِدح
ِلِه ُيصيُب ِبِه َمنح َيشآُء ِمنح ِعباِدِه َوُهَو الحَغُفوُر الرَّ   حيُم . ُِبَريح َفال رادَّ لَِفضح

راً ما شآَء هللاُ  ر ُيسح َعُل هللاُ بَ عحَد ُعسح ِن الرَّحيِم َسَيجح ِم هللِا الرَّْحح  ال قُ وََّة ِاالّ اِبهلِل ِبسح
بُ َنا هللُا َونِعحَم الحوَكيُل َواُفَ وُِّض اَمحرى ِاىَل هللِا ِانَّ هللَا َبصرٌي اِبلحِعب اِد ال اِل َه ِاالّ َحسح

قرٌي اَنحَت ُسبححاَنَك ِاىّن ُكنحَت ِمنح الظّاِلمنَي َربِّ ِاىّن ِلما اَن حزَلحَت ِاىَلَّ ِمنح َخريح فَ 
ُر الحوارِثنَي . َربِّ ال ت َذَ   رحىن فَ رحداً َواَنحَت َخي ح

وأّما أعمال يوم الّنريوز فهي ما عّلمها الّصادق )عليه السالم( ُمعّلى بن خنيس 
قال : اذا كان يوم الّنريوز فاغتسل والبس ثيابك وتطّيب أبطيب طيبك وترون 

ربع أذلك اليوم صائمًا فاذا صّليت الّنوافل والّظهر والعصر فصّل بعد ذلك 
ركعات أي بسالمني يقرأ يف أّول ركعة فاحتة الرتاب وعشر مرّات ِاَّن اَن حزَلحناُه 
ة ويف الثّانية فاحتة الرتاب وعشر مرّات ُقلح اي اَيُّها الحراِفُروَن ويف الثّالثة فاحت



الرتاب وعشر مرّات ُقلح ُهَو هللُا َاَحٌد ويف الرّابعة فاحتة الرتاب وعشر مرّات 
ات ُذ ِبَربِّ الحَفَلِق َوُقلح اَُعوُذ ِبَربِّ الّناِس وتسجد بعد فراغك من الرّكعُقلح اَُعو 
  فتقول :

يِع اَنحبِ  وحِصيآِء الحَمرحِضيِّنَي َوَعلى َجَِ ََ يآِئَك اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد االح
كاِتَك َوَصلِّ َعلى اَرحواِحِهمح بَ َر  َوُرُسِلَك اِبَفحَضِل َصَلواِتَك َوابِرََ َعَليحِهمح اِبَفحَضلِ 

ساِدِهمح اَللّ ُهمَّ ابِرَح َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوابِرَح لَنا ىف يَ وحِمنا هَذا الَّذى  َوَاجح
َت َخطََرُه اَللّ ُهمَّ ابِرَح ىل في ما اَن حعَ  َتُه َوَعظَّمح َتُه َوَشرَّف ح َت ِبِه َعَلىَّ َفضَّلحَتُه وََكرَّمح مح

راِم اَلَحىّت  كح َِ الِل َواالح عح َعَلىَّ ىف رِزحِقى اي َذا اْلَح َرََ َوَوسِّ ُرَر َاَحداً َغي ح لّ ُهمَّ  ال َاشح
ء َفال تُ فح  ُت ِمنح َشىح ُظَك َوما فَ َقدح ىِن ما غاَب َعىّن َفال يَغيََبَّ َعىّن َعوحُنَك َوِحفح ِقدح

تاُج اِ  اللِ َعوحَنَك َعَليحِه َحىّت ال اََتَرلََّف ما ال َاحح راِم .  لَيحِه اي َذا اْلَح كح َِ  َواالح

رامِ  يغفر لك ذنوب َخسني سنة وترثر من قولك كح َِ الِل َواالح   . اي َذا اْلَح

  : وأّما أعمال الّشهور الّرومية فنقتصر منها ُهنا على ما يف كتاب زاد املعاد

ا و روى الّسيد اْلليل علّي ابن طاوس )رْحه هللا( اّن قومًا من االصحاب كان
جلوسًا اذ دخل عليهم رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( فسّلم عليهم 
فرّدوا عليه الّسالم فقال : أال أعّلمرم دواءًا عّلمين جربئيل )عليه السالم( 
حيث ال أحتاج اىل دواء االطّباء وقال علي )عليه السالم(وسلمان وغريهم : 

سالم( يه وآله وسلم( لعلّي )عليه الوما ذاَ الّدواء ؟ فقال الّنيب )صلى هللا عل
: أتخذ من ماء املطر بنيسان وتقرأ عليه كالًّ من فاحتة الرتاب وآية الررسي 
يُّها وُقلح ُهَو هللُا َاَحٌد وُقلح اَُعوُذ ِبَربِّ الحَفَلِق َوُقلح اَُعوُذ ِبَربِّ الّناِس وُقلح اي اَ 

 مرّة ِاَّن أنزَلحناُه ايضًا سبعني الحراِفُروَن َسبيعن مرّة وزادت رواية أخرى سورة
وتشرب من ذلك املاء غدوة وعشّية سبعة أاّيم متواليات واّلذي بعثين ابْلّق 
نبّيًا اّن جربئيل )عليه السالم( قال : اّن هللا يرفع عن اّلذي يشرب هذا املآء  
كّل دآء يف جسده وبعافية وَيرج من جسده وعظمه وَجيع أعضائه وُيحو 



وح احملفوظ والذي بعثين ابْلّق نبّياً إن مل يرن له ولد بعد فشرب ذلك من اللّ 
من ذلك املاء كان له ولد وإن كانت املرأة عقيماً وشربت من ذلك املاء رزقها 
هللا ولداً وإن أحببت أن حتمل بذكر أو اُنثى ْحلت وتصديق ذلك يف كتاب 

راَنً َيشاُء الذُُّكوَر اَ  يَ َهُب ِلَمنح َيشاُء ِاَنًث َويَ َهُب ِلَمنح هللا تعاىل  وح يُ َزوُِّجُهمح ذُكح
ا  مّث قال )عليه السالم( : وان كان به صد َوِاَنًث َوجَيحَعلح َمنح َيشاُء َعقيماً 

فشرب من ذلك يسرن عنه الّصدا  ابذن هللا وان كان به وجع العني يقطر 
نان سمن ذلك املاء يف عينيه ويشرب منه ويغسل به عينه ويشتّد اصول اال

ويطيب الفم وال يسيل من اصول االسنان الّلعاب ويقطع البلغم وال يتخم اذا 
أكل وشرب وال يتأّذى ابلرّيح )من القولنج وغريه( وال يشتري ظهره وال ينجع 
بطنه وال َياف من الزّكام ووجع الّضرس وال يشتري املعدة وال الّدود وال ُيتاج 

ون وال يصيُبه اِْلّرة وال اْلدري وال اْلنُ  اىل اْلجامة وال يصيُبه البواسري وال
اْلذام وال الربص وال الّرعاف وال القييء وال يصبه عمي وال برم وال خرس 
وال صمم وال مقعد وال يصيبه املاء االسود يف عينيه وال يصيبه داء يفسد عليه 

  صومه وصالته وال يتأّذى بوسوسة اْلّن وال الّشياطني .

 عليه وآله وسلم( : قال جربئيل )عليه السالم( انّه من صلى هللا) وقال الّنيب
شرب من ذلك مثّ كان به َجيع االوجا  اّليت تصيب الّناس فانّه شفاء له من 
َجيع االوجا  ، فقال جربئيل )عليه السالم( : والذي بعثين ابْلّق من يقرأ 

ضياًء ويلقى و هذه االايت على هذا املآء فيشرب منه مال هللا تعاىل قلبه نوراً 
االهلام يف قلبه وجيري اْلرمة على لسانه وُيشو لبه من الفهم والبصرية وأعطاه 
من الررامات ما مل يع  أحداً من العاملني ويرسل عليه ألف مغفرة وألف رْحة 
وَيرج الغّش واخليانة والغيبة واْلسد والبغي والررب والبخل واْلرص والغضب 

اء الّنميمة والوقيعة يف الّناس وهو الّشفآء من كّل دمن قلبه والعداوة والبغضآء و 
.  



أقول : هذه الّرواية املشهورة ينتهي سندها اىل عبد هللا بن عمرو الجل ذلك 
يرون الّسند ضعيفًا وايّن قد وجدت هذه الّرواية ُبّ  الّشيخ الّشهيد مرويّة 

االايت  تيبعن الّصادق )عليه السالم( بنفس هذه االثر والّسور ، ولرن تر 
فيها كما يلي : تقرأ على ماء املطر يف نيسان فاحتة الرتاب وآية الررسي وُقلح 
عحلى وُقلح اَعوُذ ِبرّب الَفلق وُقلح اَعوذُ  ََ َم َربَِّك االح  اي اَيُّها الحراِفُروَن وَسبِِّح اسح

 اِل َه ِاالَّ البربِّ الّناس وُقلح ُهَو هللاُ َاَحٌد كالً منها سبعني مرّة وتقول سبعني مرّة 
بَ رُ وسبعني مرّة هللاُ  وسبعني د َوآِل ُُمَمَّد اَللّ ُهمَّ َصّل َعلى ُُمَمَّ وسبعني مرّة  هللاُ اَكح
ُد هللِ مرّة  َمح بَ ُر  ُسبححاَن هللِا َواْلح قد ذكر فيها يف آثره انّه و َوال اِل َه ِاالَّ هللاُ َوهللاُ اَكح

ا من الّسجن وانّه مل يغلب على اذا كان مسجوًَن فشرب من ذلك املاء ْن
طبعه الربودة وقد وردت يف هذه الّرواية ايضًا اكثر تلك االثر املذكورة يف 
الّرواية الّسالفة وماء املطر ماء مباَر ذو منافع سواء مطر يف نيسان أو يف غريه 
من الّشهور كما يف اْلديث املعترب عن امري املؤمنني )عليه السالم( قال : 

يُ نَ ّزُِل وَ من ماء الّسماء فانّه مطّهر البدانرم ومزيل للداء كما قال تعاىل  اشربوا
َز الشَّيحطاِن َولِيَ رح  ِهَب َعنحُرمح رِجح رَُكمح ِبِه َويُذح ِبَ  َعلى َعَليحُرمح ِمَن السَّمآِء ماًء لُِيَطهِّ

ن أن يستويف  سواذا اجتمع قوم هلذا الّدعاء فاالح قُ ُلوِبُرمح َويُ ثَ بَِّت ِبِه االقحدامَ 
كّل واحد منهم قراءة كّل من تلك الّسور واالذكار سبعني مرّة والّنفع ملن قرأها 
بنفسه أعظم واالجر أوفر وشهر نيسان تبدأ يف هذه الّسنني عند ُمضّي ثالثة 
وعشرين يوماً تقريباً من الّنريوز وهو ثالثون يوماً وعن الّصادق )عليه السالم( 

يف سبع حزيران فاّن فاتك فاالربع عشرة ويبدأ شهر قال : ال تد  اْلجامة 
حزيران عند مضّي أربعة ومثانني يوماً تقريباً من الّنريوز وهو أيضاً ثالثون يوماً 
وهو شهر َنس كما روي اّن الّصادق )عليه السالم( ذكر عنده حزيران ، 

مات ففقال : هو الّشهر اّلذي دعا فيه موسى )عليه السالم( على بين اسرائيل 
يف يوم وليلة من بين اسرائيل ثالمثائة ألف من النّاس وأيضًا بسند معترب عنه 
)عليه السالم( قال : اّن هللا تعاىل يقرب االجال يف شهر حزيران أي يرثر 



فيه املوت واعلم اّن الّشهور الّرومّية شهور ُشسّية يؤخذ حساهبا من مسري 
  الّشمس وهي اثنا عشر شهراً كما يلي :

رين االّول ، تشرين االخر ، كانون االّول ، كانُون االخر ، شباط ، آذر ، تش
  .نيسان ، أاير ، حزيران ، َتوز ، آب ، ايُلول

وهم يعتربون كالًّ من الّشهور االربعة تشرين االخر ونيسان وحزيران وايلول 
باط شثالثني يومًا والّشهور الباقية كالًّ منها واحدًا وثالثني يومًا سوى شهر 

الذي َيتلف عدد ااّيمه فيعترب ذا مثانية وعشرين يومًا يف ثالث سنني متوالية 
ويف الّسنة الرّابعة وهي سنة كبيستهم ُيسب له تسعة وعشرين يومًا وسنتهم 
ثالمثائة وَخسة وسّتون يومًا وربع يوم وغرّة تشرين االّول وهي مبدأ سنتهم 

رج امليزان الّدرجة التّاسعة عشرة من بُ  توافق يف هذه الّسنني يوم اجتياز الّشمس
وتفصيل ذلك يف كتاب حبار االنوار وَنن قد أوردَن هذا املوجز لرون هذه 

  الّشهور مذكورة يف االخبار ، انتهى .

 الباُب الثّ اِلثُ 

 في الّزيارات َوتحتوي َعلى ُمقدّمة َوفُصول َوخاتمة

الّسفر فينبغي لك أن  اذا أردت اخلروج اىل : املقّدمة يف آداب السَّفر
تصوم االربعاء واخلميس واْلمعة وأن ُتتار من أاّيم االسبو  يوم الّسبت أو 
يوم الّثالثء أو يوم اخلميس واجتنب الّسفر يف يوم االثنني واالربعاء وقبل 
الّظهر من يوم اْلُمعة واجتنب الّسفر يف اليوم الثّالث من الّشهر واخلامس منه 



ادس عشر واْلادي والعشرين والرّابع والعشرين، واخلامس والثّالث عشر والسّ 
  والِعشرين وقد نظمت هذه االاّيم يف بيتني ابلفارسّية :

  زان حذر كن ات نياّب هيچ رنج     هفت روزى َنس ابشد در مهى

  بيست ويك اب بيست وچار وبيست وپنج     سه وپنج وسيزده اب شانزده

اذا كان القمر يف برج العقرب وإن دعت ضُرورة  وال تسافر يف ُماق الّشهر وال
سافر بدعوات الّسفر ويتصّدق 

ُ
اىل اخلروج يف هذه االحوال واالوقات فليد  امل

وَيرج مىت شاء، وروي اّن رجالً من أصحاب الباقر )عليه السالم( أراد الّسفر 
ا أراد ذفأاته ليوّدعه فقال له : اّن أيب علّي بن اْلسني )عليهما السالم( كان ا

اخلروج اىل بعض أمواله اشِتى الّسالمة من هللا عزوجل ِبا تيّسر أي ابلّصدقة 
ِبا تيّسر له ويرون ذلك اذا وضع رجله يف الرّكاب، واذا سّلمه هللا وعاد ِمن 
سفره ْحد هللا وشرره أيضًا ِبا تيّسر له، فوّدعه الّرجل ومضى ومل يعمل ِبا 

السالم(  ك يف الطّريق، فأتى اخلرب الباقر )عليهوّصاه الباقر )عليه السالم( فهل
فقال : قد ُنصح الّرجل لو كان قَِبَل، وينبغي أن تغتسل قبل التوّجه مّث َتمع 
أهلك بني يديك وتصّلي ركعتني وتسأل هللا اخلرية وتقرأ آية الررسي وحتمد 

  هللا وتثين عليه وتصّلي على الّنيب وآله صلوات هللا عليهم وتقول :

لي َومال َوُولحدي َوَمنح كاَن ِميّن ِبسَ اَ  ِسيَواَهح َم نَ فح تَ وحِدُعَك الحيَ وح بيل، للّ ُهمَّ ِايّن َاسح
َفظح َعَليحنا، اَللّ  اِن َواحح ُيح َِ ِظ االح َفظحنا حِبِفح ُهمح َوالحغاِئَب، اَللّ ُهمَّ احح  ُهمَّ الّشاِهَد ِمن ح

َلَك  لُبحنا َفضح َِتَك َوال َتسح َعلحنا يف َرْحح للّ ُهمَّ ِاَّن نَ ُعوُذ ِبَك ِمنح ِاَّن اِلَيحَك راِغُبوَن، اَ اجح
َقَلِب، َوُسوِء الحَمنحظَِر يف  لِ  َوعحثاِء السََّفِر، وَكابَةِ الحُمن ح هح ََ نحيا   َوالحماِل َوالحَوَلِد يف االح الدُّ

رحضاِتَك َوتَ َقرُّابً اِلَيحَك، اَللّ ُهمَّ مَ َواالحِخَرِة، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَتَ َوجَّهُ اِلَيحَك هَذا الت ََّوجُّهَ طََلباً لِ 
لِياِئَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  ُلُه َواَرحُجوُه فيَك َويف اَوح  فَ بَ لِّغحين ما اَُؤمِّ



مثّ ودّ  أهلك واهنض َوقف ابلباب فسّبح هللا بتسبيح الّزهراء )عليها السالم( 
 وكذلك آية الررسي وُقلُيينك وعن ُشالك  واقرأ سورة اْلمد أمامك وعن

:  

لي َومال َوما َخوَّلحَتين، َوقَ  هي، َوَعَليحَك َخلَّفحُت اَهح ُت َوجح دح اَللّ ُهمَّ اِلَيحَك َوجَّهح
ظَُه، اَللّ ُهمَّ َوثِقحُت ِبَك َفال ُُتَيِّبحين اي َمنح ال َُيَيُِّب َمنح اَراَدُه، َوال ُيَضيُِّع َمنح َحفِ 

َفظحين في ما ِغبحُت َعنحُه، َوال َتِرلحين ِاىل نَ فح َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآ سي اي اَرحَحَم لِِه َواحح
  الّدعاء . ...الرّاِْحنَي 

الررسي  مّث اقرأ سورة ُقلح ُهَو هللُا احدى عشرة مرّة وسورة ِاَّن اَنزَلحناُه وآية
بيدَ على َجيع  روسورة ُقلح اَعوُذ ِبَربِّ النّاِس وُقلح اَعوُذ ِبَربِّ الحَفَلِق مّث أمر 

  : جسدَ وتصّدق ِبا تيّسر وُقل

تَ َريحُت هِبِذِه الصََّدَقِة َسالَميت َوَسالَمَة َسَفرِي َوما َمعي، اَللّ   ُهمَّ اَللّ ُهمَّ ِايّن اشح
َفظح ما َمِعيَ  َفظحين َواحح ين َوَسلِّمح ما َمِعَي، َوبَ لِّغحين َوبَ لِّغح ما َمِعَي بِبَ  احح الِغَك َوَسلِّمح

َميلِ اْلحَ    . َسِن اْلح

وأتخذ معك عصى ِمن شجر الّلوز املّر فقد ُروي عن الّنيب )صلى هللا عليه 
 وآله وسلم( انّه قال : من خرج اىل الّسفر ومعه عصى لوز مّر وتال قوله تعاىل

َيَن ِاىل َوهللاُ َعلى ما نَ ُقوُل وَكيٌل() هو يف سورة القصص و  َوَلّما تَ َوجََّه تِلحقاءَ َمدح
نه هللا تعاىل ِمن كّل سبع ضار، ومن كّل ُلّص عاد، ومن كّل ذات ْحة حىّت أمّ 

يرجع اىل منزله وكان )معه َسبع وسبعون من املعّقبات املالئرة( يستغفرون له 
حىّت يرجع ويضعها، ويستحّب أن َيرج معتماً متحّنراً لري ال يصيبه الّسرق 

ل ة اْلسني )عليه السالم( وقُ وال الغرق وال اْلرق، وأتخذ معك شيئاً من ترب
  اذا أخذهتا :

ِ َعَليحِه السَّالُم َولِيَِّك َوابحِن َولِيَِّك اُتََّ  هُتا ِحرحزًا ِلما اَللّ ُهمَّ هِذِه طيَنُة قَ ربحِ اْلحَُسنيح ذح
وخذ معك خاَت العقيق والفريوزج، واالحسن أن يرون َاخاُف َوما ال َاخاُف 



 تَ غحِفُر هللاَ ما شاَء هللاُ ال قُ وََّة إالّ اِبهلِل َاسح وجهيه العقيق أصفر منقوشاً على أحد 
  . ُمّمد وعليّ وعلى الوجه الثّاين 

روى الّسيد ابن طاووس يف أمان االخطار عن أيب ُُمّمد قاسم بن عالء عن 
االمام علّي الّنقي )عليه السالم(قال : استأذنته يف الّزايرة اىل  الّصايف خادم

ما شاَء هللُا ال  ون معك خاَت فّصه عقيق اصَفر عليهطوس فقال ل : ير
تَ غحِفُر هللاَ  فانّه أماٌن من  ،ُمّمد وعليّ ، وعلى اْلانب االخر قُ وََّة إاّل اِبهلِل َاسح

القطع، وأَّت للّسالمة، وأصون لدينك ، قال : فخرجت وأخذت خاَتًا على 
، فلّما بعدت انصرفتالّصفة اليت أمرين هبا، مّث رجعت اليه لوداعه فوّدعته و 

أمر برّدي فرجعت اليه فقال : اي صايف ، قلت : لبّ يحَك اي َسيِّدي قال : ليرن 
معك خاَت آخر من فريوزج فانّه يلقاَ يف طريقك أسد بني طوس ونيشابور 
فيمنع القافلة من املسري، فتقّدم اليه وأره اخلاَت وقل له: َموالي يقول لك تنّح 

لُك(ليرن نقشه  عن الطّريق، مّث قال :
َ
اَلحُملحُك )وعلى اْلانب االخر  )َاهلُل امل

لُك اَ فانّه خاَت امري املؤمنني )عليه السالم( كان عليه هلِل الحواِحِد الحَقّهاِر( 
َ
هلُل امل

كان فّصه فريُوزج، و اَلحُملحُك هللِ الحواِحِد الحَقّهاِر، فلّما وىّل اخلالفة نقش على خاَته 
    خاّصة وظفر يف اْلرب .وهو أمان من الّسبا 

قال اخلادم : فخرجت يف سفري ذلك فلقيين وهللا الّسبع ففعلت ما أمرت به 
فلّما رجعت حّدثته ، فقال ل : بقيت عليك خصلة مل حتّدثين هبا إن شئت 

ايسّيدي اذكر علّى لعّلي نسيتها ، فقال : نعم ، بّت  :حّدثتك هبا، فقلت
الفص  قوم من اْلن لزايرته فنظروا اىل  القرب ليلة بطوس عند القرب فصار اىل

يف يدَ وقرأوا نقشه فأخذوه عن يدَ وصاروا به اىل عليل هلم وغسلوا اخلاَت 
ابملاء وسقوه ذلك املاء فربأ، ورّدوا اخلاَت اليك وكان يف يدَ اليمىن فصرّيوه يف 
يدَ اليسرى، فرثر تعّجبك من ذلك ومل تعرف الّسبب فيه، ووجدت عند 

سك حجرًا ايقواًت فأخذته وهو معك، فاْحله اىل الّسوق فاّنك ستبيعه رأ
بثمانني ديناراً وهو هديّة القوم اليك، فحملته اىل الّسوق فبعته بثمانني ديناراً  



كما قال سّيدي )عليه السالم(، وعن الّصادق )عليه السالم( قال : من قرأ 
َعلح اَلعُه ويقول : آية الررسي يف الّسفر يف كّل ليلة سلم وسلم ما م لّ ُهمَّ اجح

راً  يت تَ َفرُّرًا وََكالمي ذِكح ين )عليه وعن االمام زين العابد َمسريي ِعرَبًا َوَصمح
السالم( قال : ال اابل اذا قلت هذه الرلمات ان لو اجتمع علّي اْلّن واالنس 

:  

ِم هللِا َواِبهلِل َوِمَن هللِا َوِاىَل هللِا َويف َسِبيِل هللاِ  ِسيَواِلَيحَك  ،ِبسح ُت نَ فح َلمح اَللّ ُهمَّ اِلَيحَك َاسح
 ِ اِن ِمنح بَ نيح ُيح َِ ِظ االح َفظحين حِبِفح هي، َواِلَيحَك فَ وَّضحُت اَمحرِى، فَاحح ُت َوجح  َيَدىَّ َوجَّهح
وحِلَك َوِمنح َخلحفي، َوَعنح َُييين َوَعنح ُِشاِل، َوِمنح فَ وحقي َوِمنح حَتحيت َوادحَفعح َعيّن حِبَ 

 َوقُ وَِّتَك ال َحوحَل َوال قُ وََّة إالّ اِبهلَل الحَعِليِّ الحَعظيِم . 

  : أقول : َدعواُت الّسفر وآدابُه كثرية وَنن هنا نقتصر بذكر عّدة آداب

  االّول : ينبغي للمرء أن ال يَِت التسمية عند الرّكوب .

سافر حفظ االثّاين : أن ُيفظ نفقته يف موِضع مُصون ، فقد روي اّن من فقه 
ُ
مل

  . نفقته

الثّالث : أن ُيساعد اصحابه يف الّسفر وال ُيجم عن الّسعي يف حوائجهم كي 
م، وينفس كربه وجيريه يف الّدنيا من اهلّم والغ، ينفس هللا عنه ثالثً وسبعني كربة

العظيم يوم القيامة ، وروي اّن االمام زين العابدين )عليه السالم( كان ال 
ن رفقة ال يَعرُفونه ليخدمهم يف الطّريق فاهّنم لو عرفوه منُعوه عيسافر ااّل مع 

ذلك، ومن االخالق الررُية للّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم(انّه كان مع 
صحابته يف بعض االسفار فارادوا ذبح شاة اتتون هبا ، فقال أحدهم : علّي 

ل خها ، فقاذحبها ، وقال آخر : علّي سلخ جلدها ، وقال االخر : علّي طب
َنن   )صلى هللا عليه وآله وسلم( : علّي االحتطاب ، فقالوا : اي رسول هللا

نعمل ذلك فال تترّلفه أنت، فأجاب أَن أعلم اّنرم تعملونه ولرن ال يسّرين 
أن أمتاز عنرم فاّن هللا يرره أن يرى عبده قد فّضل نفسه على أصحابه ، 



لّسفر من تراسل يف االعمال وهو واعلم اّن أثقل اخللق على االصحاب يف ا
يف سالمة من اعضائه وجوارحه فهو ال يؤّدي شيئاً من وظائفه ، مرتقباً رفقته 

  يقُضون له حوائجه .

  . الرّابع : أن يصاِحب الرجل من ُياثله يف االنفاق

اخلامس : أن ال يشرب من ماء أي منزل يرده ااّل بعد أن ُيزجه ِباء املنزل 
سافر من تربة بلده وطينته اّليت ريّب ع الذي سبقه، ومن

ُ
ليها، الاّلزم أن يتزّود امل

وكّلما ورد منزاًل طرح يف االَنء اّلذي يشرب منه املاء شيئًا من الّطني اّلذي 
تزّوده من بلده ويشرب املاء والّطني يف االنية ابلّتحريك ويؤّخر شربه حىّت 

  يصفو .

 ْللم، وسيأيت يف آداب زايرة اْلسنيالّسادس : أن ُيسن أخالقه ويتزّين اب
  . ما يناسب املقام  )عليه السالم(

الّسابع : أن يتزّود لسفره، ومن شرف املرء أن يطّيب زاده ال سّيما يف طريق 
مّرة ، نعم ال يستحسن يف سفر زايرة اْلسني )عليه السالم( أن يّتخذ زاداً 

)عليه  سيأيت يف آداب زايرتهلذيذاً كالّلحم املشوي واْللواّيت وغري ذلك كما 
  السالم(، وقال ابن االعسم :

نحساِن يف  َِ فارِ  ِمنح َشَرِف االح سح ََ ثارِ      االح كح ََ   َتطييُبُه الزّاَد َمَع االح

نحساُن يف  َِ ِسِن االح ضَ      حاِل السََّفرح  َولحُيحح الَقُه زايَدًة َعَلى اْلَح  رح َاخح

ِع لِلحِخوا وانِ      نِ َولحَيدحُ  ِعنحَد الحَوضح خح َِ   َمنح كاَن حاِضراً ِمَن االح

ِب ِاذا ِثِر الحَمزحَح َمَع الصَّحح ِخِ  هللَا َوملَح جَيحِلبح اَ      َولحُيرح   ذىملَح ُيسح

وانِِه فيها ِاىل اَنح يَ رحَحال     َمنح جاَء بَ لحَدًة َفذا َضيحٌف َعلى   ِاخح



ِ مُثَّ لحَيأُكلِ  َلتَ نيح ت َ ِمنح اَ      يُ بَ رُّ لَي ح ِل الحبَ يحِت يف الحُمسح ِل اَهح ِبلِ كح   قح

الثّامن : من أهّم االشياء يف الّسفر احملافظة على الفرائض بشرائطها وحدودها 
واداؤها يف بدء أوقاهتا، فما أكثر ما يشاهد اْلّجاج والّزوار يف االسفار 
يضيعون الفرائض بتأخريها عن أوقاهتا أو أبدائها راكبني أو يف احملامل أو 
متيّممني بال وضوء أو مع ْناسة البدن أو الثّياب وغريها من اشباهها، فهذه  
كّلها تنشأ عن استخفافهم بشأن الّصالة وعدم ُمباالهتم، هبا هذا وقد روي 
يف اْلديث عن الّصادق )عليه السالم(قال : صالة الفريضة أفضل من عشرين 

وال  ه حىّت تفرغ،حّجة، وحّجة واحدة أفضل من دار ملئت ذهبًا يتصّدق ب
ُد هللِ ُسبححاَن هللِا َواْلحَ تد  بعد الّصالة املقُصورة أن تقول ثالثني مرّة  َوال اِل َه  مح

بَ ُر    فهو من الُسنن املؤّكدة .ِاالَّ هللاُ َوهللاُ اَكح

  

ْل :   الفَصُل االوَّ

ياَرة    في آداِب الّزِ

  : وهي عديدة نقتصر منها على امور

  . قبل اخلروج لسفر الّزايرةاالّول : الُغسل 

  . الثّاين : أن يتجّنب يف الطّريق الترّلم ابلّلغو واخلصام واْلدال

الثّالث : أن يغتسل لزايرة االئمة )عليهم السالم( وأن يدعو ابملأثورة من 
  . وستذكر يف أّول زايرة الوارث ،دعواته

  . الرّابع : الّطهارة من اْلدث االكرب واالصغر

  . : أن يلبس ثياابً طاهرة نظيفة جديدة وُيسن أن ترون بيضاءاخلامس 



الّسادس : أن يقصر خطاه اذا خرج اىل الّروضة املقّدسة، وان يسري وعليه 
يطأِطيء رأسه فال يلتفت  الّسرينة والوقار، وأن يرون خاضعاً خاشعاً، وأن

  . اىل االعلى وال اىل جوانبه

يب فيما عدا زايرة اْلسني )عليه الّسابع : أن يتطّيب بشيء من الطّ 
  . (السالم

الثّامن : أن يشتغل لسانه وهو ُيضي اىل اْلرم املطّهر ابلتربري والّتسبيح 
  والّتهليل والّتمجيد، ويعطّر فاه ابلّصالة على ُمّمد وآله )عليهم السالم( .

الّتاسع : أن يقف على ابب اْلرم الّشريف ويستأذن وجيتهد لتحصيل الرّقّة 
واخلضو  واالنرسار والتفرري يف عظمة صاحب ذلك املرقد املنّور وجالله، 
وانّه يرى مقامه ويسمع كالمه ويرّد سالمه كما يشهد على ذلك كّله عندما 
اد يقرأ االستئذان، والّتدبّر يف لطفهم وُحّبهم لشيعتهم وزائريهم، والّتأّمل يف فس

يما صدر من تعاليمهم، وفحال نفسه ويف جفائه عليهم برفضه ما ال ُيصى 
عنه نفسه من االذى هلم أو خلاّصتهم وأحباهبم وهو يف املال اذًى راجع اليهم 
)عليهم السالم( فلو التفت اىل نفسه التفات تفرري وتدقيق لتوّقفت قدماه 
عن املسري وخشع قلبه ودمعت عينه، وهذا هو ُلّب آداب الّزايرة كّلها، وينبغي 

ات الّسخاوي واْلديث اّلذي رواه العالّمة اجمللسي )رْحه لنا ُهنا أن نورد أبي
هللا( يف البحار نقالً عن كتاب عيون املعجزات، اّما أبيات الّسخاوي وهي ما 

  ينبغي أن يتمّثل به يف تلك اْلالة فهي :

مى ُب ِبَغحناُهُم      قاُلوا َغًدا أَنحيت ِدايَر اْلِح  َويَ نحزُِل الرَّكح

ياُهمُ      ُمطيعاً هَلُمح  َفُرلُّ َمنح كانَ  ُروراً بُِلقح َبَح َمسح   َاصح

ه اَتَ َلّقاُهمُ      قُ لحُت َفلي َذنحٌب َفما حيَليت   اَبَّي َوجح

ُو ِمنح َشاحهِنِمح   ال ِسيَّما َعمَّنح تَ َرّجاُهُم      قاُلوا اَلَيحَس الحَعفح



عى ِاىل ابهِبِمح  تُ ُهم َاسح شاُهمُ اَرحُجوُهُم َطوحراً      َفِجئ ح   َوَاخح

وأّما الّرواية الشريفة فهي انّه استأذن ابراهيم اْلّمال وكان من الّشيعة على علّي 
قطني فحجبه النّه َجّال، فحّج علّي بن ي ،بن يقطني وهو وزير هارون الّرشيد

يف تلك الّسنة فاستأذن ابملدينة على موسى بن جعفر )عليه السالم( فحجبه 
ال ار ، فقال علّي بن يقطني : اي سّيدي ما ذنيب ؟ فقفرآه ثين يومه خارج الدّ 

: حجبتك الّنك حجبت أخاَ ابراهيم اْلّمال وقد أّب هللا أن يشرر سعيك 
أو يغفر لك ابراهيم اْلّمال ، قال علّي : فقلت اي سّيدي وموالي من ل 
 اببراهيم اْلّمال يف هذا الوقت وأَن ابملدينة وهو ابلروفة ؟ فقال : اذا كان
الليل فامض اىل البقيع وحدَ من غري أن يعلم بك أحد من أصحابك 
وغلمانك، وَتد ْنيبًا هناَ مسّرجًا فاركبه وامض اىل الروفة ، فواىف البقيع 
وركب الّنجيب ومل يلبث أن أَنخه على ابب ابراهيم اْلّمال ابلروفة )يف مّدة 

ّمال من راهيم اْلقصرية( فقر  الباب وقال : أَن علّي بن يقطني ، فقال اب
داخل الّدار : وما يعمل علّي بن يقطني الوزير ببايب ، فقال علّي بن يقطني 
: ما هذا اّن أمري عظيم وآىل عليه أن َيذن له، فلّما دخل قال : اي ابراهيم 
اّن املوىل )عليه السالم( أّب أن يقبلين أو تغفر ل ، فقال : يغفر هللا لك، 

ابراهيم اْلّمال أن يطأ خّده، فامتنع ابراهيم من فآىل علّي بن يقطني على 
ذلك، فآىل عليه ثنياً ففعل فلم يزل ابراهيم يطأ خّده وعلّي بن يقطني يقول 

َهدح :  ، مّث انصرف وركب الّنجيب ورجع اىل املدينة من ليلته وأَنخه اَللّ ُهمَّ اشح
  بله .قبباب املوىل موسى بن جعفر )عليه السالم( فأذن له ودخل عليه ف

  . من هذا اْلديث يعرف مبلغ حقوق االخوان

العاشر : تقبيل العتبة العالية املباركة ، قال الّشيخ الّشهيد )رْحه هللا(: ولو 
سجد الزّائر ونوى ابلّسجدة الشرر هلل تعاىل على بلوغه تلك البقعة كان أوىل 

.  



سرى  رجله اليُ اْلادي عشر : أن يقّدم للّدخول رجله اليمىن ويقّدم للخروج 
  . كما يصنع عند دُخول املساجد واخلروج منها

الثّاين عشر : أن يقف على الّضريح حبيث ُيرنه االلتصاق به، وتوّهم اّن 
  . أدب وهم، فقد نص على االّتراء على الّضريح وتقبيله البعد

ا ممّ الثّالث عشر : أن يقف للّزايرة مستقباًل القرب ُمستدِبراً القبلة وهذا االدب 
لى فاذا فرغ من الّزايرة فليضع خّده االُين ع، َيّص زايرة املعصوم على الظّاهر

 الّضريح ويدعو هللا بتضرّ  مثّ ليضع اخلّد االيسر ويدعو هللا حبّق صاحب القرب
أن جيعله من أهل شفاعته ويبالغ يف الّدعاء واالْلاح مثّ ُيضي اىل جانب الرّأس 

  هللا تعاىل .فيقف ُمستقبل القبلة فيدعو 

الرّابع عشر : أن يُزور وُهو قائم على َقَدميه ااّل اذا كان له ُعذر منح ضعف أو 
  وجع يف الّظهر أو يف الّرجل أو غري ذلك من االعذار .

اخلامس عشر : أن يررّب اذا شاهد القرب املطّهر قبل الّشرو  يف الّزايرة، ويف 
َدُه ال رواية اّن من كرّب امام االمام )عليه الس الم( وقال : ال اِل َه ِاالَّ هللُا َوحح
  . َشريَك َلُه كتب له رضوان هللا االكرب

املرويّة عن سادات االَنم )عليهم  الّسادس عشر : أن يُزور ابلّزايرات املأثورة
السالم( ويَِت الّزايرات املخِتعة اليت لفقها بعض االغبياء من عوام الّناس اىل 

  . فأشغل هبا اْلّهالبعض الّزايرات 

روى الرليين )رْحه هللا( عن عبد الّرحيم القصري ، قال : دخلت على الّصادق 
)عليه السالم( فقلت : جعلت فداَ قد اخِتعت دعاءًا من نفسي ، فقال 
)عليه السالم( : دعين عن اخِتاعك اذا عرضتك حاجة فلذ برسول هللا )صلى 

  اهدَها اليه اخل .هللا عليه وآله وسلم( وصّل ركعتني و 



الّسابع عشر : أن يصّلي صالة الّزايرة وأقّلها ركعتان ، قال الّشيخ الّشهيد : 
صلى هللا عليه وآله وسلم(فليصّل الّصالة يف الّروضة، ) فان كان الّزايرة للّنيب

وإن كانت الحد االئمة فعند الرّأس، ولو صالها ِبسجد املران أي مسجد 
مة اجمللسي )رْحه هللا( : اّن صالة الّزايرة وغريها فيما اْلرم جاز، وقال العال

أرى يفضل أن تؤتى خلف القرب أو عند الرّأس الّشريف، وقال أيضًا العالمة 
  حبر العلوم يف الدرّة :

  ِلَررحَبال ابَن ُعُلوُّ الرُّت حَبةح      َوِمنح َحديِث َكرحَبال َوالحَرعحَبةح 

ثاهُلا اِبلن َّقحِل ِذي الّشواِهدِ      ِهدِ َوَغي حرُها ِمنح سائِِر الحَمشا   اَمح

 َوآثِِر الصَّالَة ِعنحَد الرَّأِس      َوراِ  فيِهنَّ اقحِتاَب الرَّمحسِ 

هِبا َصريحُ       َوَصلِّ َخلحَف الحَقربحِ فَالصَّحيحُ  ِِه يف َندح   َكَغريح

َ هِذِه الحُقُبورِ  ِها َكالنُّوِر      َوالحَفرحُق بَ نيح   فَ وحَق الطُّورِ َوَغريح

  َوقُ رحهُبا َبِل اللُُّصوُق َقدح طُِلبح      فَالسَّعحُي لِلصَّالِة ِعنحَدها نُِدبح 

الثّامن عشر : تالوة سورة يس يف الرّكعة االوىل وسورة الّرْحن يف الثّانية ان مل 
ترن صالة الّزايرة اليت يصّليها مأثورة على صفة خاّصة، وان يدعو بعدها 

و ِبا سنح له يف امور دينه وُدنياه، وليعّمم الّدعاء فانّه أقرب اىل ابملأثور أ
  االجابة .

الّتاسع عشر : قال الّشهيد )رْحه هللا( : ومن دخل املشهد واالمام يصّلي بدأ 
ابلّصالة قبل الّزايرة وكذلك لو كان قد حضر وقتها وااّل فالبدء ابلّزايرة أوىل 

ال لّصالة استحّب للزّائرين قطع الّزايرة واالقبالهّنا غاية مقصده، ولو أقيمت ا
  على الّصالة ويرره تركه، وعلى َنظر اْلرم أمرهم بذلك .



العشرون : عّد الّشهيد )رْحه هللا( من آداب الّزايرة تالوة شيء من القرآن 
  عند الّضريح واهداؤه اىل املزور واملنتفع بذلك الزّائر وفيه تعظيم للمزور .

شرون : تَر الّلغو وما ال ينبغي من الرالم وتَر االشتغال ابلترّلم اْلادي والع
يف امور الّدنيا فهو مذموم قبيح يف كّل زمان ومران، وهو مانع للّرزق وجملبة 
للقساوة ال سّيما يف هذه البقا  الطّاهرة والُقباب الّسامية اليت أخرب هللا تعاىل 

  الية .ا اَِذَن هللاُ اَنح تُ رحَفَع()يف بُ ُيوت ِبالهلا وعظمتها يف سورة نور 

الثّاين والعشرون : أن ال يرفع صوته ِبا يزور به كما نّبهت عليه يف كتاب هديّة 
  الزّائر .

الثّالث والعشرون : أن يودّ  االمام )عليه السالم( ابملأثور أو بغريه اذا أراد 
  . اخلروج من البلد

ه يستغفر من ذنوبه، وأن جيعل أعمالالرّابع والعشرون : أن يتوب اىل هللا و 
  . وأقواله بعد الّزايرة خرياً منها قبلها

اخلامس والعشرون : االنفاق على سدنة املشهد الّشريف، وينبغي هلؤالء أن 
يرونوا من أهل اخلري والّصالح والّدين واملرّوة، وأن ُيتملوا ما يصدر من الّزوار 

ني، يهم، قائمني حبوائج احملتاجفال يصبوا سخطهم عليهم وال ُيتدموا عل
ُمرشدين للُغرابء اذا ضّلوا، وابالَجال فاخلدم ينبغي أن يرونوا خدامًا قائمني 
ِبا لزم من تنظيف الُبقعة الّشريفة وحراستها وُُمافظة الزّائرين وغري ذلك من 

  اخلدمات .

ملساكني االّسادس والعشرون : االنفاق على اجملاورين لتلك الُبقعة من الفقراء و 
املتعّففني واالحسان اليهم ال سّيما الّسادة وأهل العلم املنقطعني الذين يعيُشون 
يف ُغربة وضيق وهم يرفعون لواء ا لّتعظيم لشعائر هللا وقد اجتمعت فيهم 

  جهات عديدة ترفي احداها لفرض اعانتهم ورعايتهم .



د عجيل اخلُروج عنالّسابع والعشرون : قال الّشهيد: اّن من َُجلة االداب ت
قضاء الوطر من الّزايرة لتعظم اْلُرمة وليشتد الّشوق، وقال أيضاً: والّنساء اذا 
ُزرن فليرّن منفردات عن الّرجال واالوىل أن يزرن لياًل وليرّن متنّررات أي 
يبدلن الثّياب الّنفيسة ابلّدانية الّرخيصة لري ال يعرفن وليربزن متخّفيات 

  ني الّرجال جاز وإن كره .متسِّتات ولو زرن ب

أقول : من هذه الرلمة تُعرف مبلغ الُقبح والّشناعة يف ما دأبت َعليه الّنسوة 
يف زماننا من أن يتربّجن للّزايرة فيربزن بنفايس الثّياب فيزاْحن االجانب من 
الّرجال يف اْلرم الطّاهر ويضاغطنهم أببداهنّن مقِتابت من الّضرائح الطّاهرة 

صّلني من الّرجال ليقرأن الّزايرة فيلفَ اخلواطر ويصّدن أو جيلسن
ُ
 يف قبلة امل

ن القائمني ابلعبادة يف تلك الُبقعة الّشريفة من املصّلني واملتضّرعني والباكني ع
عبادهتم، فيرّن بذلك من الّصادات عن سبيل هللا اىل غري ذلك من الّتبعات 

، من منررات الّشر  ال من العباداتوأمثال هذه الّزايرات ينبغي حّقاً أن تعّد 
وبقات ال القرابت ، وقد روي عن الّصادق )عليه السالم( اّن 

ُ
وحتصى من امل

أمري املؤمنني )عليه السالم( قال الهل العراق : اي أهل العراق نُ ّبئُت اّن ِنساءُكم 
  يوافنَي الّرجال يف الطّريق أما تستحيون؟ وقال : لعن هللا من ال يغار .

الفقيه روى االصبغ بن نباتة عن امري املؤمنني )عليه السالم( قال : ْسعته  ويف
يقول : يظهر يف آخر الّزمان واقِتاب الّساعة وهو شّر االزمنة نسوة كاِشفات 
عارايت متربّجات، من الّدين خارجات، داخالت يف الِفَ، مائالت اىل 

  يف جهّنم خالدات . الّشهوات، مسرعات اىل الّلذات، مستحاّلت احملّرمات،

الثّامن والعشرون : ينبغي عند ازدحام الزّائرين للّسابقني اىل الّضريح أن َيّففوا 
زايرهتم وينصرفوا ليُفوز غريهم ابلّدنّو من الّضريح الطّاهر كما كانوا هم من 

  الفائزين .



أقول لزايرة اْلسني صلوات هللا عليه آداب خاّصة سنذكرها يف مقام ذكر 
  . (ه )عليه السالمزايرت

  

  : الفَصُل الّثاني

وضاِت الشَّريفة   . في ِذكر ااِلْستِئذاِن ِللدُّخوِل في ُكّلٍّ مَن الرَّ

  : وُهنا نثبت استئذانني

االّول : اذا أردت دخول مسجد الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( أو أحد 
  : املشاهد الّشريفة الحد االئمة )عليهم السالم( فقل

آلِِه، َوَقدح اَللّ ُهمَّ ِايّن َوقَ فحُت َعلى ابب ِمنح اَبحواِب بُ ُيوِت نَِبيَِّك َصَلواُتَك َعَليحِه وَ 
ُخُلوا ب ُ  َمنَ عحتَ  ُخُلوا إالّ ابِِذحنِِه، فَ ُقلحَت اي اَيُّها الَّذيَن آَمُنوا ال َتدح ُيوَت الّناَس اَنح يَدح

َهِد الشَّريِف ُهمَّ ِايّن اَعحَتِقُد ُحرحَمَة صاِحِب هَذا الح النَّيبِّ إالّ اَنح يُ ؤحَذَن َلُرمح، اَللّ  َمشح
َرتِهِ  َبِتِه َكما اَعحَتِقُدها يف َحضح ََ َعَليحِهُم السَّالُم َواَعحَلُم اَنَّ َرُسوَلَك وَ ، يف َغي ح ُخَلفاَء

َمُعَون َكالمي، َويَ ُردُّونَ  ََ يُ رحَزُقوَن، يَ َروحَن َمقامي، َوَيسح ياءٌ ِعنحَد المي، َواَنَِّك سَ  َاحح
، َوفَ َتححتَ  مي بَِلذيِذ ُمناجاهتِِ  َحَجبحَت َعنح َْسحعي َكالَمُهمح ، َوِايّن ابَب فَ هح مح

َتأِذُن َرُسوَلَك َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه ثنِياً، َواَ  َتأِذُنَك اي َربِّ اوَّاًل َوَاسح َتأِذُن َاسح سح
ُروَض َعَليَّ  ماَم الحَمفح َِ واذكر اسم االمام )طاَعُتُه )ُفالَن بحَن ُفالن( َخليَفَتَك االح

َ االذي تُزوره واسم أبيه ، فقل يف زايرة اْلسني )عليه السالم( مثاًل :  ْلحَُسنيح
ِليِّ بحَن ُموَسى عَ ويف زايرة االمام الّرضا )عليه السالم( بحَن َعِليٍّّ َعَليحِه السَّالُم 
َعِة الحُمبارََكِة َوالحَمالِئَرَة الحُموَكَّلنَي هِبِذِه ا (وهرذا مّث قل : الرِّضا َعَليحِه السَّالمُ  لحبُ قح

رَّبنَي ثلِثاً، أَاَدحُخُل اي َرُسوَل هللِا، أَاَدحُخُل اي ُحجََّة هللِا أَاَدحُخُل اي َمالِئَرَة هللِا الحُمقَ 
َهِد، َفأَذنح ل اي َموحالَي يف الدُُّخوِل اَفحَضلَ  ا اَِذنحَت م الحُمقيمنَي يف هَذا الحَمشح
ل ٌ ِلذِلَك .  الً ِلذِلَك فَاَنحَت اَهح لِياِئَك، فَِانح ملَح اَُكنح اَهح َحد ِمنح اَوح ََ  اِل



مِ  : العتبة الّشريفة وادخل وُقلح  مّث قّبل َعلى هللِا َواِبهلِل َويف َسبيِل هللِا وَ  ِبسح
ارحَْححين َوُتبح َعَليَّ اِنََّك اَنحَت غحِفرح ل وَ ِملَِّة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه اَللّ ُهمَّ ا

 .  الت َّّواُب الرَّحيمُ 

الثّاين : االستئذان اّلذي رواه اجمللسي )قدس سره( عن نسخة قدُية من 
مؤلّفات االصحاب للّدخول يف الّسرداب املقّدس ويف البقا  املنّورة لالئمة 

  )عليهم السالم( وهو هذا، تقول :

َتها، حَ  اَللّ ُهمَّ  ي ح َوةٌ َشرَّف حَتها، َوَمعاملُ زَكَّ َعةٌ َطهَّرحهَتا، َوَعقح يحُث اَظحَهرحَت فيها ِانَّ هِذِه بُ قح
تَ ُهمح ُمُلوكاً ِْلِفح  جميِد، الَّذيَن اصحطََفي ح ََ باَح الحَعرحِش الح ِظ النِّظاِم، اَِدلََّة الت َّوححيِد، َوَاشح

َن ََ تَ رحتَ ُهمح ُرَؤساَء ِْلَميِع االح ِ  يف َواخح ابحِتدآِء الحُوُجوِد ِاىل  ِم، َوبَ َعث حتَ ُهمح لِِقياِم الحِقسح
ِتنابَِة اَنحِبياِئَك ِْلِفحِظ َشراِيِعَك وَ  راِمَك، يَ وحِم الحِقياَمِة مُثَّ َمنَ نحَت َعَليحِهمح اِبسح َاحح
الِفِهمح رِساَلَة الحُمنحِذريَن، َكما اَوحَجبحَت رايَستَ ُهمح  ِتخح َملحَت اِبسح  ِفطَِر يف فَاَكح

، الحُمَرلَّفنَي، َفُسبححاَنَك ِمنح اِل ه ما اَرحاََفَك، َوال اِل َه إالّ اَنحَت ِمنح َمِلك ما اَعحَدَلكَ 
ُمَك ما قَ رَّرحتَُه يف   َحيحُث طاَبَق ُصن حُعَك ما َفطَرحَت َعَليحِه الحُعُقوَل، َوواَفَق ُحرح

ُد  َمح ُقوِل، فَ َلَك اْلح َميلِ الحَمعحُقوِل َوالحَمن ح َسِن اْلح ُر َعلى تَ قحديِرََ اْلَح ، َوَلَك الشُّرح
َأُل َعنح ِفعحِلهِ  َمِل الت َّعحليِل، َفُسبححاَن َمنح ال ُيسح ، َوال َعلى َقضاِئَك الحُمَعلَِّل ابَِكح

ِسهِ الرَّْححَةَ قَ بحَل ابحِتداِء َخلح  ُدهلِل ِقِه، َواْلحَ يُنازِ ُ يف اَمحرِِه، َوُسبححاَن َمنح َكَتَب َعلى نَ فح مح
 الَّذي َمنَّ َعَليحنا حِبُّرام يَ ُقوُموَن َمقاَمُه َلوح كاَن حاِضراً يف الحَمراِن، َوال اِل ه ِاالَّ 

ب َ  زحماِن، َوهللُا اَكح ََ ِصياَء َُيحَفظُوَن الشَّراِيَع يف ُكلِّ االح ُر الَّذي هللُا الَّذي َشرَّفَنا اِبَوح
َها الث ََّقالِن، ال َحوحَل َوال قُ وََّة إالّ  اَظحَهَرُهمح لَنا ِبُعحِجزات يَ عحَجزُ  اِبهلِل الحَعِلىِّ  َعن ح

َمِم الّسالِفنَي، اَللّ ُهمَّ فَ لَ  َُ َميَلِة يف االح راَن َعلى َعواِئِدِه اْلح َك الحَعظيِم، الَّذي َاجح
ِهَك الحَبقاُء السَّرحَمِدىُّ، وَكَ  ُد َوالثَّناُء الحَعِلىُّ َكما َوَجَب ِلَوجح َمح ا َجَعلحَت نَِبيَّنا ماْلح

تَ رحتَ ُهمح َعلى ِعلحم َعَلى ا ُمحُلوقنَي، َواخح ََ َر النَِّبّينَي، َوُمُلوَكنا اَفحَضَل الح لحعاَلمنَي، َخي ح
َعلح اَرحواَحنا حتَِنُّ  نا لِلسَّعحِى ِاىل اَبحواهِبُِم الحعاِمَرِة ِاىل يَ وحِم الّديِن، َواجح  إىَل َموحِطئ َوفِّقح

ِوى النَّظََر ِاىل جَماِلِسِهمح َوَعرصاهِتِمح، َحىّت َكاَنَّناَقحداِمِهمح، وَ  ا ُْناِطبُ ُهمح نُ ُفوَسنا تَ هح



، َفَصلَّى هللُا َعَليحِهمح ِمنح ساَدة غائِبنَي، َوِمنح ُساللَة  يف ُحُضوِر َاشحخاِصِهمح
لحَعَرصاِت الَّيت ا طاِهريَن، َوِمنح اَئمَّة َمعحُصومنَي، اَللّ ُهمَّ َفأَذنح لَنا ِبُدُخوِل هِذهِ 

َرضنَي َوالسَّماواِت، َواَرحِسلح ُدُموَعنا ُِبُُشوِ  الح  ََ َل االح َت ِبزايَرهِتا اَهح تَ عحَبدح َمهابَِة، اسح
ُب هلَُ  مح ِمَن َوَذلِّلح َجوارَِحنا ِبُذلِّ الحُعُبوِديِِّة َوفَ رحِض الطّاَعِة، َحىّت نُِقرَّ ِبا جيَِ

وحصاِف، َونَ عحَِتُِف ابَِ  ََ الِيِق ِاذا ُنِصَبِت الحَموازيُن يفاالح ِم ن َُّهمح ُشَفعاَء اخلَح  يَ وح
ُد هلِل َوَسالٌم َعلى ِعباِدِه الَّذيَن اصحطَفى ُُمَمَّد َوآلِِه الطّاِهري َمح عحراِف، َواْلح ََ َن االح

 . 

مّث قّبل العتبة وادخل وأنت خاِشع ابَ فذلك اذن منهم صلوات هللا عليهم 
  . أَجعني يف الدُّخول

  

  : الفَصُل الثّاِلثُ 

 في ِزياَرة النّبّي والّزهراء واالئّمة بالبقيع صلوات هللا عليهم أجمعين في المدينة الطيّبة . 

اعلم انّه يستحّب أكيدًا لرافة النّاس وال سّيما للحّجاج أن يتشرّفوا بزايرة 
ُمّمد بن عبد  املرسلنيالّروضة الطّاهرة والعتبة املنّورة ملفخرة الّدهر موالَن سّيد 

  . هللا صلوات هللا وسالُمه عليه، وتَر زايرته جفاء يف حّقه يوم القيامة

فإن تَر الّناس زايرته فعلى االمام أن جيربهم  : (وقال الّشهيد )رْحه هللا
عليها، فان تَر زايرته جفاء ُمّرم، روى الّصدوق عن الّصادق )عليه السالم( 

حّجه بزايرتنا الّن ذلك من َتام اْلّج، وروي ايضاً  : اذا حّج أحدكم فليختم
عن امري املؤمنني )عليه السالم(قال : اَتّوا بزايرة رسول هللا )صلى هللا عليه 
وآله وسلم( حّجرم فاّن تركه بعد اْلّج جفاء وبذلك أمرَت واَتّوه ابلقُبور اليت 

  ألزمرم هللا عزوجل حّقها وزايرهتا واطلبوا الّرزق عندها .



وروي أيضاً عن أيب الّصلت اهلروي قال : قلت للّرضا )عليه السالم( : ايابن 
اْلديث اّن املؤمنني يزورون  رسول هللا ما تقول يف اْلديث اّلذي يرويه أهل

رهّبم من منازهلم يف اْلّنة   ويعين الرّاوي بسؤاله اّن الّرواية إن صّحت ما معناها 
ه قيم مع االعتقاد اْلّق   فأجابه )عليوهي بظاهرها حتتوي على ما ال يست

السالم( فقال : اي أاب الّصلت اّن هللا تباَر وتعاىل فّضل نبّيه ُمّمد )صلى هللا 
عليه وآله وسلم( على َجيع خلقه من الّنبّيني واملالئرة، وجعل طاعته طاعته 

ُسوَل فَ َقدح ِطِع الرَّ ِمنح يُ » ومبايعته ُمبايعته وزايرته زايرته ، فقال هللا عزوجل : 
ا يُباِيُعوَن هللَا يَُد هللاِ » َوقاَل : « اَطاَ  هللَا   فَ وحَق اَيحديِهمح ِانَّ الَّذيَن يُباِيُعوَنَك ِاَّنَّ

، وقال الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( : َمن زارين يف حيايت أو بعد ممايت « 
  فقد زار هللا تعاىل اخل .

عن الّصادق )عليه السالم( عن الّنيب )صلى وروى اْلمريي يف قُرب االسناد 
  هللا عليه وآله وسلم( قال : من زارين حّياً أو مّيتاً كنت له شفيعاً يوم القيامة .

ويف اْلديث انّه شهد الّصادق )عليه السالم( عيداً ابملدينة فانصرف فدخل 
ّما لقد اعلى الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( فسّلم عليه مثّ قال ِلمن حضره 

فّضلنا على أهل البلدان كّلهم مّرة فمن ُدوهنا لسالمنا على رسول هللا )صلى 
  . (هللا عليه وآله وسلم

وروى الّطوسي )رْحه هللا( يف الّتهذيب عن يزيد بن عبد امللك عن أبيه َعن 
جّده انّه قال : دخلت على فاطمة )عليها السالم( فبدأتين ابلّسالم مثّ قالت 

ِبَك ، قلت : طلب الربكة ، قالت : اخربين أيب وُهو ذا ُهو انّه من : ما غدا 
سّلم عليه وعلّي ثالثة أاّيم أوجب هللا له اْلّنة ، قلت هلا : يف حياته وحياتك 

  ؟ قالت : نعم وبعد موتنا .

قال العالمة اجمللسي )رْحه هللا( : روي يف حديث ُمعترب عن عبد هللا بن عّباس 
لى هللا عليه وآله وسلم( قال : َمنح زار اْلسن )عليه السالم( عن رسول هللا )ص



ابلبقيع ثبت قدمه على الّصراط يوم تُزول فيه االقدام ، ويف املقنعة عن الّصادق 
)عليه السالم( : من زارين غفرت ذنُوبه ومل يصب ابلفقر والفاقة . وروى 

: من  م( قالالّطوسي يف الّتهذيب عن االمام اْلسن العسرري )عليه السال
زار جعفر الّصادق وأابه مل يشُك عينه ومل يصبه سقم ومل ُيت مبتلى . وروى 
ابن قولويه يف الرامل يف حديث طويل عن هشام بن سامل عن الّصادق )عليه 
السالم( انّه أاته رجل فقال : هل يزار والدَ ؟ فقال : نعم ، قال : فما ملن 

ه ، قال : فما ملن تركه رغبة عنه ، قال : زاره ؟ قال : اْلّنة إن كان َيَّت ب
  اْلسرة يوم اْلسرة اخل، واالحاديث يف ذلك كثرية َحسبنا منها ما ذكرَنه .

  : كيفّية زايرة الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( فهي كما يلي وأّما

اذا وردت ان شاء هللا تعاىل مدينة الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( فاغتسل 
رة فاذا أردت دخول مسجده )صلى هللا عليه وآله وسلم( فقف على للّزاي

الباب واستأذن ابالستئذان االّول ممّا ذكرَنه وادخل من ابب جربئيل وقّدم 
بَ ُر رجلك الُيمىن عند الّدخول مّث قل :  تني حتّية مائة مّرة، مّث صّل ركعَاهلُل اَكح

ّبلها وُقل ها فاستلمها بيدَ وقاملسجد، مّث امض اىل اْلجرة الّشريفة فاذا بلغت
:  

اي ُُمَمََّد  اَلسَّالُم َعَليحَك اي َرُسوَل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َنيبَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحكَ 
َهُد اَنََّك َقدح بَ لَّغحَت ا لّرِساَلَة، بحَن َعبحِد هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي خاََتَ النَِّبّينَي، اَشح

َت الصَّالَة، َوآتَ يحَت الزَّكاَة، َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف، َونَ َهيحَت َعِن الحُمَنَررِ َواَقَ  ، مح
َُتهُ  ََ الحَيقنُي، َفَصَلواُت هللِا َعَليحَك َوَرْحح َت هللَا ُُمحِلصًا َحىّت اات ِل َوَعَبدح  َوَعلى اَهح

الُين ُمستقبل ب القرب ا، مثّ قف عند ااُلسطوانة املقّدمة من جانبَ يحِتَك الطّاِهرينَ 
القبلة ومنربك االيسر اىل جانب القرب ومنربك االُين ممّا يلي املنرب فانّه 

  موِضُع رأس الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( وقل :



َهُد اَنَّ ُُمَمَّداً َعبحُدُه َوَرسُ  َدُه ال َشريَك َلُه، َوَاشح َهُد اَنح ال اِل َه ِاالَّ هللُا َوحح ، ولُهُ َاشح
َهُد اَنََّك َقدح بَ لَّ  َهُد اَنََّك َرُسوُل هللِا، َواَنََّك ُُمَمَُّد بحُن َعبحِد هللِا، َواَشح غحَت َوَاشح
َت هللاَ حَ  َت يف َسبيِل هللِا، َوَعَبدح مَِّتَك، َوجاَهدح َُ َت اِل ىّت رِساالِت َربَِّك، َوَنَصحح

سَ  َمِة َوالحَموحِعظَِة اْلَح رح ََ الحَيقنُي اِبْلِح ، َواَنََّك َنِة، َواَدَّيحَت الَّذي َعلَ اات قِّ يحَك ِمَن اْلَح
 َشَرِف َُمَلِّ َقدح َرُؤفحَت اِبلحُمؤحِمننَي، َوَغُلظحَت َعَلى الحراِفريَن، فَ بَ لََّغ هللاُ ِبَك اَفحَضلَ 
َِ َوالضَّالَلِة، اَ  رح َقَذَن ِبَك ِمَن الشِّ تَ ن ح ُد هلِل الَّذي ِاسح َمح َعلح لالحُمَررَّمنَي، َاْلح لّ ُهمَّ فَاجح

 ََ  َصَلواِتَك، َوَصَلواِت َمالِئَرِتَك الحُمَقرَّبنَي، َواَنحِبياِئَك الحُمرحَسلنَي، َوِعباِد
َرضنَي، َوَمنح َسبََّح َلَك اي َربَّ الحعاَلمنَي ِمَن  ََ ِل السَّماواِت َواالح الّصاِْلنَي، َواَهح

 ََ وَّلنَي َواالحِخريَن َعلى ُُمَمَّد َعبحِد ََ يَِّك َوَحبيِبَك َوَرُسوِِلَك َونَِبيَِّك َواَمينِ  االح َك َوْنَِ
َوِتَك َوِخيَ َرِتَك ِمنح َخلحِقَك، اَللّ ُهمَّ اَعحِطِه الدَّرَ  َجَة َوَصِفيَِّك َوخاصَِّتَك َو َصفح

وَُّلوَن  الرَّفيَعَة، َوآتِِه الحَوسيَلَة ِمَن اْلحََّنِة، َواب حَعثحُه َمقامًا َُمحُمودًا يَ غحِبطُُه ِبهِ  ََ االح
تَ غح  ََ فَاسح َفُروا َواالحِخُروَن، اَللّ ُهمَّ اِنََّك قُ لحَت: )َوَلوح اَن َُّهمح ِاذح ظََلُموا اَن حُفَسُهمح جاُؤ

ُتَك ُمسح  تَ غحَفَر هَلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا هللاَ تَ ّواابً َرحيماً( َوِايّن اَتَ ي ح تَ غحِفرًا اتئِباً ِمنح هللاَ َواسح
 يّن اَتَ َوجَُّه ِبَك ِاىَل هللِا َريّب َوَربَِّك لِيَ غحِفَر ل ُذنُويب . ُذنُويب، َواِ 

  فإن كانت لك حاجة فانّه احرى أن تقضى ان شاء هللا تعاىل .

وروى ابن قولويه بسند معترب عن ُمّمد بن مسعود قال : رأيت الّصادق )عليه 
 يده عليه وقال فوضعالسالم( انتهى اىل قرب الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم(

ََ َوَهدى ِبَك اَنح ُيَصلَِّي َعَليحكَ  : تاَرََ َوَهدا ََ َواخح َتبا َاُل هللَا الَّذي اجح  مثّ  َاسح
وا َعَليحِه َوَسلُِّموا ِانَّ هللاَ َوَمالِئَرَتهُ ُيَصلُّوَن َعَلى النَّىبِّ اي اَيُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّ  قال :
ليماً  نرب  املصباح : فاذا فرغت من الّدعاء عند القرب فأت امل، وقال الّشيخ يفَتسح

وامسحه بيدَ وُخذ برمانتيه وَُها الُسفالوان وامسح وجهك وَعينيك به فاّن 
فيه شفاءاً للعني وُقم عنده واْحد هللا واثُن عليه وسل حاجتك فاّن رسول هللا 

ايض اْلّنة ر  )صلى هللا عليه وآله وسلم( قال : ما بني قربي ومنربي روضة من
ومنربي على ابب من أبواب اْلّنة . مّث أتيت مقام الّنيب )صلى هللا عليه وآله 



وسلم(فتصّلي فيه ما بدا لك واكثر من الّصالة يف مسجد الّنيب )صلى هللا 
عليه وآله وسلم( فاّن الّصالة فيه أبلف صالة، واذا دخلت املسجد أو خرجت 

مة )عليها عليه وآله وسلم( وصّل يف بيت فاطمنه َفَصّل على الّنيب )صلى هللا 
السالم( وأت مقام جربئيل )عليه السالم( وهو حتت امليزاب فانّه كان مقامه 

اَلُ اذا استأذن على رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( وقل :  َك َاىح َاسح
مّث زر فاطمة )عليها  ،َجواد َاىح َكرمُي َاىح َقريُب َاىح بَعيُد اَنح تَ ُردَّ َعَليَّ نِعحَمَتكَ 

السالم( ِمن عند الّروضة، واختلف يف موضع قربها ، فقال قوم : هي مدفونة 
يف الّروضة أي ما بني القرب واملنرب ، وقال آخرون : يف بيتها ، وقالت فرقة ثلثة 
: اهّنا مدفونة ابلبقيع والذي عليه اكثر أصحابنا اهّنا تزار ِمن ِعند الّروضة وَمن 

  يف هذه الّثالثة مواِضع كان أفضل واذا وقفت عليها للّزايرة فقل : زاَرها

تَ  َِ ِلَما امح َتَحَنِك هللُا الَّذي َخَلَقِك قَ بحَل اَنح ََيحُلَقِك، فَ َوَجَد َحَنِك اي ممُحَتَحَنُة امح
 َِ لِياُء َوُمَصدُِّقوَن َوصاِبُروَن ِلُرلِّ ما ااتَن ِبِه اَبُو نا اََّن َلِك اَوح  َصلَّى صاِبَرًة، َوَزَعمح

أَُلِك ِانح ُكنّا َصدَّ  هللاُ َعَليحِه َوآلِِه َواَتى بِِه َوِصيُُّه، ِتنا بَِتصحديِقنا فَِاَّن َنسح َقح َِ إالّ َاْلح قحنا
َر اَن حُفَسنا اِبََّن َقدح َطُهرحَن ِبَواليَِتِك .   هَلُما لِنُ َبشِّ

ِك اَلسَّالُم َعَليحِك اي بِنحَت َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليح  : ويستحّب أيضاً أن تقول
َليحِك اي بِنحَت َخليِل اَلسَّالُم َعَليحِك اي بِنحَت َحبيِب هللِا، اَلسَّالُم عَ اي بِنحَت َنىبِّ هللِا، 

، اَلسَّالُم هللِا، اَلسَّالُم َعَليحِك اي بِنحَت َصفىِّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحِك اي بِنحَت اَمنِي هللاِ 
فحَضِل اَنحِبياِء هللِا َوُرُسِلِه اَ  َعَليحِك اي بِنحَت َخريحِ َخلحِق هللِا، اَلسَّالُم َعَليحِك اي بِنحتَ 

َدَة ِنساِء َوَمالِئَرِتِه، اَلسَّالُم َعَليحِك اي بِنحَت َخريحِ الحبَ رِّيَِة، اَلسَّالُم َعَليحِك اي ِسيِّ 
وَّلنَي َواالحِخريَن، اَلسَّالُم َعَليحِك اي َزوحَجَة َوِلِّ هللِا َوَخريحِ ا ََ َلحِق الحعاَلمنَي ِمَن االح خلح

ِ َسيَِّدىح َشباِب اَ ب َ  َسِن َواْلحَُسنيح َنَِّة، عحَد َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحِك اي اُمَّ اْلَح ِل اْلح هح
ّديَقُة الشَّهيَدُة، اَلسَّالُم َعَليحِك اَي َّتُ َها الرَِّضيَّ  ُة الحَمرحِضيَُّة، اَلسَّالُم َعَليحِك اَي َّتُ َها الصِّ

نحِسيَُّة، َها الحفاِضل َُة الزَِّكي َُّة، اَلس َّالُم ع ََليحِك اَيَّت َُها ااَلس َّالُم ع ََليحِك اَيَّت ُ  َِ َوحراُء االح ْلح
ثَ  َُمدَّ َُ ُة الحَعليَمُة، اَلس َّالُم َعَليحِك اَي َّتُ َها التَِّقيَُّة النَِّقيَُّة، اَلسَّالُم َعَليحِك اَي َّتُ َها الح



َطَهَدُة الحَمغحُصوبَُة، اَلسَّالُم َعَليحِك اَي َّ  اَلسَّالُم َعَليحِك اَي َّتُ َها الحَمظحُلوَمةُ  تُ َها الحُمضح
َةُ هللِا َوبَ رَكاتُ  ُهوَرُة، اَلسَّالُم َعَليحِك اي فاِطَمةُ بِنحَت َرُسوِل هللِا َوَرْحح ُه، َصلَّى هللاُ الحَمقح
َهُد اَنَِّك َمَضيحِت َعلى بَ يَِّنة مِ   رَبِِّك، َواَنَّ َمنح نح َعَليحِك َوَعلى ُروِحِك َوَبَدِنِك، َاشح

َِ فَ َقدح َجفا رَ  َِ فَ َقدح َسرَّ َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه، َوَمنح َجفا هللِا  ُسولَ َسرَّ
َِ فَ َقدح آذى َرُسوَل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليحهِ  َصلَّى  َوآلِِه، َوَمنح هللاُ َعَليحِه َوآلِِه، َوَمنح آذا

َقدح َقَطَع َرُسوَل َصَل َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه، َوَمنح َقطََعِك ف َ َوَصَلِك فَ َقدح وَ 
َعٌة ِمنحُه َوُروُحُه الَّذي نَِّك ِبضح ََ ِهُد  هللِا َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه، اِل بَ يحِه، اُشح َ َجن ح بَ نيح

َعلى َمنح َسِخطحِت  نحُه، ساِخ ٌ هللَا َوُرُسَلُه َوَمالِئَرَتُه َايّن راض َعمَّنح َرَضيِت عَ 
بحِغٌض َعَليحِه ُمتَ بَ ّرِىٌء ممَّنح تَ بَ رَّأحِت ِمنحُه، ُموال ِلَمنح والَيحِت، ُمعاد ِلَمنح عاِديحِت، مُ 
بَ بحِت، وََكفى اِبهلِل َشهيداً َوَحسيباً َوجازايً وَ   ُمثيباً . ِلَمنح اَب حَغضحِت، ُمُِب  ِلَمنح َاحح

  . (يب واالئمة االطهار )عليهم السالممثّ تصّلي على النّ 

قد ذكرَن يف اليوم الثّالث من شهر َجادى االخرة زايرة اخرى هلا  : أقول
صلوات هللا عليها، وقد أورد العلماء هلا صلوات هللا عليها زايرة مبسوطة تّتفق 

 اَلسَّالمُ  : يف ألفاظها مع هذه الّزايرة اليت نقلناها عن الّشيخ من أّوهلا وهي
ِهُد هللَا َوُرُسَلُه َوَمالِئَرَتهُ  اىل َعَليحِك اي بِنحَت َرُسوِل هللاِ  ف عنها ُهنا ، وُتتلاُشح

ِهُد هللَا َوَمالِئَرَتهُ فتُرون :  ، َوَعُدو  ِلَمنح  اُشح َِ ، َوَحرحٌب َايّن َوِلُّ ِلَمنح واال َِ  عادا
َِ ُموِقنٌ  ِئمَِّة ِمنح ُولحِد ََ ، ِلَمنح حاَرَبِك، اَََن اي َموحاليت ِبِك َواِبَبيِك َوبَ عحِلِك َواالح

َهُد اَنَّ الّديَن دينُ ُهمح، َواْلحُ  ُمُهمح، رح َوِبواليَِتِهمح ُمؤحِمٌن، َوِلطاَعِتِهمح ُملحَتزٌِم، َاشح َم ُحرح
َمِة َوالحَموحعِ  رح َسَنِة َوُهمح َقد بَ لَُّغوا َعِن هللِا َعزََّوَجلَّ، َوَدَعوحا ِاىل َسبيِل هللِا اِبْلِح ظَِة اْلَح

ِلِك َوُذرِّيَِّتِك هللِا َلوحَمةُ الئِم، َوَصَلواُت هللِا َعَليحِك َوَعلى اَبيِك َوبَ عح  ال أَتُخُذُهمح يف 
ِئمَّةِ ال ََ ِل بَ يحِتِه، َوَصلِّ َعَلى الح االح بَ ُتوِل الطّاِهَرِة طّاِهريَن، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َواَهح

ديَقِة الحَمعحُصوَمِة التَِّقيَِّة النَِّقيَِّة الرَِّضيَِّة الحَمرحِضيَِّة الزَِّكيَِّة الرَّش يَدِة الحَمظحُلوَمِة الصِّ
ُهوَرةِ الحَمغحُصوبَةِ َحقَّهَ  ُسوَرةِ ِضلحَعهَ الحَمقح ُنوَعةِ ِارحثَ َها، الحَمرح ا، الحَمظحُلوِم بَ عحُلَها، ا، الحَممح

َعِة ْلَحِمِه، َوَصميِم قَ لحِبِه، َوفِ  ُتوِل َوَلُدها فاِطَمةَ بِنحِت َرُسوِلَك، َوِبضح لحَذِة َكِبِدِه، الحَمقح



َفِة، َخَصصحَت هِبا َوِصيَُّه،  َبِة ِمنحَك لَُه َوالتُّحح بيَبِة الحُمصحطَفى، َوَقريَنِة َوحَ َوالنُّخح
ِد، َوت ُ  لِياِء، َحليَفِة الحَورَِ  َوالزُّهح وح ََ َرِة االح ّفاَحِة الحُمرحَتضى، َوَسيَِّدِة النِّساِء، َوُمَبشِّ

َنَِّة، َوَسَللحَت ِمنحها اَنحو  ُلحِد، الَّيت َشرَّفحَت َموحِلَدها بِِنساِء اْلح ِس َواخلح ِئمَّ الِفرحَدوح ََ ِة، اَر االح
ا ِعنحَدَ َواَرحَخيحَت ُدوهَنا ِحجاَب الن ُّبُ وَِّة، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَليحها َصالًة َتزيُد يف َُمَلِّه
، َوبَ لِّغحها ِمّنا حتَِيًَّة َوَسالماً، َوآتِنا مِ  ََ نح َلُدنحَك َوَشَرِفها َلَديحَك، َوَمنحزِلَِتها ِمنح ِرضا

ساَنً َوَرْححَ  ِو الحَررميِ يف ُحبِّها َفضحالً َوِاحح راَنً، اِنََّك ُذو الحَعفح   . ًة َوُغفح

أقول : قال الّشيخ يف الّتهذيب: اّن ما روي يف فضل زايَرهتا صلوات هللا عليها 
أكثر من أن ُيصى، وروى العالمة اجمللسي عن كتاب مصباح االنوار عن 
 الّزهراء صلوات هللا عليها قالت : قال ل أيب : من صّلى عليك غفر هللا

  عّزوجل له وأْلقه يب حيثما كنت من اْلّنة .

 ِزياَرة النَّبي َصلّى هللاُ َعلَْيه َوآِلِه ِمَن اْلبُعد 

قال العالمة اجمللسي )رْحه هللا( يف زاد املعاد يف أعمال عيد امليالد وهو اليوم 
الّسابع عشر من ربيع االّول : قال الّشيخ املفيد والّشهيد والّسيد ابن طاووس 

ْحهم هللا( : اذا أردت زايرة الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( يف ما عدا )ر 
املدينة الطّيبة من الِبالد فاغتسل ومّثل بني يديك شبه القرب واكتب عليه اْسه 

َهُد اَنح ال اِل َه ِاالَّ هللاُ :  الّشريف مّث قف وتوّجه بقلبك اليه وُقل َدُه ال اَشح  َوحح
هَ  ََ َشريَك َلُه، َوَاشح َهُد اَنَّهُ َسيُِّد االح وَّلنَي َواالحِخريَن، ُد اَنَّ ُُمَمَّداً َعبحُدهُ َوَرُسولُُه، َوَاشح

ِل بَ يحِتهِ  نحِبياِء َوالحُمرحَسلنَي، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَليحِه َوَعلى اَهح ََ  االَِئمَِّة الطَّيِّبنَي، َواَنَّهُ َسيُِّد االح
يَل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك َخل وَل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اياَلسَّالُم َعَليحَك اي َرسُ مثّ قل : 

اَلسَّالُم  اي َنيبَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َصِفيَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َرْححََة هللِا،
 اي َْنيَب هللِا، كَ َعَليحَك اي ِخيَ َرَة هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َحبيَب هللِا، اَلسَّالُم َعَليح 

الُم َعَليحَك اَلسَّالُم َعَليحَك اي خاََتَ النَِّبّينَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َسيَِّد الحُمرحَسلنَي، اَلسَّ 
ريحِ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َمعحِدنَ  ِ ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي فاِتَح اخلَح ِي اي قائِماً اِبلحِقسح  الحَوحح

راُج الحُمنرُي، سَّالُم َعَليحَك اي ُمبَ لِّغًا َعِن هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الَوالت َّنحزيِل، اَل سِّ



ُر، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َنذيُر، اَلسَّالمُ َعَليحَك اي ُمنحِذُر، اَ  لسَّالُم اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُمَبشِّ
َتضاُء ِبِه، اَلسَّ  ِل بَ يحِتَك الطَّيِّبنَي  الُم َعَليحَك َوَعلىَعَليحَك اي نُوَر هللِا الَّذي ُيسح اَهح

طَِّلِب، وَ 
ُ
ََ َعبحِد امل ِدّينَي، اَلسَّالُم َعَليحَك َوَعلى َجدِّ اديَن الحَمهح َعلى الطّاِهريَن اهلح

َك آِمَنَة بِنحِت َوَهب، اَلسَّالُم َعلى َعمَِّك َْححزَ  َة اَبيَك ِعبحِد هللِا، اَلسَّالُم َعلى اُمِّ
ُطَِّلِب، اَلسَّالُم عَ  َسيِّدِ 

َك الحَعّباِس بحِن َعبحِد امل لى الشَُّهداِء، اَلسَّالُُم َعلى َعمِّ
َعمَِّك وََكفيِلَك أيب طاِلب، اَلسَّالُم َعلى ابحِن َعمَِّك َجعحَفر الطَّّياِر يف ِجناِن 

ُلحِد، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُُمَمَُّد اَلسَّالُم َعَليحَك اي َاْححَدُ  سَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة اَل اخلح
وَّلنَي َواالحَخريَن َوالّساِبُق ِاىل طاَعِة َربِّ الحعاَلمنَي، َوالحُمَهيحِمُن عَ  ََ لى هللِا َعَلى االح

نحِبيائِِه، َوالّشاِهُد َعلى َخلحِقِه، َوالشَِّفيُع اِلَيحِه، َوالحمَ  ََ اََتُ اِل رنُي َلَديحِه، ُرُسِلِه، َواخلح
راِف، َوالحُمطاُ   شح ََ َُممَُّد ِلسائِِر االح َُ وحصاِف، الح ََ ْححَُد ِمَن االح ََ يف َمَلُروتِِه، االح

باِق، َوالحفاِئتُ  ، َوالحُمَرلَُّم ِمنح َوراِء اْلحُُجِب، الحفائُِز اِبلسِّ  َعِن الحَررمُي ِعنحَد الرَّبِّ
ليَم عاِرف حِبَقَِّك ُمعحَِتِف اِبلت َّقحصرِي يف ِقياِمهِ  َر ُمنحَرر بِ  اللِّحاِق، َتسح واِجِبَك، َغي ح

ِلَك، ُموِقن اِبلحَمزيداِت ِمنح َربَِّك، ُمؤحِمن اِبلحِرتاِب الحمُ  َزِل َما ان حَتهى اِلَيحِه ِمنح َفضح ن ح
َهُد اي َرُسوَل هللِا َمَع ُكلِّ شاِهد،  َعَليحَك، ُُمَلِّل َحالَلَك، ُُمَرَّم َحراَمَك، َاشح

مَِّتَك،  ، اَنََّك َقدح بَ لَّغحَت رِساالِت َربَِّك، َوَنَصححتَ َوَاحَتَمَُّلها َعنح ُكلِّ جاِحد َُ اِل
ذى يف َجنحِبِه،  ََ َتَملحَت االح َت يف َسبيِل َربَِّك، وَصَدعحَت اِبَمحرِِه، َواحح َوجاَهدح

قَّ  َميَلِة، َواَدَّيحَت اْلَح َسَنِة اْلح َمِة َوالحَموحِعظَِة اْلَح رح لَّذي كاَن  اَوَدَعوحَت ِاىل َسبيِلِه اِبْلِح
َت هللاَ   ُُمحِلصاً َعَليحَك، َواَنََّك َقدح َرُؤفحَت اِبلحُمؤحِمننَي، َوَغُلظحَت َعَلى الحراِفريَن، َوَعَبدح
َرَف َُمَلِّ الحُمَررَّمنَي، َواَعحلى َمنازِلِ  ََ الحَيقنُي، فَ بَ َلَغ هللاُ ِبَك َاشح  الحُمَقرَّبنَي، َحىّت اات

، َوال َسلنَي، َحيحُث ال يَ لحَحُقَك الِحٌق، َوال يَ ُفوُقَك فاِئقٌ َواَرحَفَع َدَرجاِت الحُمرح 
َقَذَن بِ  تَ ن ح ُد هلِل الَّذي اسح َمح ِبُقَك ساِبٌق، َوال َيطحَمُع يف ِادحراِكَك طاِمٌع، َاْلح َك َيسح
 ََ ََلَرِة، َوَهداَن ِبَك ِمَن الضَّالَلِة، َونوََّرَن ِبَك ِمَن الظُّلحَمِة، َفَجزا  اي هللاُ ِمَن اهلح
 اِلَيحِه، َرُسوَل هللِا ِمنح َمب حُعوث اَفحَضَل ما جازى نَِبيَّاً َعنح اُمَِّتِه، َوَرُسوالً َعمَّنح اُرحِسلَ 
ِلَك، ُمسح  تَ بحِصراً اَبَيب اَنحَت َواُّمي اي َرُسوَل هللِا، ُزرحُتَك عارِفًا حِبَقَِّك، ُمِقرًّا ِبَفضح

َُدى الَّذي اَنحتَ ِبَضالَلِة َمنح خاَلَفَك َوخاَلَف اَ  َل بَ يحِتَك، عارِفاً اِبهلح  َعَليحِه، ابَِيب هح



لي َومال َوَوَلدي، اَََن ُاَصّلي َعَليحَك َكما َصلَّى هللاُ َعلَ  يحَك، اَنحَت َواُّمي َونَ فحسي َواَهح
اِصَلًة اَل انحِقطاَ  و َوَصّلى َعَليحَك َمالِئَرُتُه َواَنحِبياُؤُه َوُرُسُلُه، َصالًة ُمَتتاِبَعًة واِفَرًة ُمتَ 

ِل بَ يحِتَك الطَّيِّبنَي الطّاهِ  ريَن َكما هَلا َوال اََمَد َوال َاَجَل، َصلَّى هللاُ َعَليحَك َوَعلى اَهح
ُلُه .   اَن حُتمح اَهح

َعلح َجواِمَع َصَلواِتَك، َوَنواِمَي بَ رَكاِتَك،  : مّث ابس  كّفيك وقل اَللّ ُهمَّ اجح
اِتكَ  ليماِتَك وََكراماِتَك َوَرَْحاَوَفواِضَل َخريح ِتَك َوَصَلواِت ، َوَشراِئَف حتَِّياِتَك َوَتسح

َتَجبنَي، َوعِ  ََ َمالِئَرِتَك الحُمَقرَّبنَي، َواَنحِبياِئَك الحُمرحَسلنَي، َواَئِمَِّتَك الحُمن ح باِد
َرضنَي، َوَمنح َسبََّح َلَك اي َربَّ  ََ ِل السَّماواِت َواالح لحعاَلمنَي ِمَن االّصاِْلنَي، َواَهح

ََ َونَِبيَِّك َوَنذيِرََ  ََ َوَرُسوِلَك َوشاِهِد وَّلنَي َواالحِخريَن، َعلى ُُمَمَّد َعبحِد ََ االح
وَ  يَِّك َوَْنيِبَك َوَحبيِبَك َوَخليِلَك َوَصفيَِّك َوَصفح ِتَك َواَميِنَك َوَمريِنَك َوْنَِ

َِتَك َوَخريحِ ِخيَ رَ  يبِّ الرَّْححَِة، َوخازِِن ِتَك ِمنح َخلحِقَك، نَ َوخاصَِّتَك َوخاِلَصِتَك َوَرْحح
ََلَرِة ابِِذحِنَك، َودا ريحِ َوالحبَ رََكِة، َوُمنحِقِذ الحِعباِد ِمَن اهلح عيِهمح ِاىل الحَمغحِفَرِة، َوقاِئِد اخلَح
َعثاً، الَّذي غَ  ، اَوَِّل النَّبّينَي ميثاقاً، َوآِخرِِهمح َمب ح ِرََ َتُه يف حَبحِر مَ ديِنَك الحَقيِِّم اِبَمح سح

طريَِه، َرَجِة الرَّفيَعِه، َوالحَمرحتَ َبِة اخلَح َليَلِة، َوالدَّ َدعحَتُه  الحَفضيَلِة َوالحَمنحزَِلِة اْلح َواَوح
رححاِم الحُمَطهََّرِة، ُلطحفاً ِمنحَك َلُه َوحتََ  ََ صحالَب الطّاِهَرَة، َونَ َقلحَتُه ِمنحها ِاىَل االح ََ نُّناً االح

رَ ِمنحَك َعَليح  ِظِه َوِحياطَِتِه ِمنح ُقدح ِتَك َعيحناً ِه، ِاذح وَكَّلحَت ِلَصوحنِِه َوِحراَسِتِه َوِحفح
فاِح، َحىّت َرفَ عحَت بِ  ِر، َوَمعاِئَب السِّ ِه عاِصَمًة، َحَجبحَت هِبا َعنحُه َمداِنَس الحُعهح

يَ يحَت بِِه َميحَت الحِبالِد، اِبَنح َكَشفحتَ  نح نُوِر ِوالَدتِِه ظَُلَم عَ  َنواِظَر الحِعباِد، َوَاحح
َتُه ِبَشرَ  نحواِر، اَللّ ُهمَّ َفَرما َخَصصح ََ َت َحَرَمَك ِبِه ُحَلَل االح تاِر، َواَلحَبسح سح ََ ِف االح

َقَبِة الَعِظيحَمة، َصلِّ َعَليحِه َكما َويف ِر هِذِه الحَمن ح ،  هِذِه الحَمرحتَ َبِة الحَررُيَِة َوُذخح ََ ِد ِبَعهح
، َوَقَطَع َرِحَم الحُرفح َوبَ لََّغ رِساال ََ َل اْلحُُحوِد َعلى تَ وححيِد ِر يف ِاعحزاِز ِتَك، َوقاَتَل اَهح

سَُّه ديِنَك، َولَِبَس ثَ وحَب الحبَ لحوى يف جُماَهَدِة اَعحدآِئَك، َواَوحَجبحَت لَُه ِبُرلِّ اََذًى مَ 
َلُه َفض ًة تَ ُفوُق الحَفضاِئَل، َوَُيحِلُك هِبَا يلَ اَوح َكيحد َاَحسَّ بِِه ِمَن الحِفَئِة الَّيت حاَوَلتح قَ ت ح

َفى الزَّف حَرَة، َوََتَرََّ  الحُغصََّة، وَ  َرَة، َوَاخح سح َزيَل ِمنح َنواِلَك، َوَقدح َاَسرَّ اْلَح ملَح يَ َتَخ َّ اْلح
ِل بَ يحِتِه َصالًة تَ رحضاها هلَُ  ُيَك، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَليحِه َوَعلى اَهح ، َوبَ لِّغحُهمح ما َمثََّل َلهُ َوحح مح



ساًَن َورَ  اًل َوِاحح ًَة ِمّنا حتَِيًَّة َكثريًَة َوَسالماً، َوآتِنا ِمنح َلُدنحَك يف ُمواالهِتِمح َفضح ْحح
ِل الحَعظيِم .  راَنً، اِنََّك ُذو الحَفضح  َوُغفح

مثّ صّل أربع ركعات صالة الّزايرة بسالمني واقرأ فيها ما شئت ِمن الّسور، فاذا 
  : ح تسبيح الّزهراء )عليها السالم(وُقلفرغت فسبّ 

َلُموا اَن حُفَسُهمح اَللّ ُهمَّ اِنََّك قُ لحَت لَِنِبيَِّك ُُمَمَّد َصّلى هللاُ َعَليحه َوآلِِه: )َوَلوح اَن َُّهمح اِذح ظَ 
تَ غحَفَر هَلُُم الرَُّسوُل َلَوَجُدوا هللاَ تَ ّواابً َرحيم تَ غحَفُروا هللاَ َواسح ُضرح اً جاُءوََ فَاسح ( َوملَح َاحح

ِئ َعَملي، َزماَن َرُسوِلَك َعَليحِه َوآلِِه السَّالُم، اَللّ ُهمَّ َوَقدح ُزرحتُُه راِغبًا اتئِبًا ِمنح َسيِّ 
ه تَ غحِفرًا َلَك ِمنح ُذنُويب وُمِقرًّا َلَك هِبا َواَنحَت اَعحَلُم هِبا ِميّن، َوُمتَ َوجِّ ًا اِلَيحَك َوُمسح

َعلحين اَللّ ُهمَّ ِبُِ  بَِنِبيَِّك َنيبِّ  َِة َصَلواُتَك َعَليحِه َوآلِِه، فَاجح ََ الرَّْحح ِل بَ يحِتِه ِعنحَد َحمَّد َواَهح
نحيا َواالحِخَرِة َوِمَن الحُمَقرَّبنَي، اي ُُمَمَُّد اي َرُسوَل هللِا، ابَِيب َوجيهاً يف   اَنحَت َواُّمي الدُّ

َك َوَريّب لِيَ غحِفَر ل ُذنُويب، ِايّن اَتَ َوجَُّه ِبَك ِاَل هللِا َربِّ  اي َنيبَّ هللِا اي َسيَِّد َخلحِق هللِا،
َريّب، َويَ تَ َقبََّل ِميّن َعَملي، َويَ قحِضَي ل َحواِئجي، َفُرنح ل َشفيعًا ِعنحَد َربَِّك وَ 

ُؤوُل الحَموحىل َريّب، َونِعحَم الشَّفيُع اَنحَت اي ُُمَمَُّد، َعَليحكَ  ِل وَ  فَِنعحَم الحَمسح َعلى اَهح
 الطَّيَِّب بَ يحِتَك السَّالُم، اَللّ ُهمَّ َواَوحِجبح ل ِمنحَك الحَمغحِفَرَة َوالرَّْححََة َوالّرِزحَق الحواِسعَ 
، فَاَقَ رَّ الّناِفَع، َكما اَوحَجبحَت ِلَمنح اَتى نَِبيََّك ُُمَمَّداً َصَلواُتَك َعَليحِه َوآلِِه َوُهَو حَ  يُّ

تَ غحَفَر َلُه َرُسوُلَك َعَليحِه َوآلِِه السَّالُم، فَ َغَفرحَت لَ  َلُه ِبُذنُوبِهِ  َِتَك اي اَرحَحمح َواسح ُه ِبَرْحح
َ يََديحَك، َوَرِغبحُت اِلَ  ُت بَ نيح يحَك َعمَّنح الرّاِْحنَي، اَللّ ُهمَّ َوَقدح اَمَّلحُتَك َوَرَجوحُتَك َوُقمح

، َوَقدح اَمَّلحُت َجزيَل َثواِبَك، َواِ  ََ ُر ُمنحِرر، َواتِئبُ ِسوا  اِلَيحَك ممَّا يّن َلُمِقر  َغي ح
عحماِل اليتَّ تَ َقدَّمحَت اِ  ََ تَ َرفحُت، َوعاِئٌذ ِبَك يف هَذا الحَمقاِم ممّا َقدَّمحُت ِمَن االح َلَّ اق ح
ِهَك اَنح تُ  َها الحِعقاَب، َواَُعوُذ ِبَرَرِم َوجح َت َعَلي ح َتين َعنحها، َواَوحَعدح قيَمين فيها َونَ َهي ح
رار َوالحفَ  سح ََ تاُر، َوتَ بحُدو فيِه االح سح ََ َتُك فيِه االح ِزحِى َوالذُّلِّ يَ وحَم تُ هح ضاِئُح، َمقاَم اخلح

َرةِ َوالنَّداَمِة، يَ وحَم االحِفَرِة، يَ وحَم االحزَِفِة، سح يَ وحَم التَّغابُِن،  َوتَ رحَعُد فيِه الحَفراِئُص، يَ وحَم اْلَح
َزاِء، يَ وحماً كاَن ِمقحدارُُه ََخحسنَي اَلحَف َسَنة، يَ وحَم اليَ وحَم الحَفصحِل، يَ وحَم  َخِة، يَ وحَم اْلح ن َّفح

، يَ وحَم يَ ُقومُ  ِر، يَ وحَم الحَعَرضح بَ ُعَها الرّاِدَفُه، يَ وحَم النَّشح  الّناُس لَِربِّ تَ رحُجُف الرّاِجَفُة تَ ت ح



هِ  ِه َوبَنيِه، يَ وحَم َتَشقَُّق َواَبيِه َوصاِحَبتِ  الحعاَلمنَي، يَ وحَم يَِفرُّ الحَمرحُء ِمنح َاخيِه َواُمِّ
ناُف السَّماِء، يَ وحَم أَتيت ُكلُّ نَ فحس َُتاِدُل َعنح نَ فحِسها، يَ وحِم يُ َردُّ  رحُض َواَكح ََ وَن االح

وَن مح يُ نحَصرُ ِاىَل هللِا فَ يُ نَ بِّئُ ُهمح ِبا َعِمُلوا، يَ وحَم ال يُ غحين َموحىًل َعنح َموحىًل َشيحئًا َوال هُ 
شَّهاَدِة، إاّل َمنح َرِحَم هللُا اِنَُّه ُهَو الحَعزيُز الرَّحيُم، يَ وحَم يُ َردُّوَن ِاىل عاملِِ الحَغيحِب َوال

داِث ِسراعاً َكاَن َّهُ  جح ََ قُّ يَ وحَم ََيحُرُجوَن ِمَن االح مح ِاىل يَ وحَم يُ َردُّوَن ِاىَل هللِا َموحالُهُم اْلَح
ِطعنَي ِاىَل الّداِ  ِاىَل هللاِ ُنُصب يُوِفُضوَن، وََكاَن َّهُ  َتِشٌر ُمهح ، يَ وحَم الحواِقَعِة، مح َجراٌد ُمن ح

ِباُل َكالحِعهح  ِل، َوَتُروُن اْلح رحُض َرّجاً، يَ وحَم َتُروُن السَّماُء َكالحُمهح ََ ِن، يَ وحَم تَ رُجُّ االح
ُهوِد، يَ وحَم تَ  َأُل َْحيٌم َْحيماً، يَ وحَم الّشاِهِد َوالحَمشح  الحَمالِئَرُة َصّفاً ُرونُ َوال ُيسح

ِزين يف َصّفاً، اَللّ ُهمَّ ارحَحمح َموحِقفي يف ذِلَك الحيَ وحِم ِبَوحِقفي يف هَذا الحيَ وحِم، َوال ُُتح 
لِ  َعلح اي َربِّ يف ذِلَك الحيَ وحِم َمَع اَوح ياِئَك ذِلَك الحَموحِقِف ِبا َجنَ يحُت َعلى نَ فحسي، َواجح

َرةِ  ِل بَ يحِتِه َعَليحِهُم السَّالُم َُمحَشري، َوا ُمنحطََلقي، َويف ُزمح َعلح َحوحَضُه ُُمَمَّد َواَهح جح
َحىّت اَُفوَز حِبََسنايت،  بَِيميين َموحرِدي، َويف الحُغرِّ الحِرراِم َمصحَدري، َواَعحِطين ِكتايب 

َح بِِه ميزاين، َواَ  َر بِِه ِحسايب، َوتُ َرجِّ هي، َوتُ َيسِّ ِضَي َمَع الحفائِزيَن مح َوتُ بَ يَِّض بِِه َوجح
ََ الّصاِْلنَي ِاىل ِرضحواِنَك َوِجناِنَك اِل َه الحعاَلمنَي، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَُعوُذ بِ  َك ِمنح ِعباِد

الِيِق ِِبَريَريت، اَوح اَنح اَلح  َ َيَدِي اخلَح ِزحَي ِمنح اَنح تَ فحَضَحين يف ذِلَك الحيَ وحِم بَ نيح َقى اخلح
َ يت، اَوح اَنح ُتظحِهَر فيِه َسيِّئايت َعلى َحَسنايت، اَوح اَ َوالنَّداَمَة ُِبَطيئَ  نح تُ نَ ّوَِه بَ نيح

َر، اَللّ ُهمَّ  َر السَّت ح َو، السَّت ح َو الحَعفح ي، اي َكرمُي اي َكرمُي، الحَعفح الِئِق اِبْسح َواَُعوُذ ِبَك  اخلَح
راِر مَ  شح ََ قياِء وحِقفي، اَوح يفِمنح اَنح َيُروَن يف ذِلَك الحيَ وحِم يف َمواِقِف االح شح ََ  َمقاِم االح

َ َخلحِقَك َفُسقحَت ُكالًّ اِبَعحماهِلِمح ُزَمرَاً ِاىل َمنازهِِلِمح فَ  ُسقحين َمقامي، َوِاذا َمي َّزحَت بَ نيح
لِياِئَك الحُمتَّقنَي ِاىل َجّناتِ  َرِة اَوح ََ الّصاِْلنَي، َويف ُزمح َِتَك يف ِعباِد َك اي َربَّ ِبَرْحح

 .  الحعاَلمنيَ 

 اَلسَّالُم َعَليحَك اي َرُسوَل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَبشريُ  : مّث وّدعه وقل
راجُ  َ هللاِ  النَّذيُر، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها السِّ  الحُمنرُي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها السَّفرُي بَ نيح
َهُد اي َرُسوَل هللِا  َ َخلحِقِه، َاشح صحالِب الّشاُِمَِة، االح  اَنََّك ُكنحَت نُورًا يف َوبَ نيح ََ

َك ِمنح مُ  اِسها، َوملَح تُ لحِبسح اِهِليَّةُ ابَِْنح َك اْلح سح رححاِم الحُمَطهََّرِة، ملَح تُ َنجِّ ََ هَلَّماِت َواالح دح



ِل بَ يحتِ  ئِمَِّة ِمنح اَهح ََ َهُد اي َرُسوَل هللِا َايّن ُمؤحِمٌن ِبَك َواِبالح  ُموِقٌن كَ ثِياهِبا، وَاشح
ِل بَ يحِتَك اَعحالُم  ِئمََّة ِمنح اَهح ََ َهُد اَنَّ االح ِِبَميِع ما اَتَ يحَت ِبِه راض ُمؤحِمٌن، َوَاشح

نحيا، اَللّ ُهمَّ ال ََتحَعلحُه آِخرَ  ِل الدُّ ُدى، َوالحُعرحَوُة الحُوثقى، َواْلحُجَُّة َعلى اَهح ِد  اهلح الحَعهح
َتين فَِايّن َاشح ِمنح زايَرِة نَِبيَِّك َعَليحِه وَ  َهُد يف مَمايت َعلى ما آلِِه السَّالُم، َوِانح تَ َوف َّي ح

ََ ال َشريَك َلَك، وَ  َد َهُد َعَليحِه يف َحيايت اَنََّك اَنحَت هللاُ ال اِل َه إالّ اَنحَت َوحح اَنَّ َاشح
ِل بَ يحِتِه اَوح  ِئمَّةَ ِمنح اَهح ََ ََ َوَرُسوُلَك، َواَنَّ االح ََ َواَنحصاُرََ َوُحَجُجَك لِ ُُمَمَّداً َعبحُد ياُؤ

، َوُخزّاُن ِعلحِمَك،  ََ ، َواَعحالُمَك يف ِبالِد ََ َعلى َخلحِقَك، َوُخَلفاُؤََ يف ِعباِد
ِيَك، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوبَ لِّغح  ، َوَتراَِجَُة وحح ََ  ُروَح َوَحَفظَُة ِسرِّ

الماً، َوالسَّالُم ساَعيت هِذِه َويف ُكلِّ ساَعة حتَِيًَّة ِميّن َوسَ  نَِبيَِّك ُُمَمَّد َوآلِِه يف
ليمي عَ   َليحَك . َعَليحَك اي َرُسوَل هللِا َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، ال َجَعَلُه هللاُ آِخُر َتسح

قال الّشيخ يف املِصباح والّسيد يف َجال االسبو  يف ضمن أعمال يوم اْلمعة 
ة يف يوم اْلُمعة زايرة الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( واالئم : اعلم يستحبّ 

)عليهم السالم(، ورواي عن الّصادق )عليه السالم( : اّن من أراد أن يزور قرب 
رُسول هللا وقرب امري املؤمنني وفاطمة واْلسن واْلسني وقبور اْلجج )عليهم 

ظيفني وليخرج ثوبني نالسالم( وهو يف بلدة فليغتسل يف يوم اْلمعة وليلبس 
اىل فالة من االرض، وعلى رواية أخرى وليصعد سطحاً، مثّ يصّلي أربع ركعات 
  يقرأ فيهّن ما تيّسر من الّسور فاذا تشّهد وسّلم فليقم مستقبل القبلة وليقل :

ي َُّها النَّىبُّ الحُمرحَسُل، اَ  اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها النَّىبُّ َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَليحكَ 
بحطاِن الحمُ  راُء، َوالسِّ ى، َوالسَّيَِّدُة الزَّهح َتَجباِن، َوالحَوِصىُّ الحُمرحَتضى، َوالسَّيَِّدُة الحُرربح ن ح

َتَجُبوَن، ِجئحُت اِنحِقطاعاً اِلَيحُرمح َوِاىل آابِئرُ  َمناءُ الحُمن ح َُ عحالُم، َواالح ََ وحالُد االح ََ مح َواالح
، فَ َقلحيب َلُرمح ُمَسلٌِّم َوُنصحَريت َلُرمح َوَولَ  قِّ ََلِف، َعلى بَ رََكِة اْلَح ٌة، َحىّت دُِكُم اخلح  ُمَعدَّ

، ِايّن َلِمَن الحقائِلنَي ِبفَ  ، ُمِقر  َُيحُرَم هللاُ ِبديِنِه، َفَمَعُرمح َمَعُرمح ال َمَع َعُدوُِّكمح ِلُرمح ضح
رَ  َعِتُرمح، ال اُنحِرُر هلِل ُقدح  ِذي الحُملحِك ًة َوال اَزحُعُم إاّل ماشاَء هللُا ُسبححاَن هللاِ ِبَرجح



ائِِه ََجيُع َخلحِقِه، َوالسَّالُم َعلى اَرحواِحُرمح وَ  سادُِكمح، َوالحَمَلُروِت، ُيَسبُِّح هللاَ ابَِْسح َاجح
 َوالسَّالُم َعَليحُرمح َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه . 

 لّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( يبلغه سالمأقول : يف رواايت عديدة اّن ا
صّلني عليه حيثما كانوا، ويف اْلديث اّن ملراً من 

ُ
سلمني عليه، وصلوات امل

ُ
امل

ُُمَمَّد  َصلَّى هللُا َعلىاملالئرة قد وكّل على أن يرد على من قال من املؤمنني 
سول هللا اّن فالَنً اي ر  فيُقول يف جوابه : وعليك ، مثّ يقول امللك :َوآلِِه َوَسلََّم 

يقرَؤ الّسالم، فيقول رُسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( : وعليه الّسالم 
.  

ويف رواية معتربة اّن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( قال : َمن زار قربي بعد 
وفايت كان كمن هاجر اّل يف حيايت، فإن مل تستطيعوا أن تزوروا قربي فابعثوا 

الّسالم فانّه يبلغين، وقد وردت هلذا املعىن اخبار َجّة وَنن قد اثبتنا له  الّ 
 صلوات هللا عليه زايرتني اثنتني يف يوِم االثنني عند ذكر زايرات اُْلجج الطّاهرة
يف أاّيم االسُبو  فراجعها إن شئت وفُز بفضل الّزايرة هبما، وينبغي أن يصّلي 

 اْلُمعة ،  )عليه السالم(يف بعض ُخطبه يف يومِ عليه ِبا صّلى به أمري املؤمنني 
  كما يف كتاب الّروضة من الرايف :

ِه َوَسلُِّموا ِانَّ هللَا َوَمالِئَرَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ اي اَيُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَليح 
ليماً  مَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوحَتَنَّنح َعلى ُمَُ  اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوابِرَح ، َتسح

َت َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوَسلِّمح َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َكاَفحَضَل ما َصلَّيحَت َواب رَكح
َت َعلى اِبحراهيَم َوآِل اِبحراهيَم اِنََّك َْحيٌد جَميدٌ  عحِ  اَللّ ُهمَّ اَ  َوتَ َرْحَّحَت َوحَتَن َّنحَت َوَسلَّمح

َعلح ُمَُ  مَّدًا َوآَل ُُمَمًَّدا الحَوسيَلَة َوالشََّرَف َوالحَفضيَلَة َوالحَمنحزَِلَة الحَررُيََة، اَللّ ُهمَّ اجح
َعداً، وَ  الِئِق ُكلِِّهمح َشَرفًا يَ وحَم الحِقياَمِة، َواَق حَربَ ُهمح ِمنحَك َمقح اَوحَجَهُهمح ُُمَمَّد اَعحَظَم اخلَح

ََ يَ وحَم الح  ََ َمنحزَِلًة َوَنصيباً، اَللّ ُهمَّ اَعح ِعنحَد ِ  ُُمَمَّداً ِقياَمِة جاهًا َواَفحَضَلُهمح ِعنحَد
َر خَ  نا ِبِه َغي ح ِقح الِم، اَللّ ُهمَّ َوَاْلح سح َِ َرَف الحَمقاِم، َوِحباءَ السَّالِم، َوَشفاَعَة االح زااي َاشح

 قِّ آمنَي . َوال َنِكثنَي َوال َنِدمنَي َوال ُمَبدِّلنَي، اِل َه اْلحَ 



وستأيت يف آخر ابب الّزايرات صالة يصّلي هبا عليه وعلى آله )عليهم 
  . (السالم

ة البَقيع َعلَيِهم السَّالم   ِزياَرة اَئمَّ

اجملتىب، واالمام زين العابدين، واالمام ُمّمد الباقر، واالمام  أي االمام اْلسن
  . (جعفر الّصادق )عليهم السالم

فاعمل ِبا سبق من آداب الّزايرة من الغسل والرون على  اذا أردت زايرهتم
الّطهارة ولبس الثّياب الطّاهرة الّنظيفة والّتطّيب واالستئذان للّدخول وَنو ذلك 

  : وُقل أيضاً 

َ اَيحديُرمح، ليُل بَ نيح  َوالحُمضحِعفُ  اي َمواِلَّ اي اَبحناءَ َرُسوِل هللِا، َعبحدُُكمح َوابحُن اََمِتُرُم الذَّ
َتجرياً ِبُرمح، قاِصداً ِاىل حَ  ، َوالحُمعحَِتُِف حِبَقُِّرمح، جاءَُكمح ُمسح رُِكمح َرِمُرمح، يف ُعُلوِّ َقدح
اًل ِاىَل هللِا َتعاىل ِبُرمح، أَدحُخُل اي َمواِلَّ، أَدحخُ  ، ُمتَ َوسِّ ُل اي ُمتَ َقّراًِب ِاىل َمقاِمُرمح

لِياَء هللِا، أَدحُخُل اي َمالِئَرَة هللاِ  ََرِم الحُمقيمنيَ اَوح ُمحِدقنَي هِبَذا اْلح َُ َهِد  الح  هِبَذا الحَمشح
 . 

  : وادخل بعد اخلُشو  واخلُضو  ورّقة القلب وقّدم رجلك اليمىن وُقل

َرًة َوَاصياًل، َواْلحَ  ُد هلِل َكثرياً، َوُسبححاَن هللِا ُبرح َمح بَ ُر َكبرياً، َواْلح ُد هلِل الحَفرحِد َاهلُل اَكح مح
َّناِن الَّذي َمنَّ ِبطَ  الصََّمدِ  ِل الحَمّناِن، الحُمَتَطوِِّل اْلح َحِد الحُمتَ َفضِّ ََ وحلِِه، الحماِجِد االح

سانِِه، َوملَح جَيحَعلحين َعنح زايَرهِتِمح مَمحُنوعاً َبلح تَ   َطوََّل َوَمَنَح . َوَسهََّل زايرََة سادايت ابِِحح

  : ستدبر القبلة َوُقلمثّ اقِتب من قُبورهم املقّدسة واستقبلها وا

َل الت َّقحوى، اَلسَّالُم َعَليحرُ  ُدى، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اَهح اَي َُّها  مح اَلسَّالُم َعَليحُرمح اَِئمََّة اهلح
نحيا، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اَي َُّها الحُقّواُم يف الحرَبِيَِّة اِبلحِقسح ِ  اْلحَُجُج على ِل الدُّ ، اَلسَّالُم اَهح

َوِة، اَلسَّالُم َعَليحُرمح آَل َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اَ َعَليحرُ  َل الصَّفح َل مح اَهح هح
ُتمح َوَصبَ رحَُتح يف ذاِت هللِا، وَُكذِّ  َهُد اَنَُّرمح َقدح بَ لَّغحُتمح َوَنَصحح وى، َاشح ب حُتمح َواُسيَء النَّجح



ئِ  ََ َهُد اَنَُّرُم االح َتُدونَ اِلَيحُرمح فَ َغَفرحَُتح، َوَاشح ، َواَنَّ طاَعَتُرمح مَُّة الرّاِشُدوَن الحُمهح
ُق، َواَنَُّرمح َدعحَوَُتح فَ َلمح َُتابُوا، َواََمرحَُتح فَ لَ  دح ُروَضٌة، َواَنَّ قَ وحَلُرُم الصِّ مح ُتطاُعوا، َمفح

ِ هللِا يَ نحَسخُ  رحِض، ملَح َتزاُلوا ِبَعنيح ََ مح ِمنح َاصحالِب  رُ َواَنَُّرمح َدعائُِم الّديِن َواَرحكاُن االح
َهح  اِهِليَُّة اْلح ُرُم اْلح ُقُلُرمح ِمنح اَرححاِم الحُمَطهَّراِت، ملَح ُتَدنِّسح الُء، َوملَح ُكلِّ ُمطََّهر، َويَ ن ح
بَ ُتُرمح، َمنَّ ِبُرمح َعَليحنا َدايّ  ُتمح َوطاَب َمن ح واِء، ِطب ح هح ََ ُ االح ََ َرَح فيُرمح ِف ُن الّديِن، َتشح

ُُه، َوَجَعلَ َفَجَعَلُرمح يف ب ُ  َصاَلتَنا َعَليحُرمح  ُيوت اَِذَن هللُا اَنح تُ رحَفَع َويُذحَكَر فيَها اْسح
تارَُكُم هللُا لَنا، َوطَيََّب َخلحَقنا ِبا َمنَّ عَ  َليحنا ِمنح َرْححًَة لَنا وََكّفاَرًة ِلُذنُوبِنا، اِِذ اخح

، ديِقنا ِااّيُكمح، َوهذا َمقاُم ُمعحَِتِفنَي بَِتصح  ِواليَِتُرمح، وَُكّنا ِعنحَدُه ُمَسمِّنَي ِبِعلحِمُرمح
ت َ  الَص، َواَنح َيسح َتراَن َواَقَ رَّ ِبا َجىن َوَرجا ِبَقاِمِه اخلَح طَاَ َواسح َرَف َوَاخح نحِقَذُه َمنح َاسح
ُت اِلَيحُرمح  َلحرى ِمَن الرَّدى، َفُرونُوا ل ُشَفعاَء، فَ َقدح َوَفدح تَ نحِقُذ اهلح َرِغَب   ِاذح ِبُرمح ُمسح

بَ ُروا َعنحها ) َترح نحيا، َواُتََُّذوا آايِت هللِا ُهُزواً َواسح ُل الدُّ  ارفع رأسك اىل مثَعنحُرمح اَهح
ء السماء وقل:(  ُهو، َودائٌِم ال يَ لحُهو، َوُُميٌ  ِبُرلِّ َشىح اي َمنح ُهَو قائٌِم ال َيسح

تَ  َتين َوَعرَّف حَتين ِبا اََقمح ، َوَجِهُلوا ين َعَليحِه، ِاذح َلَك الحَمنُّ ِبا َوف َّقح ََ  َصدَّ َعنحُه ِعباُد
َتَخفُّوا حِبَقِِّه، َوماُلوا ِاىل ِسواُه، َفراَنتِ  ِمنحَك َعَليَّ َمَع اَقحوام  الحِمنَّةُ  َمعحرِفَ َتُه، َواسح

ََ يف َمقامي هذا مَ  ُد اِذح ُكنحُت ِعنحَد َمح َتين بِِه، فَ َلَك اْلح تَ ُهمح ِبا َخَصصح وراً ذحكُ َخَصصح
ُتوابً، َفال حَتحرِمحين ما َرَجوحُت، َوال ُُتَيِّبحين في ما َدَعوحُت، حِبُرحَمِة ُُمَمَّد َوآلِِه  َمرح

 الطّاِهريَن، َوَصلَّى هللاُ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد . 

مثّ اد ُ لنفسك ِبا تُريد ، وقال الّطوسي )رْحه هللا( يف الّتهذيب: مثّ صّل صالة 
  . ان ركعات أي صّل لرّل امام ركعتنيالّزايرة مث

وقال الّشيخ الّطوسي والّسيد ابن طاووس : اذا أردت أن توّدعهم )عليهم 
  : السالم( فُقل

تَ وحِدُعُرُم هللَا َواَق ح  ُدى َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَسح رَُأ َعَليحُرُم اَلسَّالُم َعَليحُرمح اَِئمََّة اهلح
ُتمح بِِه َوَدلَلحُتمح َعَليحِه، اَللّ السَّالَم، آَمّنا  تُ بحنا َمَع ابِِهلِل َواِبلرَُّسوِل، َوِبا ِجئ ح  ُهمَّ فَاكح
  . الّشاِهدينَ 



َ من زايرهتم،  مثّ اكثر من الّدعاء وسل هللا العود وأن ال ترون هذه آخر عهد
 والعالمة اجمللسي )رْحه هللا( قد أورد يف البحار زايرة مبُسوطة هلم )عليهم
السالم(، وَنن ُهنا قد اقتصرَن على ما مضى من زايرهتم فاّن أفضل الّزايرات 
هلم )عليهم السالم( هي الّزايرة اْلامعة االتية على ما صرّح به اجمللسي وغريه، 
ويف الباب االّول من الرتاب عند ذكر زايرات اْلجج الطّاهرة موزعة على 

لّثالثة يه السالم( وزايرة اخرى لالئمة اأاّيم االسُبو  قد اثبتنا زايرة للحسن )عل
االخرون ابلبقيع فال تغفل عنها، واعلم اَّن نورد لرّل من اْلجج الطّاهرين عند 
ذكر زايرته كيفّية الّصالة عليه سوى ائمة البقيع حيث اقتصرَن يف الصالة 
عليهم ِبا سيذكر يف آخر ابب الّزايرات فالحظها ُهناَ وثّقل ميزان حسناتك 

ّصالة عليهم، واعلم ايضًا اّن شّدة شوقي أَن املهجور الرسري اىل تلك ابل
املشاهد الشريفة تبعثين على أن اشغل خاطرى ابيراد عّدة ابيات تناسب املقام 
من القصيدة اهلائية للفاضل االوحد مادح آل اْحد حضرة الّشيخ االُزري 

الّشيخ  دين الفخامرضوان هللا عليه، وكان شيخ الفقهاء العظام خاَت اجملته
ُمّمد حسن صاحب اْلواهر يتمىّن على ما يروى عنه أن ترتب له القصيدة 
يف ديوان أعماله، ويسّجل كتاب اْلواهر يف ديوان اعمال االُزري قال )رْحه 

  هللا( :

دُ  َلَقها الحَوجح   َواَدحمى تِلحَك الحُعُيوَن ُبراها     ِانَّ تِلحَك الحُقُلوَب اَق ح

ُطُوِب ملَح يُ بحِك ِميّن كاَن اَنحرَ  َوى اَبحراها     ى اخلح َلًة لِرِن اهلح   ُمقح

 لَيحَس يَ قحوى َرضحوى َعلى ُملحَتقاها      ُكلَّ يَ وحم لِلححاِدثِت َعواد

الُص ِمن حُهنَّ إالّ  ِل طه     َكيحَف يُ رحَجى اخلَح   ِبِذمام ِمنح َسيِِّد الرُّسح

ائِِفنَي ِمنح ُكلِّ خَ  فاها     وحفَمعحِقُل اخلح فَ ُر الحُعرحِب ِذمًَّة اَوح   اَوح

َدُر الحِعلحِم لَيحَس إالّ َلَديحهِ  َتداها      َمصح  َخبَ ُر الحرائِناِت ِمنح ُمب ح



ُهَما الحُعُقوُل هُناها     فاَض لِلحَخلحِق ِمنحُه ِعلحٌم َوِحلحمٌ    َاَخَذتح ِمن ح

رح  ََ ِه السَّماواُت َواالح   ما نَ وََّهتح ِبُصبحح ذُكاهاُض كَ      نَ وََّهتح اِبْسِح

ِتالِف لُغاها      َوَغَدتح تَ نحُشُر الحَفضاِئَل َعنحهُ    ُكلُّ قَ وحم َعَلى اخح

َتطاَلتح  ِه الثَّرى فَاسح  الها فَ وحَق ُعلحوِيَِّة السَّما ُسفح      طَرَِبتح اِلْسِح

نحِبياءُ يف مَ      جاَز ِمنح َجوحَهِر الت ََّقدُِّس ذااتً  ََ   عحناهااتَهِت االح

راً    َفِهَي الصُّوَرُة الَّيت َلنح َتراها     ال َتُِلح يف ِصفاِت َاْححََد ِفرح

تَ قحصاها     َاىُّ َخلحق هلِل اَعحَظُم ِمنحهُ    َوُهَو الحغايَُة الَّيِت اسح

راً لَِبطحن ِ َظهح اِفَقنيح َتباها     قَ لََّب اخلح   فَ َرآى ذاَت َاْححَد فَاجح

ُت اَنحسى َلهُ  س َلسح   َقدح بَناها التُّقى فَاَعحال بِناها     َمنازَِل ُقدح

 اَِذَن هللاُ اَنح يُ َعزَّ ِْحاها      َورِجاالً اَِعزًَّة يف بُ ُيوت

  َكما ال يُريُد إالّ رِضاها      ساَدٌة ال تُريُد إالّ ِرَضى هللاِ 

ائِِه َْسّا     َخصَّها ِمنح َكمالِِه اِبلحَمعاين   هاَواِبَعحلى َاْسح

  خاِفيات ُسبححاَن َمنح اَبحداها     ملَح َيُرونُوا لِلحَعرحِش إالّ ُكُنوزاً 

َمة َقدح بَراها     َكمح هَلُمح أَلحُسٌن َعِن هللِا تُ نحيب   ِهَي اَقحالُم ِحرح

عحنُيُ الصَّحيحاُت تَ هحدي ََ ُفوَفة َعيحناها      َوُهُم االح   ُكلَّ َعنيح َمرح

ُم ابِِتِّباِ  ُهداها     ماءٌ ُعَلماٌء اَِئمٌَّة ُحرَ  َتِدى النَّجح   يَ هح

َمة َمنحظَراها     قاَدٌة ِعلحُمُهم َورَأُى ِحجاُهم َمعا ُكلِّ ِحرح   َمسح



رح  ََ  ِض السَّماواُت بَ عحَد نَ يحِل ِوالها      ما اابل َوَلوح اُهيَلتح َعَلى االح

 باُح الّزائر وَغيره ِذكر سائر الّزيارات في الَمدينة الّطيّبة نَقالً عن ِمص

زايرة ابراهيم ابن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( : تقف عند القرب 
  : وتقول

، اَلسَّالُم اَلسَّالُم َعلى َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعلى َنيبِّ هللِا، اَلسَّالُم َعلى َحبيِب هللاِ 
يِّ هللِا،   بحِن َعبحِد هللِا َسيِِّد اَلسَّالُم َعلى ُُمَمَّدِ َعلى َصِفىِّ هللِا، اَلسَّالُم َعلى ْنَِ

نحِبياِء، َوخاَتَِ الحُمرحَسلنَي، َوِخيَ رَةِ  ََ لى هللِا ِمنح َخلحِقِه يف اَرحِضِه َوَْسائِِه، اَلسَّالُم عَ  االح
لسَّالُم َعَليحنا اَ ََجيِع اَنحِبيائِِه َوُرُسِلِه، اَلسَّالُم َعَلى الشَُّهداِء َوالسَُّعداِء َوالّصاِْلنَي، 
اَلسَّالُم َعَليحَك  ،َوَعلى ِعباِد هللِا الّصاِْلنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َّتُ َها الرُّوُح الزّاِكَيةُ 

ُم َعَليحَك اَي َّتُ َها الن َّفحُس الشَّريَفُة، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َّتُ َها السُّاللَُة الطّاِهَرُة، اَلسَّال
يحَك اَيبحَن الَنيبِّ ةُ الزّاِكَيُة، اَلسَّالُم َعَليحَك اَيبحَن َخريحِ الحَورى، اَلسَّالُم َعلَ اَي َّتُ َها النََّسمَ 

جمحَتىب، اَلسَّالُم َعَليحَك اَيبحَن الحَمب حُعوِث ِاىل كافَِّة الحَورى، اَلسَّالُم َعَليحكَ  َُ  اَيبحَن الح
 َعَليحَك اَيبحَن الحُمَؤيَِّد راِج الحُمنري، اَلسَّالمُ الحَبشرِي النَّذيِر، اَلسَّالُم َعَليحَك اَيبحَن السِّ 

، اَلسَّالُم َعَليحكَ  انِّ اَيبحَن  اِبلحُقرآِن، اَلسَّالُم َعَليحَك اَيبحَن الحُمرحَسِل ِاىَل ااِلنحِس َواْلح
سَّالُم َعَليحَك لصاِحِب الرّايَِة َوالحَعالَمِة، اَلسَّالُم َعَليحَك اَيبحَن الشَّفيِع يَ وحَم الحِقياَمِة، اَ 

هَ  ُد اَنََّك َقِد اَيبحَن َمنح َحباُه هللُا اِبلحَرراَمِة، اَلسَّالُم َعَليحَك َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، َاشح
راَمُه اَوح ُيَرلَِّفَك َحاللَ  ُتَب َعَليحَك َاحح تاَر هللُا َلَك داَر اِنحعاِمِه قَ بحَل اَنح َيرح ُه اخح

دَّسًا ِمنح ُكلِّ اِلَيحِه طَيِّبًا زاِكيًا َمرحِضيًِّا طاِهرًا ِمنح ُكلِّ َْنَس، ُمقَ  َوَحراَمُه، فَ نَ َقَلكَ 
ََ َجنََّة الحَمأوى، َوَرفَ َعَك ِاىَل الدََّرجاِت الحُعلى، َوَصلَّى هللُا َعَليح  َك َدَنس، َوبَ وََّأ

بَ َر َمأُمولِهِ  ُ َرُسولِِه، َوتُ بَ لُِّغُه اَكح َعلح اَفحَضَل َصَلواِتَك  ،َصالًة تَ َقرُّ هِبا َعنيح اَللّ ُهمَّ اجح
ى بَ رَكاِتَك َواَوحفاها، َعلى َرُسوِلَك َونَِبيَِّك َوِخيَ َرِتَك ِمنح َخلحقِ  َك ُُمَمَّد َواَزحكاها، َواَّنح

َرتِِه  خاَتَِ النَِّبّينَي، َوَعلى َمنح َنَسَل ِمنح اَوحالِدِه الطَّيِّبنَي، َوَعلى َمنح َخلََّف ِمنح  ِعت ح
اَُلَك حِبَقِّ ُُمَمَّد صَ  َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح ِفيَِّك، الطّاِهريَن، ِبَرْحح

اً وحيايت هبم َواِبحراِهيَم َْنحِل نَِبيَِّك، اَنح ََتحَعَل َسعحيي هِبِمح َمشحروراً َوَذنحيب هَبم َمغفور 



مح َمرحِضيًَّة، َواُُموري ًة، َواَفحعاِل هبِِ سعيدة وعاقبيت هبم ْحيدة وحوائجي هبم َمقحِضيَّ 
ُعوَدًة، َوُشُؤوين هِبِمح َُمحُموَدًة، اَللّ ُهمَّ َوَاحِسنح ِلَ الت َّوحفيَق، َونَ فِّ  سح َعينِّ ُكلَّ هِبِمح َمسح

ِرينِّ ِجناَنَك، َوارح  ين َثواَبَك، َوَاسح َنحح قحين زُ َهّم َوضيق، اَللّ ُهمَّ َجنِّبحين ِعقاَبَك، َوامح
ِرَح ل يف صاِلح ُدعائي واِلَدىَّ َوَوَلدي َوََجيَع الحُمؤِمننيَ   ِرضحواَنَك َواَماَنَك، َوَاشح
محواَت اِنََّك َوِلُّ الحباِقياِت الّصاِْلاِت، آمنَي  ََ ُهمح َواالح ياَء ِمن ح حح ََ ُؤحِمناِت، االح

َوامل
 َربَّ الحعاَلمنَي . 

  . مثّ تسأل حوائجك وُتصّلي ركعتني

 ة فاِطمة بِنت اَسد واِلدة اَمير المؤمنين )عليه السالم( زيار

  : تقف عند قربها وتقول

 اَلسَّالُم َعلى َنيبِّ هللِا، اَلسَّالُم َعلى َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعلى ُُمَمَّد َسيِّدِ 
وَّلنَي، اَلسَّالمُ َعلى ُمَُ  ََ د َسيِِّد االحِخريَن، مَّ الحُمرحَسلنَي، اَلسَّالمُ َعلى ُُمَمَّد َسيِِّد االح

 َوَرْححَُة هللِا اَلسَّالُم َعلى َمنح بَ َعَثُه هللُا َرْححًَة لِلحعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها النَّيبُّ 
اُِشِيَِّة، اَلسَّالُم َعَليحِك اَي َّت ُ  ّديَقُة َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى فاِطَمَة بِنحِت َاَسد اهلح َها الصِّ

تُ َها الحَررُيَةُ الرَِّضيَُّة، َمرحِضيَُّة، اَلسَّالمُ َعَليحِك اَي َّتُ َها التَِّقيَّةُ النَِّقيَُّة، اَلسَّالمُ َعَليحِك اَي َّ الح 
ِد اَلسَّالُم َعَليحِك اي كاِفَلَة ُُمَمَّد خاَتَِ النَِّبّينَي، اَلسَّالُم َعَليحِك اي واِلَدَة َسيِّ 

اَتَِ النَّبّينَي، َليحِك اي َمنح َظَهَرتح َشَفَقُتها َعلى َرُسوِل هللِا خالحَوِصّينَي، اَلسَّالُم عَ 
منِي، اَلسَّالُم َعَليحِك َوَعلى رُ  ََ وِحِك اَلسَّالُم َعَليحِك اي َمنح تَ رحبِيَ ُتها ِلَوىِلِّ هللِا االح

َِ َوَرْححَُة هللِا َوب َ  َهُد اَنَِّك َر َوَبَدِنِك الطّاِهِر، اَلسَّالُم َعَليحِك َوَعلى َوَلِد كاتُُه، اَشح
ِت يف َمرحضاِت هللِا، َوابَلغحِت يف تَ َهدح مانََة، َواجح ََ َسنحِت الحِرفاَلَة، َواَدَّيحِت االح  َاحح

ِقِه، ُمعحَِتَِفةً بِنُ بُ وَّتِهِ  ِظ َرُسوِل هللِا، عارَِفةً حِبَقِِّه، ُمؤحِمَنةً ِبِصدح تَ بحِصَرًة بِِنعحَمِتِه،  ِحفح ، ُمسح
َمِتِه، ُُمحتارَ كاِفَلًة بِ  ِسِه، واِقَفًة َعلى ِخدح ِفَقًة َعلى نَ فح َهُد تَ رحبَِيِتِه، ُمشح ًة رِضاُه، َوَاشح

دحايِن، راِضَيًة َمرحِضيًَّة طاهِ  ََ َرِف االح اِن َوالَّتَمسُِّك ابَِشح ُيح َِ رًَة اَنَِّك َمَضيحِت َعَلى االح
، َوَجَعَل اْلحَ زَِكيًَّة َتِقيًَّة نَِقيًَّة، فَ َرِضَي هللُا َعنحِك وَ  َِ َِ اَللّ ُهمَّ اَرحضا نََّة َمنحزَِلِك َوَمأوا

َوال حَتحرِمحين  َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوان حَفعحين ِبزايَرهِتا، َوثَ بِّتحين َعلى َُمَبَِّتها،



ئِمَِّة ِمنح ُذرِّيَِّتها، َوارحزُقحين ُمرافَ َقَتها، َواحح  ََ رحين َمَعها َوَمَع شُ َشفاَعَتها، َوَشفاَعَة االح
ِد ِمنح زايَريت ِااّيها، َوارحزُقحيِن  الحَعوحَد  اَوحالِدَها الطّاِهريَن، اَللّ ُهمَّ ال ََتحَعلحُه آِخَر الحَعهح

َرهِتا، َواَدحِخلحين ُشرحين يف ُزمح َتين فَاحح َتين، َوِاذا تَ َوف َّي ح  يف َشفاَعِتها، اِلَيحها اََبداً ما اَب حَقي ح
َِتكَ  ََ َوَمنحزِلََتها َلَديحَك، اِ  ِبَرْحح غحِفرح ل َوِلواِلَدىَّ اي اَرحَحَم الرّاِْحِنَي، اَللّ ُهمَّ حِبَقِّها ِعنحَد

نحيا َحَسَنًة َويف االحِخَرِة َحَسنَ  ًة َوِقنا َوِْلَِميِع الحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت، َوآتِنا يف الدُّ
َِتَك َعذاَب الّناِر .   ِبَرْحح

  : ركعتني للّزايرة وتدُعو ِبا تشاء وتنصرف مثّ تصّلي

 زيارة حمزة )رضي هللا عنه( في اُحد

  تقول عند قربه اذا مضيت لزايَرته :

َر اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعمَّ َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي  َخي ح
َهُد اَنََّك قَ  الشَُّهداِء، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َاَسدَ  َت يف هللِا َوَاَسَد َرُسولِِه، َاشح دح جاَهدح

َت َرُسوَل هللاِ َصلَّى هللاُ َعَليحِه وَ  َت بِنَ فحِسَك، َوَنَصحح آلِِه، وَُكنحَت هللِا َعزََّوَجلَّ، َوُجدح
ُتَك ُمتَ َقّرابً اِ   َرُسوِل هللِا َصلَّى ىلفي ما ِعنحَد هللِا ُسبححانَهُ راِغباً، ابَِيب اَنحَت َواُّمي اَتَ ي ح

َص نَ فحسي، هللُا َعَليحِه َوآلِِه ِبذِلَك راِغبًا اِلَيحِك يف الشَّفاَعِة، اَب حَتغي بِزايَرِتَك َخال
َتَحقَّها ِمثحلي ِبا َجنَ يحُت َعلى نَ فحسي، هاراًِب ِمنح ُذنُو  يبَ ُمتَ َعوِّذًا ِبَك ِمنح َنر اسح

ري، ُتها َعلى َظهح َتطَب ح ُتَك ِمنح ُشقَّة بَعيَدة َفزِعاً اِلَيحَك َرجاَء َرْححَِة َريّب، اَتَ ي ح  الَّيت احح
َخ َ  ري ُذنُويب، َواَتَ يحُت ما َاسح قَ َرتح َظهح ََ َرقَ َبيت ِمَن الّناِر، َوَقدح اَوح  َريّب، طالِباً َفرا

َل بَ يحِت الرَّْححَ  ًا ل ِمنحُرمح اَهح ، َفُرنح ل َشفيعًا يَ وحَم ةِ َوملَح َاِجدح َاَحًدا اَف حزَُ  اِلَيحِه َخريح
ُروابً، َوَسَربحُت عَ  ُتَك َمرح ب حَريت فَ قحري َوحاَجيت، فَ َقدح ِسرحُت اِلَيحَك َُمحُزوَنً، َواَتَ ي ح
َرداً، َواَنحَت ممَّنح اََمَرين هللُا ِبِصَلِتِه، َوَحثَّ  ََ ابِكياً، َوِصرحُت اِلَيحَك ُمفح ين َعلى ِعنحَد

ِلِه، َوَهداين ِْلُبِِّه، َوَرغََّبين يف الحوِفاَدِة اِ ِبرِِّه، َوَدلَّين َعل ََمين طََلَب ى َفضح لَيحِه، َواهلح
قى َمنح تَ َوالُّكمح، َوال ََييُب َمنح ااتكُ  ُل بَ يحت ال َيشح َواِئِج ِعنحَدُه، اَن حُتمح اَهح مح، َوال اْلح

َعُد َمنح عاداُكمح .  واُكمح َوال َيسح  ََيحَسُر َمنح يَ هح



 تقولتقبل القبلة وتصّلي ركعتني للّزايرة وبعد الفراغ تنرّب على القرب و مثّ تس

:  

َِتَك بُِلُزو  مي لَِقربحِ َعمِّ اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، اَللّ ُهمَّ ِايّن تَ َعرَّضحُت لَِرْحح
َمِتَك وَ  ثُ ُر سَ نَِبيَِّك َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه لُِيجرَيين ِمنح نِقح ِتَك يف يَ وحم َترح َخِطَك َوَمقح

، َوَُتاِدُل َعنح نَ فحِسها، فَِانح ت َ  َغُل ُكلُّ نَ فحس ِبا َقدََّمتح صحواُت، َوَتشح ََ رحَْححيِن فيِه االح
َرُة َعلى َعبح  ِدِه، َوال الحيَ وحَم َفال َخوحٌف َعَليَّ َوال ُحزحٌن، َوِانح تُعاِقبح َفَموحىًل لَُه الحُقدح

رِفحين ِبَغريحِ حاَجيت، فَ َقدح َلِصقحُت بِ ُُتَيِّبح  َقربحِ َعمِّ نَِبيَِّك، ين بَ عحَد الحيَ وحِم، َوال َتصح
َِتَك، فَ تَ َقبَّلح ِميّن، وَ  ُعدح حِبِلحِمَك َوتَ َقرَّبحُت ِبِه اِلَيحَك ابحِتغاَء َمرحضاِتَك، َوَرجاَء َرْحح

لي، َوِبرَأفَِتَك َعلى ِجنايَِة نفحسي، فَ قَ  ، َوما َاخاُف اَنح دح َعظَُم ُجرحميَعلى َجهح
ساِب، فَانحظُِر الحيَ وحَم تَ َقلُّىِب َعلى قَ ربحِ َعمِّ  نَِبيَِّك،  َتظحِلَمين َولِرنح َاخاُف ُسوَء اْلِح
ال حَتحُجََبَّ فَِبِهما ُفرَّين ِمَن الّناِر َوال ُُتَيِّبح َسعحيي، َوال يَ ُهوَننَّ َعَليحَك ابحِتهال، وَ 

ُروب َوَُمحُزو َعنحَك َصوحيت ِلبحين ِبَغريحِ َحواِئجي، اي ِغياَث ُكلِّ َمرح ن، َواي ، َوال تَ قح
ََلَرِة، َفَصلِّ َعلى ِرِف َعَلى اهلح اِن الحَغريِق الحُمشح ريح ُُمَمَّد  ُمَفّرِجًا َعِن الحَملحُهوِف اْلَح

قى بَ عحَدها اََبداً، وَ  َضرُّعي َوَعب حَريت ارحَحمح تَ َوآِل ُُمَمَّد، َوانحظُرح ِاَلَّ َنظحَرًة ال َاشح
 ََ َر الَّذي ال يُ عحطيِه َاَحٌد ِسوا َي ح ، َوحَتَرَّيحُت اخلح ََ ، َفال َوانحِفرادي، فَ َقدح َرَجوحُت رِضا

َرُة َعلى َعبحِدِه، َوَجزائُِه بِ  ُسوِء ِفعحِلِه، تَ ُردَّ اََملي، اَللّ ُهمَّ ِانح تُعاِقبح َفَموحىًل َلُه الحُقدح
ي َوِوفاَديت، فَ َقدح الحيَ وحَم، َوال َتصحرِفحين ِبَغريحِ حاَجيت، َوال ُُتَيََِّبَّ ُشُخوص َفال َاخيََبَّ 

َل وَ  هح ََ ُت نَ َفَقيت، َواَت حَعبحُت َبَدين، َوَقطَعحُت الحَمفازاِت، َوَخلَّفحُت االح الحماَل اَن حَفدح
ُت ِبَقربحِ  ََ َعلى نَ فحسي، َوُلذح  َعمِّ نَِبيَِّك َصلَّى هللاُ َوما َخوَّلحَتين، َوآثَ رحُت ما ِعنحَد

لي ، َوِبرَأفَِتَك َعَليحِه َوآلِِه، َوتَ َقرَّبحُت ِبِه ابحِتغاَء َمرحضاِتَك، فَ ُعدح حِبِلحِمَك َعلى َجهح
َِتَك اي َكرمُي اي َكرمُي .   َعلى َذنحيب، فَ َقدح َعظَُم ُجرحمي ِبَرْحح

قال فخر من أن يذكر و  أقول : فضائل ْحزة سالم هللا عليه وفضل زايرته اكثر
احملّققني )رْحه هللا( يف الّرسالة الفخريّة يستحّب زايرة ْحزة )رضي هللا عنه( 
وابقي الّشهداء ابُحد ملا روي عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( انّه قال : 

  من زارين ومل يزر عّمي ْحزة فقد جفاين .



ن اّن مصائب سّيدة الّنسوا وأقول : ايّن قد ذكرت يف كتاب بيت االحزان يف
فاطمة صلوات هللا عليها كانت ُترج يومي االثنني واخلميس من كّل اسبو  
بعد وفاة أبيها اىل زايرة ْحزة وابقي ُشهداء اُحد، فتصّلي هناَ وتدعو اىل أن 
توفّيت، وقال ُمُمود بن لبيد: اهّنا كانت أتيت قرب ْحزة وتبري هناَ، فلّما كان 

م أتيت قرب ْحزة فوجدهتا تبري هناَ فأمهلتها حىّت سرنت يف بعض االايّ 
فأتيتها وسّلمت عليها وقلت : اي سّيدة الّنسوان قد وهللا قطّعت أنياط قليب 
من ُبرائِك ، فقالت : اي أاب عمرو وُيّق ل البراء فلقد أصبت ُبري االابء 

ول هللا مثّ سُ رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( مّث قالت : واشوقاه اىل ر 
  أنشدت تقول :

ثَ ُر      ِاذا ماَت يَ وحماً َميٌِّت َقلَّ ذِكرُهُ  ُر َايب ُمذح ماَت َوهللِا اَكح  َوذِكح

وقال الّشيخ املفيد : وكان رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( أمر يف حياته 
عليها ) بزايرة قرب ْحزة )عليه السالم( وكان يلّم به وابلّشهداء ومل تزل فاطمة

السالم( بعد وفاته )صلى هللا عليه وآله وسلم( تغدو اىل قربه وتَ ُروح واملسلُمون 
  يَنتابُوَن على زايرتِِه وُمالَزَمِة َقربه .

 ِزيارة قبُور الشَُّهداء رضوان هللا َعليهم بِاُُحد 

  : تقول يف زايرهتم

ُُمَمَّد بِن َعبحِدهللِا،  ، اَلسَّالُم َعلىاَلسَّالُم َعلى َرُسول هللِا، اَلسَّالُم َعلى َنيبِّ هللاِ 
ِل بَ يحِتِه الطّاِهريَن، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اَي َُّها الشَُّهداُء الحُمؤحِمنُ  وَن، اَلسَّالُم َعلى اَهح
َل بَ يحِت االحُياِن َوالت َّوححيِد، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَنحصاَر د  يِن هللاِ اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَهح
قحىَب الّداِر، َواَنحصاَر َرُسولِِه َعَليحِه َوآلِِه السَّالُم، َسالٌم َعَليحُرمح ِبا َصبَ رحَُتح فَِنعحَم عُ 

َهُد اَنَُّرمح َقدح جاهَ  تارَُكمح ِلديِنِه، َواصحطَفاُكمح لَِرُسولِِه، َوَاشح َهُد اَنَّ هللَا اخح َُتح يف َاشح دح
تُ  َُتح ابَِ هللِا َحقَّ ِجهاِدِه، َوَذبَ ب ح َهُد مح َعنح ديِن هللاِ َوَعنح نَِبيِِّه، َوُجدح ن حُفِسُرمح ُدونَُه، َوَاشح

سح  َِ ِلِه اَنَُّرم قُِتلحُتمح َعلى ِمنحهاِج َرُسوِل هللِا، َفَجزاُكُم هللاُ َعنح نَِبيِِّه َوَعِن االح الِم َواَهح



وانِ  َزاِء، َوَعرَّفَنا ُوُجوَهُرمح يف َُمَلِّ ِرضح راِمِه، َمَع النَِّبّينَي ِه، َوَموحضِ اَفحَضَل اْلح ِع اِكح
َهُد اَنَُّرمح ِحزحبُ  ّديقنَي َوالشَُّهداِء َوالّصاِْلنَي َوَحُسَن اُولِئَك َرفيقاً، اَشح  هللِا، َوالصِّ

ياءٌ  ُهمح اَ َواَنَّ َمنح حارََبُرمح فَ َقدح حاَرَب هللَا، َواَنَُّرمح ِلَمَن الحُمَقرَّبنَي الحفائِزيَن الَّذينَ  حح
ُتُرمح ِعنحَد َرهبِِّمح يُ رحَزُقوَن، فَ َعلى َمنح قَ تَ َلُرمح َلعحَنُة هللِا َوالحَمالِئَرِة َوالّناِس َاَجحَ  عنَي، اَتَ ي ح
َل الت َّوححيِد زائِراً، َوحِبَقُِّرمح عارِفاً، ِوِبزايرَِتُرمح ِاىَل هللِا ُمتَ َقّرابً، َوِبا َسَبَق ِمنح  اي اَهح

عح  ََ َُتهُ وَ َشريِف االح فحعاِل عاِلماً، فَ َعَليحُرمح َسالُم هللِا َوَرْحح ََ بَ رَكاتُُه، ماِل َوَمرحِضيِّ االح
مح، َوثَ بِّتحين َعلى َوَعلى َمنح قَ تَ َلُرمح َلعحَنُة هللِا َوَغَضُبُه َوَسَخطُُه، اَللّ ُهمَّ ان حَفعحين ِبزايَرهتِِ 

تَ ُهمح عَ  ، َوتَ َوفَّين َعلى ما تَ َوف َّي ح ِدِهمح تَ َقرِّ داِر  َليحِه، َواَجحَعح بَ يحينَقصح نَ ُهم يف ُمسح َوبَ ي ح
َهُد اَنَُّرمح لَنا فَ َرٌط َوََنحُن ِبُرمح الِحُقوَن .  َِتَك، َاشح  َرْحح

 وترّرر سورة ِاَّن اَن حزَلحناُه يف لَيَلِة الحَقدِر ما َتّرنت، وقال البعض: تصّلي عند كلّ 
  . مزور ركعتني وترجع ان شاء هللا تعاىل

 ِذكُر الَمساجد الُمعّظمة بالمدينَة المنّورة 

منها مسجد قبا اّلذي اّسس على الّتقوى من اّول يوم، وروي اّن من ذهب 
حّية اليه فصّلى فيه ركعتني رجع بثواب العمرة فأمض اليه َوصّل فيه ركعتني للت

ابلّسالم  حوسّبح تسبيح الّزهراء )عليها السالم( مثّ زر ابلّزايرة اْلامعة اّليت تفت
وقد جعلناها أوىل الّزايرة اْلامعة وستأيت يف أواخر الباب ان  ،على أولياء هللا

ء شاء هللا، مثّ اد  هللا وقل :  ل وايراُده هنا وهو دعاء طوياي كائِناً قَ بحَل ُكلَّ َشىح
ينايف ما نبغيه من االختصار فليطلبه من شاء من مزار البحار، وتصّلي يف 

 يم أي غرفة اّم ابراهيم ابن رُسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(مشربة اّم ابراه
وقد كانت هناَ مسرن رُسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( ومصالّه، 
وكذلك يف مسجد الفضيخ وُهو قريب من مسجد قبا وُيسّمى ايضًا مسجد 
 لرّد الّشمس، ويف مسجد الفتح أيضًا وتسّمى أيضًا ِبسجد االحزاب . وقُ 

ُروبنَي، َواي جُمي اذا فرغت من الّصالة يف مسجد الفتح : َب َدعحَوِة اي َصريَخ الحَمرح
ِشفح َعيّن ُضّري َوََهّي وََكرحيب َوَغّمي كَ  ُمومنَي، اكح ما  الحُمضحطَرّيَن، َواي ُمغيَث الحَمهح



َتُه هَ  َت َعنح نَِبيَِّك َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه ََهَُّه، وََكَفي ح ِفين ما وح َكَشفح َل َعُدّوِِه، َواكح
نحيا َواالحِخَرِة، اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  ِر الدُّ  َاََهَّين ِمَن أَمح

وتّصّلي ما استطعت يف دار االمام زين العابدين ودار االمام جعفر الّصادق 
)عليهما السالم( ويف مسجد سلمان ومسجد أمري املؤمنني )عليه السالم( 

  مسجد املباهلة وتدُعو ِبا تشاء ان شاء هللا تعاىل .احملاذي قرب ْحزة و 

 الَوداع 

اذا أردت أن ُترج من املدينة فاغتسل وامض اىل قرب الّنيب )صلى هللا عليه وآله 
  وسلم( واعمل ما كنت تعمله ِمن قبل مثّ وّدعه وُقل :

تَ رحع تَ وحِدُعَك هللَا َوَاسح  َواَق حرَُأ َعَليحَك السَّالُم، يكَ اَلسَّالُم َعَليحَك اي َرُسوَل هللِا، َاسح
ِد ِميّن لِزايرَِة  آَمنحُت اِبهلِل َوِبا ِجئحَت بِِه َوَدلَلحَت َعَليحِه، اَللّ ُهمَّ ال ََتحَعلحُه آِخَر الحَعهح

َهُد يف مَمايت َعلى ما شَ  َتين قَ بحَل ذِلَك فَِايّن َاشح ُت َعَليحِه قَ ربحِ نَِبيَِّك، فَِانح تَ َوف َّي ح ِهدح
ََ َوَرُسوُلَك َصلَّى هللاُ َعَليح يف   . ِه َوآلِهِ  َحيايت اَنح ال اِلَه إالّ اَنحَت َواَنَّ ُُمَمَّداً َعبحُد

وقال الّصادق )عليه السالم( ليونس بن يعقوب : ُقل يف ودا  الّنيب )صلى هللا 
ليمي آ َصلَّى هللاُ َعَليحَك، السَّالُم َعَليحَك ال َجَعَلهُ هللاُ  (عليه وآله وسلم ِخَر َتسح

  . َعَليحكَ 

 أقول : قد قلنا يف كتاب هديّة الزّائرين عند بيان ما ينبغي أن يصنع زّوار

املدينة الطّيبة اّن ِمن مهام االمور أن يغتنموا الفرصة ما أقاموا يف املدينة املعّظمة، 
 فيرثروا من الّصالة يف مسجد الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( فاّن الّصالة
فيه تعدل عشرة آالف صالة يف غريه من املواِضع، وأفضل االماكن فيه مسجد 

واعلم انّه قال شيخنا يف التحّية : اّن موضع  ،الّروضة وهو بني القرب واملنرب
جسد نبّينا واالئمة صلوات هللا عليهم أَجعني يف االرض أشرف من الرعبة 

 حديث هيد يف القواعد، ويفاملعّظمة ابتّفاق َجيع الفقهاء كما صرّح به الشّ 
حسن عن اْلضرمي قال : أمرين الّصادق )عليه السالم( : أن أكثر من 



الّصالة يف مسجد الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( ما امرنتين الّصالة وقال 
  : انّه ال يتيّسر لك دائماً اْلُضور يف هذه الُبقعة الّشريفة اخل .

( يف الّتهذيب بسند معترب عن مرازم عن وروى الّشيخ الّطوسي )رْحه هللا
عند االساطني  الّصادق صلوات هللا وسالمه عليه قال : الّصيام ابملدينة والقيام

ليس ِبفروض ولرن من شآء فليصم فانّه خري له اَّّنا املفروض الّصلوات اخلمس 
وصيام شهر رمضان، فاكثروا الّصالة يف هذا املسجد ما استطعتم فانّه خري 

واعلموا اّن الّرجل قد يرون كّيساً يف أمر الّدنيا فيقال : ما أكيس فالَنً لرم، 
فريف من كاس يف أمر آخرته، وكّرر ما امرنتك يف كّل يوم زايرة الّنيب )صلى 
هللا عليه وآله وسلم( وكذلك زايرة أئمة البقيع )عليهم السالم( وسّلم على الّنيب 

ا صَر على حجرته، وراقب نفسك م)صلى هللا عليه وآله وسلم( مهما وقع ب
دمت يف املدينة، وُصن نفسك من املعاصي واملظامل، وتدبّر يف شرف تلك 
املدينة وال سّيما مسجدها مسجد الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم(، فتلك 
البقا  هي مواضع أقدام الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم(وقد ترّدد الّنيب )صلى 

لم( يف مسالك هذه املدينة وأسواقها وصّلى يف مسجدها، هللا عليه وآله وس
وهناَ موضع الوحي والّتنزيل، وكان يهب  فيها جربئيل واملالئرة املقرّبون، 

  ولنعم ما قيل :

يُل يف َعَرصاهِتا   َوهللاُ َشرََّف اَرحَضها َوَْساَءها     اَرحٌض َمشى ِجربح

دة ملسجد وخاّصة على الّساوتصّدق ما استطعت يف املدينة وال سّيما يف ا
وذريّة الّرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم( فاّن هلا ثوااًب جزياًل وأجرًا عظيماً، 
وقال العالمة اجمللسي )رْحه هللا(: يف رواية معتربة اّن درَهًا يتصّدق هبا فيها 
يعدل عشرة آالف درهم يف غريها، وجاور املدينة الطّّيبة ان أمرنتك فاهّنا 

  ة، وقد ورد يف فضلها أحاديث مستفيضة .مستحبّ 

ثَهُ  اً اِبلحَمديَنِة َغي ح ُن اِبلحبَ رَكاتِ  فَ َقدح َحلَّ      َسَقى هللاُ قَ ربح مح ََ   فيِه االح



ُدى َصّلى َعَليحِه َمليُرهُ    اتِ َوبَ لََّغ َعّنا ُروَحُه التَُّحف     َنيبُّ اهلح

َتِدراتِ َوال     َوَصّلى َعَليحِه هللاُ ما َذرَّ شارِقٌ    َحتح ُْنُوُم اللَّيحِل ُمب ح

  

 : الفَصُل الّرابِعْ 

 في فَضِل ِزيارة َموالنا أميُر المؤِمنين )عليه السالم( َوكيفيّتها وفيه عدّة مطالب : 

 : (المطلب االّول : في فضل زيارته )عليه السالم

دق اروى الّشيخ الّطوسي )رْحه هللا( بسند صحيح عن ُمّمد بن ُمسلم عن الصّ 
صلوات هللا وسالمه عليه قال : ما خلق هللا خلقاً اكثر من املالئرة، وانّه لينزل  

ملك فيأتون البيت املعُمور، فيطوفون به فاذا هم طافوا  كّل يوم سبعون ألف
به طافوا ابلرعبة، فاذا طافوا هبا أتوا قرب الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( 

 أتوا قرب  املؤمنني )عليه السالم( فسّلموا عليه، مثّ فسّلموا عليه، مثّ أتوا قرب أمري
اْلسني )عليه السالم( فسّلموا عليه، مثّ عرُجوا وينزل مثلهم أبداً اىل يوم القيامة، 
مثّ قال : َمن زار امري املؤمنني )عليه السالم( عارفاً حبّقه أي وهو يعِتف ابمامته 

اً غري متجرّب عليه وآله وسلم( حقّ  َووجوب طاعته وانّه اخلليفة للّنيب )صلى هللا
وال متررّب، كتب هللا له أجر مائة ألف شهيد، وغفر هللا له ما تقّدم من ذنبه 
وما أتّخر، وبعث من االمنني، وهّون عليه اْلساب، واستقبله املالئرة، فاذا 
  انصرف اىل منزله فان مرض عاُدوه، وإن مات تبعوه ابالستغفار اىل قربه .

يد عبد الررمي بن طاووس )رْحه هللا( يف فرحة الغّري عنه )عليه وروى السّ 
السالم( قال : َمن زار امري املؤمنني صلوات هللا وسالمه عليه ماشياً كتب هللا 
له برّل خطوة حّجة وعمرة، فإن رجع ماشياً كتب هللا له برّل خطوة حّجتني 

  وعمرتني .



 ن مارد : اي ابن مارد َمن زاروروي عنه )عليه السالم( ايضًا انّه قال الب

جّدي عارفاً حبّقه كتب هللا له برّل خطوة حّجة مقُبولة وعمرة مربورة ، اي ابن 
مارد وهللا ما يطعم هللا الّنار قدمًا غربت يف زايرة امري املؤمنني )عليه 
 السالم(ماشيًا كان أو راكباً، اي ابن مارد اكتب هذا اْلديث ِباء الّذهب

.  

عنه )عليه السالم( قال : َنن نقول بظهر الروفة قرب ال يُلوذ به  وروي ايضاً 
  ذو عاهة ااّل شفاه هللا .

أقول : يظهر من أحاديث معتربة اّن هللا تعاىل قد جعل قبور امري املؤمنني 
)عليه السالم( وأوالده الطّاهرين صلوات هللا عليهم اَجعني معاقل اخلائفني، 

ااّل وفرّج هللا عنه،  الهل االرض، ما زارها مغموم ومالجيء املضطرّين، واماَنً 
  . وما َتسح هبا سقيم ااّل وشفى، وما التجأ اليها أحد ااّل أمن

روى الّسيد عبد الررمي بن طاووس عن ُمّمد بن علّي الشيباين قال : خرجت 
أَن وأيب وعّمي حسني لياًل متخفني اىل الغرّي لزايرة امري املؤمنني صلوات هللا 

فلّما  ،سالمه عليه، وكان ذلك سنة مائتني وبضع وسّتني وكنت طفالً صغرياً و 
وصلنا اىل القرب الّشريف وكان يومئذ قربًا حوله حجارة سود وال بناء عنده، 
فبينا َنن عنده بعضنا يقرأ وبعضنا يصّلي وبعضنا يزور، واذا َنن أبسد مقبل 

َجعل  الّشريف، فجاء االسد فَنوَن، فلّما قرب مّنا قدر رمح تباعدَن عن القرب
ُيرّغ ذراَعيه على القرب، فمضى رجل مّنا فشاهده فعاد فاعلمنا فزال الّرعب 
عّنا، فجئناه َجيعًا فشاهدَنه ُيرّغ ذراعه على القرب وفيِه جراح فلم يزل ُيّرغه 
ساعة مّث انزاح عن القرب ومضى، فعدَن اىل ما كّنا عليه الَتام الّزايرة والّصالة 

  راءة القرآن .وق

وحرى الّشيخ املفيد قال : خرج الّرشيد يومًا من الروفة للّصيد فصار اىل 
عّلمة 

ُ
َنحية الغرّيني والثويّة، فرأى ُهناَ ظباءً فأمر ابرسال الّصقور والرالب امل

عليها، فحاولتها ساعة مثّ ْلأت الِظّباء اىل أكمة، فِتاجعت الّصقور والرالب 



د من ذلك، مّث اّن الِظّباء هبطت من االكمة فسقطت عنها، فتعّجب الّرشي
الطُّيور والرالب عليها، فرجعت الِظّباء اىل االكمة فراجعت الّصقور والرالب 
عنها مرّة ثنية، مّث فعلت ذلك مرّة اخرى، فقال الّرشيد: اركضوا اىل الروفة 

 ما هذه ينفأتوا أبكربها سنّاً، فأيّت بشيخ من بين أسد، فقال الّرشيد: أخرب 
االكمة؟ فقال : وهل أَن آمن اذا أجبت الّسؤال ؟ فقال الّرشيد : عاهدت 
هللا على أن ال اُوذيك، فقال : حّدثين أيب عن آابئه اهّنم كانوا يقولون اّن هذه 
االكمة قرب علّي بن أيب طالب صلوات هللا وسالمه عليهما، جعله هللا حرماً 

  آمناً َيمن َمن ْلأ اليه .

ى ِمن جُمرِي اْلَراِد( وقّصة املثال اّن رجالً أقول  : من أمثال العرب الّسائرة )َاْحح
من اهِل البادية من قبيلة طي يسّمى ُمدجل بن ُسويد كان ذات يوم يف خيمته 
فاذا ُهو بقوم من طي ومعهم أوعيتهم ، فقال : ما خطبرم ؟ قالوا : جراد 

ُه ذلك ركب فرسه وأخذ رُم وقع يف فنائك فجئنا لنأخذه، فلّما ْسع مدجل
َذُه ال َيروُن ذلك، فما زال  َراُد يف َجواري مُثَّ تُريُدوَن َاخح وقال : اََيُروُن اْلح
ُيرسه حىّت ْحيت الّشمس عليِه وطار ، فقال : شأنرم االن فقد حتّول عن 

  جواري .

وقال صاحب القاموس : اّن ذا االعواد لقب رجل شريف جّدًا من العرب 
جّد أكثم بن الّصيفي كانت قبيلة مضر َتيب اليه اخلراج، فلّما هرم قيل هو 

وبلغ الِررب كان ُيمل على سرير فيطاف به بني قبائل العرب ومياهها فيجىب 
وكان شريفاً مرّرماً ما ْلأاىل سريره خائف ااّل أمن، وما دَن من سريره ذليل ، له

  ااّل عّز، وما أاته جائع ااّل أشبع ، انتهى .

ذا كان سرير رجل من العرب يبلع من العزّة والّرفعة هذا املبَلغ فال غرو اذا فا
جعل هللا تعاىل قرب ولّيه اّلذي كان ْحلة سريره هم جربئيل وميرائيل )عليهما 
السالم( واالمام اْلسن )عليه السالم( واالمام اْلسني )عليه السالم( معقاًل 

د أينما  ين، وشفاء للمرضى، فاجتهللخائفني وملجأ للهاربني وغوًث للمضطرّ 



كنت لبلوغ قربه الّشريف والتصق به ما امرنك ذلك واحّل يف الّدعاء كي 
  يغيثك )عليه السالم( وينّجيك من اهلالَ يف الّدنيا واالخرة .

ُه َزعيماً    بَِنجاِة الحُعصاِة يَ وحَم لِقاها     ُلذح ِاىل ُجوِدِه َتَِدح

لنَي    ساِمٌع ما ُتِسرُّ ِمنح َْنحواها     جُميبٌ عاِئٌذ لِلحُمَؤمِّ

وُحري يف كتاب دار الّسالم عن الّشيخ الديلمي انّه روى َجع من ُصلحاء 
الّنجف االشرف اّن رجاًل شاهد يف املنام القّبة الشريفة ْلبل هللا املتني امري 
املؤمنني صلوات هللا عليه وقد امتّدت اليها واّتصلت هبا خيوط خارجة من 

  لقبور اليت يف داخل ذلك املشهد الّشريف ويف خارجه، فأنشد الّرجل :ا

رِمح ِبِه َوُشبَ ريحِ      ِاذا ُمتُّ فَادحِفينِّ ِاىل َجنحِب َحيحَدر   َايب َشربَّ اَكح

ُت َاخاُف الّناَر ِعنحَد ِجوارِهِ    َوال اَتَّقي ِمنح ُمنحَرر َوَنرريِ      فَ َلسح

مى وَ  مىَفعاٌر َعلى حامي اْلِح   َضلَّ ىِف الحبَ يحداء ِعقاُل بَعريِ  ِاذا     ُهَو ىِف اْلِح

 : (المطلب الثّاني : في كيفيّة زياَرته )عليه السالم

اعلم اّن زايراته )عليه السالم( نوعان، فزايرات ُمطلقة ال ُتّص زماَنً خاّصاً، 
  : نونذكر الّزايرات يف مقصدي، وزايرات ُمصوصة يزار هبا يف أوقات معّينة

طلقة وهي كثرية نقتصر ُهنا على عّدة منها :
ُ
  املقصد االّول : يف الّزايرات امل

ااُلوىل : ما رواها الّشيخ املفيد والّشهيد والّسيد ابن طاووس وغريهم، وصفتها 
اّنك اذا أردت زايرته )عليه السالم( فاغتسل والبس ثوبني طاهرين ونل شيئاً 

  : اذا خرجت ِمن منزلك فُقلمن الطّيب وإنح مل تنل اجزأَ، ف

َلَك، َواَُزوُر َوِصيَّ نَِبيَِّك َصَلواتُ  ُت ِمنح َمنحِزل اَبحغي َفضح َك َعَليحِهما، اَللّ ُهمَّ ِايّن َخَرجح
ُلفحين يف عاِقَبيت َوُحزاَنيت رح ذِلَك ل، َوَسبِِّب الحَمزاَر لَُه، َواخح َسِن اَللّ ُهمَّ فَ َيسِّ  ابَِحح



الَفِة اي اَ  ُد هلِل َوُسبح فسر وانت تلهج هبذه االذكار:  .رحَحَم الرّاِْحنيَ اخلِح َمح حاَن َاْلح
بَ ُر َاهللُ اَ واذا بلغت خندق الروفة فقف عنده وقل :  هللِا َوال اِل َه ِاالَّ هللاُ . هللُ اَكح

َل التَّرح  بَ ُر اَهح جمحِد َوالحَعَظَمِة، َاهلُل اَكح ََ َل الحِرربحِايِء َوالح بَ ُر، اَهح يِس باَكح ري َوالتَّقدح
بَ ُر ِعمادي َوَعَليحهِ  َذُر، َاهللُ اَكح بَ ُر ممّا َاخاُف َوَاحح بيِح َواالحالِء، َاهللُ اَكح  اَتَ وَكَُّل، َوالتَّسح
بَ ُر َرجائي َواِلَيحِه اُنيُب، اَللّ ُهمَّ اَنحَت َوىِلُّ نِعحَميت، َوالحقاِدُر َعلى طَ  ِلَبيت، تَ عحَلُم َاهللُ اَكح

أَُلَك ِبَُحمَّدحاَجيت وَ  ِمرُُه َهواِجُس الصُُّدوِر، َوَخواِطُر الن ُُّفوِس، فََاسح  ما ُتضح
َر الحُمعحَتِذريَن، َوَجَعلح  ُمحَتّجنَي، َوُعذح َُ َتهُ الحُمصحطََفى الَّذي َقطَعحَت ِبِه ُحَجَج الح

َك اَمرِي الحمؤحِمننَي يِّ َرْححًَة لِلحعاَلمنَي، اَنح ال حَتحرِمحين َثواَب زايَرِة َولِيَِّك َوأخي نَبِ 
َِتكَ  َدُه، َوََتحَعَلين ِمنح َوفحِدِه الّصاِْلنَي َوِشيَعِتِه الحُمتَّقنَي، بَِرْحح  اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي َوَقصح

َتصَّين بِ فاذا تراءت لك القّبة الشريفة فقل : .  ُد هلِل َعلى َما اخح َمح ِه ِمنح طيِب َاْلح
َلَصين َتخح طحهاِر،الحَموحِلِد، َواسح ََ بحراِر السََّفَرِة االح ََ رامًا بِِه ِمنح ُمواالِة االح َيَ رَِة   اِكح َواخلح

َ َيَديحَك، َواغحِفرح ِلَ  عحالِم، اَللّ ُهمَّ فَ تَ َقبَّلح َسعحيي اِلَيحَك، َوَتَضرُّعي بَ نيح ََ  الذُّنُوَب االح
 اُر . الَّيت ال َُتحفى َعَليحَك، اِنََّك اَنحَت هللاُ الحَمِلُك الحَغفّ 

اذا وقع نظره على قّبته املنرية الّنشاط واالنبساط، ويثور  أقول : يعرض للزّائر
يف فؤاده العشق والوالء فيحاول أن يتوّجه اليه )عليه السالم( ِبجامع قلبه، 
وأن ُيدحه ويثىن عليه برّل لسان وبيان، وال سّيما اذا كان الزّائر من أهل 

خطر  عر بليغ يتمّثل به يف ذلك اْلال، لذلكالعلم والرمال فانّه يرغب يف شِ 
ل أن أثبت ُهنا هذه االبيات املناسبة للمقام ِمن القصيدة اهلائية االزريّة والّرجاء 
الواثق أن يسّلم الزّائر عيّن سالمًا على صاحب تلك القّبة البيضاء، وأن ال 

  ينساين من الّدعاء وهذه هي االبيات :

جمِ  َُ  ِبُقُلوب تَ َقلََّبتح يف َجواها      دُّ ُرَويحداً اَيُّهاً الرّاِكُب الح

َضعح  َلِع الن َّعحَل ُدوَن وادي طُ      ِانح َتراَءتح اَرحُض الحَغرِيَّنِي فَاخح   واهاَواخح

 ََ ا تَ غحشاها     َوِاذا ُِشحَت قُ بََّة الحعاملَِ االح   عحلى َواَنحواُر َرهبِّ



َُ لَثحَم ثَراها تَ تَ      فَ َتواَضعح فَ َثمَّ داَرُة ُقدحس فحال ََ  َمىنَّ االح

ُح َعقيق شا َتصحطَلي بِناِر َغضاها     ُقلح َلُه َوالدُُّموُ  َسفح   َواْلَح

ء َنداها     اَيبحَن َعمِّ النَّيبِّ اَنحَت َيُد هللاِ    الَّيت َعمَّ ُكلَّ َشيح

  هافُ َك آايتُُه الَّيت اَوححا     اَنحَت قُ رحآحنُُه الحَقِدمُي َواََوصا

عحداِد ال تَ َتناهى      َخصََّك هللاُ يف َمآثَِر َشىّت  ََ  ِهَي ِمثحُل االح

َتَمرَّ فيها َقذاه     لَيحَت َعيحناً ِبَغريحِ َروحِضَك تَ رحعى   اَقِذَيتح َواسح

ُر الحرَبااي ُر ما هِبا َقَمراها     اَنحَت بَ عحَد النَّيبِّ َخي ح   َوالسَّما َخي ح

ا ِمث حُلها َلما آخاها      يحُث َلوحالَلَك ذاٌت َكذاتِِه حَ   اهنَّ

ي ِوصال   كاَن ِمنح َجوحَهِر التََّجّلي ِغذاها      َقدح َتراَضعحُتما بَِثدح

ُ الحَقذا َواَنحَت َجالها     اي َاَخا الحُمصحطَفى َلَديَّ ُذنُوبٌ    ِهَي َعنيح

  َتقى اَدحَنهاَدَرجاٌت ال يُ رح      َلَك يف ُمرحتَ َقى الحُعلى َوالحَمعال

  َجَعَل هللاُ ُكلَّ نَ فحس ِفداها     ِمنح َمعحَدِن اللُّطحِف صيَغتح  َلَك نَ فحسٌ 

  : فاذا بلغت ابب حصن الّنجف فُقل

ُد هلِل ا َمح َتِدَي َلوحال اَنح َهداََن هللاُ، َاْلح ُد هلِل الَّذي َهداَن هِلذا َوما ُكّنا لِنَ هح َمح لَّذي َاْلح
ُمحذُوَر،  َسي ََّرين يف ِبالِدِه، َوَْحََلين َعلى َدوابِِّه، َوَطوى ِلَ الحَبعيَد، َوَصَرَف َعينِّ  ََ الح

ُروَه، َحىّت اَقحَدمَ    َعَليحِه َوآلِِه . ين َحَرَم َاخي َرُسولِِه َصلَّى هللاُ َوَدَفَع َعينِّ الحَمرح

َعَة الحُمبارََكَة الَّيت اب : مثّ ادخل وقل ُد هلِل الَّذي اَدحَخَلين هِذِه الحبُ قح َمح َرََ هللاُ َاْلح
َعلحها شاِهَدًة ل .  تاَرها ِلَوِصيِّ نَِبيِِّه، اَللّ ُهمَّ فَاجح  فيها، َواخح



  : اُلوىل فقلفاذا بلغت العتبة ا

ُت، ِولَِرْححَ  ِتَك تَ َعرَّضحُت، اَللّ ُهمَّ بِباِبَك َوقَ فحُت، َوِبَفناِئَك نَ زَلحُت، َوحِبَبحِلَك اعحَتَصمح
ُبوَلًة، َوُدعاًء ُمسح  َعلها زايرًَة َمقح  َتجاابً . َوِبَولِيَِّك َصَلواُتَك َعَليحِه تَ َوسَّلحُت، فَاجح

  : مث قف على ابب الّصحن وقل

ََرَم َحَرُمَك، َوالحَمقاَم َمقاُمَك َواَََن اَدحُخُل اِلَيحِه اَنجيَك ِبا اَنحتَ اَ   للّ ُهمَّ ِانَّ هَذا اْلح
َّناِن الحَمنّاِن الح ، اَعحَلُم ِبِه ِميّن َوَمنح ِسّرِي َوَْنحوايَ  ُد هلِل اْلح َمح ُمَتَطوِِّل الَّذي ِمنح َاْلح

سانِِه، َوملَح جَيحَعلحين َعنح زايرَ َتَطوُّلِِه َسهََّل ل زايرََة َموح  تِِه مَمحُنوعاً، َوال َعنح الَي ابِِحح
ُفوعاً، َبلح َتَطوََّل َوَمَنَح، اَللّ ُهمَّ َكما َمنَ نحَت َعَليَّ ِبَعحرِفَِتهِ  َعلحين ِمنح ِواليَِتِه َمدح  فَاجح

َنََّة ِبَشفاَعِتِه، اي اَرحَحَم الرّاِْح    . نيَ شيَعِتِه، َواَدحِخلحيِن اْلح

  : مثّ ادخل الصحن وقل

َرَمين ِبَعحرِفَِتِه َوَمعحرَِفِة َرُسولِِه، َوَمنح فَ َرَض َعَليَّ ط ُد هلِل الَّذي اَكح َمح ًَة ِمنحُه َاْلح اَعَتهُ َرْحح
ُد هلِل الَّذي اَدحَخَلين حَ ، ل َمح اِن، اْلح ُيح َِ ، َوَمنَّ َعَليَّ اِبالح خي َرَم اَ َوَتَطوُّالً ِمنحهُ َعَليَّ

ُد هلِل الَّذي َجَعَلين ِمنح ُزّواِر قَ ربحِ َوِصيِّ رَ  َمح ُسولِِه، َرُسولِِه، َواَرانيِه يف عاِفَية، َاْلح
َدهُ  َهُد اَنح ال اِل َه ِاالَّ هللُا َوحح َهُد اَنَّ ُُمَمَّداً َعبحُدُه َوَرُسولُُه،  َاشح ال َشريَك َلُه، َواَشح
قِّ ِمنح ِعنحِد هللِا،  َهُد اَنَّ َعِليًَّا َعبحُد هللِا َوَاُخو َرُسولِ جاَء اِبْلَح بَ ُر َواَشح  هللِا، َاهلُل اَكح

ُد هلِل َعلى ِهدايَ  َمح بَ ُر، َواْلح بَ ُر ال اِل َه ِاالَّ هللاُ، َوهللُا اَكح بَ ُر َاهلُل اَكح ِتِه َوتَ وحفيِقِه َاهلُل اَكح
َرمُ ِلما َدعا اِلَيحِه ِمنح َسبيِلِه، اَللّ ُهمَّ اِنََّك اَفح  ُتَك َضُل َمقحُصود، َواَكح  َمأِتىٍّّ َوَقدح اَتَ ي ح

َِة، َوابَِخيِه اَمرِي الحُمؤحِمننَي َعِلىِّ بح  ِن َايب طاِلب َعَليحِهَما ُمتَ َقّرابً اِلَيحِك بَِنِبيَِّك َنىبِّ الرَّْحح
 ِاَلَّ َنظحَرًة َرحيَمًة رح السَّالُم، َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوال ُُتَيِّبح َسعحيي، َوانحظُ 

ََ َوجيهاً يف الدُّنحيا َواالحِخرَِة َوِمَن الحُمَقرَّبنيَ  َعلحين ِعنحَد   . تَ ن حَعُشين هِبا، َواجح

  مثّ امش حىّت تقف على ابب الّرواق وقل :



اَتِِ لِ  ِيِه َوَعزائِِم اَمحرِِه، اخلح ا َسَبَق، ماَلسَّالُم َعلى َرُسوِل هللِا اَمنِي هللِا َعلى َوحح
ِبَل، َوالحُمَهيحِمِن َعلى ذِلَك ُكلِِّه َوَرْححَةُ هللِا َوبَ رَكاتُهُ  تُ قح ، السَّالُم َعلى َوالحفاِتِح ِلَما اسح

ُفوِن اِبلحَمديَنِة، السَّالُم َعَلى الحَمنحُصوِر  صاِحِب السَّريَنِة، السَّالُم َعَلى الحَمدح
َُة هللاِ الحُمَؤيَِّد، السَّالُم َعلى َايب الحق   َوبَ رَكاتُُه . اِسِم ُُمَمَِّد بحِن َعبحِدهللِا َوَرْحح

 مثّ ادخل الّرواق وقّدم رجلك اليمىن قبل اليسرى وقف على ابب القّبة وقل

:  

َهُد اَنح ال َهُد اَنَّ ُُمَمَّداً َعبحُدُه َوَرُسو  َاشح َدُه ال َشريَك َلُه، َواَشح لُُه، اِل َه ِاالَّ هللُا َوحح
قِّ ِمنح ِعنحِدِه َوَصدََّق الحُمرحَسلنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َرُسوَل هللِا، اَ جاَء ابِ  لسَّالُم ْلَح

بحِدهللِا َعَليحَك اي َحبيَب هللِا َوِخيَ رَتَُه ِمنح َخلحِقِه، اَلسَّالُم َعلى اَمرِي الحُمؤحِمننَي عَ 
ََ َوابحُن َعبح َوَاخي َرُسوِل هللِا، اي َموحالَي اي اَمرَي الحُمؤحِمننيَ  ََ َوابحُن اََمِتَك، ، َعبحُد ِد

الً اِ  هاً ِاىل َمقاِمَك، ُمتَ َوسِّ َتجرياً ِبِذمَِّتَك، قاِصداً ِاىل َحَرِمَك، ُمتَ َوجِّ ََ ُمسح َل جاَء
هللِا َتعاىل ِبَك، أَاَدحُخُل اي َموحالَي، أَاَدحُخُل اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي، أَاَدحُخُل اي ُحجََّة 

َهدِ  هللِا، ، اي أَاَدحُخُل اي اَمنَي هللِا َءاَدحُخُل اي َمالِئَرَة هللِا الحُمقيمنَي يف هَذا الحَمشح
لِياِئَك، فَِانح ملَح اَُكنح  َحد ِمنح اَوح ََ  َموحالَي ااتَحَذُن ل اِبلدُُّخوِل اَفحَضَل ما اَِذنحَت اِل

ٌل ِلذِلَك .  الً فَاَنحَت اَهح  َلُه اَهح

ِم  : ّدم رجلك اليمىن على اليسرى وادخل وأنت تقولمثّ قّبل العتبة وق ِبسح
ِه، اَللّ ُهمَّ اغحِفرح هللِا َواِبهلِل َويف َسبيِل هللِا َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِ 

، اِنََّك اَنحَت الت َّّواُب الرَّحيُم .   ل َوارحَْححين َوُتبح َعَليَّ

  : لقرب واستقبله بوجهك وقف قبل وصولك اليه وقلمثّ امش حىّت حتاذي ا

ِيِه َورِساالتِِه، َوعَ  زائِِم اَلسَّاَلُم ِمَن هللِا َعلى ُُمَمَّد َرُسوِل هللِا اَمنِي هللِا َعلى َوحح
ِبلَ  تُ قح اَتِِ ِلما َسَبَق، َوالحفاِتِح ِلَما اسح ِي َوالت َّنحزيِل، اخلح َهيحِمِن ، َوالحمُ اَمحرِِه، َوَمعحِدِن الحَوحح

راِج الحُمنرِي، َوالسَّالُم َعَليحِه َوَرْححَ  َلحِق، السِّ ُة هللاُ َعلى ذِلَك ُكلِِّه، الّشاِهِد َعَلى اخلح
مَ  ِل بَ يحِتِه الحَمظحُلومنَي اَفحَضَل َواَكح َل َواَرحَفَع َوبَ رَكاتُُه، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َواَهح



َرَف ما َصلَّيحَت َعلى اَ  ِفياِئَك، اَللّ َوَاشح  ُهمَّ َصلِّ َعلى َحد ِمنح اَنحِبياِئَك َوُرُسِلَك َوَاصح
ََ َوَخريحِ َخلحِقَك بَ عحَد نَِبيَِّك، َوَاخي َرُسوِلَك، َوَوِصيِّ حَ  بيِبَك، اَمرِي الحُمؤحِمننَي َعبحِد

ليِل َعلى َمنح بَ َعث حَتُه بِرِساالتِ  َتُه ِمنح َخلحِقَك، َوالدَّ ، َوَداّيِن الّديِن كَ الَِّذى ان حَتَجب ح
َ َخلحِقَك، َوالسَّالُم َعَليحِه َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَك ِلَك، َوَفصحِل َقضاِئَك بَ نيح اتُُه، اَللّ ُهمَّ ِبَعدح

ِرََ ِمنح بَ عحِدِه، الحُمَطهَّريَن الَّذينَ  ِئمَِّة ِمنح ُولحِدِه الحَقّوامنَي اِبَمح ََ  َصلِّ َعَلى االح
تَ ُهمح اَنحص ، َوُشَهداَء َعلى َخلحِقَك، وَ ارحَتَضي ح اَعحالماً ارًا ِلديِنَك، َوَحَفظًَة ِلِسرََِّ

َعنَي، اَلسَّالمُ َعلى اَمريِ الحُمؤحِمننَي َعِلىِّ بحنِ  ، َصَلواُتَك َعَليحِهمح َاَجح ََ  َايب طاِلب لِِعباِد
يِِّد الحَوِصّينَي َوَرْححَُة هللِا سَ َوِصيِّ َرُسوِل هللِا َوَخليَفِتِه َوالحقائِِم اِبَمحرِِه ِمنح بَ عحِدِه، 

يَِّدِة ِنساِء َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى فاِطَمَة بِنحِت َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه سَ 
َنَِّة ِمَن اخلحَ  ِل اْلح ِ َسيَِّديح َشباِب اَهح َسِن َواْلحَُسنيح لحِق الحعاَلمنَي، اَلسَّالُُم َعَلى اْلَح

نحِبياِء َوالحُمرحَسلنيَ َاَجحَ  ََ ئِمَِّة الرّاِشديَن، اَلسَّالُم َعَلى االح ََ ، عنَي، اَلسَّالُم َعَلى االح
تَ وحِدعنَي، اَلسَّالُم َعلى خاصَِّة هللِا ِمنح َخلحِقِه، اَلسَّ  ِئمََّة الحُمسح ََ الُم اَلسَّالُم َعَلى االح

نَي، اَلسَّالُم َعَلى الحُمؤحِمِننيَ  رِهِ  َعَلى الحُمتَ َوْسِّ لِياَء هللِا، الَّذيَن قاُموا اِبَمح  َوواَزُروا اَوح
، اَلسَّالُم َعَلى الحَمالِئَرِة الحُمَقرَّبنَي، اَلسَّالُم َعَليحنا َوَعلى ِعباِد هللِا  َوخاُفوا ُِبَوحِفِهمح

 الّصاِْلنَي . 

  : مثّ ادُن من القرب واستقبله واجعل القبلة خلفك وقل

ُم َعَليحَك اي  اَمرَي الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َحبيَب هللِا، اَلسَّالاَلسَّالُم َعَليحَك اي
َوةَ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجَّةَ هللِا، اَلسَّ  الُم َعَليحَك َصفح

ُدى، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعَلَم التُّقى، اَ  ي َُّها الحَوِصيُّ الحبَ رُّ لسَّالُم َعَليحَك اَ اي ِاماَم اهلح
ِ، اَلسَّال َسِن َواْلحَُسنيح ُم َعَليحَك اي التَّقيُّ َوالنَّقيُّ الحَويفُّ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااََب اْلَح

يَ وحِم  نَ َعُموَد الّديِن، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َسيَِّد الحَوِصّينَي، َواَمنَي َربِّ الحعاَلمنَي، َوَدايّ 
َوَة ِمنح ُسالَلِة النَِّبّينيَ  ّديقنَي، َوالصَّفح َر الحُمؤحِمننَي، َوَسيَِّد الصِّ ، َوابَب الّديِن، َوَخي ح
مَِّة نَِبيِّهِ  َُ َبةَ ِعلحِمِه، َوالنّاِصَح اِل ِيِه، َوَعي ح َمِة َربِّ الحعاَلمنَي، َوخازَِن َوحح ، َوالتّال ِحرح

ِتِه، َوالّداِعي ِاىل شَ لَِرُسولِِه، َوالحُمواسي لَُه  ِسِه، َوالنّاِطَق حِبُجَّ رِيَعِتِه، َوالحماِضي بِنَ فح



َل، َوَرعى مَ  َهُد اَنَُّه َقدح بَ لََّغ َعنح َرُسوِلَك ما ْحُِّ ا َعلى ُسنَِّتِه، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَشح
ُتودَِ ، َوَحلََّل َحالَلَك، َوَحرََّم َحراَمَك، ِفَظ، َوَحِفَظ َما اسح ُتحح راَمَك، وَ  اسح اَقاَم َاحح

 ، ِرََ ِمَك، َوالحمارِقنَي َعنح اَمح َوجاَهَد الّناِكثنَي يف َسبيِلَك، َوالحقاِسطنَي يف ُحرح
لَّيحَت َعلى صاِبراً ُُمحَتِسباً ال أَتُخُذهُ فيَك َلوحَمةُ الئِم، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَليحِه اَفحَضَل ما صَ 

ِفيائِ  لِياِئَك َوَاصح رُ َاَحد ِمنح اَوح ِصياِء اَنحِبياِئَك، اَللّ ُهمَّ هذا قَ ب ح  َولِيَِّك الَّذي َك َواَوح
ََ ُمبايَ َعَتُه، َوَخليَفِتَك الَّذي بِ  ِه أَتُخُذ فَ َرضحَت طاَعَتُه، َوَجَعلحَت يف اَعحناِق ِعباِد

لِ  وح ََ َتهُ اِل تُهُ َطَمعاً ِلما اَعحَددح اِئَك، فَِبَعظِيِم يَوتُ عحطي، َوِبهِ تُثيُب َوتُعاِقُب، َوَقدح َقَصدح
، َوَجليِل َخطَرِِه َلَديحَك، َوقُ رحِب َمنحزِلَِتِه ِمنحَك، َصلِّ َعلى ُُمَمَّ  ََ رِِه ِعنحَد د َوآِل َقدح

ُوِد، َواَلسَّالُم َعَليحكَ  ُل الحَرَرِم َواْلح ُلُه فَِانََّك اَهح  اي ُُمَمَّد، َواف حَعلح يب ما اَنحَت اَهح
َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه . َموحالَي َوَعلى َضجيَعيحَك   آَدَم َونُوح َوَرْحح

  : مثّ قّبل الضريح وقف ممّا يلي الرّأس وقل

هَ  ُد اَنَّ اي َموحالَي اِلَيحَك ُوُفودي، َوِبَك اَتَ َوسَُّل ِاىل َريّب يف بُ ُلوِغ َمقحُصودي، َوَاشح
ُر خاِئب، َوالطّاِلَب ِبَك َعنح َمعحرَِفة غَ  َل ِبَك َغي ح ُر َمرحدُود إاّل ِبَقضاِء ي ح الحُمتَ َوسِّ

رِي اُُموري، َحواِئِجِه، َفُرنح ل َشفيعاً ِاىَل هللاِ َربَِّك َوَريّب يف َقضاِء َحواِئجي، َوتَ يحس
ري، َوِاعحطاِء ُسؤحل راِن َذنحيب، َوَسَعِة رِزحقي، َوَتطحويِل ُعمح ِف ِشدَّيت، َوُغفح يف  وََكشح

َسِن  نح قَ تَ َلَة اَمرِي الحُمؤحِمننَي، اَللّ ُهمَّ الحَعنح آِخَريت َوُدنحياَي، اَللّ ُهمَّ الحعَ  قَ تَ َلَة اْلَح
ِئمَِّة َوَعذِّب حُهمح َعذااًب اَليمًا ال تُ َعذِّبُهُ  ََ ِ، اَللّ ُهمَّ الحَعنح قَ تَ َلَة االح َاَحدًا ِمَن  َواْلحَُسنيح

، َواَِعدَّ َمَد ِبا شاالحعاَلمنَي، َعذاابً َكثرياً الَ انحِقطاَ  َلهُ َوال َاَجَل َوال اَ  ِرََ قُّوا ُوالَة اَمح
ُسوِلَك، هَلُمح َعذاابً ملَح حتُِلَُّه ابََِحد ِمنح َخلحِقَك، اَللّ ُهمَّ َواَدحِخلح َعلى قَ تَ َلِة اَنحصاِر رَ 
ِ، َوَعلى قَ تَ َلةِ  َسِن َواْلحَُسنيح   اَنحصارِ َوَعلى قَ تَ َلِة اَمري الحُمؤحِمننَي، َوَعلى قَ تَ َلِة اْلَح
ِ، َوقَ تَ َلِة َمنح قُِتَل يف ِواليَِة آِل ُُمَمَّد َاَجحَعنَي َعذاابً اَلي َسِن َواْلحَُسنيح ماً ُمضاَعفاً اْلَح

ُهُم الحَعذاُب َوُهمح فيِه ُمبحِلُسوَن مَ  حيِم، ال َُيَفَُّف َعن ح َ ِمَن اْلَح َفِل َدَر لحُعونُوَن، يف َاسح
، قَ  ِزحَي الطَّويَل لِ َنِكُسوا ُرُؤوِسِهمح ِعنحَد َرهبِِّمح َقتحِلِهمح ِعت حرََة دح عايَ ُنوا النَّداَمَة َواخلح

ُهمح يف ُمسح  ََ الّصاِْلنَي، اَللّ ُهمَّ الحَعن ح رِّ، اَنحِبياِئَك َوُرُسِلَك َواَتحباَعُهمح ِمنح ِعباِد َتِسرِّ السِّ



َعلح ل قَ  لِياِئَك، دَ َوظاِهِر الحَعالنَِيِة يف اَرحِضَك َوَْساِئَك، اَللّ ُهمَّ اجح ق يف اَوح َم ِصدح
، َوََتحَعَلين هلَُ  تَ َقرَُّهمح َحىّت تُ لحِحَقين هِبِمح نحيا َوَحبِّبح ِاَلَّ َمشاِهَدُهمح َوُمسح مح تَ َبعاً يف الدُّ

 َواالِخَرِة، اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي . 

مّث قبّل الّضريح واستقبل قرب اْلسني بن علي )عليه السالم( بوجهك واجعل 
  : بلة بني كتفيك وقلالق

َليحَك اَيبحَن اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَيبحَن َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم عَ 
راِء َسيَِّدِة ِنساِء الحعالَ ، اَمرِي الحُمؤحِمننيَ  منَي، اَلسَّالُم اَلسَّالُم َعَليحَك اَيبحَن فاِطَمةَ الزَّهح
ِدّينَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َصريَع الدَّمحعَ  َعَليحَك اي اديَن الحَمهح ِئمَِّة اهلح ََ ِة ااََب االح

ََ اَل، الّساِكَبِة، اَلسَّالمُ َعَليحَك اي صاِحَب الحُمصيَبِة الرّاتَِبةِ  سَّالمُ َعَليحَك َوَعلى َجدِّ
ِئمََّة ِمنح َعَليحَك وَ  َواَبيَك، اَلسَّالُم َعَليحَك َوَعلى اُمَِّك َوَاخيَك، اَلسَّالمُ  ََ َعَلى االح

اَب، َواَوحَضَح ِبَك الحِرتابَ  َهُد َلَقدح طَيََّب هللاُ ِبَك الِتُّ ، َوَجَعَلَك ُذرِيَِّتَك َوبَنيَك، َاشح
طحيابِ  ََ لحباِب، اَيبحَن الحَميامنِي االح ََ َرًة اِلُوىِل االح ََ َوبَنيَك ِعب ح ََ َوَاخا ََ َوَجدَّ ، َوااب

ُت َسالمي اِلَيحَك، َصَلواُت هللِا َوَسالُمُه َعَليحَك، َوجَ الّتالنَي الح  َعَل ِرتاَب، َوجَّهح
وي اِلَيحَك، ما خاَب َمنح ََتَسََّك ِبَك َوَْلَاَ اِلَيحكَ    . اَفحِئَدًة ِمَن الّناِس تَ هح

  : مثّ حتول اىل عند الّرجلني وقل

ُخوَِّة، اَلسَّالمُ  َُ ُمحُصوِص اِبالح ََ ِئمََّة، َوَخليِل الن ُّبُ وَِّة، َوالح ََ  اَلسَّالُم َعلى َاِّب االح
عحماِل،  ََ ِن، اَلسَّالُم َعلى ميزاِن االح اِن، وََكِلَمِة الرَّْحح ُيح َِ َعلى يَ عحُسوِب الدِّيِن َواالح

الِل، َوساِقي  واِل، َوَسيحِف ِذي اْلَح حح ََ الِل، اَلسَّالُم السَّلحَسبيِل الزُّ َوُمَقلِِّب االح
اِكِم يَ وحَم الدِّيِن، اَلسَّالُم عَ  لى َعلى صاِلِح الحُمؤحِمننَي، َوواِرِث ِعلحِم النَِّبّينَي، َواْلح
وى، اَلسَّالُم َعلى ُحجَِّة هللِا الحبالَِغِة، َونِ  ِر َوالنَّجح عحَمِتِه َشَجَرِة الت َّقحوى، َوساِمِع السِّ

ِم الالّئِ  الّساِبَغِة، راِط الحواِضِح، َوالنَّجح َمِتِه الّداِمَغِة، اَلسَّالُم َعَلى الصِّ ِح، َونِقح
َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه .  ماِم الّناِصِح، َوالّزَنِد الحقاِدِح، َوَرْحح َِ  َواالح

  : مثّ قل



 َوَولِيِِّه َوَنِصرِِه كَ اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى اَمرِي الحُمؤحِمننَي َعِليِّ بحِن َايب طاِلِب َاخي نَِبيِّ 
َمِتِه، َوالنّ  تَ وحدَِ  ِعلحِمِه، َوَموحِضِع ِسرِِّه، َوابِب ِحرح ِتِه، َوَوِصيِِّه َوَوزِيرِِه، َوُمسح اِطِق حِبُجَّ
ِهِه، قاِصِم الحَرَفَرِة،  َوالّداعي ِاىل َشريَعِتِه، َوَخليَفِتهِ يف اُمَِّتِه، َوُمَفرِِّج الحَررحِب َعنح َوجح

مَّ واِل َمنح رحِغِم الحَفَجَرِة الَّذي َجَعلحَتُه ِمنح نَِبيَِّك ِبَنحزَِلِة هارُوَن ِمنح ُموسى، اَللّ هُ َومُ 
ُذلح َمنح َخَذَلُه، َوالحَعنح َمنح َنَصَب  واالُه، َوعاِد َمنح عاداُه، َوانحُصرح َمنح َنَصَرُه، َواخح

وَّلنَي َواالحِخريَن، َوَصلِّ َعلَ  ََ ِصياِء  يحِه اَفحَضَل ما َصلَّيحَت َعلىَلهُ ِمَن االح َاَحد ِمنح اَوح
 اَنحِبياِئَك، اي َربَّ الحعاَلمنَي . 

مّث ُعد اىل جانب الرّأس لزايرة آدم ونوح )عليهما السالم( وقل يف زايرة آدم 
  : ()عليه السالم

اَلسَّالُم َعَليحَك اي َنيبَّ  ،اَلسَّالُم َعَليحَك اي َصِفيَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َحبيَب هللاِ 
، اَلسَّالُم هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي اَمنَي هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َخليَفَة هللِا يف اَرحِضهِ 

 ِمنح َعَليحَك اي ااََب الحَبَشِر، اَلسَّالُم َعَليحَك َوَعلى رُوِحَك َوَبَدِنَك، َوَعَلى الطّاِهرينَ 
ََ َوُذرِّ  َةُ هللاِ ُولحِد   َوبَ رَكاتُُه . يَِّتَك، َوَصلَّى هللاُ َعَليحَك َصالًة ال ُُيحصيها إالّ ُهَو َوَرْحح

  : (وُقل يف زايرة نوح )عليه السالم

، هللِا اَلسَّالُم َعَليحكَ   اي َوِلَّ اَلسَّالُم َعَليحَك اي َنيبَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َصِفيَّ
الُم هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َحبيَب هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َشيحَخ الحُمرحَسلنَي، اَلسَّ 

لى رُوِحَك َوَبَدِنَك،  َوَسالُمهُ َعَليحَك َوعَ َعَليحَك اي اَمنَي هللِا يف اَرحِضِه، َصَلواُت هللاِ 
ََ َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه .   َوَعَلى الطّاِهريَن ِمنح ُولحِد

مّث َصّل سّت ركعات ركعتان ِمنها لِزايرة أمري املؤمنني )عليه السالم( تقرأ يف 
سورة يس وتشهد و  ويف الثّانية اْلمد، الرّكعة ااُلوىل فاحتة الرتاب وسورة الّرْحن

وسّلم، وَسّبح تسبيح الزّهراء )عليها السالم( واستغفر هللا عّزوجل وادُ  
  لنفِسك، مثّ قل :



ِ َهِديًَّة ِميّن ِاىل َسيِّدي َوَموحالَي َولِ  َعتَ نيح ِ الرَّكح يَِّك، َوَاخي اَللّ ُهمَّ ِايّن َصلَّيحُت هاتَ نيح
َلواُت هللِا َعَليحِه الحَوِصّينَي، َعِليِّ بحِن َايب طاِلب صَ  َرُسوِلَك اَمرِي الحُمؤحِمننَي، َوَسيِّدِ 

زِ ، َوَعلى آلِهِ  ين َعلى ذِلَك اَللّ ُهمَّ َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوتَ َقب ََّلها ِميّن، َواجح
ُت، َوحح  ُمحِسننَي، اَللّ ُهمَّ َلَك َصلَّيحُت، َوَلَك رََكعحُت، َوَلَك َسَجدح َُ ََ دَ َجزاَء الح

نََّك  ََ نَُّه ال َتُروُن الصَّالُة َوالرُُّكوُ  َوالسُُّجوُد إاّل َلَك، اِل ََ ال َشريَك َلَك، اِل
زايَريت،  اَنحَت هللاُ ال اِل َه إالّ اَنحَت، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوتَ َقبَّلح ِميّن 

 آلِِه الطّاِهريَن . َواعحِطين ُسؤحل ِبَُحمَّد َوآِل ُُمَمَّد وَ 

َوهتدي االربع ركعات االخر اىل آدم )عليه السالم( ونوح )عليه السالم( مثّ 
  تسجد سجدة الّشرر وُقل فيها :

ُت، َوَعَليحَك تَ وَكَّلحُت، اَللّ ُهمَّ اَنحَت ثِ  ُت، َوِبَك اعحَتَصمح َقيت اَللّ ُهمَّ اِلَيحَك تَ َوجَّهح
ِفين ما َاََهَّ  ، ين َوما ال يُِهمُّين، َوما اَنحَت اَعحَلُم ِبِه ِميّن، َعزَّ َوَرجائي فَاكح  جاُرََ

، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوقَ رِّبح فَ َرَجُهمح  َوَجلَّ  ُرََ ، َوال اِل َه َغي ح ََ   . ثَناُؤ

َ َيَديحَك، َوَتَضرُّعي  : مّث ضع خّدَ االُين على االرض وُقل ِارحَحمح ُذّل بَ نيح
َشيت ِمَن الّناِس، َواُنحسي ِبَك، اي َكرميُ اي َكرميُ اي َكرميُ اِلَيحكَ  مثّ تضع خّدَ  ،، َوَوحح

ُت َلَك اي رَ  االيسر على االرض وُقل : بِّ ال اِل َه إالّ اَنحَت َريّب َحّقاً َحّقاً، َسَجدح
ُه ل، اي َكرميُ اي مثّ ُعد َكرميُ اي َكرميُ   تَ َعبُّداً َورِقّاً، اَللّ ُهمَّ ِانَّ َعَملي َضعيٌف َفضاِعفح

اىل السُّجود وُقل شرراً مائة مرّة واجتهد يف الّدعاء فانّه موِضع مسألة، واكثر 
  من االستغفار فانّه موضع وأسأل مغفرة اْلوائج فانّه مقام اجابة .

وقال الّسيد ابن طاووس يف املزار : وكّلما صّليت صالة فرضاً كانت أو نفالً 
  : د امري املؤمنني ادُ  هبذا الّدعاءومّدة مقامك ِبشه

، َوال بُدَّ ِمنح َقضاِئَك، َوال َحوحَل َوال ِرََ ، َوال بُدَّ ِمنح َقدح ِرََ  اَللّ ُهمَّ ال بُدَّ ِمنح اَمح
ر، قُ وََّة إاّل ِبَك، اَللّ ُهمَّ َفما َقَضيحَت َعَليحنا ِمنح َقضاء، اَوح َقدَّرحَت َعَليحنا ِمنح َقدَ 

َعلحُه لَنا صاِعدًا يف ِرضحواِنَك ي ُ فَاعحِطنا مَ  َمُغُه، َواجح َهرُُه َوَيدح ًا يَ قح نحمي يف َعُه َصربح



نحيا َواالحِخرَِة، َحَسناتِنا َوتَ فحضيِلنا َوُسؤحَدِدَن َوَشَرِفنا َوجَمحِدَن َونَ عحمائِنا وََكراَمِتنا يف الدُّ 
لحَتنا بِِه ِمنح َتنا ِمنح َعطاء، اَوح َفضَّ َوال تَ ن حُقصح ِمنح َحَسناتِنا، اَللّ ُهمَّ َوما اَعحطَي ح 

َمُغُه، وَ  َهرُُه َوَيدح راً يَ قح َتنا بِِه ِمنح َكراَمة، َفأعحِطنا َمَعُه ُشرح َرمح َعلحُه لَنا َفضيَلة، اَوح اَكح اجح
نح  صاِعداً يف ِرضحواِنَك َويف َحَسناتِنا َوُسؤحَدِدَن َوَشَرِفنا َونَ عحماِئَك وََكراَمِتَك يف  يا الدُّ
تًا َوال َعذاابً َوال خِ  َنًة َوال َمقح زحايً يف َواالحِخَرِة، َوال ََتحَعلحُه لَنا َاَشراً َوال َبطَرًا َوال ِفت ح

نحيا َواالحِخرَِة، اَللّ ُهمَّ ِاَّن نَ ُعوُذ ِبَك ِمنح َعث حرَِة اللِّساِن، َوُسوِء الحَمقاِم، َوِخفَّ  ِة الدُّ
ماِت، َوال تُرَن ى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوَلقِّنا َحَسناتِنا يف الحمَ الحميزاِن، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعل

نا ِبَسيِّئاتِنا يَ وحَم نَ لح  ، اَعحمالَنا َحَسرات، َوال ُُتحزَن ِعنحَد َقضاِئَك، َوال تَ فحَضحح ََ قا
ََ َحىّت نَ لح  ا َترا ََ َكَاهنَّ ، َوَُتحشا ََ َعلح قُ ُلوبَنا َتذحُكُرََ َوال تَ نحسا ، َوَصلِّ َعلى قَواجح ََ ا

َعلح  ناتِنا َدَرجات، َواجح َعلح َحسح ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوَبدِّلح َسيِّئاتِنا َحَسنات، َواجح
َعلح ُغرُفاتِنا عالِيات، اَللّ ُهمَّ َوأوحِسعح لَِفقرِيَن ِمنح َسَعةِ   ما َدَرجاتِنا ُغرُفات، َواجح

ِسَك، اَللّ ُهمَّ َصلِّ  ُدى ما َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوُمنَّ عَ َقَضيحَت َعلى نَ فح َليحنا اِبهلح
ِفحِظ في ما بَ  َتنا، َواْلح َتنا، َوالحَرراَمِة ِاذا تَ َوف َّي ح يَ ي ح َتنا، َوالحَرراَمِة ما َاحح رَن، اَب حَقي ح ِقَي ِمنح ُعمح

َتنا، َوالحَعوحِن َعلى ما َْحَّلحَتنا، َوالثَّباِت  َن عَ َوالحبَ رََكةِ في ما َرَزق ح َتنا، َوال ُتؤاِخذح لى ما َطوَّق ح
َسَن ما ن َ  َعلح َاحح نا ُِبَطاايَن َواجح رِجح َتدح ِلنا، َوال َتسح نا ِِبَهح ُقوُل ِبظُلحِمنا، َوال تُقاِيسح

ََ َواَِذلًَّة يف اَن حُفِسنا َوان حَفعحنا ِبا عَ  َعلحنا ُعَظماَء ِعنحَد َتنا َوزِدحَن ثبِتاً يف قُ ُلوبِنا َواجح لَّمح
َمُع، َوِمنح َصالة الِعلح   ماً َنِفعاً، َواَُعوُذ ِبَك ِمنح قَ لحب ال ََيحَشُع، َوِمنح َعنيح ال َتدح

نحيا َواالحِخَرِة .  ِ اي َوِلَّ الدُّ ََ رَن ِمنح ُسوِء الحِف َبُل، َاجح  تُ قح

قال الّسيد يف مصباح الزّائر: دعاء آخر يستحّب الّدعاء به عقيب زايرة امري 
ُضحطَرّينَ   (يه السالماملؤمنني )عل

  . اي هللاُ اي هللاُ اي هللاُ اي جُميَب َدعحَوِة امل

أقول : هذا الّدعاء هو دعاء صفوان املعروف بدعاء َعلَقمة وسيأيت ان شاء 
هللا يف ذيل زايرة عاشوراء واعلم انّه يستحّب زايرة رأِس اْلسني )عليه السالم( 

ائل وقد عقد لذلك اباًب يف كتايب الوسعند قرب أمري املؤمنني )عليه السالم( 
، وروي يف املستدَر عن كتاب املزار حملّمد ابن املشهدي انّه زار  واملستدَر



الّصادق )عليه السالم( رأس اُْلسني )عليه السالم( عند رأس امري املؤمنني 
  )عليه السالم( وصّلى عنده أربع ركعات، وهذه هي الّزايرة :

، اَلسَّالُم  بحَن َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن اَمرِي الحُمؤحِمننيَ اَلسَّالُم َعَليحَك ايَ 
ديَقِة الطّاِهَرِة َسيَِّدِة ِنساِء الحعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي مَ  وحالَي َعَليحَك اَي بحَن الصِّ

َهُد اَنََّك  َُة هللِا َوبَركاتُُه، َاشح َت الصَّالَة، َوآتَ يحَت الزَّكاَة، َقدح اََقمح اي ااب َعبحِد هللِا َوَرْحح
َواََمرحَت اِبلحَمعحرُوِف، َونَ َهيحَت َعِن الحُمنحَرِر، َوتَ َلوحَت الحِرتاَب َحقَّ ِتالَوتِِه، 
َت يف هللِا َحقَّ ِجهاِدِه، َوَصبَ رحَت َعَلى ااَلذى يف َجنحِبِه، ُُمحَتِسبًا حَ  ىّت َوجاَهدح

ََ الحَيقنُي، َواَ  ََ َواَنَّ الَّذيَن َخَذلُ اَتيا َهُد اَنَّ الَّذيَن خاَلُفوََ َوحارَبُو وََ َوالَّذيَن شح
ِي، َوَقدح خاَب َمِن اف حَِتى، َلَعَن هللاُ  مِّ َُ  قَ تَ ُلوََ َملحُعونُوَن َعلى ِلساِن النَّيبِّ االح

وَّلنَي َواالحِخريَن، َوضاَعَف َعَليحِهُم الحَعذ ََ ليَم، االظّاِلمنَي َلُرمح ِمَن االح ََ َب االح
لِياِئكَ  وح ََ ُتَك اي َموحالَي اَي بحَن َرُسوِل هللِا زائِراً عارِفاً حِبَقَِّك، ُموالِياً اِل ، ُمعاِدايً اَتَ ي ح

َُدى الَّذي اَنحَت َعَليحِه، عارِفًا ِبَضالَلِة َمنح خاَلفَ  تَ بحِصرًا اِبهلح عحداِئَك، ُمسح ََ َك، اِل
َفعح ل ِعنحَد َربَِّك .   فَاشح

ناسب أن يزار هبذه الّزايرة يف مسجد اْلّنانة فقد روى الّشيخ  أقول
ُ
: ِمَن امل

ُمّمد ابن املشهدي عن الّصادق )عليه السالم(انّه زار اْلسني )عليه السالم( 
يف مسجد اْلّنانة هبذه الّزايرة وَصّلى أربع ركعات، وال َيفى اّن مسجد اْلّنانة 

فيه رأس اُْلسني )عليه السالم(،  من مساجد الّنجف الّشريفة وقد روي انّ 
وروي ايضًا اّن الّصادق )عليه السالم( َصّلى ُهناَ ركعتني فسئل ما هذه 
الّصالة، فقال : هذا موِضُع رأس جّدي اُْلسني بن علّي )عليه السالم( 
َوضُعوه ُهنا عندما أتوا به من كربالء مثّ َذَهُبوا به اىل عبيد هللا بن زايد . وروي 

  يه السالم( قال : ادُ  ُهنا لك فُقل :انّه )عل

ٌء ِمنح اَمحري،  َمُع َكالمي، َوال ََيحفى َعَليحَك َشيح اَللّ ُهمَّ اِنََّك َترى َمراين، َوَتسح
ِفعًا بِ  َتشح َنِبيَِّك َنيبِّ وََكيحَف ََيحفى َعَليحَك ما اَنحَت ُمَرّوِنُُه َوابرِئُُه، َوَقدح ِجئ حُتَك ُمسح



أَُلَك هِبِما ثَباَت الحَقَدِم َواهلحُ الرَّْححَِة، َومُ  اًل ِبَوِصيِّ َرُسوِلَك فََاسح دى َوالحَمغحِفَرَة تَ َوسِّ
نحيا َواالحِخَرِة.   يف الدُّ

الّزايرة الثّانية : هي الّزايرة املعروفة أبمني هللا وهي يف غاية االعتبار ومرويّة يف 
ا أحسن ي )رْحه هللا( اهنّ َجيع كتب الّزايرات واملصابيح وقال العالمة اجمللس

واظبة عليها يف
ُ
ََجيع الّروضات املقّدسة َوهي   الّزايرات متنًا وَسنداً وينبغي امل

كما روي أبسناد معتربة عن جابر َعِن الباقر )عليه السالم( انّه زار االمام زين 
العابدين )عليه السالم( أمري املؤمنني )عليه السالم(فوقف عند القرب وبرى 

  : وقالَ 

َتُه َعلى ِعباِدِه اَلسَّالُم َعَليحكَ   اي اَمرَي اَلسَّالُم َعَليحَك اي اَمنَي هللِا يف اَرحِضِه َوُحجَّ
َت يف هللِا َحقَّ ِجهاِدِه َوَعِملحَت ِبِرتاِبِه َوات َّب َ  َهُد اَنََّك جاَهدح عحَت الحُمؤحِمننَي َاشح

ََ ُسَنَن نَِبيِِّه َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه حَ  ِتيارِِه هللاُ ِاىل جِ  ىّت َدعا وارِِه فَ َقَبَضَك اِلَيحِه اِبخح
مَّ َواَلحَزَم اَعحدآَئَك اْلحُجََّة َمَع ماَلَك ِمَن اْلحَُجِج الحبالَِغِة َعلى ََجيِع َخلحِقِه اَللّ هُ 

ِرََ َودُ  َعلح نَ فحسى ُمطحَمِئنًَّة ِبَقَدِرََ راِضَيًة ِبَقضآِئَك ُموَلَعًة ِبذِكح آِئَك ُمُِبًَّة عفَاجح
َوةِ  لِيآِئَك َُمحُبوبًَة ىف اَرحِضَك َوَْسآِئَك صاِبَرًة َعلى نُ ُزوِل َبالئِ  ِلَصفح َك شاِكرًَة اَوح

تاَقًة ِاىل فَ رحَحِة لِقآِئَك ُمتَ َزوِّ  َدًة لَِفواِضِل نَ عحمآِئَك ذاِكَرًة ِلَسواِبِغ آالِئَك ُمشح
تَ نًَّة بِ  الت َّقحوى خح  ُسَننِ لِيَ وحِم َجزآِئَك ُمسح ََ لِيآِئَك ُمفارَِقًة اِل ُغوَلًة اَوح الِق اَعحداِئَك َمشح

ََ َوثَنآِئَك .  ِد نحيا حِبَمح  َعِن الدُّ

  : مثّ َوضع خّده على القرب َوقال

ِبتنَي اِلَيحَك واهِلٌَة َوُسُبَل الرّاِغبنَي اِلَيحَك شارَِعٌة وَ  اَعحالَم اَللّ ُهمَّ ِانَّ قُ ُلوَب الحُمخح
يحَك الحقاِصديَن اِلَيحَك واِضَحٌة َواَفحِئَدَة الحعارِفنَي ِمنحَك فازَِعٌة َوَاصحواَت الّداعنَي اِلَ 

جابَِة هَلُمح ُمَفتَّحَ  َِ َتجابَ صاِعَدٌة َواَبحواَب االح ََ ُمسح ٌة َوتَ وحبََة َمنح ٌة َوَدعحَوَة َمنح َنجا
َرَة َمنح َبرى ِمنح َخوحِفَك َمرحُحوَمٌة  ُبوَلٌة َوَعب ح اَنَب اِلَيحَك َمقح

غاثَهَ  َِ َتغاثَ  ِلَمنِ  َواالح َتعاَن ِبَك َمبحذُ  اسح عانََة ِلَمِن اسح َِ ولٌَة ِبَك َموحُجودٌة َواالح



ََ ُمنحَجزَ  َتقاَلَك ُمقاَلٌة َواَعحماَل الحعاِملنيَ َوِعداِتَك لِِعباِد  َلَديحَك ٌة َوزََلَل َمِن اسح
الِئِق ِمنح َلُدنحَك َنزَِلةٌ َوَعوآِئَد الحَمزيِد اِلَيحِهمح واصِ  َلةٌ َوُذنُوَب َُمحُفوظَةٌ َواَرحزاَقَك ِاىَل اخلَح

ََ َمقحِضيَّةٌ  تَ غحِفريَن َمغحُفوَرٌة َوَحوآِئَج َخلحِقَك ِعنحَد ََ وَ  الحُمسح َجوآئَِز الّسائِلنَي ِعنحَد
ةٌ َوَمناِهلَ  َتطحِعمنَي ُمَعدَّ َرَعٌة  ُمَوف ََّرةٌ َو َعوآِئَد الحَمزيِد ُمَتواتَِرةٌ َوَموآِئَد الحُمسح الظِّمآِء ُمت ح
لِيآئى حِبَ  َ اَوح َتِجبح ُدعآئى َواق حَبلح ثَنآئى َواَجحَعح بَ يحىن َوبَ نيح َعِلّى قِّ ُُمَمَّد وَ اَللّ ُهمَّ فَاسح

َتهى ُمناَى َوغايَُة َرجائى ِ اِنََّك َوىِلُّ نَ عحمآئى َوُمن ح َسِن َواْلحَُسنيح ىف  َوفاِطَمَة َواْلَح
َقَلىب َوَمثحواَى .   ُمن ح

  : وقد ذكر يف كتاب كامل الّزايرة ِهذه الّزايرة هبذا القول

لِيآئِنا وَُكفَّ عَ  وح ََ َغلحُهمح َعنح نّا اَعحداَنحَت ِاهلى َوَسيِّدى َوَموحالَى اغحِفرح اِل آئَنا َواشح
َعلحَها ال َعلحَها الحُعلحيا َواَدحِحضح َكِلَمَة الحباِطَل َواجح قِّ َواجح سُّفحلى اَذاَن َواَظحِهرح َكِلَمَة اْلَح

 اِنََّك َعلى ُكلِّ َشىءح َقديٌر . 

مّث قال الباقر )عليه السالم( ما قال هذا الرالم وال دعى به أحد من شيعتنا 
قرب امري املؤمنني )عليه السالم( أو عند قرب أحد من االئمة )عليهم  عند

السالم( االّ رفع دعاءه يف درج ِمن نور وطبع عليه ُباَت ُمّمد )صلى هللا عليه 
وآله وسلم( وكان ُمفوظاً كذلك حىّت يسّلم اىل قائم آل ُمّمد )عليهم السالم( 

  اء هللا تعاىل .فيلقى صاحبه ابلبشرى والّتحّية والررامة ان ش

أقول : هذه الّزايرة معُدودة من الّزايرات املطلقة لالمري )عليه السالم( كما اهّنا 
عّدت من زايراته املخصوصة بيوم الغدير وهي معُدودة ايضًا من الّزايرات 
اْلاِمعة اليت يزار هبا يف َجيع الّروضات املقّدسة لالئمة الطّاهرين )عليهم 

  السالم( .

ة الثّالثة : روى الّسيد عبد الررمي ابن طاووس عن صفوان اْلّمال قال : الّزاير 
ملا وافيت مع جعفر الّصادق )عليه السالم(الروفة يريد أاب جعفر املنصور قال 
ل : اي صفوان انخ الرّاحلة فهذا قرب جّدي امري املؤمنني )عليه السالم(، 



ل ما أفعله، مثّ ل : افعل مثفاْنتها مّث نزل فاغتسل وغرّي ثوبه وُتّفى وقال 
وقال قّصر خطاَ وألق ذقنك االرض، فانّه « الّنجف » أخذ َنو الذّكوة 

يرتب لك برّل خطوة مائة ألف حسنة، وُيحى عنك مائة ألف سيّئة، وترفع 
لك مائة ألف درجة، وتقضى لك مائة ألف حاجة، ويرتب لك ثواب كّل 

معه على الّسرينة والوقار صّديق وشهيد مات أو قتل، مّث مشى ومشيت 
نسّبح ونقّدس وهنّلل اىل أن بلغنا الذّكوات والّتلول، فوقف )عليه السالم( 
ونظر ُينة ويسرة وخ  بعرازته فقال ل : اطلب فطلبت، فاذا أثر القرب، مثّ 

يحَك لسَّالُم َعلَ اَ  وقال : ِاَّن هلِل َوِاَّن اِلَيحِه راِجُعونَ أرسَل ُدموَعه على خّده وقال : 
، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الن ََّبُأ الحَعظيُم، اَلسَّالمُ   َعَليحَك اَي َُّها اَي َُّها الحَوِصيُّ الحبَ رُّ التَِّقيُّ

، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوصِ  ّديُق الرَّشيُد، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحبَ رُّ الزَّكيُّ يَّ َرُسوِل الصِّ
هَ َربِّ الحعاَلمنَي، اَ  َلحِق َاَجحَعنَي، َاشح ُد اَنََّك َحبيُب لسَّالمُ َعَليحَك اي ِخيَ َرةَ هللاِ َعَلى اخلح

َبَة ِعلحِمِه هللِا َوخاصَُّة هللِا َوخاِلَصُتُه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا َوَموحِضَع ِسرِِّه، وَ  َعي ح
ِيِه،    مثّ انرب على القرب وقال :َوخازَِن َوحح

صاِم، ابَِ ابَِيب اَ  يب اَنحَت نحَت َواُمِّي اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي، ابَِيب اَنحَت َواُمِّي اي ُحجََّة اخلِح
َهُد اَنََّك َقدح بَ لَّ  غحَت َواُمِّي اي ابَب الحَمقاِم، ابَِيب اَنحَت َواُمِّي اي نُوَر هللِا الّتامَّ، َاشح

لحَت، وَ َعِن هللِا َوَعنح َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليح  ِفظحَت، ِه َوآلِِه ما ْحُِّ ُتحح َرَعيحَت َما اسح
َت َاحح  تُ وحِدعحَت، َوَحلَّلحَت َحالَل هللِا، َوَحرَّمحَت َحراَم هللِا، َواََقمح راَم َوَحِفظحَت َما اسح

ََ الحَيقنُي، صَ  َت هللاَ ُُمحِلصاً َحىّت َأات  َعَليحَك لَّى هللاُ هللِا، َوملَح تَ تَ َعدَّ ُحُدوَد هللِا، َوَعَبدح
 . ََ ِئمَِّة ِمنح بَ عحِد ََ  َوَعَلى االح

مثّ قام )عليه السالم( َفَصّلى عند الرّأس ركعات وقال : اي صفوان من زار امري 
املؤمنني )عليه السالم( هبذه الّزايرة وَصّلى هبذه الّصالة َرجع اىل أهله مغُفوراً 

الئرة . ق ذنبه، مشُرورًا سعحيه، َويرتب له ثواب كّل َمن زاره
َ
لت : مَن امل

ثواب كّل من يزوره من املالئرة ؟ قال : بلى يزوره يف كّل ليلة َسبحعون قبيلة ، 
قلت : كم القبيلة ؟ قال : مائة ألف مثّ خرج من عنده القهقرى وهو يقول : 



ِد ِمنح  ، َوَرَزَقيِن كَ اي َجّداُه اي َسيِّداُه اي طَيِّباُه اي طاِهراُه، ال َجَعَلُه هللُا آِخَر الحَعهح
، َصلَّى ََ بحراِر ِمنح ُولحِد ََ  الحَعوحَد اِلَيحَك َوالحَمقاَم يف َحَرِمَك َوالحَروحَن َمَعَك َوَمَع االح

ُمحِدقنَي ِبَك  َُ  سّيدي أأتذن قال صفوان : قلت ايهللاُ َعَليحَك َوعَلى الحَمالِئَرِة الح
لقرب؟ فقال : نعم ل أن أخرب أصحابنا ِمن أهل الروفة وادهّلم على هذا ا

  واعطاين دراهم وأصلحت القرب .

الّزايرة الرّابعة : روى يف مستدَر الوسائل عن كتاب املزار القدمي عن موالَن 
الباقر )عليه السالم( قال : ذهبت مع أيب اىل زايرة قرب جّدي امري املؤمنني 

طّهر ملعلّي بن أيب طالب )عليه السالم( يف الّنجف فَ َوقف أيب عند القرب ا
  َوبرى وقال :

ُخوَِّة، اَلسَّالمُ  َُ ُمحُصوِص اِبالح ََ ِئمَِّة َوَخليِل الن ُّبُ وَِّة، َوالح ََ  اَلسَّالُم َعلى َايب االح
الِل، اَلسَّالُم َعلى  عحماِل، َوَسيحِف ِذي اْلَح ََ اِن، َوميزاِن االح ُيح َِ َعلى يَ عحُسوِب االح

اِكِم يف يَ وحِم الّديِن، اَ صاِلِح الحُمؤحِمننَي، َوواِرِث ِعلحِم النَّبِ  لسَّالُم َعلى َشَجَرِة ّينَي، اْلح
َمِتِه الدّ  اِمَغِة، اَلسَّالُم الت َّقحوى، اَلسَّالمُ َعلى ُحجَِّة هللاِ الحبالَِغِة َونِعحَمِتِه الّساِبَغِة، َونِقح
ماِم الّناِصِح َوَرْححَ  َِ ِم اّلالِئِح، َواالح راِط الواِضِح، َوالنَّجح   هللِا َوبَ رَكاتُُه .ةُ َعَلى الصِّ

ُرنح ل اَنحَت َوسيَليت ِاىَل هللِا َوَذريَعيت، َول َحقُّ ُموااليت َوأَتميلي، فَ مّث قال : 
َُ َرقَ بَ  يت ِمَن َشفيعي ِاىَل هللِا َعزََّوَجلَّ يف الحُوُقوِف َعلى َقضاِء حاَجيت، َوِهَي َفرا

َُ بِ الّناِر، َواصحرِفحين يف َموحِقفي هذا اِبلنُّجح  رَتِِه، اَللّ ُهمَّ ِح َوِبا َسأَلحُتُه ُكلَِّه َِتِه َوُقدح َرْحح
َعلح ارحزُقحين َعقحالً كاِماًل، َولُبَّاً راِجحاً، َوقَ لحباً زَِكيَّاً، َوَعَمالً َكثرياً، َواََدابً ابرِع اً، َواجح

َِتَك اي اَرحَحَم الرّا ، ِبَرْحح  نَي . ِْح ذِلَك ُكلَُّه ل َوال ََتحَعلحُه َعَليَّ

الّزايرة اخلامسة : روى الرليين عن أيب اْلسن الثّالث االمام علّي بن ُمّمد 
  : (الّنقي )عليه السالم( قال : تقول عند قرب أمري املؤمنني )عليه السالم

 قُُّه، َصبَ رحتَ اَنحَت اَوَُّل َمظحُلوم، َواَوَُّل َمنح ُغِصَب حَ ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ هللاِ 
قيَت هللاَ َواَنحَت َشهيٌد، عَ  َِ َهُد اَنََّك َل ََ الحَيقنُي فََاشح َتَسبحَت َحىّت َأات ذََّب هللاُ َواحح



ت َ  ُتَك عارِفًا حِبَقَِّك، ُمسح َد َعَليحِه الحَعذاَب، ِجئ ح بحِصراً قاتَِلَك اِبَنحواِ  الحَعذاِب، َوَجدَّ
عحداِئَك َوَمنح ظََلَمَك،  ََ اَء هللاُ، اَلحقى َعلى ذِلَك َريّب إنح شِبَشأِنَك، ُمعاِداًي اِل

َفعح ل ِاىل َربَِّك، َفِانَّ َلَك ِعنحَد هللاِ   َمقاماً اي َوِلَّ هللِا ِانَّ ل ُذنُواًب َكثريًَة فَاشح
َفعُوَن  َمعحُلوماً، َوِانَّ َلَك ِعنحَد هللِا جاهًا َوَشفاَعًة، َوَقدح قاَل هللُا َتعاىل: ) َوال َيشح

 (.  ِن ارحَتضىِاالّ ِلمَ 

الّزايرة الّسادسة : َرواها َجع ِمن الُعلماء منهم الّشيخ ُمّمد بن املشهدي قال 
: روى ُمّمد بن خالد الطّيالسي، عن َسيف بن عمرية قال : خرجت مع 

الغرّي فزرَن أمري املؤمنني )عليه  صفوان اْلّمال وََجاعة ِمن أصحابنا اىل
الّزايرة صرف صفوان وجُهه اىل َنحية أيب عبد هللا السالم(، فلّما َفرغنا من 

)عليه السالم( وقال : نزور اْلسني بن علي )عليهما السالم(من هذا املران 
 : وردت ها هنا مع من ِعند رأِس أمري املؤمنني )عليه السالم(، وقال صفوان

 : سّيدي الّصادق )عليه السالم( ففعل مثل هذا ودعا هبذا الّدعاء مثّ قال ل
اي صفوان تعاهد هذه الّزايرة وادُ  هبذا الّدعاء وُزر علّيًا واُْلسني )عليهما 
السالم( هبذه الّزايرة، فايّن ضامن على هللا لرّل من زارَها هبذه الّزايرة ودعا 
هبذا الّدعاء من قُرب أو بُعد اّن زايرته مقبولة، واّن سعيه مشرور، وسالمه 

  ة من هللا ابلغاً ما بلغت .واصل غري ُمجوب، وحاجته مقضيّ 

أقول : سيأيت َتام اخلرب يف فضل هذا العمل بعد دعاء صفوان يف زايرة عاشوراء 
  : وزايرة االمري )عليه السالم( هي هذه الّزايرة

  : استقبل القرب وُقل

َوَة هللِا، اَلسَّالمُ  َليحَك اي اَمنَي عَ  اَلسَّالُم َعَليحَك اي َرُسوَل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َصفح
تارَُه ِمنح بَرِيَِّتِه، اَلسَّ  َتصَُّه َواخح الُم َعَليحَك اي هللِا، اَلسَّالُم َعلى َمِن اصحَطفاُه هللاُ َواخح

َرَق، اَلسَّالُم َعَليحَك ما  َخليَل هللِا ما َدَجى اللَّيحُل َوَغَسَق، َوَاضاَء النَّهاُر َواَشح
الُم َعلى ، َوَذرَّ شارٌِق، َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّ َصَمَت صاِمٌت، َوَنَطَق َنِطقٌ 



َدِة، َموحالَن اَمرِي الحُمؤحِمننَي َعِليِّ بحِن أيب طالب صاِحِب السَّواِبِق َوالحَمناِقِب َوالنَّجح 
ساِس، ساِقي  ََ َوُمبيِد الحَرتاِئِب، الشَّديِد الحَباِس، الحَعظيِم الحِمراِس، الحَمرنِي االح

منِي، اَلسَّالُم َعلى صاِحِب ا ََ ِض الرَُّسوِل الحَمرنِي االح لحُمؤحِمننَي اِبلحَرأِس ِمنح َحوح
ُرماِت َوالنَّواِئِل، اَلسَّالُم َعلى فاِرِس الحُمؤحمِ  ِي َوالحَفضحِل َوالطَّواِئِل َوالحَمرح ننَي، الن َّهح

رِكنَي، َوَوِصيِّ رَ  ديَن، َوقاِتِل الحُمشح عاَلمنَي َوَرْححَُة هللِا ُسوِل َربِّ الح َولَيحِث الحُمَوحِّ
رِئيَل، َواَعانَُه ِبيرائيَل، َواَزح  ََ َلَفُه يف َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى َمنح اَيََّدُه هللُا َِببح
ُ، َوَصلَّى هللُا َعَليحِه َوَعلى آلِهِ  الطّاِهريَن،  الّداَريحِن، َوَحباُه ِبُرلِّ ما َتِقرُّ بِِه الحَعنيح

ِئمََّة الرّاِشديَن الَّذيَن اََمُروا اِبلحَمعحُروفِ وَ  ََ َتَجبنَي، َوَعَلى االح ، َعلى اَوحالِدِه الحُمن ح
َنا الصََّلواِت، َواََمُروا اِبيتاِء الزَّكاِة، َوَعرَّفُ  وَن ِصياَم َونَ َهوحا َعِن الحُمنحَرِر، َوفَ َرُضوا َعَلي ح

ِر َرَمضاَن، َوِقراَءةَ الحُقرحآِن، اَل عحُسوَب الّديَن، سَّالمُ َعَليحَك اي اَمريَ الحُمؤحِمننَي، َوي َ َشهح
 َ َُمجَّلنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ابَب هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعنيح َُ  هللِا َوقاِئَد الحُغرِّ الح

َمَتهُ الحبالَِغَة، َونِعح  َمَتُه مَ الّناِظَرَة، َوَيَدُه الباِسطََة َواُُذنَهُ الحواِعَيَة، َوِحرح َتهُ الّساِبَغَة، َونِقح
 ََ َنََّة َوالّناِر، اَلسَّالُم َعلى نِعحَمِة هللِا َعَلى االح بحراِر، الّداِمَغَة، اَلسَّالُم َعلى َقسيِم اْلح
ياِر، اَلسَّالُم َعلى خح ََ َمِتِه َعَلى الحُفّجاِر، اَلسَّالُم َعلى َسيِِّد الحُمتَّقنَي االح َاخي  َونِقح

ُمحُلوِق ِمنح طيَنِتِه، اَلسَّالُم عَ  َرُسوِل هللاِ  ََ ِه َوَزوحِج اب حَنِتِه، َوالح صحِل َوابحِن َعمِّ ََ َلى االح
، اَلسَّالُم َعلى َايب اْلحَ  يِنِّ ، الحَقدمِي، َوالحَفرحِ  الحَررمِي، اَلسَّالُم َعَلى الَّثَمِر اْلَح َسِن َعِليٍّّ

َرِة الحمُ  َوِة هللِا، َونُوح ن حَتهى، اَلسَّالُم َعلى آَدَم صَ اَلسَّالُم َعلى َشَجَرِة طُوّب َوِسدح فح
مَّد َحبيِب َنيبِّ هللِا، َواِبحراهيَم َخليِل هللِا، َوُموسى َكليِم هللِا، َوعيسى ُروِح هللِا، َوُمَُ 
ّديقنَي َوالشَُّهداِء َوالّصاِْلنَي َوَحسُ  نَ ُهمح ِمَن النَِّبّينَي َوالصِّ َك َن اُولئِ هللِا، َوَمنح بَ ي ح

ياِر،  خح ََ طحهاِر، َوَعناِصِر االح ََ نحواِر، َوَسليِل االح ََ َرفيقاً، اَلسَّالُم َعلى نُوِر االح
بحراِر، اَلسَّالُم َعلى َحبحِل هللِا الحَمتنِي، َوَجنحِبهِ  ََ ِئمَِّة االح ََ  اَلسَّالُم َعلى واِلِد االح

اِكِم هللِا يف اَ  الحَمرنِي َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى اَمنيِ  رحِضِه َوَخليَفِتِه َواْلح
َمِتِه، َوالحعاِمِل ِبِرتابِِه، أخي الرَّسُ  وِل َوَزوحِج اِبَمحرِِه، َوالحَقيِِّم ِبديِنِه، َوالنّاِطِق حِبِرح

ُلوِل، اَلسَّالُم َعلى صاِحِب الدَّالالِت، َواالحايِت  الحبَ ُتوِل َوَسيحِف هللِا الحَمسح
ََلراِت، الَّذي ذََكَرُه هللاُ الحباِهراِت، َوا يف  لحُمعحِجزاِت الحقاِهراِت، َوالحُمنحجي ِمَن اهلح



( اَلسَّالُم  ريمٌ َواِنَُّه يف اُمِّ الحِرتاِب َلَديحنا َلَعِليُّ حَ  ُُمحَرِم االحايِت، َفقاَل َتعاىل: )
ِهِه الحُمضييِّ َوَجنحِبِه الحَعِليِّ  ِم هللِا الرَّضي، َوَوجح َةُ هللِا، َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم وَ َعَلى إسح َرْحح

ِفيائِِه، َوخاِلَصِتِه َواَُمنائِِه وَ  َرْححَُة هللِا َعلى ُحَجِج هللِا َواَوحِصيائِِه َوخاصَِّة هللِا َوَاصح
َتُه زائِرًا عارِفًا حِبَقَِّك، مُ  ُتَك اي َموحالَي اي اَمنَي هللِا َوُحجَّ والِياً َوبَ رَكاتُُه، َقَصدح

 ََ َفعح ل عِ اِل عحداِئَك، ُمتَ َقّراًِب ِاىَل هللِا ِبزايرَِتَك، فَاشح ََ لِياِئَك، ُمعاِداًي اِل نحَد هللِا وح
نحيا َواالح  ِخرَِة َريّب َوَربَِّك يف َخالِص َرقَ َبيت ِمَن الّناِر، َوَقضاِء َحواِئجي َحواِئِج الدُّ

 . 

  : مثّ انرّب على القرب َوقَ ّبله وُقل

مرَي الحُمؤحِمننَي، َسالُم َمالِئَرِتِه الحُمَقرَّبنَي َوالحُمَسلِّمنَي َلَك ِبُقُلوهِبِمح اي اَ َسالُم هللِا وَ 
ِلَك، َوالّشاِهديَن َعلى اَنََّك صاِدٌق اَمنٌي ِصّديٌق، َعَليحَك َوَرْححَ  ُة َوالّناِطقنَي ِبَفضح

ٌر طاِهٌر ُمَطهٌَّر، مِ  َهُد اَنََّك طُهح ر طاِهر مُ هللِا َوبَ رَكاتُُه، َاشح َهُد َلَك نح طُهح َطهَّر، َاشح
َهُد اَنََّك َجنحُب هللِا َواببُ  داِء، َوَاشح ََ ُه، َواَنََّك اي َوِلَّ هللِا َوَوِلَّ َرُسولِِه اِبلحَبالِغ َواالح
ُههُ الَّذي يُ ؤحتى ِمنحُه، َواَنََّك َسبيلُ هللِا، َواَنََّك َعبحُد هللاِ  ُسولِِه  َوَاُخو رَ َحبيُب هللاِ َوَوجح
ُتَك ُمتَ َقّراًِب ِاىَل هللِا َعزََّوَجلَّ ِبزايَرِتَك، راِغبًا اِلَيحَك يف  َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه، اَتَ ي ح

فاَعِة، أب حَتغي ِبَشفاَعِتَك َخالَص َرقَ َبيت ِمَن الّناِر، ُمتَ َعوِّذًا ِبَك ِمَن ال ّناِر، الشِّ
َتطَ  ري َفزِعاً اِلَيحَك َرجاءَ هارابً ِمنح ُذنُويبَ الَّيِت احح ُتها َعلى َظهح ُتَك ب ح َِة َريّب، اَتَ ي ح  َرْحح

ِفُع ِبَك اي َموحالَي، َواَتَ َقرَُّب ِبَك ِاىَل هللِا لَيَ قحِضَي ِبَك َحواِئجي، فَ  َتشح َفعح ل َاسح اشح
ََ َوزائُِرََ َوَلكَ  نحَد هللِا الحَمقاُم عِ  اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي ِاىَل هللِا فَِايّن َعبحُد هللِا َوَموحال

ُبوَلُة، اَللّ ُهمَّ صَ  اُه الحَعظيُم، َوالشَّأحُن الحَربرُي، َوالشَّفاَعةُ الحَمقح ُمحُموُد َواْلح ََ لِّ َعلى الح
وح  ََ ََ الحُمرحَتضى، َواَميِنَك االح ىف، ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوَصلِّ َعلى اَمرِي الحُمؤحِمننَي َعبحِد

ىنَوُعرحَوِتَك الحوُ  عحلى، وََكِلَمِتَك اْلحُسح ََ بَك االح َح ََ الحُعلحيا، َوَجِن ، ثحقى، َوَيِد
لِياءِ  وح ََ ِن االح ِصياِء، َورُكح وح ََ رَبِ، َوَسيِِّد االح كح ََ ، َوُحجَِّتَك َعَلى الحَورى، َوِصّديِقَك االح

َوِة الّصا ِفياِء، اَمرِي الحُمؤحِمننَي، َويَ عحُسوِب الّديِن، َوُقدح صح ََ نَي، َوِاماِم ْلِ َوِعماِد االح
ََلِل، الحُمَهذَِّب ِمَن الزََّلِل، الحُمَطهَِّر ِمَن الحَعيحبِ  ُمحِلصنَي، الحَمعحُصوِم ِمَن اخلح َُ ، الح



ُمواسي الحُمنَ زَِّه ِمَن الرَّيحِب، َاخي نَِبيَِّك َوَوِصيِّ َرُسوِلَك، الحباِئِت َعلى ِفراِشِه، َوالح 
ِسِه، وَكاِشِف الحَررحبِ  ِهِه، الَّذي َجَعلحَتهُ َسيحفاً لِ  َلهُ بِنَ فح نُ بُ وَّتِِه، َوآيَةً لِرِسالَِتِه، َعنح َوجح

َجتِ  ِتِه، َوحاِمالً لِرايَِتِه، َوِوقايًَة ِلُمهح ِه، َوهاِدايً َوشاِهداً َعلى اُمَِّتِه، َوَدالَلةً َعلى ُحجَّ
مَِّتِه، َوَيدًا لَِبأِسِه، َواتجًا لِرَأِسِه، َواباًب ِلِسرِّهِ  َُ تاحًا ِلظََفرِِه، َحىّت َهَزَم ، َوِمفح اِل

َسَه يف َمرح  ، َوَبَذَل نَ فح ِرََ ِر اِبَمح َِ ابِِذحِنَك، َواابَد َعساِكَر الحُرفح رح ضاِت ُجُيوَش الشِّ
مث َيًة، َرُسوِلَك، َوَجَعَلها َوقحفًا َعلى طاَعِتِه، َفَصلِّ الّلُهمَّ َعَليحِه َصالًة دائَِمًة ابقِ 

ليَل َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا، َوالشَّهاُب الثّاِقُب َوالنُّوُر الحعاِقُب، اي سَ اَلسَّالُم قل: 
َ هللِا َتعاىل ُذنُواًب َقدح اَث حَقَلتح َظهح  طاِئِب، اي ِسرَّ هللِا، ِانَّ بَ يحين َوبَ نيح ََ ري َوال االح

َر َخلحِقِه، ُكنح ت َ ََييت َعَليحها ِاالّ رِضاُه، فَِبَحقِّ َمِن ائ حَتَمَنَك َعلى ِسرِِّه، َواسح  ََ اَمح رحعا
ِر َظهرياً، فَِايّن َعبحُدهللاِ   َوَولِيَُّك ل ِاىَل هللِا َشفيعاً، َوِمَن الّناِر جُمرياً، َوَعَلى الدَّهح

 َوزائُِرََ َصلَّى هللاُ َعَليحَك . 

اَلسَّالُم َعَليحَك اي  : مثّ صّل سّت ركعات صالة الّزايرة وادُ  ِبا شئت وُقل
مثّ  ،هارُ الحُمؤِمننَي، َعَليحَك ِميّن َسالُم هللِا اََبدًا ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّيحُل َوالنَّ  اَمريَ 

اَلسَّالُم َعَليحَك  : توّجه اىل جانب قرب اْلسني )عليه السالم( وَاِشر اليه وُقل
ُتُرما  الً ِاىَل هللِا ز اي ااب َعبحِد هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ابحَن َرُسوِل هللِا، اَتَ ي ح ائِراً َوُمتَ َوسِّ

ِفعاً ِبُرما ِاىَل هللاِ  َتشح هاً ِاىَل هللاِ ِبُرما، َوُمسح  يف حاَجيت َتعاىل َريّب َوَربُِّرما، َوُمتَ َوجِّ
قبلة وادُ  من ، مثّ استقبل ال)اِنَّهُ َقريٌب جُميٌب(وادُ  اىل آخر دعاء صفوان  هِذهِ 

 َكرحِب هللاُ، اي جُميَب َدعحَوِة الحُمضحطَرّيَن، َواي كاِشفَ اي هللُا اي هللُا اي أّول دعاءه 
ُروبنيَ  ِر ُدنحياَي َواصحرِفحين بَِقضاِء حاَجيت وَِكفايَِة ما اَََهَّين ََهُُّه ِمنح )اىل(  الحَمرح  اَمح

ه السالم( مثّ التفت اىل جانب قرب امري املؤمنني )علي َوآِخَريت اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي،
ِ ما اَلسَّالُم َعَليحَك اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي، َواَلسَّالُم َعلى َايب َعبحِد هللِا اْلحُسَ  وُقل : نيح

ِد ِميّن لِزايَرِتُرما، َوال فَ رََّق  بَقيُت َوبَِقَي اللَّيحُل َوالنَّهاُر، ال َجَعَلُه هللُا آِخَر الحَعهح
َنُرما   . هللاُ بَ يحين َوبَ ي ح



اّن دعاء صفوان هو الّدعاء املعروف بدعاء علقمة  أقول : قد ذكرَن سابقاً 
  . وسيذكر يف زايرة عاشوراء

الّزايرة الّسابعة : رواها الّسيد بن طاووس يف كتاب ِمصباح الزّائر فقال : أقصد 
الّروضة املقّدسة لالمري )عليه السالم( َحيُث يرىح  ابب الّسالم أي ابب

بَ رُ  : مرّة الّضريح املقّدس ، فُقل أربعاً وثالثني   وقل : َاهللُ اَكح

اِْلنَي، َوََجيِع َسالمُ هللاِ َوَسالمُ َمالِئَرِتهِ الحُمَقرَّبنَي، َواَنحِبيائِهِ الحُمرحَسلنَي، َوِعباِدهِ الصّ 
َوِة هللاِ  ديقنَي َعَليحَك اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعلى آَدَم َصفح ، الشَُّهداِء َوالصِّ

لى ُموسى  لى نُوح َنيبِّ هللِا، اَلسَّالُم َعلى اِبحراهيَم َخليِل هللِا، اَلسَّالُم عَ اَلسَّالُم عَ 
َةُ َكليِم هللِا، اَلسَّالُم َعلى عيسى ُروِح هللِا، اَلسَّالُم َعلى ُُمَمَّد َحبيِب هللِا َورَ  ْحح

ِهِه الح  ، َوَوجح ِم هللِا الرَِّضيِّ ، عَ هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى اسح ِليِّ َوِصراِطِه السَِّويِّ
َسِن َعِليِّ بحِن َايب ط ، اَلسَّالُم َعلى َايب اْلَح اِلب اَلسَّالُم َعلى الحُمَهذَِّب الصَِّفيِّ

ُمحُصوصِ  ََ ِخالِّء، اَلسَّالُم َعلى الح ََ  َوَرْححَةُ هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى خاِلِص االح
سَّماِء، اَلسَّالُم ُم َعَلى الحَموحُلوِد يف الحَرعحَبِة الحُمَزوَِّج يف الِبَسيَِّدِة النِّساِء، اَلسَّال

لى َعلى َاَسِد هللِا يف الحَوغى، اَلسَّالُم َعلى َمنح ُشرَِّفتح ِبِه َمرَُّة َوِمىن، اَلسَّالُم عَ 
ِل الَعباِء، اَ  َوحِض َوحاِمِل اللِّواِء، اَلسَّالُم َعلى خاِمِس اَهح سَّالُم َعَلى لصاِحِب اْلح

عحداِء، اَلسَّالُم َعلى قالِ  ََ ِسِه ِمَن االح ِع ابِب الحباِئِت َعلى ِفراِش النَّيبِّ َوُمفحديِه بِنَ فح
ِفهِ  َيِة ىف َكهح بَ َر، َوالّداحي بِِه يف الحَفضاِء، اَلسَّالُم َعلى ُمَرلِِّم الِفت ح مح بِِلساِن َخي ح

بِع  َح نحِبياِء، اَلسَّالُم َعلى ُمِن ََ َرِة الحَقليِب يف الَفال، اَلسَّالُم َعلى قااالح ِلِع الصَّخح
رَبِ  ِشّداُء، اَلسَّالُم َعلى ُُماِطِب الث ُّعحباِن َعلى ِمن ح ََ َها الّرِجاُل االح َوَقدح َعَجَز َعن ح
ُجَمِة  ُمح الحُروَفِة بِِلساِن الُفَصحاِء، اَلسَّالُم َعلى ُُماِطِب الذِّئحِب َوُمَرلِِّم اْلح

يَ وحِم  َرواِن َوَقدح ْنََِرِت الحِعظاُم اِبلحَبال، اَلسَّالُم َعلى صاِحِب الشَّفاَعِة يفاِبلن َّهح 
ُمحراِب،  َِ ماِم الزَّكيِّ َحليِف الح َِ الحَورحى َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلى االح

َمةِ  رح الصَّواِب، اَلسَّالُم وَ  اَلسَّالُم َعلى صاِحِب الحُمعحِجِز الحباِهِر، َوالنّاِطِق اِبْلِح
ُمحَرِم َوالحُمَتشابَِه َوِعنحَدُه اُمُّ الحِرتاِب، اَلسَّالُم َعل َُ ى َمنح َعلى َمنح ِعنحَدُه أَتويُل الح



جاِب، اَلسَّالُم َعلى ُُمحِيي اللَّيحِل الحبَ  ُس حنَي َتواَرتح اِبْلِح هيِم ُردَّتح َعَليحِه الشَّمح
ِتئا كح َِ َرِة الح اِبلت ََّهجُِّد َواالح ِئيِل ابِِمح ُمؤحِمننَي ِبَغريحِ ِب، اَلسَّالُم َعلى َمنح خاطََبُه ِجربح

َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى َسيِِّد الّساداِت، اَلسَّالُم َعلى ص اِحِب ِارحتِياب َوَرْحح
ُُروِب َمال َرُة َسبحِع ئِ الحُمعحِجزاِت، اَلسَّالُم َعلى َمنح َعِجَب ِمنح َْحَالتِِه يف اْلح

َ َيَديح َْنحواُه َصَدقات،  َْساوات، اَلسَّالُم َعلى َمنح َنَجى الرَُّسوَل فَ َقدََّم بَ نيح
ُُيوِش، َوصاِحِب الحَغَزواِت، اَلسَّالُم َعلى ُُماِطِب ِذئحِب  اَلسَّالُم َعلى اَمرِي اْلح

ُس  الُم َعلىالحَفَلواِت، اَلسَّالُم َعلى نُوِر هللِا يف الظُُّلماِت، اَلسَّ  َمنح ُردَّتح َلهُ الشَّمح
ننَي، فَ َقضى ما فاَتُه ِمَن الصَّالِة َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى اَمريِ الحُمؤحمِ 
 ِعلحِم اَلسَّالُم َعلى َسيِِّد الحَوِصّينَي، اَلسَّالُم َعلى ِاماِم الحُمتَّقنَي، اَلسَّالُم َعلى واِرثِ 

َمِة الحُمؤحِمننَي،النَِّبّينيَ  اَلسَّالُم  ، اَلسَّالُم َعلى يَ عحُسوِب الّديِن، اَلسَّالُم َعلى ِعصح
بحراِر، اَل ََ َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى ُحجَِّة االح َوِة الّصاِدقنَي َوَرْحح سَّالُم َعلى ُقدح

ُمحصُ  ََ طحهاِر، اَلسَّالُم َعَلى الح ََ ِئمَِّة االح ََ قاِر، اَلسَّالُم وِص ِبِذي الحفَ َعلى َايب االح
ُمحتاِر، َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه َما ا َُ ِض النَّيبِّ الح لِيائِِه ِمنح َحوح طََّرَد َعلى ساقي اَوح

يِه: ) َواِنَُّه اللَّيحُل َوالنَّهاُر، اَلسَّالُم َعَلى الن ََّبِأ الحَعظيِم، اَلسَّالُم َعلى َمنح اَن حَزَل هللاُ ف
َتقي يف اُمِّ  ، َحريٌم ( اَلسَّالُم َعلى ِصراِط هللِا الحُمسح َعِليُّ ٌَ ِم، الحِرتاِب َلَديحنا َل

َُة هللاِ  ريِم َوَرْحح يِل َوالحُقرحآِن اْلَح ْنح َِ َوبَ رَكاتُُه  اَلسَّالُم َعَلى الحَمن حُعوِت يف الت َّوحراة َواالح
 . 

  : مثّ انرّب على الّضريح وقّبله وقل

ََ َوَولِ اي اَمنَي هللِا، اي يَُّك الالّئُِذ  ُحجََّة هللِا، اي َوِلَّ هللِا، اي ِصراَط هللِا، زاَرََ َعبحُد
َلُه ِبَفناِئَك، الحُمتَ َقرُِّب ِاىَل هللِا َعزََّوَجلَّ، َوالحُمسح  ، َوالحُمنيُخ َرحح ََ ِفُع ِبَك ِاىَل ِبَقربحِ َتشح

َبُه، َوَجَعلَ  َبهُ هللِا، زايرََة َمنح َهَجَر فيَك َصحح َهُد اَنََّك الطُّوُر، َك بَ عحَد هللِا َحسح ، َاشح
ُجوُر اي َوِلَّ هللِا اِ  طُوُر، َوالّرُِق الحَمنحُشوُر، َوحَبحُر الحِعلحِم الحَمسح نَّ ِلُرلِّ َوالحِرتاُب الحَمسح
ل ِبَفناِئَك،  ىَمُزور َعنايًَة فيَمنح زاَرُه َوَقَصَدُه َوااتُه، َواَََن َولِيَُّك َوَقدح َحَططحُت َرحح

ُت ِبَضرُِيَك لِِعلحمي ِبَعظيِم َمنحزِلَِتَك، َوَشَرِف َحضح  َرِتَك َوَْلَأحُت ِاىل َحَرِمَك، َوُلذح



ري، َوَمنَ َعتحين رُقادي، َفما َاِجُد ِحرحزًا َوال َمعحِقاًل َوال  َوَقدح اَث حَقَلِت الذُّنُوُب َظهح
َأُ اِلَيحِه ِاالَّ هللاُ َتعاىل ِتشح َملحَجًأ َاْلح فاعي ِبَك َلَديحِه َفها اَََن ، َوتَ َوسُّلي ِبَك اِلَيحِه، َواسح

َفعح ل ِعنحَد هللاِ   ذا َنزٌِل ِبَفناِئَك، َوَلَك ِعنحَد هللِا جاٌه َعظيٌم، َوَمقاٌم َكرمٌي، فَاشح
 َربَِّك اي َموحالَي . 

  : مثّ قّبل الّضريح واستقبل القبلة وقل

رََ  اِلَيحَك اي َاْسحََع الّساِمعنَي، َواي اَبحَصَر الّناِظرينَ  اَللّ ُهمَّ ِايّن اَتَ َقرَّبُ  ، َواي َاسح
َوديَن، ِبَُحمَّد خاَتَِ النَِّبّينَي َرُسوِلَك ِاىَل الحعالَ  جح ََ َوَد االح اِسبنَي، َواي َاجح منَي، اْلح

ن حزَِ  الحَبطنِي، الحعاملِِ الحُمبنِي َعِليًّ  ََ ِه االح َسِن اَ  َوابَِخيِه َوابحِن َعمِّ مرِي الحُمؤحِمننَي، َواْلَح
ِ َزيحِن الحعاِبديَن، َوِبُِ  ِ الشَّهيَديحِن، َوِبَعِليِّ بحِن اْلحَُسنيح ماَمنيح َِ ِ االح َحمَِّد بحِن َواْلحَُسنيح
ِديقنَي، َوِبُوسَ  وَّلنَي، َوِِبَعحَفِر بحِن ُُمَمَّد زَِكيِّ الصِّ ََ ى ابحِن َجعحَفر َعِليٍّّ ابِقِر ِعلحِم االح

منِي، َوِبُِ  ََ َحمَِّد الحراِظِم الحُمبنِي َوَحبيِس الظّاِلمنَي، َوِبَعِليِّ بحِن ُموَسى الرَِّضا االح
َتديَن، َوِبَعِليِّ بحِن ُُمَمَّد الحبَ رِّ الّصاِدِق َسيِّدِ  َواِد َعَلِم الحُمهح  الحعاِبديَن، بحِن َعِليٍّّ اْلح

َرري َوِلِّ  َسِن بحِن َعِليٍّّ الحَعسح ََلِف اْلحُ  َواِبْلَح ِر الحُمؤحِمننَي، َواِبخلح مح ََ جَِّة صاِحِب االح
ُمح  ََ ِفَيين َشرَّ الحَبالِء الح ُُموِم، َوَترح ِشَف ما ّب ِمَن اهلح ُتوِم، ُمظحِهِر الحرَباهنَي، اَنح َترح

َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  ت  ادُ  ِبا شئمثّ َوَُترَيين ِمَن الّناِر ذاِت السَُّموِم، ِبَرْحح
  َووّدعه وانصرف .

أقول : روى الّسيد عبد الررمي بن طاووس يف كتاب فرحة الغّري اّن زين 
العابدين )عليه السالم( ورد الروفة وَدخل مسجدها وبه أبو ْحزة الّثمال، 
وكان ِمن زُّهاِد أهل الروفة وَمشاَيها، فصّلى ركعتني، قال أبو ْحزة : فما 

هلي ِانح كاَن اِ ع ما يقول، فسمعُته يقول : ْسعت أطيب من هلجته فدنوت الْس
ياِء اِلَيحَك  شح ََ ُتَك فَِايّن َقدح اَطَعحُتَك يف َاَحبِّ االح   هو دعاء معروف .و َقدح َعَصي ح

أقول : الّدعاء سيأيت يف أعمال جامع الروفة وسنروي هناَ اّن أاب ْحزة قال 
َفع يديه اىل يحه ووقف فر : مّث أتى )عليه السالم( االسطوانة الّسابعة فَخلع نعل



ن ِحيال اُذنيه وكرّب تربرية قّف هلا ُكّل َشعرة يف بدين، فصّلى أربع ركعات ُيس
ُتَك ركوعها وسجودها، مثّ دعا بدعاء  خر الّدعاء، اىل آِاهلي ِانح كنحُت َقدح َعَصي ح

وعلى الّرواية اليت َنن بصددها االن مثّ هَنض )عليه السالم(، قال أبو ْحزة : 
بعته اىل مناِخ الروفة فَ َوجدت عبدًا أسود معُه ْنيب وَنقة ، فقلت : اي فت

ُْلَسني َصلواُت ؟ ُهَو َعلُي بن ا اََوََيحفى َعَليحَك َُشائُِلهُ ؟ فقال :  اسود من الّرجل
قال قال أبو ْحزة : فاكببت على قدميه أقّبلهما فرفع رأسي بيده و  هللِا َعَليهما،

يرون الّسجود هلل عزوجل ، فقلت : اي ابن رسول هللا ما  : ال اي أاب ْحزة اَّّنا
أقدمك الينا ؟ قال : ما رأيت، أي الّصالة يف مسجد الروفة ولو علم الّناس 
ما فيه من الفضل التوه ولو حبواً أي ولو شّق عليهم الّسري غاية املشّقة فرانوا  

وهنم، مثّ طكاالطفال قبلما يقوون على املشي فيحبون زحفًا على أيديهم وبُ 
قال : هل لك أن تُزور معي قرب جّدي علّي بن أيب طالب ؟ قلت : أجل ، 
نزل فسرت يف ظّل َنقته ُيّدثين حىّت أتينا الغريني وهي بقعة بيضاء تلمع نوراً، ف

عن َنقته ومرغ خّديه عليها وقال : اي أاب ْحزة هذا قرب جّدي علّي بن أيب 
هِ اَ طالب، مثّ زاره بزايرة أّوهلا :  ِم هللِا الرَّضيِّ َونُوِر َوجح ضييِء لسَّالُم َعلى اسح

ُ
ِه امل

  . مثّ وّدعه ومضى اىل املدينة ورجعت اىل الروفة

أقول : كنت آسف على تَر الّسيد هذه الّزايرة يف كتاب الفرحة وكنت أفّتش 
عنه، فتصّفحت لذلك كّل زايرة مرويّة لالمري )عليه السالم( عّلين أعثر على 

تبدأ ابْلملة الّسابقة، فلم أجد سوى هذه الّزايرة الّشريفة، وهي قد  زايرة
ِم هللِا ) اَلسَّالُم َعلافتتحت ِبا افتتحت هبا اْلملة الّسابقة وهي كلمة  ى اسح

ضييِء ( واختلفت عنها يف العطف وهو الرَّضيِّ ( 
ُ
ِهِه امل لعّل هذه ف) َونُوَر َوجح

دء ال يرِتث به، فان قلت: مل ترن ب هي تلك الّزايرة وهذا االختالف يسري
ِم هللِا الرَّضيِّ هذه الّزايرة كلمة   َوَسالُم َسالُم هللاِ بل كلمة اَلسَّالُم َعلى اسح

َاجبنا أن ما يتقّدم على الرلمة املذكورة من الّسالم فهي ِبنزلة  َمالِئَرِتِه،
لى اسِم الم عاالستئذان واالسِتخاص، والّزايرة نفسها اَّّنا تبدأ من كلمة السّ 

هللِا الرَّضّي، ويشهد على ما نقول املقابلة بني هذه الّزايرة والّزايرة الواردة يف 



يوم امليالد، وَُها تتشاهبان غاية الّتشابه فالحظها لتعرف ذلك، واعلم اّن هذه 
اْلملة مع ما فيها من العطف ولرن من ُدون كلمة نُور قد ذكرت يف الّزايرة 

 رة يوم امليالد، ولرن ال يف بدئهما بل يف خالهلما وهللا العامل،الّسادسة ويف زاي
وابْلملة حسبنا من الّزايرات املطلقة هذه الّزايرات الّسبع ومن يبتغي اكثر 
منها فليزره )عليه السالم( ابلّزايرات اْلامعة، وليزره ِبا سنذكرها ِمن الّزايرة 

الة يف االمري )عليه السالم( والصّ املبسوطة ليوم الغدير، وليغتنم الزّائر زايرة 
حرمه الطّاهر، فالّصالة عنده تعدل مائيت ألف صالة، وعن الّصادق )عليه 
السالم( اّن َمن زار امامًا مفِتض الطّاعة وصّلى عنده أربع ركعات كتب له 
حّجة وعمرة، وقد احملنا يف كتاب هديّة الزّائر اىل ما ْلوار قرب أمري املؤمنني 

م( من الفضل ، وذلك ان حفظ اجملاور حّق اْلوار وهذا َشرط )عليه السال
ابِلغ الُعسر واملشّقة فال يتيّسر لرّل احد، واملقام ال يقتضي الَبس  فلرياِجع 

  من شاء الرتاب الفارسي ) كلمه طيّبه ( .

 َوداُع االَمير )عليه السالم( 

َن تلو ما ذكروها مِ  فاذا شئت وداعه فوّدعُه هبذا الودا  اّلذي أورده العلماء
  : الّزايرة اخلاِمسة

تَ رحعيَك َواَق حرَأ عَ  تَ وحِدُعَك هللاَ َوأسح َليحَك السَّالَم، اَلسَّالمُ َعَليحَك َوَرْححَةُ هللاِ َوبَ رَكاتُُه، اَسح
تُ بح  َع الّشاِهديَن، نا مَ آَمّنا اِبهللِ َواِبلرُُّسِل َوِبا جاَءتح ِبهِ َوَدَعتح اِلَيحهِ َوَدلَّتح َعَليحهِ فَاكح

ِد ِمنح زايَريت ِااّيُه، فَِانح تَ َوف َّي حَتين قَ بحَل ذلِ  َهُد اَللّ ُهمَّ ال ََتحَعلحُه آِخَر الحَعهح َك فَِايّن َاشح
َهُد اَنَّ اَمريَ الحُمؤحِمننَي َعِلّياً  ُت َعَليحِه يف َحيايت، َاشح َسَن،  يف مَمايت َعلى ما َشِهدح َواْلَح

، َوعَ  َ ، َوَجعحَفَر بحَن ُمَُ َواْلحَُسنيح ، َوُُمَمََّد بحَن َعِليٍّّ ِ مَّد، َومُوَسى بحَن ِليَّ بحَن اْلحَُسنيح
َسَن بح  ، َوَعِليَّ بحَن ُُمَمَّد، َواْلَح َن َعِليٍّّ َجعحَفر، َوَعِليَّ بحَن ُموسى، َوُُمَمََّد بحَن َعِليٍّّ

َسِن َصَلواُتَك َعَليحِهمح َاَجحَعنيَ  َهُد اَنَّ َمنح قَ تَ َلُهمح اَِئمَّيت، َواَ  َواْلحُجََّة بحَن اْلَح شح
َهُد اَنَّ  حيِم، َوَاشح َ ِمَن اْلَح َح َفِل َدَر رُِكوَن، َوَمنح َردَّ َعَليحِهمح يف َاسح  َوحارَبَ ُهمح ُمشح
ُهمح بُ َرءاُء، َواَن َُّهمح ِحزحُب الشَّيحطاِن، َوَعلى َمنح  َمنح حاَربَ ُهمح لَنا اَعحداٌء َوََنحُن ِمن ح



َلُهُم ُهمح َلعحَنُة هللِا َوالحَمالِئَرِة َوالّناِس َاَجحَعنَي، َوَمنح َشِرََ فيِهمح َوَمنح َسرَّ قَ تَ لَ  ُه قَ ت ح
ليِم اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوَعليٍّّ  اَُلَك بَ عحَد الصَّالِة َوالتَّسح  َوفاِطَمَة اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح

ِ َوَعِليٍّّ َوُمَُ  َسِن َواْلحَُسنيح َسِن مَّد َوَجعحَفر َوُموسى َوَعِليٍّّ َوُُمَمَّ َواْلَح د َوَعِليٍّّ َواْلَح
ُشرحين َمعَ  ِد ِمنح زايَرتِِه فَِانح َجَعلحَتُه فَاحح  هُؤالِء َواْلحُجَِّة، َوال ََتحَعلحُه آِخَر الحَعهح

ِئمَِّة، اَللّ ُهمَّ َوَذلِّلح قُ ُلوبَنا هَلُمح اِبلطّاَعِة َوالح  ََ َ االح َُمبَِّة مُ الحُمَسمَّنيح ََ ناَصَحِة َوالح
ليِم .  ِن الحُمواَزَرِة َوالتَّسح  َوُحسح

َقحَصُد الثّاين
  يف زايرات االمري )عليه السالم( املخُصوصة : : امل

وهي عديدة أوالها زايرة يوِم الغدير، وقد ُروي عن الّرضا )عليه السالم( انّه 
ند أمري وم الغدير عقال البن أيب نصر : اي ابن أيب نصر أينما كنت فاحضر ي

املؤمنني )عليه السالم( فاّن هللا تعاىل يغفر لرّل مؤمن ومؤمنة وُمسلم وُمسلمة 
ذنُوب سّتني سنة، ويعتق ِمَن الّنار ضعف ما اعتق يف شهر رمضان ويف ليلة 

  القدر ويف ليلة الفطر ... اخلرب .

  : واعلم اهّنم قد خّصوا هذا اليوم الّشريف بعّدة زايرات

طلقة وهي قد سلفتاالُ 
ُ
 وىل : زايرة أمني هللا وقد جعلناها الثّانية من الّزايرة امل

.  

الثّانية : زايرة مرويّة ابسناد معتربة عن االمام علّي بن ُمّمد الّنقي )عليهما 
السالم( قد زار )عليه السالم( هبا االمري )عليه السالم( يوم الغدير يف الّسنة 

ها كما يلي : اذا أردت ذلك فقف على ابب اليت أشخصه املعتصم، وصفت
الُقّبة املنّورة واستأذن، وقال الّشيخ الّشهيد : تغتسل وتلبس أنظف ثيابك 

ان االّول الذي وهذا هَو االستيذاَللّ ُهمَّ ِايّن َوقَ فحُت َعلى ابب وتستأذن وتقول : 
امش حىّت و اثبتناه يف الباب االّول مثّ ادخل مقدماً رجلك اليمىن على اليسرى 

  تقف على الّضريح واستقبله واجعل الِقبلة بني كتفيك وُقل :



َوةِ   َربِّ اَلسَّالُم َعلى ُُمَمَّد َرُسوِل هللِا خاَتَِ النَِّبّينَي َوَسيِِّد الحُمرحَسلنَي، َوَصفح
اَتِِ ِلما َسَبَق، وَ  ِيِه َوَعزائِِم اَمحرِِه، َواخلح لحفاِتِح ِلَما االحعاَلمنَي، اَمنِي هللِا َعلى َوحح
ِبَل، َوالحُمَهيحِمِن َعلى ذِلَك ُكلِِّه َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه َوَصَلواتُُه َوحتَِ  تُ قح ّياتُُه، اَلسَّالُم اسح
الُم َعَليحَك اي َعلى اَنحِبياِء هللِا َوُرُسِلِه َوَمالِئَرِتِه الحُمَقرَّبنَي َوِعباِدِه الّصاِْلنَي، اَلسَّ 

لحعاَلمنَي، َوَموحالَي ِمننَي، َوَسيَِّد الحَوِصّينَي، َوواِرَث ِعلحِم النَِّبّينَي، َوَوِلَّ َربِّ ااَمريَ الحُمؤح 
ُمؤحِمننَي َوَموحىَل الحُمؤحِمننَي َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَي اي اَمرَي الح 

َتُه الحبالِغَ ،اي اَمنَي هللِا يف اَرحِضِه، َوَسفريَُه يف َة َعلى ِعباِدِه، اَلسَّالُم  َخلحِقِه، َوُحجَّ
َتقيَم، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الن َّبَ  ُأ الحَعظيُم َعَليحَك اي ديَن هللِا الحَقومَي، َوِصراطَُه الحُمسح

أَُلوَن، اَلسَّالُم َعَليحَك اي اَمرَي الح  ؤحِمننَي، آَمنحَت مُ الَّذي ُهمح فيِه ُُمحَتِلُفوَن َوَعنحُه َيسح
َت َوُهمح ُُمحجمُ  قِّ َوُهمح ُمَرذِّبُوَن، َوجاَهدح رُِكوَن، َوَصدَّقحَت اِبْلَح وَن، اِبهلِل َوُهمح ُمشح

ََ الحَيقنُي، َاال لَ  َت هللَا ُُمحِلصاً َلُه الّديَن صاِبراً ُُمحَتِسباً َحىّت َأات عحَنُة هللِا َعَلى َوَعَبدح
َُ وَ  الظّاِلمنَي، اَلسَّالمُ  ِلمنَي، َويَ عحُسوَب الحُمؤحِمننَي ِاماَم َعَليحَك اي َسيَِّد الحُمسح

َهُد اَنََّك َاخُ  َُمجَّلنَي َوَرْححَةُ هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَشح َُ و َرُسوِل هللِا الحُمتَّقنَي، َوقآِئَد الحُغرِّ الح
 اُمَِّتِه، َواَوَُّل َمنح آَمَن اِبهلِل، يفَوَوِصيُُّه، َوواِرُث ِعلحِمِه َواَمينُُه َعلى َشرحِعِه َوَخليَفُتُه 

َهُد اَنَُّه َقدح بَ لََّغ َعِن هللِا ما اَن حزَلَُه ف يَك، َفَصدََ  َوَصدََّق ِبا اُنحزَِل َعلى نَِبيِِّه، َوَاشح
َلَك، َعَة اِبَمحرِِه، َواَوحَجَب َعلى اُمَِّتِه فَ رحَض طاَعِتَك َوِواليَِتَك، َوَعَقَد َعَليحِهُم الحبَ ي ح 
َهَد هللاَ   َتعاىل َوَجَعَلَك اَوحىل اِبلحُمؤحِمننَي ِمنح اَن حُفِسِهمح َكما َجَعَلُه هللاُ َكذِلَك، مُثَّ اَشح
ُت َقدح بَ لَّغحُت، َفقاُلوا: اَللّ ُهمَّ بَلى، َفقاَل: اَللّ ُهمَّ اشح  َهدح وََكفى َعَليحِهمح َفقاَل: اََلسح

َ الحعِ  قحراِر، باِد، فَ َلَعَن هللُا جاِحَد واليَِتَك بَ عحَد اِبَك َشهيدًا َوحاِكمًا بَ نيح َِ الح
ِد هللِا َتعاىل، َواَنَّ  َهُد اَنََّك َوفَ يحَت ِبَعهح ََ بَ عحَد الحميثاِق، َواَشح ِد هللاَ  َوَنِكَث َعهح

ِدِه، ) راً عَ َوَمنح اَوحىف ِبا عاَهَد َعَليحهُ هللاَ َفَسيُ ؤح  َتعاىل ُموف َلَك ِبَعهح (،  ظيماً تيِه َاجح
قُّ الَّذي َنَطَق ِبواليَِتَك الت َّنحزيُل، َوَاَخَذ لَ  َهُد اَنََّك اَمرُي الحُمؤحِمننَي اْلَح َد َوَاشح َك الحَعهح

ََ الَّذيَن اتَجرحَُتُ هللاَ  َهُد اَنََّك َوَعمََّك َوَاخا مَِّة ِبذِلَك الرَُّسوُل، َوَاشح َُ َعَلى االح
َِتى ِمَن الحُمؤحِمننَي اَن ح  ُرمح )بُِنفُوِسُرمح فَاَن حَزَل هللُا في ُفَسُهمح َواَمحواهَلُمح اِبَنَّ ِانَّ هللَا اشح

تَ ُلوَن َوعحدًا َعَليحهِ  تُ ُلوَن َويُ قح َنََّة يُقاتُِلوَن يف َسبيِل هللِا فَ يَ قح  َحّقًا يف الت َّوحراِة هَلُُم اْلح



ِدِه ِمَن هللاِ  يِل َوالحُقرحآِن َوَمنح اَوحىف ِبَعهح ْنح َِ تَ بحِشروُ َواالح ا بِِبيحِعُرُم الَّذي ابيَ عحُتمح بِِه  فَاسح
اِمُدوَن الّساِئحُ  )  ( َوذِلَك ُهَو الحَفوحُز الحَعظيمُ  وَن الرّاِكُعوَن الّتائُِبوَن الحعاِبُدوَن اْلح

اِفظُوَن ِْلُُدوِد هللاِ   الّساِجُدوَن االحِمُروَن اِبلحَمعحُروِف، َوالّناُهوَن َعِن الحُمنحَرِر، َواْلح
ِر الحُمؤحِمننيَ  ََّ فيَك ما آَمَن اِبل َوَبشِّ َهُد اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي اَنَّ الّشآ رَُّسوِل (، َاشح

َرََ عاِنٌد َعِن الّديِن الحَقومِي الَِّذي ارحَتضاُه لَنا َربُّ  منِي، َواَنَّ الحعاِدَل ِبَك َغي ح ََ  االح
َمَلهُ ِبواليَِتَك يَ وحَم ا َهُد اَنََّك الحَمعحينالحعاَلمنَي، َواَكح ِبَقوحِل الحَعزيِز الرَّحيِم:  لحَغديِر، َوَاشح

َتقيماً فَاتَِّبُعوُه َوال تَ تَِّبُعوا السُُّبَل فَ تَ فََّرَق بِ  ) ُرمح َعنح َسبيِلِه، َواَنَّ هذا ِصراطي ُمسح
 ََ قِّ َمنح عادا ، َوَعَنَد َعِن اْلَح ََ اَللّ ُهمَّ ْسَِعحنا  ،َضلَّ َوهللِا َوَاَضلَّ َمِن ات ََّبَع ِسوا

ِدَن َربَّنا َوال تُزِغح قُ ُلوبَن َتقيَم فَاهح ِرََ َواَطَعحنا َوات َّبَ عحنا ِصراِطَك الحُمسح مح ََ ا بَ عحَد اِذح اِل
َهُد اَنََّك ملَح تَ َزلح  ن حُعِمَك، َوَاشح ََ َعلحنا ِمَن الّشاِكريَن اِل  َهَدي حَتنا ِاىل طاَعِتَك، َواجح

 عاِفياً غاِفراً، لِلتُّقى ُُمالِفاً، َوَعلى َكظحِم الحَغيحِظ قاِدراً، َوَعِن الّناسِ لِلحَهوى ُُمالِفاً، وَ 
َما َوِاذا ُعِصَي هللاُ ساِخطاً، َوِاذا اُطيَع هللاُ راضياً، َوِبا َعِهَد اِلَيحَك عاِماًل، راِعياً لِ 

لحَت،  تُوِدعحَت، ُمبَ لِّغًا ما ْحُِّ ِفظحَت، حاِفظًا ِلَما اسح ُتحح َت، ُمن ح اسح َتِظرًا ما ُوِعدح
َجمَت  َت َعنح َحقَِّك جازِعاً، َوال أحح َهُد اَنََّك َما ات ََّقيحَت ضارِعاً، َوال اَمحَسرح َوَاشح
 َعنح جُماَهَدِة غاِصبيَك َنِكاًل، َوال اَظحَهرحَت الرِّضا ُِبِالِف ما يُ رحِضي هللاَ ُمداِهناً،

َتَرنحتَ َوال َوَهنحَت ِلما َاصاَبَك يف َسبيِل هللاِ   َعنح طََلِب ، َوال َضُعفحَت َواَل اسح
َتَسبحَت َربََّك،  َت احح َحقَِّك ُمراِقباً، َمعاَذ هللِا اَنح َتُروَن َكذِلَك َبلح اِذح ظُِلمح

، َوذَكَّرحتَ ُهمح َفَما ادََّكُروا َوَوَعظحتَ ُهمح َفَما ات ََّعظُوا، َوخَ  َرََ تَ ُهُم هللاَ َوفَ وَّضحَت اِلَيحِه اَمح  وَّف ح
َت يف هللِا َحقَّ ِجهاِدِه حَ  َهُد اَنََّك اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي جاَهدح ىّت َفما َُتَوَُّفوا، َوَاشح

ََ اْلحُجََّة بِ  ِتيارِِه، َواَلحَزَم اَعحداَء ََ هللاُ ِاىل ِجوارِِه، َوقَ َبَضَك اِلَيحِه اِبخح ََ َدعا َقتحِلِهمح ِااّي
يِع َخلحِقِه، مح َمَع ما َلَك ِمَن اْلحَُجِج الحبالَِغِة، َعلى َجَ لَِتُروَن اْلحُجَُّة َلَك َعَليحهِ 

َت يف هللِا ص َت هللَا ُُمحِلصاً، َوجاَهدح اِبراً، اَلسَّالُم َعَليحَك اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي، َعَبدح
َت بِنَ فحِسَك ُُمحَتِسباً، َوَعِملحَت ِبِرتابِِه، َوات َّبَ عحَت ُسنََّة نَِبيِِّه، وَ  َت الصَّالَة، َوُجدح اََقمح

تَ  َتطَعحَت، ُمب ح ِغياً ما َوآتَ يحَت الزَّكاَة َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف، َونَ َهيحَت َعِن الحُمنحَرِر َما اسح
اِئِد، َوال ِعنحَد هللِا، راِغبًا في ما َوَعَد هللاُ، ال حَتحِفُل اِبلنَّواِئِب، َوال هتَُِن ِعنحَد الشَّد



َر ذِلَك اِلَيحَك، َواف حَِتى ابِطالً َعلَ حُتحُجُم َعنح ُُماِرب  يحَك، َواَوحل اََفَك َمنح َنَسَب َغي ح
ذى َصب ح  ََ هاِد، َوَصبَ رحَت َعَلى االح َت يف هللاِ َحقَّ اْلِح َر ِلَمنح َعَنَد َعنحَك، َلَقدح جاَهدح

ِتساب، َواَنحَت اَوَُّل َمنح آَمَن اِبهلِل َوَصّلى َلُه َوجاَهَد َواَبحدى َصفح  َتُه يف داِر حَ احح
َرًة، َواَنحَت الحقاِئُل : حُونٌَة َضالَلًة، َوالشَّيحطاُن يُ عحَبُد َجهح رحُض َمشح ََ ، َواالح َِ رح ال  الشِّ

َلَميِن  َشًة، َوَلوح َاسح الّناُس ََجيعاً  َتزيُدين َكث حَرةُ الّناِس َحوحل ِعزًَّة، َوال تَ َفرُّقُ ُهمح َعيّن َوحح
َت اِبهلِل فَ َعَززحَت، َوآثَ رحَت االحِخَرَة َعَلى املَح اَُكنح ُمَتَضّرِعاً،  َت ِاعحَتَصمح وىل فَ َزِهدح َُ الح

تَ َلفَ  ، َفما تَناَقَضتح اَفحعاُلَك، َواَل اخح ََ َتبا َلَصَك َواجح ََ َوَاخح ََ هللُا َوَهدا تح َواَيََّد
تَ رَيحَت عَ  واُلَك، َواَل ادََّعيحَت َواَل اف ح ى هللِا َكِذابً، َوال لَ اَقحواُلَك، َوال تَ َقلََّبتح َاحح

ُطاِم، َوال َدنََّسَك االحثُم، َوملَح تَ َزلح َعلى بَ يِّنة ِمنح َربَِّك َويَق َت ِاىَل اْلح ني ِمنح ِشَرهح
َهُد َشهاَدَة َحّق، َواُقحِسُم اِبهللِ  َتقيم، َاشح قِّ َوِاىل ِصراط ُمسح دي ِاىَل اْلَح ِرََ تَ هح  اَمح

ق اَنَّ ُُمَمَّداً  َلحِق، َواَنَّ  َقَسَم ِصدح َك َموحالَي َوآلَُه َصَلواُت هللِا َعَليحِهمح ساداُت اخلح
ُه، َواَنَُّه الحقاِئُل َوَموحىَل الحُمؤحِمننَي، َواَنََّك َعبحُد هللِا َوَولِيُُّه َوَاُخو الرَُّسوِل َوَوِصيُُّه َووارِثُ 

قِّ ما آَمَن يب َمنح َكَفَر بِ  ، َك، َوال اَق َ َلَك : َوالذَّي بَ َعثين اِبْلَح ََ رَّ اِبهلِل َمنح َجَحَد
َتدي ِبَك، وَ  َتِد ِاىَل هللِا، َوال ِاَلَّ َمنح ال يَ هح ُهَو َوَقدح َضلَّ َمنح َصدَّ َعنحَك َوملَح يَ هح
َتد ى ( قَ وحُل َريّب َعزََّوَجلَّ : ) َوِايّن َلَغّفاٌر ِلَمنح اتَب َوآَمَن َوَعِمَل صاِْلًا مُثَّ اَهح

ََ اِاىل ِواليَ  ُلَك ال ََيحفى َونُ ُورََ ال يُطحَفأُ، َواَنَّ َمنح َجَحَد لظَُّلوُم ِتَك، َموحالَي َفضح
ةُ لِلحمَ  ادي ِاىَل الرَّشاِد، َوالحُعدَّ ُجَّةُ َعَلى الحِعباِد، َواهلح قى، َموحالَي اَنحَت اْلح شح ََ عاِد، االح

وىل َمنحزِلََتَك، َواَ  َُ ِة َدَرَجَتَك، َوَبصََّرََ ما عحلى يف االحِخرَ َموحالَي َلَقدح َرَفَع هللاُ يف االح
َ َمواِهِب هللاِ َلَك، فَ َلَعَن هللاُ ُمسح  َنَك َوبَ نيح َتِحلِّي َعِمَي َعلى َمنح خاَلَفَك، َوحاَل بَ ي ح

يَن تَ لحَفُح  َسُروَن الذَّ خح ََ َهُد اَن َُّهُم االح قِّ َعنحَك، َوَاشح ُرحَمِة ِمنحَك َوذاِئِدي اْلَح اْلح
محَت َوال ُوُجوهَ  ََ َهُد اَنََّك ما اَقحَدمحَت َوال أحجح ُهُم الّناُر َوُهمح فيها كاِْلُوَن، َوَاشح

َت ِاالّ اِبَمحر ِمَن هللِا َوَرُسولِِه، قُ لحَت : َوالَّذي نَ فحسي بَِيِدهِ   لََقدح َنطَقحَت َوال اَمحَسرح
ماً، َفقاَل : اي َعِليُّ ِرُب اِبلسَّ َنظََر ِاَلَّ َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه َاضح  يحِف ُقدح

ي، َواُعحِلُمَك اَنَّ َموحتَ  َك اَنحَت ِميّن ِبَنحزَِلِة هاُروَن ِمنح ُموسى ِااّل اَنَُّه ال َنيبَّ بَعدح
لَّ َوَحياَتَك َمعي َوَعلى ُسنَّيت، فَ َوهللِا ما َكِذبحُت َوال ُكِذبحُت، َوال َضَللحُت َوال ضُ 



َنِبيِِّه، َوبَ ي َّنَ َها سيُت ما َعِهَد ِاَلَّ َريّب، َوِايّن َلَعلى بَ يَِّنة ِمنح َريّب بَ ي ََّنها لِ يب، َوال نَ 
، النَّيبُّ ل َوِايّن َلَعَلى الطَّريِق الحواِضِح، اَلحِفظُُه َلفحظاً، َصَدقحَت َوهللِا َوق ُ  قَّ لحَت اْلَح

، َوهللاُ  ََ ََ ِبَنح َنوا ُُه يَ ُقوُل : )فَ َلَعَن هللُا َمنح ساوا َتِوي الَّذيَن   َجلَّ اْسح َهلح َيسح
 هللُا َعَليحِه (، فَ َلَعَن هللُا َمنح َعَدَل ِبَك َمنح فَ َرضَ  يَ عحَلُموَن َوالَّذيَن ال يَ عحَلُمونَ 

 رحآنُ ِواليَ َتَك َواَنحَت َوِلُّ هللِا َوَاُخو َرُسولِِه، َوالّذابُّ َعنح ديِنِه، َوالَّذي َنَطَق الحقُ 
جماِهديَن َعَلى الحق بِتَ فحضيِلِه، قاَل هللُا َتعاىل :) َُ راً َوَفضََّل هللُا الح اِعديَن َاجح

ًَة وَكاَن هللاُ َغفُوراً َرحيماً  (، َوقاَل هللاُ َتعاىل :  َعظيماً* َدَرجات ِمنحُه َوَمغحِفَرًة َوَرْحح
ِجِد اْلحَ  ) اجِّ َوِعماَرَة الحَمسح  َوالحَيِوم االحِخِر راِم َكَمنح آَمَن اِبهللِ َاَجَعلحُتمح ِسقايََة اْلح

ِدي الحَقوحَم الظّاِلمنيَ  َتووَن ِعنحَد هللِا َوهللُا ال يَ هح *، َوجاَهَد يف َسبيِل هللِا ال َيسح
َجًة ِعنحَد الَّذيَن آَمُنوا َوهاَجُروا َوجاَهُدوا يف َسبيِل هللِا اِبَمحواهِلِمح َواَن حُفِسِهمح اَعحَظُم َدرَ 

َة ِمنحُه َورِضحوان َوَجّنات هللاِ  رُُهمح َرب ُُّهمح ِبَرْحح هَلُمح فيها  َواُولِئَك ُهُم الحفآئُِزوَن* يُ َبشِّ
ٌر َعظيمٌ  َهُد اَنََّك  نَعيٌم ُمقيٌم* خاِلديَن فيها اََبدًا ِانَّ هللَا ِعنحَدُه َاجح (، اَشح

ُمحِلُص ِلطاَعِة هللِا، ملَح  َُ َحِة هللِا، الح ُمحُصوُص ِبِدح ََ ِرَح  تَ بحِغ ابِ الح ُدى َبَداًل، َوملَح ُتشح هلح
َتجاَب لَِنِبيِِّه َصلَّى هللاُ َعَليحهِ   َوآلِِه فيَك َدعحَوتَُه ِبِعباَدةِ رَبَِّك َاَحداً، َواَنَّ هللاَ تَعاىَل اسح

مَِّتِه، ِاعحالًء ِلَشأِنَك، َوِاعحالًَن لِبُ رحهانِ  َُ ََ اِل ، َوَدححضاً كَ مُثَّ اََمَرُه ابِِظحهاِر ما اَوحال
َنِة الحفاِسقنَي، َواتَّقى ف َفَق ِمنح ِفت ح ابطيِل، َوَقطحعًا لِلحَمعاذيِر، فَ َلّما َاشح ََ يَك ِلالح

غح ما اُنحزَِل اِلَيحَك ِمنح اي اَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِّ  الحُمناِفقنَي، اَوححى اِلَيحِه َربُّ الحعاَلمنَي : )
َعلح َفما ب َ  (، فَ َوَضَع َعلى  اسِ لَّغحَت رِسالََتُه َوهللاُ يَ عحِصُمَك ِمَن النّ َربَِّك َوِانح ملَح تَ فح

َجرِي، َفَخَطَب َواْسحََع َوَندى فَاَ  ِسِه اَوح زاَر الحَمسرِي، َونَ َهَض يف َرمحضاِء اهلح ب حَلَغ نَ فح
، لمُثَّ َسَأهَلُمح َاَجحََع، َفقاَل : َهلح بَ لَّغحُت، َفقالُوا : الّلُهمَّ بَلى، َفقاَل : ا َهدح ّلُهمَّ اشح

ُت اَوحىل اِبلحُمؤحِمننَي ِمنح اَن حُفِسِهمح ؟، َفقالُوا : بَلى، فََاَخَذ بِيَ  ََ َوقاَل مُثَّ قاَل : اََلسح ِد
رح : َمنح ُكنحُت َموحالهُ َفهذا َعِلي  َموحالُه، اَللّ ُهمَّ واِل َمنح واالهُ َوعاِد َمنح عاداُه، َوانحصُ 

ُذلح   ِااّل قَليٌل َمنح َخَذَلُه، َفما آَمَن ِبا اَن حَزَل هللُا فيَك َعلى نَِبيِّهِ  َمنح َنَصَرُه، َواخح
َر َُتحسري، َوَلَقدح اَن حَزَل هللُا َتعاىل فيَك ِمنح قَ بحُل َوُهمح ك ثَ َرُهمح َغي ح ارِهُوَن َوال زاَد اَكح

يت هللُا ِبَقوحم ُيُِب ُُّهمح وحَف َيَ اي اَي َُّها الَّذيَن آَمنُوا َمنح يَ رحَتدَّ ِمنحُرمح َعنح ديِنِه َفسَ  :)



 هللاِ َوال ََياُفوَن َوُيُِبُّونَهُ اَِذلَّة َعَلى الحُمؤحِمننَي اَِعزَّة َعَلى الحراِفريَن جُياِهُدوَن يف َسبيلِ 
ُل هللِا يُ ؤحتيِه َمنح َيشاُء َوهللاُ واِسٌع َعليمٌ  ا َولِيُُّرُم هللاُ  (، ) َلوحَمَة الئِم ذِلَك َفضح  ِاَّنَّ

*، َوَمنح  َوَرُسوَلُه َوالَّذيَن آَمنوُا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّالَة َويُ ؤحُتوَن الزَّكاَة َوُهمح راِكُعونَ 
َربَّنا آَمّنا ِبا  (، ) يَ تَ َولَّ هللَا َوَرُسوَلُه َوالَّذيَن آَمُنوا فَِانَّ ِحزحَب هللِا ُهُم الحغالُِبونَ 

تُ بحنا َمَع الّشاِهديَن(، ) َربَّنا ال تُزِغح اَن حزَلحَت َوات َّبَ عحَنا الرَّسُ   قُ ُلوبَنا بَ عحَد اِذح وَل فَاكح
ًَة اِنََّك اَنحَت الَوّهاُب(، اَللّ ُهمَّ ِاَّن نَ عحَلُم ِانَّ ه ذا َهَدي حَتنا َوَهبح لَنا ِمنح َلُدنحَك َرْحح

بَ َر َو  َترح ، فَالحَعنح َمنح عاَرَضُه َواسح ََ قُّ ِمنح ِعنحِد  ِبِه وََكَفَر، َوَسيَ عحَلُم َكذَّبَ ُهَو اْلَح
َقِلُبوَن، اَلسَّالُم َعَليحَك اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي َوسَ  َقَلب يَ ن ح يِِّد الَّذيَن ظََلُموا َايَّ ُمن ح

تُُه َوحتَِيّاتُُه، الحَوِصّينَي، َواَوََّل العاِبديَن، َواَزحَهَد الزّاِهديَن َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه َوَصَلوا
ِه هللِا، ال تُريدُ  رينًا َويَتيمًا َوَاسريًا ِلَوجح  ِمن حُهمح اَنحَت ُمطحِعُم الطَّعاِم َعلى ُحبِِّه ِمسح
هِبِمح  َجزاًء َوال ُشُروراً، َوفيَك اَن حَزَل هللُا َتعاىل َويُ ؤحثُِروَن َعلى اَن حُفِسِهمح َوَلوح كانَ 

ِسِه فَاُولِئَك هُ  ِلُحوَن، َواَنحتَ َخصاَصٌة َوَمنح يُوَق ُشحَّ نَ فح  الحراِظُم لِلحَغيحِظ، ُم الحُمفح
ُمحِسننَي، َواَنحَت الّصاِبُر يف الحَبأساِء َوال َُ ضَّرّاِء َوالحعايف َعِن الّناِس، َوهللُا ُيُِبُّ الح

هللِا ِمنح ُدوِد َوحنَي الحَبأِس، َواَنحَت الحقاِسُم اِبلسَّوِيَِّة، َوالحعاِدُل يف الرَِّعيَِّة، َوالحعاملُ حِبُ 
ِلِه : ) ِلِه ِبَقوح ََ ِمنح َفضح بَ َر َعّما اَوحال اََفَمنح كاَن ُمؤحِمناً   ََجيِع الحرَبِيَِّة، َوهللاُ َتعاىل َاخح

ووَن * اَمَّا الَّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الّصاِْلاِت فَ َلُهمح  َُ َت َكَمنح كاَن فاِسقًا ال َيسح
ُمحُصوُص ِبِعلحمِ  عحَمُلونَ َجّناُت الحَمأوى نُ ُزاًل ِبا كانُوا ي َ  ََ الت َّنحزيِل،  (، َواَنحَت الح

ُهوَدُة، َوالحَمقاماُت  ِم التَّأويِل، َوَنصِّ الرَُّسوِل، َوَلَك الحَمواِقُف الحَمشح َوُحرح
زاِب ) حح ََ ر َويَ وحَم االح اّيمُ الحَمذحُكوَرةُ يَ وحَم َبدح ََ ُهوَرُة، َواالح بحصاُر، ِاذح  الحَمشح ََ  زاَغِت االح

َناِجَر َوَتظُنُّوَن اِبهلِل الحظُُّنوَن* ُهنا ِلَك اب حتُِلَي الحمُ َوب َ  ؤحِمُنوَن َوزُلحزُِلوا َلَغِت الحُقُلوُب اْلح
 َوَرُسولُهُ زِلحزاالً َشديداً* َوِاذح يَ ُقوُل الحُمناِفُقوَن َوالَّذيَن يف قُ ُلوهِبِمح َمَرٌض ما َوَعَدََن هللاُ 

َل يَ ثحِرَب ال ُمقاَم َلُرمح فَارحِجعُ ِاالّ ُغُروراً* َوِاذح قاَلتح ط ُهمح اي اَهح َتأحِذُن ائَِفةٌ ِمن ح وا، َوَيسح
ُهُم النَّيبَّ يَ ُقوُلوَن ِانَّ بُ ُيوتَنا َعوحرٌَة َوما ِهَي ِبَعوحرَة ِانح يُريُدونَ   ِااّل ِفراراً(، َفريٌق ِمن ح

ز  َوقاَل هللُا َتعاىل : ) حح ََ ََن هللاُ اَب قاُلوا هذا ما َوَعدَ َوَلّما رََاى الحُمؤحِمُنوَن االح
ليماً  َرُهمح  َوَرُسولُُه َوَصَدَق هللُا َوَرُسولُُه َوما زاَدُهمح ِااّل اُياًَن َوَتسح (، فَ َقتَ لحَت َعمح



ا َو  َوَهَزمحَت ََجحَعُهمح ) َكَفى هللاُ الحُمؤحِمننَي َوَردَّ هللاُ الَّذيَن َكَفُروا ِبَغيحِظِهمح ملَح يَنالُوا َخريح
ِعُدوَن َوال (، َويَ وحَم اُُحد ) الحِقتاَل وَكاَن هللُا َقِوايًَّ َعزيزاً   يَ لحُووَن َعلى َاَحد ِاذح ُيصح

راُهمح  ُعوُهمح يف اُخح رِكنَي َعِن ا َوالرَُّسوُل َيدح لنَّيبِّ ذاَت ( َواَنحَت َتُذوُد بُ َهَم الحُمشح
ماِل َحىّت َردَُّهُم هللُا َتع ُينِي َوذاَت الشِّ ََ َنَصَر ِبَك اىل َعنحرما خائِفنَي، وَ الح

اِذلنَي، َويَ وحَم ُحنَ نيح َعلى ما َنَطَق ِبِه الت َّنحزيُل ) بَ تحُرمح َكث حَرُتُرمح فَ َلمح تُ غحِن ِاذح اَعحجَ  اخلح
ِبريَن * مُثَّ  ُتمح ُمدح رحُض ِبا َرُحَبتح مُثَّ َولَّي ح ََ   اَن حَزَل هللاُ َعنحُرمح َشيحئاً َوضاَقتح َعَليحُرُم االح

نح يَليَك، َوَعمَُّك (، َوالحُمؤحِمنُوَن اَنحَت َومَ  َسرينَ َتُه َعلى َرُسولِِه َوَعَلى الحُمؤحِمننيَ 
َعِة الشََّجرَ  َل بَ ي ح قَ َرِة، اي اَهح ََ َهزِمنَي اي َاصححاَب سوَرِة الحُب ِة، الحَعّباُس يُناِدي الحُمن ح

تَ ُهُم الحمَ  َتجاَب َلُه قَ وحٌم َقدح َكَفي ح ونَ ُهُم الحَمُعونََة، َفعاُدوا ُؤنََة، َوَتَرفَّلحَت دُ َحىتَّ اسح
َُثوبَِة، راجنَي َوعحَد هللِا َتعاىل اِبلت َّوحبَِة، َوذِلَك قَ وحُل هللِا جَ 

رُُه مُثَّ آِيسنَي ِمَن امل لَّ ذِكح
َعظيِم بِ  يَ ُتوُب هللاُ ِمنح بَ عحِد ذِلَك َعلى َمنح َيشاُء، َواَنحَت حائٌِز َدَرَجَة الصَّربحِ، فائِزٌ 
بَ َر ِاذح اَظحَهَر هللاُ َخَوَر الحُمناِفقنَي، َوَقَطَع داِبَر الحراِفرينَ  ِر، َويَ وحَم َخي ح جح ََ ُد االح َمح ، َواْلح

دحابَر، وَكانَ  ََ  هلِل َربِّ الحعاَلمنَي، َوَلَقدح كانُوا عاَهُدوا هللَا ِمنح قَ بحُل ال يُ َولُّوَن االح
ُئووالً، َموحال ُد هللِا َمسح َُمجَُّة الحواِضحَ َعهح َُ ُة، َوالنِّعحَمةُ َي اَنحَت اْلحُجَُّة الحبالَِغُة، َوالح

ََ هللاُ ِمنح َفضحل، َوتَ ّباً لِ  شانِِئَك ِذي الّساِبَغُة، َوالحبُ رحهاُن الحُمنرُي، فَ َهنيئاً َلَك ِبا آات
َت َمَع النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه ََجيَع حُ  ِل، َشِهدح َهح وبِِه َوَمغازيِه، حَتحِمُل الرّايََة رُ اْلح

ُهوِر، َوَبصريَِتَك يف ا ِرُب اِبلسَّيحِف ُقّداَمُه، مُثَّ ِْلَزحِمَك الحَمشح ُموِر، اَماَمُه، َوَتضح َُ الح
ََ َعنح ِامحضاِء َعزحمِ  َك اَمََّرََ يف الحَمواِطِن َوملَح َيُرنح َعَليحَك اَمرٌي، وََكمح ِمنح اَمحر َصدَّ

اِهُلوَن اَنََّك َعجَ فيِه ا َوى، َفَظنَّ اْلح ُرََ يف ِمثحِلِه اهلح زحَت َعّما اِلَيحِه لتُّقى، َوات ََّبَع َغي ح
َرَل ِمنح  َت ما َاشح َتدى، َوَلَقدح اَوحَضحح ان حَتهى، َضلَّ َوهللِا الظّانُّ ِلذِلَك َوَما اهح

َه َك : َقدح ي َ ذِلَك ِلَمنح تَ َوهََّم َوامحَِتى ِبَقوحِلَك َصلَّى هللاُ َعَليح  ُوَُّل الحُقلَُّب َوجح َرى اْلح
َتِهُز فُ رحصَ  ِ، َويَ ن ح يَلِة َوُدوهَنا حاِجٌز ِمنح تَ قحَوى هللِا فَ َيَدُعها رَأَي الحَعنيح َتها َمنح ال اْلح

اال : َحرجَيَة لَُه يف الّديِن، َصَدقحَت َوَخِسَر الحُمبحِطُلوَن، َواِذح ما َكَرََ الّناِكثاِن َفق
رََة لِرنح تُريداِن الحَغدح  نُريدُ  ُر ُكما ما تُريداِن الحُعمح َرَة فَ ُقلحُت هَلُما : َلَعمح َرَة، الحُعمح

َعَة َعَليحِهما، َوَجدَّدحَت الحميثاَق، َفَجّدا يف النِّفاِق، فَ َلّما نَ ب َّ  َت الحبَ ي ح تَ ُهما فََاَخذح هح



ر َعلى ِفعحِلِهما اَغحَفال َوعادا َوَما ان حتَ َفعا وَكاَن  ُل عاِقَبُة اَمحرَِِها ُخسح اً، مُثَّ َتالَُها اَهح
، َوال يَ َتَدب َّ  قِّ عحذاِر ،َوُهمح ال َيديُنوَن ديَن اْلَح َِ ُروَن الّشاِم َفِسرحَت اِلَيحِهمح بَ عحَد االح

لِ  هح ََ وَن، َواِل َُ  الحُقرحآَن، ََهٌَج َرعاٌ  ضاّلُوَن، َواِبلَّذي اُنحزَِل َعلى ُُمَمَّد فيَك كافِر
 ِاىل الِف َعَليحَك َنِصُروَن، َوَقدح اََمَر هللُا َتعاىل اِبتِّباِعَك، َوَنَدَب الحُمؤحِمننيَ اخلحِ 

، َوقاَل َعزََّوَجلَّ : ) ِرََ (،   الّصاِدقنيَ اي اَي َُّها الَّذيَن آَمُنوا اتَّقواُ هللاَ وَُكونُوا َمعَ  َنصح
َلحقُ  قُّ َوَقدح نَ َبَذُه اخلح َت السَُّننَ َموحالَي ِبَك َظَهَر اْلَح بَ عحَد الدُُّروِس  ، َواَوحَضحح

ه هاِد َعلى َتصحديِق الت َّنحزيِل، َوَلَك َفضيَلُة اْلِح ِس، فَ َلَك ساِبَقُة اْلِح اِد َعلى َوالطَّمح
ُعو ابِطالً، َوَُيح  ََ َعُدوُّ هللِا جاِحٌد لَِرُسوِل هللِا َيدح ُرُم جائِراً، حَتحقيِق التَّأحويِل، َوَعُدوُّ

َ الَويَ َتاَ  ُعو ِحزحبَُه ِاىَل الّناِر، َوَعّماٌر جُياِهُد َويُنادي بَ نيح ِ : مَُّر غاِصباً، َوَيدح صَّفَّنيح
قى َفُسِقَي اللَََّبَ َكب ََّر َوقاَل : قالَ  َتسح َنَِّة، َوَلمَّا اسح ل َرُسوُل  الرَّواَح الرَّواَح ِاىَل اْلح

نحيا َضياٌح ِمنح هللِا َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه : آِخُر َشر  تُ ُلَك الحِفَئُة اِبَك ِمَن الدُّ  َلََب، َوتَ قح
ِة َلعحَنُة هللِا َوَلعحَنُة الحباِغَيُة، فَاعحتَ َرَضُه اَبُو، الحعاِديَِة الحَفزارِيُّ فَ َقتَ َلُه، فَ َعلى َاِّب الحعاِديَ 

َفُه َعَليحكَ  َفَك َعَليحِه اي وَ  َمالِئَرِتِه َوُرُسِلِه َاَجحَعنَي، َوَعلى َمنح َسلَّ َسي ح َسَللحَت َسي ح
رِكنَي َوالحُمناِفقنَي ِاىل يَ وحِم الّديَن، َوَعلى َمنح َرِضَي ِبِ  ا اَمرَي الحُمؤحِمننَي ِمَن الحُمشح
، اَوح اَعاَن َعَليحَك بَِيد اَوح ِلسان، َنُه َوملَح يُ نحِررح ُه َوأغحَمَض َعي ح َرهح ََ َوملَح َيرح اَوح  ساَء

رِ  هاِد َمَعَك، اَوح َغَم َ قَ َعَد َعنح َنصح ، اَوح َخَذَل َعِن اْلِح  َوَجَحَد َحقََّك، َفضحَلكَ   ََ
ِسِه، َوَصَلواُت هللِا َعَليحَك َورَ  ْححَُة هللِا اَوح َعَدَل ِبَك َمنح َجَعَلَك هللاُ اَوحىل ِبِه ِمنح نَ فح

ِئمَِّة ِمنح آِلَك الطّاِهري ََ محُر َن، اِ َوبَ رَكاتُُه َوحتَِّياتُُه، َوَعَلى االح ََ نَُّه َْحيٌد جَميٌد، َواالح
ديَقِة الطّاِهَرِة  ََ َحقََّك، َغصحُب الصِّ ِد فحَظُع بَ عحَد َجحح ََ طحُب االح عحَجُب َواخلَح ََ االح

راِء َسيَِّدِة النِّساِء َفدَكاً، َوَردُّ َشهاَدِتَك َوَشهاَدِة السَّيَِّديحِن ُساللَِتَك وَ  رَِة الزَّهح ِعت ح
مَِّة َدَرجَ الحُمصحطَفى َصلَّ  َُ ، َوَقدح اَعحَلى هللاُ َتعاىل َعَلى االح َتُرمح، َورََفَع ى هللاُ َعَليحُرمح

َلُرم َوَشرََّفُرمح َعَلى الحعاَلمنَي، فَاَذحَهَب َعنحُرُم الّرِجحسَ   َوَطهَّرَُكمح َمنحزِلََتُرم َواابَن َفضح
نحساَن خُ  َتطحهرياً، قاَل هللاُ َعزََّوَجلَّ : ) َِ هُ الشَّرُّ َجزُوعاً* ِلَق َهلُوعًا* ِاذا َمسَّ ِانَّ االح

ُر* َمنُوعاً ِاالَّ الحُمَصّلنيَ  َي ح تَ ث حىَن هللاُ َتع َوِاذا َمسَّهُ اخلح اىل نَِبيَّهُ الحُمصحطَفى َواَنحَت (، فَاسح
، مُثَّ  قِّ َلحِق، َفما اَعحَمهَ َمنح ظََلَمَك َعِن اْلَح وحِصياِء ِمنح ََجيِع اخلح ََ  اَف حَرُضوََ اي َسيَِّد االح



َري ح  ُر اِلَيحَك َاجح مح ََ ِلِه َجوحراً، فَ َلّما آَل االح راً، َوَاحاُدو َعنح اَهح َم َذِوي الحُقرحّب َمرح تَ ُهمح َسهح
بَ َهتح ُِمحنَ ُتَك هِبِما ُِمَنَ  ُهما ِبا ِعنحَد هللاِ َلَك، فََاشح َراي َرغحَبةً َعن ح نحِبياِء َعلى ما َاجح ََ  االح

َت يف الحَبياِت عَ َعَليحِهُم السَّال بَ هح نحصاِر، َوَاشح ََ َدِة َوَعَدِم االح َلى الحِفراِش ُم ِعنحَد الحَوحح
اعيُل صابِر  بيَح َعَليحِه السَّالُم، ِاذح َاَجبحَت َكما َاجاَب، َواَطَعحَت َكما اَطاَ  ِاْسح اً الذَّ

حَبَُك فَانحظُرح ماذا َترى قاَل  اَذح اي بُ يَنَّ ِايّن اَرى يف الحَمناِم َاينّ  ُُمحَتِسباً ِاذح قاَل َلُه : )
(، وََكذِلَك اَنحَت َلّما  اي اََبِت اف حَعلح ما تُ ؤحَمُر َسَتِجُدين ِانح شاَء هللاُ ِمَن الّصاِبرينَ 

َ اَنح َتضحَجَع يف َمرحَقِدِه واق يًا َلُه بِنَ فحِسَك اابَتَك النَّيبُّ َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه، َواََمَرََ
 َتعاىل َرعحَت ِاىل ِاجابَِتِه ُمطيعاً، َولِنَ فحِسَك َعَلى الحَقتحِل ُمَوطِّناً، َفَشَرَر هللاُ َاسح 

رُُه : ) رى َومِ  طاَعَتَك َواابَن َعنح ََجيِل ِفعحِلَك ِبَقوحلِِه َجلَّ ذِكح َن الّناِس َمنح َيشح
َسُه ابحِتغاَء َمرحضاِة هللاِ  َقدح رُِفَعِت الحَمصاِحُف حيَلًة نَي وَ (، مُثَّ ُِمحنَ ُتَك يَ وحَم ِصفّ  نَ فح

بَ َهتح ُِمحَنَة هاُرونَ  قُّ َواتُِّبَع الظَّنُّ، َاشح ، َوُعِزَف اْلَح راً، فَاَعحَرَض الشَّكُّ  ِاذح اَمَّرَُه َوَمرح
ا فُِتن ح  مُوسى َعلى قَ وحِمِه فَ تَ َفرَُّقوا َعنحُه َوهاُروُن يُنادى هِبِمح َويَقُوُل : ) ُتمح اي قَ وحِم ِاَّنَّ

ُن فَاتَِّبعُوين َواَطيُعوا اَمحري* قالُوا َلنح نَ ب حرََح َعَليحهِ   عاِكفنَي َحىّت ِبِه َوِانَّ َربَُّرُم الرَّْحح
ا (، وََكذِلَك اَنحَت َلّما رُِفَعِت الحَمصاِحُف قُ لحَت اي قَ وحمِ  يَ رحِجَع اِلَيحنا مُوسى  ِاَّنَّ

ََ وَ  ، فَ َعَصوح ُتمح هِبا َوُخِدعحُتمح َعوحا نَ فُِتن ح َتدح ِ، فَاَبَ يحَت خاَلُفوا َعَليحَك، َواسح َرَمنيح صحَب اْلَح
َفرَ  َتُه اِلَيحِهم فَ َلّما َاسح ، َوفَ وَّضح ، َوتَ بَ رَّأحَت ِاىَل هللِا ِمنح ِفعحِلِهمح َقُّ َوَسِفَه َعَليحِهمح  اْلح

تَ َلفُ  ِد اخح َوحِر َعِن الحَقصح ا ِمنح بَ عحِدِه، َواَلحَزُموََ َعلى و الحُمنحَرُر، َواعحتَ َرُفوا اِبلزََّلِل َواْلح
َتُه َوَاَحبُّوُه َوَحظَرحَتُه، َواابُُحوا َذن حبَ ُهُم الَّذي ا ريَم الَّذي اَبَ ي ح تَ َرُفوُه َواَنحَت َسَفه التَّحح ق ح

ِج َبصريَة َوُهدى، َوُهمح َعلى ُسَنِن َضالَلة َوَعمًى، َفما زاُلوا َعَلى الِّنحفا ِق َعلى نَ هح
، فَاَماَت بِ  ُمِصرّيَن، َسيحِفَك َمنح َويف الحَغيِّ ُمتَ َردِّديَن َحىّت اَذاقَ ُهُم هللُا َوابَل اَمحرِِهمح

يا حِبُجَِّتَك َمنح َسَعَد فَ ُهِدَي َصَلواُت هللِا َعَليحكَ  ، َفَشِقَي َوَهوى َوَاحح ََ  عاَنَد
الطّاِعُن   َوال ُُيحِب ُ  صحَفَك،غاِديًَة َوراِئَحًة َوعاِكَفًة َوذاِهَبًة، َفما ُُييُ  الحماِدُح وَ 

َلُصُهمح َزهاَدًة، َواَذَّبُ ُهمح َعِن الّديِن، اَ  َلحِق ِعباَدًة، َوَاخح َسُن اخلح َلَك، اَنحَت َاحح َت َفضح َقمح
، َوفَ َللحَت َعساِكَر الحمارِقنَي ِبَسيحِفَك، ُُتحِمُد هَلََب اْلحُ  ََ ِد ُروِب ُحُدوَد هللِا ِِبُهح

ِشُف لَبحَس الحباِطلِ بَِبناِنَك، َوتَ هح  ، ِتُك ُسُتوَر الشَُّبِه بَِبياِنَك، َوَترح قِّ  َعنح َصريِح اْلَح



ََ يف هللِا َلوحَمُة الئِم، َويف َمدحِح هللِا َتعاىل َلَك ِغىًن َعنح َمدحِح الحمادِ  حنَي ال أَتُخُذ
َدُقوا ما عاَهُدوا صَ  ِمَن الحُمؤحِمننَي رِجالٌ  الحواِصفنَي، قاَل هللُا َتعاىل : )  َوتَ قحريظِ 

َتِظُر َوما َبدَّلوُا تَ بحدي ُهمح َمنح يَ ن ح ُهمح َمنح َقضى ََنحَبُه َوِمن ح (، َوَلّما  الً هللَا َعَليحِه َفِمن ح
ى هللاُ رَأَيحَت اَنح قَ تَ لحَت الّناِكثنَي َوالحقاِسطنَي َوالحمارِقنَي َوَصَدَقَك َرُسوُل هللِا َصلَّ 

ِدِه قُ لحَت : اَما آَن اَنح ُُتحَضَب هِذهِ  َعَليحِه َوآلِِه َوعحَدهُ  فَ يحَت ِبَعهح  ِمنح هِذِه ؟ اَمح فََاوح
 ََ ِر قاها ؟ واثِقًا اِبَنََّك َعلى بَ يَِّنة ِمنح َربَِّك َوَبصريَة ِمنح اَمح َعُث َاشح ، قاِدٌم َمىت يُ ب ح

تَ بحِشٌر بِبَ يحِعَك الَّذي ابيَ عحَتُه ِبِه، َوذِلَك ُهوَ  لحَفوحُز الحَعظيُم ،اَللّ ُهمَّ ا َعَلى هللِا، ُمسح
ِلِهمح َحرَّ  ، َوالحَعنح الحَعنح قَ تَ َلَة اَنحِبياِئَك َواَوحِصياِء اَنحِبياِئَك ِِبَميِع َلَعناِتَك، َوَاصح  َنِرََ

قحراِر ابِ  َِ َدُه، َوَجَحَدُه بَ عحَد الحَيقنِي َواالح لحواليَِة َمنح َغَصَب َولِيََّك َحقَُّه، َواََنَرَر َعهح
َملحَت لَُه الّديَن، اَللّ ُهمَّ الحَعنح قَ تَ َلَة اَمرِي الحُمؤحِمننَي َوَمنح ظََلَمهُ  ياَعُهمح  َلُه يَ وحَم اَكح َواَشح

ِ َوقاتِليِه، َوالحُمتاِبعنَي َعُدوَُّه، َوَن ِصريِه، َواَنحصاَرُهم، اَللّ ُهمَّ الحَعنح ظاِلمي اْلحَُسنيح
َلَم آَل ُُمَمَّد َومانِعيِهمح َلعحناً َوبياًل، اَللّ ُهمَّ الحَعنح اَوََّل ظامل ظَ  َوالرّاضنَي ِبَقتحِلِه َوخاِذليهِ 

ََ ِبِ  ، اَللّ ُهمَّ ُخصَّ اَوََّل ظامل َوغاِصب اِلِل ُُمَمَّد اِبللَّعحِن، وَُكلَّ ُمسح ا ُحُقوقَ ُهمح
نَي َوَعلى َعِليٍّّ َسيِِّد النَِّبيّ َسنَّ ِاىل يَ وحِم الحِقياَمِة اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد خاَتَِ 

رنَي َوِبواليَِتِهمح ِمَن الحف َعلحنا هِبِمح ُمَتَمسِّ ائِزيَن االحِمننَي الحَوِصّينَي َوآلِِه الطّاِهريَن، َواجح
 الَّذيَن ال َخوحٌف َعَليحِهمح َوال ُهمح َُيحَزنُوَن . 

هذه  ّزايرة وقلنا هناَأقول : قد أومأَن يف كتاب هديّة الزّائر اىل سند هذه ال
زايرة يزار )عليه السالم( هبا يف َجيع االوقات عن قرب وعن بعد فال ُتّص 
 يوماً خاصاً أو مراَنً ُمعّيناً وهذه البّتة فائدة جليلة يغتنمها الرّاغُبون يف الِعبادة

  الّشائُقوَن اىل زايرة ُسلطان الوالية )عليه السالم( .

يف االقبال ، قال : عن الّصادق )عليه السالم( قال : اذا  الثّالثة : زايرة َرواها 
كنت يف يوم الغدير يف مشهد موالَن امري املؤمنني صلوات هللا عليه فادُن من 
قربه بعد الّصالة والّدعاء وان ُكنت يف بُعد منه فأوِم اليه بعد الّصالة وهذا هو 

  الّدعاء :



ِلِه َوَموحِضِع ِسرِِّه َوِخيَ رَتِِه ِبيَِّك َوَوزيرِِه َوَحبيِبِه َوَخلياَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َولِيَِّك َوَاخي نَ 
َرِف ِعت ح  َوتِِه َوخاِلَصِتِه َواَميِنِه َوَولِيِِّه، َواَشح َرتِِه، َوَوِصيِِّه َوَصفح َرتِِه الَّذيَن آَمُنوا ِمنح اُسح

َمِتِه، َوالنّاِطِق حِبُجَّ  الّداعي ِاىل َشريَعِتِه، َوالحماضي ِتِه، وَ ِبِه، َوَايب ُذرِّيَِّتِه، َوابِب ِحرح
ِلمنَي، َواَمريِالحُمؤحِمننَي، وَ  قاِئِد الحُغرِّ َعلى ُسنَِّتِه، َوَخليَفِتِه َعلى اُمَِّتِه، َسيِِّد الحُمسح

ِصياِء  ِفياِئَك َواَوح َُمجَّلنَي، اَفحَضَل ما َصلَّيحَت َعلى َاَحد ِمنح َخلحِقَك َوَاصح َُ الح
َهُد اَنَُّه َقدح بَ لََّغ َعنح نَِبيَِّك َصلَّى هللُا َعلَ اَنحِبياِئكَ  َل، ، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاشح يحِه َوآلِِه ما ْحُِّ

ُتودَِ ، َوَحلََّل َحالَلَك، َوَحرََّم َحراَمَرم َواَقامَ  ِفَظ َوَحِفَظ، َما اسح ُتحح  َوَرعى َما اسح
 ََ لِياَء راَمَك، َوَدعا ِاىل َسبيِلَك، َوواىل أوح ، َو جاَهدَ  َاحح ََ الّناِكثنَي  َوعادى اَعحداَء

ِبالً َغي حرَ  ، صاِبراً ُُمحَتِسباً ُمقح ِرََ ِبر ال َعنح َسبيِلَك َوالحقاِسطنَي َوالحمارِقنَي َعنح اَمح  ُمدح
ََ أَتُخُذُه يف هللِا َلوحَمُة الئِم َحىّت بَ َلَغ يف ذِلَك الرِّضا َوَسلََّم اِلَيحَك الحَقضا َء، َوَعَبَد

َتُه اِلَيحَك َشهيدُُمح  ًا َسعيدًا َولِيّاً ِلصًا َوَنَصَح َلَك جُمحَتِهدًا َحىّت ااتُه الحَيقنُي، فَ َقَبضح
ِداّيً، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوَعَليحِه اَفحَضلَ  ما َصلَّيحَت  َتِقّيًا َرِضيًّا زَِكّيًا هاِداًي َمهح

 ِئَك اي َربَّ الحعاَلمنَي . َعلى َاَحد ِمنح اَنحِبياِئَك َوَاصحِفيا

 أقول : أورد الّسيد يف كتاب مصباح الزّائر هلذا اليوم زايرة اُخرى مل يعلم

اختصاصها به وهي قد ركبت من زايرتني اثنتني اودعُهما العالّمة اجمللسي  
  . كتاب الّتحفة فجعلهما الّزايرتني الثّانية والثّالثة

 ة الثّانية ِمَن الّزياراِت المخُصوص

زايرة يوم ميالد الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( روى الّشهيد واملفيد والّسيد 
ابن طاووس اّن الّصادق )عليه السالم( زار امري املؤمنني صلوات هللا عليه يف 
اليوم الّسابع عشر من ربيع االّول هبذه الّزايرة وعّلمها الثّقة اْلليل ُمّمد بن 

 ه( ، فقال : اذا أتيت مشهد امري املؤمنني )عليهمسلم الثّقفي )رضي هللا عن
السالم( فاغتسل للّزايرة والبس أنظف ثيابك واستعمل شيئاً ِمن الطّيب وسر 
وعليك الّسرينة والوقار ، فاذا وصلت اىل ابب الّسالم أي ابب اْلرم الطّاهر 

  فاستقبل القبلة وُقل هللا اكرب ثالث مرّات مثّ قل :



 النَّذيِر ُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعلى ِخيَ َرِة هللِا، اَلسَّالُم َعَلى الحَبشريِ اَلسَّالُم َعلى رَ 
ِر الطّاِهِر، اَلسَّالمُ  َةُ هللاِ َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلى الطُّهح راِج الحُمنرِي َوَرْحح َعَلى الحَعَلِم  السِّ

ِم ُُمَمَّد َوَرْححَةُ هللِا لسَّالُم َعلى َاِّب الحقاسِ الزّاِهِر، اَلسَّالُم َعَلى الحَمنحُصوِر الحُمَؤيَِّد، اَ 
سَّالُم َعلى َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى اَنحِبياِء هللِا الحُمرحَسلنَي، َوِعباِد هللِا الّصاِْلنَي، اَل

ََرِم َوهِبَذا الضَّريِح اّلالِئذيَن بِِه .  اّفنَي هِبَذا اْلح  َمالِئَرِة هللِا اْلح

  : ن القرب وُقلمثّ ادُن م

تحِقياِء، اَلسَّال ََ ِصياِء، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ِعماَد االح وح ََ ُم اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِصيَّ االح
لِياِء، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َسيَِّد الشَُّهداِء، اَلسَّالُم َعَليحَك اي وح ََ  آيََة َعَليحَك اي َوِلَّ االح

ِل الحَعباِء، اَلسَّالُم َعَليحَك اي قهللِا الحُعظحمى، اَلسَّالُم عَ  اِئَد الحُغرِّ َليحَك اي خاِمَس اَهح
لِياِء، اَلسَّالُم َعَليحَك اي وح ََ َمَة االح تحِقياِء، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ِعصح ََ َُمجَّلنَي االح َُ  الح

ِخالِّء اَلسَّ  ََ ديَن النَُّجباِء، اَلسَّالُم َعَليحَك اي خاِلَص االح ُم َعَليحَك اي الَزيحَن الحُمَوحِّ
ِض َوحاِمَل اللِّواِء،  َوح َمناِء، اَلسَّالُم َعَليحَك اي صاِحَب اْلح َُ ِئمَِّة االح ََ واِلَد االح

َنَِّة َوَلظى، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َمنح ُشرَِّفتح ِبِه مَ  رَّةُ َوِمىن، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َقسيَم اْلح
 َمنح ُوِلَد يف الحَرعحَبِة، وِم وََكَنَف الحُفَقراِء، اَلسَّالمُ َعَليحَك اياَلسَّالمُ َعَليحَك اي حَبحَر الحُعلُ 

ِفياَُء، اَلسَّ  صح ََ الُم َوُزّوَِج يف السَّماِء ِبَسيَِّدِة النِّساِء، وَكاَن ُشُهوَدَها الحَمالِئَرُة االح
ياِء، اَلسَّالمُ َعَليحَك اي َمنح َخصَّهُ النَّ  باَح الضِّ ِباِء، اَلسَّالُم يبُّ َعَليحَك اي ِمصح  ِِبَزيِل اْلح

عحداِء، ََ ِسِه َشرَّ االح نحِبياِء، َوَوقاُه بِنَ فح ََ  َعَليحَك اي َمنح ابَت َعلى ِفراِش خاَتَِ االح
ُس َفسامى َُشحُعوَن الصَّفا، اَلسَّالُم َعَليح  َك اَلسَّالُم َعَليحَك اي َمنح ُردَّتح َلُه الشَّمح

ِم َاخيِه َحيحُث الحَتَطَم الحماُء حَ اي َمنح َاْنحَى هللاُ َسف ِه َواسح وحهَلا َوَطمى، يَنَة نُوح اِبْسِح
 اي اَلسَّالُم َعَليحَك اي َمنح اتَب هللُا بِِه َوابَِخيِه َعلى آَدَم ِاذح َغوى، اَلسَّالُم َعَليحكَ 

ُم َعَليحَك اي َمنح الفُ لحَك النَّجاِة الَّذي َمنح رَِكَبُه َْنا َوَمنح اتََخََّر َعنحُه َهوى اَلسَّ 
بَ رَكاتُُه، خاَطَب الث ُّعحباَن َوِذئحَب الحَفال اَلسَّالُم َعَليحَك اي اَمريَالحُمؤحِمننَي َوَرْححَُة هللِا وَ 

 اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة هللِا َعلى َمنح َكَفَر َواَنَب، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ِاماَم َذِوي
لحباِب، اَلسَّالُم  ََ طاِب، اَلسَّالُم عَ االح َل اخلِح َمِة َوَفصح رح َليحَك اي َعَليحَك اي َمعحِدَن اْلِح



ساِب، اَلسَّالُم َعَليح  َك َمنح ِعنحَدُه ِعلحُم الحِرتاِب، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ميزاَن يَ وحِم اْلِح
ِم النّاِطَق اِبلصَّواِب، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحُمَتصَ  ُرح اَتَِ يف دِّ اي فاِصَل اْلح ُق اِبخلح

زا حح ََ ُمحراِب، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َمنح َكَفى هللاُ الحُمؤحِمننَي الحِقتاَل بِِه يَ وحَم االح َِ ِب، الح
دانِيََّة َواَنَب، اَلسَّالُم َعَليحَك اي قاِتلَ  َلَص هلِل الحَوحح بَ َر  اَلسَّالُم َعَليحَك اي َمنح َاخح َخي ح

َنِم لِلحَمبيِت َعلى فِ َوقاِلَع الحباِب، اَلسَّ  ََ راِشِه الُم َعَليحَك اي َمنح َدعاُه َخي حُر االح
ُن مآب َسهُ لِلحَمِنيَِّة َوَاجاَب، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َمنح لَهُ طُوّب َوُحسح َلَم نَ فح َُة  فََاسح َوَرْحح

َمِة الّديِن، َواي َسيِّ   الّساداِت، اَلسَّالُم دَ هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ ِعصح
ِلِه ُسورَُة  َعَليحَك اي صاِحَب الحُمعحِجزاِت، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َمنح نَ زََلتح يف َفضح
ُهُ يف السَّماِء َعَلى السُّراِدقاِت، اَلسَّ  الُم الحعاِدايِت، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َمنح ُكِتَب اْسح

، اَلسَّالُم الحايِت اَلسَّالُم َعَليحَك اي اَمرَي الحَغَزواتِ َعَليحَك اي ُمظحِهَر الحَعجاِئِب َوا
َلواِت، َعَليحَك اي ُُمحرباً ِبا َغبَ َر و ِبا ُهَو آت، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُُماِطَب ِذئحِب الحفَ 

ِرالِت، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َمنح  َ الحُمشح صى َوُمبَ نيِّ  اَلسَّالُم َعَليحَك اي خاَِتَ اْلَح
نح َنَجى الحَوغا َمالِئَرُة السَّماواِت، اَلسَّالُم َعَليحَك اي مَ  َعِجَبتح ِمنح َْحَالتِِه يف 

ِئمَّةِ  ََ َ َيَديح َْنحوُه الصََّدقاِت، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِلَد االح َم بَ نيح  الحبَ َررَِة الرَُّسوَل فَ َقدَّ
ِث، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعَليحَك اي اتِلَ الحَمب حُعو  الّساداِت َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، السَّالمُ 

ّينَي، واِرَث ِعلحِم َخريحِ َموحُروث َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َسيَِّد الحَوصِ 
ُروبنَي، اَ  سَّالُم لاَلسَّالُم َعَليحَك اي ِاماَم الحُمتَّقنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ِغياَث الحَمرح
َمَة الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُمظحِهَر الحرَباهنِي، اَلسَّالُم َعَليح  َك اي َعَليحَك اي ِعصح
 يف طه َويس، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َحبحَل هللِا الحَمتنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َمنح َتَصدَّقَ 

َرِة َعنح َفِم الحَقليِب ُم َعَليحَك اي قاِلَع الصَّخح َصالتِِه ُِباََتِِه َعَلى الحِمسحرنِي، اَلسَّال
َ هللِا الّناِظَرَة َوَيَدُه الحباِسطََة وَ  ِلسانَهُ َوُمظحِهَر الحماِء الحَمعنِي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعنيح

َ َعنحهُ يف بَرِيَِّتِه َاَجحَعنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث ِعلحِم النَّبِ  تَ وحدََ  ِعلحِم يّ الحُمَعربِّ نَي، َوَمسح
ِض خاَتَِ  لِيائِِه ِمنح َحوح ِد، َوساِقَي اَوح َمح وَّلنَي َواالحِخريَن، َوصاِحَب ِلواِء اْلح ََ االح
َُمجَّلنَي، َووالِ  َُ َد النَِّبّينَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي يَ عحُسوَب الّديِن، َوقاِئَد الحُغرِّ الح

ِئمَِّة الحَمرحِضّينَي َوَرْححَ  ََ ِم هللِا ااالح ِهِه ُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلى اسح لرَِّضيِّ َوَوجح



ماِم التَِّقيِّ  َِ ، اَلسَّالُم َعَلى االح ، َوِصراِطِه السَِّويِّ اُلمضيِء، َوَجنحِبِه الحَقِويِّ
 َِ ّرِيِّ اَلسَّالُم َعَلى االح ، اَلسَّالُم َعَلى الحَروحَكِب الدُّ ُمحِلِص الصَِّفيِّ َُ اِم َايب مالح
ُدى، َوَمصابيِح ا َسِن َعِليٍّّ َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى اَِئمَِّة اهلح لدُّجى، اْلَح

ِف الحَورى، َوالحُعرحَوِة الحُوثحقى،  ُدى، َوَذِوي النُّهى، وََكهح َواَعحالِم التُّقى، َوَمناِر اهلح
نحيا َوَرْححَ  ِل الدُّ نحواِر، َوُحجَِّة ُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعلى نُورِ َواْلحُجَِّة َعلى اَهح ََ  االح

ُمحربِ َعِن االحثِر،  َُ َنَِّة َوالّناِر، الح طحهاِر، َوَقسيِم اْلح ََ ِئمَِّة االح ََ َّباِر، َوواِلِد االح اْلح
ُمحِلصنَي ِمنح َعظيِم ا َُ تَ نحِقِذ الّشيَعِة الح ِر َعَلى الحُرّفاِر، ُمسح وحزاِر، اَلسَّالُم الح الحُمَدمِّ ََ

ُمحتاِر، الحَموحُلوِد يف الحبَ يحِت ذِ  َُ ُمحُصوِص اِبلطّاِهَرِة التَِّقيَِّة اب حَنِة الح ََ ي َعَلى الح
تاِر،الحُمَزوَِّج يف السَّماِء اِبلحبَ رَِّة الطّاِهَرِة الرَِّضيَِّة الحَمرحِضيَِّة واِلَدِة االح  سح ََ ِئمَِّة االح ََ

طحهاِر َوَرْححَةُ  ََ يِه ُُمحَتِلُفوَن هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلى الن ََّبِأ الحَعظيِم الَّذي ُهمح ف االح
ن حَوِر، َوِضيائِهِ  ََ أَلُوَن، اَلسَّالُم َعلى نُوِر هللِا االح زحَهِر َوَعَليحِه يُ عحَرُضوَن َوَعنحُه ُيسح ََ  االح

َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ   َوخاِلَصَة هللِا َوخاصََّتُه،  هللِا َوُحجََّتهُ َوَرْحح
َت يف َسبيِل هللِا َحقَّ ِجهاِدِه، َوات َّبَ عحتَ  َهُد اَنََّك اي َوِلَّ هللِا َلَقدح جاَهدح  ِمنحهاَج َاشح
َشَرعحَت ، وَ َرُسوِل هللاِ َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه، َوَحلَّلحَت َحالَل هللِا، َوَحرَّمحَت َحراَم هللاِ 

َت الصَّالَة، َوآتَ يحَت الزَّكاةَ َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف َونَ َهيحَت َعِن الح  راَمُه، َواََقمح ُمنحَرِر، َاحح
َت يف َسبيِل هللِا صاِبرًا َنِصحًا جُمحَتِهدًا ُُمحَتِسبًا ِعنحَد هللِا َعظيَم ا ِر َوجاَهدح جح ََ الح

ََ الحَيقنُي، فَ َلَعَن هللاُ َمنح  نح َمقاِمَك، َوَلَعَن َدفَ َعَك َعنح َحقَِّك، َواَزاَلَك عَ  َحىّت أات
ِهُد هللَا َوَمالِئَرَتُه َواَنحِبياَءُه َوُرُسلَ  ُه َايّن َوِل  ِلَمنح هللاُ َمنح بَ َلَغُه ذِلَك فَ َرِضَي بِِه، اُشح

، اَلسَّالُم َعَليحَك َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُ  ََ ََ َوَعُدو  ِلَمنح عادا   . هُ واال

  : مثّ انرّب على القرب وقّبله وُقل

َهُد َلَك اي َوِلَّ هللِا اِبلحَبالغِ  َهُد َمقامي َوَاشح َمُع َكالمي، َوَتشح َهُد اَنََّك َتسح  َاشح
َ هللاِ  داِء، اي َموحالَي اي ُحجََّة هللِا اي اَمنَي هللِا اي َوِلَّ هللِا، ِانَّ بَ يحين َوبَ نيح ََ  َواالح

رُها يُ َقلحقِ َعزََّوَجلَّ  ري، َوَمنَ َعتحين ِمَن الرُّقاِد، َوذِكح شائي ُذنُوابً َقدح اَث حَقَلتح َظهح ُل َاحح
ََ َوَقدح َهَربحُت ِاىَل هللِا َعزََّوَجلَّ َواِلَيحَك، فَِبَحقِّ ِمَن ائ حَتَمَنَك َعلى ِسرِِّه، وَ  تَ رحعا اسح



َر َخلحِقِه، َوقَ َرَن طاَعَتَك ِبطاَعِتِه، َوُمواال  ل ِاىَل هللِا َشفيعاً َتَك ِبُواالتِِه، ُكنح اَمح
ِر َظهرياً .   َوِمَن الّناِر جُمرياً َوَعَلى الدَّهح

  مثّ انرّب أيضاً على القرب وقّبله وُقل :

، َوالّنازُِل اي َوِلَّ هللِا اي ُحجََّة هللِا اي ابَب ِحطَِّة هللِا، َولِيَُّك َوزائُِرََ َوالالِّئُذ ِبَقربحِ  ََ
َفَع َلهُ ِاىَل هللاِ يفبِ  أَُلَك اَنح َتشح َلهُ يف ِجواِرََ َيسح َقضاِء حاَجِتِه،  ِفناِئَك، َوالحُمنيُخ َرحح

اَه الحَعظيَم َوالشَّ  نحيا َواالِخَرِة، فَِانَّ َلَك ِعنحَد هللِا اْلح فاَعَة َوُْنحِح طَِلَبِتِه يف الدُّ
َعلحين اي َموحالَي ِمنح َهَِّ  ُبوَلَة، فَاجح السَّالُم َعَليحَك َك َواَدحِخلحين يف ِحزحِبَك، وَ الحَمقح

 ِ َسِن َواْلحَُسنيح  َوَعلى َضجيَعيحَك آَدَم َونُوح، َوالسَّالُم َعَليحَك َوَعلى َوَلَديحَك اْلَح
َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه .  ِئمَِّة الطّاِهريَن ِمنح ُذرِّيَِّتَك َوَرْحح ََ  َوَعَلى االح

يه رة ركعتني لالمري )عليه السالم( وركعتني الدم )علمثّ صّل سّت ركعات للّزاي
السالم( وركعتني لُِنوح )عليه السالم( واد ُ هللا كثرياً َتب لك ان شاء هللا تعاىل 

.  

أقول : قال مؤّلف املزار الربري انّه يُزار هبذه الّزايرة يف اليوم الّسابع عشر ِعند 
ت اّن هذه الّزايرة هي أحسن الّزايرا: طُلو  الّشمس، وقال اجمللسي )رْحه هللا(

وهي مرويّة ابالسانيد املعتربة يف الرتب املعتربة، وظاِهر بعض رواايهتا اهّنا ال 
ستحسن زايرته )عليه السالم( هبذه الّزايرة يف َجيع 

ُ
ُتّص هذا اليوم فمن امل

  . االوقات

د ويوم الأقول : لو سأل سائل فقال : قد رويت زايرات ُمُصوصة يف يوم املي
املبعث المري املؤمنني صلوات هللا عليه ُدون الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
وكان ينبغي أن ترّد فيها زايرة ُمُصوصة لرُسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
فريف ذلك، أجبناه اَّّنا ذلك ملا بني هذين القدوتني العظيمني من شّدة 

رين الطّاهرين من كمال االحّتاد حبيث كان َمن االّتصال، وملا بني هذين الّنو 
زار أمري املؤمنني )عليه السالم( كمن زار رُسول هللا )صلى هللا عليه وآله 



لتّباهل وهو يف آية ااَن حُفَسنا وسلم(، ويشهد على ذلك من الرتاب اجمليد آية 
نفس املصطفى ليس غريه ااّيها كما يشهد عليه من االخبار رواايت عديدة، 

نها ما رواه الّشيخ ُمّمد بن املشهدي عن الّصادق )عليه السالم( قال : اّن م
رجالً من االعراب أتى رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( فقال : اي رسول 
َ واّنين اشتاق اىل زايرتك  هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( اّن داري بعيد من دار

عليه رؤيتك فازور علّي بن أيب طالب )ورؤيتك فاقدم اليك زائرًا فال يتيّسر 
السالم( فيؤنسين حبديثه ومواعظه، مثّ اعود مغتّماً ُمزوَنً ملا أيست من زايرتك 
، فقال : من زار علّيًا )عليه السالم( فقد زارين ومن أحّبه فقد أحّبين ومن 

زيه يوم عاداُه فقد عاداين بّلغه عيّن اىل قومك ومن أاتُه زائراً فقد أاتين، وايّن جم
  الِقيامة وجربيل وصاِلح املؤمنني .

ويف اْلديث املعترب عن الّصادق )عليه السالم( قال : اذا زرت جانب الّنجف 
فزر عظام آدم )عليه السالم( وبدن نوح )عليه السالم(وجسد علّي بن أيب 
طالب )عليه السالم( تزور بذلك االابء املاضني وُمّمداً )صلى هللا عليه وآله 

م( خاَت الّنبيني وعلّياً أفضل االوصياء، وقد مّر يف الّزايرة الّسادسة ما يدّل وسل
لسَّالُم اَ  على ما قلناه وهو قوهلم استقبل قرب امري املؤمنني )عليه السالم( وُقل :

َوَة هللاِ  لقصيدة اىل غري ذلك ولقد أجاد الّشيخ جابر يف تسميِطِه ل َعَليحَك اي َصفح
  اً اىل الُقّبة العلويّة :االزريّة بقوله مشري 

ِر َاْححَد َايُّ      فَاعحَتِمدح لِلنَّيبِّ اَعحَظَم َرمحس   نَ فحس فيِه لِلطُّهح

س     اَوح تَ َرى الحَعرحَش فيِه اَن حَوَر َُشحس   فَ َتواَضعح فَ َثمَّ دارَُة ُقدح

َُ لَثحَم ثَراها فحال ََ   تَ َتَمىنَّ االح

  : وقال اْلريم الّسنائي ابلفارسّية

  َهره جان مصطفى جانش     مرتضائى كه كرد يزدانش



  دو هر دو يرروح و كالبدشان     هر دو يرقبله و خردشان و

  دو برادر چو موسى و هارون     دو رونده چو اخِت گردون

  هر دو پريايه شرف بودند     هر دو يرّدرزيرصدف بودند

  برندهد ُسّنت پيمرب      ات نه بگشاد علم حيدر در

 الثّاِلثة ِمَن الّزيارات المخُصوصة 

زايرة ليلة املبعث وهو اليوم الّسابع والعشرون من رجب وقد وردت فيه ثالث 
  زايرات :

لِيائِهِ  ااُلوىل : الّزايرة الّرجبّية َهَد اَوح ُد هلِل الَّذي أَشَهَدَن َمشح َمح وقد سلفت  ،َاْلح
 املشاهد املشرّفة يف شهر رجب،وهي زايرة يزار هبا كّل من   يف أعمال رجب

وقد عّدها صاحب كتاب املزار القدمي والّشيخ ُمّمد ابن املشهدي من زايرات 
 املبعث املخصوصة وقاال : صّل بعدها للّزايرة ركعتني مثّ ادُ  ِبا ِشئت ليلة

.  

ِئمَِّة َوَمعحِدِن الن ُّبُ وَّة الثّانية : زايرة ََ قد جعلها اليت  ،اَلسَّالُم َعلى َايب االح
  . العالمة اجمللسي الّزايرة الّسابعة من الّزايرات املطلقة يف كتاب التحفة

قال صاحب املزار القدمي : اهّنا ُتّص الّليلة الّسابعة والعشرين من رجب، وَنن 
  . أيضاً قد جرينا على ذلك يف كتاب هديّة الزّائر

ة، اذا أردت هيد هبذه الريفيّ الثّالثة : زايرة أوردها الّشيخ املفيد والّسيد والشّ 
ة زايرة االمري )عليه السالم( يف ليلة املبعث أو َيومه فقف على ابب الُقّبة الّشريف

  ُمقابل قربه )عليه السالم( وقل :

َهُد اَنَّ ُُمَمَّدًا َعبحُدُه َوَرسُ  َدُه ال َشريَك َلُه،َوَاشح َهُد اَنح ال اِل َه ِاالَّ هللُا َوحح ولُُه، َاشح
ََ َواَ  ئِمََّة نَّ َعِليَّ بحَن َايب طاِلب اَمرَي الحُمؤِمننَي َعبحُد هللِا، َوَاُخو َرُسولِِه، َواَنَّ االح



قرب مستقبالً مثّ ادخل وِقف عند ال الطّاِهريَن ِمنح ُولحِدِه ُحَجُج هللِا َعلى َخلحِقِه،
  القرب والقبلة بني كتفيك وكرّب هللا مائة مرّة وُقل :

هللِا،  َوةِ يحَك اي واِرَث آَدَم َخليَفِة هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث نُوح َصفح اَلسَّالُم َعلَ 
يِم اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث اِبحراهيَم َخليِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث ُموسى َكل

َك اي واِرَث ُُمَمَّد َسيِِّد يح هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث عيسى ُروِح هللِا، اَلسَّالُم َعلَ 
ُتَّقنيَ 
، اَلسَّالُم ُرُسِل هللِا، اَلسَّالمُ َعَليحَك اي اَمريَ الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالمُ َعَليحَك اي ِاماَم امل

لسَّالُم َعَليحَك اي َسيَِّد الحَوِصّينَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِصيَّ َرُسوِل َربِّ الحعاَلمنَي، اَ 
وَّلنَي َواالحِخريَن، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الن ََّبُأ الحعَ  َعَليحكَ  ََ ظيُم، اي واِرَث ِعلحِم االح

َتقيُم، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحُمَهذَُّب الحرَ  راُط الحُمسح رمُي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الصِّ
، اَ  ، اَلسَّالُم لسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الاَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَوِصيُّ التَِّقيُّ رَِّضيُّ الزَِّكيُّ

بَ ُر، اَلسَّال كح ََ ديُق االح ُر الحُمضيُء، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الصِّ ُم َعَليحَك اَي َُّها الحَبدح
راُج الحُمنرُي،  عحَظُم، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها السِّ ََ لسَّالُم اَ َعَليحَك اَي َُّها الحفاُروُق االح

ُدى، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعَلَم التُّقى، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجَّةَ  هللِا  َعَليحَك اي ِاماَم اهلح
َوَتُه، وَ  ى، اَلسَّالُم َعَليحَك اي خاصََّة هللِا َوخاِلَصَتُه، َواَمنَي هللِا َوَصفح ابَب هللِا الحُرربح

ِم هللِا  َتُه، َوَمعحِدَن ُحرح َبَة ِعلحِم هللِا َوخازِنَُه، وَ َوُحجَّ َسفرَي هللِا يف َخلحِقِه، َوِسرِِّه، َوَعي ح
َت الصَّالَة، َوآتَ يحَت الزَّكاَة، َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف، َونَ َهيحَت َعنِ  َهُد اَنََّك اََقمح  َاشح

غحَت َعِن هللِا، لَّ الحُمنحَرِر، َوات َّبَ عحَت الرَُّسوَل، َوتَ َلوحَت الحِرتاَب َحقَّ ِتالَوتِِه، َوب َ 
َت يف هللِا َحقَّ ِجهادِ  ِد هللِا، َوََتَّتح ِبَك َكِلماُت هللِا، َوجاَهدح ِه، َوَوفَ يحَت ِبَعهح

َت بِنَ فحِسَك صاِبراً  َت هلِل َولَِرُسولِِه َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه، َوُجدح ُُمحَتِسباً  َوَنَصحح
طالِباً ما ِعنحَد هللِا،  َرُسوِل هللِا صلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه،جُماِهداً َعنح ديِن هللِا، ُمَوقِّياً لِ 

ُهوداً،  راِغبًا في ما َوَعَد هللاُ، َوَمَضيحَت لِلَّذي ُكنحَت َعَليحِه َشهيدًا َوشاِهدًا َوَمشح
َزاِء، ِلِه ِمنح ِصّديق اَفحَضَل اْلح الِم َواَهح سح َِ ََ هللُا َعنح َرُسولِِه َوَعِن االح َهُد اَ  َفَجزا شح

َوفَ ُهمح  َلَصُهمح اُياَنً، َوَاَشدَُّهمح يَقيناً، َوَاخح  هلِل اَنََّك ُكنحَت اَوََّل الحَقوحِم ِاسحالماً، َوَاخح
َوَطُهمح َعلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه، َواَفحضَ  َلُهمح َواَعحَظَمُهمح َعناًء، َوَاحح

ثَ َرُهمح َسواِبقَ  َرفَ ُهمح َمِنزحَلًة، َواَ َمناِقَب، َواَكح َرَمُهمح َعَليحِه، ، َواَرحفَ َعُهمح َدَرَجًة، َوَاشح كح



َهُد اَنََّك  فَ َقوِيحَت حنَي َوَهنُوا، َوَلزِمحَت ِمنحهاَج َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه، وَ  َاشح
 الحراِفريَن، َوِضغحِن الحفاِسقنَي، يحظِ ُكنحَت َخليَفَتهُ َحّقاً ملَح تُنازَ ح ِبَرغحِم الحُمناِفقنَي، َوغَ 

محِر حنَي َفِشُلوا، َوَنطَقحَت حنَي تَ تَ عحتَ ُعوا، َوَمَضيحَت بُِنوِر هللاِ  ََ َت اِبالح  اِذح َوُقمح
َتدى، ُكنحَت اَوَّهَلُمح َكالماً، َوَاَشدَُّهمح ِخصاماً،  َوقَ ُفوا، َفَمِن ات َّبَ َعَك فَ َقِد اهح

َوبَ ُهمح َمنحِطقاً  ثَ َرُهمح يَقينَوَاصح َجَعُهمح قَ لحباً، َواَكح َسنَ ُهمح ، َوَاَسدَُّهمح رَأايً، َوَاشح اً، َوَاحح
ُموِر، ُكنحَت لِلحُمؤحِمننَي ااًَب َرحيمًا اِذح صاُروا َعَليحَك ِعياالً  َُ ، َعَماًل، َواَعحَرفَ ُهمح اِبالح

َُلوا، َوَُشَّرحَت َرَعيح َفَحَملحَت اَثحقاَل ما َعنحهُ َضُعُفوا، َوَحِفظحَت ما َاضاُعوا، وَ  َت ما َاَهح
 ِاذح َجبَ ُنوا، َوَعَلوحَت ِاذح َهِلُعوا، َوَصبَ رحَت ِاذح َجزُِعوا، ُكنحَت َعَلى الحراِفريَن َعذاابً 

َللح ُحجَّتُ  باً َوِعلحماً، ملَح تُ فح َك، َوملَح يَزِغح َصّباً َوِغلحظًَة َوَغيحظاً، َولِلحُمؤحِمننَي َغيحثاً َوِخصح
ََبِل القَ لحبُ  ُسَك، ُكنحَت َكاْلح  حُتَرُِّكُه َك، َوملَح َتضحُعفح َبصريَُتَك، َوملَح ََتحَُبح نَ فح

ِه َوآلِِه الحَعواِصُف، َوال َتزيُلُه الحَقواِصُف، ُكنحَت َكما قاَل َرُسوُل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليح 
ِسَك، َعظيمًا ِعنحدَ  رحِض، هللاِ  : َقِوايًّ يف َبَدِنَك، ُمَتواِضعًا يف نَ فح ََ ، َكبريًا يف االح

َمٌز، َوال لِقاِئل فيَك َمغحَمٌز، َوال  َحد فيَك َمهح ََ َجلياًل يف السَّماِء، ملَح َيُرنح اِل
 ََ ليُل ِعنحَد ََ َهواَدٌة، يُوَجُد الضَّعيُف الذَّ َحد ِعنحَد ََ خِلَلحق فيَك َمطحَمٌع، َوال اِل

ََ ضَ َقِوايًّ َعزيزًا َحىّت أَتُخَذ َلُه حِبَقِّ  عيفًا َحىّت أَتُخَذ ِمنحُه ِه، َوالحَقِويُّ الحَعزيُز ِعنحَد
ُق َوالّرِفح  دح قُّ َوالصِّ ََ يف ذِلَك َسواٌء، َشأُنَك اْلَح ، الحَقريُب َوالحَبعيُد ِعنحَد قَّ ُق، اْلَح

ُرََ ِحلحٌم َوَعزحٌم، َورَأُيَك ِعلحٌم َوَحزحٌم، اعحَتدَ  ٌم َوَحتحٌم، َواَمح  ِبَك الّديُن، لَ َوقَ وحُلَك ُحرح
َك َوَسُهَل ِبَك الحَعسرُي، َواُطحِفَئتح ِبَك الّنرياُن، َوَقِوَي ِبَك االحُياُن، َوثَ َبَت بِ 
َنَم، فَِاَّن هلِل َوِاَّن اِلَيحِه راِجعُوَن، َلَعَن هللُا مَ  ََ الُم، َوَهدَّتح ُمصيبَ ُتَك االح سح َِ نح االح

َلَعَن هللاُ َمنح ظََلَمَك َلَعَن هللاُ َمِن اف حَِتى َعَليحَك، وَ قَ تَ َلَك، َوَلَعَن هللاُ َمنح خاَلَفَك، وَ 
هُ  مح بُ رَاُء، َوَغَصَبَك َحقََّك، َوَلَعَن هللُا َمنح بَ َلَغُه ذِلَك فَ َرِضَي ِبِه، ِاَّن ِاىَل هللِا ِمن ح

تحَك َوحاَدتح لَ َلَعَن هللاُ اُمًَّة خاَلَفتحَك، َوَجَحَدتح ِواليَ َتَك، َوَتظاَهَرتح َعَليحَك، َوقَ ت َ 
ُد هلِل الَّذي َجَعَل الّناَر َمثحواُهمح، َوبِئحَس الحوِرحُد الحَموحُرودُ  َمح ، َعنحَك َوَخَذلَتحَك، َاْلح

َهُد َلَك اي َوِلَّ هللِا َوَوِلَّ َرُسولِِه َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه اِبلحَبالِغ وَ  َهُد َاشح داِء، َواَشح ََ االح
ُهُه الَّذي ِمنحُه يُ ؤحتى،اَنََّك َحبيُب هللاِ  َواَنََّك َسبيُل   َواببُُه، َواَنََّك َجنحُب هللِا َوَوجح



ُتَك زائِر  اً لَِعظيِم حاِلَك هللِا، َواَنََّك َعبحُد هللِا َواُخو َرُسولِِه َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه، اَتَ ي ح
َرِتَك، راِغباً اِلَيحَك يف الشَّفاَعِة، ابً ِاىَل هللاِ بِزايَوَمنحزِلَِتَك ِعنحَد هللاِ َوِعنحَد َرُسولِِه، ُمتَ َقرِّ 

الَّيِت  اب حَتغي ِبَشفاَعِتَك َخالَص نَ فحسي، ُمتَ َعوِّذاً ِبَك ِمَن الّناِر، هارابً ِمنح ُذنُويب 
ِفعُ  َتشح ُتَك َاسح ري، َفزِعًا اِلَيحَك َرجآَء َرْححَِة َريّب، اَتَ ي ح ُتها َعلى َظهح َتطَب ح اي   ِبكَ احح

َفعح ل اي  اَمرَي َموحالَى ِاىَل هللِا َواَتَ َقرَُّب ِبَك اِلَيحِه لِيَ قحِضَي ِبَك َحواِئجي، فَاشح
، َوَلَك ِعنحَد هللِا الحَمقامُ  ََ َوزائُِرََ الحَمعحُلوُم  الحُمؤحِمننَي ِاىَل هللِا فَِايّن َعبحُد هللِا َوَموحال

اُه الحَعظيُم، َوالشَّأُن الحَربريُ  ُبوَلُة، اَللّ ُهمَّ صَ َواْلح لِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ، َوالشَّفاَعُة الحَمقح
ََ الحُعلحي وحىف، َوُعرحَوِتَك الحُوثحقى، َوَيِد ََ ََ َواَميِنَك االح ا، ُُمَمَّد، َوَصلِّ َعلى َعبحِد

 ََ رَبِ َسّيِد االح كح ََ ِصياِء، وح وََكِلَمُتَك اْلحُسحىن، َوُحجَِّتَك َعَلى الحَورى، َوِصدِّيحِقَك االح
ِفياِء، اَمرِي الحُمؤحِمننَي، َويَ عحُسوِب الحُمتَّقنَي، َوقُ  صح ََ لِياِء، َوِعماِد االح وح ََ ِن االح َوِة َورُكح دح

ََلِل،  ّديقنَي، َوِاماِم الّصاِْلنَي، الحَمعحُصوِم ِمَن الزََّلِل، َوالحَمفحطُوِم ِمَن اخلح الصِّ
 َرُسوِلَك، ِر ِمَن الرَّيحِب، َاخي نَِبيَِّك َوَوِصيِّ َوالحُمَهذَِّب ِمَن الحَعيحِب، َوالحُمَطهَّ 

ِهِه، ا ِسِه، وَكاِشِف الحَررحِب َعنح َوجح لَّذي َوالحباِئِت َعلى ِفراِشِه، َوالحُمواسي َلُه بِنَ فح
ِتِه، وَ  لِرايَِتِه،  حاِمالً َجَعلحَتُه َسيحفًا لِنُ بُ وَّتِِه، َوُمعحِجزًا لِرِسالَِتِه، َوِدالَلًة واِضَحًة ِْلُجَّ

مَِّتِه، َوَيدًا لَِبأِسِه، َواتجًا لِرَأِسِه، َواباًب لِنَ  َُ َجِتِه، َوهاِداًي اِل صحرِِه، َوِوقايًَة ِلُمهح
ِر ابَِ  ، َواابَد َعساِكَر الحُرفح ََ َِ اِبَيحِد رح تاحًا ِلظََفرِِه، َحىّت َهَزَم ُجُنوَد الشِّ ، َوِمفح ِرََ مح

َسُه يف َمرحضاِتكَ  اَعِتِه، َوجمَِنّاً َوَمرحضاِة َرُسوِلَك، َوَجَعَلها َوقحفًا َعلى ط َوَبَذَل نَ فح
ُسُه َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه يف َكفِِّه، َواسح  َبِتِه، َحىّت فاَضتح نَ فح تَ َلَب بَ رحَدها ُدوَن َنرح
ِلِه َوََتحهيزِِه، َوَصلّ  ِهِه، َواَعانَ تحهُ َمالِئَرُتَك على ُغسح َعَليحِه َووارى  ىَوَمَسَحهُ َعلى َوجح

َتذى ِمثالَُه، َوَحِفظَ  َدُه، َواحح َصُه، َوَقضى َدي حَنُه، َواْنحََز َوعحَدُه، َوَلزَِم َعهح  َشخح
الَفِة ُمضحطَِلعًا ابَِ  َتِقالًّ اِبَعحباِء اخلِح ثحقاِل َوِصي ََّتُه، َوحنَي َوَجَد اَنحصارًا نَ َهَض ُمسح

ُدى يف محِن يف ِبال االحماَمِة، فَ َنَصَب رايَةَ اهلح ََ ، َوَنَشَر ثَ وحَب االح ََ ، َوَبَسَ  ِعباِد ََ ِد
ُُدوَد، َوَقَمعَ  َل يف بَرِيَِّتَك، َوَحَرَم ِبِرتاِبَك يف َخليَقِتَك، َواَقاَم اْلح اْلحُُحوَد،  الحَعدح

َرَة، َوَسدَّ الحُفرحَجَة، َوقَ َتلَ  َرَة، َواابَد الحَفت ح لّناِكَثَة َوالحقاِسطََة ا َوقَ وََّم الزَّيحَغ، َوَسرََّن الحَغمح
تِِه،َوُلطحِف َوالحمارَِقَة، َوملَح يَ َزلح َعلى ِمنحهاِج َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه َوَوتريَ 



َتِداًي ِبُسنَِّتِه، ُمتَ َعلِّقًا هِبِمَِّتِه، ُمباِشراً  ِثَلُتهُ شاِكَلِتِه، َوََجاِل سريَتِِه، ُمقح   ِلطَريَقِتِه، َواَمح
ُعوُهمح اِلَيحها، ِاىل اَنح ُخِضَبتح َشي ح  ََ َعَليحها َوَيدح نَ يحِه، َُيحِمُل ِعباَد بَ ُتُه ِمنح َنصُب َعي ح
ِرَح بِ  َك طَرحفََة َدِم رَأِسِه، اَللّ ُهمَّ َفَرما ملَح يُ ؤحثِرح يف طاَعِتَك َشّراً َعلى يَقني، َوملَح ُيشح

، َصلِّ َعَليحِه َصالًة زاِكَيًة َنمِ  يف َجنَِّتَك، َوبَ لِّغحهُ ِمنّا  َيًة يَ لحَحُق هِبا َدَرَجَة الن ُّبُ وَّةِ َعنيح
ساَنً َوَمغحِفَرًة َوِرضح  واَنً، اِنََّك حتَِيًَّة َوَسالماً، َوآتِنا ِمنح َلُدنحَك يف ُمواالتِِه َفضحالً َوِاحح

َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  سيِم ِبَرْحح  ُذو الحَفضحِل اْلَح

الّضريح وضع خّدَ االُين عليه مثّ االيسر ومل اىل القبلة وصّل صالة  مثّ قّبل
  الّزايرة وادُ  ِبا بدا لك بعدها وُقل بعد تسبيح الّزهراء )عليها السالم( :

 َوآلِِه، فَ ُقلحَت اَللّ ُهمَّ اِنََّك َبشَّرحَتين َعلى ِلساِن نَِبيَِّك َوَرُسوِلَك ُُمَمَّد َصَلواُتَك َعَليحهِ 
ق ِعنحَد َرهبِِّمح  : ) ِر الَّذيَن آَمُنوا اَنَّ هَلُمح َقَدَم ِصدح  ُهمَّ َوِايّن ُمؤحِمٌن ِِبَميِع ( اَللّ  َوَبشِّ

اً تَ فحَضُحين فيِه اَنحِبياِئَك َوُرُسِلَك َصَلواُتَك َعَليحِهمح، َفال َتِقفحين بَ عحَد َمعحرَِفِتِهمح َموحِقف
هاِد، َبلح ِقفحين شح ََ ، اَللّ ُهمَّ َواَنحَت  َمَعُهمح َوتَ َوفَّين َعَلى التَّصحديِق هبِِ َعلى ُرُؤوِس االح مح

 ََ ََ َوزائُِر تَ ُهمح ِبَرراَمِتَك َواََمرحَتين ابِِتِّباِعِهمح، اَللّ ُهمَّ َوِايّن َعبحُد  ُمتَ َقّراًِب اِلَيحَك َخَصصح
 َوزاَرُه، َواَنحَت َخي حُر نح ااتهُ ِبزايَرِة َاخي َرُسوِلَك، َوَعلى ُكلِّ َمأيتٍّّ َوَمُزور َحق  ِلمَ 

ُن اي َرحيُم اي َجواُد اي ماِجُد اي َاَحُد اي أَُلَك اي َاهللُ اي َرْحح َرُم َمُزور َفَأسح  َمأيتٍّّ َواَكح
ًة َوال َوَلداً َصَمُد اي َمنح ملَح يَِلدح َوملَح يُوَلدح َوملَح َيُرنح َلُه ُكُفواً َاَحٌد َوملَح يَ تَِّخذح صاِحبَ 

خا َرُسوِلَك نح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواَنح ََتحَعَل حُتحَفَتَك ِااّيَي ِمنح زايَريت اَ اَ 
 ََ ُعو اِت، َوَيدح ريح ََ َرقَ َبيت ِمَن الّناِر َواَنح ََتحَعَلين ممَّنح ُيسارُِ  يف اخلَح َرَغباً َوَرَهباً،  َفرا

اِشعنَي، اَللّ   َعِليِّ بحِن أيب طاِلب ُهمَّ اِنََّك َمنَ نحَت َعَليَّ ِبزايرَِة َموحاليَ َوََتحَعَلين ِمَن اخلح
َتِصُر ِبِه، َوُمنَّ َعَليَّ  َعلحين ممَّنح يَ نحُصرُُه َويَ ن ح ِرََ ِلديِنَك َوِواليَِتِه َوَمعحرِفَِتِه، فَاجح  بَِنصح

َعلحين ِمنح شيَعِتِه، َوتَ َوفَّين َعلى ديِنِه، اَل َِة لّ هُ اَللّ ُهمَّ َواجح مَّ اَوحِجبح ل ِمَن الرَّْحح
لُ  الِل الطَّيِِّب ما اَنحَت اَهح ساِن َوالّرِزحِق الحواِسِع اْلَح حح َِ ُه اي َوالرِّضحواِن َوالحَمغحِفَرِة َواالح

ُد هلِل َربِّ الحعاَلمنَي .  َمح  اَرحَحَم الرّاِْحنَي َواْلح



ملؤمنني اسر  اىل دار امري ا أقول : وُرِوَي بسند ُمعترب اّن خضراً )عليه السالم(
)عليه السالم( يوم شهادته وهو يبري ويسِتجع فوقف على الباب فقال : 
َلَصُهمح اُياَنً، َوَاَشدَّ  الماً، َوَاخح َسِن، ُكنحَت اَوََّل الحَقوحِم ِاسح ُهمح َرِْحََك هللُا اي ااََب اْلَح

َوفَ ُهمح هلِل، ه العبائر الواردة يف يقرب من هذ وعّد كثرياً من فضائله ِبا يَقيناً، َوَاخح
هذه الّزايرة، فمن املناسب أن يُزار )عليه السالم( فيه أيضًا هبذه الّزايرة واّما 
نصوص تلك العبارة وهي كزايرة لالمري )عليه السالم( يف يوم شهادته فقد 
أودعحناها كتاب هديّة الزّائر فليطلبها منه من شاء، واعلم اَّن قد أوردَن يف 

أعمال ليلة املبعث ما قاله ابن بطوطة يف رحلته ممّا يتعّلق هبذه الّروضة ضمن 
  الّشريفة صلوات هللا على مشرفها فينبغي أن يُراجع ُهناَ .

  

 : الفَْصُل الخاِمسُ 

 : (في فَضل الكوفة وَمسجدها االعظم وأعماله وزيارة ُمسلم )عليه السالم 

دن ا
ُ
ا قد الربعة اّليت اختارها هللا تعاىل وهباعلم اّن مدينة الروفة هي احدى امل

هللا وحرم رسوله )صلى هللا  فّسرت كلمة طور سينني ويف اْلديث اهّنا حرم
عليه وآله وسلم( وحرم امري املؤمنني )عليه السالم( ودرهم واحد يتصّدق به 
فيها يعدل مائة درهم يتصّدق هبا يف مران آخر، والّصالة فيها ركعتان تعدل 

  . ة يف غريهامائة ركع

اِمع الُروفة : فال يفي به الذّكر وحسبه شرفاً انّه أحد املساجد  وأّما فضحُل جح
االربعة اْلديرة أبن تشّد اليها الّرحال لدَر فضلها، وهو أحد املواطن االربعة 
اليت يرون املسافر فيها ابملختار بني القصر واالَتام، والفريضة فيه تعدل حّجة 

 ف صالة ُتصّلى يف غريه، ويف الّرواايت انّه موضع قد صّلىمقُبولة وتعدل أل
  فيه االنبياء وسيصّلي فيه القائم املهدي صلوات هللا عليه .



ويف اْلديث انّه قد صّلى فيه ألف نيّب، وألف وصّي نيّب ويستفاد من بعض 
الّرواايت فضل مسجد الروفة على املسجد االقصى يف بيت املقدس، وروى 

عن الباقر )عليه السالم( قال : لو عِلَم الّناس ما ملسجد الروفة ابن قولويه 
من الفضل لشّدوا اليه الّرحال من بُعد البالد، وقال )عليه السالم( : الّصالة 

  املرتوبة فيه تعدل حّجة مقبولة، والّنافلة تعدل عمرة مقبولة .

ل هللا )صلى و وعلى رواية اخرى الفريضة والّنافلة فيه تعدل حّجة وعمرة مع رس
هللا عليه وآله وسلم(، وروى الرليين وغريه عن املشايخ العظام عن هارون بن 
خارجة قال : قال أبو عبد هللا صلوات هللا عليه : كم بينك وبني مسجد 

؟ قلت : ال ، قال : أفتصّلي فيه الّصالة كّلها ، قلت : ال  الروفة يرون ميالً 
ي لرجوت أن ال تفوتين فيه صالة أو تدر ، قال : أما لو كنت حاضراً حبضرته 

ما فضل ذلك املوِضع، ما من نيّب وال عبد صاحل ااّل وقد صّلى يف مسجد 
الروفة حىّت اّن رسول هللا ملّا اسرى به اىل الّسماء قال له جربئيل : أتدري أين 
أنت اي ُمّمد أنت الّساعة مقابل مسجد كوفان ، قال : فاستأذن ريّب حىّت 

ّنة ي فيه ركعتني، فنزل فصّلى فيه، واّن ميمنته لروضة من رايض اْلآتيه فأصلّ 
واّن وسطه لروضة من رايض اْلّنة واّن مؤخره لروضة من رايض اْلّنة، والّصالة 
فيه فريضة تعُدل أبلف صالة والّنافلة فيه ُبمسمائة صالة، واّن اْللوس فيه 

  يه التوه ولو حبواً .بغري تالوة وال ذكر لعبادة ولو َعِلَم الّناس ما ف

تعدل عمرة، وقد  ويف رواية اخرى اّن الّصالة املرتوبة فيه تعدل حّجة والنّافلة
أحملنا يف ذيل الّزايرة الّسابعة لالمري )عليه السالم( اىل فضل هذا املسجد 
الّشريف، ويستفاد من بعض الّرواايت اّن ميمنة هذا املسجد أفضل من 

  . ميسرته

ا أعمال   جاِمعِ الُكوفة َوأمَّ

  : فهي على ما يف مصباح الزّائر وغريه كما يلي



ِم هللِا َواِبهللِ َويف َسبيِل هللِا َوعَ قل حينما تدخل مدينة الروفة :  لى ِملَِّة َرُسوِل ِبسح
ُر الحمُ  َزاًل ُمبارَكًا َواَنحَت َخي ح مّث سر  زِلنَي،نح هللِا َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه اَللّ ُهمَّ اَنحزِلحين ُمن ح

ُد هلِل َوُسبح َنو املسجد وأنت تقول :  َمح بَ ُر َوال اِل َه ِااّل هللُا َواْلح  حاَن هللِا،َاهلُل اَكح
  حىت أتيت ابب املسجد فاذا أتيته فقف على الباب وقل :

لِِه الطّاِهريَن، آاَلسَّالُم َعلى َسيِِّدَن َرُسوِل هللِا ُُمَمَِّد بحِن َعبحِد هللِا َصلَّى هللاُ َعَليحِه وَ 
لى جَماِلِسِه اَلسَّالُم َعلى اَمرِي الحُمؤحِمننَي َعِليِّ بحِن أيب طاِلب َوَرْححَةُ هللِا َوبَ رَكاتُُه، َوعَ 
اعيَل َوتِبحيا َمِتِه َوآثِر آابئِِه آَدَم َونُوح َواِبحراهيَم َوِاْسح ِن بَ يِّناتِِه، َوَمشاِهِدِه َوَمقاِم ِحرح

ِ  الَّ اَلسَّالُم َعلَ  رَبِ الحفاُروِق اِبلحِقسح كح ََ ديِق االح ِل الصِّ ريِم الحَعدح ماِم اْلَح َِ ذي ى االح
َِ َوالت َّوححيدِ  رح ِر َواالحُياِن َوالشِّ قِّ َوالحباِطِل َوالحُرفح َ اْلَح ِلَك َمنح فَ رََّق هللُا بِِه بَ نيح ، لِيَ هح

َهُد اَنََّك اَمرُي اَهَلَك َعنح بَ يَِّنة َوُُيحيا َمنح َحيَّ َعنح بَ يَِّنة، اَ  لحُمؤحِمننَي، َوخاصَُّة شح
َتَحننَي، َواَنََّك َحَرُم هللاِ  ديقنَي، َوصاِبُر الحُممح َتَجبنَي، َوَزيحُن الصِّ  يف نَ فحِس الحُمن ح
ِدِه، َوالّناِطُق ِبَوعحِدِه، َواْلحَ  َمِتِه، َوعاِقُد َعهح بحُل اَرحِضِه، َوقاضي اَمحرِِه، َوابُب ِحرح

ُف النَّجاِة، َوِمنحهاُج التُّقي، َوالدََّرجَ الحَموحُصو  َ ِعباِدِه، وََكهح َنُه َوبَ نيح ُة الحُعلحيا، ُل بَ ي ح
عحلى، اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي ِبَك اَتَ َقرَُّب ِاىَل هللِا زُلحفى، اَ  ََ نحَت َوُمَهيحِمُن الحقاِضي االح

نحيا َواالحِخَرِة .   َولِيِّي َوَسيِّدي َوَوسيَليت يف الدُّ

مّث تدخل املسجد ، أقول : واالفضل أن تدخل من الباب الواِقع خلف 
  : املشُهور بباب الفيل مثّ تقول املسجد

بَ ُر هذا َمقاُم الحعاِئِذ اِبهلِل َوِبَُحمَّد َحبيبِ  بَ ُر َاهللُ اَكح بَ ُر َاهللُ اَكح هللِا َصلَّى هللاُ  َاهللُ اَكح
ِدّينَي الّصاِدقنَي الّناطِ  ِئمَِّة الحَمهح ََ قنَي َعَليحِه َوآلِِه، َوِبواليَِة اَمرِي الحُمؤحِمننَي َواالح

َس َوَطهََّرُهمح َتطحهرياً، َرضي الرّاِشديَن الَّذيَن اَذحَهَب هللاُ  ُهُم الّرِجح ُت هِبِمح اَِئمًَّة َعن ح
ُذ َمَع هللِا َولِ  ِرَُ بِِه َشيحئاً، َوال َاُتَِّ ِر هللِا ال اُشح مح ََ ُت اِل ّياً، َكَذَب َوُهداًة َوَمواِلَ َسلَّمح

لِي َهُد اَنح ال اِل َه ِاالَّ االحعاِدُلوَن اِبهلِل َوَضلُّوا َضالاًل بَعيداً، َحسحيبَ هللُا َواَوح ُء هللِا َاشح
َهُد اَنَّ ُُمَمَّداً َعبحُدهُ َوَرُسولُهُ َصلَّى هللاُ َعلَ  َدهُ ال َشريَك َلُه، َواَشح يحِه َوآلِِه َواَنَّ هللاُ َوحح



لِيائي َوُحجَّةُ  ِدّينَي ِمنح ُذرِّيَِّتِه َعَليحِهُم السَّالُم اَوح ِئمََّة الحَمهح ََ  َعلى َخلحِقِه هللاِ  َعِلّياً َواالح
 . 

مّث سر اىل االسطوانة الرّابعة الواقعة اىل جانب ابب االَّناط حبذاء اخلامسة 
وهي اسطوانة ابراهيم )عليه السالم( فصّل عندها أربع ركعات ركعتان ابْلمد 

َلةِ  ِر( ا والّتوحيد )ُقلح ُهَو هللاُ َاَحٌد( وركعتان ابْلمد والقدِر )ِاَّن اَن حزَلحناُه ىف لَي ح لحَقدح
  فاذا فرغت منها فسّبح تسبيح الّزهراء )عليها السالم( وُقل :

ُهُم الّرِجحسَ   اَلسَّالُم َعلى ِعباِد هللِا الّصاِْلنَي الرّاِشديَن الَّذيَن اَذحَهَب هللُا َعن ح
َلحِق اَ  عنَي، َوَسالٌم َجحَ َوَطهََّرُهمح َتطحهرياً، َوَجَعَلُهمح اَنحِبياَء ُمرحَسلنَي َوُحجًَّة َعَلى اخلح

ُد هلِل َربِّ الحعاَلمنَي، ذِلَك تَ قحديُر الحَعزيِز الحَعليِم.  َمح قل سبع و َعَلى الحُمرحَسلنَي، َواْلح
 َسالٌم َعلى نُوح ىِف الحعاَلمنَي . مرّات : 

  : مثّ قل

 ِمَن الحُمرحَسلنَي كَ ََنحُن َعلى َوِصيَِّتَك اي َوِلَّ الحُمؤحِمننَي الَّيت اَوحَصيحَت هِبا ُذرِّي َّتَ 
ّديقنَي، َوََنحُن ِمنح شيَعِتَك َوشيَعِة نَِبيِّنا ُُمَمَّد َصلَّى هللُا َعَليحِه وَ  آلِِه َوَعَليحَك َوالصِّ

نحِبياءِ  ََ ّد َوالّصاِدقنَي، َوََنحُن َعلى ِملَِّة اِبحرهيَم َوديِن ُُمَمَّ  َوَعلى ََجيِع الحُمرحَسلنَي َواالح
مِّ  َُ ِدّينَي َوِواليَِة َموحالَن َعِليٍّّ اَمرِي الحُمؤحِمننيَ النَّيبِّ االح ِئمَِّة الحَمهح ََ ، اَلسَّالُم يِّ َواالح

َُتُه َوِرضحوانُُه َوبَ رَكاتُُه، وَ  َعلى َوِصيِِّه َعَلى الحَبشرِي النَّذيِر َصَلواُت هللِا َعَليحِه َوَرْحح
رَبِ ِقِه َعلى اَمرِي الحمُ َوَخليَفِتِه الّشاِهِد هلِل ِمنح بَ عحِدِه َعليٍّّ َخلح  كح ََ ديِق االح ؤحِمننَي الصِّ

لِي َعَتُه َعَلى الحعاَلمنَي، َرضيُت هِبِمح اَوح َت بَ ي ح اَء َوَمواِلَ َوالحفاُروِق الحُمبنِي، الَّذى َاَخذح
رامي َوِاسحالمي  مي َوِحّلي َوِاحح لي َومال َوِقسح َوُحّرامًا يف نَ فحسي َوُولحدي َواَهح

ئِمَُّة يف الحِرتاِب َوفَ َوديين َوُدنح  ََ ُل الحَمقاِم ياَي َوآِخَريت َوَُمحياَي َومَمايت، اَن حُتُم االح صح
يِّ الَّذي ال يَناُم، َواَن حُتمح ُحَرماُء، هللِا َوِبُرمح َحرَ  طاِب، َواَعحنُيُ اْلَح َم َوَفصحُل اخلِح

ِ ٌد َرُسوُل هللاِ هللاُ َوِبُرمح ِعُرَف َحقُّ هللِا، ال اِل َه ِاالَّ هللاُ ُُمَمَّ  ، اَن حُتمح نُوُر هللِا ِمنح بَ نيح
ننَي اَََن َلُرمح اَيحدينا َوِمنح َخلحِفنا، اَن حُتمح ُسنَّةُ هللِا الَّيت هِبا َسَبَق الحَقضاُء، اي اَمرَي الحُمؤحمِ 



ُذ ِمنح ُدونِِه َولِيّاً، اَ  ِرَُ اِبهللِ َشيحئاً َوال َاُتَِّ ليماً ال اُشح ُد هللِ الَّذي َهداين ْلحَ ُمَسلٌِّم َتسح مح
بَ ُر َاهلُل اَ  بَ ُر َاهلُل اَكح َتِدَي َلوحال اَنح َهداينَ هللاُ، َاهلُل اَكح هح ََ بَ ُر، ِبُرمح َوما ُكنحُت اِل كح

ُد هلِل َعلى ما َهداَن .  َمح  اْلح

 أعماُل دَكَّة اْلقَضاِء َوبْيت الطَّشْت 

س الروفة يشبه اْلانوت جيلواعلم اّن دّكة القضاء قد كانت بناًء يف جامع 
عليها امري املؤمنني )عليه السالم( للقضاء واْلرم، وكانت ُهنالك اسطوانة 

سانِ  قصرية كتب عليها االية ِل َوااِلحح ست هو ، َوبيت الطّ ِانَّ هللَا ََيُمُر اِبلحَعدح
املران الذي برزت منه معجزة المري املؤمنني )عليه السالم( يف بنت عزابء  

غاصت يف ماء فيِه العلق فوْلت يف جوفها فنمت وكربت ممّا امتصه كانت قد 
من الّدم، فَ َعال بذلك بطن البنت فحسبها اخوهتا حبلى، فراموا قتلها فأتوا 
أمري املؤمنني )عليه السالم( ليحرم بينهم، فأمر بستار فضرب يف جاِنب من 

رأيها ،  تاملسجد وجعلت البنت خلفه وأمر بقابلة الروفة ففحصتها واعلن
فقالت : اي أمري املؤمنني اهّنا حبلى حتمل جنيناً يف جوفها، فأمر )عليه السالم( 
بطست من اْلمأة فأجلست البنت عليه فاحّست العلقة بذفر اْلمأة فانسّلت 
من جوفها َنو الّطست، ويف بعض الّرواايت انّه )عليه السالم( مّد يده فأتى 

 جعله عند الّطست فانسّلت العلقة، واعلمبقطع من الثّلج من جبال الّشام و 
ايضًا اّن املشهور يف ترتيب اعمال جامع الروفة هو أن تتلو أعمال وس  
املسجد اعمال االسطوانة الرّابعة فتؤّخر اعمال دّكة القضا وبيت الّطست عن 
َجيع اعمال املسجد وتؤّدي عند الفراغ من أعماِل دّكة الّصادق )عليه 

اري يف الِتتيب الّسيد ابن طاووس يف مصباح الزّائر والعالمة السالم(، وَنن ْن
اجمللسي يف البحار والّشيخ خضر يف املزار، وأّما من اتبع املشهور فليؤّخر 
اعمال دّكة القضاء وبيت الّطست عن الرّل وليأهتا بعد أعمال دّكة الّصادق 

ا ركعتني عليه)عليه السالم(، وابْلملة نقول مّث امض اىل دّكة القضا فصّل 
تقرأ فيها بعد اْلمد ما أردت من الّسور فاذا فرغت منها وسّبحت تسبيح 

  الّزهراء )عليها السالم( فُقل :



ساِم ِمنح  هي خاِضٌع  اي ماِلري َومُمَلِّري َوُمتَ َغمِّدي اِبلنَِّعِم اْلِح قاق، َوجح ِتحح َغريحِ اسح
ِهَك الحرَ  قحداُم ِْلَالِل َوجح ََ ةَ ِلما تَ عحُلوُه االح دَّ  َوال هِذِه رمِي، ال ََتحَعلح هِذِه الشِّ

ِلَك ما ملَح ََتحَنحح بِ  ين ِمنح َفضح َنحح تئصاِل الشَّأَفِة َوامح ُمحَنَة ُمتَِّصَلًة ابِِسح َِ ِه َاَحداً ِمنح الح
أََلة وَُّل الَّذي ملَح تَ َزلح َوال َتزاُل، َصلِّ َعلى ُُمَمَّ ، َغريحِ َمسح ََ آِل د وَ اَنحَت الحَقدمُي االح

َعلحين ِمنح ُعتَ  قاِئَك ُُمَمَّد َواغحِفرح ل َوارحَْححين َوَزَِّ َعَملي، َوابِرَح ل يف َاَجلي، َواجح
َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنيَ    . َوطَُلقاِئَك ِمَن الّناِر ِبَرْحح

 أعمال بَْيت الطَّْست 

  : لاملّتصل بدّكة القضاء ، ُتصّلي هناَ ركعتني فاذا سّلمت وسّبحت فقُ 

ََ َوَمعحرَِفيت ِبَك َوِاخحالصي َلَك َواِقحراري ِبرُ  بُوبِيَِّتَك، اَللّ ُهمَّ ِايّن َذَخرحُت تَ وححيدي ِااّي
َرتِ  َت َعَليَّ ِبَعحرِفَِتِهمح ِمنح بَرِيَِّتَك ُُمَمَّد َوِعت ح ِه َصلَّى هللاُ َوَذَخرحُت ِواليََة َمنح اَن حَعمح

ِهمح اي َموحالَي يف يحَك عاِجاًل َوآِجالً، َوَقدح َفزِعحُت اِلَيحَك َواِلَيح َعَليحِهمح لِيَ وحِم فَ َزعي اِلَ 
شاُه ِمنح  هَذا الحيَ وحِم َويف َموحِقفي هذا َوَسأَلحُتَك ما زَكى ِمنح نِعحَمِتَك َوِازاَحَة ما َاخح

ري ِمنح ُكلِّ َهّم وَ  َتنيِه، َوحَتحصنَي َصدح َمِتَك، َوالحبَ رََكَة في ما َرَزق ح اِئَحة َوَمعحِصَية جنِقح
 يف ديين َوُدنحياَي َوآِخَريت اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي . 

  . وروي اّن الّصادق )عليه السالم( قد صّلى ركعتني يف بيت الّطست

 ذكر الّصالة َوالدُّعاء في َوَسِط المسجد 

ويف ( ُقلح ُهَو هللاُ َاَحدٌ  ) ُتصّلي هناَ ركعتني تقرأ يف االوىل اْلمد والّتوحيد
فاذا سّلمت وسّبحت  ( ُقلح اي اَي َُّها الحراِفُرونَ  ) الثّانية اْلمد واْلحد

  : فُقل

يِّنا اَللّ ُهمَّ اَنحَت السَّالُم َوِمنحَك السَّالُم َواِلَيحَك يَ ُعوُد السَّالُم َوداُرََ داُر السَّالِم، حَ 
َِتَك َورِضحواِنَك الصَّالَة ابحتِ  َربَّنا ِمنحَك اِبلسَّالِم، اَللّ ُهمَّ ِايّن َصلَّيحُت هِذهِ  غاَء َرْحح

، اَللّ ُهمَّ َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوارحف َ  ََ ِجِد عحها يف َوَمغحِفَرِتَك، َوتَ عحظيماً ِلَمسح
 ِعلِّّينَي َوتَ َقبَّلها ِميّن اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي . 



ل التسمية على ما يظهر اّن رسو أقول : قد دعى هذا املقام بدّكة املِعراج ووجه 
هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( استأذن هللا تعاىل ليلة املعراج فهب  اىل االرض 

  والّرواية قد أثبتناها يف أّول الفصل . ،يف هذه الُبقعة فصّلى ركعتني

 أعمال االُسُطوانة الّسابِعة 

الّسابعة وقف  االسطوانة وهي مقام وّفق هللا تعاىل فيه آدم للّتوبة، مثّ امض اىل
  : عندها واستقبل القبلة وُقل

ِم هللِا َواِبهلِل َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه، َوال اِل هَ  ِاالَّ هللاُ، ُُمَمٌَّد  ِبسح
نا َحّواَء، اَلسَّالُم َعلى هابيلَ  ُتول ا َرُسوُل هللِا، اَلسَّالُم َعلى اَبينا آَدَم َواُمِّ لحَمقح

َوِة هللِا  واًَن َعلى َمواِهِب هللِا َوِرضحوانِِه، اَلسَّالُم َعلى َشيحث َصفح ظُلحمًا َوُعدح
َوِة الّصاِدقنَي ِمنح ُذرِّيَِّتِه الطَّيِّبنَي اَوَّهِلِمح  منِي َوَعَلى الصَّفح ََ ُمحتاِر االح َُ َوآَخرِِهمح،  الح

اعيَل وَ  ُمحتاريَن، ِاسححاَق َويَ عحُقوَب َوَعلى ُذرِّيَِّتهِ اَلسَّالُم َعلى اِبحرهيَم َوِاْسح َُ ُم الح
مَِّد اَلسَّالُم َعلى ُموسى َكليِم هللِا، اَلسَّالُم َعلى عيسى ُروِح هللِا، اَلسَّالُم َعلى ُمَُ 

َوَرْححَُة هللِا ّيبنَي بحِن َعبحِد هللِا خاَتَِ النَِّبّينَي اَلسَّالُم َعلى اَمرِي الحُمؤحِمننَي َوُذرِّيَِّتِه الطَّ 
وَّلنَي، اَلسَّالُم َعَليحُرمح يف االحِخريَن، اَلسَّ  ََ الُم َعلى َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَليحُرمح يف االح

اديَن ُشَهداِء هللِا َعلى َخلحِقِه، اَلسَّال ِئمَِّة اهلح ََ راِء، اَلسَّالُم َعَلى االح ُم فاِطَمَة الزَّهح
َمِم هلِل َربِّ الحعاَلمنَي . َعَلى الرَّقيِب الّشاِهِد عَ  َُ  َلى االح

ويف (  ن حزَلحناهُ ِاَّن اَ  ) مّث تصّلي عندها أربع ركعات تقرأ يف االوىل اْلمد والقدر
ذلك، فاذا  ويف الثّالثة والرّابعة مثل(  ُقلح ُهَو هللاُ َاَحدٌ  الثّانية اْلمد والصمد )

  فرغت وسّبحت تسبيح الّزهراء )عليها السالم( فقل :

ُتَك فَِايّن َقدح اَطَعحُتَك يف االحُياِن ِميّن ِبَك َمّناً مِ  نحَك َعَليَّ اَللّ ُهمَّ ِانح ُكنحُت َقدح َعَصي ح
ذ َلَك َوَلداً َوملَح  ياِء َلَك ملَح َاُتَِّ شح ََ  اَدحُ  ال َمّنًا ِميّن َعَليحَك، َواَطَعحُتَك يف َاَحبِّ االح

ُتَك يف اَ  ِه الحُمراَلَك َشريراً، َوَقدح َعَصي ح ياء َكثريَة َعلى َغريحِ َوجح بَ َرِة َلَك، َوالَ شح
ُُروِج َعنح ُعُبوِديَِّتَك، َواَل اْلحُُحوِد لِرُبُوبِيَِّتَك، َولِرِن ات َّبَ عحُت َهوايَ  َواَزَلَّيِن  اخلح



امل ل، َوِانح تَ عحُف الشَّيحطاُن بَ عحَد اْلحُجَِّة َعَليَّ َوالحَبياِن، فَِانح تُ َعذِّبحين فَِبُذنُويب َغي حَر ظ
ََ وََكَرِمَك اي َكرمُي، اَللّ ُهمَّ ِانَّ ُذنُويب ملَح يَ بحَق هلَ  ا ِااّل َرجاءُ َعيّن َوتَ رحَْححين فَِبُجوِد

تَ وحِجُبُه، َواَطح  اَُلَك الّلُهمَّ ما ال َاسح رحماِن، فََاََن َاسح ، َوَقدح َقدَّمحت آَلَة اْلِح ََ ِو ُلُب َعفح
يحئاً ، َوِانح تَ غحِفرح ل ِتَحقُُّه، اَللّ ُهمَّ ِانح تُ َعذِّبحين فَِبُذنُويب َوملَح َتظحِلمحين شَ ِمنحَك ما ال َاسح 

ُر راِحم اَنحَت اي َسيِّدي، اَللّ ُهمَّ اَنحَت اَنحَت َوَأََن َأََن، اَنحَت الحَعّواُد اِبلحَمغحفِ  َرِة َواَََن َفَخي ح
ِلحِم َواَََن الحَعّواُد اِبْلحَ الحَعّواُد اِبلذُّنُوِب، َواَنحَت الحُمت َ  ُل اِبْلح اَُلَك َفضِّ ِل، اَللّ ُهمَّ فَِايّن َاسح هح

ََلرى، اي ممُ  َز الضَُّعفاِء، اي َعظيَم الرَّجاِء، اي ُمنحِقَذ الحَغرحقى، اي ُمنحِجَي اهلح يَت اي َكن ح
ياِء، اي ُُمحِيَي الحَموحتى، اَنحَت هللُا ال اِل َه ِااّل اَنحَت، حح ََ لَّذي َسَجَد َلَك اَنحَت ا االح

ِس َوَدِويُّ الحماِء َوَحفيُف الشََّجِر َونُوُر الحَقَمِر َوظُلحَمُة اللَّيحِل َوضَ  وحءُ ُشعاُ  الشَّمح
أَُلَك الّلُهمَّ اي َعظيُم حِبَقَِّك َعلى ُُمَمَّد َوآلِهِ   النَّهاِر َوَخَفقاُن الطَّريحِ، َفَأسح

يٍّّ َوحِبَقِّ َعِليٍّّ د َوآلِِه الّصاِدقنَي َعَليحَك، َوحِبَقَِّك َعلى َعلِ الّصاِدقنَي، َوحِبَقِّ ُُمَمَّ 
سَ  ِن َوحِبَقِّ َعَليحَك، َوحِبَقَِّك َعلى فاِطَمَة َوحِبَقِّ فاِطَمَة َعَليحَك، َوحِبَقَِّك َعَلى اْلَح

ِ، َعَليح  ِ َوحِبَقِّ اْلحَُسنيح َسِن َعَليحَك، َوحِبَقَِّك َعَلى اْلحَُسنيح  فَِانَّ ُحُقوقَ ُهمح َعَليحَك كَ اْلَح
، َواِبلشَّأِن الَّذي هَلُمح  ِمنح اَفحَضِل اِنحعاِمَك عليهم، َواِبلشَّأِن الَّذي َلَك ِعنحَدُهمح

نُ  ، َواغحِفرح ل هِبُِم الذُّ ََ َتهى ِرضا ، َصلِّ َعَليحِهمح اي َربِّ َصالًة دائَِمًة ُمن ح ََ وَب ِعنحَد
َنَك، وَ  مح َعَليَّ نِعحَمَتَك كَ الَّيت بَ يحين َوبَ ي ح َتها َعلى اَرحِض َعيّن َخلحَقَك، َواَتِح َمح ما اَتح

ُننح  ِتناَنً، َوامح ُمحُلوقنَي َعلي فيَها امح ََ َحد ِمَن الح ََ آابئي ِمنح قَ بحُل، َوال ََتحَعلح اِل
ُُمَمَّد  ىَعَليَّ َكما َمنَ نحَت َعلى آابئي ِمنح قَ بحُل اي كهيعص، اَللّ ُهمَّ َكما َصلَّيحَت َعل

َتِجبح ل ُدعآئي في ما َسأَلحُت اي َكرمُي اي َكرمُي اي َكرمُي .   َوآلِِه فَاسح

  : مثّ اسجد وقل يف سجودَ

ِدُر َعلى َحواِئِج الّسائِلنَي، َويَ عحَلُم ما يف َضمرِي الّصاِمتنَي، اي َمنح ال  اي َمنح يَ قح
عحنُيِ َوما ُُتحفِ َُيحتاُج ِاىَل الت َّفحسرِي، اي َمنح يَ عحَلُم خائِنَ  ََ ي الصُُّدوُر، اي َمنح اَن حَزَل َة االح

 َفَرَشَف الحَعذاَب َعلى قَ وحِم يُوُنَس َوُهَو يُريُد اَنح يُ َعذِّبَ ُهمح َفَدَعوحُه َوَتَضرَُّعوا اِلَيحهِ 
َمُع ُدعائي، َوتَ عحَلُم سِ  ُهُم الحَعذاَب َوَمت ََّعُهمح ِاىل حني، َقدح َترى َمراين، َوَتسح ّري َعن ح



ِر ديين ِفين ما َاََهَّين ِمنح اَمح  َوَعالنَِييت َوحال، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواكح
 َوُدنحياَي َوآِخَريت . 

اي َربِّ مثّ ارفع رأسك من السّجود وقل :  . اي َسيِّدي : مثّ قل سبعني مرّة
ِلِه،وَ  اَُلَك بَ رَكَة هَذا الحَموحِضِع َوبَ رََكَة اَهح اَُلَك اَنح تَ رحزَُقينَاسح ِمنح رِزحِقَك رِزحقاً َحالالً  َاسح

 اِْحنَي . طَيِّباً َتُسوقُُه ِاَلَّ حِبَوحِلَك َوقُ وَِّتَك، َواَََن خاِئٌض يف عاِفَية، اي اَرحَحَم الرّ 

اي   يف كتاب املزار القدمي يف الدعاء يف هذا املقام بعد كلمة أقول : قد ورد
 ُعَقُد الحَمرارِِه، اَللّ ُهمَّ اي َمنح حُتَلُّ ِبهِ وقبل الّسجود دعاء  رميُ اي كَ  َكرمُي اي َكرميُ 

وهو دعاء ِمن أدعية الصحيفة الّسجادية وقد أودعناه الباب االول، مّث قال 
ِدُر َوال اَقحِدُر، وَ صاحب املزار مثّ قل :  اَنحَت َعالُّم اَللّ ُهمَّ اِنََّك تَ عحَلُم َوال اَعحَلُم، َوتَ قح

 غُُيوِب، َصلِّ اللّ ُهمَّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواغحِفرح ل َوارحَْححين َوََتاَوزح َعيّن الح 
ُلُه اي اَرحَحَم الرّاِْحنيَ  ِدُر  ، مّث اسجد وقل :َوَتَصدَّقح َعَليَّ ما اَنحَت اَهح اي َمنح يَ قح

 فضل واايت يفاخل، واعلم ايضًا اّن ما وردت من الرّ َعلى ِحواِئَج الّسائِلنَي 
االسطوانة الّسابعة عديدة، وقد روى الرليين بسند معترب انّه كان أمري املؤمنني 
)عليه السالم( يصّلي اىل االسطوانة الّسابعة وبينه وبني الّسابعة ممّر عنز، ويف 
رواية معتربة اُخرى انّه ينزل يف كّل ليلة سّتون ألف ملراً فتصّلي عند االسطوانة 

تعود منهم ملك اىل يوم القيامة، ويف حديث معترب عن الّصادق  الّسابعة فال
)عليه السالم( اّن االسطوانة الّسابعة هي مقام ابراهيم )عليه السالم(، وروى 
الرليين ايضًا يف الرايف بسند صحيح عن أيب اْساعيل الّسراج قال : قال 

دي، خذ بيمعاوية بن وهب وأخذ بيدي وقال : قال ل أبو ْحزة الّثمال وأ
وقال : قال ل أصبغ بن نباتة وأخذ بيدي فأراين االسطوانة الّسابعة فقال : 
هذا مقام امري املؤمنني )عليه السالم( . قال : وكان اْلسن )عليه السالم( 
يصّلي عند االسطوانة اخلامسة فاذا غاب امري املؤمنني )عليه السالم( صّلى 

كندة، وابالَجال فالّرواايت يف فيها اْلسن )عليه السالم( وهي من ابب  
  فضلها َجّة وَنن نبغي االختصار .



 أعمال االُسُطوانة الخاِمَسة 

اعلم اّن من املقامات ذوات املزيّة يف جامع الروفة االسطوانة اخلامسة ينبغي 
أن ُيصّلى عندها وتطلب املسأالت، ففي رواية معتربة اهّنا بقعة صّلى فيها 

وال يناىف هذا ما يف سائر الّرواايت فلعّله )عليه  ابراهيم خليل الّرْحن،
السالم(كان قد صّلى يف ُمتلف هذه املواضع الواردة يف ُمتلف الّرواايت، ويف 
رواية ُمعتربة عن الّصادق )عليه السالم( قال : االسطوانة اخلامسة هي مقاُم 

ن )عليه سجربئيل )عليه السالم(، ويظهر من الّرواية الّسالفة اهّنا مقام اْل
السالم(، وابالَجال اّن ما يظهر مَن الّرواايت ُهو اّن عند االسطوانة الّسابعة 
واالسطوانة اخلامسة اشرف املقامات يف اْلامع، وقاَل الّسيد ابن طاووس مثّ 
ُتصّلي عند االسطوانة اخلاِمسة ركعتني تقرأ فيهما اْلمد وما شئت من الّسور 

  فاذا سّلمت وسّبحت فُقل :

اَلُ  نا ِمنحها َوما ال نَ عحَلُم، َوَاسح اِئَك ُكلِّها ما َعِلمح اَُلَك ِِبَميِع َاْسح َك اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
َتُه، َوَمنح  ََ ِبِه َاَجب ح رَبِ الَّذي َمنح َدعا كح ََ عحَظِم الحَربرِي االح ََ َك الحَعظيِم االح ابِِْسِح

تَ نحَصَرََ بِ  َتُه، َوَمِن اسح تَ غحَفَرََ ِبِه َغَفرحَت َلُه، َوَمِن ِه َنَصرحَتُه، َوَمِن اسح َسأََلَك ِبِه اَعحطَي ح
َتغاَثَك ِبِه اَغَ  َتُه، َوَمِن اسح تَ رحَزَقَك ِبِه َرَزق ح َتُه، َوَمِن اسح َتعاَنَك ِبِه اََعن ح ث حَتُه، َوَمِن اسح

َتجاَرََ بِِه َاَجرحتَُه، َوَمنح تَ وَكَّ  تَ رحَْحََكَ  بِِه َرِْححَتُه، َوَمِن اسح َتُه، لَ اسح  َعَليحَك ِبِه َكَفي ح
َتُه، َوَمنِ  ََ بِِه ِمَن الّناِر اَن حَقذح َقَذ تَ ن ح َتُه، َوَمِن اسح تَ عحَصَمَك ِبِه َعَصمح  َوَمِن اسح

َت بِ  َتُه، الَِّذي اُتََّذح تَ عحطََفَك ِبِه تَ َعطَّفحَت، َلهُ َوَمنح اَمََّلَك ِبِه اَعحطَي ح ِه آَدَم َصِفّياً، اسح
يّاً  يباً، ، َواِبحراهيَم َخليالً، َوُموسى َكليماً، َوعيسى ُروحاً، َوُُمَمَّدًا َحبَونُوحًا ْنَِ

َو َعّما َوَعِلّيًا َوِصّياً، َصلَّى هللُا َعَليحِهمح َاَجحَعنَي اَنح تَ قحِضَي ل َحوآِئجي، َوتَ عحفُ 
ُلُه َوِْلَميِع الح  ؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت مُ َسَلَف ِمنح ُذنُويب، َوتَ تَ َفضََّل َعَليَّ ِبا اَنحَت اَهح

ُمومنَي َواي ِغياَث الحَملحُهوفنَي ال اِل َه ِاالّ  نحيا َواالحِخَرِة، اي ُمَفرَِّج َهمِّ الحَمهح اَنحَت  لِلدُّ
 ُسبححاَنَك اي َربَّ الحعاَلمنَي . 



روي عن الّصادق )عليه السالم( انّه قال لبعض أصحابه : صّل  : أقول
 : ركعتني فانّه ُمصّلى ابراهيم )عليه السالم(وقل عند االسطوانة اخلامسة

نا َحّواءَ  سطوانة اخل، ِبا يقرب ممّا قد قلته عند اال اَلسَّالُم َعلى اَبينا آَدَم َواُمِّ
  الّسابعة وأنت مستقبل القبلة .

 عمل االُسُطوانة الثّاِلثَة َمقام االمام زيِن العابدين )عليه السالم( 

العابدين )عليه السالم( وهي عند االسطوانة الثّامنة ممّا  مّث امض اىل دّكة زين
  . يلي ابب كندة

أقول : ُُياذي هذا املقام من َنحية القبلة دّكة ابب امري املؤمنني )عليه 
ومن الغرب ابب كندة وهو مسدود االن، وقيل ينبغي أن يتأّخر  (السالم

صّلي قدر َخسة أذر  عن االسطوانة الّن الدّكة اَّنّ 
ُ
لة ا كانت ُهنالك وابْلمامل

فتصّلى عليها ركعتني تقرأ فيهما اْلمد وما أردت ِمن الّسور فاذا سّلمت 
  : وسبَّحت فَ ُقل

ِن الرَّحيِم اَللّ ُهمَّ ِانَّ ُذنُويب َقدح َكثُ َرتح َوملَح يَ بحَق هَلا ِاالّ   ِم هللِا الرَّْحح ، ِبسح ََ ِو  َرجاءُ َعفح
ِرح  تَ وحِجُبُه، وَ َوَقدح َقدَّمحُت آَلَة اْلح اَُلَك الّلُهمَّ ما ال َاسح اطحُلُب ِمنحَك ماِن اِلَيحَك َفأَن َاسح

ين َشيحئاً، َوِانح  َتِحقُُّه، اَللّ ُهمَّ ِانح تُ َعذِّبحين فَِبُذنُويب َوملَح َتظحِلمح ُر ما ال َاسح  تَ غحِفرح ل َفَخي ح
ِمغحِفَرِة َواَََن الحَعّواُد أََن، اَنحَت الحَعّواُد اِبلح راِحم اَنحَت اي َسيِّدي، اَللّ ُهمَّ اَنحَت اَنحَت َوأََن 

ِل، اَللّ ُهمَّ فَِاينّ  َهح ِلحِم َواَََن الحَعّواُد اِبْلح ُل اِبْلح َز اِبلذُّنُوِب، َواَنحَت الحُمتَ َفضِّ اَُلَك اي َكن ح  َاسح
رى اي مُميَت لح الضَُّعفاِء، اي َعظيَم الرَّجاِء، اي ُمنحِقَذ الحَغرحقى، اي ُمنحِجَي اهلحَ 

ياِء، اي ُُمحّيَ الحَموحتى، اَنحَت هللُا الَّذي ال اِل َه ِااّل اَنحَت، اَنحَت الَّذي حح ََ َسَجَد  االح
َس، َونُوُر الحَقَمِر، َوظُلحَمُة اللَّيحِل، َوَضوحءُ، النَّهاِر َوَخَفقاُن الطَّ  ريحِ، َلَك ُشعاُ  الشَّمح

أَُلَك الّلُهمَّ اي َعظيُم حِبَ  نَي، َوحِبَقِّ ُُمَمَّد قَِّك اي َكرمُي َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه الّصاِدقَفَأسح
َك َعلى َوآلِِه الّصاِدقنَي َعَليحَك، َوحِبَقَِّك َعلى َعِليٍّّ َوحِبَقِّ َعِليٍّّ َعَليحَك، َوحِبَقِّ 

سَ  َسِن َوحِبَقِّ اْلَح  َعَليحَك، َوحِبَقَِّك نِ فاِطَمَة َوحِبَقِّ فاِطَمَة َعَليحَك ،َوحِبَقَِّك َعَلى اْلَح
ِ َعَليحَك، فَِانَّ ُحُقوقَ ُهمح ِمنح اَفحَضِل اِنحعاِمكَ  ِ َوحِبَقِّ اْلحَُسنيح َعَليحِهمح،  َعَلى اْلحَُسنيح



، َصلِّ اي َربِّ َعَليحِهمح  ََ  َصالًة َواِبلشَّأِن الَّذي َلَك ِعنحَدُهمح َواِبلشَّأِن الَّذي هَلُمح ِعنحَد
َنَك، وَ داِئَمًة ُمن حَتهى  نُوَب الَّيت بَ يحين َوبَ ي ح ، َواغحِفرح ل هِبِمح الذُّ ََ مح نِعحَمَتَك رِضا اَتِح

َتها َعلى آابئي ِمنح قَ بحُل اي َمح ا َصلَّيحَت َعلى كهيعص، اَللّ ُهمَّ َكم   َعَليَّ َكما اَتح
َتِجبح ل ُدعائي في ما َسأَلحُتَك .   ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد فَاسح

اي َسيِّدي اي َسيِّدي اي  : ع خّدَ االُين على االرِض وُقلمّث اسجد وضَ 
أكثر من قولك ذلِك و ، َسيِّدي َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواغحِفرح ل َواغحِفرح ل

  ابكياً خاشعاً، مثّ ضع اخلّد االيسر وقل مثل ذلك القول مثّ ادُ  ِبا شئت .

مه املعتربة اّن يف هذا املقام يؤّدى ما علّ أقول : ورد يف بعض اجملاميع الغري 
الّصادق )عليه السالم( بعض أصحابه والّصحيح اّن العمل ال َيّص هذا 
املقام، وأّما صفة العمل فَعِن الّصادق )عليه السالم( انّه قال لبعض أصحابه 
: أال تباكر ْلاجة فتمّر ِبامع الروفة الربري ، قال : بلى ، قال : َفَصلِّ 

  أربع ركعات مثّ ُقل : هنالك

ياِء اِلَيحَك ملَح  شح ََ ُتَك فَِايّن َقدح اَطَعحُتَك يف َاَحبِّ االح ذح ِاهلي ِانح ُكنحُت َقدح َعَصي ح  َاُتَِّ
ياء َكثريَة َعلى َغريحِ َوجح  ِه َلَك َوَلدًا َوملَح اَدحُ  َلَك َشريراً، َوَقدح َعصيُتَك يف َاشح

تِ  باِر َعنح ِعباَدِتَك، َوالَ اْلحُُحوِد لِرُبُوبِيَّ الحُمرابَ َرَة َلَك، َوالَ االحسح ُُروِج رح ِتَك، َوالَ اخلح
الحَبياِن، فَِانح َعِن الحُعُبوِديَِّة َلَك، َولِرِن ات َّبَ عحُت َهواَي َوازَلَّيِنَ الشَّيحطاُن بَ عحَد اْلحُجَِّة وَ 

َر ظامل اَنحَت ل، َوِانح تَ عحُف  ََ وََكَرِمَك  َعيّن تُ َعذِّبحين فَِبُذنُويب، َغي ح َوتَ رحَْححين فَِبُجوِد
 اي َكرمُي . 

  : وتقول أيضاً 

 هللِا َوقُ وَّتِِه، َغَدوحُت حِبَوحِل هللِا َوقُ وَّتِِه، َغَدوحُت ِبَغريحِ َحوحل ِميّن َوال قُ وَّة َولِرنح حِبَوحلِ 
ِلِه، َوَاسح  اَُلَك بَ رََكَة هَذا الحبَ يحِت َوبَ رََكَة اَهح نح تَ رحزَُقين رِزحقاً َحالالً طَيِّباً اَُلَك اَ اي َربِّ َاسح

 َتُسوقُُه ِاَلَّ حِبَوحِلَك َوقُ وَِّتَك َواَََن خاِئٌض يف عاِفَيِتَك . 



والّشيخ الّشهيد وُمّمد ابن املشهدي قد أوردا هذا العمل لصحن املسجد 
لّتوحيد ابعدما ذكرا عمل االسطوانة الرّابعة وقاال : يقرأ يف ركعتني منها اْلمد و 

ويف االخريني اْلمد والقدر ويسّبح بعد الّسالم تسبيح الّزهراء )عليها السالم(، 
ويف رواية معتربة عن أيب ْحزة الّثمال قال : قد كنت جاِلسًا يومًا يف جامع 
الروفة واذا أَن برجل يدخل من ابب كندة هو أصبح الّناس وجهًا وأطيبهم 

ربيني مامة وعليه رداء ودرّاعة ُيتذي نعلني عطيبًا وأنظفهم ثواًب قد تعّمم بع
فخلع نعليه ووقف عند االسطوانة الّسادسة فرفع يديه اىل حذاء اُُذنيه وكرّب 
تربرية قّف هلا كّل شعرة يف بدين، فصّلى أربع ركعات فأحسن ركوعها 

 اي َكرميُ غ حىت اذا بل ِاهلي ِانح ُكنحُت َقدح َعَصي حُتكَ وسجودها مّث دعا ابلّدعاء 
اي َمنح  : بقدر ما يفي به الّنفس، مّث قال يف سجودهاي َكرمُي سجد وكّرر قوله 

ِدُر َعلى َحواِئِج الّسائِلنيَ  ّر الّدعاء اىل أن أَّت الّسبعني مرّة اي سّيدي، وقد م يَ قح
يف أعمال االسطوانة الّسابعة، فلما رفع رأسه من الّسجود دّققت فيه الّنظر 

)عليه السالم( فقّبلت يديه وسألته ما أتى به هنا،  فاذا هو زين العابدين
فأجاب ما رأيَت، أي الّصالة يف مسجد الروفة، وعلى رواية رويناها يف ذيل 
الّزايرة الّسابعة لالمري )عليه السالم( مثّ سار )عليه السالم( أبيب ْحزة اىل زايرة 

  االمري )عليه السالم( .

 وح )عليه السالم( أعمال باب الفرج المعُروف بمقام نُ 

فاذا فرغت من عمل االسطوانة فامض اىل دّكة ابب امري املؤمنني )عليه 
عليه ) السالم( وهي الّصفة الواقعة ممّا يلي ابب اْلاِمع من دار امري املؤمنني

السالم( فصّل عليها أربع ركعات ابْلمد وما ِشئت من الّسور فاذا فرغت 
  : وسّبحت فُقل

 سائُِلُه، َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواقحِض حاَجيت اي َاهللُ اي َمنح ال ََييبُ  اَللّ ُهمَّ َصلِّ 
َرضنَي  ََ اجاِت، اي جُميَب الدََّعواِت، اي َربَّ االح َفُد َنئُِلُه، اي قاِضَي اْلح َوال يَ ن ح

اي  ،َوالسَّماواِت، اي كاِشَف الحُرُرابِت، اي واِسَع الحَعِطّياِت، اي داِفَع النَِّقماتِ 



َتِجبح  ساِنَك، َواسح ِلَك َوِاحح  ُمَبدَِّل السَّيِّئاِت َحَسنات، ُعدح َعَليَّ ِبَطوحِلَك َوَفضح
لِياِئَك الصّ   اِْلنَي . ُدعائي في ما َسأَلحُتَك َوطََلبحُت ِمنحَك، حِبَقِّ نَِبيَِّك َوَوِصيَِّك َواَوح

 ِصفَة َصالة اُخرى في هـذا الَمقاُم 

  : ت منها وسّبحت فقلوهي ركعتان فاذا فرغ

دانِيَِّتَك َوَصَمدانِيَِّتَك، َواَنَّهُ ال  قاِدًر َعلى اَللّ ُهمَّ ِايّن َحَللحُت ِبساَحِتَك لِِعلحمي ِبَوحح
 ََ ُر ُت نِعحَمَتَك عَ ، َقضاِء حاَجيت َغي ح ُت اي َربِّ اَنَُّه ُكلَّما شاَهدح َليَّ َوَقدح َعِلمح

َتدَّتح فاَقيت اِلَيحَك، َوَقدح  نََّك طََرَقين اي َربِّ ِمنح ُمِهمِّ اَمحري ما َقدح َعرَ  اشح ََ َتُه، اِل ف ح
ِم الَّذي َوَضعحَتُه َعَلى السَّماواِت فَانحَشقَّتح  سح َِ اَُلَك اِبالح ُر ُمَعلَّم َوَاسح ، عاملٌ َغي ح
ِباِل  ، َوَعَلى اْلح ، َوَعَلى النُُّجوِم فَان حَتَشَرتح رحَضنَي فَان حَبَسَطتح ََ َوَعَلى االح

ِم الَّذي َجَعلحَتهُ ِعنحَد ُُمَمَّّد َوِعنحَد َعِليٍّّ َوِعنح  سح َِ اَُلَك اِبالح ، َوَاسح تَ َقرَّتح َسِن فَاسح َد اْلَح
َة ُكلِِّهمح َصَلواُت هللِا َعَليحِهمح َاَجحَعنَي، اَنح ُتصَ  ِئمَّ ََ ِ َوِعنحَد االح لَِّي َعلى َوِعنحَد اْلحَُسنيح

َر َعسريَها، وَ ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواَنح ت َ  ِفَيين قحِضَي ل اي َربِّ حاَجيت، َوتُ َيسِّ َترح
عَ  ُد، َوِانح ملَح تَ فح مح َلها، فَِانح فَ َعلحَت ذِلَك فَ َلَك اْلَح َتَح ل قُ فح لح فَ َلَك ُمِهمَّها، َوتَ فح

ِلَك .  ِمَك َوال حاِئف يف َعدح َر جائِر يف ُحرح ُد َغي ح َمح  اْلح

ََ  : وتقول مثّ تبس  خّدَ االُين على االرضِ   اَللّ ُهمَّ ِانَّ يُوُنَس بحَن َمىّت َعبحَد
َتِجبح ل َتَجبحَت َلُه، َواَََن اَدحُعوََ فَاسح ُوِت فَاسح ََ يف َبطحِن اْلح  حِبَقِّ َونَِبيََّك َدعا

للّ ُهمَّ اِنََّك اَ وتدعو ِبا حتّب مثّ تقّلب خّدَ االيسر وتقول : ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، 
جابَِة، َواَََن اَدحُعوََ َكما اََمرحَتين َفَصلِّ َعلاََمرحَت ابِ  َِ ى ُُمَمَّد لدُّعاِء َوَتَرفَّلحَت اِبالح

َتين اي َكرميُ  َتِجبح ل َكما َوَعدح اي جود وتقول : مّث تعود اىل الس َوآِل ُُمَمَّد َواسح
ى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد لُمِعزَّ ُكلِّ َذليل، َواي ُمِذلَّ ُكلِّ َعزيز، تَ عحَلُم ُكرحَبيت َفَصلِّ عَ 

 َوفَ رِّجح َعيّن اي َكرمُي . 

 صفة َصالِة ِللحاجة في المحّل المذُكور 

  : تصّلي أربع ركعات فاذا فرغت وسّبحت فُقل



اَُلَك اي َمنح ال َتراُه الحُعُيوُن، َوال حُتي ُ  الظُّنُوُن َوال َيِصُفُه  ِبهِ   اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
نيِه الدُُّهوُر، تَ عحَلُم َمثاقيلَ الواِصُفوَن، َوال َواِدُث، َوال تُ فح ُهُ اْلح ِباِل، َوَمرائيَل   تُ َغريِّ اْلح

ُس َوالحَقَمُر، َواَظحلَ  َل الحِقفاِر، َوما َاضَأتح ِبِه الشَّمح شحجاِر، َوَرمح ََ َم الحِبحاِر، َوَوَرَق االح
اًء، َوال اَرحٌض اَرحضاً، ري ِمنحَك َْساٌء ْسَ َعَليحِه اللَّيحُل، َوَوَضَح َعَليحِه النَّهاُر، َوال ُتوا

اَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّ  ِلِه، َوال حَبحٌر ما يف قَ عحرِِه، َاسح د َوآِل َوال َجَبٌل ما يف َاصح
َر ااَّيمي ي َ  َر اَعحمال َخواتيَمها، َوَخي ح َر اَمحري آِخَرُه، َوَخي ح وحَم ُُمَمَّد، َواَنح ََتحَعَل َخي ح

ُه، َوَمنح كادَ اَلحق ء َقديُر، اَللّ ُهمَّ َمنح اَراَدين ِبُسوء فَاَرِدح ، اِنََّك َعلى ُكلِّ َشيح ََ ين ا
ِفين ما َاََهَّين ممَّنح َدَخَل ََهُُّه عَ  ُه، َواكح ِلرح ُه، َوَمنح بَغاين هِبََلَرة فَاَهح ، اَللّ ُهمَّ َفِردح َليَّ

تُ رح  صيَنِة، َواسح ََ الحواقي، اي َمنح يَ اَدحِخلحين يف ِدرحِعَك اْلَح ء ين ِبِسِتحِ في ِمنح ُكلِّ َشيح رح
ِر الدُّنحيا َواالحِخَرِة، َوَصدِّقح قَ وحل ِفين ما َاََهَّين ِمنح اَمح ٌء، اِكح في ِمنحُه َشيح  َوال َيرح
لحين ما ال اُطيُق، اَل لّ ُهمَّ َوِفعحلي اي َشفيُق اي َرفيُق فَ رِّجح َعينِّ الحَمضيَق َوال حُتَمِّ

َرِتَك َعَليَّ اي اَرحَحَم الرّاِْحنيَ ا ُرسحين ِبَعيحِنَك الَّيت ال تَناُم، َوارحَْححين ِبُقدح ، اي َعِليُّ حح
لَيحِك اي َعظيُم اَنحَت عاملٌ حِباَجيت َوَعلى َقضاِئها َقديٌر، َوِهَي َلَديحَك َيسرٌي، َواَََن اِ 

ء َقديُر . َفقرٌي َفُمنَّ هِبا َعليَّ اي َكرمُي اِنََّك َعلى كُ   لِّ َشيح

َت َحواِئجي َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُممد  : مّث تسجد وتقول ي َقدح َعِلمح ِاهلح
َكرمُي مث تقلب   َواغحِفرها اي  واقضيها وَقدح أحصَيَت ُذنُويب فصلِّ على ُممد وآلهِ 

 خدَ االُين وتقول : إن كنت بِئَس العبُد فأنَت نِعحَم الربُّ افعل يب ما أنتَ 
ُلُه وال تفعلح يب ما أَن أهُلُه اي أرحَحَم الرَِّْحنَي، مث تقّلب خِدَ االيسر وتقول  أهح

ُو ِمنح ِعنحِدَ ايكرمي،  ُسن الَعفح  تعود مثّ : الّلهمَّ إن َعظُيَم الّذنُب مَن َعبِدَ فَ لحَيحح
َتراَن َواعحتَ َرفَ اىل الّسجود وتقول :  تَ َرَف، َواسح   . ِارحَحمح َمنح َاساَء َواق ح

هو الّدعاء الوارد يف كتاب املزار  َواغحِفرها اي َكرميُ  أقول : هذا الدعاء اىل كلمة
أعمال صحن  يف (القدمي يف عمل مقام االمام زين العابدين )عليه السالم

  مسجد الّسهلة .

 اعمال ِمحراب امير المؤمنين )عليه السالم( 



ني كّل ركعة ليه السالم( ركعتمثّ صّل يف املران الذي ضرب فيه امري املؤمنني )ع
  : ابلفاحتة وسورة من الّسور فاذا سّلمت وسّبحت فقل

َميَل َوَستَ َر الحَقبيَح، اي َمنح ملَح  رَ  اي َمنح اَظحَهَر اْلح ِتِك الِّست ح َريَرِة َوملَح يَ هح  يُؤاِخذح اِبْلح
ِو اي َحَسَن التَّجاُوِز، اي واِسَع الحَمغحِفَرِة اي ابِسَ  الح  َيَديحِن َوالسَّريَرَة، اي َعظيَم الحَعفح
ِح اي عَ  َتهى ُكلِّ َشرحوى، اي َكرمَي الحصَّفح ظيَم اِبلرَّْححَِة، اي صاِحَب ُكلِّ َْنحوى، اي ُمن ح

ُلُه اي َكر الرَّجا  مُي . ِء، اي َسيِّدي َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواف حَعلح يب ما اَنحَت اَهح

 ُمناجاةُ اَمير المؤمنين )عليه السالم( 

َفُع ماٌل َوالبَ ُنوَن ِااّل َمنح اََتى هللَا ِبقَ  ماَن يَ وحَم ال يَ ن ح ََ اَُلَك االح لحب اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
ماَن يَ وحَم يَ َعضُّ الظّاملُ َعلى َيَديحِه يَ ُقوُل اي لَيحِتين اُتََّ  ََ اَُلَك االح ُت َمَع َسليم، َوَاسح ذح

ماَن ي َ  ََ اَُلَك االح جمحرُِموَن ِبسيم اُهمح الرَُّسوِل َسبياًل، َوَاسح َُ  فَ يُ ؤحَخُذ وحَم يُ عحَرُف الح
ماَن يَ وحَم ال جَيحزي واِلٌد َعنح َوَلِدِه َوال َموحُلوٌد  ََ اَُلَك االح قحداِم، َوَاسح ََ اِبلنَّواصي َواالح
َفُع  ماَن يَ وحَم ال يَ ن ح ََ اَُلَك االح ُهَو جاز َعنح واِلِدِه َشيحئًا ِانَّ َوعحَد هللِا َحق ، َوَاسح

ماَن يَ وحَم الال ََ اَُلَك االح ََتحِلُك  ظّاِلمنَي َمعحِذَرتُ ُهمح َوهَلُُم اللَّعحَنُة َوهَلُمح ُسوءُ الّداِر، َوَاسح
ماَن يَ وحَم يَِفرُّ الحَمرحُء مِ  ََ اَُلَك االح ُر يَ وحَمِئذ هلِل، َوَاسح مح ََ نح نَ فحٌس لِنَ فحس َشيحئًا َواالح

ِه َواَبيِه َوصاِحَبِتِه وَ  ُهمح يَ وحَمئِ َاخيِه َواُمِّ اَُلَك بَنيِه ِلُرلِّ امحرًِئ ِمن ح ذ َشأحٌن يُ غحنيِه، َوَاسح
َتدي ِمنح َعذاِب يَ وحَمِئذ بَِبنيِه َوصاِحَبِتهِ  جمحرُِم َلوح يَ فح َُ ماَن يَ وحَم يَ َودُّ الح ََ َوَاخيِه  االح

رحِض ََجيعًا مُثَّ يُ نحجيِه َكاّل  ََ ا َلظى نَ زّاَعًة اِ َوَفصيَلِتِه الَّيت تُ ؤحويِه َوَمنح يف االح هنَّ
َموحىل، لِلشَّوى، َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت الحَموحىل َواَََن الحَعبحُد َوَهلح يَ رحَحُم الحَعبحَد ِاالَّ الح 

ُلوََ ِاالَّ الحماِلُك،  ُلوَُ َوَهلح يَ رحَحُم الحَممح َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت الحماِلُك َواَََن الحَممح
ليَل ِاالَّ الحَعزيَموحالَي اي َموحال ليُل َوَهلح يَ رحَحُم الذَّ ُز، َموحالَي َي اَنحَت الحَعزيُز َواَََن الذَّ

اِلُق، َموحاليَ  ُمحُلوَق ِاالَّ اخلح ََ ُمحُلوُق َوَهلح يَ رحَحُم الح ََ اِلُق َواَََن الح  اي َموحالَي اَنحَت اخلح
َقرُي َوَهلح يَ رح  َقرَي ِاالَّ الح اي َموحالَي اَنحَت الحَعظيُم َواَََن اْلح َعظيُم، َموحالَي اي َحُم اْلح

 اي َموحالَي اَنحَت الحَقِويُّ َواَََن الضَّعيُف َوَهلح يَ رحَحُم الضَّعيَف ِاالَّ الحَقِويُّ، َموحاليَ 
اَنحَت   َموحاليَ َموحالَي اَنحَت الحَغيِنُّ َواَََن الحَفقرُي َوَهلح يَ رحَحُم الحَفقرَي ِاالَّ الحَغيِنُّ، َموحالَي اي



الحُمعحطي َواَن َا الّساِئُل َوَهلح يَ رحَحُم الّساِئَل ِاالَّ الحُمعحطي، َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت 
يُّ، َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت الحب يُّ َواَََن الحَميُِّت َوَهلح يَ رحَحُم الحَميَِّت ِاالَّ اْلَح اقي َواَََن اْلَح

اَََن الزّاِئُل يَن ِاالَّ الحباقي، َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت الّدائُِم وَ الحفاين َو َهلح يَ رحَحُم الحفا
لح َوَهلح يَ رحَحُم الزّاِئَل ِاالَّ الّداِئُم، َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت الرّازُِق َواَََن الحَمرحُزوُق َوهَ 

ن َا الحَبخيُل َوَهلح يَ رحَحُم َواَ   وادُ يَ رحَحُم الحَمرحُزوَق ِاالَّ الرّازُِق، َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت اْلحَ 
َتلى َوَهلح يَ رححَ  َواُد، َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت الحُمعايف َواَََن الحُمب ح ُم الحَبخيَل ِاالَّ اْلح
َتلى ِاالَّ الحُمعايف، َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت الحَربرُي َواَََن الصَّغرُي َوَهلح يَ رح  َحُم الحُمب ح

ادي َواَََن الّضالُّ َوَهلح يَ رحَحمُ  الصَّغريَ   الّضالَّ ِاالَّ الحَربرُي، َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت اهلح
ُن َواَن َا الحَمرحُحوُم َوَهلح يَ رحَحُم الحَمرحُحوَم اِ  ادي، َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت الرَّْحح الَّ ِاالَّ اهلح

ُن، َموحالَي ايَموحالَي اَنحَت السُّلح  َتَحُن َوَهلح يَ رحَحمُ الرَّْحح َتَحَن ِاالَّ طاُن َواَََن الحُممح  الحُممح
ُ َوَهلح يَ رحَحُم الحُمَتَحريَِّ  ليُل َواَََن الحُمَتَحريِّ  ِاالَّ السُّلحطاُن، َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت الدَّ

ِنُب َوَهلح ي َ  ليُل، َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت الحَغُفوُر َواَََن الحُمذح ِنَب ِاالَّ رح الدَّ َحُم الحُمذح
الَّ الحَغُفوُر، َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت الحغاِلُب َواَن َا الحَمغحُلوُب َوَهلح يَ رحَحُم الحَمغحُلوَب اِ 
 الحغاِلُب، َموحالَي اي َموحالَي اَنحَت الرَّبُّ َواَََن الحَمرحبُوُب َوَهلح يَ رحَحُم الحَمرحبُوَب ِاالَّ 

، َموحاليَ  اِشعَ  الرَّبُّ اِشُع َوَهلح يَ رحَحُم اخلح ُ َواَََن اخلح  ِاالَّ اي َموحالَي اَنحَت الحُمَتَرربِّ
ََ وََكَرِمكَ  َِتَك، َوارحَض َعيّن ِِبُوِد ُ، َموحالَي اي َموحالَي ِارحَْححين ِبَرْحح ِلَك  الحُمَتَرربِّ َوَفضح

ِتناِن، بِ  مح َِ ساِن َوالطَّوحِل َواالح حح َِ ُوِد َواالح َِتَك اي اَرحَحَم ااي َذا اْلح  لرّاِْحنَي . َرْحح

أقول : روى الّسيد ابن طاووس عنه )عليه السالم( بعد هذه املناجاة دعاًء 
بدعاء االمان ال يسعه املقام، وتدُعو أيضًا يف هذا املقام ِبا  طوياًل موسوماً 

سنذكره عقيب الّصالة يف مسجد زيد بن صوحان ان شاء هللا، واعلم اَّن قد 
 يف كتاب هديّة الزّائر اىل اخلالف يف تعيني احملراب اّلذي ضرب فيه امري أحملنا

املؤمنني )عليه السالم( هل هو احملراب املعروف أم احملراب املِتَو وقلنا هناَ 
اّن غاية االحتياط هي أن تؤّدي االعمال يف كال املوضعني أو أن تؤّدي يف 

  املعروف اترة ويف املِتَو أخرى .



ة الّصادق )عليه السالم( : مثّ امض اىل مقام الّصادق )عليه السالم( أعمال دكّ 
وهو قريب من مسلم بن عقيل رضوان هللا عليه فَصلِّ عليها ركعتني فاذا سّلمت 

  وسّبحت فُقل :

ُنو ، َواي جاِبَر ُكلِّ َكبري، َواي حاِضَر ُكلِّ َمالء، َواي شاِهَد ُكلِّ   اي صانَِع ُكلِّ َمصح
َر غاِئبَْنحوى، وَ  َر َمغحُلوب، َواي َواي غالِب، اي عاملَ ُكلِّ َخِفيَّة، َواي شاِهداً َغي ح اً َغي ح

َر بَعيد، َواي ُموِنَس ُكلِّ َوحيد، َواي َحيًّا حنَي ال َحيَّ  َغي حرُُه، اي ُُمِيي   َقريبًا َغي ح
ياِء، الحقائَِم َعلى ُكلِّ نَ فحس ِبا َكَسَبتح  حح ََ ال اِل َه ِااّل اَنحَت  ،الحَموحتى َومُمِيَت االح

  مثّ ادُ  ِبا احببت .َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، 

أقول : قد قلنا فيما مضى ونعيد اْلديث اّن ما يف كتاب املزار القدمي وما هو 
املشهور بني الّناس يف ترتيب أعمال هذا اْلامع هو أن تؤّخر عن عمل هذا 

ّطست، وَنن قد جارينا كتاب مصباح الزّائر املقام أعمال دّكة القضاء وبيت ال
والبحار وغريَها فاثبتناها بعد أعمال االسطوانة الرّابعة ولك اذا شئت أن توافق 
املشهور فتؤّدي االن بعد فراغك من سائر االعمال ما أوردَنه ُهناَ ان شاء 

  هللا تعاىل .

ى ( : من صلّ ذكر صالة اْلاجة يف جامع الروفة : عن الّصادق )عليه السالم
يف جامع الروفة ركعتني يقرأ يف كّل ركعة اْلمد واملعّوذتني واالخالص 
والرافرون والّنصر والقدر وَسبِِّح اسَم رَبَِّك االعحلى فاذا سّلم سّبح تسبيح 
  الّزهراء )عليها السالم(مثّ سأل هللا ما شاء قضى حاجته واستجاب دعاءه .

س يف يف الّسور يوافق رواية الّسيد ابن طاوو أقول : الذي اثبتناه من الِّتتيب 
املصباح، ويف رواية الّطوسي يف االمال قد اُّخر ذكر سورة القدر عن سورة 
سّبح اسم وُمراعاة الِّتتيب لعّلها غري الزمة فيجزي أن يّتبع اْلمد هبذه الّسور 

  الّسبع وهللا العامل .

َر َضريَحهُ( ِزيارة ُمسِلم بَن َعقيل )قَدََّس هللاُ ُروحَ   هُ َونَوَّ



فاذا فرغت من أعمال جامع الروفة فامض اىل قرب مسلم بن عقيل رضوان 
  هللا عليه وِقف عنده وُقل :

قِّ الحُمبنِي، الحُمَتصاِغِر لَِعَظَمِتِه َجباِبَرُة الطّاغنَي، ا ُد هلِل الحَمِلِك اْلَح َمح لحُمعحَِتِِف َاْلح
ِل ا َرضنَي، الحُمِقرِّ بِتَ وححيِدهِ ِبرُبُوبِيَِّتِه ََجيُع اَهح ََ َلحِق َاَجحَعنَي،  لسَّماواِت َواالح سائُِر اخلح

ِل بَ يحِتِه الحِرراِم، َصالًة تَ َقرُّ هِبا اَعحيُ نُ هُ  َنِم َواَهح ََ ، َويَ رحَغُم َوَصلَّى هللاُ َعلى َسيِِّد االح مح
نحِس َاَجحَعنَي، َسال َِ نِّ َواالح ليِّ الحَعظيِم َوَسالُم ُم هللِا الحعِ هِبا اَنحُف شانِِئِهمح ِمَن اْلِح

َتَجبنَي َوِعب ِتِه الحُمن ح اِدِه الّصاِْلنَي َوََجيِع َمالِئَرِتِه الحُمَقرَّبنَي َواَنحِبيائِِه الحُمرحَسلنَي َواَِئمَّ
ّديقنَي، َوالزّاِكياُت الطَّيِّباُت في ما تَ غحَتدي َوتَ ُروُح َعَليحَك اي ِلمَ الشَُّهداِء َوالصِّ   ُمسح
َت الصَّالَة، َهُد اَنََّك اََقمح َوآتَ يحَت  بحَن َعقيِل بحِن أيب طاِلب َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، َاشح

َت يف هللِا َحقَّ ِجه اِدِه، الزَّكاَة، َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف، َونَ َهيحَت َعنح الحُمنحَرِر، َوجاَهدح
جماِهديَن يف َسب َُ  َعزََّوَجلَّ َوُهَو َعنحَك يِلِه َحىّت َلِقيحَت هللاَ َوقُِتلحَت َعلى ِمنحهاِج الح

َرِة ُحجَِّة هللاِ  ِد هللِا، َوَبَذلحَت نَ فحَسَك يف ُنصح َهُد اَنََّك َوفَ يحَت بَِعهح  َوابحِن راض، َوَاشح
ليِم َوالحَوفاِء َوالنَّصيَحِة خلَِ  َهُد َلَك اِبلتَّسح ََ الحَيقنُي، َاشح ِتِه َحىّت اات نَّيبِّ َلِف الُحجَّ

ليِل الحعاملِِ َوالحَوِصيِّ الحُمبَ لِِّغ، َوالحَمظح  َتَجِب، َوالدَّ بحِ  الحُمن ح ُلوِم الحُمرحَسِل، َوالسِّ
َسِن َواْلحُ  ََ هللُا َعنح َرُسولِِه َوَعنح اَمرِي الحُمؤحِمننَي َوَعِن اْلَح َتَضِم، َفَجزا ِ الحُمهح َسنيح

تَ  َزاَء ِبا َصبَ رحَت َواحح ّداِر، َلَعَن هللُا َمنح َسبحَت َواََعنحَت فَِنعحَم ُعقحىَب الاَفحَضَل اْلح
 اف حَِتى قَ تَ َلَك، َوَلَعَن هللُا َمنح اََمَر ِبَقتحِلَك، َوَلَعَن هللُا َمنح ظََلَمَك، َوَلَعَن هللُا َمنِ 

َتَخفَّ حِبُرحَمِتَك، َوَلَعَن هللاُ  َعَليحَك، َوَلَعنَ  نح ابيَ َعَك مَ  هللُا َمنح َجِهَل َحقََّك َواسح
ُد هلِل الَّ  َمح َلَمَك، َوَمنح اََلبَّ َعَليحَك َوَمنح ملَح يُِعنحَك، َاْلح ذي َوَغشََّك َوَخَذَلَك َوَاسح
َهُد اَنََّك قُِتلحَت َمظحُلوماً، َواَنَّ   هللاَ َجَعَل الّناَر َمثحواُهمح َوبِئحَس الحوِرحُد الحَموحُروُد، اَشح

ُتَك زائِرًا عارِفًا حِبَقُِّرمح ُمَسلِّمًا َلُرمح اتِبعُمنحِجٌز َلُرمح ما َوَعدَكُ  ًا ِلُسنَِّتُرمح، مح ِجئ ح
اِكمنَي، َفَمَعُرمح َمَعُرمح  ُر اْلح ٌة َحىّت َُيحُرَم هللُا َوُهَو َخي ح  ال َمَع َوُنصحَريت َلُرمح ُمَعدَّ

سادِكُ  شاِهدُِكمح َوغائِِبُرمح، مح وَ َعُدوُِّكمح، َصَلواُت هللِا َعَليحُرمح َوَعلى اَرحواِحُرمح َوَاجح
يحد ََ لحُسِن َوالسَّالُم َعَليحُرمح َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، قَ َتَل هللُا اُمًَّة قَ تَ َلتحُرمح اِبالح ََ ي َواالح

 . 



وَجَعَل هذه الرلمات يف املزار الربري ِبنزلة االستئذان، وقال : بعد ِذكرِها : 
  : واية الّسابقة أِشر اىل الّضريح مثّ ُقلمثّ ادخل وادُن من القرب وعلى الرّ 

مريِالحُمؤحِمن ََ َسِن اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَعبحُد الّصاِلُح الحُمطيُع هلِل َولَِرُسولِِه َواِل نَي َواْلَح
دُ  َمح ِ َعَليحِهُم السَّالُم، اْلح   اصحطَفى ُُمَمَّدهلل َوَسالٌم َعلى ِعباِدِه الَّذينَ   َواْلحَُسنيح

َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه َوَمغحِفَرتُُه َوَعلى ُروِحَك َوبَ  َهُد َوآلِِه، َوالسَّالُم َعَليحُرمح َوَرْحح َدِنَك، َاشح
جماِهُدوَن يف َسبيِل هللِا، الحمُ  َُ رِيُّوَن الح بالُِغوَن اَنََّك َمَضيحَت َعلى ماَمضى َعَليحِه الحَبدح

لِيائِ  َرِة اَوح َزاِء، وَ يف ِجهاِد اَعحدائِِه َوُنصح ََ هللُا اَفحَضَل اْلح فَ َر ِه، َفَجزا َزاِء، َواَوح ثَ َر اْلح اَكح
َتجاَب َلُه َدعحَوَتُه، َواَطاَ  ُوالَة اَمحرِِه ،َاشح  َعِتِه، َواسح َهُد اَنََّك َجزاِء َاَحد ممَّنح َوىف بِبَ ي ح

جمحُهوِد َحىّت ب َ  ََ َثَك هللاُ يف الشَُّهداِء، عَ َقدح ابَلغحَت يف النَّصيَحِة َواَعحطَيحَت غايََة الح
ََ ِمنح ِجنانِِه اَفحَسَحها َمنحزاًِل، َواَفحَضلَ  ها َوَجَعَل ُروَحَك َمَع اَرحواِح السَُّعداِء، َواَعحطا

ّديقنَي َوا َرََ يف الحِعلّينَي، َوَحَشَرََ َمَع النَّبّينَي َوالصِّ لشَُّهداِء ُغَرفاً، َوَرَفَع ذِكح
َهُد اَنََّك ملَح هتَِنح َوملَح تَ نحُرلح، وَ  َوالّصاِْلنَي َوَحُسنَ  اَنََّك َقدح َمَضيحَت اُولِئَك َرفيقاً، َاشح

َتِدايً اِبلحّصاِْلنَي َوُمتَِّبعاً لِلنَّبّينَي، َفَجَمعَ  ِرََ ُمقح َنَك  َعلى َبصريَة ِمنح اَمح َننا َوبَ ي ح هللاُ بَ ي ح
 َُ لِيائِِه يف َمنازِِل الح َ َرُسولِِه َواَوح  لرّاِْحنَي . ُمحِبتنَي فَِانَُّه اَرحَحُم اَوبَ نيح

مَّ َصلِّ َعلى اَللّ هُ مّث صّل ركعتني يف جانب الرّأس واهدها اىل جنابه مّث قل : 
مرقد  وهذا هو الّدعاء اّلذي يدعى به يفُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوال َتدَ ح ىل َذنحبًا 

ذكر يف ذيل ودا  اّلذي سيالعّباس وسيأيت ذكره فاذا شئت أن تودعه فوّدعه ابل
  زايرة العّباس .

 ِزياَرة هاني بَن عرَوة )َرحمة هللا َورضوانه َعليه( 

  : تقف عند قربه وتسّلم على رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( وتقول

َها الحَعبحُد َسالُم هللِا الحَعظيِم َوَصَلواتُُه َعَليحَك اي هاينَ بحَن ُعرحَوَة، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي ُّ 
ِ َعَليح  َسِن َواْلحَُسنيح مرِي الحُمؤحِمننَي َواْلَح ََ ِهُم السَّالُم، الّصاِلُح الّناِصُح هللِ َولَِرُسولِهِ َواِل

َتَحلَّ َدَمَك، َوَحشى ق ُ  َهُد اَنََّك قُِتلحَت َمظحُلوماً، فَ َلَعَن هللاُ َمنح قَ تَ َلَك َواسح ُبوَرُهمح َاشح



َهُد اَنَّكَ  َت، َوَاشح  َنراً، اَشح َهُد اَنََّك َلِقيحَت هللاَ َوُهَو راض َعنحَك ِبا فَ َعلحَت َوَنَصحح
َت هللِ   َقدح بَ َلغحَت َدَرَجَة الشَُّهداِء َوَجَعَل ُروَحَك َمَع اَرحواِح السَُّعداِء ِبا َنَصحح

َك هللُا َوَرِضَي ِْحَ َولَِرُسولِِه جُمحَتِهداً، َوَبَذلحَت نَ فحَسَك يف ذاِت هللِا َوَمرحضاتِِه، فَ رَ 
يِم، َعنحَك َوَحَشَرََ َمَع ُُمَمَّد َوآلِِه الطّاِهريَن، َوََجََعنا َوِااّيُكمح َمَعُهمح يف داِر النَّع

 َوَسالٌم َعَليحَك َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه . 

مّث صّل ركعتني واهدها اىل هاين وادُ  لنفسك ِبا شئت ووّدعه ِبا تودّ  به 
  . مسلم

  

  : الفَْصُل الساِدسُ 

 في فَضل َمسجد الّسهلة وأعماله، وأعمال مسجد زيد، ومسجد صعصعة :  

اعلم انّه ليس يف تلك البقا  مسجد يضاهي مسجد الّسهلة فضالً وشرفاً بعد 
مسجد الروفة وهو بيت ادريس )عليه السالم(وابراهيم )عليه السالم( ومنزل 

 بصري عن الّصادق صلوات هللا خضر )عليه السالم( ومسرنه، وعن أيب
وسالمه عليه قال : قال ل : اي أاب ُمّمد كأيّن أرى نزول القائم صلوات هللا 
عليه يف مسجد الّسهلة أبهله وعياله ويرون منزله، وما بعث هللا نبيّاً ااّل وقد 
م(، صّلى فيه واملقيم فيه كاملقيم يف ُفسطاط رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسل

ا من مؤمن وال مؤمنة ااّل وقلبه ُيّن اليه وفيه صخرة فيها صورة كّل نيّب، وم
وما صّلى فيه أحد فدعا هللا بنّيه صادقة االّ صرفه هللا بقضاء حاجته، وما ِمن 
أحد استجاره ااّل أجاره هللا ممّا َياف منه، قلت : هذا هلو الفضل ، قال : 

ا اليّت أحّب هللا أن يدعى فيها ومنزيدَ ؟ قلت : نعم ، قال : هو من البقا  
من يوم وال ليلة ااّل واملالئرة تُزور هذا املسجد يعبدون هللا فيه، أما ايّن لو  
كنت ابلقرب منرم ما صّليت صالة االّ فيه، اي أاب ُمّمد ما مل أصف اكثر ، 



قلت : جعلت فداَ ال يزال القائم )عليه السالم( فيه أبدًا ؟ قال : نعم .. 
  اخل .

 وأّما أعمال َمسجد السَّهلة 

ركعتني بني العشاءين، عن الّصادق )عليه السالم(  فمن املسنون فيه الّصالة
ما صالها مرروب ودعا هللا االّ فرّج هللا كربته، وعن بعض كتب الّزايرة انّه اذا 

  : أردت أن تدخل املسجد فقف على الباب وُقل

اِء هلِل، َوت َ  ْسح ََ ُر االح ِم هللِا َواِبهلِل َوِمَن هللِا َوِاىَل هللِا َوما شاءَ هللاُ َوَخي ح وَكَّلحُت َعَلى ِبسح
َعلحين ِمنح ُعّماِر مَ  ََ هللاِ َوال َحوحَل و ال قُ وَّةَ ِاالّ اِبهللِ الحَعِليِّ الحَعظيِم، اَللّ ُهمَّ اجح ساِجِد

َ َيَديح َحواِئجي، اَتَ َوجَّهُ اِلَيحَك ِبَُحمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواَُقدُِّمُهمح  َوبُ ُيوِتَك، اَللّ ُهمَّ ِاينّ   بَ نيح
ََ َوجيهاً يف الدُّنحيا َواالحِخرِة َوِمَن الحُمَقرَّبنَي، َعلحيِن اَللّ ُهمَّ هِبِمح ِعنحَد َعلح  فَاجح اَللّ ُهمَّ اجح

ُبوَلًه، َوَذنحيب هِبِمح َمغحُفو  ُسوطاً، َوُدعائي هِبِمح راً، َورِزحقي هِبِمح َمبح َصاليت هِبِمح َمقح
ِهَك الحَررمِي َنظَرحًة َرح َتجاابً، َوَحواِئجي هِبِمح َمقحِضيًَّة، َوانحظُرح ِاَلَّ ِبَوجح يَمًة ُمسح

َِتَك اي اَرححَ  رِفحُه َعيّن اََبداً بَِرْحح ، مُثَّ ال َتصح ََ تَ وحِجُب هِبا الحَرراَمَة ِعنحَد نَي، َم الرّاِْح َاسح
بحصاِر ثَ بِّتح قَ لحيب َعلى ديِنَك َوديِن نَِبيَِّك َوَولِيِّ  ََ َك، َوال اي ُمَقلَِّب الحُقُلوِب َواالح
، اَللّ ُهمَّ تُزِغح قَ لحيب بَ عحَد ِاذح َهَدي حَتين، َوَهبح ل ِمنح َلُدنحَك َرْححًَة اِنََّك اَنحَت الحَوّهابُ 

ُت َوَمرحضاَتَك طََلبح  نحُت َوَعَليحَك تَ وَكَّلحُت، ُت َوَثواَبَك اب حتَ َغيحُت، َوِبَك آمَ اِلَيحَك تَ َوجَّهح
هي اِلَيحَك  ، َواَقحِبلح ِبَوجح ِهَكِ الَِّ  اقرأ آية الررسي واملعّوذتني مثّ اَللّ ُهمَّ فَاَقحِبلح ِبَوجح

وسّبح هللا سبع مرّات واْحده سبعًا وهّلل سبعًا وكرّب سبعًا أي كّرر كّل َجلة 
بَ ُر  ُسبححانَ ِمن  ُد هلِل َوال اِل َه ِاالّ هللاُ و هللاُ اَكح َمح اَللّ ُهمَّ بع مرّات مثّ قل : سهللِا َواْلح

ُد َعل َمح ُد َعلى ما َفضَّلحَتين، َوَلَك اْلح َمح ُد َعَلى ما َهَدي حَتين، َوَلَك اْلح َمح ى ما َلَك اْلح
َتين، اَللّ ُهمَّ تَ َقبَّلح صَ  ُد َعلى ُكلِّ َبالء َحَسن اب حتَ َلي ح َمح اليت َشرَّف حَتين، َوَلَك اْلح

ري، رَحح ل َصدح رح قَ لحيب، َواشح  الت َّّواُب الرَّحيُم َوُتبح َعَليَّ اِنََّك اَنحتَ  َوُدعائي، َوَطهِّ
 . 



وقال الّسيد ابن طاووس اذا أردت أن َتضي اىل الّسهلة فاجعل ذلك بني 
املغرب والعشاء االخرة من ليلة االربعاء وهو أفضل من غريه من االوقات فاذا 

ىل هللا تعاىل، ا اتيته فصّل املغرب وَنفلتها مثّ قم فصّل ركعتني حتّية املسجد قربةً 
َلحِق اَنحَت هللاُ ال اِل َه ِاالّ اَنحَت ُمبح فاذا فرغت فارفع يدَ اىل الّسماء وُقل :  ِدُئ اخلح

، َواَنحَت هللاُ ال اِل َلحِق َورازِقُ ُهمح ، َواَنحَت هللاُ ال اِل َه ِاالّ اَنحَت خاِلُق اخلح  َه ِاالّ َوُمعيُدُهمح
ُموِر َواباَنحَت الحقاِبُض الحباِسُ ، َواَ  َُ ِعُث َمنح يف نحَت هللاُ ال اِل َه ِاالّ اَنحَت ُمَدبُِّر االح

ُنوِن  ُزِن الحَمرح َك اَلمخح اَُلَك اِبْسِح رحِض َوَمنح َعَليحها، َاسح ََ الحُقُبوِر، اَنحَت واِرُث االح
فى،  ر َوَاخح يِّ الحَقيُّوِم َواَنحَت هللاُ ال اِل َه ِاالّ اَنحَت عاملُ اِلسِّ َك الَّذي اَ اْلَح اَُلَك اِبْسِح سح

اَُلَك حِبَقَِّك َعلى ُمَُ  ِل ِاذا ُدعيَت ِبِه َاَجبحَت، َوِاذاِ ُسِئلحَت ِبِه اَعحطَيحَت، َوَاسح مَّد َواَهح
ِسَك اَنح ُتَصلَِّى َعلى ُُمَمَّد َوآلِ  َتُه َعلى نَ فح  ُُمَمَّد، َواَنح بَ يحِتِه َوحِبَقِِّهُم الَّذي اَوحَجب ح

 حاَجيت الّساَعَة الّساَعَة، اي ساِمَع الدُّعاِء، اي َسيِّداُه اي َموحالُه ايتَ قحِضَي ل 
م َْسَّيحَت ِبهِ  اَُلَك ِبُرلِّ اسح َتأثَ رحَت بِ  ِغياثُه، اَسح ِه يف ِعلحِم الحَغيحِب نَ فحَسَك اَوح اسح

َل فَ َرَجن ََ اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح تُ َعجِّ الّساَعَة، اي ُمَقلَِّب  اِعنحَد
بحصاِر، اي َْسيَع الدُّعاِء .  ََ  الحُقُلوِب َواالح

 مّث اسجد واخشع وادُ  هللا ِبا تريد مّث صّل يف الزّاوية الغربّية الّشمالّية ركعتني
وهي موضع دار ابراهيم اخلليل )عليه السالم( حيث كان يذهب منها اىل قتال 

حِبَقِّ هِذِه  اَللّ ُهمَّ فسّبح مّث ُقل بعد ذلك :  العمالقة، فاذا فرغت من الّصالة
َت َحواِئجي، َفصَ  َعِة الشَّريَفِة، َوحِبَقِّ ِمنح تَ َعبََّد َلَك فيها، َقدح َعِلمح لِّ َعلى الحبُ قح

َصيحَت ُذنُويب َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّ  د ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواقحِضها، َوَقدح َاحح
اً ل، َواَِمتحين اِذا كاَنِت الحَوفَواغحِفرح  َياةُ َخريح ِيين ما كاََنِت اْلح اً ل ها، اَللّ ُهمَّ َاحح اةُ َخريح

ُلهُ اي اَرحَحَم الرّاِْح  لِياِئَك َوُمعاداِة اَعحداِئَك، َواف حَعلح يب ما اَنحَت اَهح نَي، َعلى ُمواالةِ اَوح
لقبلة، مّث ترفع  هي يف ْست امّث تصّلي ركعتني يف الزّاوية الغربية االخرى اليت

 َنئِِلَك، اَللّ ُهمَّ ِايّن َصلَّيحُت هِذِه الصَّالَة ابحِتغاءَ َمرحضاِتَك، َوطََلبَ يديك وتقول : 
سَ  ، َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوتَ َقب َّلحها ِميّن ابَِحح ََ َوَجوائِِزََ ِن قَ ُبول، َوَرجاءَ رِفحِد

َتِ  ُلُه اي اَرحَحَم الرّاِْح َوبَ لِّغحين ِبَرْحح مثّ اهو اىل نَي، َك الحَمأحُموَل، َواف حَعلح يب ما اَنحَت اَهح



الّسجود وضع خّديك على الِّتاب مّث امض اىل الزّاوية الّشرقّية فصّل ركعتني 
هيوابس  يديك وُقل :  َلَقتح َوجح طااي َقدح َاخح  اَللّ ُهمَّ ِانح كاَنتح الذُّنُوُب َواخلَح

 ََ اَ  ِعنحَد َتِجبح ل َدعحَوًة فَِايّن َاسح ُلَك ِبَك اي هللاُ فَ َلمح تَ رحَفعح ل اِلَيحَك َصوحاتً َوملَح َتسح
اَُلَك اَنح ُتَصلِّ  ُل اِلَيحَك ِبَُحمَّد َوآلِِه َواَسح َي َعلى فاَنَُّه لَيحَس ِمث حَلَك َاَحٌد، َواَتَ َوسِّ

ِبَل ِاَلَّ  ِبَل ِبوَ ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواَنح تُ قح ِهَك الحَررمِي َوتُ قح هي اِلَيحَك َوال ُُتَيِّبحين ِبَوجح جح
َ اَرحُجوََ اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  ، َوال حَتحرِمحين َحنيح َ اَدحُعوََ  َحنيح

أقول : نقل عن كتاب غري معروف من كتب الّزايرات انّه مثّ َتضى اىل الزّاوية 
َك  : قولالّشرقّية االخرى وتصّلي هناَ ركعتني وت اَُلَك ابِِْسِح اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح

ري آِخَرُه، َوخَ  َر ُعمح ي حَر اي هللُا اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح ََتحَعَل َخي ح
ء َقديٌر، اَل ََ فيِه اِنََّك َعلى ُكلِّ َشيح َر ااَّيمي يَ وحَم اَلحقا لّ ُهمَّ اَعحمال َخواتِيَمها َوَخي ح

 ُدعائي َواْسحَعح َْنحواَي اي َعِليُّ اي َعظيُم اي قاِدُر اي قاِهُر اي َحيًّا ال َُيُوُت، بَّلح تَ قَ 
َنَك، َوال ت َ  نُوَب الَّيت بَ يحين َوبَ ي ح فحَضححين َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواغحِفرح ِلَ الذُّ

ُرسحين ِبعيِنَك الَّيت ال تَ  هاِد، َواحح شح ََ َرِتَك َعَليَّ اي  ناُم َوارحَْحَينَعلى ُرؤوِس االح ِبُقدح
 منَي . اَرحَحَم الرّاِْحنَي، َوَصلََّى هللاُ َعلى َسيِِّدَن ُُمَمَّد َوآلِِه الطّاِهريَن اي َربَّ الحعالَ 

 اي َمنح ُهوَ  : مّث تصّلي يف البيت الذي يف وس  املسجد ركعتني وتقول

َ اَق حَرُب ِاَلَّ ِمنح َحبحِل الحَوريِد، اي   الحَمرحِء َوقَ لحِبِه َصلِّ فَ ّعاالً ِلما يُريُد، اي َمنح َُيُوُل بَ نيح
َ َمنح يُ ؤحذينا حِبَوحِلَك َوقُ وَِّتَك اي كايف َننا َوبَ نيح ِمنح ُكلِّ  َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه، َوُحلح بَ ي ح

نحيا َواالح  ِر الدُّ ِفنا الحُمِهمَّ ِمنح اَمح ٌء، اِكح في ِمنحهُ َشيح ء َوال َيرح َرةِ اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، خِ َشيح
  مثّ ضع جانيب وجهك على الِّتاب .

أقول : هذه الُبقعة الّشريفة تعرف يف العصر اْلاضر ِبقام االمام زين العابدين 
)عليه السالم( وقال يف كتاب املزار القدمي انّه يدعى فيها بعد الّصالة ركعتني 

اَُلَك اي مَ بدعاء  سلف يف أعمال  اخل والّدعاء قدنح ال َتراهُ الحُعُيوَن، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
ويقرب   دّكة ابب امري املؤمنني )عليه السالم( يف مسجد الروفة فراجعه هناَ

من هذه الُبقعة موِضع يعرف ِبقام املهدي )عليه السالم( ومن املناسب فيه 



زوره الزّائر يزايرته )عليه السالم(، ونقل عن بعض كتب الّزايرات انّه ينبغي أن 
خل وهذه هي ا َسالُم هللِا الراِمُل الّتآمُّ الّشاِملُ هنا قائماً على قدميه هبذه الّزايرة 

االستغاثة الّسالفة يف الفصل الّسابع من الباب االّول من الرتاب نقاًل عن  
كتاب الرلم الطّيب فال نعيدها وقد عّدها السّيد ابن طاووس من الّزايرات 

  يف الّسرداب املقّدس بعد الّصالة ركعتني .اليت يزار هبا 

 الصَّالة َوالدُّعاء في مسجد زيد )َرِحَمهُ هللا(

مثّ َتضي اىل مسجد زيد القريب من مسجد الّسهلة فتصّلي فيه ركعتني وتبس  
  : يديك وتقول

ِن ظَنِِّه ِبَك، اِ  ِنُب َيَديحِه حِبُسح اِطىُء الحُمذح ي َقدح َجَلَس هلِاهلي َقدح َمدَّ اِلَيحَك اخلح
َح َعنح َزّلَلِِ  َ َيَديحَك ُمِقرّاً َلَك ِبُسوِء َعَمِلِه َوراِجياً ِمنحَك الصَّفح ، ِاهلي اُلمسيُء بَ نيح

َِتَك مِ  ِلَك، ِاهلي َقدح َرَفَع اِلَيحَك الظّاملُ َكفَّيحِه راِجياً ِلما َلَديحَك َفال ُُتَيِّبحُه بَِرْحح نح َفضح
َ َيَديحَك خائِفًا ِمنح يَ وحم ََتحُثو فيهِ َقدح َجثَا الحعاِئُد اِ  َ  ىل الحَمعاصي بَ نيح الِئُق بَ نيح اخلَح

ِفقاً َوَرَفَع اِلَيحَك طَرحَفُه َحِذر  اِطىُء َفزِعاً ُمشح ََ الحَعبحُد اخلح اً راِجياً، َيَديحَك، ِاهلي جاَء
تَ غحِفراً َنِدماً، َوِعزَِّتَك َوَجالِلَك ما  َرتُُه ُمسح دحُت ِبَعحِصَييت ُُماَلَفَتَك، اَرَ َوفاَضتح َعب ح

ُتَك َواَََن ِبَك جاِهٌل، َوال لُِعُقوبَِتَك ُمتَ َعرٌِّض، َوال لِ  ُتَك ِاذح َعَصي ح َنظَِرََ َوما َعَصي ح
، َولِرنح َسوََّلتح ل نَ فحسي، َواَعانَ تحين َعلى ذِلَك َشقحَويت، َوَغرَّين سِ  َتِخف  ُرََ ُمسح ت ح

، َفِمنَ  ى َعَليَّ تَ نحِقُذين، َوحَبَبحِل َمنح اَعح  املحُرخح َتِصُم ِانح االحَن ِمنح َعذاِبَك َمنح َيسح
َ يََديحَك ِاذا قيَل لِلح  َلَك َعيّن، فَيا َسوحااتُه َغداً ِمَن الحُوُقوِف بَ نيح ُمِخّفنَي َقطَعحَت َحب ح

ُِمّفنَي َاُجوُز اَمح َمَع الحمُ  َُ ِقلنَي َاُح ُّ، َويحلي  ثح ُجوُزوا ولِلحُمثحِقلنَي ُحطُّوا، اََفَمَع الح
ري َكثُ َرتح َمعاِصّيي، فَ  َرمح ُكلَّما َكبُ َر ِسيّن َكثُ َرتح ُذنُويب، َويحلي ُكلَّما طاَل ُعمح

قِّ ُُمَمَّد َوآلِ  ََ ِيَي ِمنح َريّب، اَللّ ُهَم فَِبِح  اَُتوُب وََكمح اَُعوُد اَما آَن ل اَنح َاَسَتحح
َر الحغاِفريَن .  ُُمَمَّد ِاغحِفَر ل َوارحَْحَين اي  اَرحَحَم الرّاِْحنَي َوَخي ح

َتراَن  : مثّ ابك وَضع وجهك على الِّتاب وُقل تَ َرَف َواسح ِارحَحمح َمنح َاساَء َواَق ح
، ِانح ُكنحُت بِئحَس الحَعبحُد فَاَنحَت نِعحَم الرَّبُّ  : مثّ ضع خّدَ االُين وُقل، َواَعحتَ َرفَ 



َُ  َعظُمَ مّث ضع خّدَ االيسر وُقل :  ُسِن الحَعفح ََ فَ لحَيحح ِمنح  الذَّنحُب ِمنح َعبحِد
ََ اي َكرمُي،  َو مثّ ُعد اىل الّسجود وُقل ِعنحِد َو اَلحَعفح   رّة .مائة ماَلحَعفح

أقول : هذا املسجد من املساجد الّشريفة يف الروفة وينتسب اىل زيد بن 
دال، من االبصوحان وهو من كبار أصحاب امري املؤمنني )عليه السالم( ويعّد 

وقد استشهد يف ركابه )عليه السالم( يف واقعة اْلمل، والّدعاء الّسالف هو 
دعاؤه الذي كان يدعو به يف َنفلة الّليل، وِبوار مسجده هذا مسجد أخيه 
صعصعة بن صوحان وهو ايضاً من أصحاب امري املؤمنني )عليه السالم( ومن 

ث لّقبه يف الفصاحة والبالغة حي العارفني حبّقه ومن أكابر املؤمنني وقد بلغ
امري املؤمنني )عليه السالم( ابخلطيب الشحشح، وأثىن عليه ابلفصاحة وجودة 
اخلطب كما مدحه بقّلة املؤنة وكثرة املُعونة، وقد حضر صعصعة تشييع جثمانه 
الّشريف ليالً من الروفة اىل الّنجف وملا ْلّد امري املؤمنني )عليه السالم( وقف 

لى القرب وأخذ كّفاً من الِّتاب فأهاله على رأسه وقال : أبيب أنت صعصعة ع
وأّمي اي أمري املؤمنني )عليه السالم( هنيئًا لك اي أاب اْلسن )عليه السالم( 
، وعظم جهادَ، وبلغت ما أّملت، ورحبت  فلقد طاب مولدَ، وقوى صرَب

أبرى كّل و َتارتك، ومضيت اىل رّبك، ونطق برثري مثلها وبرى براء شديداً 
من كان معه، وبذلك فقد انعقد يف جوف الّليل مأَت َيطب فيه صعصعة 
وُيضره االمامان اْلسنان )عليهما السالم(وُمّمد بن اْلنفّية وأبو الفضل 
العّباس وغريهم من أبنائه واقاربه، وملا انتهى صعصعة من خطبته عدل 

ائه وغريَها من أبن اْلاضرون اىل االمامني اْلسن واْلسني )عليهما السالم(
فعّزوهم يف أبيهم )عليه السالم( فعادوا طرّاً اىل الروفة، واخلالصة اّن مسجد 
صعصعة من املساجد الّشريفة يف الروفة وقد ُشوهد فيه االمام الغائب صاحب 
العصر صلوات هللا عليه، شاهده فيه َجع من االصحاب يف شهر رجب يصّلي 

لّدعاء، وظاهر امَّ اي َذا الحِمَنِن الّساِبَغِة َواالحالِء الحوازَِعِة اَللّ هُ ركعتني ويدعو ابلّدعاء 
عمله الّشريف اختصاص الّدعاء هبذا املسجد الّشريف كأدعية مسجد الّسهلة 
ومسجد زيد، ولرن العمل قد كان يف شهر رجب وهذا ما أورث احتمال 



لماء تب العاختصاص الّدعاء ابلّشهر ال ابملسجد ولذلك ْند الّدعاء يف ك
مذكوراً أيضًا يف خالل أعمال شهر رجب، وَنن أيضًا قد أوردَنه هناَ فال 

   نعيده .

  

 : الفَْصُل السابِعُ 

في فَضل زيارة أبي عبد هللا الحسين )عليه السالم(واالداب الّتي ينبغي للّزائر رعايتها في  
 زيارته )عليه السالم(طريقه الى زيارته )عليه السالم(وفي حرمه الّطاهر وفي كيفيّة 

 : وفيه ثالثة مقاصد

 : (المقَصد االّول : في فضِل زياَرته )عليه السالم

اعلم اّن فضل زايرة اْلسني )عليه السالم( ممّا ال يبلغه البيان ويف رواايت كثرية 
اهّنا تعدل اْلّج والعمرة واْلهاد بل هي أفضل بدرجات، ت ُورث املغفرة وُتفيف 

الّدرجات واجابة الدعوات وتورث طول العمر واالَنفاظ يف اْلساب وارتفا  
النفس واملال وزايدة الرزق وقضاء اْلوائج ورفع اهلموم والررابت، وتركها يوجب 
نقصًا يف الّدين وهو تَر حّق عظيم من حقوق الّنيب )صلى هللا عليه وآله 

عاىل نفسه توسلم(، وأقّل ما يوجر به زائره هو أن يغفر ذنوبه وأن يصون هللا 
وماله حىّت يرجع اىل أهله، فاذا كان يوم القيامة كان هللا له أحفظ من الّدنيا، 
ويف رواايت كثرية اّن زايرته تزيل الغّم وهتون سررات املوت وتذهب هبول القرب، 
واّن ما يصرف يف زايرته )عليه السالم(يرتب برّل درهم منه الف درهم، بل 

ئر اذا توّجه اىل قربه )عليه السالم(استقبله اربعة عشرة آالف ِدرهم واّن الزّا
آالف ملك فاذا رجع منه شايعته، واّن االنبياء واالوصياء واالئمة املعصومني 
واملالئرة سالم هللا عليهم اَجعني يزورون اْلسني )عليه السالم(ويدعون لزّواره 

لوات هللا وسالمه صويبّشروهنُم ابلبشائر، واّن هللا تعاىل ينظر اىل زّوار اْلسني 



عليه قبل نظره اىل من حضر عرفات، وانّه اذا كان يوم القيامة َتىّن اخللق كّلهم 
أن كانوا من زّواره )عليه السالم( ملا يصدر منه )عليه السالم( من الررامة 
والفضل يف ذلك اليوم، واالحاديث يف ذلك ال حتصى وسنشري اىل َجلة منها 

 وحسبنا هنا رواية واحدة .عند ذكر زايراته اخلاّصة 

روى ابن قولويه والرليين والّسيد ابن طاُوس وغريهم ابسناد معتربة عن الثّقة 
اْلليل معاوية بن وهب البجلّي الرويف قال : دخلت على الصادق صلوات 
هللا وسالمه عليه وهو يف ُمصالّه فجلست حىّت قضى صالته فسمعته وهو 

ا ابلررامة ووعدَن الشفاعة وْحلنا الّرسالة يُناجي ربّه ويقول : اي من خّصن
وجعلنا ورثة االنبياء وختم بنا االمم الّسالفة وخّصنا ابلوصّية وأعطاَن علم ما 
واين َوُزّواِر  خح َِ مضى وعلم ما بقى وجعل افئدة الناس هتوي الينا اغحِفرح ل َواِل

ِ بحِن َعلّي َصَلواُت هللِا َعَليحِهما قوا امواهلم واشخصوا الذين انف قَ ربحِ َايب اْلحَُسنيح
أبداهنم رغبة يف بّرَن ورجاء ملا عندَ يف وصلتنا، وسرورًا أدخلوه على نبّيك 
ُمّمد صّلى هللا عليه وآله واجابة منهم المرَن وغيظاً أدخلوه على عدّوَن وأراُدوا 
بذلك رضوانك فرافهم عنّا ابلّرضوان واكالهم ابلليل والّنهار واخلف على 

م واوالدهم الذين خّلفوا أبحسن اخللف وأصحبهم واكفهم شّر كّل جبّار اهاليه
عنيد واعطهم افضل ما املوا منك يف غربتهم عن أوطاهنم وما آثروَن على 
ابنائهم وأهاليهم وقراابهتم الّلُهمَّ اّن اعداءَن عابوا عليهم خروجهم فلم ينههم 

 الَّيت َحمح تِلحَك الحُوُجوهَ فَارح ذلك عن الّنهوض والّشخوص الينا خالفًا عليهم 
ُُدوَد الَّيت تُ َقلَُّب َعلى قَ ربحِ أيب َعبحِدهللاِ  ُس َوارحَحمح تِلحَك اخلح  َعَليحِه َغي ََّرت حَها الشَّمح

وارحم تلك االعني اليت جرت دموعها رْحة لنا وارحم تلك القلوب السَّالُم 
يّن لنا اللهم االيت جزعت واحِتقت لنا، وارحم تلك الّصرخة اليت كانت 

استودعك تلك االنفس وتلك االبدان حىت ترويهم من اْلوض يوم العطش، 
فما زال صلوات هللا عليه يدعو هبذا الّدعاء وهو ساجد فلّما انصرف قلت له 
: جعلت فداَ لو اّن هذا الَّذي ْسعته منك كان ملن ال يعرف هللا لظننت اّن 

قال ل لقد َتّنيت ايّن كنت زرته ومل أحج، فالّنار ال تطعم منه شيئاً ابداً وهللا 



: ما أقربك منه فما الَّذي ُينعك من زايرته اي معاوية ال تد  ذلك ، قلت : 
جعلت فداَ فلم أدر اّن االمر يبلغ هذا كّله ، فقال : اي معاوية ومن يدعو 
لزّواره يف الّسماء اكثر ممّن يدعو هلم يف االرض، ال تدعه خلوف من أحد فمن 

ركه خلوف رأى من اْلسرة ما يتمىّن اّن قربه كان بيده )أي َتىّن أن يرون قد ت
ظّل عنده حىّت دفن ُهناَ( أما حُتّب أن يرى هللا شخصك وسوادَ فيمن 
يدعو له رسول هللا وعلّي وفاطمة واالئمة املعصومون )عليهم السالم( اّما حتّب 

وليس  أن ترون غداً فيمن َييتأن ترون غداً ممّن تصافحه املالئرة ، اّما حتّب 
عليه ذنب فيتبع به ، أما حتب أن ترون ممّن يصافح رسول هللا )صلى هللا 

 عليه وآله وسلم( .

  المقَصد الثاني : فيما على الّزائر مراعاته

 من االداب يف طريقه اىل الّزايرة ويف ذلك اْلرم الطّاهر وهي عديدة :

م متوالية قبل اخلروج من بيته ويغتسل يف اليو االّول : أن يصوم ثالثة أاّيم 
الثّالث على ما أمر الّصادق صلوات هللا وسالمه عليه صفوان، وستأيت الّرواية 
عند ذكر الّزايرة الّسابعة وقال الّشيخ ُمّمد بن املشهدي يف مقّدمات زايرة 

وم يعليه السالم( فُصم ثالثة أاّيم واغتسل يف ال) العيدين: اذا أردت زايرته
 : الثّالث واَجع اليك أهلك وعيالك وُقل

لي َومال َوَوَلدي وَُكلَّ َمنح كاَن ِميّن  تَ وحِدُعَك الحيَ وحَم نَ فحسي َواَهح  اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
ُيانِ  َِ ِظ االح ِظَك حِبِفح َفظحنا حِبِفح ُهمح َوالحغاِئَب، اَللّ ُهمَّ احح َفظح ِبَسبيل، الّشاِهَد ِمن ح  َواحح

ح ما بِنَعَليحنا، اَ  لُبحنا نِعحَمَتَك َوال تُ َغريِّ َعلحنا يف ِحرحِزََ َوال َتسح ا ِمنح نِعحَمة للّ ُهمَّ اجح
ِلَك ِاَّن اِلَيحَك راِغُبوَن .  َوعاِفَية، َوزِدحَن ِمنح َفضح

ُد هلِل  َمح بَ ُر َواْلح مثّ اخرج من منزلك خاشعاً واكثر من قول ال اِل َه ِاالَّ هللاُ َوهللاُ اَكح
ن َتجيد هللا تعاىل والّصالة على الّنيب وآله صلوات هللا عليهم وامض وعليك َومِ 

الّسرينة والوقار . وروي اّن هللا َيلق من عرق زّوار قرب اْلسني )عليه 



السالم(من كّل عرقة سبعني ألف ملك يسبحون هللا ويستغفرون له ولزّوار 
 اْلسني )عليه السالم( اىل أن تقوم الّساعة .

: عن الّصادق )عليه السالم( قال : اذا زرت أاب عبد هللا )عليه السالم(  الثّاين
فزره وأنت حزين مرروب شعث مغرب جائع عطشان فاّن اْلسني عليِه السالم 
قتل حزيناً مرروابً شعثاً مغرباً جائعاً عطشاَنً واسأله اْلوائج وانصرف عنه وال 

 تّتخذه وطناً .

يف سفر زايرته )عليه السالم( ممّا لّذ وطاب من  الثّالث : أن ال يُ ّتخذ الزّاد
الغذاء كالّلحم املشوي واْلالوة بل يغتذى ابخلبز والّلَب، عن الّصادق صلوات 
هللا وسالمه عليه قال : بلغين اّن قومًا اذا زاروا اْلسني )عليه السالم(ْحلوا 

م واحبّائهم همعهم الّسفرة فيها اْلداء واالخبصة واشباهه، ولو زاروا قبور آابئ
ما ْحلوا معهم هذا، وقال املفّضل بن عمر يف حديث معترب آخر: تزوُرون خري 
من أن ال تزورون وال تزورون خري من أن تزورون ، قال : قلت قطعت ظهري 
، قال : اتهلل ان احدكم ليذهب اىل قرب أبيه كئيباً حزيناً وأتتونه ابلسُّفر، كالّ 

 حىت أتتونه شعثاً غرباً.

: ما أجدر لالثرايء والّتجار أن يراعوا هذا االمر يف سفر زايرة اْلسني  أقول
صلوات هللا وسالمه عليه فاذا دعاهم أخالؤهم يف املدن الواقعة على املسري 
اىل املادب رفضوا الّدعوة فاذا عمدوا اىل حقائبهم وسفرهم ُيلؤوهنا ِبا طاب 

واء أبوا ذلك وصّدوا عنه مطبوخ الزّاد كالّدجاج املشوي وغريه من الشّ  من
 . قائلنيح انّنا راحلون اىل كربالء وال جيدر بنا أن نتغّذى ِبثل ذلك

روى الرليين )رْحه هللا( انّه ملّا قتل اْلسني صلوات هللا وسالمه عليه اقامت 
امرأة الرلبّية عليه مأَتًا وبرت وبرت الّنساء واخلدم حىّت جّفت دموعهم 

َ به فَ يَ قحويَن على فأهدى اليها اْلوىَن وهو َح تَ  البراء  القطا على ما فّسَر لِيَ قح
على اْلسني، )عليه السالم(فلّما رأته سألت عنه فقيل: هو هديّة أهداها 



نا يف ُعرحس َفما  فالن تستعّن هبا يف مأَت اْلسني )عليه السالم(، فقالت: َلسح
َنُع هِبا فأمرت ابخراجه من الّدار .  َنصح

ل ب اليه يف سفر زايرة اْلسني )عليه السالم( هو الّتواضع والّتذلّ الرّابع : ممّا ند
والّتخاشع واملشي مشي العبد الّذليل فمن ركب من الزّائرين املراكب اْلديثة 

الررب  اليت َتري مسرعة بقّوة البخار وامثاهلا جيب عليه الّتحّفظ واالحِتاز عن
م يقاسون ار من عباد هللا اّلذين هواخليالء والّتمالك عن الّتبخُِت على سائر الّزو 

الّشدائد والّصعاب يف طريقهم اىل كربالء فال ينظرون اليهم نظر الّتحقري 
 . واالزدراء

روى العلماء يف أصحاب الرهف اهّنم كانوا من خاّصة دقيانوس ووزرائه فلّما 
 موسعتهم رْحة هللا تعاىل فاستقام فررهم يف معرفة هللا عّزوجل ويف اصالح شأهن
استقّروا على الّرهبنة واالنزواء عن اخللق واالواء اىل كهف يعبدون هللا تعاىل 
فيه، فركبوا خيوهلم وخرجوا من املدينة فلّما ساروا ثالثة اميال قال هلم َتيلخا 

نحيا اِنحزُِلواوكان هو أحدهم :  َرَنُة االحِخَرِة َوَذَهَب ُملحُك الدُّ َواتُه جاَءتح َمسح  اي ِاخح
ل هللِا على )انزلوا عن اخليول وسريوا يف سبيُيوِلُرمح َوامحُشوا َعلى اَرحُجِلُرمح َعنح خُ 

ارجلرم لعّل هللا تعاىل ينّزل عليرم عطفه ورْحته وجيعل لرم من امركم ُمرجاً( 
فنزل اولئك العظماء االجالء عن خيوهلم ومشوا على أرجلهم سبعة فراسخ يف 

ي فعلى زائر هذا القرب الّشريف أن يراع ذلك اليوم حىت تقاطرت ارجلهم دماً،
هذا االمر وليعلم ايضاً اّن تواضعه يف هذا الطريق لوجه هللا تعاىل اَّّنا هو رفعة 

 له واعتالء .

وقد روي يف آداب زايرته )عليه السالم( عن الّصادق )عليه السالم( قال : 
رّل خطوة ب قرب اْلسني صلوات هللا وسالمه عليه ماشياً كتب هللا له من أتى

الف حسنة، وُما عنه ألف سيّئة، ورفع له الف درجة، فاذا أتيت الفرات 
 . فاغتسل وعّلق نعليك وامش حافياً وامش مشي العبد الّذليل



اخلامس : أن جيتهد ما وسعه االجتهاد يف اعانة الزّائر الرّاجل اذا شاهده وقد 
يه، وحذار من يح فتعب واعيا عن املسري فيهتّم بشأنه ويبلغه منزاًل يسِت 

 االستخفاف به وعدم االهتمام لشأنه .

روى الرليين بسند معترب عن أيب هارون ، قال : كنت عند الّصادق )عليه 
السالم(يوماً فقال ملن حضره : ماذا برم تستخّفون بنا ؟ فقام من بينهم رجل 

وقال : نعوذ ابهلل أن نستخّف برم أو بشيء من امركم ،  من أهل خراسان
قال : نعم أنت ممّن استخّف يب واهانين ، قال الّرجل : اعوذ ابهلل أن اكون  ف

كذلك ، قال )عليه السالم( : ويلك أمل تسمع فالَنً يناديك عندما كّنا بقرب 
جحفة ويقول اركبين مياًل فوهللا لقد تعبت اّنك وهللا مل ترفع اليه رأسك 

 حرمة هللا تعاىل . واستخففت به، ومن اذّل مؤمناً فقد اذلّنا واضا 

أقول : راجع االدب الّتاسع من آداب الّزايرات العاّمة فقد أوردَن هناَ كالماً 
يناسب املقام، ورواية عن علّي بن يقطني، وهذا االدب الَّذي ذكرَنه ُهنا ال 

أوردَنه ُهنا يف االداب اخلاّصة بزايرته  َيّص زايرة اْلسني )عليه السالم(واَّّنا
 . لرثرة مصادفة موارده يف هذه الّزايرة خاّصة)عليه السالم(

الّسادس : عن الثّقة اْلليل ُمّمد بن ُمسلم عن االمام ُمّمد الباقر )عليه 
السالم(قال : قلت له: اذا خرجنا اىل أبيك أفلسنا يف حّج ، قال : بلى ، 
قلت : فيلزمنا ما يلزم اْلاج ، قال : يلزمك ُحسن الصحبة ملن يصحبك، 

ّلة الرالم ااّل ُبري، ويلزمك كثرة ذكر هللا، ويلزمك نظافة الثّياب، ويلزمك ق
ويلزمك الغسل قبل أن أتيت اْلري، ويلزمك اخلشو  وكثرة الّصالة والّصالة على 
ُمّمد وآل ُمّمد، ويلزمك الّتحّفظ عّما ال ينبغي لك، ويلزمك أن تغضى 

ن أهل اْلاجة مبصَر )من احملّرمات واملشتبهات(، ويلزمك أن تعود على 
اخوانك اذا رأيت منقطعًا واملواساة )أن تناصفه نفقتك(، ويلزمك الّتقّية اليت 
قوام دينك هبا، والور  عّما هنيت عنه، وتَر اخلصومة وكثرة االُيان واْلدال 
الَّذي فيه االُيان، فاذا فعلت ذلك َّت حّجك وعمرتك واستوجبت من الَّذي 



ف ك عن أهلك ورغبتك فيما رغبت أن تنصر طلبت ما عنده بنفقتك واغِتاب
 ابملغفرة والرْحة والّرضوان .

الّسابع : يف حديث أيب ْحزة الّثمال عن الّصادق صلوات هللا عليه يف زايرة 
 اْلسني )عليه السالم( انّه قال : اذا بلغت نينوى فحّ  رحلك ُهناَ وال

 . تدهن وال ترتحل وال أتكل اللحم ما أقمت فيه

: أن يغتسل ِباء الُفرات ، فالرواايت يف فضله كثرية، ويف رواية عن الثّامن 
الّصادق صلوات هللا وسالمه عليه قال : من اغتسل ِباء الُفرات وزار قرب 
اْلسني )عليه السالم( كان كيوم ولدته اّمه صفراً من الّذنوب ولو اقِتفها كبائر 

. 

ليهما رب اْلسني بن علّي )عوروي انّه قيل له )عليه السالم( : رِّبا أتينا ق
السالم(فيصعب علينا الُغسل للّزايرة من الربد أو غريه ، فقال )عليه السالم(: 
من اغتسل يف الفرات وزار اْلسني )عليه السالم( ُكتب له من الفضل ما ال 

عليه السالم( قال : من أتى قرب ) ُيصى . وعن بشري الّدهان عن الّصادق
 ومل السالم( فتوّضأ واغتسل يف الفرات مل يرفع قدماً  اْلسني بن علّي )عليهما

يضع قدمًا ااّل كتب هللا له حّجة وُعمرة، ويف بعض الّرواايت إئت الفرات 
واغتسل حبيال قربه، وكما يستفاد من بعض الّرواايت ُيسن اذا بلغ الفرات أن 

بَ ُر ومائة مرّة ال اِل َه ِاالَّ هللُا  ّمد وآله مائة ويصّلي على ُميقول مائة مرّة َاهلُل اَكح
 مرّة .

الّتاسع : أن يدخل اْلائر املقّدس من الباب الّشرقي على ما أمر الّصادق 
 . صلوات هللا وسالمه عليه يوسف الرناسي

العاشر : عن ابن قولويه عن الّصادق )عليه السالم( انّه قال للمفّضل بن عمر 
ى ابب وسالمه عليه فقف عل: اي مفّضل اذا بلغت قرب اُْلسني صلوات هللا 



الّروضة وقل هذه الرلمات، فاّن لك برّل كلمة منها نصيباً من رْحة هللا تعاىل 
: 

َوِة هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث نُوح َنيبِّ هللاِ  ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث آَدَم َصفح
واِرَث ُموسى َكليِم  اَلسَّالُم َعَليحَك اي اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث اِبحراهيَم َخليِل هللِا،

هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث عيسى ُروِح هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث ُُمَمَّد 
 اي َحبيِب هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث َعِليِّ َوِصيِّ َرُسوِل هللِا، اَلّسالُم َعَليحكَ 

ي، اَلسَّالُم َعَليَك اي واِرَث فاِطَمَة بِنحَت َرُسوِل هللِا،واِرَث اَْلَسِن الرَّ  اَلسَّالُم  ضِّ
ّديُق اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَوِصيُّ الحبارُّ الحتَِّقيُّ  ، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الشَّهيُد الصِّ

ِلَك،  رحواِح الَّيت َحلَّتح ِبِفناِئَك َواَنَختح ِبَرحح ََ الُم َعلى َمالِئَرِة هللِا اَلسَّ َعَلى االح
َت الصَّالةَ َوآتَ يحَت الزَّكاةَ َواََمرحَت اِبلحَمعح  َهُد اَنََّك َقدح اََقمح ُمحِدقنَي ِبَك، َاشح َُ ُروِف الح

ََ الحَيقنُي، اَلسَّالُم َعلَ  َت هللاَ ُُمحِلصاً َحىّت اات َُة َونَ َهيحَت َعِن الحُمنحَرِر َوَعَبدح يحَك َوَرْحح
دمه مّث َتضي اىل القرب ولك برلِّ خطوة ُتطوها أجر املتشّح  ب َوبَ رَكاتُهُ هللِا 

الُم َعَليحَك اي اَلسَّ يف سبيل هللا فاذا اقِتبت من القرب فامسحه بيدَ وُقل : 
كعتها عنده  مّث َتضي اىل صالِتك ولك برّل ركعة ر  ُحجََّة هللِا يف اَرحِضِه َوَْسائِهِ 

تمر الف عمرة واعتق يف سبيل هللا الف رقبة كثواب من حّج ألف حّجة واع
 وكأَّّنا وقف يف سبيل هللا الف مرّة مع نيّب مرسل . اخلرب 

اْلادي عشر : روى عن أيب سعيد املدائين قال : أتيت الّصادق )عليه 
السالم(فسألته ءأذهب اىل زايرة قرب اْلسني )عليه السالم(فأجاب بلى اذهب 

السالم( ابن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله اىل زايرة قرب اْلسني )عليه 
وسلم(أطيب الطّيبني واطهر الطّاهرين وأحسن احملسنني، فاذا زرته فسّبح عند 
رأسه بتسبيح امري املؤمنني )عليه السالم( ألف مرّة، وسّبح عند رجليه بتسبيح 
س يالّزهراء )عليها السالم( ألف مرّة، مّث صّل عنده ركعتني تقرأ فيهما سورة 

والّرْحن، فاذا فعلت ذلك كان لك أجر عظيم ، قلت : جعلت فداَ عّلمين 



تسبيح علّي وفاطمة )عليهما السالم( ، قال : بلى اي أاب سعيد تسبيح علي 
 صلوات هللا عليه هو :

َفُد َخزائُِنُه، ُسبححاَن الَّذي ال تَبيُد َمعاِلُمُه، ُسبححاَن الَّ  ذي ُسبححاَن الَّذي ال تَ ن ح
ِمِه، ُسبححاَن الَّذي الَ ال ي َ  ِرَُ َاَحداً يف ُحرح فحىن ما ِعنحَدُه، ُسبححاَن الَّذي ال ُيشح

رِِه، ُسبححاَن الَّذي الَ انحِقطاَ  ِلُمدَّتِِه، ُسبححاَن الَّذي ال اِل َه َغي ح  الَل لَِفخح رُُه اضحِمحح
. 

 : عليها السالم( هو) وتسبيح فاطمة

الِل الحباِذخِ   ُسبححاَن الحَعظيِم، ُسبححاَن ِذي الحِعزِّ الّشاِمِخ الحُمنيفِ  ُسبححاَن ِذي اْلَح
َماِل، ُسبححاَن َمنح تَ َرّدى  َجِة َواْلح ِذي الحُملحِك الحفاِخِر الحَقدمِي، ُسبححاَن ِذي الحبَ هح

ِل يف الصَّفا َوَوَقَع الطَّريحِ يف   واِء .اهلحَ  اِبلنُّوِر َوالحوِقاِر، ُسبححاَن َمنح يَرى اَثَ َر الَّنمح

الثّاين عشر : أن يصّلي الفرائض والّنوافل عند قرب اْلسني )عليه السالم( فاّن 
الّصالة عنده مقُبولة، وقال الّسيد ابن طاُوس )رْحه هللا(:اجتهد يف أن تؤّدي 

روي اّن الفريضة عنده  صالتك كّلها فريضة كانت أو َنفلة يف اْلائر فقد
 . رةتعدل اْلّج، والّنافلة تعدل العم

أقول : قد مضى يف حديث مفّضل فضل كثري للّصالة يف اْلائر الّشريف، 
ويف رواية معتربة عن الّصادق )عليه السالم( قال : من صّلى عنده ركعتني أو 
أربع ركعات كتبت له حّجة وُعمرة . والَّذي يبدو من االخبار اّن صالة الّزايرة 

  كما ُيسن أن تؤّدى ممّا يليأو غريها من الّصلوات ُيسن أداؤها خلف القرب
صّلي قلياًل اذا وقف ممّا يلي الرّأس حىت ال يروُن 

ُ
الرّأس الّشريف، وليتأّخر امل

ُماذاًي للقرب الّشريف، وورد يف رواية أيب ْحزة الّثمال عن الّصادق )عليه 
السالم( انّه قال : صّل عند رأسه ركعتني تقرأ يف االوىل اْلمد ويس ويف الثّانية 
اْلمد والّرْحن وان شئت صّليت خلف القرب وعند رأسه أفضل فاذا فرغت 
فصّل ما أحببت االّ اّن الركعتني ركعيت الّزايرة البّد منهما عند كّل قرب . وروى 



ابن قولويه عن الباقر )عليه السالم(انّه قال لرجل : اي فالن ماذا ُينعك اذا 
نده أربع  عليه وتصّلي ععرضتك حاجة أن َتضي اىل قرب اْلسني صلوات هللا

ركعات مثّ تسأل حاجتك، اّن الفريضة عنده تعدل اْلّج، والّنافلة تعدل الُعمرة 
. 

الثّالث عشر : اعلم اّن أهّم االعمال يف الّروضة الطّاهرة للحسني )عليه 
السالم(هو الّدعاء فاّن اجابة الّدعاء حتت قّبته الّسامية هي ممّا خوله هللا 

)عليه السالم(عوضاً عن الّشهادة، فعلى الزّائر أن يغتنم ذلك وال يتواىن اْلسني 
يف الّتضرّ  اىل هللا واالَنبة والّتوبة وعرض اْلوائج عليه وقد وردت يف خالل 
زايراته عليه السالم أدعية كثرية ذات مضامني عالية مل يسمح لنا االختصار 

 ة الراملة ما وسعه الّدعاءابيرادها هنا واالفضل أن يدعو بدعوات الّصحيف
فاهّنا أفضل االدعية، وَنن سنذكر دعاء يدعى به يف َجيع الّروضات املقّدسة 
يف أواخر هذا الباب بعد ذكر الّزايرات اْلامعة وسنذكر دعاءً هو أَجع االدعية 
اليت تقرأ يف روضات االئمة عليه السالم، واحِتازًا عن خلّو املقام نثبت هنا 

ورد يف خالل بعض الّزايرات، وهو انّه تقول يف ذلك اْلرم الّشريف دعاء وجيزاً 
 رافعاً يديك اىل الّسماء :

َمُع َكالمي، َوَترى َمقامي َوَتَضرُّعي َوَمالذي ِبَقربحِ   اَللّ ُهمَّ َقدح َترى َمراين، َوَتسح
ُت اي َسيِّدي َحواِئجي َوال ََيحف َعَليحَك حال،  ىُحجَِّتَك َوابحِن نَِبيَِّك، َوَقدح َعِلمح

ُتَك ُمتَ قَ  ُت اِلَيحَك اِببحِن َرُسوِلَك َوُحجَِّتَك َواَميِنَك َوَقدح اَتَ ي ح ّرابً بِِه اِلَيحَك َوَقدح تَ َوجَّهح
نحيا َواالحِخَرِة َوِمَن الحُمَقرَّب ََ َوجيهاً يف الدُّ َعلحين ِبِه ِعنحَد نَي َواَعحِطين َوِاىل َرُسوِلَك فَاجح

َويت َوَرغحَبيت َواقح ِبزايَريت اَمَ  ِض ل َحواِئجي لي َوَهبح ل ُمناَى َوتَ َفضَّلح َعَليَّ ِبَشهح
جابَِة يف َِ  ََجيِع َوال تَ ُردَّين خائِباً َوال تَ قحَطعح َرجائي َوال ُُتَيِّبح ُدعائي َوَعرِّفحىِن االح

َعلحين مِ  نحيا َواالحِخرَِة َواجح ِر الّديِن َوالدُّ ََ الَّذيَن َصَرفحَت نح ِعبادِ ما َدَعوحُتَك ِمنح اَمح
عحراَض ِمَن الّديَن حُتحييِهمح يف عاِفَية ََ َ َواالح ََ محراَض َوالحِف ََ ُهُم الحَبالاي َواالح َوَُتيتُ ُهمح  َعن ح

َنَّةَ يف عاِفَية َوَُتريُُهمح ِمَن الّناِر يف عاِفَية َووَ  ِخُلُهُم اْلح فِّقح ل ِبَنح ِمنحَك يف عاِفَية َوُتدح



َت بِ  َصالحَ  واين َومال َوََجيِع ما اَن حَعمح لي َوُولحدي َوِاخح ِه ما اَُؤِملَّ يف نَ فحسي َواَهح
 َعَليَّ اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .

الرابع عشر : من اعمال حرم اْلسني )عليه السالم( الّصالة عليه وروي اّنك 
آله و تقف خلف القرب عند كتفه الّشريف وتصّلي على الّنيب )صلى هللا عليه 

وسلم( وعلى اْلسني صلوات هللا عليه، وقد أورد الّسيد ابن طاُوس يف مصباح 
 الزّائر يف خالل بعض الّزايرات هذه الّصالة عليه :

ِ الحَمظحُلوِم الشَّهيِد، قَ  تيِل اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوَصلِّ َعلى اْلحَُسنيح
َعُد اَوَّهلُ الحَعرَباِت، َوَاسرِي الحُررُ  َفُد آِخرُها ابِت، َصالةً َنِمَيةً زاِكَيةً ُمبارََكةً َيصح ا َوال يَ ن ح

نحِبياِء َوالحُمرحَسلنَي اي َربَّ الحعاِلمنَي، ََ  اَفحَضَل ما َصلَّيحَت على َاَحد ِمنح اَوحالِد االح
 ََ ُتوِل الحَمظحُلوِم الح ماِم الشَّهيِد الحَمقح َِ وِل، َوالسَّيِِّد الحقاِئِد، ُمحذُ اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى االح

ِر الطّاِهِر الطَّيِّبِ  ّديِق الطُّهح ماِم الصِّ َِ َليَفِة االح  َوالحعاِبِد الزّاِهِد، والحَوِصيِّ اخلح
جماهِ  َُ ِديِّ الزّاِهِد الّذاِئِد الح اِدي الحَمهح ، َوالرَِّضيِّ الحَمرحِضيِّ َوالتَِّقيِّ اهلح ِد الحُمباَرَِ

، ِامامِ  ِ الحبَ ُتوِل َصلَّى هللاُ َعَليح  الحعاملِِ ُدى ِسبحِ  الرَُّسوِل، َوقُ رَِّة َعنيح ِه َوآلِِه َوَسلََّم، اهلح
ابَلَغ اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َسيِّدي َوَموحالَي َكما َعِمَل ِبطاَعِتَك َوهَنى َعنح َمعحِصَيِتَك وَ 

َر قاِبل فيَك عُ  راً ِسرّ يف ِرضحواِنَك، َواَق حَبَل َعلى اُياِنَك َغي ح ُعو الحِعباِد ذح اً َوَعالنَِيًة َيدح
َوحَر اِبلصَّواِب، َوُُيحيِ  ِدُم اْلح َ َيَديحَك يَ هح ُمح َعَليحَك، َوقاَم بَ نيح ي السُّنََّة اِلَيحَك، َو َيُدهلُّ

لِيآِئَك  ُدوداً، َوَمضى َعلى طاَعِتَك َويف اَوح اِبلحِرتاِب، َفعاَش يف ِرضحواِنَك َمرح
ُدوحاً، َوقَ  ُقودًا ملَح يَ عحِصَك يف لَيحِل َوال هَنار َبلح جاَهَد فَمرح يَك ضى اِلَيحَك َمفح

بحراِر، َوضاِعفح  ََ َر َجزاِء الّصاِدقنَي االح زِهِ َخي ح  َعَليحِهُم الحُمناِفقنَي َوالحُرّفاَر، اَللّ ُهمَّ فََاجح
ماً َوَمضى َمرحُحوماً، يَ ُقوُل و الحَعذاَب َولِقاتِليِه الحِعقاَب، فَ َقدح قاَتَل َكرُياً َوقُِتَل َمظحلُ 

ِد الحُمعحتَ  َمِد قَ تَ ُلوُه اَََن ابحُن َرُسوِل هللِا ُُمَمَّد، َوابحُن َمنح زَّكى َوَعَبَد، فَ َقتَ ُلوُه اِبلحَعمح
َن، اَللّ هُ   مَّ َفَصلِّ َعلىَعَلى االحُياِن َو اَطاُعوا يف قَ تحِلِه الشَّيحطاَن َوملَح يُراِقُبوا فيِه الرَّْحح

ُل هِبا نَ  َرُه، َوتُ َعجِّ َره َوُتظحِهُر هِبا اَمح َرُه، َسيِّدي َوَموحالَي َصالًة تَ رحَفُع هِبا ذِكح صح
ُه اِبَفحَضِل ِقَسِم الحَفضاِئِل يَ وحَم الحِقياَمِة َوزِدحُه َشَرفاً يف اََعلى عِ  ُصصح لِّيِّنَي، َوبَ لِّغحُه َواخح



َِتَك يف َشَرِف الحمُ  اََعلى َشَرِف الحُمَررَّمنَي َواَرحفَ عحهُ  َقرَّبنَي يف الرَّفيِع ِمنح َشَرِف َرْحح
َل َوالحَفضيَلَة َوالحرِ  َليَلَة َوالحَفضح َعلى، َوبَ لِّغحُه الحَوسيَلَة َوالحَمنحزَِلَة اْلح ََ َزيَلَة، االح راَمَة اْلح

زِِه َعّنا اَفحَضَل ما جاَزيحَت ِامامًا َعنح َرِعيَِّتِه، وَ  لِّ َعلى َسيِّدي و صَ اَللّ ُهمَّ فََاجح
َموحالَي ُكلَّما ذُِكَر، وَُكلَّما ملَح يُذحَكرح اي َسيِّدي و َموحالَي أدحِخلحين يف ِحزحِبَك 

راً َومَ  تَ وحِهبحين ِمنح َربَِّك َوَريّب فَِانَّ َلَك ِعنحَد هللِا جاهاً َوَقدح َرِتَك، َوِاسح نحزَِلًة َرفيَعًة، َوُزمح
ََ ِانح َسأَلحَت اُعحطيَت وَ  ََ َوَموحال  ال ُُتَلِّين ِعنحَد ِانح َشَفعحَت ُشفِّعحَت هللاَ هللاَ يف َعبحِد

واِل ِلُسوِء َعَملي َوقَبيِح ِفعحلي َوَعظيِم ُجرحمي، فَِانََّك اََملي  هح ََ الشَّداِئِد َواالح
ُلوَن ِاىَل ا َوَرجائي َوثَِقيت َوُمعحَتَمدي َوَوسيَليت ِاىَل هللِا َريّب َوَربَِّك ملَح يَ تَ َوسَّلِ  لحُمتَ َوسِّ

رًا ِعنحَدُه ِمنحُرمح اَهح  َل هللِا ِبَوسيَلة ِهَى اَعحَظُم َحقًا َوال اَوحَجُب ُحرحَمًة َوال َاجَُّل َقدح
ن الَّ  يت اََعدَّها الحبَ يحِت ال َخلََّفىِنَ هللُا َعنحُرمح ِبُذنُويب َوََجََعين َوِااّيُكمح يف َجنَِّة َعدح

لِيا وح ََ ُر الحغاِفريَن َو اَرحَحَم الرّاِْحنَي، اَللّ ُهمَّ اَبحِلغح َلُرمح َواِل  َسيِّدي َوَموحالَي ِئُرمح اِنَّهُ َخي ح
َليحِه ُكلَّما حتَِيًَّة َكثريًَة َوَسالماً، َوارحُددح َعَليحنا ِمنحُه السَّالِم اِنََّك َجواٌد َكرمٌي، َوَصلِّ عَ 

 َربَّ الحعاَلمنَي. ذُِكَر السَّالُم وَُكلَّما ملَح يُذحَكرح اي

أقول : قد أوردَن تلك الّزايرة يف خالل اعمال يوم عاشوراء وسنذكر يف أواخر 
الباب صالة يصّلى هبا على اْلجج الطّاهرين )عليهم السالم(تتضّمن صالة 

 . وجيزة على اْلسني )عليه السالم( فال تد  قراءهتا

املظلوم على الظّامل أي اخلامس عشر : من أعمال هذه الّروضة املنّورة دعاء 
ينبغي ملن بغى عليه ابغ أن يدعو هبذا الّدعاء يف ذلك اْلرم الّشريف، وهو 
ما أورده شيخ الطّايفة )رْحه هللا( يف مصباح املتهّجد يف أعمال اْلمعة ، قال 

لّ ُهمَّ ِايّن اَعحتَ زُّ اَل: ويستحّب أن يدعو بدعاء املظلوم عند قرب ايب عبدهللا وهو : 
ُرمُ هِبِدايَِتَك َوُفالٌن يُِذلُّين ِبَشرِّهِ َويُهيُنين اِبَِذيَِّتِه، وَ ِبد لِياِئَك، يِنَك َواكح يُعيُبين ِبَوالِء اَوح

جابََة، اَللّ ُهمَّ  َِ َهُتين ِبَدعحواُه، َوَقدح ِجئحُت ِاىل َموحِضِع الدُّعاِء َوَضماِنَك االح  َصلِّ َويَ ب ح
لقرب وتقول عحدين َعَليحِه الّساَعةَ الّساَعَة، مثّ تنرّب على اَعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواَ 



رَ  َر النَّصح تَ عحدي َعلى ظاِلِمِه النَّصح ىّت ينقطع الّنفس ح : َموحالَي ِامامي َمظحُلوٌم اسح
. 

الّسادس عشر : من اعمال ذلك اْلرم الّشريف الّدعاء الَّذي رواه ابن فهد 
ادق )عليه السالم(قال : من كان له اىل )رْحه هللا(يف عّدة الّداعي عن الصّ 

 ااب ايهللا تعاىل حاجة فليقف عند رأس اْلسني )عليه السالم( ويقول : 
َمُع َكالمي َواَنََّك َحي  ِعنحَد َربَِّك ت ُ  َهُد َمقامي َوَتسح َهُد اَنََّك َتشح رحَزُق َعبحِدهللِا، َاشح

َألح َربََّك َوَريبِّ يف َقضاِء َحواِئجي  اء هللا تعاىل .فأنّه يقضى حاجته ان ش، فَاسح

الّسابع عشر : من َجلة االعمال يف ذلك اْلرم الّشريف الّصالة عند الرّأس 
 . املقّدس ركعتان بسورة الّرْحن وسورة تباَر

َخساً وعشرين  روى الّسيد ابن طاُوس )رْحه هللا( اّن من صالها كتب هللا له
 . (ى هللا عليه وآله وسلمحّجة مقبولة مربورة مع رسول هللا )صل

الثّامن عشر : من االعمال حتت تلك القّبة الّسامية االستخارة، وصفتها على 
ما أوردها العالّمة اجمللسي )رْحه هللا(ومصدر الّرواية كتاب قُرب االسناد 

عليه السالم( قال : ما ) للحمريي ، قال بسند صحيح عند الّصادق
 ق  مائة مرّة يقف عند رأس اُْلسني صلوات استخار هللا عّزوجّل عبد يف أمر

َِ َوال اِل هَ ِاالَّ هللاُ َوُسبححاَن هللاِ  : هللا عليه ويقول ُد هلِل َمح يحمد هللا ويهّلله ف َاْلح
 ويسّبحه وُيّجده ويثىن عليه ِبا هو أهله ويستخريه مائة مرّة االّ رماه هللاُ تباَر

َتخرُي ستخري هللا مائة مرّة قائالً : اَ وتعاىل أبخري االمرين . وعلى رواية اخرى ي سح
َِتِه ِخيَ َرًة يف عاِفَية .  هللَا ِبَرْحح

الّتاسع عشر : روى الّشيخ االجل الرامل أبو القاسم جعفر بن قولويه القّمي 
)رْحه هللا(عن الّصادق صلوات هللا عليه انّه قال : اذا زرَت أاب عبد هللا اْلسني 

ّصمت ااّل عن اخلري، واّن مالئرة الّليل والّنهار من )عليه السالم( فألزموا ال
اْلفظة ُيضرون عند املالئرة اّلذين هم يف اْلاير، ويصافحوهنم فال جييبهم 



مالئرة اْلائر من شّدة البراء وهم ابدًا يبرون ويندبون ال يفِتون ااّل عند 
لفجر ا الّزوال وعند طلو  الفجر فاْلفظة ينتظرون حني ُيني الّظهر أو يطلع

فيراملوهنم ويسألوهنم عن امور من الّسماء وهم ال ُيسرون عن الّدعاء والبراء 
 فيما بني هاتني الفِتتني .

وروي ايضاً عنه )عليه السالم( اّن هللا تعاىل قد وّكل على قرب اْلسني صلوات 
هللا عليه أربعة آالف من املالئرة شعث غرب على هيئة اصحاب العزاء يبرون 

طلو  الفجر اىل الّزوال فاذا زالت الّشمس عرجوا وهب  مثلهم يبرون عليه من 
اىل طلو  الفجر، واالحاديث يف ذلك كثرية ويبدو من هذه االحاديث 
استحباب البراء عليه يف ذلك اْلرم الطّاهر بل اْلدير أن يعد البراء عليه 

لّشيعة املوالني، ل والّرثء له من اعمال تلك الُبقعة املباركة اّليت هي بيت االحزان
ويستفاد من حديث صفوان عن الّصادق )عليه السالم( انّه ال يهنأ للمرء 
 أكله وشربه لو اطّلع على تضرّ  املالئرة اىل هللا تعاىل يف الّلعن على قتلة امري
املؤمنني واْلسني )عليهما السالم( ، ونياح اْلّن عليهما وبراء املالئرة اّلذين 

 )عليه السالم( وشّدة حزهنم . ويف حديث عبد هللا هم حول ضريح اْلسني
بن ْحاد البصري عن الّصادق صلوات هللا وسالمه عليه انّه قال : بلغين اّن 
قوماً َيتون من نواحي الروفة وَنساً من غريهم ونساء يندبنه فمن بني قاريء 
 يقرأ وقاص يقّص أي يذكر املصائب وَندب يندب وقائل يقول املراثي ، فقلت
له : نعم جعلت فداَ قد شهدت بعض ما تصف ، فقال : اْلمد هلل الَّذي 
جعل يف الّناس من يفد الينا وُيدحنا ويرثي لنا، وجعل عدّوَن من يطعن عليهم 

 من قرابتنا أو غريهم يهدون هبم ويقّبحون ما يصنعون .

ُيِتق و وقد ورد يف أوائل هذا اْلديث انّه يبريه من زاره وُيزن له من مل يزره، 
له من مل يشهده، ويرْحه من نظر اىل قرب ابنه عند رجليه يف ارض فالة وال 
ْحيم قربة، وال قريب، مّث منع اْلّق وتوازر عليه أهل الّردة حىّت قتلوه وضّيعوه 



وعرضوه للّسبا ، ومنعوه شرب ماء الفرات الَّذي يشربه الرالب وضّيعوا حّق 
 لم( ووصيّته به وأبهل بيته .رُسول هللا )صلى هللا عليه وآله وس

وروى ايضًا ابن قولويه عن حارث االعور عن امري املؤمنني صلوات هللا عليه 
انّه قال : أبيب واُّمي اْلسني الّشهيد خلف الروفة، وهللا كأيّن أرى وُحوش 
الّصحراء من كّل نو  قد مّدت اعناقها على قربه تبري عليه ليلها حىّت الّصباح 

 ك فااّيكم واْلفاء، واالخبار يف ذلك كثرية .فاذا كان كذل

العشرون : قال الّسيد ابن طاُوس )رْحه هللا( يستحّب للمرء اذا فرغ من زايرته 
)عليه السالم(وأراد اخلروج من الّروضة املقّدسة أن ينرّب على الّضريح ويُقّبله 

، اَلسَّالُم ُحجََّة هللاِ  اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي : ويقول
َوَة، هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي خاِلَصَة هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي قَت يَل َعَليحَك اي ِصفح
م الظَّماِء، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َغريَب الحُغَرابِء، اَلسَّالُم َعَليحَك َسالَم ُمَودِّ  ال َسئِ 

 َمالَلة، َوِانح اُِقمح َفال َعنح ُسوِء َظن ِبا َوَعَد هللاُ  َوال قال، فَِانح اَمحِض َفال َعنح 
ِد ِميّن لِزايَرِتَك، َوَرَزَقيِنَ هللاُ الحَعوحَد اِ  ََ الّصاِبريَن، ال َجَعَلُه هللاُ آِخَر الحَعهح َهِد ىل َمشح

ِعَدين  أُل اَنح ُيسح ُرمح َوجَيحَعَلين َمَعُرمح بِ َوالحَمقاَم ِبَفناِئَك َوالحِقياَم يف َحَرِمَك َوِااّيُه َاسح
نحيا َواالحِخَرِة .  يف الدُّ

المقَصد الثّاِلُث : في كيفيّة زيارة َسيّد الّشهداء )عليه السالم( والعبّاس قدّس 
 : هللا ُروحه

اعلم اّن الّزايرات املرويّة للحسني )عليه السالم( نوعان فزايرات ُمطلقة غري 
ة ُتّص مواقيت خاّصة وسنذكر هذه مقّيدة بزمان معنّي وزايرات ُمصوص
 الّزايرات يف ضمن مطالب ثالثة .

المطلب االّول : في الّزيارات المطلقة للحسين )عليه السالم( وِهَي كثيرة 
 : َونحُن نكتفي بِِعدّة ِمنها

 الّزياَرةُ االُولى



روى الرليين يف الرايف بسنده عن اْلسني بن ثُوير قال : كنُت أَن ويُونس بن 
ن واملفّضل بن عمر وأبو سلمة الّسراج جلوساً عند أيب عبد هللا جعفر بن ظبيا

ُمّمد )عليه السالم( وكاَن املترّلم يُونس وكان اكربَن سّناً، فقال له : جعلت 
فداَ ايّن أحضر جماِلس هؤالء القوم يعين ولد عّباس فما أقول ؟ قال : اذا 

ما تريد من الّثواب  ، لتبلغلرَّخاَء َوالسُُّرورَ اَللّ ُهمَّ اَرََِن احضرهتم وذكرتنا فُقل : 
َ ايّن كثرياً ما أذكر اْلسني )عليه  أو الّرجو  عند الّرجعة ، فقلت : جعلت فدا
السالم( فأّي شيء أقول ؟ قال : تقول وتعيُد ذلك ثالثً : َصلَّى هللُا َعَليحَك 

: اّن أاب عبد هللا  . مثّ قالاي ااب َعبحِدهللِا، فاّن الّسالم يصل اليه من قريب وبعيد
)عليه السالم( ملّا مضى برت عليه الّسماوات الّسبع واالرُضون الّسبع وما 
فيهّن وما بينهّن ومن يتقّلب يف اْلّنة والّنار من خلق ربّنا وما يُرى وما ال يُرى 
براًء على أبيعبد هللا )عليه السالم( ااّل ثالثة أشياء مل تبك عليه ، قلت : 

ت فداَ ما هذه الثالثة االشياء ؟ قال : مل تبك عليه البصرة وال الّدمشق ُجعل
وال آل عثمان ، قال : قلت: جعلت فداَ ايّن أريد أن أزوره فريف أقول 
وكيف أصنع ؟ قال : اذا أتيت أاب عبد هللا )عليه السالم(فاغتسل على شاطيء 

رم هللا يف حرم من حالفرات مّث البس ثيابك الطّاهرة مّث امش حافيًا فاّنك 
وأهل  ورُسوله ابلّتربري والّتهليل والّتمجيد والّتعظيم هلل كثرياً والّصالة على ُمّمد

ِتِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجَّ بيته حىّت تصري اىل ابب اْلائر مثّ ُقل :  ةَ هللاِ َوابحَن ُحجَّ
 ِقف فررّب ثالثني تربرية مثّ  ابحِن َنيبِّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي َمالِئَرةَ هللِا َوُزّواَر قَ ربحِ 

مّث امش اىل القرب من قبل وجهه واستقبل وجهك بوجهه واجعل القبلة بني  
 كتفيك مثّ تقول :

ِتِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي قَتيَل هللِا وَ  ابحَن قَتيِلِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة هللِا َوابحَن ُحجَّ
وَر يف َليحَك اي ثَر هللِا َوابحَن ثرِِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ِوت حَر هللِا الحَموحتُ اَلسَّالُم عَ 

ُلحِد َواقحَشَعرَّتح َلُه اَِظلَُّة  َهُد اَنَّ َدَمَك َسَرَن يف اخلح رحِض، َاشح ََ السَّماواِت َواالح
الِئِق َوَبَرتح َلهُ السَّماواُت  َرُضوَن السَّبحُع الالحَعرحِش، َوَبرى َلهُ ََجيُع اخلَح ََ سَّبحُع َواالح

َنَِّة َوالنّاِر ِمنح َخلحِق َربِّنا َوم نَ ُهنَّ َوَمنح يَ تَ َقلَُّب يف اْلح ا يُرى َوما َوما فيِهنَّ َوما بَ ي ح



َهُد أنََّك قَتيُل هللِا وابُن قَ  ِتِه، َوَاشح َهُد اَنََّك ُحجَُّة هللِا َوابحُن ُحجَّ تيِلِه ال يُرى، اَشح
هَ  َهُد اَنَّك ِوت حُر هللِا الحَموحتوُر يف السَّموَاشح اواِت ُد أنََّك ثُر هللِا وابحَن ثرِِه، َوَاشح

َت يف  فَ يحَت َوجاَهدح َت َوَوفَ يحَت َواَوح َهُد اَنََّك َقدح بَ لَّغحَت َوَنَصحح رحِض، َوَاشح ََ  َواالح
تَ  ُهوداً، اَََن شح َسبيِل هللِا َوَمَضيحُت لِلَّذي ُكنحَت َعَليحِه شَهيداً َوُمسح ِهداً َوشاِهداً َوَمشح

َِتُس َكماَل الحَمنحزَِلةِ ِعنحَد هللاِ  ََ ََ َويف طاَعِتَك َوالحواِفُد اِلَيحَك اَلح  َوثَباَت َعبحُدهللاِ َوَموحال
َرِة اِلَيحَك، َوالسَّبيَل الَّذي ال ََيحَتِلُج دُوَنَك ِمَن الدُُّخوِل يف  جح َك  ِكفالَتِ الحَقَدِم يف اهلِح
ُ هللاُ الحَرِذَب، َوِبُرمح  ، ِبُرمح يُ بَ نيِّ يُباِعُد هللاُ  الَّيت اََمرحَت هِبا، َمنح اَراَد هللَا َبَدأَ ِبُرمح

يُ ثحِبُت، الزَّماَن الحَرِلَب، َوِبُرمح فَ َتَح هللُا َوِبُرمح ََيحِتُم هللاُ، َوِبُرمح َُيحُحو ما َيشاُء وَ 
ِرَُ هللاُ ِوت حَرَة ُكلِّ ُمؤحِمن يَ وِبُرمح يَ ُفكُّ الذُّلَّ ِمنح رِق طحَلُب هِبا، َوِبُرمح ابِنا، َوِبُرمح يُدح

رحُض مثاَرها، َوِبُرمح تُ نحزُِل السَّماءُ  ََ رحُض َاشحجاَرها، َوِبُرمح ُُتحرُِج االح ََ تَ نحِبُت االح
ِشُف هللاُ الحَررحَب، َوِبُرمح يُ نَ ّزُِل هللاُ  لحَغيحَث، َوِبُرمح ُتَسبُِّح اَقطحَرها َورِزحَقها، َوِبُرمح َيرح

َتِقرُّ ِجباهُلا َعنح َمراسيها ِاراَدُة الرَّبِّ يف رحُض الَّيت حَتحِملح اَبحداَنُرمح َوَتسح ََ َمقاديِر  االح
رامِ  َل ِمنح َاحح ُدُر ِمنح بُ ُيوِتُرمح َوالّصاِدُر َعّما ُفصِّ ِبُ  اِلَيحُرمح َوَتصح الحِعباِد،  اُُمورِِه تَ هح

، َواُمٌَّة ظلُِعَنتح اُ  ، َواُمٌَّة َجَحَدتح َواليَ َتُرمح ، َواُمٌَّة خاَلَفتحُرمح اَهَرتح مٌَّة قَ تَ َلتحُرمح
ُد هلِل الَّذي َجَعَل الّناَر َمأواُهمح وَ  َمح ، َاْلح َهدح َتشح ، َواُمٌَّة َشِهَدتح َوملَح ُتسح بِئحَس َعَليحُرمح

ُد هلِل َربِّ الحعاَلمنيَ ِورحُد الحوارِديَن، َوبِئحَس الحوِرحُد الحَموحُرودُ  َمح  .، َواْلح

 فقل ثالث مرات : َوَصلَّى هللاُ َعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا وُقل ثالث مرّة : اَََن ِاىَل هللاِ 
اَلسَّالُم  : ممَّنح خاَلَفَك بَريٌء مّث تقوم فتأيت ابنه علّيًا وهو عند رجله فتُقول

لسَّالُم َعَليحَك اي الُم َعَليحَك اي ابحَن اَمرِي الحُمؤحِمننَي، اَ َعَليحَك اي ابحَن َرُسوِل هللِا، اَلسَّ 
ِ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ابحَن َخدجَيَة َوفاِطَمَة َصلَّى هللُا عَ  َسِن َواْلحَُسنيح َليحَك ابحَن اْلَح
وثالثً:  َصّلى هللاُ َعَليحَك َصّلى هللاُ َعَليحَك، َلَعَن هللاُ َمنح قَ تَ َلَك تقول ذلك ثالثً،

ُهمح بَريٌء، مّث تقوم فتومىء بيدَ اىل الّشهداء رضي هللا عنهم  اَن ِاىَل هللِا ِمن ح
، فُ زحَُتح َوهللِا ف ُ  زحَُتح َوهللِا فُ زحَُتح وتُقوُل : اَلسَّالُم َعَليحُرمح اَلسَّالُم َعَليحُرمح اَلسَّالُم َعَليحُرمح

جعل قرب أيب عبد هللا مّث تدور فت وحزًا َعظيماً،َوهللِا، فَ َليحَت َايّن َمَعُرمح فَاَُفوَز ف َ 



طّهر فتصّلي سّت ركعات 
ُ
)عليه السالم(بني يَديك أي تقف خلف القرب امل

 وقد َّتت زايرتك فإنح شئت فانَصرف .

أقول : قد روى ايضاً هذه الّزايرة الّشيخ الّطوسي يف الّتهذيب، والّصدوق يف  
زار دوق: ايّن قد ذكرت يف كتايب املكتاب من ال ُيضره الفقيه ، وقال الصّ 

واملقتل أنواعًا من الّزايرات وانتخبت هذه الّزايرة هلذا الرتاب فاهّنا أَصّح 
 الّزايرات عندي رواية، وهي ترفينا وتفي ابملقصود ، انتهى .

 الّزياَرةُ الثّانِيةُ 

 روى الّشيخ الرليين عن االمام علي الّنقي )عليه السالم( قال : تقول عند
 اْلسني )عليه السالم( :

اِهَدهُ َعلى اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة هللِا يف اَرحِضِه َوش
اي بحَن َعليِّ الحُمرحَتضى،  َخلحِقِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي بحَن َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحكَ 

َت الصَّالَة وَ اَلسَّالُم َعَليحَك اي بح  َهُد اَنََّك َقدح اََقمح راِء، َاشح آتَ يحَت َن فاِطَمَة الزَّهح
َت يف َسبيِل هللِا حَ  ىّت الزَّكاَة، َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف َونَ َهيحَت َعِن الحُمنحَرِر، َوجاَهدح

ََ الحَيقنُي، َفَصّلى هللُا َعَليحَك َحيًّا َومّيتاً، مّث تضع خّدَ االُين ع ى القرب لاات
َفعَ  نُوِب لَِتشح َهُد اَنََّك َعلى بَ يَِّنة ِمنح َربَِّك، ِجئحُت ُمِقرّاً اِبلذُّ ل ِعنحَد  وتقول : َاشح

د ، مث سّم االئمة )عليهم السالم( أبْسائهم واحدًا بعَربَِّك اَي بحَن َرُسوِل هللاِ 
َهُد اَنَُّرمح ُحَجُج هللاِ واحد وُقل :  ُتبح )مّث ُقل( :  اَشح ََ  اُكح داً ل ِعنحَد  ميثاقاً َوَعهح

َهدح ل ِعنحَد َربَِّك اِنََّك اَنحَت الّشاِهُد . ُتَك جُمَدِّداً الحميثاَق فَاشح  ِايّن اَتَ ي ح

 الّزياَرةُ الثّاِلثَةُ 

هَي ما رواها ابن طاُوس يف املزار وروى هلا فضاًل كثرياً ، قال حبذف االسناد 
ني ق )عليه السالم( ْلابر : َكم بَ يحنك وبعن جابر اْلُعفي ، قال : قال الّصاد

قرب اْلسني )عليه السالم( ؟ قال : قلت: أبيب أنت وأّمي يوم وبعض يوم آخر 
، قال : فتُزوره ؟ فقال : نعم ، قال : فقال : َاال اُبشَر َاال افرحك ببعض 



ثوابه ؟ قلت : بلى جعلُت فداَ ، قال : فقال ل: اّن الّرُجل منرم ليأخذ يف 
ازه ويتهّيأ لزايرته فيتباشر به أهل الّسماء، فاذا خرج من ابب منزله راكباً جه

أو ماشيًا وّكل هللا به أربعة آالف ملك من املالئرة يصّلون عليه حىّت يوايف 
اْلسني )عليه السالم( ، اي مفّضل إنح أتيت قرب اْلسني بن علي )عليهما 

ة برّل كلمة كفاًل من رْح السالم( فقف ابلباب وُقل هذه الرلمات فاّن لك
 هللا ، فقلت : ما هي جعلت فداَ ؟ قال : تقول :

َوِة هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث نُوح َنيبِّ هللاِ  ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث آَدَم َصفح
وسى  مُ  اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث اِبحراهيَم َخليِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرثَ 

 هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث عيسى ُروِح هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرثَ  َكليمِ 
لحَوِصّينَي، ُُمَمَّد َسيِِّد ُرُسِل هللِا، اَلسَّالمُ َعَليحَك اي واِرَث َعليِّ اَمرِي الحُمؤحِمننَي َوَخريحِ ا

َسِن الرَّ  ، اَلسَّالُم َعَليحَك ِضيِّ الطّاِهِر الرّاِضى الحَمرحِضيِّ اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث اْلَح
رحواِح الَّيت َحلَّتح بِ  ََ ، اَلسَّالُم َعَليحَك َوَعلى االح ِفناِئَك اَي َُّها الحَوِصيُّ الحبَ رُّ التَِّقيُّ
َهُد  اّفنَي ِبَك، َاشح ِلَك، اَلسَّالُم َعَليحَك َوَعَلى الحَمالِئَرِة اْلح نََّك َقدح اَ َواَنَختح ِبَرحح

َت الصَّالَة َوآتَ يحَت الزَّكاَة َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف َونَ َهيحَت َعِن الحُمنحَرِر َوجاهَ  َت اََقمح دح
َُة هللِا وَ  ََ الحَيقنُي، اَلسَّالُم َعَليحَك َوَرْحح َت هللَا َحىّت اات  بَ رَكاتُُه .الحُملحِحديَن َوَعَبدح

  بدمه قدم رفعتها أو وضعتها كثواب املتشحّ مّث تسعى اىل القرب فَ َلَك برّل 
 : يف سبيل هللِا، فاذا وصلت اىل القرب ووقفت عنده فامرر عليه يدَ وُقل

لك برّل ركعة مّث َتضي اىل صالِتك و  اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة هللِا يف اَرحِضِه،
قبة، ر  ركعتها عنده كثواب َمنح حّج ألف حّجة واعتمر ألف ُعمرة واعتق ألف

 وكأَّّنا وقف يف سبيل هللا ألف مرّة مع نيّب ُمرسل ... اخلرب .

وقد مّرت هذه الّرواية مع اختالف يسري يف آداب زايرة اْلسني )عليه 
 السالم(على رواية مفّضل بن عمر .

 الّزياَرةُ الّرابِعَةُ 



 اَعن معاوية بن عّمار قال : قلت اليب عبد هللا )عليه السالم( : ما أقول اذ
اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا  : أتيت قرب اْلسني )عليه السالم( ؟ قال ُقل

نح قَ تَ َلَك، َصلَّى هللُا َعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا، َرِْحََك هللُا اي ااب َعبحِدهللِا، َلَعَن هللُا مَ 
َرِضَي بِِه اَََن ِاىَل هللِا َمنح ُه ذِلَك ف َ َوَلَعَن هللاُ َمنح َشِرََ يف َدِمَك، َوَلَعَن هللاُ َمنح بَ َلغَ 

 ذِلَك بَريٌء .

 الّزياَرةُ الخاِمَسةُ 

بسند ُمعترب عن الراظم )عليه السالم( انّه قال البراهيم بن أيب البالد : ماذا 
 اي ااب اَلسَّالُم َعَليحكَ تقول اذا زرت اْلسني )عليه السالم( ؟ فأجاب : أقول : 

َت الصَّ َعبحِدهللِا، اَلسَّ  َهُد اَنََّك َقدح اََقمح الَة، َوآتَ يحَت الُم َعَليحَك اي بحَن َرُسوِل هللِا، اَشح
ُنحَرِر، َوَدَعوحَت ِاىل َسبيِل َربِّكَ 

َمِة  الزَّكاَة، َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف، َونَ َهيحَت َعِن امل رح اِبْلِح
َهُد اَنَّ الَّذيَن سَ  َسَنِة، َوَاشح َتَحلُّو َوالحَموحِعظَِة اْلَح ا ُحرحَمَتَك َملحُعونُوَن َفُروا َدَمَك َواسح

بُوَن َعلى ِلساِن داُوَد َوعيَسى بحِن َمرحمَيَ، ذِلَك ِبا َعَصوحا وَكانُوا يَ عحَتُدونَ   ،ُمَعذَّ
 فقال )عليه السالم(: بلى .

 الّزياَرةُ الّساِدَسةُ 

)عليه  ىل قربهعن عّمار عن الّصادق )عليه السالم( قال : تقول اذا انتهيت ا
 : (السالم

الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم  اَلسَّالُم َعَليحَك اي بحَن َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي بحَن اَمريِ 
َنَِّة َوَرْححَةُ هللاِ  ِل اْلح  َوبَ رَكاتُُه، َعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َسيَِّد َشباِب اَهح

ِن، اَلاَلسَّالُم  ِن َوَسَخطُهُ ِمنح َسَخِ  الرَّْحح سَّالُم َعَليحَك اي َمنح ِرضاهُ ِمنح ِرَضا الرَّْحح
ليَل َعَلى هللاِ َوالّداعي ِاىَل هللاِ  َهُد َعَليحَك اي اَمنَي هللاِ َوُحجَّةَ هللاِ َوابَب هللاِ َوالدَّ  ،اَشح

َت الصَّالةَ  اَنََّك َقدح َحلَّلحَت َحالَل هللِا، َوَحرَّمحَت َحرامَ  ، َوآتَ يحَت الزَّكاَة، هللِا، َواََقمح
رح  َعحرُوِف، َونَ َهيحَت َعِن الحُمنحَرِر، َوَدَعوحَت ِاىل َسبيِل رَبَِّك اِبْلِح

َمِة َواََمرحَت اِبمل
ياٌء ِعنحَد َربِّرُ  َهُد اَنََّك َوَمنح قُِتَل َمَعَك ُشَهداٌء، َاحح َسَنِة، َوَاشح  مح َوالحَموحِعظَِة اْلَح

َهُد اَنَّ قاتَِلَك يف الّناِر اَديُن هللَا اِبلحرَباَءِة ممَّنح قَ تَ َلَك َوممَّ  نح قاتَ َلَك تُ رحَزُقوَن، َوَاشح



تَ  ين ُكنحُت َوشاَيَع َعَليحَك، َوممَّنح ََجََع َعَليحَك َوممَّنح ْسََِع َصوحَتَك َوملَح يُِعنحَك، اي لَي ح
 . َمَعُرمح فَاَُفوَز فَ وحزاً َعظيماً 

 الّزياَرةُ الّسابِعَةُ 

روى الّشيخ يف املصباح عن صفوان )أقول: هذه الّزايرات الّثالث مرويّة عن  
كتاب املزار البن قولويه( قال : استأذنت الّصادق )عليه السالم( لزايرة موالي 
اُْلسني )عليه السالم(وسألته أن يعرفين ما أعمل عليه ، فقال : اي صفوان 

ل خروجك واغتسل يف اليوم الثّالث ، مثّ اَجع اليك أهلك ، صم ثالثة ااّيم قب
تَ وحِدُعكَ مثّ ُقل :  الفرات،  ، الدُّعاَء مثّ عّلمه دعاء يدعو به اذا أتىاَللّ ُهمَّ ِايّن اسح

مثّ قال: مثّ اغتسل من الفرات فاّن أيب حّدثين عن آابئه )عليهم السالم( قال: 
سالم( لم(: اّن ابين هذا اْلسني )عليه القال رسول هللا)صلى هللا عليه وآله وس

يُقتل بعدي على شاطيء الفرات ومن اغتسل من الفرات تساقطت خطاايه  
ِم هللاِ كهيئة يوم ولدته اّمه، فاذا اغتسلت فُقل يف ُغسلَك :   َواِبهلِل، اَللّ ُهمَّ ِبسح

َعلحهُ نُوراً َوَطُهوراً َوِحرحزاً َوِشفاءً ِمنح ُكلِّ داء َوُسقح  رح بِِه م َوآَفة َوعاجح اَهة، اَللّ ُهمَّ َطهِّ
ري َوَسهِّلح ل ِبِه اَمحري رَحح ِبِه َصدح سلك فالبس ، فاذا فرغت من غُ قَ لحيب َواشح

َويف )ثوبني وصّل ركعتني خارج املشرعة وهو املران الَّذي قال هللا تعاىل : 
رحِض ِقَطٌع ُمَتجاِوراٌت َوَجّناٌت ِمنح اَعحناب َوَزرح ٌ  ََ اٌن َوَغي حَر ِصنحوان َوَْنيٌل ِصنحو  االح

ِل(  كح ََ ُل بَ عحَضها َعلى بَ عحض يف االح قى ِباء واِحد َونُ َفضِّ اذا فرغت من فُيسح
صالتك فتوّجه َنو اْلائر وعليك الّسرينة والوقار وقّصر خطاَ فاّن هللا تعاىل 
يرتب لك بُرّل خطوة حّجة وُعمرة، وصر خاِشعاً قلبك ابكية عينك واكثر 
يه من الّتربري والّتهليل والثّناء على هللا عّزوجل والّصالة على نبّيه )صلى هللا عل

وآله وسلم(والّصالة على اْلسني )عليه السالم( خاّصة ولعن من قتله والرباءة 
بَ رُ ممّن أّسس ذلك عليه فاذا أتيت ابب اْلائر فقف وُقل :  ُد َاهللُ اَكح َمح  َكبرياً، َواْلح

َِ َكثرياً،  ُد هلِل الَّذي َهداَن هِلذا َومهلِل َمح َرًة َوَاصيالً، اْلح ا ُكنّا َوُسبححاَن هللِا بُرح
قِّ  َتِدَي َلوح ال اَنح َهداََن هللاُ، َلَقدح جاَءتح ُرُسُل رَبِّنا اِبْلَح   ُقل :مثّ  لِنَ هح



ُم َعَليحَك اي خاََتَ الاَلسَّالُم َعَليحَك اي َرُسوَل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َنيبَّ هللِا، اَلسَّ 
، اَلسَّالُم النَِّبّينَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َسيَِّد الحُمرحَسلنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َحبيَب هللاِ 
َك اي قائَِد َعَليحَك اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َسيَِّد الحَوِصّينَي، اَلسَّالُم َعَليح 

ُمَ  َُ لسَّالُم جَّلنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن فاِطَمَة َسيَِّدِة ِنساِء الحعاَلمنَي، اَ الحُغرِّ الح
، اَلسَّالمُ َعَليحَك اي َوِصيَّ اَمرِي الحُمؤحِمننَي، اَل ََ ِئمَّةَ ِمنح ُولحِد ََ سَّالُم َعَليحَك َوَعَلى االح

ديُق الشَّهيُد، اَلسَّالُم َعَليحرَ  قيمنَي يف هَذا م اي َمالِئَرَة هللاِ َعَليحَك اَي َُّها الصِّ
ُ
 امل

 ِ ُمحِدقنَي ِبَقربحِ اْلحَُسنيح َُ َقاِم الشَّريِف، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي َمالِئَرَة َريبِّ الح
 َعَليحِه امل

 السَّالِم، اَلسَّالُم َعَليحُرمح ِميّن اََبداً ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّيحُل َوالنَّهاُر .

 : مثّ تقول

َعَليحَك اَي  الُم َعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َرُسوِل هللا، اَلسَّالمُ اَلسَّ 
ََ َوابحُن اََمِتَك الحُمِقرُّ اِبلّرِقِّ َوالتّارِ  ََ َوابحُن َعبحِد َُ لِلحِخالِف بحَن اَمرِي الحُمؤحِمننَي َعبحُد

تَ َعَليحُرمح َوالحُموال ِلَولِيُِّرمح وَ  ، َقَصَد َحَرَمَك َواسح ، الحُمعادي لَِعُدوُِّكمح ََ َهِد جاَر ِبَشح
ُخُل اي َرُسوَل هللِا، أَاَدحُخُل اي َنيبَّ هللِا َءاَدحخُ  ، أَاَدح ََ ِد ُل اي اَمرَي َوتَ َقرََّب اِلَيحَك ِبَقصح

َة ِنساِء الحعاَلمنَي، دَ الحُمؤحِمننَي، أَاَدحُخُل اي َسيَِّد الحَوِصّينَي، أَاَدحُخُل اي فاِطَمَة َسيِّ 
 أَاَدحُخُل اي َموحالَي اي ااب َعبحِدهللِا، أَاَدحُخُل اي َموحالَي اَي بحَن َرُسوِل هللِا .

ُد  : فإنح خشع قلبَك ودمعت عينك فهو عالمة االذن مثّ ادخل وُقل َمح َاْلح
َحِد الحَفرحِد الصََّمِد الَّذي َهداين ِلواليَتِ  ََ صَّين ِبزايَرِتَك، َك، َوخَ هلِل الحواِحِد االح

 ََ َد  : مثّ ائت ابب الُقّبة وِقف ِمن حيث يلي الرّأس وُقل ،َوَسهََّل ل َقصح

َوِة هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث نُوح َنيبِّ هللاِ  ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث آَدَم َصفح
اِرَث ُموسى َكليِم ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي و اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث اِبحراهيَم َخليِل هللاِ 

هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث عيسى ُروِح هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث ُُمَمَّد 
َليحَك َحبيِب هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث اَمرِي الحُمؤحِمننَي َعَليحِه السَّالُم، اَلسَّالُم عَ 

 َعَليحَك اَي مَّد الحُمصحطَفى، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َعِليِّ الحُمرحَتضى، اَلسَّالمُ اَي بحَن ُمَُ 



ى، اَلسَّالُم َعَليحَك اي راِء، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َخدجَيَة الحُرربح  ثَر بحَن فاِطَمَة الزَّهح
َهُد اَ  َت الصَّ هللِا َوابحَن ثرِِه َوالحوِت حَر الحَموحتُوَر، َاشح الَة َوآتَ يحَت الزَّكاَة، نََّك َقدح اََقمح

 ََ  الحَيقنُي، َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف َونَ َهيحَت َعنح الحُمنحَرِر، َواَطَعحَت هللَا َوَرُسوَلُه َحىّت اات
تح ِبذِلَك عَ فَ َلَعَن هللُا اُمًَّة قَ تَ َلتحَك، َوَلَعَن هللُا اُمًَّة ظََلَمتحَك، َوَلَعَن هللُا اُمًَّة ْسَِ 

صحال ََ َهُد اَنََّك ُكنحَت نُورًا يف االح ِب فَ َرِضَيتح ِبِه، اي َموحالَي اي ااب َعبحِدهللِا، َاشح
اِسها، َوملَح تُ لحبِ  اِهِليَُّة ابَِْنح َك اْلح سح رححاِم الحُمَطهََّرِة، ملَح تُ َنجِّ ََ َك ِمنح الّشاُِمَِة، َواالح سح

َهدُ  هلَِّماِت ثِياهِبا، َواَشح َهُد اَنََّك  اَنََّك ِمنح َدعائِِم الّديِن، َواَرحكاِن الحُمؤحِمننَي، ُمدح َوَاشح
ّئَِمةَ ِمنح  ََ َهُد اَنَّ االح ِدىُّ َواَشح اِدي الحَمهح ماُم الحبَ رُّ التَِّقيُّ الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ اهلح َِ ََ  االح  ُولحِد

ُدى، َوالحُعرَوةُ الحُوثحق ِهُد ى، َواْلحُجَّةُ َعلَكِلَمةُ الت َّقحوى، َواَعحالُم اهلح نحيا، َواُشح ِل الدُّ ى اَهح
، ُموِقٌن ِبشَ  راي ِِع ديين هللَا َوَمالِئَرَتُه َواَنحِبياَءُه َوُرُسَلُه َايّن ِبُرمح ُمؤحِمٌن َوابِِايِبُرمح
محرُِكمح ُمتَّبِ ٌع، َصَلواُت هللاِ  ََ َعَليحُرمح  َوَخواتيِم َعَملي، َوقَ لحيب لَِقلحِبُرمح ِسلحٌم َواَمحري اِل

ساِمُرمح َو َعلى شاِهدُِكمح َوَعلى  سادُِكمح َوَعلى َاجح َوَعلى اَرحواِحُرمح َوَعلى َاجح
 غائِِبُرمح َوَعلى ظاِهرُِكمح َوَعلى ابِطِنُرمح .

 : مثّ انرّب على القرب وقّبله وُقل

بحِدهللِا، َلَقدح َعظَُمِت عَ  ابَِيب اَنحَت َواُّمي اَي بحَن َرُسوِل هللِا، ابَِيب اَنحَت َواُّمي اي ااب
رحِض، ف َ  ََ ِل السَّماواِت َواالح َلَعَن الرَّزِيَّةُ َوَجلَِّت الحُمصيَبةُ ِبَك َعَليحنا َوَعلى ََجيِع اَهح
ََمتح َوتَ َهيََّأتح لِِقتاِلَك، اي َموحالَي اي ااب َعبحِدهللِا، قَ  َرَجتح َوَاْلح ُت هللُا اُمًَّة َاسح َصدح

ُمَ َحَرَمَك، َواَت َ  ََ أُل هللَا اِبلشَّأِن الَّذي َلَك ِعنحَدُه َواِبلح ، َاسح ََ َهِد لِّ يحُت ِاىل َمشح
نحيا  الَّذي َلَك َلَديحِه اَنح ُيَصِليَّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح جَيحَعَلين َمَعُرمح يف  الدُّ

 َواالحِخَرِة .

ن صالتك ت فاذا فرغت ممّث ُقم َفَصلِّ ركعتني عند الرّأس اقرأ فيها ما أحبب
 : فُقل



ََ ال َشريكَ  َد ُت َلَك َوحح نَّ الصَّالَة  اَللّ ُهمَّ ِايّن َصلَّيحُت َورََكعحُت َوَسَجدح ََ َلَك، اِل
نََّك اَنحَت هللُا ال اِل َه ااّل اَنحَت، اَللّ ُهمَّ  ََ  َوالرُُّكوَ  َوالسُُّجوَد ال َتُروُن ِااّل َلَك اِل

، َوارحُددح َعَليَّ ُُمَمَّد َواَبحِلغحُهمح َعيّن اَفحَضَل السَّالِم َوالتَِّحيَّةِ  َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِ 
ِ بحنِ  َعتاِن َهِديٌَّة ِميّن ِاىل َموحالَي اْلحَُسنيح ُهُم السَّالَم، اَللّ ُهمَّ َوهااتِن الرَّكح  َعِليِّ ِمن ح

ِميّن َوأُجرحين َعلى ذِلَك  يحِه، َوتَ َقبَّلح َعَليحِهَما السَّالُم، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوَعلَ 
 اِبَفحَضِل اََملي َوَرجائي فيَك َويف َولِيَِّك اي َوِلَّ الحُمؤحِمننَي.

مّث ُقم وِصر اىل عند رجلي القرب وِقف عند رأس علّي بن اْلسني )عليه 
 : السالم(وُقل

 هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َليحَك اَي بحَن َنيبِّ اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم عَ 
ِ الشَّهيِد، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها بحَن اَمرِي الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعَليحكَ   اَي بحَن اْلحَُسنيح

 قَ تَ َلتحَك، َوَلَعَن ةً الشَّهيُد، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَمظحُلوُم َوابحُن الحَمظحُلوِم، َلَعَن هللاُ اُمَّ 
 هللاُ اُمًَّة ظََلَمتحَك، َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة ْسََِعتح ِبذِلَك فَ َرَضِيتح ِبِه .

 : مثّ انرّب على القرب وقّبله وُقل

ُمصيَبُة َوَجلَِّت الرَّزِيَُّة ِبَك الح  اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا َوابحَن َولِيِِّه، َلَقدح َعظَُمتِ 
ِلمنَي، فَ َلَعَن هللُا اُمًَّة قَ تَ َلتحَك، َواَب حرَأُ ِاىَل هللاِ عَ  ُهمح َليحنا َوَعلى ََجيِع الحُمسح  َواِلَيحَك ِمن ح
. 

مّث اخرج من الباب الَّذي عند رجلي علّي بن اْلسني )عليهما السالم( مثّ 
 : توّجه اىل الّشهداء وُقل

ِفياَء هللاِ  لِياَء هللِا َوَاِحّبائَُه، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي َاصح َواَِوّداَءُه،  اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَوح
سَّالُم اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَنحصاَر ديِن هللِا، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَنحصاَر َرُسوِل هللِا، اَل

يَِّدِة ِنساِء ِمننَي، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَنحصاَر فاِطَمَة سَ َعَليحُرمح اي اَنحصاَر اَمرِي الحُمؤح 
َسِن بحِن َعِليِّ الحَوِلِّ النّ  اِصِح، الحعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَنحصاَر َأيب ُُمَمَّد اْلَح



تُ  رحُض مح اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَنحصاَر َايب َعبحِدهللِا، ابَِيب اَن حُتمح َواُّمي ِطب ح ََ  َوطاَبِت االح
، َوفُ زحَُتح فَ وحزاً َعظيماً، فَيا لَي حَتين ُكنحُت َمَعُرمح فَاَفُ  ُتمح  وَز َمَعُرمح .الَّيت فيها ُدِفن ح

مّث ُعد اىل عند رأس اْلسني )عليه السالم( واكثر من الّدعاء لك والهلك 
 . لولوالديك والخوانك فاّن مشهده ال ترّد فيه دعوة دا  وال سؤال سائ

أقول : تعرف هذه الّزايرة ابسم زايرة وارث وهي مأخوذة عن كتاب مصباح 
املتهّجد للّطوسي وهو من أرقى الرتب املعتربة املشهورة يف االوساط العلمّية، 
وقد اقتطفت هذه الّزايرة نّصاً عن ذلك املأخذ الّشريف من ُدون واسطة اّترل 

ُرمح فَاَُفوَز يا لَي حَتين ُكنحُت َمعَ فَ عليها فرانت كلمة اخلتام لزايرة الّشهداء هي 
ِناِن َمَع النَِّبّينَي  َمَعُرمح، فالّزايدة اليت ذيلت هبا هذه الّزايرة وهي : يف اْلح

ّديقنَي َوالشَُّهداِء َوالّصاِْلنَي َوَحُسَن اُولِئَك َرفيقاً اَلسَّالُم َعلى َمنح ك اَن يف َوالصِّ
ائِِر ِمنحُرمح، َوعلى َمنح ملَح  ائِِر َمَعُرمح ...اْلح ا هي خروج عن اخل اَّنّ  َيُرنح يف اْلح
 املأثور ودّس يف اْلديث .

يلت اّن هذه الرلمات اّليت ذ« : لؤلؤ ومرجان»قال شيخنا يف كتابه الفارسي 
هبا هذه الّرواية اَّّنا هي بدعة يف الّدين وَتاسر على االمام )عليه 

يب فهي حتتوي على أابطيل وأكاذالسالم(ابلّزايدة فيما صدر منه وفوق ذلك 
بّينة الرذب، والغريب املدهش اهّنا تنبث بني الّناس تذيع حىّت هتتف هبا يف  
كّل يوم وليلة عّدة آالف مرّة يف مرقد اُْلسني )عليه السالم( وِبحضر من 
املالئرة املقرّبني ويف مطاف االنبياء واملرسلني )عليهم السالم(وال منرر ينررها 

رد  عن الرذب والعصيان ، فآل االمر اىل أن تدّون هذه االابطيل أو راد  ي
وتطبع يف جماميع من االدعية والّزايرات جيمعها اْلمقاء من عوام الّناس فتزعمها  
كتاابً فتجعل هلا اْساً من االْساء مثّ تتالقفها اجملاميع فتسري من جمموعة اْحق 

بة العلم االمر على بعض طل اىل جمموعة اْحق آخر، وتتفاقم املشرلة فيلتبس
والّدين وايّن صادفت طالبًا من طلبة العلم والّدين وهو يُزور الّشهداء بتلك 
االابطيل القبيحة فمسست كتفه فالتفت اىلَّ فخاطبته قائاًل : أال يشنع من 



الطّالب أن ينطق ِبثل هذه االابطيل يف مثل هذا احملضر املقّدس ؟ قال : 
ي االمام )عليه السالم( ؟ فتعّجبت لسؤاله وأجبته ابلّنفأليست هي مرويّة عن 

. قال : فايّن قد وجدهتا مدّونة يف بعض الرتب، فسألته عن الرتاب فأجاب  
كتاب مفتاح اْلنان ، فسرّت عنه فانّه ال يليق أن يرامل املرء رجاًل اّدى به 

ّناس كتاابً من لالغفلة واْلهل اىل أن يعّد اجملموعة اّليت َجعها بعض العوام من ا
الرتب ويستند اليه مصدرًا ملا يقول ، مّث بس  الّشيخ )رْحه هللا( كالمه يف 
هذا املقام وقال : اّن عدم رد  العوام عن نظائر هذه االمور الغري اهلاّمة والبد  

اوية، وهو الّتابع املخلص ملع] اش وأيب الّدرداء  [الّصغرية كغسل أويس القرن 
يتمالك املرء عن الترّلم بشيء يف اليوم كّله وغري ذلك وصوم الّصمت أبن 

من البد  اّليت مل يرد  عنه راد  ومل ينرره منرر قد أورثت اْلزأة والّتطاول ففي  
كّل شهر من الّشهور ويف كّل سنة من الّسنني يظهر للّناس نيّب أو امام جديد 

 فِتى الّناس َيرُجون من دين هللا أفواجاً ، انتهى .

: أَن الفقري أالحظ هذا القول وانعم الّنظر فيه انّه القول الّصادر عن عامل وأقول
 جليل واقف على ذوق الّشريعة املقّدسة واَّتاهاهتا يف سننها واحرامها وهو

يبدي بوضوح مبلغ اهتمام هذا العامل اْلليل ابالمر ويرشف عّما يرظمه يف 
احملرومني  عاته على الّنقيض منالفؤاد من الرابة واهلّم ، فهو يعرف مساويه وتب

عن علوم أهل البيت )عليهم السالم(املقتصرين على العلم بضغث من 
بل تراهم  ، املصطلحات وااللفاظ ، فُهم ال يعبأون بذلك وال يبالون

ابلعرس يصّححونه ويصّوِبونه وجيرون عليه يف االعمال، فيستفحل اخلطب 
ج الدعوات وَجال االسبو  ويعاف كتاب مصباح املتهّجد واالقبال ومه

ومصباح الزّائر والبلد االمني واْلّنة الوافية ومفتاح الفالح واملقباس وربيع 
االسابيع والّتحفة وزاد املعاد ونظائرها ، فيستخلفها هذه اجملاميع الّسخيفة 
عتربة كلمة بعفَو 

ُ
فيدّس فيها يف دعاء اجملري وهو دعاء من االدعية املأثورة امل

موضعاً فلم ينررها منرر، ودعاء اْلوشن الربري اْلاوي على مائة يف سبعني 
فصل يبد  لرل فصل من فصوله أثراً من االثر، ومع ما بلغتنا من الّدعوات 



املأثورة ذات املضامني الّسامية والرلمات الفصيحة البليغة يصاغ دعاء سخيف 
فِتي له من يغاية الّسخف فيسّمى بدعاء اُْلىّب فينّزل من شرفات العرش ف

الفضل ما يدهش املرء ويبهته من ذلك والعياذ ابهلل اّن جربئيل بلغ الّنيب ُمّمداً 
)صلى هللا عليه وآله وسلم( اّن هللا تعاىل يقول : ايّن ال أعّذب عبداً جيعل معه 
هذا الّدعاء وان استوجب الّنار وأنفق العمر كّله يف املعاصي ومل يسجد ل فيه 

 أمنحه أجر سبعني ألف نيّب وأجر سبعني ألف زاهد وأجر سجدة واحدة اّنين
صّلني وأجر من كسى سبعني ألف 

ُ
سبعني ألف شهيد وأجر سبعني ألف من امل

عراين وأجر من أشبع سبعني ألف جائع، ووهبته من اْلسنات عدد حصا 
الّصحارى وأعطيته أجر سبعني ألف بقعة من االرض وأجر خاَت الّنبّوة لنبيّنا 

 عليه وآله وسلم( وأجر عيسى روح هللا وابراهيم خليل هللا وأجر )صلى هللا
اْساعيل ذبيح هللا وموسى كليم هللا ويعقوب نيّب هللا وآدم صفّي هللا وجربئيل 
وميرائيل واسرافيل وعزرائيل واملالئرة ، اي ُمّمد من دعا هبذا الّدعاء العظيم 

 أعّذبه ... اخل . دعاء اُْلىّب أو جعله معه غفرت له واستحييت أن

وجدير ابملرء أن يستبدل الّضحك على هذه املفِتايت الغريبة ابلبراء على  
ة كتب الّشيعة، ومؤلّفاهتم الرتب القّيمة اليت بلغت الرّتبة الّسامية ضبطاً وصحّ 
واتقاًَن فرانت ال يستنسخها يف الغالب ااّل رجال من أهل العلم والّدين 

 دي أهل العلم وصّححها العلماء، وكانوا يلمحونفيقابلوهنا بنسخ نسختها أي
يف اهلامش اىل ما عساه يوجد من االختالف بني الّنسخ، ومن َّناذج ذلك اَّن 
نرى يف دعاء مرارم االخالق كلمة َوبَ لِّغح اِبُياين، فريد يف اهلامش اّن يف نسخة 

اُياين، وقد نرى  بحِلغح ابن اشناس َواَبحِلغح اِبُياين، ويف رواية ابن شاذان اَللّ ُهمَّ اَ 
االشارة اىل اّن الرلمة وجدت ُبّ  ابن سرون هرذا، وُبّ  الّشهيد هرذا، 
فهذه هي املرتبة الرّفيعة اّليت َنلتها كتب الّشيعة ضبطًا واتقاًَن وهذا مبلغ ما 
بذلوه من اْلهد يف مداقتها وتصحيحها واالن ْندها قد عيفت وتركت 

و ان الَّذي وقفت على نزر من صفتها فيرون هفاستخلفها كتاب مفتاح اْلن
الرتاب الوحيد الَّذي تتداوله االيدي ويرجع اليه العوام واخلواص والعرب 



والعجم وما ذلك ااّل الن أهل العلم والّدين ال يبالون ابالحاديث والّرواايت، 
وال يراجُعون كتب علماء أهل البيت الطّاهرين وفقهائهم وال ينررون على 

هذه البد  والّزوايد وعلى دّس الّدساسني والوضاعني وحتريف اْلاهلني  أشباه
وال يصدون من ال يرونه أهاًل وال يردعون اْلمقاء فيبلغ االمر حيث تلفق 
االدعية ِبا تقتضيه االذواق أو يصاغ زايرات ومفجعات وصلوات ويطبع 

تعّم املشرلة و  جماميع عديدة من االدعية املدسوسة وينتج أفراخ لرتاب املفتاح،
فريوج الّدس والّتحريف ونراَها يسراين من كتب االدعية اىل سائر الرتب 
واملؤلّفات فتجد مثالً كتايب الفارسي املسّمى منتهى االمال املطبو  حديثاً قد 
عبث فيه الراتب ِبا يالئم ذوقه وفرره، من َّناذج ذلك اّن الراتب دّس كلمة 

سطرين من الرتاب فقد كتب يف حال مالك  اْلمد هلل يف أربعة مواضع خالل
بن يسر الّلعني انّه قد شّلت يداه بدعاء اْلسني )عليه السالم( اْلمد هلل 
م فرانتا يف الّصيف كخشبتني ايبستني اْلمد هلل ويف الّشتاء يتقاطر منهما الدّ 
اْلمد هلل فران عاقبة أمره ُخسرًا اْلمد هلل . ودّس ايضًا يف بعض املواِضع  

ة الّسيدة )خامن( عقيب اسم زينب واّم كلثوم َتلياًل هلما واحِتامًا وكان كلم
الراتب ُمعاداًي ْلميد بن قحطبة فحرف اْسه اىل ْحيد بن قحبة مّث احتاط 
احتياطًا فأشار يف اهلامش اىل اّن بعض الّنسخ ْحيد بن قحطبة واستصوب 

ْلاء قيس وهو ابأن يرتب االسم عبد هللا عوض عبد ربّه واالسم زحر بن ال
املهملة التزم أن يسجله ابْليم أينما وجده، وخطّأ كلمة اّم سلمة فسّجلها اّم 
الّسلمة ما وسعه ذلك والغاية اّليت توخيتها بعرض هذه الّنماذج من الّتحريف 

 هي بيان أمرين :

أّواًل : فالحظ هذا الراتب انّه مل جير ما أجراه من الّدس والّتحريف ااّل وهو 
بفرره وذوقه اّن يف الرتاب نقصًا جيب أن يزال وليس الّنقص والوهن  يزعم

ااّل ما جيريه من الّتحريف، فلنقس على ذلك الّزايدات اّليت يبعثنا اْلهل على 
اضافتها اىل االدعية والّزايرات والتغيريات والّتصرفات اّليت تقتضيها طباعنا 

ز  منه الّزايرات كمااًل وهباًء، وهي تنتوأذواقنا الّناقصة زعماً اهّنا تزيد االدعية و 



الرمال والبهاء وتسلبها االعتبار عند أهلها العارفني، فاْلدير أن تتحافظ 
 على نصوصها املأثورة فنجري عليها ال نزيد فيها شيئاً وال َنرف منها حرفاً .

ولنالحظ ثنيًا : الرتاب اّليت ترلمنا عنه انّه كتاب ملؤّلف حّي يراقب كتابه 
ويِتّصد له فيجري فيه من الّتحريف والّتشويه نظائر ما ذكرت فريف القياس 
يف سائر الرتب واملؤلّفات وكيف جيوز االعتماد على الرتب املطبوعة االّ اذا  
كانت من املؤلّفات املشهورة للعلماء املعروفني وعرضت على علماء الفّن 

م يف اصحاب ل الفقيه املقدّ فصّدقوها وامضوها ، وقد روي يف ترَجة الثّقة اْللي
االئمة )عليهم السالم(يونس بن عبد الّرْحن انّه كان قد عمل كتاابً يف أعمال 
اليوم والّليلة فعرضه أبو هاشم اْلعفري على االمام العسرري )عليه السالم( 
فتصّفحه )عليه السالم( كّله مثّ قال : هذا ديين ودين آابئي كّله وهو اْلّق كّله 

و هاشم اْلعفري أراد اْلري على كتاب يونس فلم يعتمد على سعة ، فهذا أب
علم يونس وفقاهته وجالله والتزامه بدينه حىّت عرض الرتاب على االمام )عليه 
السالم( واستعلم رأيه فيه، وروي ايضاً عن بُورق الّشنجاين اهلروي وكان معروفاً 

امراء عليه السالم( يف سابلّصدق والّصالح والور  انّه واىف االمام العسرري )
وعرض عليه كتاب اليوم والّليلة الَّذي ألّفه الّشيخ اْلليل فضل بن شاذان وقال 
: جعلت فداَ أردت أن تطالع هذا الرتاب تتصّفحه ، قال )عليه السالم( 
: هذا صحيٌح ينبغي أن تعمل به، اىل غري ذلك من الّرواايت يف هذا الباب، 

هذا الرتاب وايّن واقف على طبا  الّناس يف هذا وايّن قد قدمت على أتليف 
العصر وعدم اهتمامهم لنظائر هذه االمور، واَّّنا ألّفته اَتامًا للحّجة عليهم 
فجددت واجتهدت يف أخذ االدعية والّزايرات الواردة يف هذا الرتاب عن 
مصادرها االصيلة وعرضها على نسخ عديدة كما بذلت أقصى اْلهد يف 

خالصها من االخطاء كي يثق به العامل ويسرن اليه ان شاء تصحيحها واست
هللا، ولرن الّشرط هو أن ال ُيرّفه الراتب واملستنسخ وأن يتخّلى القاريء 

 عّما يقتضيه طبعه وذوقه من الّتغيري .



روى الرليين )رضي هللا عنه( عن عبد الّرْحن القصري قال : دخلت على 
قلت : جعلت فداَ ايّن اخِتعت دعاء الّصادق صلوات هللا وسالمه عليه ف

، قال : دعين من اخِتاعك، فأعرض )عليه السالم( عن اخِتاعه ومل يسمح 
 أن يعرض عليه مثّ أنعم عليه بتعليمه عمالً ينبغي أن يؤّديه .

وروى الّصدوق عطّر هللا مرقده عن عبد هللا بن سنان قال : قال الّصادق 
 قون بال علم يرى وال امام هدى وال)عليه السالم( : سيصيبرم شبهة فتب

ينجو منها ااّل من دعا بدعاء الغريق ، قُلت : وكيف دعاء الغريق؟ قال: 
ُن اي :تقول َرحيُم، اي ُمَقلَِّب الحُقُلوِب ثَ بِّتح قَ لحيب َعلى ديِنَك،  اي هللُا اي َرْحح

بحصاِر ثَ بِّتح قَ لحيب َعلى دي ََ فقال: اّن هللا ، كَ نِ فُقلت: اي ُمَقلَِّب الحُقُلوِب َواالح
عّزوجل مقّلب القلوب واالبصار ولرن ُقل كما أقول : اي ُمَقلَِّب الحُقُلوِب ثَ بِّتح 
هم قَ لحيب َعلى ديِنَك، وحسب العابثني ابلّدعوات اضافة وحتريفاً ِبا يقتضيه أذواق

 وطبائعهم الّتأّمل يف هاتني الّروايتني وهللا العامل .

 :(ي ِزياَرة اْلعَبّاِس ْبن َعلّى ْبن اَبي طاِلب)عليهم السالماْلَمْطلَُب الثّاني : ف

روى الّشيخ االجّل جعفر بن قولويه القّمي بسند معترب عن أيب ْحزة الّثمال 
عن الّصادق )عليه السالم( قال : اذا أردت زايرة قرب العّباس بن علي وهو 

 ( وُقل:ضةعلى شّ  الفرات حبذاء اْلرب فقف على ابب الّسقيفة )الّرو 

اِْلنَي َوََجيِع َسالُم هللِا َوَسالُم َمالِئَرِتِه الحُمَقرَّبنَي َواَنحِبيائِِه الحُمرحَسلنَي َوِعباِدِه الصّ 
ّديقنَي، َوالزَّاِكياُت الطَّيِّباُت في ما تَ غحَتدي َوتَ ُروُح َعَليحَك ايَ   بحَن اَمرِي الشَُّهداِء َوالصِّ

َهُد َلَك  ليِم َوالتَّصحديِق َوالحَوفاِء َوالنَّصيَحِة خلَِ الحُمؤحِمننَي، َاشح َلِف النَّيبِّ َصلَّى اِبلتَّسح
، َوالحَوِصيِّ  ليِل الحعاملِِ َتَجِب، َوالدَّ بحِ  الحُمن ح  الحُمبَ لِِّغ، هللُا َعَليحِه َوآلِِه الحُمرحَسِل، َوالسِّ

ََ هللُا َعنح َرُسولِِه وَ  َتَضِم، َفَجزا َسِن َعنح اَمرِي الحمُ َوالحَمظحُلوِم الحُمهح ؤحِمننَي َوَعِن اْلَح
َتَسبحَت َواَ  َزاِء ِبا َصبَ رحَت َواحح ِ َصَلواُت هللِا َعَليحِهمح اَفحَضَل اْلح َعنحَت فَِنعحَم َواْلحَُسنيح

َتَخفَّ حِبُ  رحَمِتَك، ُعقحىَب الّداِر، َلَعَن هللاُ َمنح قَ تَ َلَك َوَلَعَن هللاُ َمنح َجِهَل َحقََّك َواسح
َهُد اَنََّك قُِتلحَت َمظحُلوماً، وَ  َ ماِء الحُفراِت، َاشح َنَك َوبَ نيح اَنَّ َوَلَعَن هللُا َمنح حاَل بَ ي ح



، َوق َ  ؤحِمننَي َواِفدًا اِلَيحُرمح ُتَك اَي بحَن اَمرِي احُلمح ، ِجئ ح لحيب هللَا ُمنحِجٌز َلُرمح ما َوَعدَُكمح
ُر  بِ ٌع َوُنصحَريت َلُرمح ُمَعدٌَّة َحىّت ُمَسلٌِّم َلُرمح َواتِبٌع، َواَََن َلُرمح ات َُيحُرَم هللاُ َوُهَو َخي ح

اِكمنَي، َفَمَعُرمح َمَعُرمح ال َمَع َعُدوُِّكمح ِايّن ِبُرمح َوإِبايِبُرمح ِمَن الحُمؤحِمننَي، َوِبَنح  اْلح
لحُسِن.خاَلَفُرمح َوقَ تَ َلُرمح ِمَن الحراَفريَن، قَ َتَل هللاُ اُمًَّة قَ تَ َلتحُرمح ابِ  ََ يحدي َو االح ََ  الح

 : مثّ ادخل فانرّب على القرب وُقل

مريِالحُمؤحِمن ََ َسِن اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَعبحُد الّصاِلُح الحُمطيُع هلِل َولَِرُسولِِه َواِل نَي َواْلَح
ِ َصلَّى هللُا َعَليحِهمح َوَسلََّم، اَلسَّالُم َعَليحَك َوَرْححَُة هللاِ  بَ رَكاتُُه َوَمغحِفَرتُُه وَ  واْلحَُسنيح

ِهُد هللاَ اَنََّك َمَضيحَت َعلى ما َمض َهُد و اُشح ى َوِرضحوانُهُ َوَعلى ُروِحَك َوَبَدِنَك، َاشح
جماِهُدوَن يف َسبيِل هللِا الحُمناِصُحوَن َلُه يف ِجهاِد اَعحدائِ  َُ رِيُّوَن َوالح ِه ِبِه الحَبدح

لِ  َرِة اَوح ََ هللاُ الحُمبالُِغوَن يف ُنصح ثَ َر يائِِه الّذابُّوَن َعنح َاِحبّائِِه َفَجزا َزاِء، َواَكح  اَفحَضَل اْلح
َتجاَب َلهُ  َعِتِه َواسح َزاِء، َواَوحىف َجزاِء َاَحد ممَّنح َوىف بِبَ ي ح فَ َر اْلح َزاِء، َواَوح  َدعحَوَتهُ َواَطاَ  اْلح

َهُد اَنََّك َقدح ابَلغحَت يف النَّ  جمحُهوِد، صيَحِة، َواَعحطَيحَت غُوالَة، اَمحرِِه َاشح َح ايََة احَل
ََ ِمنح جِ  نانِِه فَ بَ َعَثَك هللاُ يف الشَُّهداِء، َوَجَعَل ُروَحَك َمَع اَرحواِح السَُّعداِء، َواَعحطا
َرََ يف ِعلِّّينَي، َوَحَشَرََ َمَع ا لنَِّبّينَي اَفحَسَحها َمنحزاًِل َواَفحَضَلها ُغَرفاً، َوَرَفَع ذِكح

َهُد اَنََّك ملَح هتَِ وَ  ّديقنَي َوالشَُّهداِء َوالّصاِْلنَي َوَحُسَن اُولِئَك َرفيقاً، َاشح نح َوملَح الصِّ
َتِدايً اِبلّصاِْلنَي، َوُمتَّبِ  ِرََ ُمقح عاً لِلنَِّبّينَي، تَ نحُرلح، َواَنََّك َمَضيحَت َعلى َبصريَة ِمنح اَمح

 َ َنَك َوبَ نيح َننا َوبَ ي ح لِيائِِه يف َمنازِ َفَجَمَع هللُا بَ ي ح ُمحِبتنَي، فَِانَُّه اَرحَحُم  َرُسولِِه َواَوح َُ ِل الح
 الرّاِْحنَي.

أقول : ِمن املستحسن أن يُزار هبذه الّزايرة خلف القرب مستقبل القبلة كما قال 
الّشيخ يف الّتهذيب ، مثّ ادخل فانرّب على القرب وُقل وأنت مستقبل القبلة : 

لعّباس اَي َُّها الحَعبحُد الّصاِلُح، واعلم ايضاً اّن اىل ُهنا تنتهي زايرة ااَلسَّالُم َعَليحَك 
على الّرواية الّسالفة ولرن الّسيد ابن طاُوس والّشيخ املفيد وغريَها ذيلوها 
قائلني: مثّ اَنرف اىل عند الرّأس فصّل ركعتني مثّ صّل بعدَها ما بدا لك وادُ  

 :هللا كثرياً وُقل عقيب الرّكعات 



َهِد اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوال َتدَ ح ل يف هَذا الحَمراِن الحُمَررَِّم َوالحمَ  شح
َتُه، َوال َعيحبًا ِاالّ  الحُمَعظَِّم َذنحبًا ِااّل َغَفرحَتُه، َوال ََهًّا ِااّل فَ رََّجَتُه، َوال َمَرضًا ِااّل َشَفي ح

َتُه، َوال َُشحالً ِاالّ َجََ َستَ رحَتُه، َوال رِزحقاً  عحَتُه، َوال غائِباً ِاالّ َبَسطحَتُه، َوال َخوحفاً االّ آَمن ح
َتُه، َوال حاَجًة ِمنح َحواِئِج الدُّنحيا َواالحِخَرِة َلَك فيها ِرضىً  نَ ي ح  َوِلَ ِااّل َحَفظحَتُه َواَدح

َتها اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي.  فيها َصالٌح ِاالّ َقَضي ح

 : د اىل الّضريح فقف عند الّرجلني وُقلمثّ عُ 

ِل الحَعّباَس ابحَن اَمرِي الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعَليحكَ  اَي بحَن  اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااََب الحَفضح
المًا َواَقحَدِمِهمح اُياَنً وَ  ِهمح اَق حَومِ َسيِِّد الحَوِصّينَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن اَوَِّل الحَقوحِم ِاسح

َت هلِل َولَِرُسولِِه  َهُد َلَقدح َنَصحح الِم، َاشح سح َِ َوِطِهمح َعَلى االح ِبديِن هللِا، َوَاحح
ُخ الحُمواسي، فَ َلَعَن هللاُ اُمَّةً قَ تَ َلتحَك، َوَلَعَن هللاُ اُمَّةً ظَ  ََ خيَك فَِنعحَم االح ََ َلَمتحَك، َواِل

ُم ََ َتَحلَّتح ِمنحَك الح سح َوَلَعَن هللُا اُمًَّة اسح َِ الِم، فَِنعحَم ارَِم، َوان حتَ َهَرتح ُحرحَمَة االح
جميُب ِاىل  َُ ُخ الّداِفُع َعنح َاخيِه، الح ََ ُماِمي الّناِصُر َواالح َُ جماِهُد الح َُ الّصاِبُر الح

َزيِل َوالثَّناِء اْلحَ  رُهُ ِمَن الثَّواِب اْلح ََقكَ طاَعةِ َربِِّه، الرّاِغُب في ما َزِهَد فيهِ َغي ح  ميِل، َوَاْلح
لِي اِئَك َرغحَبًة يف هللاُ ِبَدَرَجِة آابِئَك يف َجّناِت النَّعيِم، اَللّ ُهمَّ ِايّن تَ َعرَّضحُت لِزايَرِة اَوح

اَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّ  ساِنَك، فََاسح د َوآلِِه َثواِبَك َوَرجاًء ِلَمغحِفَرِتَك َوَجزيِل ِاحح
ُبوَلًة َوَحيايت  هِبِمح دارّاً َوَعيحشي هِبِمح قارّاً، َوزايَريتالطّاِهريَن، َواَنح ََتحَعَل رِزحقي  هِبِمح َمقح

َقِلُب ِمنح زايَرِة مَ  َعلحين ممَّنح يَ ن ح َرمنَي، َواجح ين ِادحراَج الحُمرح شاِهِد هِبِمح طَيَِّبًة، َواَدحرِجح
راَن الذُّنُوِب  تَ وحَجَب ُغفح ِلحًا ُمنحِجحاً، َقِد اسح َف َوسَ َاِحّباِئَك ُمفح َر الحُعُيوِب وََكشح ت ح

ُل الحَمغحِفَرِة . ُل الت َّقحوى َواَهح  الحُرُروِب، اِنََّك اَهح

فاذا أردت وداعه فادُن من القرب الّشريف ووّدعه ِبا َورد يف رواية أيب ْحزة 
 الّثمال وذكره العلماء أيضاً :

تَ رحعيَك َواَق حرَأُ َعَليحَك اَلسَّ  تَ وحِدُعَك هللَا َوَاسح  َوِبَرُسولِِه َوِبِرتابِِه َوِبا الَم، آَمّنا اِبهللِ َاسح
تُ بحنا َمَع الّشاِهديَن، اَللّ ُهمَّ ال ََتحَعلحُه آخِ  ِد جاَء بِِه ِمنح ِعنحِد هللِا، اَللّ ُهمَّ فَاكح َر الحَعهح



َر ابحِن َاخي َرُسوِلَك َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه، َوارحزُقحين زِ  رَتَُه اََبدًا ما ايِمنح زايَريت قَ ب ح
َنُه وَ  ُشرحين َمَعُه َوَمَع آابئِِه يف اْلِناِن، َوَعرِّفح بَ يحين َوبَ ي ح َتين َواحح َ َرُسوِلَك اَب حَقي ح بَ نيح

لِياِئَك، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوتَ َوفَّين َعَلى االحُياِن ِبَك وَ  التَّصحديِق َواَوح
ئِمَِّة ِمنح ُولحِدِه َعَليحِهُم اِبَرُسوِلَك َوالحوِ  ََ لسَّالُم َوالحرَباَءِة اليَِة لَِعليِّ بحِن َايب طاِلب َواالح

، فَِايّن َقدح َرضيُت اي َريبِّ ِبذِلَك، َوَصلَّى هللاُ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُمَُ   مَّد.ِمنح َعُدوِِّهمح

 . ئتاء ما شمثّ ادُ  لنفسك والبويك وللمؤمنني واملسلمني واخِت من الّدع

أقول : يف رواية عن الّسجاد صلوات هللا وسالمه عليه قال : رحم هللا العّباس 
فلقد آثر وفدى أخاه بنفسه حىّت قطعت يداهُ فأبدله هللا عّزوجل هبما جناحني 
يطري هبما مع املالئرة يف اْلّنة كما جعل ْلعفر بن أيب طالب )عليهما السالم( 

لّشهداء (عند هللا تباَر وتعاىل منزلة يغبطه هبا َجيع اواّن للعّباس )عليه السالم
 يوم القيامة .

وروى اّن العّباس )عليه السالم( استشهد وله من الُعمر أربع وثالثون سنة واّن 
 اُّمه اّم البنني كانت ُترج لرثء العّباس )عليه السالم(واخوته اىل البقيع فتبري

انت اّم غرب البراء من املوال فقد كوتندب، فتُبري كّل من ُيّر هبا وال يست
البنني تُبري مروان بن اْلرم اذا مّر هبا وشاهد شُجوها وهو أكرب املعادين 
الل بيت الّرسول )صلى هللا عليه وآله وسلم(، ومن قول اّم البنني يف رثء أيب 

 الفضل العّباس وسائر ابنائها :

يحَدَر ُكّل لَيحث َوَوراُه ِمنح اَبحناِء حَ      لن ََّقدح اي َمنح رََاى الحَعّباَس َكرَّ َعلى ََجاهرِي ا
 ذي لََبدح 

بحلي اَماَل ِبرَأِسِه َضرحُب َويحلي َعلى شِ      اُنحِبئحُت اَنَّ ابحين ُاصيَب ِبرَأِسِه َمقحطُوَ  َيدح 
 الحَعَمدح 

 َلوح كاَن َسي حُفَك يف َيَديحَك َلما َدَن ِمنحُه َاَحدح 



 : وهلا ايضاً 

ُعَويّن َويحِك اُمَّ الحَبننيح ال   ُتذَكِّريين بِلُُيوِث الحَعرينح      َتدح

ُت َوال ِمنح بَننيح      كاَنتح بَ ُنوَن ِلَ اُدحعى هِبِمح  َبحح  َوالحيَ وحَم َاصح

 َقدح واَصُلوا الحَموحَت ِبَقطحِع الحَوتنيح      اَرحبَ َعٌة ِمثحُل ُنُسوِر الرُّّب

ِرحصاُن   َفُرلُُّهمح اَمحسى َصريعاً طَعنيح      َاشحالَءُهمح تَنازََ  اخلح

بَ ُروا ُينيح      اي لَيحَت ِشعحري اََكما َاخح ََ  اِبَنَّ َعّباساً َقطيُع الح

 اْلَمْطلَُب الثّاِلُث : في زياراِت الُحسين )عليه السالم( المخُصوصة :

 : وهي عديدة

ي النّصف منه ومن االُولى : ما يُزار بها )عليه السالم( في اّول رجب وف
 . شعبان

عن الّصادق )عليه السالم( قال : َمن زار اْلسني صلوات هللا عليه يف اّول 
من رجب غفر هللا له البّتة، وعن ابن ايب نصر قال : سألت الّرضا )عليه  يوم

السالم( : أّي االوقات أفضل أن تُزور فيه اْلسني )عليه السالم( ؟ قال : 
من شعبان . وهذه الّزايرة اليت سنذكرها هي على  الّنصف من رجب والّنصف

رأي الّشيخ املفيد والّسيد ابن طاُوس ُتّص اليوم االّول من رجب وليلة الّنصف 
من شعبان ولرن الّشهيد اضاف اليها اّول ليلة من رجب وليلة الّنصف منه 
ه ذوهناره، ويوم الّنصف من شعبان فعلى رأيه الّشريف يُزار )عليه السالم( هب

 الّزايرة يف سّتة أوقات .

وأّما صفة هذه الّزايرة فهي كما يلي : اذا أردت زايرته )عليه السالم( يف 
االوقات املذكورة فاغتسل والبس أطهر ثيابك وِقف على ابب قّبته مستقبل 
القبلة وسّلم على سّيدَن رسول هللا وعلّي امري املؤمنني وفاطمة واْلسن واْلسني 



 عليهم اَجعني، وسيأيت يف االستيذان لزايرة عرفة كيفّية واالئمة صلوات هللا
الّسالم عليهم )عليهم السالم( مثّ ادخل وِقف عند الّضريح املقّدس وُقل مائة 

بَ ُر مثّ ُقل :  مرّة : َاهللُ اَكح

لسَّالُم اَ اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي بحَن خاَتَِ النَِّبّينَي، 
سَّالُم َعَليحَك َعَليحَك اي بحَن َسيِِّد الحُمرحَسلنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي بحَن َسيِِّد الحَوِصّينَي، اَل

، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحنَ  َ بحَن َعِليِّ  فاِطَمَة اي ااب َعبحِدهللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي ُحَسنيح
سَّالُم َعَليحَك اَي اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َوِلَّ هللِا َوابحَن َولِيِِّه، اَل َسيَِّدِة ِنساِء الحعاَلمنَي،

ِتِه، اَل سَّالُم َعَليحَك َصِفيَّ هللِا َوابحَن َصِفيِِّه، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي ُحجََّة هللِا َوابحَن ُحجَّ
 َوابحَن َسفريِِه، اَلسَّالُم هللاِ  اَي َحبيَب هللِا وابحَن َحبيِبِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َسفريَ 

ي ْنح َِ طُوِر، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي واِرَث الت َّوحراِة َواالح ِل َعَليحَك اَي خازَِن الحِرتاَب الحَمسح
ِن، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َشريَك الحُقرحآِن، السَّالُم  َوالزَّبُوِر، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي اَمنَي الرَّْحح

َمِة َربِّ الحعاَلمنَي، اَلسَّالَعَليحَك  ُم اي َعُموَد الدِّيِن، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي ابَب ِحرح
بَ  َة َعَليحَك اَي ابَب ِحطَّة الَّذي َمنح َدَخَلُه كاَن ِمَن االحِمننَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َعي ح

َك اَي ثَر هللِا َوابحَن ثرِِه الُم َعَليح ِعلحِم هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َموحِضَع ِسرِّ هللِا، اَلسَّ 
رحواِح اّليت َحلَّتح ِبِفناِئَك َواَنخَ  ََ تح َوالحوِت حَر الحَموحُتوَر، اَلسَّالُم َعَليحَك َوَعلى االح

ِلَك، ابَِيب اَنحَت َواُّمي َونَ فحسي اي ااب َعبحِدهللِا َلَقدح َعظَُمِت الحُمصيَبةُ  َوَجلَِّت  ِبَرحح
الِم، فَ َلَعَن هللاُ اُمَّةً َاسََّستح اَ الرَّزِيَّ  سح َِ ِل االح ساَس الظُّلحِم ةُ ِبَك َعَليحنا َوَعلى ََجيِع اَهح

َل الحبَ يحِت، َوَلَعَن هللُا اُمًَّة َدفَ َعتحُرمح َعنح َمقاِمُرمح َواَزالَتح  َوحِر َعَليحُرمح اَهح ُرمح َعنح َواْلح
َهُد لََقِد ، ابَِيب اَنحَت َواُّمي َونَ فحسي ايَمراتِِبُرمح الَّيت َرت ََّبُرُم هللاُ فيها  ااب َعبحِدهللِا َاشح

الِئِق، َوَبَرتحُرُم السَّماُء َواالح  رحُض اقحَشَعرَّتح ِلِدماِئُرمح اَِظلََّة الحَعرحِش َمَع اَِظلَُّة اخلَح ََ
ِر، َصلَّى هللاُ َعَليحِه َعَدَد ما يف  ِناِن َوالحبَ رِّ َوالحَبحح ِعلحِم هللِا، لَب َّيحَك داِعَي  َوُسّراُن اْلح

، ف َ  ِتنحصاِرََ ِتغاثَِتَك َوِلساين ِعنحَد اسح بحَك َبَدين ِعنحَد اسح َقدح َاجاَبَك هللِا ِانح كاَن ملَح جيُِ
َهُد اَ  ُعواًل، َاشح ٌر قَ لحيب َوَْسحعي َوَبَصَري، ُسبححاَن َربِّنا ِانح كاَن َوعحُد َربِّنا َلَمفح نََّك طُهح

ر طاِهر ُمَطهَّر، َطُهرحَت َوَطُهَرتح ِبَك الحِبالُد َوَطُهَرتح اَرح طاِهٌر ُمطَ  ٌض هٌَّر ِمنح طُهح
ِل َوَدَعوحَت اِلَ  ِ  َوالحَعدح َهُد اَنََّك َقدح اََمرحَت اِبلحِقسح يحِهما، اَنحَت هِبا َوَطُهَر َحَرُمَك، َاشح



رحِض، اَنََّك ثُر هللاِ َواَنََّك صاِدٌق ِصّديٌق َصَدقحَت في ما َدَعوحَت اِلَيحِه، وَ  ََ  يف االح
ََ َرُسوِل هللِا َوَعنح اَبيَك اَمرِي الح  َهُد اَنََّك َقدح بَ لَّغحَت َعِن هللِا َوَعنح َجدِّ ُمؤحِمننَي َوَاشح

َتُه ُُمحِلصًا حَ  َت يف َسبيِل هللِا َوَعَبدح َت َوجاَهدح َسِن، َوَنَصحح ىّت َوَعنح َاخيَك اْلَح
ََ هللاُ َخي حَر َجزاِء الّساِبقنَي، َوَصلَّى هللاُ َعَليحكَ اَتيَك الحَيقنُي، فَ  ليماً، َجزا  َوَسلََّم َتسح

ِ الحَمظحُلوِم الشَّهيِد ا لرَّشيِد اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوَصلِّ َعَلى اْلحَُسنيح
َفُد ُمبارَكَ  قَتيِل الحَعرَباِت َوَاسرِي الحُرُرابِت، َصالًة َنِمَيًة زاِكَيةً  َعُد اَوَّهُلا َوال يَ ن ح ًة َيصح

اَلمنَي آِخرُها، اَفحَضَل ما َصلَّيحَت َعلى َاَحد ِمنح اَوحالِد اَنحِبياِئَك الحُمرحَسلنَي اي اِل َه الحع
. 

مثّ قّبل الّضريح وضع خّدَ االُين عليه مثّ االيسر مثّ طف حول الّضريح وقّبله 
سني د )رْحه هللا( : مثّ امض اىل ضريح علّي بن اْلمن جوانبه االربعة وقال املفي

 : )عليه السالم( وِقف عليه وُقل

ا اَلسَّالُم َعَليحكَ  َبيُب الحُمَقرَُّب َوابحَن َرُيح ّديُق الطَّيُِّب الزَِّكيُّ اْلح نَِة َرُسوِل اَي َُّها الصِّ
َرَم َمقاَمَك َوبَ رَكاهللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك ِمنح َشهيد ُُمحَتِسب َوَرْححَُة هللِا  تُُه، ما اَكح

ََقكَ  َزَل َثواَبَك، َوَاْلح َهُد َلَقدح َشَرَر هللاُ َسعحَيَك َوَاجح َقَلَبَك، َاشح َرَف ُمن ح اِبلذِّرحَوِة  َوَاشح
نح قَ بحُل الحعالَِيِة، َحيحُث الشََّرُف ُكلُّ الشَّرِف َويف الحُغَرِف الّساِمَيِة َكما َمنَّ َعَليحَك مِ 

َس َوَطهََّرُهمح َتطحهَوَجعَ  ُهُم الّرِجح ِل الحبَ يحِت الَّذيَن اَذحَهَب هللُا َعن ح رياً، َلَك ِمنح اَهح
َفعح اَي َُّها السَّيِّ  ُد الطّاِهُر ِاىل َصَلواُت هللِا َعَليحَك َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه َورِضحوانُُه، فَاشح

ري َوَُتح  ثحقاِل َعنح َظهح ََ  َوُخُضوعي َلَك فيِفها َعيّن َوارحَحمح ُذّل َربَِّك يف َح ِّ االح
 َولِلسَّيِِّد اَبيَك َصلَّى هللاُ َعَليحُرما.

 مثّ انرب على القرب وقل :

َعدَُكمح َكما َاسح  َعَد ِبُرمح، زاَد هللاُ يف َشَرِفُرمح يف االحِخرَِة َكما َشرََّفُرمح يف الدُّنحيا، َواَسح
َهُد اَنَُّرمح اَعحالُم  َةُ َوَاشح  . هللِا َوبَ رَكاتُهُ  الّديِن َوُْنُوُم الحعاَلمنَي، َواَلسَّالُم َعَليحُرمح َوَرْحح

 مثّ توّجه اىل الّشهداء وقل :



اَنحصاَر اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَنحصاَر هللِا َواَنحصاَر َرُسولِِه َواَنحصاَر َعِلّي بحِن َايب طاِلب وَ 
َسِن َواْلحُ  َهُد اَنَُّرمح َقدح فاِطَمَة َواَنحصاَر اْلَح الِم، اَشح سح َِ ِ َواَنحصاَر االح ُتمح هلِل  َسنيح َنَصحح

َزاِء، فُ زح  ِلِه اَفحَضَل اْلح الِم َواَهح سح َِ َُتح يف َسبيِلِه َفَجزاُكُم هللُا َعِن االح َُتح َوهللِا َوجاَهدح
َتين ُكنحُت َمَعُرمح فَاَُفوَز فَ وحزاً َعظيماً، اَ  ياٌء ِعنحَد شح فَ وحزًا َعظيماً، اي لَي ح َهُد اَنَُّرمح َاحح

َهُد اَنَُّرُم الشَُّهداُء َوالسَُّعداُء َواَنَُّرُم الحفائِزُوَن يف َدرَ  جاِت َربُِّرمح تُ رحَزُقوَن، َاشح
َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه.  الحُعلى، واَلسَّالُم َعَليحُرمح َوَرْحح

خوانك سك ولوالديك والمّث ُعد اىل عند الرّأس َفَصلِّ صالة الّزايرة وادُ  لنف
املؤمنني، واعلم اّن الّسيد ابن طاُوس)رْحه هللا( قد أورد زايرة لعلّي االكرب 
والّشهداء قّدس هللا أرواحهم تشتمل على أْسائهم وقد أعرضنا عن ذكرها 

 لطوهلا واشتهارها .

 . الثّانية : زيارة النّصف من رجب

دس سرَها()رْحه هللا( يف املزار وهي زايرة اُخرى غري ما مّر ، أوردها املى)ق
ابلغفيلة لغفلة  (للّنصف من رجب خاّصة ويسّمى )أي الّنصف من رجب

عاّمة الّناس عن فضله، فاذا أردت ذلك وأتيت الّصحن فادخل أي ادخل 
 : الّروضة وكرّب هللا تعاىل ثالثً وِقف على القرب وُقل

َوَة هللِا، اَلسَّ اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي آَل هللِا، اَلسَّالُم  الُم َعَليحُرمح اي ِخيَ َرَة َعَليحُرمح اي َصفح
هللِا ِمنح َخلحِقِه، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي ساَدَة الّساداِت، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي لُُيوَث 

ِ، ْلحُ الحغاابِت، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي ُسُفَن النَّجاِة، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا ا َسنيح
نحِبياِء َوَرْححَةُ هللاِ َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَليح  ََ َك اي واِرَث اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث ِعلحِم االح

َوِة هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث نُوح َنيبِّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي و  اِرَث آَدَم َصفح
اعيَل َذبيِح هللِا، اَلاِبحراهيَم َخليِل هللِا، اَلسَّ  سَّالُم َعَليحَك اي الُم َعَليحَك اي واِرَث ِاْسح

َك واِرَث ُموسى َكليِم هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث عيسى ُروِح هللِا، اَلسَّالُم َعَليح 
ُم الاي واِرَث ُُمَمَّد َحبيِب هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن ُُمَمَّد الحُمصحطَفى، اَلسَّ 

راِء، اَلسَّ  الُم َعَليحَك َعَليحَك اَي بحَن َعِليِّ الحُمرحَتضى، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن فاِطَمةَ الزَّهح



 اي اَي بحَن َخدجَيَة الُرربى، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َشهيُد ابحَن الشَّهيِد، اَلسَّالُم َعَليحكَ 
، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة اي َوِلَّ هللِا َوابحَن َولِيِّهِ  قَتيُل ابحَن الحَقتيِل ،اَلسَّالُم َعَليحكَ 

َت الصَّالَة َوآتَ يحَت الزَّك َهُد اَنََّك َقدح اََقمح ِتِه َعلى َخلحِقِه، َاشح اَة َواََمرحَت هللِا َوابحَن ُحجَّ
تَ  َهُد عَ  اِبلحَمعحُروِف َونَ َهيحَت َعنح الحُمنحَرِر، َوُرزِئحَت ِبواِلديَك َوجاَهدح ، َوَاشح ََ ُدوَّ

واَب، َواَنََّك َحبيُب هللِا َوَخليُلُه َوَْنيُبُه وَ  َمُع الحَرالَم َوتَ ُردُّ اْلَح َصِفيُُّه َوابحُن اَنََّك َتسح
تاقاً َفُرنح ل َشفيعاً ِاىل هللِا اي  َسيِّدي َصِفيِِّه، اي َموحالَي َوابحَن َموحالَي، ُزرحُتَك ُمشح

ِفُع ِاىَل  َتشح ََ َسيِِّد النَِّبّينَي، َوأِببيَك َسيِِّد الحَوصِ  َوَاسح ّينَي، َواِبُمَِّك فاِطَمَة هللِا ِِبَدِّ
 سالِبيَك َسيَِّدِة ِنساِء الحعاَلمنَي، َاال َلَعَن هللاُ قاتِليَك َوَلَعَن هللاُ ظاِلميَك َوَلَعَن هللاُ 

ُُمَمِّد َوآلِِه الطَّيِّبنَي  َعلى َسيِِّدَنَوُمبحِغضيَك ِمَن االحوَّلنَي َواالحِخريَن، َوَصلَّى هللُا 
 الطّاِهريَن.

مّث قّبل القرب الطّاهر وتوّجه اىل قرب علّي بن اْلسني )عليهما السالم( فزره 
 وُقل:

، ِايّن اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَي َوابحَن َموحالَي، َلَعَن هللاُ قاتِليَك َوَلَعَن هللاُ ظاِلميكَ 
، َوالسَّالُم َعَليحَك  هللِا ِبزايرَِتُرمح َوِبََحبَِّتُرمح َواَبَ رَُأ ِاىَل هللِا ِمنح اَعحدائِ اَتَ َقرَُّب ِاىَل  ُرمح

َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه.  اي َموحالَي َوَرْحح

 :مثّ امض اىل قُبور الّشهداء رضوان هللا عليهم، فاذا بلغتها فقف وُقل

نيَخِة بِ 
ُ
رحواِح امل ََ ِ َعلَ اَلسَّالُم َعَلى االح يحِه اَلسَّالُم، اَلسَّالُم َقربحِ َايب َعبحِدهللِا اْلحَُسنيح

ِديُّوَن، اَلسَّالُم َعَليحُرمح   اي َعَليحُرمح اي طاِهريَن ِمَن الدََّنِس، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي َمهح
افِّنَي ِبُقُبورُِكمح  َجحَعنَي، ََجََعَنا هللاُ اَ  اَبحراَر هللِا، اَلسَّالُم َعَليحُرمح َوَعَلى الحَمالِئَرِة اْلح

َِتِه َوحَتحَت َعرحِشِه اِنَّهُ اَرحَحُم الرَّاِْحنَي، َواَلسَّال تَ َقرِّ َرْحح َُة َوِااّيُكمح يف ُمسح ُم َعَليحُرمح َوَرْحح
 هللِا َوبَ رَكاتُُه .



مّث امض اىل حرم العّباس بن امري املؤمنني )عليهما السالم( فاذا بلغته فِقف 
ىل آخر ما سبق ا َسالُم هللِا َوَسالُم َمالِئَرِتِه الحُمَقرَّبنيَ  : ّبته وُقلعلى ابب ق
 من زايرته.

 . الثّالثة : زيارة النّصف من شعبان

اعلم انّه قد وردت أحاديث كثرية يف فضل زايرته يف الّنصف من شعبان 
 نويرفيها فضاًل اهّنا رويت بعّدة اسناد معتربة عن االمام زين العابدين وع

االمام جعفر الّصادق )عليهما السالم( قاال : من أحّب أن يصافحه مائة 
وأربعة وعشرون ألف نيّب فليزر قرب أيب عبد هللا اْلسني بن علي  ألف نيبّ 

)عليهما السالم( يف الّنصف من شعبان فاّن أرواح الّنبّيني )عليهم السالم( 
صافحوه ومنهم ح هؤالء و يستأذنون هللا يف زايرته فيؤذن هلم، فطوّب ملن صاف

وُمّمد صّلى  َخسة اولو العزم من الّرسل هم نوح وابراهيم وُموسى وعيسى
 . هللا عليه وآله وعليهم اَجعني

قال الرّاوي : قلنا له ما معىن اول العزم؟ قال : بعثوا اىل شرق االرض وغرهبا 
ه )عليه لزايرتجّنها وانسها. وقد وردت فيه زايراتن ، فاالوىل هي ما أوردَنه 

السالم( يف أّول يوم من رجب، والثّانية ما رواه الّشيخ الرفعمي يف كتاب 
البلد االمني عن الّصادق )عليه السالم( وهي كما يلي : تِقف عند قربه وتُقول 

: 

ُد هللِ الحَعِليِّ الحَعظيِم َوالسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَعبحُد الّصاِلُح الزَّكيُّ اُ  َمح وِدُعَك َشهاَدًة َاْلح
َهُد اَنََّك قُِتلحَت َوملَح َتَُ  تح َبلح ِبَرجاِء ِميّن َلَك تُ َقرُِّبين اِلَيحَك يف يَ وحِم َشفاَعِتَك، َاشح

َتَدى الطّالُِبوَن اِلَيحَك، وَ  َهُد َحياِتَك َحِيَيتح قُ ُلوُب شيَعِتَك، َوِبِضياِء نُوِرََ اهح َاشح
ُه هللِا الَّذ اَنََّك نُوُر هللِا الَّذي ملَح  ِلكح َوال يُطحَفأح َوال يُطحَفُأ اََبداً، َواَنََّك َوجح ي ملَح يَ هح

ََرَم َحَرُمَك، َوهَذا الح  َهُد اَنَّ هِذِه الت ُّرحبََة تُ رحبَ ُتَك، َوهَذا اْلح َلُك اََبداً، َواَشح َمصحرََ  يُ هح
ََ َوال َمغحُلوَب وَ  ََ َمصحرَُ  َبَدِنَك ال َذليَل َوهللِا ُمِعزُّ ، هِذِه َشهاَدٌة ل هللِا َنِصُر

َُة هللِا َوبَ َر  َرِتَك، َوالسَّالُم َعَليحُرمح َوَرْحح ََ ِاىل يَ وحَم قَ بحِض رُوحي حِبَضح  كاتُُه .ِعنحَد



 . الّرابِعةُ : زيارة ليالي القدر

اعلم اّن االحاديث كثرية يف فضل زايرة اْلسني )عليه السالم( يف شهر رمضان 
ل ليلة منه وليلة الّنصف منه وآخر ليلة منه ويف ُخصوص ليلة وال سّيما يف أوّ 

القدر . وروي عن االمام ُمّمد الّتقي )عليه السالم( قال : من زار اْلسني 
)عليه السالم( ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان وهي الّليلة اّليت يرجى أن 

ة وعشرين ألف ح أربعترون ليلة القدر وفيها يُفَرُق ُكلُّ اَمحر َحريم، صافحه ُرو 
نيّب كّلهم يستأذن هللا يف زايرة اْلسني )عليه السالم( يف تلك الّليلة، ويف 
حديث معترب آخر عن الّصادق )عليه السالم( : اذا كان ليلة القدر وَندى 
مناد من الّسماء الّسابعة من بطنان العرش اّن هللا عّزوجل قد غفر ملن أتى قرب 

ويف رواية اّن من كان عند قرب اْلسني )عليه السالم(  اْلسني )عليه السالم( .
ليلة القدر يصّلي عنده ركعتني أو ما تيّسر له وسأل هللا اْلّنة واستعاذ به من 

 الّنار أعطاه هللا ما سأل واعاذه هللا ممّا استعاذ منه .

وروى ابن قولويه عن الّصادق )عليه السالم( اّن من زار قرب اْلسني بن علي 
)عليهما السالم( يف شهر رمضان ومات يف الطّريق مل يعرض ومل ُياسب وقيل 
له ادخل اْلّنة آمناً، واّما االلفاظ اّليت يُزار هبا اْلسني )عليه السالم( يف ليلة 
القدر فهي زايرة أوردها الّشيخ واملفيد وُمّمد بن املشهدي وابن طاُوس 

ين أي عيد ّصوها هبذه الّليلة وابلعيدوالّشهيد )رْحهم هللا( يف كتب الّزايرة وخ
 الفطر وعيد االضحى .

وروى الّشيخ ُمّمد ابن املشهدي ابسناده املعتربة عن الّصادق )عليه السالم( 
قال : اذا أردت زايرته )عليه السالم( فأت مشهده املقّدس بعد أن تغتسل 

ة بني  لوتلبس أطهر ثيابك فاذا وقفت على قربه فاستقبله بوجهك واجعل القب
 كتفيك وُقل :

اَي بحَن اَمرِي الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم  اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحكَ 
ديَقِة الطّاِهَرِة فاِطَمَة َسيَِّدِة ِنساِء الحعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعلَ  يحَك اي َعَليحَك اَي بحَن الصِّ



َت الصَّ َموحالَي ااب َعبحِدهللِا  َهُد اَنََّك َقدح اََقمح الَة َوآتَ يحَت َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، َاشح
تِِه الزَّكاَة َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف َونَ َهيحَت َعِن الحُمنحَرِر، َوتَ َلوحَت الحِرتاَب َحقَّ ِتالوَ 

ذى يف َجنحبِ  ََ َت يف هللاِ َحقَّ ِجهاِدِه َوَصبَ رحَت َعَلى االح ََ هِ َوجاَهدح  ُُمحَتِسباً َحىّت اات
ََ َوالَّذيَن َخَذُلوََ َوالَّذيَن قَ تَ ُلو  َهُد اَنَّ الَّذيَن خاَلُفوََ َوحاَربُو ََ الحَيقنُي، َاشح
ّمي َوَقدح خاَب َمِن اف حَِتى، َلَعَن هللُا الظّاِلمنيَ  َُ  َملحُعونُوَن َعلى ِلساِن النَّيبِّ االح

وَّلنَي َواالحخِ  ََ ليَم، اَتَ ي حُتكَ َلُرمح ِمَن االح ََ  اي َموحالَي ريَن َوضاَعَف َعَليحِهُم الحَعذاَب االح
عحداِئَك،  ََ لِياِئَك ُمعاِداًي اِل وح ََ اَي بحَن َرُسوِل هللِا زائِرًا عارِفًا حِبَقَِّك ُموالِيًا اِل

فَ  َُدى اّلذي أَنحَت َعَليحِه، عارِفاً ِبَضاللَِة َمنح خاَلَفَك، فَاشح تَ بحِصراً اِبهلح  ل ِعنحَد عح ُمسح
 َربَِّك.

 : مثّ انرّب على القرب وقّبله وضع خّدَ عليه مثّ اَنرف اىل عند الرّأس وقل

يِِّب اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة هللِا يف اَرحِضِه َوَْسائِِه، َصلَّى هللُا َعلى ُروِحَك الطَّ 
ََ الطّاِهِر، َوَعَليحَك السَّالُم اي َموحالَي َوَرْححَ   . اتُهُ ُة هللِا َوبَ رَكَوَجَسِد

مّث انرّب على القرب وقّبله وضع خّدَ عليه مّث اَنرف اىل عند الرّأس فصّل 
ركعتني للّزايرة وصّل بعدَها ما تيّسر مّث حتول اىل عند الّرجلني وُزر علّي بن 

اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَي َوابحَن َموحالَي  : اْلسني )عليهما السالم( وُقل
َف َعَليحِهُم ُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، َلَعَن هللاُ َمنح ظََلَمَك، َوَلَعَن هللاُ َمنح قَ تَ َلَك، َوضاعَ َوَرْححَ 

ليَم، وادُ  ِبا تريد مّث ُزر الّشهداء منحرفًا من عند الّرجلني اىل  ََ الحَعذاَب االح
ّديُقوَن، اَلسَّالُم عَ  يحُرمح اَي َُّها الشَُّهداُء لَ القبلة فُقل : اَلسَّالُم َعَليحُرمح اَي َُّها الصِّ

ذى يف  ََ َُتح يف َسبيِل هللِا َوَصبَ رحَُتح َعَلى االح َهُد اَنَُّرمح جاَهدح َجنحِب  الّصاِبُروَن، َاشح
ياٌء عِ  َهُد اَنَُّرمح َاحح ُتمح هلِل َولَِرُسولِِه َحىّت ااتُكُم الحَيقنُي، اَشح نحَد رَبُِّرمح هللِا، َوَنَصحح

ُمحِسننَي، َوَجََ تُ رحَزُقوَن، َفجَ  َُ ِلِه اَفحَضَل َجزاِء الح الِم َواَهح سح َِ َننا زاُكُم هللاُ َعِن االح َع بَ ي ح
َنُرمح يف َُمَلِّ النَّعيِم مّث امض اىل مشهد العّباس بن امري املؤمنني  فاذا  8َوبَ ي ح
َك اَي َُّها يح وقفت عليه فُقل : اَلسَّالُم َعَليحَك اي بحَن اَمرِي الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعلَ 

َت َوصَ  َت َوَنَصحح َهُد اَنََّك َقدح جاَهدح بَ رحَت الحَعبحُد الّصاِلُح الحُمطيُع هلِل َولَِرُسولِِه، َاشح



َقَ  وَّلنَي َواالحِخريَن َوَاْلح ََ ََ الحَيقنُي، َلَعَن هللاُ الظّاِلمنَي َلُرمح ِمَن االح َِ َحىّت اات ُهمح ِبَدرح
حيِم،  يف مسجده ما تشاء وانصرف .مثّ صّل تطّوعاً  اْلَح

 . الخاِمسة : زيارة الُحسين )عليه السالم( في عيدي الفطر واالضحى

بسند معترب عن الّصادق )عليه السالم( قال : من زار قرب اْلسني )عليه 
السالم( ليلة من ثالث ليال غفر هللا له ما تقّدم من ذنبه وما أتّخر ، ليلة 

 صف من شعبان، ويف رواية معتربة عن موسىالفطر وليلة االضحى وليلة النّ 
بن جعفر )عليهما السالم( قال : ثالث ليال من زار فيها اْلسني )عليه 
السالم( غفر له ما تقّدم من ذنبه وما أتّخر، ليلة الّنصف من شعبان، والّليلة 
الثّالثة والعشرون من رمضان، وليلة العيد أي ليلة عيد الفطر . وعن الّصادق 

السالم( قال : من زار اْلسني بن علي )عليهما السالم( ليلة الّنصف )عليه 
من شعبان وليلة الفطر وليلة عرفة يف سنة واحدة كتب هللا له ألف حّجة 
 مربورة وألف عمرة متقّبلة وقضيت له ألف حاجة من حوائج الّدنيا واالخرة .

قام هبا ء وأوعن الباقر )عليه السالم( قال : من ابت ليلة عرفة أبرض كربال
حىّت يعّيد وينصرف وقاه هللا شّر سنته . واعلم اّن العلماء قد أوردوا هلذين 
العيدين الّشريفني زايرتني إحداَها ما مضت من الّزايرة يف ليال القدر، والثّانية 
هي ما يلي، والّزايرة الّسابقة يُزار هبا على ما يظهر من كلماهتم يف يومي 

ة ُتّص ليلتهما ، قالوا: اذا أردت زايرته يف الّليلتني العيدين وهذه الّزاير 
املذكورتني فِقف على ابب القّبة الطّاهرة وارِم بطرفك َنو القرب مستأذَنً فُقل 

: 

ََ َوابحُن اََمِتكَ  ََ َوابحُن َعبحِد ليُل اي َموحالَي اي ااب َعبحِدهللِا اي بحَن َرُسوِل هللِا َعبحُد  الذَّ
َ َيَديحَك، وَ  ََ مُ بَ نيح ، َوالحُمعحَِتُِف حِبَقَِّك جاَء ِرََ َتجريًا ِبَك الحُمَصغَُّر يف ُعُلوِّ َقدح سح

اًل ِاىَل هللِا َتعاىل ِبَك، أَاَدحُخلُ  هاً ِاىل َمقاِمَك ُمتَ َوسِّ  اي قاِصداً ِاىل َحَرِمَك، ُمتَ َوجِّ
ُمحِدقنيَ َموحالَي أَاَدحُخُل اي َوِلَّ هللِا أَاَدحُخُل اي َمالِئَرةَ هللِا  َُ ََرِم الحُمقيمنَي  الح هِب َذا اْلح

َهِد.  يف ه ذا الحَمشح



فان خشع قلبك ودمعت عينك فادخل وقدّم رجلك اليمىن على اليسرى 
ِم هللِا َواِبهلِل َويف َسبيِل هللِا َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل هللِا، اَللّ ُهمَّ  : وُقل  اَنحزِلحين ُمن حَزالً ِبسح

ُر الحُمنحزِلنيَ ُمبارَكًا َواَنحَت  ُد هلِل َكثري  :(مّث ُقل) ،َخي ح َمح بَ ُر َكبريًا َواْلح اً َاهلُل اَكح
َحِد،  ََ ُد هلِل الحَفرحِد الصََّمِد الحماِجِد االح َمح رًَة َوَاصياًل، َواْلح َوُسبححاَن هللِا ُبرح

ِل الحَمّناِن الحُمَتَطوِِّل اْلَّناِن، الَّذي ِمنح َتَطوُّلِِه َسهَّ   ل زايَرَة َموحالَي لَ الحُمتَ َفضِّ
ُفوعاً، َبلح تَ  سانِِه، َوملَح جَيحَعلحين َعنح زايَرتِِه مَمحُنوعاً َوال َعنح ِذمَِّتِه َمدح  َطوََّل َوَمَنَح،ابِِحح

 مثّ ادخل فاذا توّسطت فقم حذاء القرب ُبضو  وبراء وتضرّ  وُقل :

َوِة هللِا،   نُوح اَمنِي هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرثَ اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث آَدَم َصفح
يِم اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث اِبحراهيَم َخليِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث ُموسى َكل

هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث عيسى ُروِح هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث ُُمَمَّد 
ِة هللِا، اَلسَّالُم َليحِه َوآلِِه َحبيِب هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث َعِليِّ ُحجَّ َصلَّى هللاُ عَ 

، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي ثَر هللِا َوابحَن ثرِ  ِه َوالحوِت حَر َعَليحَك اَي َُّها الحَوِصيُّ الحبَ رُّ الحتَِّقيُّ
َت الصَّ  َهُد اَنََّك َقدح اََقمح لحَمعحُروِف َونَ َهيحَت الَة َوآتَ يحَت الزَّكاَة َواََمرحَت ابِ الحَموحُتوَر، اَشح

تُبيَح َحَرُمَك َوقُِتلحَت مَ  َت يف هللِا َحقَّ ِجهاِدهِ َحىّت اسح ظحُلوماً َعِن الحُمنحَرِر، َوجاَهدح
. 

 : مثّ قم عند رأسه خاشعاً قلبك دامعة عينك مثّ قل

، اَلسَّالُم َعَليحَك اي لسَّالُم َعَليحَك اي بحَن َرُسوِل هللاِ اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا، اَ 
راِء َسيَِّدِة ِنساِء الح  عاَلمنَي، بحَن َسيِِّد الحَوِصّينَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن فاِطَمَة الزَّهح

َهُد اَنََّك ُكنحَت نُور  ِلمنَي، اي َموحالَي َاشح  يف اً اَلسَّالُم َعَليحَك اي َبَطَل الحُمسح
اِسها َوملَح  اِهِليَُّة ابَِْنح َك اْلح سح رححاِم الحُمَطهََّرِة، ملَح تُ َنجِّ ََ صحالِب الّشاُِمَِة َواالح ََ  االح
لِ  َهُد اَنََّك ِمنح َدعائِِم الّديِن َواَرحكاِن الحُمسح هلَِّماِت ثِياهِبا، َوَاشح َك ِمنح ُمدح منَي تُ لحِبسح

َهُد  ماُم الحبَ رُّ التَِّقيُّ الرَِّضيُّ الزَّكِ َوَمعحِقِل الحُمؤحِمننَي، َواَشح َِ ادي اَنََّك االح يُّ اهلح
ُدى، َوالحُعروَ  ََ َكِلَمُة الت َّقحوى َواَعحالُم اهلح َهُد اَنَّ االحئِمََّة ِمنح ُولحِد ِديُّ، َوَاشح ُة الحَمهح

نحيا . ِل الدُّ  الحُوثحقى َواْلحُجَُّة َعلى اَهح



 : مثّ انرّب على القرب وُقل

، َواَنَ  ِاَنّ   ِبُرمح هلِل َوِاَّن اِلَيحِه راِجُعوَن، اي َموحالَي اَََن ُموال ِلَولِيُِّرمح َوُمعاد لَِعُدوُِّكمح
، ُموِقٌن ِبَشراي ِِع ديين َوَخواتيِم َعَملي، َوقَ لحيب ِلَقلحِبُرمح سِ  لحٌم ُمؤحِمٌن َوابِِايِبُرمح

رُِكمح ُمتَّبِ ٌع، اي َموحالَي اَ   َواَمحرى مح ََ ُتَك خائِفًا َفآِميّن، َواَتَ ي ح اِل َتجرياً تَ ي ح ُتَك ُمسح
ُتَك َفقرياً فَاَغحِنين َسيِّدي َوَموحالَي اَنحَت َموحالَي ُحجَّةُ هللاِ  َلحِق  فََاِجرحين، َواَتَ ي ح َعَلى اخلح
َهُد خِ َاَجحَعنَي، آَمنحُت ِبِسرُِّكمح َوَعالنَِيِتُرمح َوِبظاِهرُِكمح َوابِطِنُرمح َواَوَِّلُرمح َوآ ، َوَاشح رُِكمح

َمِة َوالحَموحِعظَِة اْلحَ  رح َسَنِة، اَنََّك الّتال ِلِرتاِب هللِا َواَمنُي هللِا الّداعي ِاىَل هللِا اِبْلِح
 َلَعَن هللاُ اُمًَّة ظََلَمتحَك، َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة ْسََِعتح ِبذِلَك فَ َرِضَيتح ِبِه .

 : ت فُقلمثّ صّل عند الرّأس ركعتني فاذا سّلم

ََ ال َشريَك َلَك، فَِانَّ  َد ُت َوحح ُه اَللّ ُهمَّ ِايّن َلَك َصلَّيحُت َوَلَك رََكعحُت َوَلَك َسَجدح
نََّك اَنحَت هللُا ال اِل َه ااّل اَنحَت، ََ  ال ََتُوُز الصَّالُة َوالرُُّكوُ  َوالسُُّجوُد ِااّل َلَك اِل

 َوالتَِّحيَِّة َوارحُددح د َواَبحِلغحُهمح َعيّن اَفحَضَل السَّالمِ اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّ 
َعتاِن َهِديٌَّة ِميّن ِاىل َسيِِّدي اْلحُسَ  ُهُم السَّالَم، اَللّ ُهمَّ َوهااتِن الرَّكح ِ بحِن َعَليَّ ِمن ح نيح

ِرين َعليحِهما قَ َعِليِّ َعَليحِهما السَّالمُ اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوَعَليحِه، َوت َ  ب َّلحُهما ِميّن َواجح
 اَفحَضَل اََملي َوَرجائي فيَك َويف َولِيَِّك اي َوِلَّ الحُمؤحِمننَي .

 : مثّ انرّب على القرب وقّبله وُقل

ِ بحِن َعِليِّ اَلحَمظحُلوِم الشَّهيِد، قَتيِل الحَعرَباِت َوَاسريِ   الحُرُرابِت، اَلسَّالُم َعَلى اْلحَُسنيح
َهُد اَنَُّه َولِيَُّك َوابحُن َولِيَِّك َوَصِفيَُّك الثّائُِر حِبَقَِّك، اَ اَل َتُه ِبَرراَمِتَك لّ ُهمَّ ِايّن َاشح َرمح كح

رَ  َت َلُه اِبلشَّهاَدِة، َوَجَعلحَتُه َسيِّدًا ِمَن الّساَدِة َوقاِئدًا ِمَن الحقاَدِة، َواَكح َتُه َوَخَتمح مح
نحِبياِء، َوَجَعلحَتُه ُحجًَّة َعلى خَ ِبطيِب الحوالَدِة َواَعحطَي ح  ََ لحِقَك ِمَن َتُه َمواريَث االح

َجَتُه فيَك َحىتَّ  ِصياِء، فَاَعحَذَر يف الدُّعاِء، َوَمَنَح النَّصيَحَة، َوبََذَل ُمهح وح ََ  االح
َرِة الضَّالَلِة، َوَقدح َتواَزَر َعَليحِه َمنح  َهاَلِة َوَحي ح ََ ِمَن اْلح َقَذ ِعباَد تَ ن ح نحيا غَ  اسح رَّتحُه الدُّ

َخَ  نَِبيَّ  َخَطَك َوَاسح دحىن، َوتَ َرّدى يف َهواُه َواَسح ََ َك َوابَ  َحظَُّه ِمَن االحِخَرِة اِبالح



تَ وحِجبنَي الّنارَ  وحزاِر الحُمسح ََ قاِق َوالنِّفاِق َوَْحََلَة االح ََ اُوحل الشِّ ، َواَطاَ  ِمنح ِعباِد
ِبر ال أَتُخُذُه يف َفجاَهَدُهمح فيَك صاِبراً ُُمحَتسِ  َر ُمدح ِبالً َغي ح هللِا َلوحَمةُ الئِم َحىّت  باً ُمقح

ُهمح َلعحناً َوبيالً َوعَ  تُبيَح َحرُيُُه، اَللّ ُهمَّ الحَعن ح ذِّب حُهمح َعذاابً ُسِفَك يف طاَعِتَك َدُمُه َواسح
 اَليماً .

 مّث اعطف على علي بن اُْلسني )عليهما السالم( وهو عند رجل اْلسني
 : )عليه السالم( وُقل

يحَك اي بحَن اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي بحَن َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعلَ 
الُم َعَليحَك خاَتَِ النَِّبّينَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ابحَن فاِطَمَة َسيَِّدِة ِنساِء الحعاَلمنَي، اَلسَّ 

َت َواُّمي لحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَمظحُلوُم الشَّهيُد، ابَِيب اَنح اي بحَن اَمرِي ا
َت َسعيداً َوقُِتلحَت َمظحُلوماً َشهيداً .  ِعشح

اَلسَّالُم َعَليحُرمح اَي َُّها  : مّث اَنرف اىل قبور الّشهداء رضي هللا عنهم وُقل
قحىَب الّداِر، ابَِيب اَن حُتمح ُم َعَليحُرمح ِبا َصبَ رحَُتح فَِنعحَم عُ الّذابُّوَن َعنح تَ وححيِد هللِا، اَلسَّال

مّث امِض اىل مشهد العبّاس بن علّي )عليهما  َواُّمي فُ زحَُتح فَ وحزًا َعظيماً،
ُد الّصاِلُح اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَعبح السالم(وقف على ضرُيه الّشريف وُقل : 

دِّيُق الحُمواس َهُد اَنََّك آَمنحَت اِبهلِل َوَنَصرحَت ابحَن َرُسوِل هللاِ َوالصِّ ، َوَدَعوحَت ي، َاشح
سَّالِم، مثّ ِاىل َسبيِل هللِا َوواَسيحَت بِنَ فحِسَك، فَ َعَليحَك ِمَن هللِا اَفحَضُل التَِّحيَِّة َوال
 َعَليحَك اي مُ انرّب على القرب وُقل : ابَِيب اَنحَت َواُّمي اي َنِصَر ديِن هللِا، اَلسَّال

ِ الشَّهيِد، َعَليحكَ  ّديِق، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َنِصَر اْلحَُسنيح ِ الصِّ  ِميّن َنِصَر اْلحَُسنيح
ه السالم( ركعتني مثّ صّل عند رأسه )علي السَّالُم ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّيحُل َوالنَّهاُر،

َصلَّيحُت  ء اَللّ ُهمَّ ِاينّ وُقل ما قلت عند رأس اْلسني )عليه السالم(أي ادُ  بدعا
مّث ارجع اىل مشهد اْلسني )عليه السالم(واقم عنده ما أحببت االّ   ... اخل

انّه يستحّب أن ال َتعله موِضع مبيتك، فاذا أردت وداعه فُقم عند الرّأس 
 وأنت تبري وتُقول :



ِرفح َفال َعنح فَِانح اَنحصَ اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَي َسالَم ُمَودِّ  ال قال َوال َسِئم، 
 هللاُ َمالَلة، َوِانح اَِقمح َفال َعنح ُسوِء َظنٍّ ِبا َوَعَد هللاُ الّصاِبريَن، اي َموحالَي ال َجَعَلهُ 
ِد ِميّن لِزايَرِتَك، َوَرَزَقيِنَ الحَعوحَد اِلَيحَك َوالحَمقاَم يف َحَرِمَك َوالحرَ  وحَن يف آِخَر الحَعهح

ََ آم َهِد وِحرز  مثّ قّبله وامر عليه َجيع جسدَ فانّه أمان نَي َربَّ الحعاَلمنَي،َمشح
 الحَمقاِم، اَلسَّالُم َعَليحَك اي اببَ واخرج من عنده القهقرى وال تولّه دبَر وُقل : 

صاِم، اَلسَّالُم عَ   َليحكَ اَلسَّالُم َعَليحَك اي َشريَك الحُقرحآِن، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجَّةَ اخلِح
ََرمِ  ، اَلسَّالُم اي َسفيَنةَ النَّجاِة، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي َمالِئَرةَ َريبِّ الحُمقيمنَي يف ه ذا اْلح

 َوِاَّن اِلَيحِه راِجُعوَن َوال ِاَّن هللِ )وُقل(  َعَليحَك اََبدًا ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّيحُل َوالنَّهارُ 
د ابن طاُوس وُمّمد مثّ انصرف. وقال الّسي ِليِّ الحَعظيِم،َحوحَل َوال قُ وَّةَ ِاالّ اِبهللِ الحعَ 

 بن املشهدي : فاذا فعلت ذلك كنت كمن زار هللا يف عرشه .

 . الّسادسةُ : زيارة الُحسين )عليه السالم( في يوم َعَرفة

اعلم اّن ما روي من أهل البيت الطّاهرين املعصومني صلوات هللا عليهم اَجعني 
عض ا ال ُيصى فضالً وعدداً وَنن تشويقاً للزّائرين نورد منها البيف زايرة عرفة ممّ 

 اليسري .

بسند معترب عن بشري الّدهان قال : قلت للّصادق صلوات هللا وسالمه عليه 
: رِبا فاتين اْلّج فأعرف عند قرب اْلسني )عليه السالم(، قال : أحسنت اي 

يوم عيد   غري عليه عارفاً حبّقه يفبشري اُّيا مؤمن أتى قرب اْلسني صلوات هللا 
كتب له عشرون حّجة وعشرون عمرة مربورات متقّبالت وعشرون غزوة مع 
نيّب مرسل أو امام عادل، ومن أاته يف يوم عرفة عارفاً حبّقه كتب له ألف حّجة 
وألف عمرة مربورات متقّبالت وألف غزوة َمَع نيّب مرسل أو امام عادل . قال 

 ل ِبثل املوقف ؟ قال : فنظر اّل شبه املغضب مثّ قال : : فقلت له : وكيف
اي بشري اّن املؤمن اذا أتى قرب اُْلسني صلوات هللا عليه يوم عرفة واغتسل 
ابلفرات مّث توّجه اليه كتب هللا عّزوجل له برّل خطوة حّجة ِبناسرها وال 

 أعلمه االّ قال وعمرة )وقيل غزوة( .



ه ّن هللا تعاىل ينظر اىل زّوار قرب اْلسني )عليويف احاديث كثرية معتربة ا
السالم(نظر الّرْحة يف يوم عرفة قبل نظره اىل أهل عرفات، ويف حديث معترب 
عن رفاعة ، قال : قال ل الّصادق )عليه السالم( : اي رفاعة أحججت العام؟ 
قلت : جعلت فداَ ما كان عندي ما أحّج به ولريّن عرفت عند قرب اْلسني 

ه السالم( ، فقال ل : اي رفاعة ما قّصرت عّما كان أهل مىن فيه لو ال )علي
ايّن أكره ان يد  الّناس اْلّج ْلّدثتك حبديث ال تد  زايرة قرب اْلسني صلوات 
هللا عليه أبداً، مثّ سرت طويالً مثّ قال : أخربين أيب ، قال : من خرج اىل قرب 

ينه تررب صحبه ألف ملك عن ُياْلسني )عليه السالم(عارفًا حبّقه غري مس
وألف ملك عن ُشاله وكتب له ألف حّجة وألف عمرة مع نيّب أو وصّي نيّب 

. 

وأّما كيفّية زايرته )عليه السالم( فهي على ما أورده اجّلة العلماء وزعماء 
املذهب والّدين كما يلي : اذا أردت زايرته يف هذا اليوم فاغتسل من الفرات 

حيث امرنك والبس أطهر ثيابك واقصد حضرته الّشريفة  ان امرنك واالّ فمن
 وأنت على سرينة ووقار، فاذا بلغت ابب اْلائر فررّب هللا تعاىل وُقل :

رَ  ُد هلِل َكثريًا َوُسبححاَن هللِا ُبرح َمح بَ ُر َكبريًا َوَاْلح بَ ُر وقل : َاهلُل اَكح ًة َوَاصيالً، َاهلُل اَكح
ُد هلِل الَّذي َهداَن  َمح َتِدَى َلوحال اَنح َهداََن هللاُ، َلَقدح َواْلح  جاَءتح هِلذا َوما ُكنّا لِنَ هح

، اَلسَّالُم َعلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه، اَلسَّ  قِّ الُم َعلى اَمرِي ُرُسُل َربِّنا اِبْلَح
راِء َسيَِّدِة ِنساِء الحعا نَي، اَلسَّالُم َعَلى َلمالحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعلى فاِطَمَة الزَّهح

ِ، اَلسَّالُم َعلى ُُمَمَِّد بح  ِ، اَلسَّالُم َعلى َعِليِّ بحِن اْلحَُسنيح َسِن َواْلحَُسنيح ، اْلَح ِن َعليِّ
 اَلسَّالُم َعلى َجعحَفِر بحِن ُُمَمَّد، اَلسَّالُم َعلى ُموَسى بحِن َجعحَفر، اَلسَّالُم َعلى

، اَلسَّالُم َعلى َعِليِّ َعِليِّ بحِن ُموسى، اَلسَّالُم عَ  بحِن ُُمَمَّد،  لى ُُمَمَِّد بحِن َعِليِّ
َتظَِر، اَل ََلِف الّصاِلِح الحُمن ح ، اَلسَّالُم َعَلى اخلح َسِن بحِن َعِليِّ سَّالُم اَلسَّالُم َعَلى اْلَح

ََ وَ  ََ َوابحُن اَعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َرُسوِل هللِا، َعبحُد بحُن َعبحِد
ََ َوتَ َقرََّب ِاىَل هللاِ  َهِد َتجاَر ِبَشح ََ اسح  اََمِتَك الحُموال ِلَولِيَِّك الحُمعادي لَِعُدوِّ



ُد هلِل الَّذي َهداين ِلواليَِتَك َوَخصَّين ِبزايَرِتَك َوَسهََّل ل َمح ، َاْلح ََ ِد ََ  ِبَقصح َد َقصح
. 

َوِة  : لمّث ادخل فقف ممّا يلي الرّأس وق اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث آَدَم َصفح
َم َخليِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث نُوح َنيبِّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث اِبحراهي

 هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث ُموسى َكليِم هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث عيسى
ِرَث اَمرِي ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث ُُمَمَّد َحبيِب هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي وارُوِح هللاِ 

راِء، السَّالُم َعَليَك اي بَن َُممَّ  د الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث فاِطَمَة الزَّهح
رَتضى، الَسالُم 

ُ
ُصطَفى ، السَّالُم عَليحَك اي بَن عليِّ امل

يَك اي بَن فاِطَمَة َعلَ امل
ى، اَالسَّالُم َعَليحَك اي ثَر هللِا وَ  راِء، السَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َخدجَيَة الحُرربح ابحَن الَزهح
َت الصَّالَة، َوآتَ يحَت الزَّكاَة، َواََمرح  َهُد اَنََّك َقدح اََقمح َت ثرِِه َوالحوِت حَر الحَموحُتوَر، اَشح

ََ الحَيقنُي، ف َ اِبلحَمعحرُوِف، َونَ هَ  َلَعَن هللُا اُمًَّة يحَت َعِن الحُمنحَرِر، َواَطَعحَت هللَا َحىّت اات
تح بِِه، اي قَ تَ َلتحَك، َوَلَعَن هللُا اُمًَّة ظََلَمتحَك، َوَلَعَن هللُا اُمًَّة ْسََِعتح ِبذِلَك فَ َرِضيَ 

ِهُد هللاَ َوَمالِئَرَتهُ َواَ  ُسَلهُ َايّن ِبُرمح ُمؤحِمٌن َوابِِايِبُرمح، نحِبياَئهُ َورُ َموحالَي اي ااب َعبحِدهللاِ اُشح
َقَليب ِاىل َريّب، َفَصَلواُت هللاَ عَ  َليحُرمح َوَعلى ُموِقٌن ِبَشراِيِع ديين َوَخواتيِم َعَملي َوُمن ح

سادُِكمح َوَعلى شاِهدُِكمح َوَعلى غائُِبُرمح َوظاِهرُِكمح َوابِطِنُرمح   ،اَرحواِحُرمح َوَعلى َاجح
ُمتَّقنَي َوابحَن اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن خاََتَ النَِّبّينَي َوابحَن َسيِِّد الحَوِصّينَي َوابحَن ِاماِم الح 

َُمجَّلنَي ِاىل َجّناِت النَّعيِم، وََكيحَف ال َتُروُن َكذِلَك َواَنحَت اب َُ ُب قاِئِد الحُغرِّ الح
ُدى َوِاماُم التُّقى َوالحُعرحَوُة الح  نحيا َوخاهلح ِل الدُّ اِمُس َاصححاِب ُوثحقى َواْلحُجَُّة َعلى اَهح

ِر  ِى االحُياِن، َورُبّيَت يف ِحجح َِة، َوَرَضعحَت ِمنح َثدح تحَك َيُد الرَّْحح الحِرساِء َغذَّ
ُر راِضَية ِبِفراِقَك َوال شاكَّة يف َحياِتَك َصَلواُت هللاِ  الِم، فَالن َّفحُس َغي ح سح َِ  االح

َرِة الّساِكبَ َعَليحك َوعَ  ِة، َوَقريَن لى آابِئَك َواَبحناِئَك، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َصريَع الحَعب ح
ُمارَِم وان حتَ َهَرتح ِفيكَ  ََ َتَحلَّتح ِمنحَك الح  ُحرَمَة الحُمصيَبِة الرّاتَِبِة، َلَعَن هللُا اُمًَّة اسح

بَ  ُهوراً، َوَاصح ُل هللِا َصلَّى هللُا َعَليحِه َح َرُسو االسالِم، فَ ُقِتلحَت َصلَّى هللُا َعَليحَك َمقح
ُجوراً، اَلسَّالُم َعَليحَك وَ  ََ َمهح ِد َبَح ِكتاُب هللاِ ِبَفقح ََ َوآلِِه ِبَك َموحُتوراً، َوَاصح َعلى َجدِّ

َهديَن َمَعَك  َتشح ِئمَِّة ِمنح بَنيَك، َوَعَلى الحُمسح ََ َواَبيَك َواُمَِّك َوَاخيَك َوَعَلى االح



ََ َوالّشاِهديَن لُِزّواِرََ الحُمؤحِمننَي اِبلحقَ َوَعَلى الحَمال اّفنَي ِبَقربحِ ُبوِل َعلى ُدعاِء ِئَرِة اْلح
ُسوِل هللِا، شيَعِتَك، َواَلسَّالُم َعَليحَك َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه ابَِيب اَنحَت َواُّمي اَي بحَن رَ 

 الحُمصيَبُة ِبَك َعَليحنا َمِت الّرِزِيَُّة َوَجلَّتِ ابَِيب اَنحَت َواُّمي اي ااب َعبحِدهللِا، َلَقدح َعظُ 
ََمتح  َرَجتح َوَاْلح رحِض، فَ َلَعَن هللُا اُمًَّة َاسح ََ ِل السَّماواِت َواالح َوَعلى ََجيِع اَهح
هَ  ُت َحَرَمَك َواَتَ يحُت َمشح ََ َوتَ َهيََّأتح لِِقتاِلَك، اي َموحالَي اي ااب َعبحِدهللِا َقَصدح َد

أُل هللاَ  َُملِّ الَّذي َلَك َلَديحِه اَنح ُيَصلِّىَ َاسح ََ  َعلى  اِبلشَّأحِن الَّذي َلَك ِعنحَدُه َواِبلح
نحيا َواالحِخَرِة ِبَنِِّه َوُجوِدِه وَكَ   َرِمِه .ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواَنح جَيحَعَلين َمَعُرمح يف الدُّ

من الّسور فاذا  ا أحببتمثّ قّبل الّضريح وصّل عند الرّأس ركعتني تقرأ فيهما م
 فرغت فقل :

نَّ الصَّالةَ  ََ ََ ال َشريَك َلَك، اِل َد ُت َلَك َوحح  اَللّ ُهمَّ ِايّن َصلَّيحُت َورََكعحُت َوَسَجدح
نََّك اَنحَت هللُا ال اِل َه ِااّل اَنحَت، اَللّ ُهمَّ  ََ  َوالرُُّكوَ  َوالسُُّجوَد ال َتُروُن ِااّل َلَك اِل

ارحُدُد َعَليَّ د َوآِل ُُمَمَّد َواَبحِلغحُهمح َعيّن اَفحَضَل التَِّحيَِّة َوالسَّالِم، وَ َصلِّ َعلى ُُمَمَّ 
َعتاِن َهِديٌَّة ِميّن ِاىل َموحالَي وَ  ُهُم التَِّحيََّة َوالسَّالَم، اَللّ ُهمَّ َوهااتِن الرَّكح َسيِّدي ِمن ح

ِ ابحِن َعِليِّ َعَليحِهَما السَّال مَّد َوآِل ُُمَمَّد ُم، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَُ َوِامامي اْلحَُسنيح
ِزين َعلى ذِلَك اَفحَضَل اََملي َوَرجائي فيَك َويف َولِيِّ  َك اي َوتَ َقبَّلح ذِلَك ِميّن، َواجح

 اَرحَحَم الرّاِْحنَي.

مّث صر اىل عند رجلي اْلسني وُزر علّي بن اُْلسني )عليهما السالم( ورأسه 
 : عليه السالم( وُقل) عند رجلي أيب عبد هللا

ُم َعَليحَك اَي اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َنيبِّ هللِا، اَلسَّال
ِ الشَّهيِد، اَلسَّالُم َعَليح  َك اَي َُّها بحَن اَمرِي الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن اْلحَُسنيح

 هللُا اُمًَّة بحُن الشَّهيِد، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَمظحُلوُم ابحُن الحَمظحُلوِم، َلَعنَ الشَّهيُد ا
تح ِبِه، اَلسَّالُم قَ تَ َلتحَك، َوَلَعَن هللاُ اُمَّةً ظََلَمتحَك، َوَلَعَن هللاُ اُمَّةً ْسََِعتح ِبذِلَك فَ َرِضيَ 

َعظَُمِت الحُمصيَبُة  اي َوِلَّ هللِا َوابحَن َولِيِِّه، َلَقدح َعَليحَك اي َموحالَي، اَلسَّالُم َعَليحَك 



تحَك َواَب حرَُأ ِاىَل َوَجلَِّت الرَّزِيَُّة ِبَك َعَليحنا َوَعلى ََجيِع الحُمؤحِمننَي، فَ َلَعَن هللُا اُمًَّة قَ تَ لَ 
نحيا َواالحِخَرِة . ُهمح يف الدُّ  هللِا َواِلَيحِك ِمن ح

 اء وُزرهم وُقل :مثّ توّجه اىل الّشهد

ِفياَء هللِا وَ  لِياَء هللِا َوَاِحّباَءُه، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي َاصح اَِوّداَءُه اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَوح
اَنحصاَر اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَنحصاَر ديِن هللِا َواَنحصاَر نَِبّيِه َواَنحصاَر اَمرِي الحُمؤحِمننَي وَ 

َسِن الحَوِلِّ ِنساِء الحعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَنحصاَر َايب ُُمَمَّد اْلحَ  فاِطَمَة َسيَِّدةِ 
ِ الشَّهيِد الحَمظحُلومِ   َصَلواُت الّناِصِح، اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَنحصاَر أيب َعبحِدهللِا اْلحَُسنيح

ُتمح  ُتمح، َوطاَبِت االح  هللِا َعَليحِهمح َاَجحَعنَي، ابَِيب اَن حُتمح َواُّمي ِطب ح رحُض الَّيت فيها ُدِفن ح ََ
ناِن َمَع الشَُّهداِء َوفُ زحَُتح َوهللاِ فَ وحزاً َعظيماً، اي لَي حَتين ُكنحُت َمَعُرمح فَاَُفوُز َمَعُرمح يف اْلحِ 

 . َوالّصاِْلنَي َوَحُسَن اُولِئَك َرفيقاً، َوالسَّالُم َعَليحُرمح َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُهُ 

ُعد اىل عند رأس اُْلسني صلوات هللا وسالمه عليه واكثر من الّدعاء لنفسك  مثّ 
 والهلك والخوانك املؤمنني .

وقال الّسيد ابن طاُوس والّشهيد : مثّ امِض اىل مشهد العّباس )رضي هللا عنه( 
 : فاذا أتيته فقف على قربه وُقل

ِل الحِعّباَس بح  سَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َن اَمرَي الحُمؤحِمننَي، اَلاَلسَّالُم َعَليحَك اي ااََب الحَفضح
المًا َواَقحَدِمِهمح اُياَنً وَ  اَق حَوِمِهمح َسيِِّد الحَوِصّينَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن اَوَِّل الحَقوحِم ِاسح

َت هللِ َولَِرسُ  َهُد َلَقدح َنَصحح الِم، َاشح سح َِ َوِطِهمح َعَلى االح خيَك و ِبديِن هللاِ َوَاحح ََ لِِه َواِل
ُخ الحُمواسي، فَ َلَعَن هللاُ اُمًَّة قَ تَ َلتحَك، َوَلَعَن هللاُ اُمٌَّة ظََلَمتحَك، وَ  ََ َلَعَن هللاُ فَِنعحَم االح

الِم، فَِنعحَم  سح َِ ُمارَِم َوان حتَ َهَرتح يف قَ تحِلَك ُحرحَمَة االح ََ َتَحلَّتح ِمنحَك الح اُمًَّة اسح
جماِهدُ  َُ ُخ الّصاِبُر الح ََ ُخ الّداِفُع َعنح َاخيِه  االح ََ ُماِمي الّناِصُر َواالح َُ الح

َزيلِ  رُُه ِمَن الثَّواِب اْلح جميُب ِاىل طاَعِة رَبِِّه، الرّاِغُب في ما َزِهَد فيِه َغي ح َُ َوالثَّناِء  الح
ََقَك هللاُ ِبَدَرَجِة آابِئَك يف داِر النَّعيِم اِنَُّه َْحيٌد جَميٌد . َميِل، َوَاْلح  اْلح



 انرّب على القرب وقل :مثّ 

ُت، َرغحَبًة يف ثَواِبَك َوَرجاءً  لِياِئَك َقَصدح  ِلَمغحِفَرِتَك اَللّ ُهمَّ َلَك تَ َعرَّضحُت َولِزايرَِة اَوح
اَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح ََتحَعَل رِ  ساِنَك، فََاسح زحقي َوَجزيِل ِاحح

ُبوَلًة، َوَذنحيب هِبِمح َمغح هِبِمح دارّاً، َوَعيح  ُفوراً، َواقحِلبحين هِبُمح شي هِبِمح قارّاً، َوزايَريت هِبِمح َمقح
َقِلُب ِبِه َاَحٌد ِمنح ُزّوارِهِ َوالح  َتجاابً ُدعائي اِبَفحَضِل ما يَ ن ح ِلحاً ُمنحِجحاً ُمسح قاِصديَن ُمفح

َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  اِلَيحِه ِبَرْحح

ل الّضريح وصّل عنده صالة الّزايرة وما بدا لك ، فاذا أردت وداعه فُقل مثّ قبّ 
 ما ذكرَنه سابقاً يف وداعه )عليه السالم( .

 . الّسابعةُ : زيارة عاُشوراء

اعلم اّن ما خّص من الّزايرات بيوم عاشوراء عديدة وَنن لالختصار نقتصر 
ها ما يضاً من الّزايرة وغري منها على زايرتني وقد ذكرَن يف أعمال يوم عاشوراء ا

 يناسب املقام .

 الّزيارة االُولى

ممّا أردَن ايرداه ُهنا هي زايرة عاشوراء املشهورة ويُزار هبا من قرب ومن بُعد، 
وروايتها املشروحة كما رواها الّشيخ أبو جعفر الّطوسي يف املصباح ما يلي : 

باقر ن أبيه، عن الروى ُمّمد بن اْساعيل بن بزيع، عن صاحل بن عقبة، ع
)عليه السالم(قال : من زار اْلسني بن علّي )عليهما السالم( يف يوم عاشوراء 
من احملّرم يظل عنده ابكياً لقى هللا عّزوجل يوم يلقاه بثواب ألفي حّجة وألفي 
ُعمرة وألفي غزوة كثواب من حّج واعتمر وغزا مع رُسول هللا )صلى هللا عليه 

ة الرّاشدين ، قال : قلت : جعلت فداَ فما ملن كان وآله وسلم( ومع االئمّ 
يف بعيد البالد وأقاصيها ومل ُيرنه املسري اليه يف ذلك اليوم ؟ قال : اذا كان  
كذلك برز اىل الّصحراء أو صعد سطحًا مرتفعًا يف داره وأومأ اليه ابلّسالم 

صدر  واجتهد يف الّدعاء على قاتليه وصّلى من بُعد ركعتني وليرن ذلك يف



الّنهار قبل أن تُزول الّشمس مّث ليندب اْلسني )عليه السالم( ويبريه وَيمر 
صيبة ابظهار اْلز  علي

ُ
ه من يف داره ممّن ال يّتقيه ابلبراء عليه ويقم يف داره امل

وليعّز فيها بعضهم بعضًا ِبصاهبم ابْلسني )عليه السالم(وأَن الّضامن هلم اذا 
: جعلت فداَ أنت الّضامن ذلك هلم والّزعيم فعلوا ذلك َجيع ذلك ، قلت 

؟ قال : أَن الّضامن وأَن الّزعيم ملن فعل ذلك . قلت : فريف يعّزي بعضنا 
ِ َعَليحهِ بعضاً ؟ قال : تقولون :  السَّالُم َوَجَعَلنا  اَعحَظَم هللاُ اُُجوَرَن ِبُصابِنا اِبْلحَُسنيح

ِديِّ ِمنح آِل ُمَُ  َوِااّيُكمح ِمَن الطّالِبنَي بِثارِِه َمعَ  ماِم الحَمهح َِ مَّد َعَليحِهُم َولِيِِّه االح
وان استطعت أن ال ُترج يف يومك يف حاجة فافعل فانّه يوم َنس السَّالُم، 

ال يقضي فيه حاجة مؤمن وان قضيت مل يباَر له فيما اّدخر ومل يباَر له يف 
غزوة   مرة وألفأهله، فاذا فعلوا ذلك كتب هللا هلم ثواب ألف حّجة وألف ع

كّلها مع رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(وكان له أجر وثواب ُمصيبة  
ُكّل نيّب ورُسول ووصّي وصّديق وشهيد مات أو قُتل منذ خلق هللا الّدنيا اىل 

 أن تُقوم الّساعة .

قال صاحل بن عقبة وسيف بن عمرية : قال علقمة بن ُمّمد اْلضرمي : قلت 
 وسالمه عليه : عّلمين دعاًء أدعو به يف ذلك اليوم اذا أَن للباقر صلوات هللا

ُزرته من قُرب ودعاءاً أدعو به اذا مل أزره من قُرب وأومأت من بُعد البالد ومن 
داري ابلّسالمة اليه . فقال ل : اي علقمة اذا أنت صّليت الرّكعتني بعد أن 

ل )أي الّزايرة ّتربري هذا القو تؤمي اليه ابلّسالم فقل بعد االُياء اليه من بعد ال
االتية( فاّنك اذا قُلت ذلك فقد دعوت ِبا يدُعو به زّواره من املالئرة وكتب 
هللا لك مائة ألف ألف درجة وكنت كمن استشهدوا معه تشاركهم يف درجاهتم، 
وما عرفت ااّل يف ُزمرة الّشهداء اّلذين استشهدوا معه وكتب لك ثواب زايرة  

رُسول وزايرة كّل من زار اْلسني )عليه السالم(منذ يوم قُتل  كّل نيّب وُكلّ 
 سالم هللا عليه وعلى أهل بيته . تقول :



َليَك اي اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َرُسوِل هللِا)السَّالُم عَ 
نَي َوابحَن َسيِِّد الحَوِصّينَي،  بحَن اَمرِي الحُمؤحِمنِخيَ َرِة هللِا وابحَن َخريَتِِه( اَلسَّالُم َعَليحَك ايَ 

 اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن فاِطَمَة َسيَِّدِة ِنساِء الحعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ثَر هللاِ 
رحواِح الَّيت َحلَّتح  ََ ِفناِئَك بِ َوابحَن ثرِِه َوالحوِت حَر الحَموحُتوَر، اَلسَّالُم َعَليحَك َوَعَلى االح
 َعبحِدهللِا َعَليحُرمح ِميّن ََجيعًا َسالُم هللِا اََبدًا ما بَقيُت َوبَِقَى اللَّيحُل َوالنَّهاُر، اي ااب

َلَقدح َعظَُمِت الرَّزِيَُّة َوَجلَّتح َوَعظَُمِت الحُمصيَبُة ِبَك َعَليحنا َوَعلى ََجيِع 
لِ  الِم َوَجلَّتح َوَعظَُمتح ُمصيبَ تُ  اَهح سح َِ ِل َك يف السَّماواِت َعلى ََجياالح ِع اَهح

َل الحبَ يح  َوحِر َعَليحُرمح اَهح ِت، السَّماواِت، فَ َلَعَن هللُا اُمًَّة َاسََّستح َاساَس الظُّلحِم َواْلح
ا، ُرُم هللُا فيهَوَلَعَن هللاُ اُمًَّة َدفَ َعتحُرمح َعنح َمقاِمُرمح َواَزالَتحُرمح َعنح َمراتِِبُرُم الَّيت َرت َّبَ 
رنِي ِمنح ِقتالِ  ، بَرِئحُت ِاىَل َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة قَ تَ َلتحُرمح َوَلَعَن هللاُ الحُمَمهِّديَن هَلُمح اِبلَّتمح ُرمح

لِياِئِهم، اي ااب َعبحِدهللِا اِ  ياِعِهمح َواَتحباِعِهمح َواَوح ُهمح َوِمنح َاشح يّن ِسلحٌم هللِا َواِلَيحُرمح ِمن ح
د َوآَل رحٌب ِلَمنح حارََبُرمح ِاىل يَ وحِم الحِقياَمِة، َوَلَعَن هللُا آَل زايساَلَمُرمح َوحَ  ِلَمنح 

َمَر بحَن َمرحواَن، َوَلَعَن هللُا َبين اَُميََّة قاِطَبًة، َوَلَعَن هللُا ابحَن َمرحجانََة، َوَلَعَن هللُا عُ 
َرَجتح وَ  ََمتح وَ َسعحد، َوَلَعَن هللُا ُِشحراً، َوَلَعَن هللُا اُمًَّة َاسح تَ نَ قََّبتح لِِقتاِلَك، ابَِيب َاْلح

َرَمين اَنح  َرَم َمقاَمَك َواَكح كح َأُل هللَا الَّذي َ  اَنحَت َواُّمي َلَقدح َعظَُم ُمصايب ِبَك فََاسح
ِل بَ يحِت ُُمَمَّد َصلَّى هللُا َعَليحهِ  َوآلِِه،  يَ رحزَُقين طََلَب ثِرََ َمَع ِامام َمنحُصور ِمنح اَهح

نحيا َواالحخِ اَللّ هُ  ِ َعَليحِه السَّالُم يف الدُّ ََ َوجيهًا اِبْلحَُسنيح َعلحين ِعنحَد َرِة، اي ااب مَّ اجح
اِطَمَة َوِاىَل َعبحِدهللِا ِايّن اَتَ َقرَُّب ِاىل هللِا َو ِاىل َرُسولِِه َوِاىل اَمرِي الحُمؤحِمننَي َوِاىل ف

َسِن َواِلَيحَك ِبُواالِتَك َواِبلحربَ  َرحَب َواِبلحرَباَءِة ممَّنح اَءِة )ممَّنح قاتَ َلَك َوَنَصَب َلَك ااْلَح ْلح
َوحِر َعَليحُرمح َواَب حرَأُ ِاىَل هللِا َوِاىل َرُسولِِه( ممَّنح َاَسسَّ   َاساَس َاَسسَّ َاساَس الظُّلحِم َواْلح

، بَرِئحُت مح ذِلَك َوَبىن َعَليحِه بُ نحيانَُه َوَجرى يف ظُلحِمِه َوَجوحرِِه َعَليحرُ  ياِعُرمح  َوعلى َاشح
ُهمح َواَتَ َقرَُّب ِاىَل هللِا مُثَّ اِلَيحُرمح ِبُواالِتُرمح َوُمواالةِ   َولِيُِّرمح َواِبلحرَباَءِة ِاىَل هللِا َواِلَيحُرمح ِمن ح

ياِعِهمح َواَتحباعِ  َرحَب َواِبلحرَباَءِة ِمنح َاشح مح، ِايّن ِسلحٌم هِ ِمنح اَعحداِئُرمح َوالّناِصبنَي َلُرُم اْلح
َأُل ِلَمنح ساَلَمُرمح َوَحرحٌب ِلَمنح حاَرَبُرمح َوَوىِل  ِلَمنح واالُكمح َوَعُدو  ِلَمنح عاداُكمح فََاسح 

لِياِئُرمح َوَرَزَقىِن الحرَباَءةَ ِمنح اَعح  َرَمين ِبَعحرِفَِتُرمح َوَمعحرَِفِة اَوح داِئُرمح اَنح جَيحَعَلين هللاَ الَّذي أكح



نحيا وَ َمعَ  ق يف الدُّ نحيا َواالحِخَرِة َواَنح يُ ثَ بَِّت ل ِعنحدَُكمح َقَدَم ِصدح االحِخرَِة ُرمح يف الدُّ
ُمحُموَد َلُرمح ِعنحَد هللِا َواَنح يَ رحزَُقين طََلَب ث ََ أَلُُه اَنح يُ بَ لَِّغىِن الحَمقاَم الح ري َمَع َوَاسح

قِّ ِمنحُرمح  أُل هللَا حِبَقُِّرمح َواِبلشَّأنِ  ِامام ُهدًى ظاِهر َنِطق اِبْلَح الَّذي َلُرمح  َوَاسح
يَبةً ما اَعحَظَمها ِعنحَدهُ اَنح يُ عحِطَيين ِبُصايب ِبُرمح اَفحَضَل ما يُ عحطي ُمصاابً ِبُصيَبِتِه ُمص

َعلحين الِم َويف ََجيِع السَّماواِت َواالحرحِض اَللّ ُهمَّ اجح سح َِ  يف  َواَعحَظَم َرزِي ََّتها يف االح
َعلح َُمحياَى َُمح  يا َمقامي هذا ممَّنح تَنالُُه ِمنحَك َصَلواٌت َوَرْححٌَة َوَمغحِفَرٌة، اَللّ ُهمَّ اجح
 بِِه ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َومَمايت مَماَت ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، اَللّ ُهمَّ ِانَّ هذا يَ وحٌم تَ بَ رََّكتح 

 ََ ساِن نَِبيَِّك كباِد اللَّعنُي ابحُن اللَّعنِي َعلى ِلساِنَك َولِ بَ ُنو اَُميََّة َوابحُن آِكَلِة االح
 َعَليحِه َوآلِِه، َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه يف ُكلِّ َموحِطن َوَموحِقف َوَقَف فيِه نَِبيَُّك َصلَّى هللاُ 

ياَن َوُمعاِويَةَ َويَزيَد ابحَن ُمعاِويَةَ َعَليح  مح ِمنحَك اللَّعحَنةُ اََبَد االحِبديَن، هِ اَللّ ُهمَّ الحَعنح ااب ُسفح
َ َصَلواُت هللاِ عَ  َليحِه، اَللّ ُهمَّ َوهذا يَ وحٌم َفرَِحتح ِبِه آُل زايد َوآُل َمرحواَن ِبَقتحِلِهُم اْلحَُسنيح
ليَم( اَللّ ُهمَّ ِايّن اَتَ َقرَُّب اِلَيحكَ  ََ  يف هَذا َفضاِعفح َعَليحِهُم اللَّعحَن ِمنحَك َوالحَعذاَب )االح

ُهمح َواللَّعحَنِة َعَليحِهمح َوابِ  لحُمواالِة لَِنِبيَِّك الحيَ وحِم َويف َموحِقفي هذا َوااَّيِم َحيايت اِبلحرَباَءِة ِمن ح
امل ظََلَم َوآِل نَِبيَِّك َعَليحِه َوَعَليحِهُم اَلسَّالُم مّث تقول مائة مرّة : اَللّ ُهمَّ الحَعنح اَوََّل ظ

يت د َوآِل ُُمَمَّد َوآِخَر اتِبع لَُه َعلى ذِلَك، اَللّ ُهمَّ الحَعِن الحِعصابََة الَّ َحقَّ ُُمَمَّ 
َ )عليه ِلِه، اَللّ ُهمَّ السالم( َوشايَ َعتح َوابيَ َعتح َواتبَ َعتح َعلى قَ تح  جاَهَدِت اْلحَُسنيح

ُهمح ََجيعاً  رحواِح دِ اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااب َعبح مّث تقول مائة مرّة :  الحَعن ح ََ هللِا َوَعَلى االح
 َوالنَّهاُر َوال الَّيت َحلَّتح ِبِفناِئَك َعَليحَك ِميّن َسالُم هللِا اََبداً ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّيحلُ 
ِ َوَعلى َعِليِّ  ، اَلسَّالمُ َعَلى اْلحَُسنيح ِد ِميّن لِزايَرِتُرمح ِ َجَعَلهُ هللاُ آِخَر الحَعهح  بحِن اْلحَُسنيح

ِ، مثّ تقول : اَللّ ُهمَّ ُخصَّ اَنحتَ  َوَعلى ِ َوَعلى َاصححاِب اْلحَُسنيح  اَوََّل اَوحالِد اْلحَُسنيح
للّ ُهمَّ الحَعنح يَزيَد ظامل اِبللَّعحِن ِميّن َوابحَدأح ِبِه اَوَّاًل مُثَّ )الحَعِن( الثّايَن َوالثّاِلَث َوالرّاِبَع اَ 

رًا َوآَل َايب زايد َوابحَن َمرحجانََة َوُعَمَر بحَن َسعحد َوُِشح  خاِمسًا َوالحَعنح ُعبَ يحَد هللِا بحنَ 
ياَن َوآَل زايد َوآَل َمرحواَن ِاىل يَ وحِم الحِقياَمِة مّث تسجد وتُقول : اَللّ ُهمَّ َلَك  ُسفح

ُد هللِ َعلى َعظيِم َرزِيَّيت اَللّ  َمح ُد َْححَد الّشاِكريَن َلَك َعلى ُمصاهِبِمح َاْلح َمح ُهمَّ ارحزُقحين  اْلح



ِ َواَ  ََ َمَع اْلحَُسنيح ق ِعنحَد َم الحُوُروِد َوثَ بِّتح ل َقَدَم ِصدح ِ يَ وح صححاِب َشفاَعَة اْلحَُسنيح
ِ َعَليحِه السَّالُم . ِ اَلَّذيَن َبَذُلوا ُمَهَجُهمح ُدوَن اْلحَُسنيح  اْلحَُسنيح

ّل يوم ره يف كُ قال علقمة : قال الباقر )عليه السالم( : وان استطعت أن تُزو 
 هبذه الّزايرة يف داَر فافعل فلك ثواب َجيع ذلك .

وروى ُمّمد بن خالد الطّيالسي عن سيف بن عمرية ، قال : خرجُت مع 
صفوان بن مهران وَجاعة من أصحابنا اىل الغرّي بعدما خرج الّصادق )عليه 

امري املؤمنني  زايرةالسالم(فسرَن من اْلرية اىل املدينة فلّما فرغنا من الّزايرة أي 
)عليه السالم(صرف صفوان وجهه اىل َنحية أيب عبد هللا )عليه السالم( فقال 
لنا: تزورون اُْلسني )عليه السالم( من هذا املران من عند رأس امري املؤمنني 
)عليه السالم( من هاُهنا أومأ اليه الّصادق )عليه السالم( وأَن معه ، قال 

 وان ابلّزايرة اّليت رواها علقمة بن ُمّمد اْلضرميسيف بن عمرية : فدعا صف
عن الباقر )عليه السالم( يف يوم عاشوراء مثّ صّلى ركعتني عند رأس امري املؤمنني 
)عليه السالم( وودّ  يف دبرَها امري املؤمنني )عليه السالم(وأومأ اىل اْلسني 

 برها :ا دعا دصلوات هللا عليه ابلّسالم منصرفاً وجهه َنوه وودّ  وكان ممّ 

ُروب نَي، اي اي َاهللُ اي َاهللُ اي َاهللُ، اي جُميَب َدعحَوِة الحُمضحطَرِّيَن، اي كاِشَف ُكَرِب الحَمرح
َتصحرِخنَي، َواي َمنح ُهَو اَق حَرُب ِاَلَّ ِمنح حَ  َتغيثنَي، اي َصريَخ الحُمسح بحِل ِغياَث الحُمسح

َ الحمَ  ف ُقِ  رحءِ الحَوريِد، َواي َمنح َُيُوُل بَ نيح َُ عحلى َو اِبالح ََ  َوقَ لحِبِه، َواي َمنح ُهَو اِبلحَمنحظَِر االح
َتوى، َواي َمنح يَ عحَلُم خائِنَ  ُن الرَّحيُم َعَلى الحَعرحِش اسح َة الحُمبنِي، َواي َمنح ُهَو الرَّْحح

عحنُيِ َوما ُُتحِفي الصُُّدوُر، َواي َمنح ال َُتحفى َعَليحِه خاِفَيٌه، اي َمنح  ََ َتِبُه الاالح  َتشح
اُح الحُملِ  ُِمهُ ِاْلح اجاُت، َواي َمنح ال يُ ربح صحواُت، َواي َمنح ال تُ َغلِّطُهُ اْلح ََ ّحنَي، َعَليحِه االح

ِرََ ُكلِّ فَ وحت، َواي جاِمَع ُكلِّ َُشحل، َواي ابرَِئ الن ُُّفوِس بَ عحَد الحَموحِت، اي مَ  نح اي ُمدح
اجاِت، اي ُمنَ فَِّس الحُرُرابِت، اي ُمعح ُهَو ُكلَّ يَ وحم يف َشأن، اي قاِضَى ا ِطَي ْلح

ء وَ  في ِمنح ُكلِّ َشىح ال السُُّؤالِت، اي َوِلَّ الرََّغباِت، اي كاىِفَ الحُمِهّماِت، اي َمنح َيرح
اَُلَك حِبَقِّ ُُمَمَّد خاَتَِ النَِّبيّ  رحِض، َاسح ََ في ِمنحُه َشيٌء يف السَّماواِت َواالح نَي َيرح



َسِن وَ َوَعِليِّ اَم ِ فَِايّن هِبِمح رِي الحُمؤحِمننَي، َوحِبَقِّ فاِطَمَة بِنحِت نَِبيَِّك، َوحِبَقِّ اْلَح اْلحَُسنيح
أَُلَك اَتَ َوجَُّه اِلَيحَك يف َمقامي هذا َوهِبِمح اَتَ َوسَُّل َوهِبِمح اََتَشفَُّع اِلَيحَك، َوحِبَ  قِِّهمح َاسح

ِر الَّذي هلَُ َواُقحِسُم َواَعحزُِم َعَليحَك، َواِبل ََ َواِبلحَقدح ، شَّأِن الَّذي هَلُمح ِعنحَد ََ مح ِعنحَد
َك الَّذي َجَعلحَتُه ِعنحَدُهمح َوِبِه خَ  تَ ُهمح َواِبلَّذي َفضَّلحتَ ُهمح َعَلى الحعاَلمنَي، َواِبْسِح َصصح

ِل الحعاَلمنيَ  َلُهمح ِمنح َفضح تَ ُهمح َواَبَ نحَت َفضح ُلُهمح  ،ُدوَن الحعاَلمنَي، َوبِِه اَبَ ن ح َحىّت فاَق َفضح
اَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواَنح َترحشِ  َل الحعاَلمنَي ََجيعاً، اَسح َف َفضح

ِفَيىِن الحُمِهمَّ ِمنح اُُموري، َوتَ قحِضَي َعيّن َديحين  َو َُترَيين َعيّن َغّمي َوََهّي وََكرحيب، َوَترح
ِر َوَُترَيين مِ  ُمح ِمَن الحَفقح ََ أََلِة ِاىَل الح ِفَيين َهمَّ َن الحفاَقِة َوتُ غحِنَيين َعِن الحَمسح ُلوقنَي، َوَترح

َرُه، َوُحُزونََة َمنح َاخاُف ُحُزونَ َتُه، َوَشرَّ  َر َمنح َاخاُف ُعسح َمنح َاخاُف ََهَُّه، َوُعسح
َرُه، َوبَ غحَي َمنح َاخافُ  َر َمنح َاخاُف َمرح َيُه، َو َجوحَر َمنح بَ غح  َمنح َاخاُف َشرَُّه، َوَمرح

ُدرََة  َاخاُف َجوحَرُه، َوُسلحطاَن َمنح َاخاُف ُسلحطانَُه، وََكيحَد َمنح َاخاُف َكيحَدُه، َوَمقح
َر الحَمَرَرِة، اَللّ ُهمَّ مَ  ، َوتَ ُردَّ َعيّن َكيحَد الحَرَيَدِة َوَمرح ُدَرَتهُ َعَليَّ نح اَراَدين َمنح َاخاُف َمقح

ُه، َوَمنح  َرُه َوأَبَسُه َواَمانِيَّ   فَاَرِدح ُه، َواصحِرفح َعيّن َكيحَدُه َوَمرح نَ عحُه كاَدين َفِردح ُه، َوامح
َغلحهُ َعيّن ِبَفقحر ال ََتحبُ رُُه، َوبِ  تُ رُُه، َعيّن َكيحَف ِشئحَت َوَاىّن ِشئحَت، اَللّ ُهمَّ اشح َبالء ال َتسح

َرَنة ال ََتحبُ رُها، اَللّ ُهمَّ ال تُِعزُُّه، َوِبَِ  َوِبفاَقة ال َتُسّدها، َوِبُسقحم ال تُعافيِه، َوُذلٍّّ  سح
َر يف َمنحزِلِِه، َوالحِعلَّةَ  نَ يحِه، َواَدحِخلح َعَليحِه الحَفقح  َوالسُّقحَم يف اضحِربح اِبلذُّلِّ َنصحَب َعي ح

ري َكما  َغَلُه َعيّن ِبُشغحل شاِغل ال َفراَغ َلُه، َواَنحِسِه ذِكح َتُه اَ َبَدنِِه، َحىّت َتشح نحَسي ح
ِلِه َوقَ لحِبِه َوََجي ِعِه َوَبَصرِِه َوِلسانِِه َوَيِدِه َورِجح ، َوُخذح َعيّن ِبَسمح َرََ ِع َجوارِِحِه، ذِكح
ِفِه َحىّت ََتحَعَل ذِلَك َلُه شُ  َم َوال َتشح غحالً شاِغالً َواَدحِخلح َعَليحِه يف ََجيِع ذِلَك الحسُّقح

ري، َواكح  ، فَِانََّك الحراِبِه َعيّن َوَعنح ذِكح ََ في ِسوا يف ال كاىِفَ ِفين اي كايفَ ماال َيرح
 ، ََ ، َوجاٌر ال جاَر ِسوا ََ ، َوُمغيٌث ال ُمغيَث ِسوا ََ ، َوُمَفرٌِّج ال ُمَفرَِّج ِسوا ََ ِسوا
َربُُه ِاىل  ، َوَمهح ََ َزُعُه ِاىل ِسوا ، َوَمفح ََ ، َوُمغيثُُه ِسوا ََ خاَب َمنح كاَن جارُُه ِسوا

 ، ََ ، فَاَنحَت ثَِقيت َوَرجِسوا ََ ، َوَمنحجاُه ِمنح َُمحُلوق َغريحِ ََ ائي َوَملحَجأُُه ِاىل َغريحِ
تَ نحِجُح، َوِبُِ  ِتُح َوِبَك َاسح تَ فح َريب َوَملحَجئي َوَمنحجاَى فَِبَك َاسح َزعي َوَمهح َحمَّد َوآِل َوَمفح

ُد اَُلَك اي َاهللُ ُُمَمَّد اَتَ َوجَُّه اِلَيحَك َواَتَ َوسَُّل َواََتَشفَُّع، فََاسح  َمح  اي َاهللُ اي َاهللُ، فَ َلَك اْلح



اَُلَك اي َاهلُل اي َاهلُل اي َتعاُن فََاسح َترى َواَنحَت الحُمسح ُر َواِلَيحَك الحُمشح  َاهللُ َوَلَك الشُّرح
ِشَف عَ   َغّمي يّن حِبَقِّ ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح َترح
َتُه َوََهّي وََكرحيب يف َمقامي هذا َكما َكَشفحَت َعنح نَِبيَِّك ََهَُّه َوَغمَُّه َو َكرحبَُه َو  َكَفي ح
َت َعنحهُ  ِشفح َعيّن َكما َكَشفحَت َعنحهُ َوفَ رِّجح َعيّن َكما فَ رَّجح ِفين  َهوحَل َعُدّوِِه، فَاكح  َواكح

َتُه، َواصحِرفح َعيّن َهوحلَ  نَ َتُه، َوَهمَّ ما َاخاُف َهوحلَُه، َوَمُؤنََة ما َاخاُف َمؤُ  َكما َكَفي ح
ما َاخاُف ََهَُّه ِبال َمُؤنَة َعلى نَ فحسي ِمنح ذِلَك، َواصحرِفحين ِبَقضاِء َحواِئجي، 

ِر آِخَريت َوُدنحياَى، اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي َواي ااب َعبح  ، ِدهللاِ وَِكفايَِة ما َاََهَّين ََهُُّه ِمنح اَمح
 آِخَر َعَليحُرما ِميّن َسالُم هللِا اََبدًا ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّيحُل َوالنَّهاُر َوال َجَعَلُه هللاُ 
ِيين َحياةَ ُمَُ  َنُرما، اَللّ ُهمَّ َاحح ِد ِمنح زايَرِتُرما، َوال فَ رََّق هللاُ بَ يحين َوبَ ي ح مَّد َوُذرِّيَِّتِه الحَعهح

َرهِتِمح َوالَواَِمتحين مَماتَ ُهمح َوت َ  ُشرحين يف ُزمح نَ ُهمح  َوفَّين َعلى ِملَِّتِهمح، َواحح تُ َفّرِقح بَ يحين َوبَ ي ح
نحيا َواالحِخَرِة، اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي َواي ااب َعبحِدهللِا اَت َ  ُتُرما زائِراً طَرحَفَة َعنيح اََبداً يف الدُّ ي ح

اًل ِاىَل هللِا َريّب َوَربُِّرما، وَ  هًا اِلَيحِه ِبُرما َوُمسح َوُمتَ َوسِّ ِفعًا ِبُرما ِاىَل هللِا ُمتَ َوجِّ َتشح
ُمحُموَد،  ََ َفعا ل فَِانَّ َلُرما ِعنحَد هللِا الحَمقاَم الح )َتعاىل( يف حاَجيت هِذِه فَاشح

َتِظراً لِ  اهَ الحَوجيَه، َوالحَمنحزَِل الرَّفيَع َوالحَوسيَلَة، ِايّن اَن حَقِلُب َعنحُرما ُمن ح اَجِة ت َ َواْلح َنجُِّز اْلح
ال َوَقضاِئها َوَْناِحها ِمَن هللِا ِبَشفاَعِتُرما ل ِاىَل هللِا يف ذِلَك، َفال َاخيُب وَ 
َقَلبًا راِجحًا ) َقَليب ُمن ح َقَلبًا خائِبًا خاِسراً، َبلح َيُروُن ُمن ح َقَليب ُمن ح راِجياً( َيُروُن ُمن ح

َتجااًب ِبَقضاِء َجَ  ِلحًا ُمنحِجحًا ُمسح  هللِا، ان حَقَلبحُت يِع َحواِئجي َوَتَشفَّعا ل ِاىَل ُمفح
ري َعلى ما شاَء هللاُ َوال َحوحَل َوال قُ وََّة ِاالّ اِبهلِل، ُمَفوِّضاً اَمحري ِاىَل هللِا ُملحِجأً ظَ  هح

َع هللُا ِلَمنح َدع َس ل ا لَيح ِاىَل هللِا، ُمتَ وَكِّاًل َعَلى هللِا َواَُقوُل َحسحيبَ هللُا وََكفى ْسَِ
، َوال َتهى، ما شاَء َريّب كاَن َوماملَح َيَشأح ملَح َيُرنح  َوراَء هللِا َوَوراءَُكمح اي ساَديت ُمن ح

ِد ِميّن  تَ وحِدُعُرَما هللَا َوال َجَعَلُه هللاُ آِخَر الحَعهح اِلَيحُرما،  َحوحَل َوال قُ وََّة ِاالّ اِبهلِل، َاسح
 اي َسيِّدي ُمؤحِمننَي َوَموحالَي َواَنحَت اي ااب َعبحِدهللاِ اِنحَصَرفحُت اي َسيِّدي اي اَمرَي الح 

ُر  َوَسالمي َعَليحُرما ُمتَِّصٌل َما اتََّصَل اللَّيحُل َوالنَّهاُر واِصٌل ذِلَك اِلَيحُرما َغي ح
َعَل  أَلُُه حِبَقُِّرما اَنح َيشاَء ذِلَك َويَ فح َُمحُجوب َعنحُرما َسالمي ِانح شاَء هللاُ، َوَاسح

ياً ِانَُّه َْحيٌد جَميٌد، اِن حَقَلبحُت اي َسيَِّدىَّ َعنحُرما اتئِبًا حاِمدًا هلِل شاِكرًا راجِ فَ 



َر راِغب َعنح  َر آِيس َوال قاِن  اتئِباً عاِئداً راِجعاً ِاىل زايرَِتُرما َغي ح جابَِة َغي ح َِ ُرما ِلالح
ِااّل اِبهلِل، اي  ال َحوحَل َوال قُ وَّةَ َوال ِمنح زايَرِتُرما َبلح راِجٌع عائٌِد ِانح شاَء هللُا وَ 

ُل ساَديت َرِغبحُت اِلَيحُرما َوِاىل زايَرِتُرما بَ عحَد اَنح َزِهَد فيُرما َويف زايَرِتُرما اَ  هح
نحيا َفال َخي ََّبيِنَ هللاُ ما َرَجوحُت َوما اَمَّلحُت يف زايَرِتُرما اِنَُّه َقريٌب جمُ   يٌب.الدُّ

: فسألت صفواَنً فُقلت له: اّن علقمة بن ُمّمد مل َيتنا قال سيف بن عمرية
هبذا عن الباقر )عليه السالم( اَّّنا أاتَن بدعاء الّزايرة ، فقال صفوان : وردت 
مع سّيدي الّصادق صلوات هللا وسالمه عليه اىل هذا املران ففعل مثل الَّذي 

ّلينا وودّ   صّلى كما صفعلناه يف زايرتنا، ودعا هبذا الّدعاء عند الودا  بعد أن 
كما وّدعنا ، مّث قال صفوان : قال الّصادق )عليه السالم( : تعاهد هذه 
الّزايرة وادُ  هبذا الّدعاء وُزر به فايّن ضامن على هللا لرّل من زار هبذه الّزايرة 
ودعا هبذا الّدعاء من قُرب أو بُعد اّن زايرته مقبولة وسعيه مشرور وسالمه 

 ب وحاجته مقضّية من هللا تعاىل ابلغة ما بلغت وال َييُبه، ايواصل غري ُمُجو 
صفوان وجدت هذه الّزايرة مضُمونة هبذا الّضمان عن أيب وأيب عن أبيه علّي 
بن اْلسني )عليهما السالم( مضموًَن هبذا الّضمان عن اْلسني )عليه 

ذا هب السالم(واْلسني )عليه السالم( عن أخيه اْلسن )عليه السالم( مضُموَنً 
الّضمان، واْلسن )عليه السالم( عن أبيه امري املؤمنني )عليه السالم(مضموَنً 
هبذا الّضمان، وامري املؤمنني )عليه السالم( عن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله 
وسلم( مضُموًَن هبذا الّضمان، ورسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(عن 

موَنً ا الّضمان، وجربئيل عن هللا تعاىل مضجربئيل )عليه السالم( مضموَنً هبذ
هبذا الّضمان، وقد آىل هللا على نفسه عّزوجل اّن من زار اْلسني )عليه 
السالم(هبذه الّزايرة من قُرب أو بُعد ودعا هبذا الّدعاء قبلت منه زايرته وشفعته 

سروراً ميف مسألته ابلغة ما بلغت واعطيته سؤله مثّ ال ينقِلب عيّن خائباً واقلبه 
قريرًا عينه بقضاء حاجته والفوز ابْلّنة والعتق من الّنار، وشفعته يف كّل من 
شفع خال َنصب لنا أهل البيت، آىل هللا تعاىل بذلك على نفسه وأشهدَن ِبا 
شهدت به مالئرة ملروته، مّث قال جربئيل : اي رسول هللا أرسلين هللا اليك 



َ وشيعتُسروراً وبشرى لك ولعلّي وفاطمة واْل رم سن واْلسني واالئمة من ولد
اىل يوم البعث ال زلت مسروراً وال زال علي وفاطمة واْلسن واْلسني وشيعترم 
مسرورين اىل يوم البعث ، قال صفوان : قال ل الّصادق )عليه السالم(: اي 
صفوان اذا حدث لك اىل هللا حاجة فُزر هبذه الّزايرة من حيث كنت وادُ  

سل رّبك حاجتك أتتك من هللا، وهللا غري ُملف وعده رسوله هبذا الّدعاء و 
 ِبوده وِبّنه واْلمد هلل .

أقول : ورد يف كتاب الّنجم الثّاقب قّصة تشّرف اْلاج الّسيد اْحد الّرشيت 
ابْلُضور عند امام العصر أرواحنا فداه يف سفر اْلّج وقوله )عليه السالم( له 

اشوراء عاشوراء عاشوراء وَنن سنرويها بعد : ملاذا ال تقرأ زايرة عاشوراء، ع
 الّزايرة اْلامعة الربرية ان شاء هللا .

وقال شيخنا ثقة االسالم الّنوري )رْحه هللا( : أّما زايرة عاشوراء فرفاها فضالً 
 وشرفًا اهّنا ال تسانخ سائر الّزايرات اّليت هي من انشاء املعصوم وامالئه يف

من قلوهبم الطّاهرة االّ ما تبلغها من املبدأ االعلى  ظاهر االمر وان كان ال يربز
بل تسانخ االحاديث القدسّية اليت أوحى هللا جّلت عظمته هبا اىل جربئيل 
بنّصها ِبا فيها من الّلعن والّسالم والّدعاء، فأبلغها جربئيل اىل خاَت الّنبيني 

 آثرها من يف)صلى هللا عليه وآله وسلم( وهي كما دّلت عليه التجارب فريدة 
قضاء اْلوائج ونيل املقاصد ودفع االعادي لو واضب عليها الزّائر أربعني يوماً 
أو أقّل، ولرن أعظم ما انتجته من الفوائد ما يف كتاب دار الّسالم ومّلخصه 
انّه حدث الثّقة الّصاحل الّتقي اْلاج املوىل حسن اليزدي اجملاور للمشهد الغروّي 

 ّق اجملاورة وأتعبوا أنفسهم يف العبادة، عن الثّقة االمنيوهو من اّلذين وفوا حب
اْلاج ُمّمد علّي اليزدي قال : كان يف يزد رجل صاحل فاضل مشتغل بنفسه 
ا ومواظب لعمارة رمسه يبيت يف الّليال ِبقربة خارج بلدة يزد تُعرف ابملزار وفيه

عّلم وغري َجلة من الّصلحاء، وكان له جار نشأ معه من صغر سّنه عند ا
ُ
ه اىل مل

أن صار عّشاراً وكان كذلك اىل أن مات ودفن يف تلك املقربة قريباً من احملّل 



الَّذي كان يبيت يف الّرجل الّصاحل املذكور، فرآه بعد موته أبقّل من شهر يف 
املنام يف زّي حسن وعليه نضرة الّنعيم، فتقّدم اليه وقال له : ايّن عامل ِببدئك 

وظاهَر ومل ترن ممّن ُيتمل يف حّقه حسن الباطن ومل يرن ومنتهاَ وابطنك 
عملك مقتضياً أّن العذاب والنرال فبم نلت هذا املقام ، قال: نعم االمر كما 
قلت، كنت مقيمًا يف أشّد العذاب من يوم وفايت اىل أمس وقد توفّيت فيه 

وبينه  هزوجة االستاذ أشرف اْلّداد ودفنت يف هذا املران، وأشار اىل طرف بين
قريب من مائة ذرا  ويف ليلة دفنها زارها أبو عبد هللا )عليه السالم( ثالث 
مرّات ويف املرّة الثّالثة أمر برفع العذاب عن هذه املقربة فصرت يف نعمة وسعة 
وخفض عيش ودعة، فانتبه متحرّياً ومل ترن له معرفة ابْلّداد وُمّله فطلبه يف 

ه : ألك زوجة ؟ قال : نعم توفّيت ابالمس ُسوق اْلّدادين فوجده ، فقال ل
ودفنتها يف املران الفالين وذكر املوضع الَّذي أشار اليه ، قال : فهل زارت 
أاب عبد هللا )عليه السالم( ؟ قال : ال ، قال : فهل كانت تذكر مصائبه ؟ 
قال : ال ، قال : فهل كان هلا جملس تذكر فيه مصائبه ؟ قال : ال ، فقال 

وما تريد من الّسؤال ؟ فقّص عليه رؤايه ، قال : كانت مواظبة على  الّرجل :
 زايرة عاشوراء .

  

 الثّانية زيارة عاُشوراء َغير المشُهورة

الّلعن  وهي تناظر الّزايرة املشُهورة املتداولة يف االجر والّثواب خلّواً من عناء
ام، ة شاغل هوالّسالم مائة مرّة، وهي فوز عظيم ملن يشغله عن تلك الّزاير 

وكيفّيتها على ما يف كتاب املزار القدمي من دون الّشرح كما يلي : من أحّب 
أن يزوره )عليه السالم( من بُعد البالد أو قُرهبا فليغتسل ويربز اىل الّصحراء أو 
يصعد سطح داره فيصّلي ركعتني يقرأ فيهما سورة ُقلح ُهَو هللُا َاَحٌد فاذا سّلم 

 وليتوّجه ابلّسالم واالُياء والنّية اىل جهة قرب أيب عبد هللا أومأ اليه ابلّسالم
 اْلسني )عليه السالم( ، مثّ يقول ُبشو  واسترانة :



ابحَن َسيِِّد اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن الحَبشرِي النَّذيِر وَ 
لسَّالُم َعَليحَك اي بحَن فاِطَمَة َسيَِّدِة ِنساِء الحعاَلمنَي، اَ  الحَوِصّينَي، اَلسَّالُم َعَليحَك ايَ 

َليحَك اَي َُّها ِخيَ َرِة هللِا َوابحَن ِخيَ رَتِِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ثَر هللِا َوابحَن ثرِِه، اَلسَّالُم عَ 
اِدي الزَّ  ماُم اهلح َِ َعلى اَرحواح َحلَّتح كيُّ وَ الحوِت حُر الحَموحُتور، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها االح

، اَلسَّالُم َعَليحَك ِميّن ما بَقي ُت ِبَفناِئَك َواَقاَمتح يف َجواِرََ َوَوَفَدتح َمَع ُزّواِرََ
ِلمنَي  َوبَِقَي اللَّيحُل َوالنَّهاُر، فَ َلَقدح َعظَُمتح ِبَك الرَّزِيَُّة َوَجلَّتح يف الحُمؤحِمننيَ  َوالحُمسح

ِل السَّ  َرضنَي َاَجحَعنَي، فَِاَّن هلِل َوِاَّن اِلَيحِه راِجعُ َويف اَهح ََ ِل االح وَن َصَلواُت ماواِت َواَهح
َ َوَعلى آابِئَك ا َتَجبنَي هللِا َوبَ رَكاتُهُ َوحتَِّياتُهُ َعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا اْلحَُسنيح لطَّيِّبنَي الحُمن ح

ِدّينَي، ُداِة الحَمهح َرَتَك َلَعَن هللُا اُمًَّة َخَذلَتحَك َوت َ  َوَعلى ُذّراِّيِتُرُم اهلح رََكتح ُنصح
َوحَر َعَليح  ، َوَمُعونَ َتَك، َوَلَعَن هللُا اُمًَّة َاسََّستح َاساَس الظُّلحِم َلُرمح َوَمهََّدِت اْلح ُرمح

، بَ  ياِعُرمح رِئحُت ِاىَل هللِا َوطَرََّقتح ِاىل اَِذيَِّتُرمح َوحَتَيُِّفُرمح َوجاَرتح ذِلَك يف ِدايرُِكمح َواَشح
ياِعِهمح َواَتحباعِ  ُهمح َوِمنح َاشح أُل َعزََّوَجلَّ َواِلَيحُرمح اي سادايت َوَمواِلَّ َواَِئمَّيت ِمن ح ِهمح َوَاسح

رَِمين ِبوِ  َرَم اي َمواِلَّ َمقاَمُرمح َوَشرََّف َمنحزِلََتُرمح َوَشأَنُرمح اَنح ُيرح اليَِتُرمح هللاَ الذي َأكح
أُل هللَا الحبَ رَّ الَوَُمَبَّتِ  رَّحيَم اَنح يَ رحزَُقين ُرمح َواالحئِتماِم ِبُرمح َواِبلحرَباَءِة ِمنح اَعحداِئُرمح َوَاسح

ادي ِمنح آلِ  َتظَِر اهلح ماِم الحُمن ح َِ ، َواَنح يُ َوفَِّقين لِلطََّلِب بِثارُِكمح َمَع االح  ُُمَمَّد، َمَودََّتُرمح
ََ َواَنح جَيحَعَلين َمَعُرمح يف ال نحيا َواالحِخَرِة، َواَنح يُ بَ لَِّغيِن الحَمقاَم الح ُمحُموَد َلُرمح ِعنحَد دُّ

أُل هللاَ َعزََّوَجلَّ حِبَقُِّرمح َواِبلشَّأحِن الَّذي َجَعَل هللاُ َلُرمح اَنح يُ عحطِ  َيين ِبُصايب هللِا َوَاسح
اِجُعوَن، اي هَلا ِمنح ُمصيَبة اِلَيحِه ر ِبُرمح اَفحَضَل ما اَعحطى ُمصاابً ِبُصيَبة، ِاَّن هلِل َوِاَّن 

ِلمنَي، فَِاَّن هلِل َوِاَّن اِلَيحِه راِجعُ  وَن، ما اَفحَجَعها َواَنحراها لُِقُلوِب الحُمؤحِمننَي َوالحُمسح
َعلحين يف َمقامي ممَّنح تَنالُُه ِمنحَك َصلَ  واٌت اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواجح

نحيا َواالحِخرَِة َوِمَن الحُمَقرَّبَوَرْححَ  ََ َوجيهًا يف الدُّ َعلحين ِعنحَد نَي، فَِايّن ٌة َوَمغحِفَرٌة َواجح
 ُهمَّ َوِايّن اَتَ َقرَُّب اِلَيحَك ِبَُحمَّد َوآِل ُُمَمَّد َصَلواُتَك َعَليحِه َوَعَليحِهمح َاَجحَعنَي، اَللّ 

َوِتكَ  مَّد َوَعِليٍّّ َوالطَّّيبنَي ِمنح َخلحِقَك َوِخيَ َرِتَك ِمنح َخلحِقَك ُمَُ  اَتَ َوسَُّل َواَتَ َوجَّهُ ِبَصفح
َعلح َُمحياَى َُمحياُهمح وَ  مَمايت ِمنح ُذرّيَِّتِهما، اَللّ ُهمَّ َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواجح

نحيا َواالحِخَرِة  نَ ُهمح يف الدُّ نََّك َْسيُع الدُّعاِء، اَللّ ُهمَّ َوهذا اِ مَماتَ ُهمح َوال تُ َفّرِقح بَ يحين َوبَ ي ح



َمُة َوتُ نَ زََّل فيِه اللَّعحَنُة َعَلى اللَّعنِي يَزيَد َوَعلى ُد فيِه النِّقح آِل يَزيَد َوَعلى  يَ وحٌم َُتَدَّ
ُهمح َوالحَعنح َمنح َرِضَي ِبَقوحهِلِمح  ِر، اَللّ ُهمَّ الحَعن ح مح َوِفعحِلِهمح  آِل زايد َوُعَمَر بحِن َسعحد َوالشِّ

ُهمح َجَهنََّم َوساَءتح َمصري  ِرن ح ، َوَاسح ِلِهمح َحرَّ َنِرََ اً ِمنح اَوَّل َوآِخر َلعحناً َكثريًا َوَاصح
َي َواَوحِجبح َعَليحِهمح َوَعلى ُكلِّ َمنح شايَ َعُهمح َوابيَ َعُهمح َواتبَ َعُهمح َوساَعَدُهمح َوَرضِ 

ناِتَك الَّيت َلَعنحَت هِبا  مح َوَعلى ُكلِّ َمنح َرِضَي ِبذِلَك َلعَ ِبِفعحِلِهمح َواف حَتحح هَلُمح َوَعَليحهِ 
رَِ وَُكلَّ َشيحطان َرجيم  ُكلَّ ظامل وَُكلَّ غاِصب وَُكلَّ جاِحد وَُكلَّ كاِفر وَُكلَّ ُمشح

 َوَضعِّفح مَّ وَُكلَّ َجّبار َعنيد، اَللّ ُهمَّ الحَعنح يَزيَد َوآَل يَزيَد َوَبين َمرحواَن ََجيعاً، اَللّ هُ 
َل بَ يحِت نَِبيِّ  َك، َغَضَبَك َوَسَخَطَك َوَعذاَبَك َونَِقَمَتَك َعلى اَوَِّل ظامل ظََلَم اَهح
جمحرِم َُ َمة ِمَن الح ُهمح اِنََّك ذُو نِقح نَي، اَللّ ُهمَّ َوالحَعنح ََجيَع الظّاِلمنَي هَلُمح َوان حَتِقمح ِمن ح

َرُهمح َوقُ ُبوَرُهمح، َلَم آَل بَ يحِت ُُمَمَّد، َوالحَعنح اَرحواَحُهمح َوِداياَللّ ُهمَّ َوالحَعنح اَوََّل ظامل ظَ 
ِ بحِن بِنحَت نَِبيَِّك َوحاَربَ تح  هُ َوقَ تَ َلتح َاصححابَُه َوالحَعِن الّلُهمَّ الحِعصابَةَ الَّيت َنزََلِت اْلحَُسنيح

لِيائَُه َوشيَعَتُه َوُمُِبّيهِ  َل ب َ  َواَنحصاَرُه َواَعحوانَُه َواَوح يحِتِه َوُذرِّيَ َتُه، َوالحَعِن اَللّ ُهمَّ الَّذيَن َواَهح
َمُعوا َكالَمُه َوال َمقاَلُه، الّلُهمَّ َوالحَعنح كُ  لَّ َمنح بَ َلَغُه نَ َهُبوا مالَهُ َوَسَلُبوا َحرُيَُه َوملَح َيسح

الِئِق َاَجحَع وَّلنَي َواالحِخريَن َواخلَح ََ  ِاىل يَ وحِم الّديِن، اَلسَّالُم نيَ ذِلَك فَ َرِضَي بِِه ِمَن االح
ِسهِ  ََ بِنَ فح ََ َوعاَوَنَك َوواسا َ َوَعلى َمنح ساَعَد َوَبَذَل  َعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا اْلحَُسنيح

َجَتُه يف الذَّبِّ َعنحَك، السَّالُم َعَليحَك اي َموحالَي َوَعَليحِهمح َوَعلى ُروِحَك َوعَ  لى ُمهح
ًَة َوِرضحو اَرحواِحِهمح َوَعلى  ، اَللّ ُهمَّ َلقِِّهمح َرْحح اَن، تُ رحبَِتَك َوَعلى تُ رحبَِتِهمح اَنً َورُوحاً َوَرُيح

ِد الحَوِصّينَي، السَّالُم َعَليحَك اي َموحالَي اي ااب َعبحِدهللِا اَي بحَن خاَتَِ النَِّبّينَي َواَي بحَن َسيِّ 
شَّهيِد، اَللّ ُهمَّ ُم َعَليحَك اي َشهيُد اَي بحَن الَواَي بحَن َسيَِّدِة ِنساِء الحعاَلمنَي، السَّال

يًَّة بَ ّلغحُه َعيّن يف هِذِه الّساَعِة َويف هَذا الحيَ وحِم َويف هَذا الحَوقحِت وَُكلِّ َوقحت حتَِ 
َهديَن َمَعَك سَ  َتشح الماً َوَسالماً، السَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َسيِِّد الحعاَلمنَي َوَعَلى الحُمسح

ِ بحِن َعِلىِّ الشَّهي ِد، السَّالُم ُمتَِّصالً َما اتََّصَل اللَّيحُل َوالنَّهاُر، السَّالُم َعَلى اْلحَُسنيح
، على عليِّ بِن اُْلَسنِي الَشهيد، السَّالُم على العباِس بِن أمرِي املؤِمننَي الَشهيدِ 

َهداِء ِمنح ُولحِد السَّالُم َعَلى الشُّ  السَّالُم َعَلى الشَُّهداِء ِمنح ُولحِد اَمرِي الحُمؤحِمننَي،
َهد ِمَن الحُمؤحِمننَي، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَُ  َتشح مَّد َجعحَفر َوَعقيل، السَّالُم َعلى ُكلِّ ُمسح



يحَك السَّالُم َوآِل ُُمَمَّد َوبَ لِّغحُهمح َعيّن حتَِيَّةً َوَسالماً، السَّالمُ َعَليحَك اي َرُسوَل هللاِ َوَعلَ 
ِ َعَليحِه ا ََ اْلحَُسنيح َسَن هللاُ َلَك الحَعزاَء يف َوَلِد لسَّالُم السَّالُم َوَرْححَةُ هللِا َوبَ رَكاتُُه، َاحح

َسِن اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي َوَعَليحَك السَّالُم َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُ  َسَن َعَليحَك اي ااََب اْلَح ُه، َاحح
ِ السَّالُم َعَليحِك اي فاِطَمُة اي بِنحتَ هللُا َلَك الحَعزاَء يف َولَ  ََ اْلحَُسنيح  َرُسوِل َربِّ ِد

َسَن هللُا َلِك الحَعزاَء يف  َِ  الحعاَلمنَي َوَعَليحِك السَّالُم َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، َاحح َوَلِد
َسَن َوَعَليحَك السَّال ِ، السَّالُم َعَليحَك اي ااب ُُمَمَّد اْلَح َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اْلحَُسنيح ُم َوَرْحح

ِ، السَّالُم َعلى اَرحواِح الحُمؤحِمننَي  َسَن هللُا َلَك الحَعزاَء يف َاخيَك اْلحَُسنيح َاحح
َُة هللِا َوبَ رَكاتُهُ  محواِت َوَعَليحِهُم السَّالُم َوَرْحح ََ ُهمح َواالح ياِء ِمن ح حح ََ ، َوالحُمؤحِمناِت االح

َسَن هللُا هَلُُم الح  َعلحنا ِمَن الطّالِ َاحح ِ، الّلُهمَّ اجح بنَي بِثارِِه َمَع َعزاَء يف َموحالُهُم اْلحَُسنيح
َلُه اي َربَّ الحعاَلمنَي. الَم َواَهح سح َِ ل تُِعزُّ ِبِه االح  ِامام َعدح

 : مثّ اسجد وقل

ُد َعلى   َمح ُد َعلى ََجيِع ما َنَب ِمنح َخطحب، َوَلَك اْلح َمح لِّ اَمحر، كُ اَللّ ُهمَّ َلَك اْلح
لِياِئَك َوذِلَك ِلما اَوحَجبح  َترى يف َعظيِم الحُمِهّماِت ُِبِيَ َرِتَك َواَوح َت هَلُمح َوإلَيحَك الحُمشح
ِل الحَرثرِي، اَللّ ُهمَّ َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوارحزُقحين َشفاَعَة  ِمَن الحَرراَمِة َوالحَفضح

ِ َعَليحِه السَّال ِض الحَموح اْلحَُسنيح َوح ُهوِد َواْلح َعلح ُم يَ وحَم الحُوُروِد َوالحَمقاِم الحَمشح ُروِد، َواجح
ِ َعَليحِه السَّالُم الَّذيَن و  ِ َوَاصححاِب اْلحَُسنيح ََ َمَع اْلحَُسنيح ق ِعنحَد اَسوحُه ل َقَدَم ِصدح

 ََ ََ ابحتِ  اِبَن حُفِسِهمح َوَبَذُلو ُدونَُه ُمَهَجُهمح َوجاَهدُوا َمَعُه اَعحداَء غاَء َمرحضاِتَك َوَرجاَء
ََ اِنََّك َلطيٌف ِلما َتشاُء اي اَرحَحَم الرّاِْحنيَ  ََ َوَخوحفاً ِمنح َوعيِد   .َوَتصحديقاً ِبَوعحِد

 . الثّاِمنَةُ : زيارة االربعين أي اليوم العشرين من صفر

روى الّشيخ يف الّتهذيب واملصباح عن االمام اْلسن العسرري )عليه 
(قال: عالمات املؤمن َخس: صالة احدى وَخسني أي الفرائض السالم

اليومّية وهي سبع عشرة ركعة والّنوافل اليومّية وهي أربع وثالثون ركعة، وزايرة 
ِم هللِا الرَّ  ِن االربعني، والتخّتم ابليمني وتعفري اْلبني ابلّسجود، واْلهر بِِبسح ْحح

يخ يف َنوين، أحدَها ما رواه الشّ  الرَّحيِم، وقد رويت زايرته يف هذا اليوم على



الّتهذيب واملصباح عن صفوان اْلّمال قال : قال ل موالي الّصادق صلوات 
 هللا عليه يف زايرة االربعني: تُزور عند ارتفا  الّنهار وتقول :

َعلى َصِفيِّ  المُ اَلسَّالُم َعلى َوِلِّ هللاِ َوَحبيِبِه، اَلسَّالُم َعلى َخليِل هللِا َوَْنيِبِه، اَلسَّ 
ِ الحَمظحُلوِم الشَّهيدِ  اَلسَّالُم على َاسرِي  ،هللِا َوابحِن َصِفيِِّه، اَلسَّالُم َعلى اْلحَُسنيح

َهُد اَنَُّه َولِيَُّك َوابحُن َولِيَِّك وَ  َصِفيَُّك َوابحُن الحُرُرابِت َوقَتيِل الحَعرَباِت، اَللّ ُهمَّ ِايّن َاشح
َتُه اِبلشَّهاَدِة َوَحبَ وحتَُه اِبلسَّعَصِفيَِّك الحفائُِز ِبَررا َرمح َتُه ِبطيِب َمِتَك، اَكح تَ بَ ي ح اَدِة، َوَاجح

الحوالَدِة، َوَجَعلحَتُه َسيِّدًا ِمَن الساَدِة، َوقاِئدًا ِمَن الحقاَدِة، َوذاِئدًا ِمنح الحذاَدِة، 
نحِبياِء، َوَجَعلحَتهُ ُحجَّةً َعلى خَ  ََ َتهُ َمواريَث االح ِصياِء، فَاَعحَذَر لحِقكَ َواَعحطَي ح وح ََ  ِمَن االح

ََ ِمَن اْلحَ  تَ نحِقَذ ِعباَد َجَتهُ فيَك لَِيسح َح، َوَبَذَل ُمهح هاَلِة َوَحي حرَِة ىِف الدُّعاِء َوَمَنَح النُّصح
دحىن ََ رحَذِل االح ََ نحيا، َوابَ  َحظَُّه اِبالح ، الضَّالَلِة، َوَقدح َتواَزَر َعَليحِه َمنح َغرَّتحُه الدُّ

َخَطَك وَ َوشَ  وحَكِس، َوتَ َغطحَرَس َوتَ َرّدى يف َهواُه، َوَاسح ََ َخَ  رى آِخَرَتهُ اِبلَّثَمِن االح َاسح
تَ وحِجب وحزاِر الحُمسح ََ قاِق َوالنِّفاِق َوَْحََلَة االح َل الشِّ ََ اَهح نَي نَِبيََّك، َواَطاَ  ِمنح ِعباِد

تُبيَح ِفَك يف طاعَ الّناَر، َفجاَهَدُهمح فيَك صاِبرًا ُُمحَتِسبًا َحىّت سُ  ِتَك َدُمُه َواسح
ُهمح َلعحنًا َوبياًل َوَعذِّب حُهمح َعذااًب اَليماً، اَلسَّالُم َعَليح  َك اَي بحَن َحرُيُُه، اَللّ ُهمَّ فَالحَعن ح

َهُد اَنََّك اَمنُي هللِا وَ  وحِصياِء، اَشح ََ ابحُن َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َسيِِّد االح
َهُد اَ اَ  َت َسعيدًا َوَمَضيحَت َْحيدًا َوُمتَّ َفقيدًا َمظحُلومًا َشهيداً، َوَاشح نَّ ميِنِه، ِعشح

َهُد اَنََّك  ِلٌك َمنح َخَذَلَك، َوُمَعذٌِّب َمنح قَ تَ َلَك، َوَاشح ، َوُمهح ََ هللَا ُمنحِجٌز ما َوَعَد
 ََ َت يف َسبيِلِه َحىّت اَتيا ِد هللِا َوجاَهدح َيقنُي، فَ َلَعَن هللُا َمنح قَ تَ َلَك، الح  َوفَ يحَت ِبَعهح

مَّ ِايّن َوَلَعَن هللُا َمنح ظََلَمَك، َولََعَن هللُا اُمًَّة ْسََِعتح ِبذِلَك فَ َرِضَيتح بِِه، اَللّ هُ 
ََ َايّن َوِل  ِلَمنح واالُه َوَعُدو  ِلَمنح عاداُه ابَِيب اَنحَت َواُّمي اَي بحَن َرُسولِ  ِهُد   هللِا،اُشح

َهُد اَنََّك ُكنحَت نُوراً ىفِ  رححاِم الحُمَطهََّرِة، ملَح  َاشح ََ صحالِب الّشاُِمَِة َواالح ََ َك االح سح  تُ َنجِّ
َهُد اَنََّك مِ  هلَِّماُت ِمنح ثِياهِبا، َوَاشح َك الحُمدح اِسها َوملَح تُ لحِبسح اِهِليَُّة ابَِْنح نح َدعائِِم اْلح

ِلمنَي َوَمعح  ماُم الحب َ الّديِن َواَرحكاِن الحُمسح َِ َهُد اَنََّك االح رُّ التَِّقيُّ ِقِل الحُمؤحِمننَي، َوَاشح
ََ َكِلَمُة الت َّقح  ئِمََّة ِمنح ُولحِد ََ َهُد اَنَّ االح ِديُّ، َوَاشح اِدي الحَمهح وى الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ اهلح

نحيا، ِل الدُّ ُدى َوالحُعرحَوُة الحُوثحقى، َواْلحُجَُّة على اَهح َهُد َايّن ِبُرمح ُمؤحِمٌن وَ  َواَعحالُم اهلح َاشح



اَمحري َوابِِايِبُرمح، ُموِقٌن ِبَشراِيِع ديين َوَخواتيِم َعَملي، َوقَ لحيب لَِقلحِبُرمح ِسلحٌم وَ 
، َفَمَعُرمح َمَعرُ  ٌة َحىّت ََيَذَن هللُا َلُرمح رُِكمح ُمتَِّبٌع َوُنصحَريت َلُرمح ُمَعدَّ مح ََ مح ال َمَع اِل

سادُِكمح َوشاِهدُِكمح َوغائِبِ َعُدوُِّكمح َصَلوا ُرمح ُت هللِا َعَليحُرمح َوعلى اَرحواِحُرمح َوَاجح
 َوظاِهرُِكمح َوابِطِنُرمح آمنَي َربَّ الحعاِلمنَي .

 . مثّ تصّلي ركعتني وتدعو ِبا أحببت وترجع

 الّزيارة االُخرى هي ما يروى عن جابر

 االنصاري يوم وهي انّه روي عن عطا قال : ُكنت مع جابر بن عبد هللا
العشرين من صفر، فلّما وصلنا الغاضريّة اغتسل يف شريعتها ولبس قميصاً  
كان معه طاهراً مثّ قال ل : أمعك شيء من الطّيب اي عطا ؟ قلت : سعد، 

حىّت وقف عند رأس  فجعل منه على رأسه وساير جسده مّث مشى حافياً 
عته يقول شّيًا عليه، فلّما أفاق ْساْلسني )عليه السالم( وكرّب ثالثً مّث خّر مغ

: اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي آَل هللِا .. اخلرب، وهي بعينها ما ذكرَنه من زايرة الّنصف 
من رجب مل يفِتق عنها يف شيء سوى بضع كلمات ولعّلها من اختالف 

الّشيخ )رْحه هللا( ، فمن أرادها فليقرأ زايرة الّنصف من  النسخ كما احتمله
 .ّسالفةرجب ال

أقول : زايرة اْلسني )عليه السالم( تزداد فضاًل يف االوقات الّشريفة والّليال 
واالاّيم املباركة ممّا مل َيّص ابلذّكر ال سّيما فيما انتسب اليه من تلك االوقات  
كيوم املباهلة ويوم نزول سورة َهلح أَتى ويوم ميالده الّشريف وليال اْلمعة 

زمان، ويستفاد من بعض الّرواايت اّن هللا تعاىل ينظر وغري ذلك من شريف اال
اىل اْلسني )عليه السالم(يف كّل ليلة من ليال اْلُمعة بعني الررامة فيبعث اىل 
زايرته كّل نيّب أو وصّي نيّب . وروى ابن قولويه عن الّصادق )عليه السالم( : 

ا حسراً وكان من الّدنياّن من زار قرب اْلسني يف كّل َجعة غفر هللا له ومل َيرج 
يف اْلنة مع اُْلسني )عليه السالم( . ويف حديث االعمش انّه قال له بعض 
جريانه : رأيت يف املنام رقعًا تتساق  من الّسماء فيها أمان ملن زار اْلسني 



)عليه السالم( ليلة اْلمعة، وسيأيت اشارة اىل هذا يف أعمال الراظمّية عند 
 بغدادي .ذكر قّصة اْلاج علّي ال

وروى اّن الّصادق )عليه السالم( سئل عن زايرة اْلسني )عليه السالم( هل 
هلا وقت أفضل من غريه ؟ قال : زوروه يف كّل زمان فاّن زايرته خري مقّرر، من 
أكثر منها كثر نصيبه من اخلري ومن أقّل منها قّل نصيبه منه، واجتهدوا يف 

ها املالئرة عف أجر الّصاْلات وتنزل فيزايرته يف االوقات الّشريفة ففيها يضا
من الّسماء لزايرته )عليه السالم( .. اخلرب . ومل نعثر على زايرة خاّصة له )عليه 
السالم( ُتّص هذه االوقات املذكورة ، نعم قد خرج من الّناحية املقّدسة يف 
 اليوم الثّالث من شعبان وهو يوم ميالده )عليه السالم( دعاء ينبغي قراءته،
وقد مضى يف خالل أعمال شهر شعبان، واعلم ايضاً اّن لزايرته )عليه السالم( 
يف غري كربالء من البالد البعيدة فضاًل كثرياً ايضاً وَنن نقتصر يف ذلك على 

 ذكر حديثني مرويني يف الرايف والفقيه والّتهذيب .

( ماْلديث االّول : روى ابن أيب عمري عن هشام عن الّصادق )عليه السال
قال : اذا بعدت أبحدكم الّشقة وأنت به الّدار فليعل أعلى منزله فيصّلي 

 ركعتني وليؤم ابلّسالم اىل قبورَن فاّن ذلك يصري الينا .

اْلديث الثّاين : عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قال ل الّصادق )عليه 
: جعلت  تالسالم( : اي سدير تُزور قرب اْلسني )عليه السالم(يف كّل يوم؟ قل

فداَ ال ، قال : ما أجفاكم ، فتزوره يف كّل َجعة ؟ قلت : ال ، قال : فتزوره 
يف كّل شهر ؟ قلت : ال ، قال : فتزوره يف كّل سنة ؟ قلت : قد يرون ذلك 
، قال : اي سدير ما اجفاكم ابْلسني )عليه السالم(، أما علمتم اّن هلل ألفني 

رباً يبرون شعثاً غ -والفقيه ألف ألف ملك ويف رواية الّتهذيب  -من املالئرة 
ويُزورون ال يفِتون، وما عليك اي سدير أن تُزور قرب اْلسني )عليه السالم( يف  
كّل َجعة َخس مرّات ويف كّل يوم مرّة؟ قلت : جعلت فداَ اّن بيننا وبينه 
فراسخ كثرية ، فقال : تصعد فوق سطحك مّث تلتفت ُينة ويسرة مّث ترفع 



لسَّالُم اَ الّسماء مثّ تتحّول َنو قرب اْلسني )عليه السالم( مثّ تقول:  رأسك اىل
َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه  رتب لك زورة، والّزورة تُ َعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا السَّالُم َعَليَك َوَرْحح

حّجة وعمرة ، قال سدير: فرِّبا فعلته يف الّشهر اكثر من عشرين مرّة وقد 
 ايرة املطلقة االوىل ما يناسب املقام .مضى يف أّول الزّ 

 : تَذييٌل في فضل تربة الحسين )عليه السالم( المقدّسة وآدابها

اعلم اّن لنا رواايت متظافرة تنطق أبّن تربته )عليه السالم( شفاء من كّل سقم 
وداء ااّل املوت وامان من كّل بالء، وهي تورث االمن من كّل خوف، 

متواترة وما برزت من تلك الِّتبة املقّدسة من  واالحاديث يف هذا الباب
املعجزات اكثر من أن ُتذكر واين قد ذكرت يف كتاب الفوائد الّرضويّة يف تراجم 
العلماء االمامّية عند ترَجة الّسيد احملّدث املتبّحر نعمة هللا اْلزائري انّه كان 

اب وكان يف عممّن جهد لتحصيل العلم جهداً وحتّمل يف سبيله الّشدائد والصّ 
أابن طلبه العلم ال يسعه االسراج فقراً فيستفيد للمطالعة لياًل من ضوء القمر 
وقد أكثر من املطالعة يف ضوء القمر ومن القراءة والرتابة حىّت ضعف بصره 
فران يرتحل بِتبة اْلسني )عليه السالم(املقّدسة وبِتاب املراقد الّشريفة 

ناَ ( فيقوي بصره بربكتها، وايّن قد حذرت هُ لالئمة يف العراق )عليهم السالم
ايضًا أهال عصرَن أن يعجبوا هلذه اْلراية اثر معاشرهتم الرّفار واملالحدة ، 
فقد قال الّدمريي يف حياة اْليوان : اّن االفعى اذا عاش مائة سنة عميت عينه 

يقبل ف فيلهمه هللا تعاىل أن ُيسحها ابلرازاينج الّرطب لري يُعود اليها بصرها
من الّصحراء َنو البساتني ومنابت الرّازاينج وان طالب املسافة حىّت يهتدي 
اىل ذلك الّنبات فيمسح هبا عينه فريجع اليها بصرها، ويروي ذلك عن 
الّزُمشري وغريه أيضاً، فاذا كان هللا تعاىل قد جعل مثل هذه الفائدة يف نبات 

تعجاب يف نه فأّي استبعاد واسرطب وهتتدي اليه حّية عمياء فتأخذ نصيبها م
ستشهد هو وعِتته يف سب يله أن جيعل يف تربة ابن نبّيه صلوات هللا عليه االذي َّ

شفاء من كلّ داء وغري ذلك من الفوائد والربكات لينتفع هبا الّشيعة واالحباب، 
 وَنن يف املقام نقنع بذكر عّدة رواايت .



واحد من االمالَ يهب  اىل االرض ااُلوىل : روي اّن اْلور العني اذا بصرن ب
 (المر ما يستهدين منه الّسبح والِّتبة من طني قرب اْلسني )عليه السالم

. 

الثّانية : روي بسند معترب عن رجل قال : بعث اّل الّرضا )عليه السالم( من 
خراسان رزم ثياب وكان بني ذلك طني فقلت للّرسول : ما هذا؟ قال : هذا 

ليه السالم( ما كاد يوجه شيئًا من الثّياب وال غريه االّ طني قرب اْلسني )ع
 وجيعل فيه الّطني، فران يقول: هو أمان ابذن هللا .

الثّالثة : عن عبد هللا بن أيب يعفور قال : قلت للّصادق )عليه السالم( : َيخذ 
االنسان من طني قرب اْلسني )عليه السالم(فينتفع به وَيخذ غريه فال ينتفع 

ال : ال وهللا ما َيخذه أحد وهو يرى اّن هللا ينفعه به االّ نفعه هللا به به ؟ فق
. 

الرّابعة : عن أيب ْحزة الّثمال قال : قلت للّصادق )عليه السالم(: ايّن رأيت 
أصحابنا َيخذون من طني اْلسني )عليه السالم(يستشُفون به هل يف ذلك 

لى رأس ا بينه وبني القرب عشيء ممّا يقولون من الّشفاء ؟ قال : يستشفي ِب
أربعة أميال وكذا طني قرب جّدي رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( وكذا 
طني قرب اْلسن وعلّي وُمّمد، فُخذ منها فاهّنا شفاء من كّل سقم وجّنة ممّا 
ُتاف وال يعدهلا شيء من االشياء اّليت يستشفي هبا االّ الّدعاء واَّّنا يفسدها 

ن أوعيتها وقّلة اليقني ممّن يعاجل هبا، فاّما َمن أيقن اهّنا له شفاء ما َيالطها م
 اذا يعاجل هبا كفته ابذن هللا تعاىل من غريها ممّا يتعاجل به، ويفسدها الّشياطني
واْلّن من أهل الرفر منهم يتمّسحون هبا وما َتّر بشيء ااّل ُشّها، واّما 

يذهب آدم عليها فيمسحون هبا ف الّشياطني وكّفار اْلّن فاهّنم ُيسدون ابن
عاّمة طيبها وال َيرج الّطني من اْلائر ااّل وقد استعّد له ما ال ُيصى منهم، 
وهللا اهّنا لفي يدي صاحبها وهم يتمّسحون هبا وال يقدُرون مع املالئرة أن 
يدخلوا اْلائر ولو كان من الِّتبة شيء يسلم ما عوجل به أحد ااّل اُبريء من 



ا أخذهتا فاكتمها واكثر عليها ذكر هللا عّزوجل، وقد بلغين اّن ساعته، فاذ
بعض من َيخذ من الِّتبة شيئاً يستخّف به حىّت اّن بعضهم ليطرحها يف ُمالة 
االبل والبغل واْلمار أو يف وعاء الطّعام وما ُيسح به االيدي من الطّعام 

قلب الَّذي ال واخلرج واْلوالق، فريف يستشفي به من هذا حاهلا عنده، ولرن
 ليس فيه اليقني من املستخّف ِبا فيه صالحه يفسد عمله .

اخلامسة : روي انّه اذا تناول الِّتبة أحدكم فليأخذ ابطراف أصابعه وقدره مثل 
للّ ُهمَّ اَ اْلّمصة فليقبلها وليضعها على عينيه وليمرها على سائر جسده وليُقل : 

ِه َوَاخيِه َمنح َحلَّ هِبا َوَثوى فيها َوحِبِقِّ َجدِّ حِبَقِّ ه ِذِه الت ُّرحبَِة َوحِبَقِّ  ِه َواَبيِه َواُمِّ
اّفنَي بِِه ِااّل َجَعلحَتها ِشفاًء ِمنح كُ  ِئمَِّة ِمنح ُولحِدِه َوحِبَقِّ الحَمالِئَرِة اْلح ََ لِّ داء، َواالح

مثّ ليستعملها  َذُر،اُف َوَاحح َوبُ رحءاً ِمنح ُكلِّ َمَرض، َوَْناةً ِمنح ُكلِّ آَفة، َوِحرحزاً ممّا َاخ
. 

وروي اّن اخلتم على طني قرب اْلسني )عليه السالم( أن يقرأ على سورة )ِاَّن 
رِ  َلِة الحَقدح  .(اَن حزَلحناُه يف لَي ح

ِم هللِا بِ  وروي ايضاً اّنك تقول اذا طعمت شيئاً من الِّتبة أو أطعمته أحداً : سح
َعلحُه رِزح  اِنََّك َعلى ُكلِّ  قاً واِسعاً َوِعلحماً َنِفعاً َوِشفاًء ِمنح ُكلِّ داءَواِبهلِل، اَللّ ُهمَّ اجح

ء َقديٌر .  َشىح

أقول : لِتبته الّشريفة فوائد َجّة : منها استحباب جعلها مع املّيت يف الّلحد 
واستحباب كتابة االكفان هبا واستحباب الّسجود عليها ، فقد روي اّن 

بعة أي يورث قبول الّصالة عند ارتقائها الّسجود عليها َيرق اْلجب السّ 
الّسماوات، واستحباب ان يصنع منها الّسبحة فتستعمل للذّكر أو تَِت يف 
اليد من دون ذكر فلذلك فضل عظيم، ومن ذلك الفضل ان الّسبحة تسّبح 
يف يد صاحبها من غري أن يسّبح، ومن املعلوم اّن هذا الّتسبيح ِبعىن خاص 

ء ِاالّ َوِانح ي يسّبحه كّل شيء كما قال هللا تعاىل :)غري الّتسبيح الَّذ  ِمنح َشىح



بيَحُهمح( َقُهوَن َتسح ِدِه َولِرنح ال تَ فح الّرومي يف معىن االية  وقال العارفُيَسبُِّح حِبَمح
: 

 اب تو ذرّات جهان َهراز شد     گر ترا از غيب چشمى ابز شد

 هل دلهست ُمسوس حواس ا     نطق خاَ ونطق آب ونطق ِگل

 اب تو ميگويند روزان وشبان     َجله ذرّات در عامل هنان

 اب ُشا َنُمرمان ما خامشيم     ما ْسيعيم وبصري وابُهشيم

 غلغل اجزاى عامل بشنويد     از َجادى سوى جان جان شويد

 وسوسه اتوليها بزد آيدت     فاش تسبيح َجادات آيدت

ّيد الّشهداء اية هو تسبيح خاّص بِتبة سوابالَجال فالّتسبيح الوارد يف هذه الّرو 
 . أرواحنا له الفداء

الّسادسة : عن الّرضا )عليه السالم( من أدار الّسبحة من تربة اْلسني )عليه 
بَ رُ  :السالم( فقال ُد هلِل َوال اِل َه ِاالَّ هللُا َوهللُا اَكح َمح مع كّل  ،ُسبححاَن هللِا َواْلح

رفع ة آالف حسنة، وُما عنه سّتة آالف سيّئة، و حّبة منها كتب هللا لُه هبا ستّ 
له سّتة آالف درجة، واثبت له من الّشفاعة مثلها، وعن الّصادق )عليه 
السالم(: اّن من أدار اْلصيات اّليت تعمل من تربة اْلسني )عليه السالم( أي 
الّسبحة من اخلزف فاستغفر هبا مرّة واحدة كتب له سبعون مرّة وان أمسك 

 يده ومل يسّبح كتب له برّل حّبة سبعاً .سبحة يف 

الّسابعة : يف اْلديث املعترب اّن الّصادق صلوات هللا عليه ملا قدم العراق أاته 
قوم فسألوه: عرفنا اّن تربة اْلسني )عليه السالم( شفاء من كّل داء فهل هي 
  نأمان ايضًا من كّل خوف ؟ قال : بلى من أراد أن ترون الِّتبة أماَنً له م

 كّل خوف فليأخذ الّسبحة منها بيده ويقول ثالثً :



ُت اللّ ُهمَّ ُمعحَتِصماً ِبِذماِمَك َوِجواِرََ الحَمنيِع الَّذي ال يُطاَوُل َوال ُُياَولُ  َبحح ، َاصح
ِمنح َشرِّ ُكلِّ غاِشم َوطارِق ِمنح سائِِر َمنح َخَلقحَت َوما َخَلقحَت ِمنح َخلحِقَك 

ِل  يف ُجنَّة ِمنح ُكلِّ َُمُوف بِِلباس ساِبَغة َحصيَنة َوِهيَ  الّصاِمِت َوالّناِطقِ  َوالءُ اَهح
اَِذيَّة ِِبَدار  بَ يحِت نَِبيَِّك ُُمَمَّد َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه ُُمحَتِجزاً ِمنح ُكلِّ قاِصد ل ِاىل

عحِتاِف حِبَقِِّهمح َوالَّتَمسُِّك حِبَبحلِ  َِ خحالِص يف االح َِ مح ََجيعاً، ُموِقنًا اَنَّ هِ َحصني االح
ُهمح َوفيِهمح َوهِبِمح اُوال َمنح واَلوا َواُعادي َمنح عاَدوا َواُجانِ  قَّ هَلُمح َوَمَعُهمح َوِمن ح ُب اْلَح
ين اللّ ُهمَّ هِبِمح ِمنح َشرِّ ُكلِّ َما اَتَّ  قيِه، اي َمنح جانَ ُبوا، َفَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه َواَِعذح

ِ َعظيُم َحجَ  رحِض، ِاَّن َجَعلحنا ِمنح بَ نيح ََ عاِدَى َعيّن بَِبديِع السَّماواِت َواالح ََ  زحُت االح
 يقبل السبحة مث اَيحديِهمح َسّداً َوِمنح َخلحِفِهمح َسّداً فَاَغحَشيحناُهمح فَ ُهمح ال يُ بحِصُروَن .

ُبارََكِة، َوحِبَقِّ صاِحِبها االَّلُهمَّ ايّنِ أسأَُلَك حِبَقِّ هِذهِ الُِتبَةِ وُيسح هبا عينه ويقول: 
مل

ِه وحِبَقِّ أخيِه َوحِبَقِّ ُولِدِه الطاِهري َعلحها ِشفاًء وحِبَقِّ َجدِِّه َوحِبَقِّ أبيِه وحِبَقِّ أُمِّ َن، اجح
 ِمنح ُكلِّ داء، وأماَنً ِمنح ُكلِّ َخوف، َوِحفظاً ِمنح ُكلِّ ُسوء.

حىّت  يف أمان هللا تعاىل مّث جيعلها على جبينه، فان عمل ذلك صباحًا كان
 . ُيسي وان عمله مساًء كان يف أمان هللا تعاىل حىّت يصبح

وروي يف حديث آخر اّن من خاف من سلطان أو غريه فليصنع مثل ذلك 
 . حني َيرج من منزله ليُرون ذلك حرزاً له

أقول : ال جيوز مطلقًا على املشهور بني العلماء أكل شيء من الِّتاب أو 
الّ تربة اْلسني )عليه السالم(املقّدسة استشفاء من ُدون قصد االلتذاذ الّطني ا

هبا بقدر اْلّمصة، واالحوط أن ال يزيد قدرها على العدسة، وُيسن أن يضع 
َعلحُه رِ الِّتبة يف فمه مثّ يشرب ُجرعة من املاء ويقول :  زحقاً واِسعاً َوِعلحماً اَللّ ُهمَّ اجح

 داء َوُسقحم . َنِفعاً َوِشفاًء ِمنح ُكلِّ 

قال العالمة اجمللسي : االحوط تَر الّتبايع على الّسبحة من الِّتبة أو ما يصنع 
منها للّسجدة بل هتدى اهداءً ولعّله ممّا ال أبس به أن يِتاضى عليها املتعامالن 



تراضياً من دون اشِتاط سابق، ففي اْلديث املعترب عن الّصادق )عليه السالم( 
اب قرب اْلسني )عليه السالم( فرأَّّنا تبايع على ْلمه )عليه قال : من اب  تر 

 السالم( .

أقول : حرى شيخنا احملّدث املتبّحر ثقة االسالم الّنوري )رْحه هللا( يف كتاب 
دار الّسالم قال : دخل بعض اخواين على والديت رْحها هللا فرأت يف جيبه 

ه السالم( فزجرته يب عبد هللا )عليالَّذي يف أسفل قبائه )ابلفارسّية( تربة موالَن أ
وقالت : هذا من سوء االدب ولعّلها تقع حتت فخذَ فتنرسر ، فقال : نعم 
انرسرت منها اىل االن اثنان وعهد أن ال يضعها بعد ذلك فيه وملا مضى 
بعض االاّيم رأى والد العاّلمة رفع هللا مقامه يف املنام ومل يرن له اّطال  بذلك 

  عبد هللا )عليه السالم(دخل عليه زائراً وقعد يف بيت كتبه الَّذي اّن موالَن أاب
كان يقعد فيه غالباً فالطفه كثرياً وقال : ادُ  بنيك َيتوا اّل الكرمهم فدعاهم 
وكانوا َخسة معي، فوقفوا قدامه )عليه السالم( عند الباب وكان بني يديه 

فلّما  ويعطيه شيئًا منه اشياء من الّثوب وغريه، فران يدعو واحداً بعد واحد
وصلت الّنوبة اىل االخ املزبور سّلمه هللا نظر هللا شبه املغضب والتفت اىل 
الوالد )قدس سره( وقال : ابنك هذا قد كسر تربتني من تراب قربي حتت 
فخذه مّث طرح اليه شيئًا ومل يدعه اليه، وببال اّن ما أعطاه كان بيت املش  

على  لَّذي يقال له ابلفارسّية )تِرحمه( فانتبه وقّص ما رآهالَّذي يعمل من الّثوب ا
 الوالدة رْحها هللا، فأخربته ِبا وقع فتعّجب من صدقه ، انتهى .

  

  

  : الفَْصُل الثاِمنُ 



في فضل زيارة الكاظمين أي االمام موسى الكاظم واالمام محّمد التّقي )عليهما السالم( وكيفيّة  
راثا وزيارة النّواب االربعة رضي هللا عنهم وزيارة سلمان )رضي زيارتهما وفي ذكر مسجد ب

 هللا عنه( 

 . وُيتوي على عّدة مطالب

 : الَمطلُب االّول : في فضل زيارة الكاظمين )عليهما السالم( وكيفيّتها

اعلم انّه قد ورد لزايرة ه ذين االمامني املعصومني فضل كثري ويف اخبار كثرية 
ُموسى بن جعفر )عليهما السالم( هي كزايرة الّنيب )صلى هللا اّن زايرة االمام 

 عليه وآله وسلم( .

ويف رواية : من زاره كان كما لو زار رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
 . وامري املؤمنني

 ويف حديث آخر : اّن زايرته مثل زايرة اْلسني )عليه السالم( .

 . ةويف حديث آخر : من زاره كان له اْلنّ 

وروى الّشيخ اْلليل ُمّمد بن شهر آشوب يف املناقب عن اتريخ بغداد 
للخطيب، ابسناده عن علّي بن خالل ، قال : ما اَّهين أمر فقصدت موسى 
بن جعفر )عليهما السالم( وتوّسلت به االّ سّهل هللا ل، وقال ايضاً : ورؤي 

ر )عليه ىل موسى بن جعفيف بغداد امرأة هترول ، فقيل هلا: اىل أين ؟ قالت : ا
السالم( فانّه ُحبس ابين ، فقال هلا حنبلي ُمستهزائً: انّه قد مات يف اْلبس ، 
فقالت : حبّق املقتول يف اْلبس أن تريين قدرتك، فاذا اببنها قد اطلق واخذ 

 ابن املستهزيء ِبنايته .

)عليه  يوروى الّصدوق عن ابراهيم بن عقبة قال : كتبت اىل االمام علّي الّنق
السالم(عن زايرة اْلسني )عليه السالم(وزايرة االمام ُموسى بن جعفر واالمام 
ُمّمد الّتقي )عليهما السالم( أي اسأله عن أيّهما أفضل . فرتب اّل: أبو 

 عبد هللا )عليه السالم( املقّدم وزايرهتما اَجع واعظم أجراً .



ذلك  اّن الّزايرات الواردة يف واّما يف كيفّية زايرهتما )عليهما السالم( فاعلم
اْلرم الّشريف بعضها مشَِت بني هذين االمامني )عليهما السالم( وبعضها 
َيّص احدَها ، اّما ما َيّص االمام ُموسى )عليه السالم( فهي على ما رواه 

طاُوس يف املزار كما يلي : اذا أردت زايرته )عليه السالم( فينبغي  الّسيد ابن
ف يت املشهد املقّدس وعليك الّسرينة والوقار ، فاذا أتيته فقِ أن تغتسل مّث أت
 : على اببه وُقل

بَ رُ  بَ ُر َاهللُ اَكح ُد هللِ َعل  َاهللُ اَكح َمح بَ ُر َاْلح ى ِهدايَِتِه ِلِديِنِه َوالت َّوحفيِق ال اِل هَ ِاالَّ هللاُ َوهللاُ اَكح
َرُم َمأيتٍّّ  ِلما َدعا اِلَيحِه ِمنح َسبيِلِه، اَللّ ُهمَّ اِنَّكَ  َرُم َمقحُصود، َواَكح ُتَك ُمتَ َقّرابً اَكح  َوَقدح اَتَ ي ح

ِه الطَّيِّبنَي، اِلَيحَك اِببحِن بِنحِت نَِبيَِّك َصَلواُتَك َعَليحِه َوَعلى آابئِِه الطّاِهريَن َواَبحنائِ 
َعلحين قح اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوال ُُتَيِّبح َسعحيي َوال ت َ  َطعح َرجائي َواجح

ََ َوجيهاً يف الدُّنحيا َواالحِخَرِة َوِمَن الحُمَقرَّبنَي .  ِعنحَد

 : مثّ ادخل وقّدم رجلك الُيمىن وُقل

ِم هللِا َواِبهلِل َويف َسبيِل هللِا َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَليح  ِه َوآلِِه، اَللّ ُهمَّ ِبسح
 واِلَديَّ َوِْلَميِع الحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت .اغحِفرح ل َولِ 

 : فاذا وصلت ابب الُقّبة فِقف عليه واستأذن ، تقول

اَدحُخُل اي أاَدحُخُل اي َرُسوَل هللِا، أَاَدحُخُل اي َنيبَّ هللِا، أَاَدحُخُل اي ُُمَمََّد بحَن َعبحِدهللِا، أَ 
َسَن، أَاَدحُخُل اي ااب َعبحِد هللاِ اَمرَي الحُمؤحِمننَي، أَاَدحُخُل اي ااب  َ، ُُمَمَّد اْلَح  اْلحَُسنيح

ِ، أَاَدحُخُل اي ااب َجعحَفر ُُمَمََّد بحَن َعلِ  ، أَاَدحُخُل أَاَدحُخُل اي ااب ُُمَمَّد َعِليَّ بحَن اْلحَُسنيح يٍّّ
َسِن ُموَسى بحَن  اي ااب َعبحِد هللِا َجعحَفَر بحَن ُُمَمَّد، أَاَدحُخُل اي َموحالَي اي اابَ  اْلَح

 َجعحَفر، أَاَدحُخُل اي َموحالَي اي ااب َجعحَفر أَاَدحُخُل اي َموحالَي ُُمَمََّد بحَن َعِليٍّّ .

بَ رُ  : وادخل وُقل أربعاً  مّث ِقف مستقبل القرب واجعل الِقبلة بني   ،َاهلُل اَكح
 : كتفيك وُقل



ِتِه، يِِّه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجَّ اَلسَّالُم َعَليحَك اي وِلَّ هللِا َوابحَن َولِ  َة هللِا َوابحَن ُحجَّ
ابحَن اَميِنِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َصِفيَّ هللِا َوابحَن َصِفيِِّه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي اَمنَي هللِا وَ 
رحِض، اَلسَّالُم َعَليحَك اي اِ  ََ ُدى، ماَلسَّالُم َعَليحَك اي نُوَر هللِا يف ظُُلماِت االح اَم اهلح
نَي، اَلسَّالُم اَلسَّالمُ َعَليحَك اي َعَلَم الّديِن َوالتُّقى، اَلسَّالمُ َعَليحَك اي خازَِن ِعلحِم النَِّبيّ 

ِصياِء الّساِبقنيَ  وح ََ ، َعَليحَك اي خازَِن ِعلحِم الحُمرحَسلنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َنِئَب االح
ِي الحُمبنِي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي صاِحَب الح اَلسَّالُم َعَليحَك اي َمعحِدَن  ِعلحِم الحَيقنِي، الحَوحح

ماُم الّصالِ  َِ َبَة ِعلحِم الحُمرحَسلنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها االح ُح، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعي ح
ماُم الزّاِهُد، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها ا َِ ماُم الحعاِبُد، اَلسَّالُم الح اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها االح َِ

ُتوُل الشَّهيدُ  ماُم السَّيُِّد الرَّشيُد، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَمقح َِ ، َعَليحَك اَي َُّها االح
وَسى بحَن اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َرُسوِل هللِا َوابحَن َوِصيِِّه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَي مُ 

َهُد اَنََّك َقدح بَ لَّغحَت َعِن هللِا ما َْحَّلَ َجعحَفر َوَرْححَ  َك َوَحِفظحَت َما ُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَشح
راَم هللِا، َوتَ لَ  َت َاحح تَ وحَدَعَك، َوَحلَّلحَت َحالَل هللِا َوَحرَّمحَت َحراَم هللِا، َواََقمح وحَت  اسح

ذى يف َجنحِب هللِا، َوج ََ َت يفِكتاَب هللِا َوَصبَ رحَت َعَلى االح هللِا َحقَّ ِجهاِدِه  اَهدح
ََ الطّاِهُرو  َهُد اَنََّك َمَضيحَت َعلى ما َمضى َعَليحِه آابُؤ ََ الحَيقنُي، َوَاشح َن َحىّت أات
ِديُّوَن، ملَح تُ ؤحثِرح َعمًى عَ  ئِمَُّة الحَمهح ََ اُدوَن االح ِصياُء اهلح وح ََ ََ الطَّيُِّبوَن االح داُد لى َوَاجح

َت هلِل َولَِرُسولِهِ ُهدًى، َوملَح َتَِلح مِ  َهُد اَنََّك َنَصحح مرِي نح َحقٍّّ ِاىل ابِطل، َوَاشح ََ  َواِل
َت الصَّالَة، َوآتَ يح  ِيانََة، َواََقمح تَ نَ بحَت اخلح مانََة، َواجح ََ َت الحُمؤِمننَي، َواَنََّك اَدَّيحَت االح

تَ الزَّكاَة، َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف، َونَ َهيحَت َعِن الحُمنحَرِر، َوعَ  هللَا ُُمحِلصًا جُمحَتِهداً  َبدح
َزا ِلِه اَفحَضَل اْلح الِم َواَهح سح َِ ََ هللاُ َعِن االح ََ الحَيقنُي َفَجزا َرَف ُُمحَتِسباً َحىّت أات ِء َوَاشح

ِلَك، ُُمح  ُتَك اَي بحَن َرُسوِل هللِا زائِراً، عارِفًا حِبَقَِّك، ُمِقرًّا ِبَفضح َزاِء، اَتَ ي ح َتِمالً اْلح
فِ لِِعلحمِ  َتشح ، الِئذاً ِبَضرُِيَك، ُمسح ََ عاً ِبَك ِاىَل هللِا، َك، ُُمحَتِجباً ِبِذمَِّتَك، عاِئذاً ِبَقربحِ

َُدى الَّذي اَنح  تَ بحِصراً ِبَشأحِنَك َواِبهلح عحداِئَك، ُمسح ََ لِياِئَك، ُمعاِدايً اِل وح ََ َت ُموالِياً اِل
يب اَنحَت َواُّمي ى الَّذي ُهمح َعَليحِه، ابَِ َعَليحِه، عاِلمًا ِبَضاللَِة َمنح خاَلَفَك َواِبلحَعمَ 

ُتَك ُمتَ َقّرابً ِبزايَرتِ  لي َومال َوَوَلدي اَي بحَن َرُسوِل هللِا، اَتَ ي ح َك ِاىَل هللِا َونَ فحسي َواَهح
َفعح ل ِعنحَد رِبَِّك لِيَ غحِفَر ل ُذنُويب ِفعًا ِبَك اِلَيحِه فَاشح َتشح نح ، َويَ عحُفَو عَ َتعاىل، َوُمسح



َنََّة، وَ  ِخَليِن اْلح يَ تَ َفضََّل ُجرحمي، َويَ َتجاَوَز َعنح َسيِّئايت، َوَُيحُحَو َعيّن َخطيئايت َويُدح
واين َواََخوايت َوِْلَميِع الحُمؤح  خح َِ ُلُه، َويَ غحِفَر ل َواِلابئي َواِل ِمننَي َعَليَّ ِبا ُهَو اَهح

رحِض َوَمغارهبِ  ََ ِلِه َوُجوِدِه َوَمنِّهِ َوالحُمؤحِمناِت يف َمشارِِق االح  .ا ِبَفضح

ىل مّث تنرب على القرب وتقّبله وتعّفر خّديك عليه وتدعو ِبا تريد مّث تتحّول ا
 : الرّأس وتُقول

َهُد اَنَّكَ  اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحاليَ   اي ُموَسى بحَن َجعحَفر َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَشح
اِدي َوالحَوِلُّ  ماُم اهلح َِ  َوحاِمُل  الحُمرحِشُد َواَنََّك َمعحِدُن الت َّنحزيِل َوصاِحُب التَّأويلِ االح

يِل، َوالحعاملُ الحعاِدُل َوالّصاِدُق الحعاِمُل، اي َموحالَي اَََن اَب حرَُأ ِاىَل هللاِ  ْنح َِ  الت َّوحراِة َواالح
ََ عَ  ِمنح اَعحداِئَك َواَتَ َقرَُّب ِاىَل هللاِ ِبُواالِتَك، َفَصلَّى هللاُ  داِد َليحَك َوَعلى آابِئَك َوَاجح
 َواَبحناِئَك َوشيَعِتَك َوُمُِّبيَك َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه .

مّث تصّلي ركعتني للّزايرة تقرأ فيهما سورة يس والّرْحن أو ما تيّسر من القرآن 
 مثّ ادُ  ِبا تريد .

 (زيارة اُخرى لُموسى بن جعفر )عليهما السالم

والّشهيد وُمّمد ابن املشهدي : اذا أردت زايرته ببغداد فاغتسل  قال املفيد
للّزايرة واقصد املشهد وِقف على الباب الّشريف واستأذن مّث ادُخل وأنت 

 : تقول

ِم هللِا َواِبهلِل َويف َسبيِل هللِا َوَعلى ِملَِّة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ َعَليح  ِه َوآلِِه َوالسَّالُم ِبسح
لِياِء هللِا،  الم( مثّ امِض حىّت تستقبل قرب موسى بن جعفر )عليهما السَعلى اَوح

 فاذا وقفت عند قربه فُقل :

رحِض، اَلسَّالُم َعَليحَك اي وَ اَلسَّالُم َعَليحَك اي نُوَر هللِا يف ظُلُ  ََ ِلَّ هللِا، ماِت االح
َهُد اَنََّك اََقمحتَ   اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ابَب هللِا، َاشح

تاَب الحرِ  الصَّالَة، َوآتَ يحَت الزَّكاَة، َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف َونَ َهيحَت َعِن الحُمنحَرِر، َوتَ َلوحتَ 



ذى يف َجنحبِ  ََ َت يف هللِا َحقَّ ِجهاِدِه، َوَصبَ رحَت َعَلى االح ِه َحقَّ ِتالَوتِِه، َوجاَهدح
َهُد اَنََّك اَوحىل اِبهلِل وِ  ََ الحَيقنُي، اَشح تَُه ُُمحِلصاً َحىّت أات ِبَرُسولِِه َواَنََّك ُُمحَتِسباً، َوَعَبدح

ُتَك  ِمنح اَعحداِئَك، َواَتَ َقرَُّب ِاىَل هللاِ اِبحُن َرُسوِل هللِا َحّقاً اَب حرَأُ ِاىَل هللاِ   ِبُواالِتَك، اَتَ ي ح
َفعح ل عِ  عحداِئَك، فَاشح ََ لِياِئَك، ُمعاِدايً اِل وح ََ نحَد اي َموحالَي عارِفاً حِبَقَِّك، ُموالِياً اِل

 َربَِّك .

 لمثّ انرّب على القرب وقّبله وَضع خّديك عليه وحتّول اىل عند الرّأس وِقف وقُ 
َهُد اَنََّك صاِدٌق اَدَّيحَت َنِصحاً َوقُ لحتَ  :  اَلسَّالُم َعَليحَك اي بحَن َرُسوِل هللِا، اَشح

ُدى َوملَح َتَِلح ِمنح َحقٍّّ ِاىل اب ِطل، اَمينًا َوَمَضيحَت َشهيداً، ملَح تُ ؤحثِرح َعمًى َعَلى اهلح
ل القرب وصّل ركعتني مّث قبّ يَن، َصلَّى هللُا َعَليحَك َوَعلى آابِئَك َواَبحناِئَك الطّاِهر 

ُت َواِلَيحَك قَ  وصّل بعدَها ما أحببت واسُجد وُقل : ُت اَللّ ُهمَّ اِلَيحَك اعحَتَمدح َصدح
َر ِاماِمَي الَّذي اَوحَجبحَت َعَليَّ طاَعَتُه ُزرحُت، َوِبِه اِلَ  ِلَك َرَجوحُت، َوقَ ب ح يحَك َوِبَفضح

َديَّ َولِلحُمؤحِمننَي اي  وحَجبحَت َعلى نَ فحِسَك اغحِفرح ل َوِلوالِ تَ َوسَّلحُت، فَِبَحقِِّهُم الَّذي اَ 
ُُمَمَّد  الّلهمَّ َقدح َعِلمَت َحواِئِجي َفَصلِّ علىمثّ أقلب خدَ االُين وقل: َكرمُي، 

صَ مُثَّ أقلب خّدَ االيسر وُقل : وآِل ُُمَمَّد َواقحِضها،  يحَت ُذنُويب اَللّ ُهمَّ َقدح َاحح
َليَّ ِبا مَّد َوآِل ُُمَمَّد َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواغحِفرحها َوَتَصدَّقح عَ فَِبَحقِّ ُمَُ 

ُلُه،  راً  مّث ُعد اىل الّسجود وُقل :اَنحَت اَهح رًا ُشرح ع رأسك مائة مرّة، مّث ارف ُشرح
 من الّسجود وادُ  ِبا شئت ملن شئت وأحببت .

باح بن طاُوس )رضي هللا عنه( يف كتاب مصأقول : قد أورد اْلليل الّسيد علّي 
الزّائر عند ذكر بعض زايرات االمام ُموسى بن جعفر )عليهما السالم( صالة 
يصّلى هبا عليه حتوي ذكر نبذ من فضائله ومناقبه وعباداته ومصائبه ينبغي 

 للزّائر أن ال يفوته فضل الّصالة هبا عليه وهي :

ِل بَ يحِتِه، َوَصلِّ َعلى ُموَسى بحِن َجعحفَ اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد وَ  بحراِر، اَهح ََ ر َوِصيِّ االح
َرِم َواالحثِر الَّ  نحواِر، َوواِرِث السَِّريَنِة َوالحَوقاِر َواْلِح ََ َبِة االح ياِر، َوَعي ح خح ََ ذي  َوِاماِم االح

ِتغح  َدِة فكاَن ُُيحِيي اللَّيحَل اِبلسََّهِر ِاىَل السََّحِر ِبُواَصَلِة االحسح اِر، َحليِف السَّجح



َقرِّ النُّهى الطَّويَلِة، َوالدُُّموِ  الحَغزيَرِة، َوالحُمناجاةِ الحَرثريَِة، َوالضَّراعاِت الحُمتَِّصَلِة، َومَ 
ِل، َوَمأَلِف الحبَ لحوى َوالصَّربحِ، َوالحمُ  ِل َوالنَّدى َوالحَبذح ريحِ َوالحَفضح ِل َواخلَح َطَهِد َوالحَعدح ضح

َوحِر، َوالحُمَعذَِّب يف قَ عحِر السُُّجوِن، َوظَُلِم الحَمطااِبلظُّلح  ُبوِر اِبْلح مرِي ِذي ِم، َوالحَمقح
ف ِتخح سح َِ ِناَزِة الحُمنادى َعَليحها ِبُذلِّ االح اِف، الّساِق الحَمرحُضوِض حِبََلِق الحُقُيوِد، َواْلح

ِه َسيِّدَ َوالحوارِِد َعلى َجدِِّه الحُمصحَطفى َواَبيِه الحُمرحَتضى َواُ  ِة النِّساِء إِبرحث َمغحُصوب مِّ
ُروب، اَللّ ُهمَّ وََكما َصبَ َر  ُلوب َواَمحر َمغحُلوب َوَدم َمطحُلوب َوَسمٍّّ َمشح َوَوالء َمسح
َلَص الطّ  ََ َوَاخح َلَم ِلِرضا َتسح َُمِن َوََتَرََّ  ُغَصَص الحُرَرِب، َواسح َِ اَعَة َعلى َغليِظ الح

َلها َوملَح َلَك، َوَُمََض اخلحُُشو َ  َعَة َواَهح َعَر اخلحُُضوَ ، َوعاَدى الحِبدح َتشح  يَ لحَحقحهُ يف ، َواسح
وِجُب َشيء ِمنح اَواِمِرََ َوَنواهيَك َلوحَمةُ الئِم، َصلِّ َعَليحِه َصالةً َنِمَيةً ُمنحيَفةً زاِكَيةً تُ 

، َوبَ لِّ  ََ  َعنّا حتَِيَّةً َوَسالماً، َوآتِنا غحهُ َلهُ هِبا َشفاَعَة اَُمم ِمنح َخلحِقَك، َوقُ ُرون ِمنح بَرااي
ِل ا ساَنً َوَمغحِفَرًة َوِرضحواَنً، اِنََّك ُذوا الحَفضح لحَعميِم، ِمنح َلُدنحَك يف ُمواالتِِه َفضحالً َوِاحح

َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  َوالتَّجاُوِز الحَعظيِم، ِبَرْحح

الّء )عليه السالم( فقد قال فيها االج وأّما الّزايرة اخلاّصة ابالمام ُمّمد الّتقي
الّثالثة ايضاً مثّ توّجه َنو قرب أيب جعفر ُمّمد بن علّي اْلواد )عليهما السالم( 

 وهو بظهر جّده )عليه السالم( فاذا وقفت عليه فُقل :

َك اي نُوَر يح اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة هللِا، اَلسَّالُم َعلَ 
رحِض، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك َوعَ  هللاِ  ََ لى يف ظُُلماِت االح

هَ  لِياِئَك، َاشح ُد آابِئَك، اَلسَّالُم َعَليحَك َوَعلى اَبحناِئَك، اَلسَّالُم َعَليحَك َوَعلى اَوح
َت الصَّالَة، َوآتَ يحَت  اِبلحَمعحُروِف، َونَ َهيحَت َعِن الحُمنحَرِر،  الزّكاَة، َواََمرحتَ اَنََّك َقدح اََقمح

َت يف هللِا َحقَّ ِجهاِدِه، َوَصبَ رحَت َعلَ  ى َوتَ َلوحَت الحِرتاَب َحقَّ ِتالَوتِِه، َوجاَهدح
ُتَك زائِراً عارِفاً حِبَقَِّك ُموالِياً الِ  ََ الحَيقنُي، اَتَ ي ح ذى يف َجنحِبِه َحىّت أات ََ لِ االح وح ياِئَك ََ

َفعح ل ِعنحَد َربَِّك . عحداِئَك فَاشح ََ  ُمعاِدايً اِل

مثّ قّبل القرب وَضع خّديك عليه، مثّ صّل ركعتني للّزايرة وصّل بعدَها ما شئت 
َتراَن َواعحتَ َرفَ  : مّث اسجد وُقل تَ َرَف َواسح  اقلب ، مثّ ِارحَحمح َمنح َاساَء َواق ح



َ االُين وُقل : َ االيسر مثّ  ِانح ُكنحُت بِئحَس الحَعبحُد فَاَنحَت نِعحَم الرَّبُّ  خّد  اقلب خّد
ََ اي َكرمُي،  وُقل : ُو ِمنح ِعنحِد ُسِن الحَعفح ََ فَ لحَيحح  ُعد اىل مثّ َعظَُم الذَّنحُب ِمنح َعبحِد

راً  الّسجود وُقل : راً ُشرح  مائة مرّة مثّ انصرف .ُشرح

 (لّي التّقي )عليهما السالمزيارة اُخرى لالمام محّمد بن ع

قال الّسيد ابن طاُوس يف املزار: اذا ُزرت االمام موسى الراظم )عليه السالم( 
 فِقف على قرب اْلواد )عليه السالم( وقّبله وُقل :

ماَم الحَويفَّ  َِ الُم ، اَلسَّ اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااب َجعحَفر ُُمَمََّد بحَن َعِليٍّّ الحبَ رَّ التَِّقيَّ االح
، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحكَ  يَّ هللِا، َعَليحَك اَي َُّها الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ  اي ْنَِ

 ِضياءَ اَلسَّالُم َعَليحَك اي َسفرَي هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ِسرَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي
الُم َعَليحَك اي ناَء هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َكِلَمَة هللِا، اَلسَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي سَ 

ُر الطّاِلُع، َرْححََة هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الن ُُّوُر الّساِطُع، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَبدح 
َك اَي َُّها الطّاِهُر ِمَن الُم َعَليح اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الطَّيُِّب ِمَن الطَّيِّبنَي، اَلسَّ 

ُة الحُمَطهَّريَن، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها االحيَُة الحُعظحمى، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها اْلحُجَّ 
ى، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحُمَطهَُّر ِمَن الزَّالَِّت، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الح  ُمنَ زَُّه الحُرربح

وحصاِف، اَلسَّالُم  ََ َعِن الحُمعحِضالِت، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَعِلىُّ َعنح نَ قحِص االح
َهُد اَ  راِف، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعُموَد الّديَن، اَشح شح ََ نََّك َعَليحَك اَي َُّها الرَِّضيُّ ِعنحَد االح

ُتُه يف اَرحِضِه َوأنََّك َجنحُب  تَ وحدَُ  ِعلحِم هللِا َوِعلحِم هللِا َوخيَ َرُة هللِا وَ َوِلَّ هللِا َوُحجَّ ُمسح
َهُد اَنَّ َمِن ات َّبَ َعَك َعَلى اْلحَ  ُن االحُياِن َوتَ رحَُجاُن الحُقرحآِن، َوَاشح نحِبياِء، َورُكح ََ قِّ االح

ُدى، َواَنَّ َمنح اَنحَرَرََ َوَنَصَب َلَك الحَعداَوَة َعَلى الضَّالَلِة َوالرَّدى اَ  َرءُ ِاىَل هللِا ب ح َواهلح
نحيا َواالحِخَرِة، َواَلسَّالُم َعَليحَك ما بَقيُت َوبَِقَي اللَّيحلُ  ُهمح يف الدُّ   َوالنَّهاُر.َواِلَيحَك ِمن ح

 : وقل يف الّصالة عليه

ِل بَ يحِتِه، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد بحِن َعِليِّ الزَِّكيِّ  يِّ َوالحبَ رِّ التَّقِ  اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َواَهح
ئِمَِّة، َوخازِِن الرَّْححَِة، َويَ ن ح  ََ مَِّة، َوواِرِث االح َُ ُبوِ  الحَويفِّ َوالحُمَهذَِّب التَِّقيِّ هاِدى االح



ِصياِء يف  وح ََ َمِة، َوقاِئِد الحبَ رََكِة، َوَعديِل الحُقرحآِن يف الطّاَعِة، َوواِحِد االح رح اْلِح
الِص َوالحِعباَدِة، َوُحجَّ  خح َِ عحلى، وََكِلَمِتَك اْلحُ االح ََ ىن ِتَك الحُعلحيا َوَمثَِلَك االح سح

، َوُمتَ رحَِجًا ِلِرت ََ َتُه َعَلمًا لِِعباِد اِبَك، الّداعي اِلَيحَك، َوالّدالِّ َعَليحَك، الَّذي َنَصب ح
، َوَنِصرًا ِلديِنَك، َوُحجًَّة َعلى َخلحِقَك، َونُورًا َُتحُرُق بِِه ال ِرََ َلَم، ظُّ َوصاِدعًا اِبَمح
َنَُّة، اَللّ ُهمَّ وََكما َاَخَذ يف دايَُة، َوَشفيعًا تُناُل بِِه اْلح َرَُ هِبَا اهلِح َوًة ُتدح  ُخُشوِعِه َوُقدح
َيِتَك َنصيَبُه، َفَصلِّ َعَليحِه َاضحعاَف ما َصلَّ  تَ وحىف ِمنح َخشح يحَت َعلى َلَك َحظَُّه، َواسح

َمَتُه، َوبَ لِّغحُه ِمنّا حتَِيَّ  َوِلٍّّ ارحَتَضيحَت طاَعَتُه، َوقَِبلحتَ  ًة َوَسالماً، َوآتِنا يف ُمواالتِِه ِخدح
ساًَن َوَمغحِفَرًة َوِرضحواَنً، اِنََّك ُذو الحَمنِّ الحَقدمِي َوالصَّفححِ  اًل َوِاحح  ِمنح َلُدنحَك َفضح

َميِل.  اْلح

..  َواَََن الحَمرحبُوبُ  اَللّ ُهمَّ اَنحَت الرَّبُّ  : مّث صّل صالة الّزايرة وُقل بعد الّسالم
 الدعاء .

 (زيارة اُخرى مختّصة به )عليه السالم

روى الّصدوق يف الفقيه ، قال : اذا أردت زايرته فاغتسل وتنظف والبس ثوبني 
 : طاهرين وُقل يف زايرته

ماِم التَِّقيِّ النَِّقيِّ الرِِّضيِّ ا َِ َمرحِضيِّ َوُحجَِّتَك لح اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَِّد بحِن َعِليِّ االح
رحِض َوَمنح حَتحَت الثَّرى، َصالًة َكثريًَة َنِمَيًة زاِكَيًة ُمبارََكًة  ََ َعلى َمنح فَ وحَق االح

لِياِئَك، وَ  اَلسَّالُم ُمَتواِصَلًة ُمَِتاِدَفًة ُمَتواتَِرًة، َكاَفحَضِل ما َصلَّيحَت َعلى َاَحد ِمنح اَوح
جَّةَ هللِا، اَلسَّالُم سَّالُم َعَليحَك اي نُوَر هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي حُ َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا، اَل

َليحَك اي َعَليحَك اي ِاماَم الحُمؤحِمننَي َوواِرَث ِعلحِم النَِّبّينَي َوُسالَلَة الحَوِصّينَي، اَلسَّالُم عَ 
ُتَك زائِرًا عارِفًا حِبَ  رحِض، اَتَ ي ح ََ عحداِئَك قَِّك مُ نُوَر هللِا يف ظُُلماِت االح ََ عاِداًي اِل

َفعح ل ِعنحَد َربَِّك . لِياِئَك فَاشح وح ََ  ُموالِياً اِل

مثّ سل حاجتك مثّ صّل يف الُقّبة اّليت فيها قرب ُُمّمد بن علّي )عليهما السالم( 
عند رأسه اربع ركعات ، ركعتني لزايرة موسى الراظم )عليه السالم( وركعتني 



ليهما السالم( وال تصّل عند رأس موسى الراظم فانّه لزايرة ُمّمد الّتقي )ع
 يقابل قُبور قريش وال جيوز اُّتاذها قبلة .

أقول : يبدو من كالم الّشيخ الّصدوق اّن قرب االمام الراظم )عليه السالم(  
كان مفرزاً عن قرب االمام اْلواد )عليه السالم(،فران ينفرد بُقّبة مستقّلة وابب 

ج منها ليدخل حتت قُ ّبة اْلواد )عليه السالم( اّليت كانت خاّص فالزّائر َير 
ذات بناء خاص وأّما الّزايرات املشِتكة بني هذين االمامني اهلمامني فهي ايضاً 

 نوعان :

 . االّول : ما يُزار به كّل واحد منُهما )عليهما السالم( منفرداً 

امل الّزايرة ب كروى الّشيخ اْلليل جعفر بن ُمّمد بن قولويه القّمي يف كتا
 عن االمام علّي الّنقي )عليه السالم( قال : ُقل يف زايرة كّل من االمامني :

 نُوَر هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي
رحِض، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َمنح َبدا  ََ ُتَك زائِراً هلِل يف َشأنِِه اَت َ يف ظُُلماِت االح عارِفاً  ي ح

َفعح ل ِعنحَد َربَِّك اي َموحاليَ  لِياِئَك فَاشح وح ََ عحداِئَك ُموالِياً اِل ََ  . حِبَقَِّك ُمعاِدايً اِل

وهذه الّزايرة معتربة غاية االعتبار وقد رواها ايضاً الّصدوق والرليين والّطوسي 
 . مع اختالف يسري

 به كال االمامني )عليهما السالم( معاً وهي كما يلي :الثّاين : ما يُزار 

قال املفيد والّشهيد وُمّمد ابن املشهدي: تقول يف زايرهتما)عليهما السالم( 
 : اذا وقفت عند الّضريح الطّاهر

َليحُرما اي اَلسَّالُم َعَليحُرما اي َولِيَِّي هللِا، اَلسَّالُم َعَليحُرما اي ُحجَّيتَِ هللِا، اَلسَّالُم عَ 
َهُد اَنَُّرما َقدح بَ لَّغحُتما َعِن هللِا ما َْحََّلُرما رحِض، َاشح ََ ، نُوَرِي هللِا يف ظُُلماِت االح

َتوَدعحُتما، َوَحلَّلحُتما  ُتما َحراَم هللاِ َوَحِفظحُتما َما اسح ُتما ُحُدوَد َحالَل هللاِ َوَحرَّمح ، َواََقمح



 َ ذى يف َجنحِب هللِا ُُمحَتسبَ نيح ََ  َحىّت هللِا، َوتَ َلوحَُتا ِكتاَب هللِا، َوَصبَ رحَُتا َعَلى االح
ُتُرما رُ ااتُكَما الحَيقنُي، اَب حرَأُ ِاىَل هللِا ِمنح اَعحداِئُرما، َواَتَ َقرَُّب ِاىَل هللِا ِبواليَتِ  ما، اَتَ ي ح

تَ بحِصراً ابِ  عحداِئُرما ُمسح ََ لِياِئُرما، ُمعاِدايً اِل وح ََ َُدى زائِراً عارِفاً حِبَقُِّرما، ُموالِياً اِل هلح
َفعا ل ِعنحَد َربُِّرما فَ  ِانَّ الَّذي اَن حُتما َعَليحِه، عارِفًا ِبَضالَلِة َمنح خاَلَفُرما، فَاشح

 ماً َوَمقاماً َُمحُموداً.َلُرما ِعنحَد هللِا جاهاً َعظي

َ االُين عليها مثّ حتّول اىل جانب الرّأس املقّدس  مثّ قّبل الِّتبة الّشريفة وضع خّد
 : فُقل

ما ُمتَ َقّرابً اي ُحجَّيتَِ هللِا يف اَرحِضِه َوَْسائِِه، َعبحدُُكما َوَولِيُُّرما زائِرُكُ  اَلسَّالُم َعَليحُرما
لِياِئَك الحُمصح  ِاىَل هللاِ ِبزايَرِتُرما، ق يف اَوح َعلح ل ِلساَن ِصدح ، َوَحبِّبح اَللّ ُهمَّ اجح َ َطَفنيح

نحيا َواالحِخرَِة اي اَرحَحَم الرّاِْحنيَ  َعلحين َمَعُهمح يف الدُّ مّث صّل  ،ِاَلَّ َمشاِهَدُهمح َواجح
 ركعتني لزايرة كّل امام وادُ  ِبا أحببت .

عصر التقّية الّشديدة والجل ذلك   أقول : كان عصر ُصدور هذه الّزايرات
كان املعصومون )عليهم السالم( يعّلمون الّشيعة زايرات قصرية صيانة هلم عن 
طاغية الّزمان، فالزّائر إن طلب زايرة طويلة فليقرأ الّزايرات اْلامعة االتية وهي 
ا هل خري ما يُزاران هبا وال سّيما الّزايرة ااُلوىل منها حيث يظهر من روايتها انّ 

مزيد اختصاص ابالمام الراظم )عليه السالم(، واذا شاء الزّائر أن َيرج من 
بلدَها)عليهما السالم( فليوّدعهما)عليهما السالم( بدعوات الودا ، ومن تلك 
الّدعوات ما رواه الّطوسي)رْحه هللا(يف الّتهذيب قال : اذا أردت أن تود  

  وُقل :االمام ُموسى )عليه السالم( فِقف عند القرب

تَ وحِدُعَك هللاَ  َسِن َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، َاسح  َواَق حرَأُ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَي اي ااََب اْلَح
تُ بحنا َمَع َعَليحَك السَّالَم آَمّنا اِبهلِل َواِبلرَُّسوِل َوِبا ِجئحَت بِِه َوَدلَلحَت َعَليحِه، اَللّ   ُهمَّ اَكح

لسَّالُم اقول أيضًا يف ودا  االمام ُممد التقي)عليه السالم(: وتالّشاِهديَن. 



تَ وحِدُعَك هللَا وأقحر  أُ َعَليحَك َعَليَك اي َموالَي اي ابحَن َرُسوِل هللا وَرْحَُة هللِا َوبَركاتُُه أسح
ت ُ   نا َمَع الّشاِهِديَن.بح السَّالَم آَمّنا ابهللِ وِبَرُسولِِه وِبا ِجئحَت بِِه َولَلحَت َعَليحِه، الَّلُهمَّ اُكح

 :(وتقول ايضاً يف ودا  االمام ُمّمد الّتقي )عليه السالم

تَ وحِدعُ  َةُ هللِا َوبَ رَكاتُهُ َاسح َك هللاَ َواَق حَرءُ اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَي اي بحَن َرُسوِل هللِا َوَرْحح
تُ بحنا َمَع بِِه َوَدلَلح  َعَليحَك السَّالُم آَمّنا اِبهلِل َواِبلرَُّسوِل َوِبا َجئحتَ  َت َعَليحِه اَللّ ُهمَّ اَكح

 الّشاِهديَن .

مّث سل هللا تعاىل أن ال ترون هذه آخر عهدَ من زايرهتم وأن توّفق للعود، 
 وقبل القرب وَضع خّديك عليه .

أقول : ممّا يناسب املقام قّصة الّسعيد الّصاحل الّصفّي املّتقي اْلاج علّي 
أوردها شيخنا يف جّنة املأوى والّنجم الثّاقب، وقال يف كتاب البغدادي اّليت 

الّنجم الثّاقب: انّه لو مل يرن يف هذا الرتاب سوى هذه القّصة املتقنة 
الّصحيحة اْلاوية على فوائد َجّة اْلادثة يف عصرَن لرفاه شرفًا ونفساً، مثّ 

م يف قائالً: تراكقال بعدما مّهده من املقّدمات : حرى اْلاج علي أيّده ا هلل 
ذّميت من سهم االمام )عليه السالم( من اخلمس مبلغ مثانني توماَنً، فرحلت 
اىل الّنجف االشرف ودفعت منها اىل علم اهلُدى والّتقي حضرة الّشيخ مرتضى 
أعلى هللا مقامه عشرين توماَنً، واىل حضرة الّشيخ ُمّمد حسني اجملتهد 

الّشيخ ُمّمد الّشروقي عشرين توماَنً،  الراظمي عشرين توماَنً، واىل حضرة
ومل يبق علّي سوى عشرين توماَنً كنت أروم أن اقّدمها اذا قفلت من الّنجف 
اىل الّشيخ ُمّمد حسن آل يس الراظمي أيّده هللا، ووددت ملّا وافيت بغداد 
أن أابدر اىل أداء ما استمّر علّي من الّسهم، فتوّجهت اىل الراظمّية وكان 

يوم اخلميس فزرت االمامني اهلمامني الراظمني )عليهما السالم(مثّ اليوم 
وافيت حضرة الّشيخ سّلمه هللا فنقدته شطراً من العشرين توماَنً وأوعدته ابّن 
أؤّدي الباقي اذا بعت بعض البضائع أبن أبذله اىل مستحّقه حسب ما ُييله 



ه حضرة ما احّل في علّي ابلّتدريج، مّث أزمعت على مغادرة الراظمّية ورفضت
الّشيخ من البقاء معتذراً أبن علّي أن أويفّ عّمال معمل الّنسيج أجورهم حسب 
ما قررت عليه من بذل أجر عمل االسبو  يف يوم اخلميس عصراً، فأخذت 
أسلك طريقي اىل بغداد، فلّما قاربت ثلث الطّريق اذًا أَن بسّيد جليل من 

يده  لراظمّية فدىن ميّن وسّلم علّي وبس الّسادة يعرّج علّي يف طريقه اىل ا
للمصافحة واملعانقة ورّحب يب قائالً: أهالً وسهالً وضّمين اىل صدره وتالمثنا، 
وكان قد تعّمم بعمامة خضراء زاهرة ويف وجهه الّشريف شامة كبرية سوداء 
فتوّقف وقال: خري أيّها اْلاج علي أين املقصد؟ فأجبته : قد ُزرت الراظمني 

هما السالم(وأَن االن ماض اىل بغداد ، فقال ل : ُعد اىل الراظمني )علي
)عليه السالم(فهذه ليلة اْلمعة ، قلت : ال يسعين العود ، فأجاب : ذلك 
يف وسعك ُعد كي اشهد لك ابّنك من املوالني ْلّدي امري املؤمنني )عليه 

دين، هيالسالم( ولنا ويشهد لك الّشيخ ، فقد قال تعاىل : واستشهدوا ش
وكان هذا تلميحًا اىل ما كنت أتوخاه من التماس الّشيخ أن ُينحين رقعة 
أجعلها يف كفين يشهد ل فيها ابيّن من املوالني الهل البيت )عليهم السالم(، 
فسألته من أين عرفتين وكيف تشهد ل . فأجاب : وكيف ال يعرف املرء من 

لي ، ؟ فأجاب : ما بذلته لوكي وافاه حّقه ، قلت : وأّي حّق هذا اّلذي تعنيه
قلت : ومن هو ، قال : الّشيخ ُمّمد حسن ، فقلت : أهو وكيلك ؟ أجاب 
: هو وكيلي وكذلك الّسيد ُمّمد ، قال اْلاج علي: ما كنت أعرف صاحيب 
هذا ولرّنه كان قد دعاين ابْسي فاحتملت أن ترون بيننا معرفة سابقة وقلت 

شيء من اخلمس ووددت أن أبذل له من سهم أيضاً يف نفسي: انّه يطالبين ب
االمام )عليه السالم( فُقلت : اي أيّها الّسيد انّه قد بقي يف ذّميت من حّقرم 
شيء )أي حّق الّسادة( وقد راجعت يف ذلك حضرة الّشيخ ُمّمد حسن كي 
أؤّديه اليرم ابذنه، فتبّسم يف وجهي قائالً : نعم قد أبلغت شطراً من حّقنا اىل 

نا يف الّنجف االشرف ، فقلت : هل قُبل ما أّديته ؟ قال : نعم ، مثّ وكالئ
انتبهت اىل اّن صاحيب هذا يعرّب عن اعاظم العلماء برلمة وكالئي فاسترربت 



ذلك مثّ قلت يف نفسي : العلماء وكالء الّسادة يف قبض حقوقهم مثّ اعِتضتين 
 الغفلة ، انتهى .

مّث قال ل : ُعد اىل زايرة جّدي فطاوعته وُعدت معه وكنت قابضاً على يده 
اليمىن بيدي اليسرى ، فلّما استأنفنا املسري وجدت هنراً اىل جانبنا االُين جيري 
ِباء زالل ووجدت اشجار الّليمون والرّارنج والعنب والّرمان وغريها تظّلنا من 

،  مواْسها، فسألته عن الّنهر واالشجار فوق رؤوسنا وكّلها مثمرة معًا يف غري
فقال: اهّنا تصاحب كّل ُموال من موالينا اذا زار جّدَن وزارَن، فقلت له : 
مسألة أريد سؤاهلا، قال : سل، قلت : اّن الّشيخ عبد الّرزاق )رْحه هللا( كان 
ممّن يزاول الّتدريس وقد وافيته يومًا فسمعته يقول : من دأب يف حياته على 

ام الّنهار وقيام الّليل وحّج اربعني حّجة واعتمر أربعني ُعمرة مثّ وافته املنون صي
وهو بني الّصفا واملروة ومل يرن هو من املوالني المري املؤمنني )عليه السالم( 
ما كان له شيء من االجر. فأجاب : نعم وهللا ما كان له شيء. مّث سألته 

 ري املؤمنني )عليه السالم( ، فأجابعن بعض أقرابئي هل هو من املوالني الم
: نعم هو ومن يّتصل بك ، مّث قلت : سّيدَن مسألة، قال:سل ، قلت له : 
يقول خطباء مأَت اْلسني )عليه السالم( اّن سليمان االعمش أتى رجالً يسأله 
عن زايرة سّيد الّشهداء )عليه السالم( فأجابه الّرجل اهّنا بدعة مثّ رأى يف املنام 

بني الّسماء واالرض فسأل عن اهلودج فأجيب أبّن فيه فاطمة الّزهراء  هودجاً 
وخدجية الرربى )عليهما السالم( فسأل أين تذهبان، فأجيب اىل زايرة اْلسني 
)عليه السالم( يف هذه الّليلة وهي ليلة اْلمعة، وشاهد رقعاً تتساق  اىل االرض 

ِ َعَليحِه السَّ اَماٌن ِمَن الّناِر لِ من ذلك اهلودج كتب فيها  َُسنيح َلِة ُزّواِر اْلح الُم يف لَي ح
ُُمَعِة، اَماٌن ِمِن الّناِر يَ وحَم الحِقياَمةِ  عم ، فهل صحيح هذا اْلديث ؟ قال : ناْلح

اتّم صحيح . قلت : سّيدَن أصحيح ما يُقال من اّن من زار اْلسني )عليه 
اه وبرى ، قلت : السالم( ليلة اْلمعة كان آمنًا ؟ قال : نعم ، ودمعت عين

سّيدَن مسألة ، قال : سل ، قلت : قد ُزرَن الّرضا )عليه السالم( سنة ألف 
ومائتني وتسع وسّتني فصادفنا يف بلدة درود أحد الّشُروقّيني )وهم قوم من 



العرب يسرنون البادية الّشرقّية للّنجف االشرف( فاضفناه وسألناه عن والية 
اْلّنة، وقال : هذا هو اخلامس عشر من ااّيم  الّرضا)عليه السالم(، فقال: هي

اقتات فيها بطعام الّرضا)عليه السالم( فريف جيرأ منرر ونرري أن يدنوا ميّن 
يف قربي انّه قد نبت ْلمي وعظمي من طعام الّرضا)عليه السالم(يف دار 
ضيافته، فهل صحيح اّن الّرضا)عليه السالم( يوافيه يف قربه وينجيه من منرر 

؟ فأجاب : نعم وهللا اّن جّدي الّضامن ، قلت : سّيدَن مسألة قصرية ونرري
شئت أسأهلا ، قال : سل ، قلت : زايريت للّرضا )عليه السالم( هل هي 
مقُبولة؟ أجاب : مقبولة ان شاء هللا ، قلت : سّيدَن مسألة ، قال : سل بسم 

ى( ابن از ابشهللا ، قلت : وهل قُبلت زايرة اْلاج ُمّمد حسني البزّاز )بزّ 
املرحوم اْلاج اْحد الّبزاز )بزّاز ابشى( وقد رافقته يف طريقي اىل مشهد الّرضا 
)عليه السالم( فرّنا شريرني يف الّنفقة ؟ قال : زايرة العبد الّصاحل مقبولة ، 
قلت : سّيدَن مسألة ، قال : سل بسم هللا ، قلت : وهل قُبلت زايرة فالن 

ا يف طريقنا اىل خراسان، فسرت ومل جيب ، قلت من أهال بغداد وكان معن
: سّيدَن مسألة ، قال : سل بسم هللا ، قلت : هل ْسعت مسأليت الّسابقة؟ 
هل قُبلت زايرة الّرجل؟ فلم جيبين ، قال: اْلاج علّي اّن الّرجل كان هو واخاّلؤه 

ّلعب ليف الطّريق من أهال بغداد املِتفني وكانوا يف رحلتهم هذه يدأبون يف ا
 والّلهو وكان هو قاتل اّمه .

مّث بلغنا مّتسعًا من الطّريق يواجه مدينة الراظمني )عليه السالم( ُماطاً 
من  ابلبساتني من اْلانبني وكان شطر من هذه اْلادة يقع على ُيني القادم

بغداد ملرًا لبعض االيتام من الّسادة وقد اغتصبته اْلرومة فجعله جزءاً من 
م، فران الور  الّتقي من أهال بغداد والراظمّية ُيذر املسري يف الطّريق العا

هذا الّشطر من اْلادة، فرأيت صاحيب هذا ال َيّب اْلري عليه ، فقلت له : 
سّيدي هذا املوضع ملك لبعض االيتام من الّسادة وال ينبغي الّتصّرف فيه ، 

 الّتصرف والدَن وُيلّ فأجاب: هو ْلّدي امري املؤمنني )عليه السالم( وذرّيّته وأ
فيه ملوالينا، وكان على اْلانب االُين ُقرب هذا املوِضع بستان لرجل يدعى 



اْلاج مريزا هادي وكان ثرايً من أثرايء العجم املشهورين وكان يسرن بغداد ، 
فقلت : سّيدَن هل صحيح ما يقال اّن هذا البستان أرضه لالمام موسى بن 

ما شأنك وهذا، وأعرض عن اْلواب ، مثّ  جعفر )عليهما السالم(؟ قال :
بلغنا ساقية مّدت من هنر دجلة لرّي املزار  والبساتني وهي تقاطع اْلادة 
َ املسلك اىل املدينة شعبتني َها الّشار  الّسلطاين وشار  الّسادة،  فتنشعب ُهنا
فتوّجه صاحيب اىل شار  الّسادة فدعوته اىل الّشار  الّسلطاين فرفض وقال: 

يف شارعنا هذا، فما خطوَن خطوات ااّل ووجدَن أنفسنا يف الّصحن  لنسر
املقّدس عند منز  االحذية )الريشوانّية( من دون أن َّنّر بسوق أو زقاق، 
فدخلنا االيوان من جانب ابب املراد شرقاً ممّا يلي الّرجل فلم ُيرث صاحيب 

ابب   وقف علىلالستئذان لدخول الّرواق الطّاهر وورد من دون االستئذان، مثّ 
اْلرم الّشريف فخاطبين وقال : ُزر ، قلت : ايّن ال أعرف القراءة ، قال : فأقرأ 

َل هللِا، أَاَدحُخُل اي َاهللُ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َرُسو لك الّزايرة ؟ قلت : نعم ، فقال : 
دًا حىّت بلغ ح)وسّلم على االئمة واحدًا فواالسَّالُم َعَليحَك اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي، 

سَ  االمام العسرري )عليه السالم( فقال:( َن اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااب ُُمَمَّد اْلَح
َررِيَّ،  مثّ خاطبين قائالً : أتعرف امام عصَر ؟ أجبت : وكيف ال أعرفه الحَعسح

 ماِن اياَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة هللِا اي صاِحَب الزَّ ، قال : فسّلم عليه، فقلت: 
َسِن،  دخلنا اْلرم فَعَليحَك السَّالُم َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، فتبّسم وقال : بحَن اْلَح

الطّاهر وانرببنا على الّضريح املقّدس وقّبلناه مّث قال ل : ُزر ، قلت : ال 
أعرف القراءة ، قال : فأقرأ لك الّزايرة؟ قلت: نعم ، قال : يف أي الّزايرات 

رأ عليَّ ما هو أفضل الّزايرات ، فقال : زايرة امني هللا هي ترغب؟ قلت : اق
تَ يحِه  اَلسَّالُم َعَليحُرما اي اَميينَِ هللِا يفالفضلى، مثّ أخذ يُزور هبا قائاًل:  اَرحِضِه َوُحجَّ

.. اخل واُّججت حينئذ مصابيح اْلرم الّشريف فشاهدت الّشمو  َعلى ِعباِدِه 
مو  ة الّشريفة فرأهّنا مشرقة بنور الّشمس والشّ ال تؤثر ضياًء يف تلك الُبقع

تبدو كما لو اُّججت يف وضح الّنهار هذا وأَن ذاِهل عن هذه االايت فال أنتبه 
اليها، فلّما انتهى من الّزايرة دار من ْست الّرجل اىل خلف القرب الّشريف 



 فوقف يف اْلانب الّشرقي وقال : هل تُزور جّدي اْلسني )عليه السالم( ؟
قلت : نعم أُزوره )عليه السالم(فهذه ليلة اْلُمعة، فزاره )عليه السالم(بزايرة 
وارث وانتهى املؤّذن حينئذ من أذان املغرب ، فقال ل صاحيب : صّل والتحق 
ابْلماعة فأتى املسجد الواقع خلف القرب الّشريف وقد أقيمت ُهناَ صالة 

 ذايً له ، أّما أَن فوجدت مراَنً يفاْلماعة ووقف هو منفرداً اىل ُيني االمام ُما
الّصف االّول ووقفت ُهناَ مصّلياً مع اْلماعة فلّما فرغت من الّصالة مل أجد 
صاحيب فخرجت من املسجد وفّتشت عنه اْلرم الّشريف فلم أجده وكنُت 
أنوي أن أبذل له عّدة قراَنت واستضيفه تلك الّليلة واذا أَن أفيق من غفليت 

الّسيد اّلذي صحبين فتتواىل يف خاطري االايت واملعجزات وأنتبه، فأشخص 
اليت مّرت يب فقد انقادت له نفسي فعدت معه اىل الراظمني )عليهما السالم( 
غري مبال ِبا كان يصّدين عن ذلك من االمر اهلام يف بغداد وقد دعاين ابْسي 

أَن اشهد  :ومل أكن قد رأيته من قبل وقد عرّب برلمة املوالني لنا وقال ايضاً 
لك، وقد أبدى ل الّنهر اْلاري واالشجار املثمرة يف غري مواْسها، فهذه 
الّشواهد الواضحة وغريها ممّا شهدت تورث ل القطع واليقني أبنّه هو االمام 
املهدي )عليه السالم( وال سّيما انّه سألين : هل تعرف امام زمانك ؟ قلت : 

ت مت تبّسم ورّد هو علّي الّسالم مّث أتينعم ، فقال : سّلم عليه ، فلّما سلّ 
حافظ االحذية )الريشوان( وسألته عن صاحيب ، فأجاب : قد خرج وسألين 
أكان هو صاحبك ؟ قلت : نعم ، مّث أويت اىل البيت اّلذي كنت أحّل هبا 
ضيفًا فبّت فيه ليليت فلّما أصبح الّصباح توّجهت اىل حضرة الّشيخ ُمّمد 

ال ، فوضع يده على فيه وهناين عن افشاء القّصة وقحسن وقصصت له قّصيت
ل : وّفقك هللا فرنت أكتمها وال اُنىبء هبا أحداً، وبعد شهر من حدوثها 
شاهدت يوماً يف اْلرم الطّاهر سّيداً جليالً يدنُو ميّن ويسألين ماذا حدث لك 
مه ويلمح اىل القّصة فأنررهتا قائاًل : مل ُيدث ل شيء ، فأعاد عليَّ كال

 فاشتّد انراري هلا ، مثّ غاب عن بصري ومل أره بعد ، انتهى .

 : المطلُب الثّاني : في الذّهاب الى المسجد الّشريف مسجد براثا والّصالة فيه



اعلم اّن جامع براث من املساجد املعروفة املباركة وهو واقع على الطّريق بني 
قّدسة دون لزايرة االعتاب املالراظمّية وبغداد على الطّريق اّلذي يسلره الواف

يف العراق من دون مباالة ابملسجد اّلذي ُيّرون عليه ، على ما روي له من 
 الفضل والّشرف الرّفيع .

قال اْلموي وهو من موّرخي سنة ستمائة يف كتابه ُمعجم البلدان : براث ُمّلة  
فرد مكانت يف طرف بغداد يف قبلة الررخ وجنويب ابب ُمول وكان هلا جامع 

تصّلي فيه الّشيعة وقد خربت عن آخرَها وقال : كانت الّشيعة قبل الرّاضي 
هلل ابهلل اخلليفة العّباسي جيتمع فيه قوم منهم يسّبون الّصحابة فربسه الرّاضي اب

وأخذ َمنح وجده فيه وحبسهم وهدمه حىّت سّوى به االرض، وأهنى الّشيعة 
احرامه داد، فأمر ابعادة بنائه وتوسيعه و خربه اىل حرم املاكاين امري االمراء ببغ

وكتب يف صدره اسم الرّاضي، ومل تزل الّصالة تقام فيه اىل بعد اخلمسني 
وأربعمائة، مّث تعطّلت اىل االن وكانت براث قبل بناء بغداد قرية يزعمون اّن 
 ععلّياً )عليه السالم( مّر هبا ملا خرج لقتال اْلروريّة ابلّنهروان وصّلى يف موض

من اْلاِمع املذكور، وانّه دخل ْحّاماً كان يف هذه القرية، وينسب اىل براث هذه 
أبو شعيب الرباثي العابد كان أّول من سرن براث يف كوخ يتعّبد فيه فمّرت 
بروخه جارية من ابناء الرتاب الربار وابناء الّدنيا كانت ربيت يف الُقصور، 

 له، ا كان عليه فصارت كاالسريفنظرت اىل أيب شعيب فاستحسنت حاله وم
فجاءت اىل أيب شعيب وقالت : أريد أن أكون لك خادمة ، فقال هلا : إن 
أردِت ذلك فتعّري من هيئتك وَتّردي عّما أنت فيه حىّت تصلحي ملا أردِت، 
َ وحضرته فتزّوجها،  فتجّردت )الّسعيدة( عن كّل ما َتلره ولبست لبسة الّنسا

طعة خصاف كانت يف جملس أيب شعيب تقيه من فلّما دخلت الروخ رأت ق
الّندى ، فقالت : ما أَن ِبقيمة عندَ حىّت ُترج اخلصاف اليّن ْسعتك تقول 

َنَك ِحجاابً َواَنحَت َغداً يف بَ  طحين : اّن االرض تقول : اَي ابحَن آَدَم ََتحَعُل بَ يحىِن َوبَ ي ح
وفّيا على بادة وت، فرماها أبو شعيب ومرثت عنده سنني يتعّبدان أحسن الع

 ذلك .



أقول : قد حّدثنا يف كتاب هديّة الزّائر يف فضل هذا املسجد الّشريف وقلنا 
ُهناَ اّن هلذا املسجد كما يبدو من جممو  هذه االحاديث فضائل عديدة 
ترفي احداها لو حازها مسجد من املساجد أن تشّد اليه الّرحال وتطوي 

 ة فيه والّدعاء :املراحل ابتغاء رضوان هللا ابلّصال

 . ااُلوىل : اّن هللا تعاىل أقّر أن ال ينزله ِبيشه االّ نيّب أو وصّي نيبّ 

 . الثّانية : انّه بيت مرمي

 . (الثّالثة : انّه أرض عيسى )عليه السالم

 . اّن فيه العني اّليت نبعت ملرمي : الرّابعة

 ابعجازه ن تلك العنياخلامسة : اّن أمري املؤمنني صلوات هللا وسالمه عليه أاب

. 

الّسادسة : اّن فيِه صخرة بيضاء مباركة عليها وضعت مرمي عيسى )عليه 
 . السالم(من عاتقها

الّسابعة : اّن أمري املؤمنني )عليه السالم( كشف ابعجازه عن تلك الّصخرة 
 فنصبها اىل القبلة وصّلى اليها .

ّيد الّشهداء يه اْلسن اجملتىب وسالثّامنة : صالة أمري املؤمنني )عليه السالم( وابن
 . )عليهم السالم( فيه

 . الّتاسعة : اّن امري املؤمنني )عليه السالم( أقام هناَ أربعة أاّيم

 (خليل الّرْحن )عليه السالم العاشرة : انّه صّلى فيه االنبياء ال سّيما الّنيب

. 



لسالم( ، فقد )عليه ااْلادية عشرة : اّن هناَ قرب نيّب من االنبياء ولعّله يوشع 
 . قال الّشيخ رْحة هللا عليه: اّن قربه يف الفسحة املقابلة ملسجد براث

الثّانية عشرة : اّن فيه قد رُّدت الّشمس المري املؤمنني )عليه السالم(، والغريب 
اّن املسجد ِبا له من الفضل والّشرف الرّفيع وِبا بدا فيه من االايت االهلّية 

يدريّة قد عفاه معظم الوافدين لزايرة االعتاب املقّدسة يف العراق اْل  واملعجزات
وهو مل يرن يف َنحية منعزلة واَّّنا هو واقع على طريقهم اّلذي جيتازونه مراراً 
عديدة ، فلم يعهد أن يؤّمه فرد واحد من كّل ألف من الّزوار وقد يّتفق اّن 

ه والباب مغلق هللا فيه، فاذا وافازائراً من الّزوار يتوّجه اليه متوخياً عظيم فضل 
فاقتضى فتح الباب أن يبذل نزراً يسرياً من املال َتاسك عنه وتضايق وأغمظ 
عن عظيم االجر وهو ال ُيجم عن بذل اْلزيل ملشاهدة مدينة بغداد وصروح 
اْلبابرة فيها ، فضاًل عن املبالغ الطّائلة اّليت ينفقها يف فضول املعاش ويف 

هود بغداد على أمتعتهم الّنحسة الّنجسة اّليت صارت ابتياعها  الّتعامل مع ي
 كاْلزء املرّمل لزايرة معظم الزّائرين وهللا املستعان .

 : الَمطلُب الثّاِلُث : في زيارة النّواب االربعة

وهم أبو عمرو عثمان بن سعيد االسدي ، وأبو جعفر ُمّمد بن عثمان ، 
ن علي ّنوُبيت ، والّشيخ اْلليل أبو اْلسوالّشيخ أبو القاسم حسني بن روح ال
 بن ُمّمد الّسمري رضي هللا عنهم .

اعلم اّن من وظائف الوافدين لزايرة االعتاب املقّدسة يف العراق أثناء اقامتهم 
يف مدينة الراظمني )عليهما السالم( الطّّيبة هو الّتوجه اىل بغداد لزايرة هؤالء 

، اْلّجة املنتظر امام العصر صلوات هللا عليه الّنواب االربعة اّلذين َنبُوا عن
وزايرة قبورهم ال يتطّلب من الزّائر بذل كثري من اْلُهد فهي جمتمعة يف بغداد 
غري بعيدة عن الوافدين من الّزوار، وهي لو كانت منتشرة يف أقاصي البالد 

ّمل حلران ُيّق أن يّشد اليها الّرحال ويطوى يف سبيلها املسافات الّشاسعة ويت
متاعب الّسفر وشدائده لنيل ما يف زايرة كّل منها من االجر العظيم والّثواب 



اْلزيل، وهم قد فاقوا َجيع اصحاب االئّمة )عليهم السالم(وخواصهم مرتبة 
وفضاًل وفازوا ابلنّيابة عن االمام )عليه السالم( وسفارته والوساطة بينه وبني 

أيديهم كرامات كثرية وخوارق ال الّرعية خالل سبعني سنة، وقد جرى على 
حتصى، ويعزى اىل بعض العلماء القول بعصمتهم وغري خفّي اهّنم يف مماهتم 
ايضاً وسائ ، فمن الاّلزم أن يبلغ االمام )عليه السالم( ما ترتب يف اْلاجات 
والّشدائد من الرّقا  عن طريقهم وبوسيلتهم كما ُعرف يف ُمّله، واخلالصة اّن 

م منزلتهم ممّا ال ُيّده البيان وحسبنا ما ذكرَنه ترغيباً اىل زايرهتعظيم فضلهم و 
. 

واّما صفة زايرهتم فهي كما ذكرها الّطوسي )رْحه هللا( يف الّتهذيب والّسيد ابن 
طاُوس )رْحه هللا( يف مصباح الزّائر مسندًا اىل أيب القاسم ُحسني بن روح 

مري املؤمنني على رسول هللا وعلى ا)رْحه هللا( حيث قال يف صفة زايرهتم: يسّلم 
بعده وعلى خدجية الرربى وعلى فاطمة الّزهراء وعلى اْلسن واْلسني وعلى 

لسَّالُم اَ االئمة )عليهم السالم(اىل صاحب الّزمان صلوات هللا عليه مثّ تقول : 
 وتذكر اسم صاحب القرب واسم أبيه وتقول :َعَليحَك اي ُفالَن بحَن ُفالن 

َهُد اَ  َتُه َوال خاَلفح َاشح َت َعَليحِه، نََّك ابُب الحَموحىل اَدَّيحَت َعنحُه َواَدَّيحَت اِلَيحِه ما خالَفح
قِّ الَّذي اَنحَت َعَليحِه، واَنَّ  ُتَك عارِفًا اِبْلَح َت خاّصًا َوانحَصَرفحَت ساِبقًا ِجئ ح َك ما ُقمح

َعَك َوِمنح َسفري ما نح ابب ما اَوحسَ ُخنحَت يف التَّأِديَِة َوالسَّفاَرِة، اَلسَّالُم َعَليحَك مِ 
َتصََّك بُِنورِهِ َحىّت عايَ نحَت الشَّ  َهُد اَنَّ هللاَ اخح َرَنَك، َاشح َص آَمَنَك َوِمنح ثَِقة ما اَمح خح

 فَاَدَّيحَت َعنحُه َواَدَّيحَت اِلَيحِه .

مثّ ترجع فتبتدئ ابلّسالم على رسول هللا اىل صاِحب الّزمان )عليهم السالم( 
 :  تقولمثّ 



لِيائِِه َوالحرَباَءِة ِمنح اَعحدآِئِهمح َوِمَن ا ُتَك ُُمحِلصًا بِتَ وححيِد هللِا َوُمواالِة اَوح ّلذيَن ِجئ ح
 تدُعو مثّ  خاَلُفوََ اي ُحجََّة الحَموحىل َوِبَك اِلَيحِهمح تَ َوجُّهي َوهِبِمح ِاىَل هللِا تَ َوسُّلي .

 تعاىل .وتسأل هللا ما حتُِّب َتب ان شاء هللا 

أقول : وينبغي ايضاً أن يُزار يف بغداد الّشيخ االجّل االفخم ثقة االسالم ُمّمد 
بن يعقوب الرليين عطّر هللا مرقده، وقد كان زعيم الّشيعة وأوثقهم وأثبتهم يف 
اْلديث، وقد صّنف كتاب الرايف يف خالل عشرين سنة وهو الرتاب القّيم 

ّلدين مّنة مّن هبا على الّشيعة وال سّيما رجال ا اّلذي تقّر به ُعيون الّشيعة، وهو
منهم، وقد عّده ابن االثري جمّدد مذهب االمامّية يف بدء القرن الثّالث بعدما 
عّد موالَن ثمن االئمة صلوات هللا عليه جمّدداً للمذهب يف القرن الثّاين، وَنن 

هد الّشريفة املشا قد عددَن يف كتاب هديّة الزّائر أغلب العلماء املدُفونني يف
 فلريجع اليه من شاء .

 . (الَمْطلَُب الّرابُِع : في زيارة سلمان )رضي هللا عنه

 اعلم اّن من وظائف الّزوار يف مدينة الراظمني الّتوّجه اىل املدائن لزايرة عبد

هللا الّصاحل سلمان احملّمدي رضوان هللا عليه وهو اّول االركان االربعة، وقد 
َل الحبَ يحتِ  : )صلى هللا عليه وآله وسلم( بقولهخّصه الّنيب   ،َسلحماُن ِمنّا اَهح

فجعله يف ُزمرة أهل بيت الّنبوة والعصمة، وقال )صلى هللا عليه وآله وسلم( 
َل الحبَ يحتِ  َسلحماُن حَبحرٌ  : ايضاً يف فضله َفُد َسلحماُن ِمّنا اَهح ٌز ال يَ ن ح َزُف وََكن ح  ال يُ ن ح
َمَة  رح وشّبهه أمري املؤمنني )عليه السالم( بلقمان  . َويُ ؤحَتى الحبُ رحهانَ ُُيحَنُح اْلِح

اْلريم، بل عّده الّصادق )عليه السالم(أفضل منه، وعّده الباقر )عليه 
السالم(من املتوّْسني، ويستفاد من االحاديث انّه كان يعرف االسم االعظم، 

َنل املرتبة  مراتب وُهو قد وانّه كان من احملدَّثني )بفتح الّدال( واّن لالُيان عشر
العاشرة، وانّه كان يعلم الغيب واملنااي، وانّه كان قد أكل وهو يف الّدنيا من 
حتف اْلّنة، واّن اْلّنة كانت تشتاق اليه وتعشقه، وانّه كان ُيّبه هللا ورسوله، 
 واّن هللا تعاىل قد أمر الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( حُبّب أربعة كان سلمان



أحدهم، وانّه قد نزل يف الثّناء عليه وعلى أقرانه آايت من القرآن الررمي، واّن 
جربئيل كان اذا هب  على الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم(َيمره أن يبلغ 
سلمان سالمًا عن هللا تعاىل ويطلعه على علم املنااي والبالاي واالنساب، وانّه  

اّن الّنيب  )صلى هللا عليه وآله وسلم( و كان له لياًل جملس َيلو فيه برُسول هللا
)صلى هللا عليه وآله وسلم( وأمري املؤمنني )عليه السالم(قد عّلماه من علم هللا 
املخزون املرُنون ما ال يطيق ْحله سواه، وانّه قد بلغ مبلغًا شهد يف حّقه 

وَّ الّصادق )عليه السالم( قائاًل :  ََ َرََ َسلحماُن الحِعلحَم االح َم االحِخَر َوُهَو َل َوالحِعلح اَدح
َل الحبَ يحِت .  ايرته الّتأّمل يف وحسب الزّائر ترغيبًا يف ز حَبحٌر ال يُ ن حزَُح َوُهَو ِمّنا اَهح

اختصاص سلمان وانفراده بني الّصحابة واالّمة ِبنقبة عظيمة هي اّن أمري 
احدة فحضر و  املؤمنني )عليه السالم( طوى املسافة بني املدينة واملدائن يف ليلة

عاد جنازته وابشر بنفسه ُغسله وترفيُنه مثّ صّلى عليه بُصُفوف من املالئرة، ف
اىل املدينة يف ليلته، فيا له من الّشرف الرّفيع والُء آل الّرسول وحّبهم حيث 

 يبلغ به املرء مثل هذه الّدرجة الرّفيعة واملرتبة الّسامية .

زّائر ابن طاُوس قد ذكر له يف مصباح ال وأّما يف صفة زايرته فاعلم اّن الّسيد
ة أربع زايرات وَنن نقتصر ُهنا اباُلوىل من تلك الّزايرات، وقد أثبتنا الّزايرة الرّابع
منها يف كتاب اهلديّة، وقد أوردها الّشيخ أيضاً يف الّتهذيب، فاذا شئت زايرته 

 فقف على قربه مستقبل القبلة وُقل :

ُم َعلى اَمرِي  ُُمَمَِّد بحِن َعبحِد هللِا خاَتَِ النَّبِيَّنَي، اَلسَّالاَلسَّالُم َعلى َرُسوِل هللاِ 
ِئمَِّة الحَمعحُصومنَي الرّاِشدينَ  ََ اَلسَّالُم  ،الحُمؤحِمننَي َسيِِّد الحَوِصّينَي، اَلسَّالُم َعلى االح

منَي، اَلسَّالُم َعلى الحَمالِئَرِة الحُمَقرّبنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي صاِحَب َرُسوِل هللاِ  ََ  االح
راِر السَّاَدِة الحَميامنيَ  ، َعَليحَك اي َوِلَّ اَمرِي الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُمودََ  اَسح

بحِد هللِا َو اَلسَّالُم َعَليحَك اي بَِقيََّة هللِا ِمَن الحبَ َرَرِة الحماضنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااب عَ 
، َوات َّبَ عحَت الرَّسُ  َرْححَُة هللاِ  َهُد أنََّك اَطَعحَت هللِا َكما اََمَرََ وَل َكما َوبَ رَكاتُُه، اَشح

ِتماِم ِبُذرِّيَِّتهِ  هح َِ  َكما َنَدَبَك، َوتَ َولَّيحَت َخليَفَتُه َكما اَلحَزَمَك، َوَدَعوحَت ِاىَل االح



تَُه َكما اَمَ  قَّ يَقينًا َواعحَتَمدح َت اْلَح َهُد أَوقَ َفَك، َوَعِلمح ، اَشح نََّك ابُب َوِصيِّ َرََ
تُ وحِدعحَت ِمنح عُ  ُلوِم الحُمصحطَفى، َوطَريُق ُحجَِّة هللِا الحُمرحَتضى، َواَمنُي هللِا في ما اسح

َرةِ  ُمحتاريَن لُِنصح َُ ِل بَ يحِت النَّيبِّ النَُّجباِء الح َهُد اَنََّك ِمنح اَهح ِفياِء، اَشح صح ََ ، االح  الحَوِصيِّ
َهُد اَنَّ  َت الصَّالَاشح ةَ َوآتَ يحَت َك صاِحُب الحعاِشرَةِ َوالحرَباهنِي َوالدَّالِئِل الحقاِهَرِة، َواََقمح

مانََة َوَنَصححتَ  ََ هلِل  الزَّكاَة، َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف، َونَ َهيحَت َعِن الحُمنحَرِر، َواَدَّيحَت االح
ذى يف َجنحِبِه حَ  ََ ََ الحَيقَولَِرُسولِِه، َوَصبَ رحَت َعَلى االح نُي، َلَعَن هللُا َمنح ىّت أات

ََ يف َمواليَك، َلَعَن هللُا َمنح  ، َلَعَن هللُا َمنح آذا ِرََ ََ َحقََّك َوَح َّ ِمنح َقدح َجَحَد
ِل بَ يحِت نَِبيَِّك، َلَعَن هللاُ َمنح الَمَك يف ساداِتَك، َلَعَن هللاُ عَ  ُدوَّ آِل اَعحنَ َتَك يف اَهح

وَّلنَي َواالحِخريَن َوضاَعَف َعَليحِهُم الحَعذابَ ُُمَمَّد ِمَن اْلحِ  ََ نحِس ِمَن االح َِ  نِّ َواالح
ليَم، َصلَّى هللُا َعَليحَك اي ااب َعبحِدهللِا، َصلَّى هللُا َعَليحَك اي صاِحَب َرسُ  ََ وِل االح

هللِا َعلى ُروِحَك  ىهللِا، َصلَّى هللِا َعَليحِه َوآلِِه َوَعَليحَك اي َموحىل اَمرِي الحُمؤحِمننَي َوَصلَّ 
نا ِبَنِِّه َورأفَِتِه ِاذا تَ َوفّاَن ِبَك َوِبَحَ  َقح ََ الطّاِهر َوأْلح لِّ الّساَدِة الطَّيَِّبِة، َوَجَسِد

وارِِهمح يف َجّناِت النَّعِيِم، َصلَّى هللِا َعَليحَك اي اَ  اب َعبحِد الحَميامنَي َوََجََعنا َمَعُهمح ِِبِ
واِنَك الّشيَعِة الحبَ َرَرِة ِمَن السََّلِف الحَميامنَي، هللِا، َوَصلَّى هللاُ  َوادحَخَل الرُّوَح  َعلى ِاخح

نا َوااَّيُهمح ِبَنح تَ َوالُّه ِمنح الحعِ  َقح ََلِف ِمَن الحُمؤحِمننَي، َواْلح رَِة َوالرِّضحواَن َعَلى اخلح ت ح
  َوبَ رَكاتُُه .الطّاِهريَن، َوَعَليحَك َوَعَليحِهُم اَلسَّالُم َوَرْححَُة هللاِ 

رِ  مثّ اقرأ َلِة الحَقدح  ا لك .سبع مرّات مثّ صّل منُدوابً ما بد ِاَّن اَن حزَلحناُه يف لَي ح

أقول : فاذا عزمت على االنصراف من زايرته فِقف عليه موّدعًا وُقل ما ذيّل 
َت ابُب هللِا نح اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااب َعبحِد هللِا، اَ  به الّسيد زايرته الرّابعة وُهَو :

قاً، َوَدَعوحتَ  َهُد اَنََّك قُ لحَت َحّقاً َوَنَطقحَت ِصدح  ِاىل الحُمؤحتى ِمنحهُ َوالحَمأُخوذُ َعنحُه، اَشح
تَ وحِدعاً، َوها اَََن ذ ُتَك زائِراً َوحاجايت َلَك ُمسح ََ َعالنَِيًة َوِسرّاً، اَتَ ي ح ا َموحالَي َوَموحال

تَ وحِدُعَك دي َتهى ين َواَماَنيت َوَخواتيَم َعَملي َوَجواِمَع اََملي ِاىل مُ ُمَودُِّعَك، َاسح ن ح
ياِر َاَجلي، َواَلسَّالُم َعَليحَك َوَرْححَةُ هللِا َوبَ رَكاتُُه، َوَصلَّى هللاُ َعلى ُُمَمَّد َوآلِ  خح ََ ِه االح

 مثّ ادُ  كثرياً وانصرف .. 



 : وظيفتان أقول : اذا فرغ الزّائر من زايرة سلمان )رْحه هللا( فعليه

َ أمري املؤمنني  ااُلوىل : الّصالة ركعتني أو اكثر عند طاق كسرى فقد صّلى ُهنا
)عليه السالم( ، روي عن عّمار الّساابطي قال : قدم أمري املؤمنني )عليه 

ونزل أيوان كسرى وكان معه دلف بن حبري ، فلّما صّلى قام  السالم(املدائن
اعة من أهل ساابط، فما زال يطوف وقال لدلف : ُقم معي، وكان معه َج

منازل كسرى ويقول لدلف : كان لرسرى يف هذا املران كذا وكذا ويقول 
دلف : هو وهللا كذا، حىّت طاف املواِضع ِبميع من كان عنده ودلف يقول 

 : اي سّيدي وموالي كأّنك وضعت هذه االشياء يف هذه املساكن .

ّر على املدائن فلّما رأى آثر كسرى ، وروي اّن أمري املؤمنني )عليه السالم( م
 : قال رجل ممّن معه

 َفَراَن َُّهمح كانُوا َعلى ميعاد     َجَرِت الّرايُح َعلى ُرُسوِم ِدايرِِهمح 

َكمح تَ رَُكوا ِمنح َجّنات َوُعُيون * َوُزُرو  ) : فقال )عليه السالم( : أفال قُلت
ريَن * َفما نَي * َكذِلَك َواَوحَرثحناها قَ وحماً آخَ َوَمقام َكرمي * َونَ عحَمة كانُوا فيها فاِكه

رحُض َوما كانُوا ُمنحظَرينَ  ََ  (مّث قال )عليه السالم (َبَرتح َعَليحِهُم السَّماُء َواالح

ُرُروا النِّعحَمَة َفُسِلبُ  : َبُحوا َموحُروثنَي ملَح َيشح وا ُدنحياُهمح ِانَّ ه ؤالِء كانُوا وارِثنَي، فََاصح
َر النَِّعِم ال حَتُلُّ ِبُرُم النَِّقُم .  اِبلحَمعحِصَيِة، ِااّيُكمح وَُكفح

 : أقول : قد نظم اْلريم اخلاقاين ابلفارسّية يف شأن االيوان قائالً 

ايوان مدائن را آيينه عربت      هان اى دل عربت بني از ديده نظر كن هان
 دان

 رَُكوا برخوانتره كو برخوان رو َكمح ت َ  زرّين     پرويز كه بنهادى بر خوان تره زرّين



الثّانية : أن يزور ُحذيفة بن اليمان وُهو من كبار صحابة رُسول هللا )صلى هللا 
عليه وآله وسلم(، ومن خواّص أصحاب أمري املؤمنني )عليه السالم(وكان يف 

ّلي صالّصحابة ُيتاز ِبعرفة املنافقني ومعرفة اْسائهم، وكان اخلليفة الثّاين ال ي
على جنازة مل ُيضرها حذيفة بن اليمان، وكان حذيفة واليًا له على املدائن 
سنني عديدة مثّ عزله وأقّر سلمان يف مقامه، فلّما تويّف عاد حذيفة والياً على 
املدائن واستمّر عليها حىّت عادت اخلالفة اىل امري املؤمنني )عليه السالم(، 

سومه امللري اىل حذيفة واىل أهل املدائن فأصدر )عليه السالم( من املدينة مر 
يبنئ ابستقرار االمر له ويعني حذيفة والياً ولرن حذيفة مات يف املدائن وُدفَن 
هناَ قبلما ُيّل امري املؤمنني )عليه السالم(ِبيشه ابلروفة بعد مغادرته املدينة 

 اىل البصرة دفعاً لّشر أصحاب اْلمل .

ه ا حذيفة بن اليماين ابنه عند موته فأوصى اليعن أيب ْحزة الّثمال قال : دع
وقال : اي بين أظهر اليأس عّما يف أيدي النّاس فاّن فيه الغىن، وااّيَ وطلب 
اْلاجات اىل النّاس فانّه فقر حاِضر، وُكن اليوم خريًا منك أمس، واذا أنت 

 صّليت فصّل صالة مودّ  للّدنيا كأّنك ال ترجع، وااّيَ وما يعتذر منه .

واعلم اّن اىل جانب مرقد سلمان يقع املسجد اْلامع للمدائن وهو منُسوب 
اىل االمام اْلسن العسررّي )عليه السالم( ومل يعرف سبب الّنسبة فهل هو 
)عليه السالم( قد أمر ببنائه أم انّه صّلى فيه، فال َتعل نفسك ُمُرومًا من 

 فضيلة الّصالة فيه ركعتني .

  

  

  : الفَْصُل التّاِسعُ 

 في فضل زيارة موالنا أبي الحسن علّي بن موسى الّرضا صلوات هللا عليه 



يف فضل زايرة امام االنس واْلّن املدفون أبرض الُغربة ، بضعة سّيد الورى 
موالَن أيب اْلسن علّي بن موسى الّرضا صلوات هللا عليه وعلى آابئه وأوالده 

ن ُهنا نتربَّ ر من أن ُُيصى، وَنائّمة اهلدى، ويف كيفّية زايرته وفضيلتها أكث
 بذكر عّدة احاديث ننقل اكثرها عن حتفة الزّائر :

االّول : عن الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم( قال : ستدفن بضعة ميّن ُبراسان 
 ما زارها مؤمن االّ أوجب هللا له اْلّنة وحّرم جسده على الّنار .

االّ   ُبراسان ما زارها مرروبوقال يف حديث معترب آخر : ستدفن بضعة ميّن 
 . نّفس هللا ُكربته، وال ُمذنب االّ غفر هللا ذنُوبه

الثّاين : روي بسند معترب عن موسى بن جعفر صلوات هللا وسالمه عليهما 
قال : من زار قرب ولدي علي )عليه السالم( كان له عند هللا عّزوجّل سبعون 

عني  حّجة مربورة ، قال : نعم ، سبحّجة مربورة . قال الرّاوي مستبعداً سبعني
ألف حّجة . قال : سبعني ألف حّجة ؟! قال : رّب حّجة ال تقبل، من زاره 
أو ابت عنده ليلة كان كمن زاَر هللا يف عرشه ، قُلت : كمن زار هللا يف عرشه 
؟! قال : نعم ، اذا كان يوم القيامة كان على عرش هللا عّزوجّل أربعة من 

عة من االخرين، فأّما االّولون فنوح وابراهيم وموسى وعيسى )عليهم االّولني وأرب
السالم(، وأّما االربعة االخرون فمحّمد وعلي واْلسن واْلسني )عليهم 
السالم(، مثّ ُيد املطمار ، فيقعد معنا زّوار قبور االئمة، االّ واّن أعالهم درجة 

 وأوفرهم حبوة زّوار قرب ولدي علي )عليه السالم( .

الثّالث : روي عن االمام الّرضا )عليه السالم( قال : اّن يف خراسان بقعة 
سيأيت عليها زمان ترون ُمتلف املالئرة ال تزال هتب  فيها فوج من املالئرة 
وتصعد فوج حىّت ينفخ يف الّصور ، فقالوا : اي ابن رُسول هللا )صلى هللا عليه 

طُوس واهّنا وهللا ُروضة من وآله وسلم( وما هي البقعة ؟ قال : هي أبرض 
رايض اْلّنة، َمن زارين فيها كان كما لو زار رُسول هللا )صلى هللا عليه وآله 



وسلم( وكتب هللا له بذلك ألف حّجة مقبولة، وألف عمرة مقبولة، وكنُت أَن 
 وآابئي شفعاؤه يوم القيامة .

سن الّرضا اْلالرّابع : أبسانيد صحاح عن ابن أيب نصر قال : قرأت كتاب أيب 
)عليه السالم( أبلغ شيعيت اّن زايريت تعدل عند هللا عّزوجّل ألف حّجة ، 
فرويت اْلديث عند االمام ُمّمد الّتقي صلوات هللا عليه ، قال : اي وهللا 

 ألف ألف حّجة ملن زاره عارفاً حبّقه .

اخلامس : روي بسندين معتربين عن الّرضا صلوات هللا وسالمه عليه قال : 
من زارين على بُعد داري أتيته يوم القيامة يف ثالث مواطن حىّت أخّلصه ِمن 

 . أهواهلا : اذا تطايرت الرتب ُييناً وُشاالً ، وعند الّصراط ، وعند امليزان

الّسادس : قال ايضاً يف حديث معترب آخر: ايّن سأقتل مسُموماً مظلوماً واُقرب 
يف ُغربيت  يت ُمتلف شيعيت، فمن زاريناىل جنب هارون، وجيعل هللا عّزوجّل ترب

وجبت له زايريت يوم القيامة ، واّلذي اكرم ُمّمدًا )صلى هللا عليه وآله 
وسلم(ابلنبّوة واصطفاه على َجيع اخلليقة ال يصّلي أحد منرم عند قربي 
ركعتني االّ استحّق املغفرة من هللا عّزوجّل يوم يلقاه ، واّلذي أكرمنا بعد ُمّمد 

 عليه وآله وسلم( ابالمامة وخّصنا ابلوصّية اّن زّوار قربي الكرم )صلى هللا
الوفود على هللا يوم القيامة، وما من مؤمن يزورين فتصيب وجهه قطرة من 

 الّسماء االّ حّرم هللا جسده على الّنار .

الّسابع : بسند معترب عن ُمّمد بن سليمان انّه سأل االمام ُمّمد الّتقي صلوات 
المه عليه عن رجل حّج حّجة االسالم فدخل متمّتعاً ابلُعمرة اىل اْلّج، هللا وس

فأعانه هللا تعاىل على حّجة وُعمرة، مثّ أتى املدينة فسّلم على الّنيب )صلى هللا 
عليه وآله وسلم(، مثّ أتى أابَ أمري املؤمنني )عليه السالم( عارفاً حبّقه يعلم انّه 

د هللا ي يؤتى منه فسّلم عليه، مّث أتى أاب عبحّجة هللا على خلقه واببه اّلذ
)عليه السالم(، فسّلم عليه مثّ أتى بغداد فسّلم على أيب اْلسن موسى )عليه 



السالم(، مثّ انصرف اىل بالده، فلّما كان يف هذا الوقت رزقه هللا تعاىل ما ُيّج 
رج َيهذا اّلذي حّج حّجة االسالم يرجع ايضًا فيحّج أو   به فأيّهما أفضل

اىل خراسان اىل أبيك علّي بن ُموسى الّرضا )عليه السالم(فيسّلم عليه ؟ قال 
: بل َييت خراسان فيسّلم على أيب أفضل، وليرن ذلك يف رجب وال ينبغي 

 أن تفعلوا هذا اليوم فاّن علينا وعليرم من الّسلطان شنعة .

ّمد الّتقي ام ُمالثّامن : روى الّصدوق يف كتاب َمن ال ُيضره الفقيه عن االم
)عليه السالم( قال : اّن بني جبلي طوس قبضة قبضت من اْلّنة َمن دخلها  

 . كان آمناً يوم القيامة من النّار

الّتاسع : وروي عنه )عليه السالم( قال : ضمنت ملن زار أيب بطُوس عارفاً 
 حبّقه اْلّنة على هللا تعاىل .

ضا )عليه السالم( عن رجل من العاشر : روى الّصدوق يف ُعيون أخبار الرّ 
الّصاْلني انّه رأى يف املنام رُسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( فقال له : اي 
رُسول هللا أاّيً من أبنائك أزور ؟ قال : بعضهم وفدوا علّي مسُموماً وبعضهم 
وفدوا مقتوالً ، فقال : أيّهم أزور مع تفّرق مشاهدهم ؟ قال : ُزر أقرهبم اليك 

و مدُفون أبرض الغربة ، قُلت : اي رُسول هللا تعين بذلك الّرضا )عليه وهُ 
َصلَّى هللاُ ل : قُ  َصلَّى هللُا َعَليحهِ ُقل : َصلَّى هللُا َعَليحِه السالم( ؟ قال : ُقل : 

 قاله ثالثً . َعَليحهِ 

ستدَر أبواابً يف استحباب التربَّ 
ُ
أقول : قد عقد يف كتاب الوسائل وكتاب امل

شهد الّرضا ومشاهد االئمة )عليهم السالم(واستحباب اختيار زايرة الّرضا ِب
على زايرة اْلسني )عليهما السالم( وعلى زايرة كّل من االئمة )عليهم السالم( 

املندوب والُعمرة املنُدوبة، وملا كان هذا الرتاب ال يسُع الّتطويل  وعلى اْلجّ 
 . خبارفقد اكتفينا هبذه العشرة الراملة من اال



وأّما كيفّية زايرته )عليه السالم( فاعلم انّه قد ذكر له زايرات عديدة واملشهورة 
منها هي ما وردت يف الرتب املعتربة ونسبت اىل الّشيخ اْلليل ُمّمد بن 
اْلسن بن الوليد وهو من مشايخ الّصدوق )رْحه هللا(، ويظهر من مزار ابن 

تاب م السالم(، وكيفّيتها على ما يوافق كقولويه اهّنا مرويّة عن االئّمة )عليه
َمن ال ُيضره الفقيه : اّنك اذا أردت زايرة قرب الّرضا )عليه السالم( بطُوس 

 فاغتسل قبلما ُترج من الّدار وُقل وأنت تغتسل :

َحَتكَ  ِر َعلى ِلساين ِمدح ري َوَاجح رَحح ل َصدح رح ل قَ لحيب َواشح رحين َوَطهِّ  اَللّ ُهمَّ َطهِّ
َعلحُه ل َطهُ َوُمََ   . وراً َوِشفاءً ب ََّتَك َوالثَّناَء َعَليحَك، فَِانَُّه ال قُ وََّة ِاالّ ِبَك، اَللّ ُهمَّ اجح

 : وقل وأنت ُترج

ِم هللِا َواِبهلِل َوِاىَل هللِا َوِاىَل ابحِن َرُسوِل هللِا، َحسحىبَ هللاُ تَ وَكَّلحتُ   َعَلى هللِا، اَللّ ُهمَّ ِبسح
ََ اََردحُت .اِلَيحَك تَ وَ  ُت َوما ِعنحَد ُت َواِلَيحَك َقَصدح  جَّهح

 : فاذا خرجت فقف على ابب داَر وُقل

لي َومال َوما َخوَّلحَتين، َوبِ  ُت اَهح هي، َوَعَليحَك َخلَّفح ُت َوجح َك اَللّ ُهمَّ اِلَيحَك َوجَّهح
يُِّع َمنح َحِفظَُه، َصلِّ َعلى ضَ َوثِقحُت َفال ُُتَيِّبحين، اي َمنح ال َُيَيُِّب َمنح اَراَدُه، َوال يُ 

ِظَك فَِانَُّه ال َيضيُع َمنح َحِفظحَت . َفظحين حِبِفح  ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواحح

 فاذا وافيت ساملاً ان شاء هللا فاغتسل اذا أردت أن تُزور وُقل حني تغتسل :

ري َواَ  رَحح ل َصدح رح ل قَ لحيب َواشح رحين َوَطهِّ ِر عَ اَللّ ُهمَّ َطهِّ َحَتَك جح لى ِلساين ِمدح
ُت اَنَّ ِقواَم دي ليُم َوَُمَب ََّتَك َوالثَّناَء َعَليحَك، فَِانَُّه ال قُ وََّة ِاالّ ِبَك، َوَقدح َعِلمح ين التَّسح

تِّباُ  ِلُسنَِّة نَِبيَِّك، َوالشَّهاََدُة َعلى ََجيِع َخلحِقَك، اَللّ ُهمَّ اجح  َِ ِرََ َواالح مح ََ َعلحُه ل اِل
ء ًء َونُوراً اِنََّك َعلى ُكلِّ ِشفا  َقديٌر .  َشىح



والبس أطهر ثيابك وامِش حافياً، وعليك الّسرينة والوقار واذُكِر هللا بقلبك 
ُد هلِل،  : وُقل َمح بَ ُر وال اِل َه ِااّل هللُا وُسبححاَن هللِا واْلح قّصر خطاَ، و َاهلُل اَكح

قّدسة : 
ُ
ِم هللاِ وُقل حني تدخل الّروضة امل ُسوِل هللِا َصلَّى  َواِبهلِل َوَعلى ِملَِّة رَ ِبسح

َهُد اَنَّ ُمَُ  َدُه ال َشريَك َلُه، َوَاشح َهُد اَنح ال اِل َه ِااّل هللُا َوحح مَّداً هللُا َعَليحِه َوآلِِه، اَشح
ربه وتستقبل وجهه وِسر حىّت تقف على قَعبحُدُه َوَرُسولُُه، َواَنَّ َعِلّيًا َوِلُّ هللِا، 

 ك وُقل :بوجه

َهُد اَنَّ ُُمَمَّداً َعبحُدُه َوَرسُ  َدُه ال َشريَك َلُه، َوَاشح َهُد اَنح ال اِل َه ِاالَّ هللُا َوحح ولُُه، َاشح
نحِبياِء َوالحُمرحَسلنَي، اَللّ ُهمَّ  ََ وَّلنَي َواالحِخريَن، َواَنَُّه َسيُِّد االح ََ  َصلِّ َعلى َواَنَُّه َسيُِّد االح

ََ َوَرُسولِ  وى َعلى َك َونَِبيَِّك َوَسيِِّد َخلحِقَك َاَجحَعنَي َصالًة ال يَ قح ُُمَمَّد َعبحِد
، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى اَمرِي الحُمؤِمننَي َعِليِّ بحِن َايب طاِلب َعبحدِ  ُرََ صاِئها َغي ح ََ ِاحح
َتُه ِبِعلحِمَك َوَجَعلحَتُه هاِداًي ِلَمنح ِشئحَت ِمنح خَ  ِقَك، لح َوَاخي َرُسوِلَك الَِّذي ان حَتَجب ح
ِلَك، َوَفصحِل َقض ليَل َعلى َمنح بَ َعث حَتُه ِبرِساالِتَك، َوَداّيَن الّديِن ِبَعدح َ َوالدَّ اِئَك بَ نيح
، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َخلحِقَك، َوالحُمَهيحِمَن َعلى ذِلَك ُكلِِّه، َوالسَّالُم َعَليحِه َوَرْححَةُ هللاِ َوبَ رَكاتُهُ 

َسِن وَ  َعلى فاِطَمَة بِنحِت نَِبيِّكَ  ِ اْلَح بحَطنيح ِ َسيَِّديح َوَزوحَجِة َولِيَِّك َواُمِّ السِّ اْلحَُسنيح
َرِة الطّاِهَرِة الحُمَطهََّرِة التَِّقيَِّة النَِّقيَِّة الرَِّضيَّ  َنَِّة، الطُّهح ِل اْلح ِة الزَِّكيَِّة، َسيَِّدِة َشباِب اَهح

َنَِّة َاَجحَعنَي َصالًة ال يَ قح  ِل اْلح ، اَ ِنساِء اَهح ُرََ صائِها َغي ح للّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى وى َعلى ِاحح
 ِ َنَِّة الحقاِئَمنيح ِل اْلح ِ ِسبحَطيح نَِبيَِّك َوَسيَِّديح َشباِب اَهح َسِن َواْلحَُسنيح يف َخلحِقَك،  اْلَح

َليح  ِلَك َوَفصح ِ َعلى َمنح بَ َعثحَت ِبرِساالِتَك، َوَداّيينَِ الّديِن ِبَعدح ليَلنيح َك  َقضائِ َوالدَّ
ََ الحقائِِم يف َخلحقِ  ِ َعبحِد َ َخلحِقَك، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َعِليِّ بحِن اْلحَُسنيح ليِل بَ نيح َك، َوالدَّ

 َ ِلَك، َوَفصحِل َقضاِئَك بَ نيح َخلحِقَك  َعلى َمنح بَ َعثحَت ِبرِساالِتَك، َوَداّيِن الّديِن ِبَعدح
ََ َوَخلَسيِِّد الحعاِبديَن، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَُ  يَفِتَك يف اَرحِضَك ابِقِر مَِّد بحِن َعِليٍّّ َعبحِد

ََ َوَوِلِّ   ديِنَك ِعلحِم النَِّبّينَي، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َجعحَفِر بحِن ُُمَمَّد الّصاِدِق َعبحِد
عحَفر جَ  َوُحجَِّتَك َعلى َخلحِقَك َاَجحَعنَي الّصاِدِق الحبارِّ، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُموَسى بحنِ 
ِمَك َواْلحُجَِّة َعلى بَرِيَّتِ  ََ الّصاِلِح َوِلساِنَك يف َخلحِقَك الّناِطِق حِبُرح َك، اَللّ ُهمَّ َعبحِد

ََ َوَوِلِّ ديِنَك الحقائِِم ِبعَ  ِلَك َصلِّ َعلى َعليِّ بحِن ُموَسى الرَِّضا الحُمرحَتضى َعبحِد دح



صَوالّداعي ِاىل ديِنَك َوديِن آابئِِه الّصادِ  ، قنَي َصالًة ال يَ قحوى َعلى ِاحح ُرََ اِئها َغي ح
ِرََ َوالّداعي اِ  ََ َوَولِيَِّك الحقائِِم اِبَمح ىل َسبيِلَك، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَِّد بحِن َعِليٍّّ َعبحِد
ََ َوَوِلِّ ديِنَك، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى َسِن بحِن ا اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َعليِّ بحِن ُُمَمَّد َعبحِد ْلَح

ِرََ الحقائِِم يف َخ لحِقَك َوُحجَِّتَك الحُمَؤّدي َعنح نَِبيَِّك َوشاهِ  ََ َعِليٍّّ الحعاِمِل اِبَمح ِد
ُمحُصوِص ِبَرراَمِتَك الّداعي ِاىل طاَعِتَك َوطاَعِة َرُسوِلَك  ََ َعلى َخلحِقَك، الح

َك الحقائِِم يف َخلحِقَك ُحجَِّتَك َوَولِيِّ َصَلواُتَك َعَليحِهمح َاَجحَعنَي، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى 
ُل هِبا فَ َرَجُه َوتَ نحُصرُُه هِبا َوََتحَعلُنا َمعَ  نحيا َصالًة اتمًَّة َنِمَيًة ابِقَيًة تُ َعجِّ ُه يف الدُّ
، فَارحزُقحين هُ َواالحِخَرِة، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَتَ َقرَُّب اِلَيحَك حِبُبِِّهمح َواُوال َولِي َُّهمح َواُعادي َعُدوَّ  مح
واَل ي َ  نحيا واالحِخَرةِ َواَهح نحيا َواالحِخَرِة، َواصحِرفح َعيّن هِبِمح َشرَّ الدُّ َر الدُّ وحِم الحِقياَمِة هِبِمح َخي ح

. 

 مثّ َتلس عند رأسه وتُقول :

 اي نُوَر هللِا كَ اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة هللِا، اَلسَّالُم َعَليح 
رحِض، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعُموَد الّديِن، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث  ََ يف ظُُلماِت االح

َوِة هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث نُوح َنيبِّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي و  اِرَث آَدَم ِصفح
اعيَل َذبيِح هللِا،اِبحراهيَم َخليِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليح  اَلسَّالُم َعَليحَك اي  َك اي واِرَث ِاْسح

َك واِرَث ُموسى َكليِم هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث عيسى ُروِح هللِا، اَلسَّالُم َعَليح 
هللِا  اي واِرَث ُُمَمَّد َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث اَمرِي الحُمؤحِمننَي َعِليٍّّ َوِلِّ 

راِء اَلسَّالمُ   َوَوِصيِّ َرُسوِل َربِّ الحعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث فاِطَمَة الزَّهح
ِل اْلَنَِّة، اَلسَّالُم َعَليح  ِ َسيَِّديح َشباِب اَهح َسِن َواْلحَُسنيح َك اي َعَليحَك اي واِرَث اْلَح

ِ َزيحِن الحعاِبدينَ   ُُمَمَِّد بحِن َعِليٍّّ ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرثَ واِرَث َعليِّ بحِن اْلحَُسنيح
وَّلنَي َواالحِخريَن، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث َجعحَفِر بحِن ُُمَمَّد الصّ  ََ اِدِق ابِقِر ِعلحِم االح
دّ  ُق يالحباّر، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث ُموَسى بحِن َجعحَفر، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الصِّ

َهُد اَنََّك َقدح اََقمحتَ  ، َاشح  الصَّالَة الشَّهيُد، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَوِصيُّ الحبارُّ التَِّقيُّ



َت هللاَ َحىّت  ََ َوآتَ يحَت الزَّكاَة، َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف، َونَ َهيحَت َعِن الحُمنحَرِر، َوَعَبدح  أات
َسِن َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه .الحَيقنُي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي   ااََب اْلَح

 : مثّ تنرّب على القرب وتقول

َِتَك َفال ُُتَيِّبح  ُت ِمنح اَرحضي َوَقطَعحُت الحِبالَد َرجاَء َرْحح ين َوال اَللّ ُهمَّ اِلَيحَك َصَمدح
ُسوِلَك َصَلواُتَك رَ تَ ُردَّين ِبَغريحِ َقضاِء حاَجيت، َوارحَحمح تَ َقلُّيب َعلى قَ ربحِ ابحِن َاخي 

ُتَك زائِراً واِفداً عاِئذاً ممّا َجنَ يح  ُت َعلى َعَليحِه َوآلِِه، ابَِيب اَنحَت َواُّمي اي َموحالَي اَتَ ي ح
ري، َفُرنح ل شاِفعاً ِاىَل هللِا يَ وحَم فَ قحري َوفاقَ  َتطَبحُت َعلى ظَهح يت فَ َلَك نَ فحسي، َواحح

 نحَت ِعنحَدُه َوجيٌه .ِعنحَد هللِا َمقاٌم َُمحُموٌد َواَ 

 : مثّ ترفع يدَ الُيمىن وتبس  الُيسرى َعلى القرب وتقول

، اَتَ َوىّل آِخَرُهمح ِبا تَ وَ  ، َواَب حَرءُ اَللّ ُهمَّ ِايّن اَتَ َقرَُّب اِلَيحَك حِبُبِِّهمح َوِبواليَِتِهمح لَّيحُت ِبِه اَوَّهَلُمح
، اَللّ ُهمَّ ا ُلوا نِعحَمَتَك، َوات َّهَ ِمنح ُكلِّ َوليَجة ُدونَ ُهمح ُموا نَبيََّك، َوَجَحُدوا لحَعِن الَّذيَن َبدَّ

تاِف آِل ُُمَمَّد، اَللّ ُهمَّ ِايّن  اِبايِتَك، َوَسِخُروا ابِِماِمَك، َوَْحَُلوا الّناَس َعلى اَكح
نحيا وَ  ُهمح يف الدُّ ُن .ااَتَ َقرَُّب اِلَيحَك اِبلحلَّعحَنِة َعَليحِهمح َوالحرَباَءِة ِمن ح  الحِخَرِة اي َرْحح

 : مثّ حتّول عند رجليه وتُقولُ 

َسِن، َصلَّى هللُا َعلى ُروِحَك َوَبَدِنَك، َصبَ رحَت  َصلَّى هللُا َعَليحَك اي ااََب اْلَح
لحُسِن . َواَنحتَ  ََ يحدي َواالح ََ  الّصاِدُق الحُمَصدَُّق، قَ َتَل هللاُ َمنح قَ تَ َلَك اِبالح

سن قاتل أمري املؤمنني )عليه السالم( وعلى قتلة اْلمّث ابتهل يف الّلعنة على 
واْلسني وعلى َجيع قتلة أهل بيت رُسول هللا، مّث حتّول عند رأسه من خلفه 
وصّل ركعتني تقرأ يف احداَها يس ويف ااُلخرى الّرْحن وَتتهد يف الّدعاء 

أقم و والّتضرّ  واكثر من الّدعاء لنفسك ولوالديك وْلميع اخوانك من املؤمنني 
 عند رأسه ما شئت ولترن صلوتك عند القرب .



 َوَسِخُروا ابِِماَمِتكَ  أقول : هذه الّزايرة هي أحسن زايراته )عليه السالم( وكلمة

الّزايرة قد ضبطت يف كتاب الفقيه والعيون وُكتب العالّمة  الواردة يف آخر هذه
ابمامة اّلذي  سخُروااجمللسي وغريه ِبيمني كما صنعنا َنن ُهنا فيرون املعىن 

أنت قد عّينته هلم، ولرن الرلمة َتدها مضبوطة يف كتاب مصباح الزّائر 
وعلى هذا ايضًا يصّح املعىن بل ُهو االوىل من  َوَسِخُروا اِباَّيِمكَ  : هرذا

بعض الوُجوه فاالاّيم هم االئّمة )عليهم السالم( كما يُعرف من خرب صقر بن 
 خلامس من الباب االّول .أيب دلف املاضي يف الفصل ا

واعلم ايضاً اّن الّلعن على قاتلي االئمة )عليهم السالم( حسن أبّي لغة كان، 
 ولعّل االنسب أن يرون الّلعن هبذه العبارة املّتخذة من بعض االدعية :

ِ َعَليح  َسِن َواْلحَُسنيح ُم السَّالُم، َوقَ تَ َلَة هِ اَللّ ُهمَّ الحَعنح قَ تَ َلَة اَمرِي الحُمؤحِمننَي، َوقَ تَ َلَة اْلَح
ِل بَ يحِت نَِبيَِّك، اَللّ ُهمَّ الحَعنح اَعحداَء آِل ُُمَمَّد َوقَ تَ َلتَ ُهمح َوزِدحُهمح َعذااًب ف َ  وحَق اَهح
ىَل الحَعذاِب َوَهواًَن فَ وحَق َهوان َوُذالًّ فَ وحَق ُذلٍّّ َوِخزحاًي فَ وحَق ِخزحى، اَللّ ُهمَّ ُدعَُّهمح اِ 

ُشرحُهمح َواَتحباَعُهمح ِاىل جَ الّناِر َدّعاً  ساً، َواحح ُهمح يف اَليِم َعذاِبَك رَكح  َهنََّم ُزَمراً.، َواَرحِكسح

يُدعى هبذا الّدعاء بعد  ويف كتاب حتفة الزّائر انّه قال املفيد : يستحّب أن
 : (صالة زايرة الّرضا )عليه السالم

اَُلَك اي َاهللُ الّدائُِم يف ّزِِه، الحُمطاُ  يف ُسلحطانِِه، يف عِ   ُملحِرِه، الحقاِئمُ  اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح
ُوَمِة بَقائِِه، الحعاِدُل يف بَرِيَّ  ُد يف َدُيح ِتِه، الحعاملُ يف َقِضيَِّتِه، الحُمتَ َفّرُِد يف ِكربحِايئِِه، الحُمتَ َوحِّ
ُروَفٌة اِلَيحَك، َوآ ال َموحُقوَفٌة َلَديحَك، مالحَررمُي يف أَتحخرِي ُعُقوبَِتِه، ِاهلي حاجايت َمصح

َتين ِمنح َخريح فَاَنحَت َدليلي َعَليحِه َوطَريقي اِلَيحِه، اي َقديرًا ال ت َ  ُؤوُدُه وَُكلَّما َوف َّقح
رايً الحَمطاِلُب، اي َمِليًّا يَ لحجُأ اِلَيحِه ُكلُّ راِغب، ما زِلحُت َمصحُحوابً ِمنحَك اِبلنَِّعِم جا

ساِن وَ  حح َِ َرِة الّناِفَذِة يفَعلى عاداِت االح اَُلَك اِبلحُقدح ياِء،  الحَرَرِم، َاسح شح ََ ََجيِع االح
َرِم الَّذي حَتحُجُبهُ اِبَيحَسِر الدُّعاِء، َواِبلنَّظحَرةِ الَّيت َنظَ رحتَ  ِباِل َوَقضاِئَك الحُمب ح  هِبا ِاىَل اْلح

، َوِاىَل السَّماواتِ  َرضنَي فَ َتَسطََّحتح ََ ، َوِاىل االح ارحتَ َفعحت، َوِاىَل الحِبحاِر فَ  فَ َتشاَُمَتح



، اي َمنح َجلَّ َعنح اََدواِت ْلََظاِت الحَبَشِر، َوَلُطَف َعنح َدقاِئِق َخطَرا ِت فَ تَ َفجََّرتح
َرُر عَ  لى الحِفَرِر، ال حُتحَمُد اي َسيِّدي ِااّل بِتَ وحفيق ِمنحَك يَ قحَتضي َْححداً، َوال ُتشح

تَ وحَجبح  َغِر ِمنَّة ِاالَّ اسح ََ اي ِاهلَاصح راً، َفَمىت حُتحصى نَ عحماُؤ ََ َت هِبا ُشرح ي َوَُتازى آالُؤ
اِمُدوَن، َوِمنح  اي َموحالَي َوُتراَفُأ َصناِيُعَك اي َسيِّدي، َوِمنح نَِعِمَك َُيحَمُد اْلح
، َوالّناِشُر عَ  ََ ِو ُرُر الّشاِكُروَن، َواَنحَت الحُمعحَتَمُد لِلذُّنُوِب يف َعفح ِرََ َيشح ى لَ ُشرح
، َفَرمح ِمنح َسيَِّئة َاخح  ََ ، َواَنحَت الحراِشُف لِلضُّرِّ بَِيِد ََ اِطئنَي َجناَح ِسِتحِ فاها اخلح

ُلَك َحىّت َعظَُمتح َعَليحها جُمازاُتكَ  ، َوَحَسَنة ضاَعَفها َفضح ، ِحلحُمَك َحىّت َدِخَلتح
ُل، َواَنح يُ رحجى ِمنحَك  سَجَللحَت اَنح َُياَف ِمنحَك ِاالَّ الحَعدح حح َِ اُن َوالحَفضحُل، ِاالَّ االح

ُلَك، َسيِّ  ُلَك، َوال َُتحُذلحين ِبا َُيحُرُم ِبِه َعدح ُننح َعَليَّ ِبا اَوحَجَبهُ َفضح دي َلوح َعِلَمِت فَامح
َتطََفتح  ِباُل هَلَدَّتحين، اَِو السَّماواُت اَلخح رحُض ِبُذنُويب َلساَختح يب، اَوح اْلح ََ ين، اَِو االح

 ََ َر غحَرقَ تحين، َسيِّدي َسيِّدي َسيِّدي، َموحالَي َموحالَي َموحالَي، َقدح َتَررَّ الحِبحاُر اَل
أَلَِتَك اي َمعح  َت الحُمتَ َعرِّضنَي ِلَمسح ُروَف ُوُقويف ِلِضيافَِتَك َفال حَتحرِمحين ما َوَعدح
ُروَر الّشاِكريَن، اي َجليَس الّذا  ريَن، اي كِ الحعارِفنِيَ، اي َمعحُبوَد الحعاِبديَن، اي َمشح

َدُه، اي َموحُجوَد َمنح طََلَبُه، اي َموحُصوَف َمنح َوحََّدُه، اي َُمحُبوَب َمنح   َُمحُموَد َمنح ْحَِ
ِااّل  َاَحبَُّه، اي َغوحَث َمنح اَراَدُه، اي َمقحُصوَد َمنح اَنَب اِلَيحِه، اي َمنح ال يَ عحَلُم الحَغيحبَ 

ِرُف السُّوَء ِاالّ  َر ِاالّ ُهَو، ايُهَو، اي َمنح ال َيصح مح ََ  َمنح ال  ُهَو، اي َمنح ال يَُدبُِّر االح
َلحَق ِااّل ُهَو، اي َمنح ال يُ نَ ّزُِل الحَغيح  نحَب ِااّل ُهَو، اي َمنح ال ََيحُلُق اخلح َث ِاالّ يَ غحِفُر الذَّ

َر الحغاِفريَن، َربِّ  تَ غحِفُرََ اِ ُهَو، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َواغحِفرح ل اي َخي ح يّن َاسح
ِتغحفاَر، ِاَنبَ  تَ غحِفُرََ اسح ِتغحفاَر َرجاء، َوَاسح تَ غحِفُرََ اسح ِتغحفاَر َحياء، َواَسح ة، اسح

تَ غحِفرُ  َبة، َوَاسح ِتغحفاَر َرهح تَ غحِفُرََ اسح ِتغحفاَر َرغحَبة، َوَاسح تَ غحِفُرََ اسح ِتغحفاَر طاَعة، َوَاسح ََ اسح
ِتغحفاَر  تَ غحِفُرََ اسح تَ غح َوَاسح ِتغحفاَر اِقحرار، َوَاسح تَ غحِفُرََ اسح ِتغحفاَر اُيان، َوَاسح ِفُرََ اسح

ِتغحفاَر تَ وَكُّل، َوَاسح  تَ غحِفُرََ اسح ِتغحفاَر تَ قحوى، َوَاسح تَ غحِفُرََ اسح تَ غحِفُرََ ِاخحالص، َواَسح
ِتغحفاَر عاِمل َلَك هاِرب ِمنحَك اِلَيحكَ  تَ غحِفُرََ اسح ِتغحفاَر ِذلَّة، َوَاسح َفَصلِّ َعلى  ،اسح

لحِقَك، ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوُتبح َعَليَّ َوَعلى واِلَديَّ ِبا تُ بحَت َوتَ ُتوُب َعلى ََجيِع خَ 
لرَّحيِم، اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، اي َمنح ُيَسّمى اِبلحَغُفوِر الرَّحيِم، اي َمنح ُيَسّمى اِبلحَغُفوِر ا



 تَ وحَبيت، َوَزَِّ حيِم، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواق حَبلح اي َمنح ُيَسّمى اِبلحَغُفوِر الرَّ 
أَ  َليت َعَملي، َواحُشررح َسعحيي، َوارحَحمح َضراَعيت، َوال حَتحُجبح َصوحيت، َوال ُُتَيِّبح َمسح
َتغيثنَي، َواَبحِلغح اَِئمَّيت َسالمي َوُدعائي َوَشفِّعحُهمح يف ََجيعِ   ما اي َغوحَث الحُمسح

بَ سَ  َبغي هَلُمح، وزِدحُهمح ِمنح ذِلَك ما يَ ن ح غي َلَك أَلحُتَك، َواَوحِصلح َهِديَّيت اِلَيحِهِم َكما يَ ن ح
، َوال َحوحَل َوال قُ وََّة ِااّل اِبهلِل الحَعِليِّ الحَعظيِم، وَ  ُرََ َصلَّى ابَِضحعاف ال ُُيحصيها َغي ح

 الطّاِهريَن .هللاُ َعلى اَطحَيِب الحُمرحَسلنَي ُُمَمَّد َوآلِِه 

أقول : أورد العالّمة اجمللسي يف البحار نقاًل عن بعض مؤلّفات القدماء من 
االصحاب زايرة للّرضا )عليه السالم( تُعرف ابلّزايرة اْلواديّة ويف آخر تلك 

للّ ُهمَّ ِايّن اَ الّزايرة : مّث صّل للّزايرة وسّبح واهدها اليه )عليه السالم( مّث ُقل : 
اَُلكَ  وأورد هذا الّدعاء برامله فال تذر الّدعاء به يف ذلك اي َاهلُل الّدائُِم،  َاسح

 املشهد املقّدس اذا زرت بتلك الّزايرة .

 ِزياَرة اُخرى

روى ابن قولويه عن بعض االئمة )عليهم السالم( انّه قال : اذا صرت اىل قرب 
 : االمام الّرضا )عليه السالم( فُقل

ماِم التَِّقيِّ النَّ اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى عَ  َِ ِقيِّ َوُحجَِّتَك ِليِّ بحِن ُموَسى الرِّضا الحُمرحَتَضى االح
ّديِق الشَّهيِد، َصالًة َكثريًَة ات رحِض َوَمنح حَتحَت الثَّرى، الصِّ ََ مًَّة َعلى َمنح فَ وحَق االح

لِياِئَك. ىزاِكَيًة ُمَتواِصَلًة ُمَتواتِرًَة ُمَِتاِدَفًة، َكاَفحَضِل ما َصلَّيحَت َعل  َاَحد ِمنح اَوح

 ِزياَرة اُخرى

وهي ما أوردها املفيد يف املقنعة ، قال : تقف عند قربه )عليه السالم( بعد ما 
 اغتسلت ُغسل الّزايرة ولبست أنظف ثِيابك وتقول :

ِتِه، ااَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا َوابحَن َولِيِِّه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة هللِا وَ  بحَن ُحجَّ
هَ  ُدى َواَلحُعرحَوُة الحُوثحقى َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، َاشح ُد اَنََّك اَلسَّالُم َعَليحَك اي ِاماَم اهلح
ََ الطّاِهُروَن َصَلواُت هللِا َعَليحِهمح، ملَح تُ ؤحثِ  رح َعمًى َمَضيحَت َعلى ما َمضى َعَليحِه آابُؤ



َت هلِل َولَِرُسولِهِ  َعلى ُهدًى َوملَح َتَِلح ِمنح   َواَدَّيحَت َحقٍّّ ِاىل ابِطل، َواَنََّك َنَصحح
ُتَك ابَِيب َواُّمي ز  َزاِء، اَتَ ي ح َر اْلح ِلِه َخي ح الِم َواَهح سح َِ ََ هللُا َعِن االح مانََة، َفَجزا ََ ائراً االح

َفعح ل عحداِئَك فَاشح ََ لِياِئَك ُمعاِدايً اِل وح ََ  نحَد َربَِّك.عِ  عارِفاً، حِبَقَِّك ُموالِياً اِل

مثّ انرّب على القرب وقّبله وَضع جانيب وجهك عليه مثّ حتّول اىل جانب الرّأس 
 : وُقل

َهُد اَنَّ  ماُم اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَي اَي بحَن َرُسوِل هللاِ َوَرْححَةُ هللاِ َوبَ رَكاتُُه، َاشح َِ َك االح
ادي َوالحَوِلُّ الحُمرحِشُد، اَب حرَأُ اِ   هللِا ِبواليَِتَك َصلَّى ىَل هللِا ِمنح اَعحداِئَك، َواَتَ َقرَُّب ِاىَل اهلح
 هللاُ َعَليحَك َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه .

مثّ صّل للّزايرة وصّل بعدها ما شئت، مثّ حتّول اىل جانب الّرجل فاد ُ ِبا شئت 
 ان شاء هللا .

اليه بنو   م الّشريفة املنتميةأقول : لزايرته )عليه السالم( يف الّساعات واالايّ 
من املناسبات فضل كثري وال سّيما يف شهر رجب، ويف الثّالث والعشرين من 
ذي القعدة، واخلامس والعشرين منه، ويف الّسادس من شهر رمضان كما ذكر 
يف مواقعها من أعمال الّشهور واالاّيم، وكذلك غري هذه االاّيم ممّا ينتمي اليه، 

توّدعه )عليه السالم( فوّدعه ِبا كنت تودّ  به الّنيب )صلى هللا  واذا أردَت أن
 عليه وآله وسلم( :

ليمي َعَليحكَ  اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا واذا أردت ُقل(: ) ال َجَعَلُه هللاُ آِخَر َتسح
ِد ِمنح زِ  َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَللّ ُهمَّ ال ََتحَعلحُه آِخَر الحَعهح َريت اِبحَن نَِبيَِّك َوُحجَِّتَك ايَوَرْحح

ُشرحين َمَعُه َويف ِحزحِبِه َمَع ال شَُّهداِء َعلى َخلحِقَك، َواَجحَعحين َوِااّيُه يف َجنَِّتَك َواحح
تَ رحعيَك َواَق حرَُأ َعلَ  تَ وحِدُعَك هللَا َوَاسح يحَك َوالّصاِْلنَي َوَحُسَن اُولِئَك َرفيقاً، َوَاسح

ت ُ اَلسَّالَم، آَمّنا ابِ  بحنا َمَع الّشاِهديَن هلِل َواِبلرَُّسوِل َوِبا ِجئحَت بِِه َوَدلَلحَت َعَليحِه فَاكح
. 



 : أقول : ينبغي ُهنا ذكر أمور

االّول : بسند معترب عن االمام علّي الّنقي صلوات هللا وسالمه عليه انّه قال 
بطوس  (: من كانت له اىل هللا حاجة فليُزر قرب جّدي الّرضا)عليه السالم

مغتساًل فيصّلي عند رأسه ركعتني فيذكر حاجته يف قنوت صالته فتستجاب 
له حاجته ااّل اذا كانت يف معصية أو قطيعة رحم، اّن موِضع قربه بقعة من 

 بُ َقِع اْلّنة وال يُزوره مؤمن االّ اعتقه هللا من الّنار وأدخله اْلّنة .

يخ عن خّ  الّشيخ اْلليل الشّ الثّاين : حرى العالّمة اجمللسي )رْحه هللا( 
حسني بن عبد الّصمد والد الّشيخ البهائي اّن الّشيخ أيب الطّيب حسني بن 
اْحد الفقيه الرّازي )رْحه هللا( ذكر انّه : َمن زاَر الّرضا صلوات هللا وسالمه 
عليه أو غريه من االئمة )عليه السالم( فصّلى عنده صالة جعفر كتب له برّل 

حّج ألف حّجة واعتمر ألف عمرة، وأعتق يف سبيل هللا ألف ركعة أجر من 
رقبة، ووقف للجهاد َمَع نيّب ُمرسل ألف مرّة، وكان له برّل خطوة َيطوها 
أجر مائة حّجة، ومائة عمرة، وعتق مائة رقبة يف سبيل هللا تعاىل، وكتب له 
مائة حسنة، وُمى عنه مائة سيّئة، وصفة صالة جعفر قد مضت يف خالل 

 مال يوم اْلُمعة .أع

الثّالث : روي عن ُمّول الّسجستاين قال : ملا ورد الربيد إبشخاص الّرضا 
)عليه السالم( اىل خراسان دخل املسجد ليودّ  رُسول هللا )صلى هللا عليه 
وآله وسلم( فوّدعه مراراً كّل ذلك يرجع اىل القرب ويعلو صوته ابلُبراء والّنحيب 

ج من ليه ، فرّد الّسالم وهّنأته فقال : ُزرين فايّن أخر ، فتقّدمت اليه وسّلمت ع
جوار جّدي)صلى هللا عليه وآله وسلم( فأموت يف ُغربة وأدفن يف جنب هارون 

. 

وروى الّشيخ يوسف بن حاَت الّشامي يف كتاب الّدّر الّنظيم عن َجع من 
االصحاب عن الّرضا)عليه السالم( قال : ملا أردُت اخلُروج من املدينة اىل 



خراسان َجعت عيال فأمرهتم أن يبروا علّي حىّت اْسع براءهم، مّث فرقت 
دًا ، مثّ  عيال أبفيهم اثين عشر ألف دينار مّث قلت هلم : ايّن ال أرجع اىل

أخذت أاب جعفر اْلواد فأدخلته املسجد ووضعت يده على حافة القرب 
وألصقته واستخفظته برُسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(وأمرت َجيع 
 وكالئي وحشمي له ابلّسمع والطّاعة وتَر ُمالفته وعرفتهم انّه القّيم مقامي .

ْحه هللا(: انّه ملا طلب املأمون الّرضا وروى الّسيد عبد الررمي ابن طاُوس )ر 
)عليه السالم(من املدينة اىل خراسان سار )عليه السالم( من املدينة اىل البصرة 
ومل يذهب اىل الروفة مّث توّجه من البصرة اىل بغداد على طريق الروفة ومن 
ُهناَ اىل مدينة قم ودخل ُقم فاستقبله أهلها، فتخاصموا يف ضيافته كّل يبغي 
أن ُيّل )عليه السالم( داره ، فقال )عليه السالم( : اّن َجلي ُهو املأُمور أي 
انّه )عليه السالم(ُيّل حيثما بَر اْلمل، فأيت اْلمل دارًا واستناخ على اببه 
وكان صاحب الّدار قد رأى يف املنام يف ليلته اّن الّرضا )عليه السالم( سيُرون 

 صار ذلك الّدار مقامًا من املقامات ضيفه غداً، فلم َتض مّدة طويلة حىّت 
 الرّفيعة وهو يف عصرَن مدرسة معمورة .

وروى الصّدوق بسنده عن اسحاق بن راهويه قال : ملا واىف أبو اْلسن الّرضا 
)عليه السالم( نيسابور وأراد أن يرحل منها اجتمع اليه أصحاب اْلديث ، 

ال حتّدثنا آله وسلم( ترحل عّنا و فقالوا له : اي ابن رسول هللا )صلى هللا عليه و 
حبديث فنستفيده منك، وقد كان قعد يف العمارية فاطلع رأسه وقال : ْسعُت 
أيب ُموسى بن جعفر يقول : ْسعُت أيب جعفر بن ُمّمد يُقول : ْسعُت أيب 
ُمّمد بن علي يقول : ْسعُت أيب علّي بن اْلسني يقول : ْسعُت أيب اْلسني 

أيب أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه الّصالة بن علي يقول : ْسعُت 
والّسالم يقول : ْسعُت رُسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( يقول : ْسعُت 

َمنح َدَخَل ال اِل َه ِاالَّ هللُا ِحصحين فَ جربئيل يقول : ْسعُت هللا عّزوجّل يُقول : 
 ُشُروِطها. ِبُشُروِطها َواَََن ِمنح  فلّما مّرت الرّاحلة َنداَنِحصحين اَِمَن ِمنح َعذايب، 



وروى أبو الّصلت اّن الّرضا )عليه السالم( يف طريقه اىل املأمون ملا بلغ القرية 
قيل له : اي ابن رُسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم(  ] ده ُسرخ [ اْلمراء

ل يقد زالت الّشمس أفال نصّلي، فنزل )عليه السالم( فقال : إئتوين ِباء، فق
: ما معنا ماء ، فبحث بيده االرض فنبع من املاء ما توّضأ به ُهو ومن معه 
وأثره ابق اىل اليوم . فلّما دخل سناابد أسند اىل اْلبل اّلذي ينحت منُه 
القُدور ، فقال : اَلّلُهمَّ انَفعح به وابرَِ فيما جيعل فيما ينحت منه ، مّث أمر 

بل وقال : ال َيكل ااّل ما طبخ فيها )عليه السالم( فنحت له ُقدور من اْل
 فاهتدى الّناس اليه من ذلك اليوم وظهرت بركة دعائه فيه .

الرّابع : ارّخ صاحب مطلع الّشمس اّن امللك )الشاه( عّباس االّول نزل مشهد 
الّرضا )عليه السالم( يف اخلامس والعشرين من ذي اْلّجة سنة ألف وسّت 

اً االوزبري اْلرم الطّاهر، فلم يَِت فيها شيئوذلك بعد ما هنب عبد الّرْحن 
سوى الّساج الذهيب، ويف الثّامن والعشرين من الّشهر شهر ذي اْلّجة توّجه 
امللك اىل مدينة هرات فاسِتّدها ونظم شؤوهنا فقفل اىل مدينة خراسان ولبث 
م هفيها شهراً رّمم خالله الصحن املقّدس وأنعم على خّدام البقعة املباركة ورعا

بعطفه مثّ عاد اىل العراق، ويف أواخر الّسنة الثّامنة بعد االلف قدم امللك ثنياً 
خراسان فقضى فيه فصل الّشتاء وتقّلد خدمة االستانة املقّدسة وابشرها بنفسه 
فران يف بعض الّليال وهو يقرض فُضول فتائل الّشمو  ابملقراضني فانشأ 

 لفارسّية:الّشيخ البهائي على البديهة قائالً اب

 مقراض ابحتياط زن اى خادم     پروانه ُشع روضه ُخلد آيني

 پيوسته بُ َود ماليك عّليني     ترسم بربى شهپر جربيل امني

وكان الّشاه قد نذر أن يرحل اىل زايرة الّرضا )عليه السالم( راجالً فوىف بنذره 
قدميه خالل  يف الّسنة الّتاسعة بعد االلف وقطع تلك املسافة الّشاسعة على



مثانية وعشرين يوماً، وهبذه املناسبة أورد صاحب كتاب اتريخ عامل آرا هذه 
 : االبيات

 شه واال ُگهر خاقان اجمد     غالم شاه مردان شاه عّباس

 پياده رفت اب اخالص بيحدّ      بطوف مرقد شاه خراسان

 : اىل أن قال

 شهدز اصفاهان پياده ات ِب     پياده رفت شد اتريخ رفَ

فلّما بلغ مدينة خراسان أمر أبن يرّحب الّصحن املباَر وكان املدخل اىل 
الّروضة حينذاَ يف ايوان علي شري يف جانب من جوانب الّصحن الّشريف 
بشرل غري أنيق، فأمر بتشييد الّصحن حبيث يتوّسطه االيوان وبىن ايواَنً آخر 

طوي املدينة يب الّصحن وااليوان وييف اْلانب املقابل ومّد شارعاً مركزاّيً جيتاز اب
من ابهبا الغريب اىل ابهبا الّشرقي واحدث للمدينة عيوًَن وقنوات ومّد يف 
منتصف الّشار  املركزي ساقية َتري اىل حوض كبري قد أحدثه يف وس  
الّصحن الّشريف فتخِتقه اىل اْلانب الّشرقي من الّشار  والرتاابت املوجودة 

ن آثر املريزا ُمّمد رضا صدر الرّتاب وعلريضا العّباسي يف هذه االبنية هي م
وُمّمد رضا االمامي، وممّا أجراه الّشاه عباس أيضًا انّه كسى القّبة الطّاهرة 

 ابلذهب كما تنطق به الرتابة املوجودة على القّبة الطّاهرة وهي :

ِن الرَّحيِم ِمنح َعظائِِم َتوفيقاِت هللِا سُ  ِم هللِا الرَّْحح انه أن وّفق الّسلطان بحِبسح
االعظم موىل العجم صاحب الّنسب الطّاهر الّنبوي واْلسب الباهر العلوي 
تراب أقدام خّدام هذه القّبة املطّهرة الاّلهية زّوار هذه الّروضة املنّورة امللروتيّة 
مرّوج آثر أجداده املعصومني الّسلطان بن الّسلطان أبو املظّفر شاه عّباس 

وسوي الّصفوي هبادر خان، فاستسعد ابجمليء ماشيًا على قدميه اْلسيين امل



من دار الّسلطنة اصفهان اىل زايرة هذا اْلرم االشرف وقد تشّرف بزينة هذه 
 القّبة من خلّص ما له يف سنة ألف وعشر وَّت سنة ألف وسّت وعشر .

 تاخلامس : قال الّطربسي يف كتاب أعالم الورى بعدما أورد َجلة من معجزا
الّرضا )عليه السالم( : وأّما ما ظهر للنّاس بعد وفاته من بركة مشهده املقّدس 
والعالمات والعجائب اّليت شاهدها اخللق فيه وأذعن العام واخلاص له وأقّر 
املخالف واملؤالف به اىل يومنا هذا فرثري خارج عن حّد االحصاء والعّد، 

اْلاجات  عوات وقضيت بربكتهولقد أبرئ فيه االكم واالبرص واستجيبت الدّ 
وكشفت املسّلمات، وشاهدَن كثرياً من ذلك وتيقناه وعلمناه ال يتخاجل الّشك 
والرّيب يف معناه، والّشيخ االجّل الّشيخ اْلُّر العاملي يف كتابه اثبات اهلداة 
بعدما حرى هذا الرالم للّطربسي ، قال : يقول مؤلف هذا الرتاب ُمّمد 

: قد شاهدت كثرياً من هذه املعجزات كما شاهدها الّشيخ  بن اْلسن اْلرّاين
الّطربسي وتيّقنت هبا كما تيّقن هو هبا وذلك يف مّدة جماوريت للمشهد املقدس 
وهي سّت وعشرون سنة، وقد ْسعت يف ذلك ما يفوق الّتواتر ومل أُتطر حاجة 

سع الّتفصيل يدعوت هللا هبا يف هذا املشهد االّ وقضيت واْلمد هلل، واملقام ال 
 فاكتفينا ابالَجال .

ويقول عباس القّمي مؤّلف هذا الرتاب : انّنا يف غىًن عن ذكر الررامات اّليت 
برزت من تلك الّروضة املقّدسة يف سوالف االزمان ِبا يتجّدد منها يف كّل 
عصر وزمان وقد أحملنا اىل ما يناسب املقام يف الباب الثّاين يف خالل أعمال 

لّسابعة والعشرين من شهر رجب، فلنختم هذا الفصل بعّدة أبيات ممّا الّليلة ا
 انشأه اْلامي يف مدحه )عليه السالم( :

 َسالٌم َعلى آِل َخريحِ النَّبِّيني     َسالٌم َعلى آِل طه َويس

ُلحُك َوالّدين     َسالٌم َعلى َروحَضة َحلَّ فيها
 ِاماٌم يُباهي ِبِه امل

 گاه سالطني حرمي درش قبله     آمدامام حبق شاه مطلق كه 



 ُدِر درج امران مه برج َترني     شه كاخ عرفان گل شاخ احسان

 رضا شد لقب چون رضا بودش امني     علّى بن موسى الّرضا كز خدايش

 بني نبودت تريه چشم جهان اگر     ز فضل و شرف بيىن او را جهاىن

 گيسوى مشرنيغبار درش را ب     پى عطر روبند ُحوران جّنت

 برو دامن از هر چه جز اوست برچني     اگر خواهى آرى برف دامن او

  

  

  : الفَْصُل العاِشرُ 

  في زيارة ائّمة سّر من رأى )عليهم السالم( وأعمال الّسرداب 

 : وُيتوي على مقامني

 المقام االّول

لعسرري ايف زايرة االمامني املعصومني علّي بن ُمّمد الّنقي واْلسن بن علّي 
صلوات هللا عليهم، اذا دخلت سّر من رأى ان شاء هللا وقصدت زايرهتما 
)عليهما السالم( فاغتسل وأتّدب ِبداب دخول املشاهد الّشريفة مّث سر 
بسرينة ووقار حىّت تبلغ ابب اْلرم الطّاهر واستأذن للّدخول ابالستيذان العام 

م( لّشريف وزرَها )عليهما السالالّسالف يف اوائل هذا الباب، مثّ ادخل اْلرم ا
 هبذه الّزايرة وهي أصّح الّزايرات :

َليحُرما اي اَلسَّالُم َعَليحُرما اي َوِلّيَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحُرما اي ُحجَّىتَِ هللِا، اَلسَّالُم عَ 
رحِض اَلسَّالُم َعَليحُرما اي َمنح َبدا هلِل ىف َشأح  ََ ُرما، نِ نُوَرِى هللِا ىِف ظُُلماِت االح



لِيآِئُرما ُمؤحِمن وح ََ عحدآِئُرما ُموالِياً اِل ََ ُتُرما زائِراً وعارِفاً حِبَقُِّرما ُمعاِدايً اِل اً ِبا اَتَ ي ح
تُ ما، ُمبحِطاًل ِلَما اَبحطَ  ُتما بِِه، كاِفراً ِبا َكَفرحَُتا ِبِه، ُُمَقِّقًا ِلما َحقَّقح اَُل آَمن ح لحتُ ما، َاسح

آلِِه، َواَنح ا اَنح جَيحَعَل َحّظي ِمنح زايَرِتُرَما الصَّالَة َعلى ُُمَمَّد وَ هللَا َريّب َوَربَُّرم
أََلُه اَنح يُ عحِتقَ  ِناِن َمَع آابِئُرَما الّصاِْلنَي َوَاسح  َرقَ َبيت ِمَن يَ رحزَُقين ُمرافَ َقَتُرما يف اْلح

لَُبين ينالّناِر َويَ رحزَُقين َشفاَعَتُرما َوُمصاَحبَ َتُرما َويُ َعرِّفح بَ يح  َنُرما، َوال َيسح  َوبَ ي ح
ِد ِمنح زايَرِتُرما،  ُحبُُّرما َوُحبَّ آابِئُرَما الّصاِْلنَي، َواَنح ال جَيحَعَلُه آِخَر الحَعهح

َِتِه، اَللّ ُهمَّ ارحزُقحين ُحب َُّهما َوتَ َوفَّين َنَِّة بَِرْحح هِتِما،  َوَُيحُشَرين َمَعُرما يف اْلح ََ َعلى ِملِّ
وَّلنيَ  اَلّلُهمَّ  ََ ُهمح، اَللّ ُهمَّ الحَعِن االح ُهمح الحَعنح ظاِلمي آَل ُُمَمَّد َحقَُّهمح َوان حَتِقمح ِمن ح  ِمن ح

ياِعِهمح َوُمُِّبيِهمح وَ  ُمتَِّبعيِهمح َواالحِخريَن َوضاِعفح َعَليحِهمح الحَعذاَب، َواَبحِلغح هِبِمح َوابَِشح
حيِم اِنََّك َعلى كُ  َفَل َدرحَ ِمَن اْلَح لح ف َ َاسح رََج َولِيَِّك َوابحِن لِّ َشىء َقديٌر، اَللّ ُهمَّ َعجِّ

َعلح فَ َرَجنا َمَع فَ َرِجِهمح اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  َولِيَِّك َواجح

وَتتهد يف الّدعاء لنفسك ولوالديك وُترّي من الّدعاء فان وصلت اليهما )أي 
ا ركعتني عند قربيهمإن أمرنك الوصول اىل قربَها( صلوات هللا عليهما فصّل 

واذا دخلت املسجد )أين مل تتمرن من القرب( وصّليت دعوت هللا ِبا احببت 
اّمه قريب جميب وهذا املسجد اىل جانب الّدار وفيه كاَن يصّليان )عليهما 

 السالم( .

أقول : قد أثبتنا هذه الّزايرة طبقًا لرتاب كامل الّزايرة، وقد روى الّزايرة 
 يخ ُمّمد ابن املشهدي والّشيخ املفيد والّشهيد ايضًا يفابختالف يسري الشّ 

َِتِه مزاراهتم، وقد ورد يف نسخهم بعد الفقرة  َنَِّة ِبَرْحح مّث اذهب وانرّب  :ىِف اْلح
على كّل من القربين وقّبلهما وضع جانيب وجهك عليهما مثّ ارفع رأسك وُقل 

رة الّسالفة . مّث قالوا : اىل آخر الّزاي َعلى ِملَِّتِهمح اَللّ ُهمَّ ارحزُقحين ُحب َُّهمح َوتَ َوفَّىن : 
صّل أربع ركعات عند الرّأس املقّدس وصّل ما شئت بعد صالة الّزايرة .. اخل 

. 



ابب يفتح  وال َيفى اهّنما )عليهما السالم( مدفوَنن يف دارَها وكان للّدار
تقف الّشيعة للّزايرة اً فحيناً فتدخل الّشيعة منه وتزور قريباً من القرب ويغلق حين

أمام َنفذة يف اْلدار املقابل للقرب، ويالحظ يف مفتتح الّرواية اّليت وردت فيها 
هذه الّزايرة هذه العبارة : تقول بعد الُغسل إن وصلت اىل قربَها وااّل أومأت 

الباب اّلذي على الّشار  الّشباَ، وهذا الزّائر الذي مل  ابلّسالم من عند
االقِتاب من القرب يصّلي الّصالة يف املسجد وقد أهتم لالمر الّشيعة يتمّرن من 

املوالون فنسفوا الّدار وشّدوا يف موضعه القّبة واْلرم والّرواق وااليوان فأصبح 
املسجد داخل اْلرم الّشريف واملشهور االن اّن االيوان املستطيل املّتصل 

ّن سجد املذكور، بل قيل اابلّرواق خلف العسررّيني )عليهما السالم( هو امل
الرواق الواقع خلف القرب من املسجد وكذا عرض ذرا  من اْلرم الطاهر منه، 
وعلى كّل حال فقد ْنى الزّائر من هذا الّضيق وهلما )عليهما السالم(زايرات 
خاّصة ُتّص كالً منهما، وعاّمة مشِتكة بينهما وهي مذكورة يف كتب الّزايرات 

 ملن رغب يف الّزايرة هبا، والزّائر اذا أسعفه اْلال واجملالونسخها كثرية شايعة 
فمن املناسب أن يزور ابلّزايرة اْلامعة الربرية االتية ان شاء هللا تعاىل فهي ِبا 
حتتويه من الرلمات الفصيحة البليغة املعرّبة عن أقصى مراتب الطّاعة واخلضو  

هي قد صدرت من منبع واالقرار بعظمة االئمة )عليهم السالم( وجالهلم، 
اْلالل والعظمة االمام اهلادي )عليه السالم( ، والّسيد ابن طاُوس قد خّص 
يف مصباح الزّائر كّل واحد منهما )عليهما السالم( بزايرة مبُسوطة وصالة عليه 
ودعاء يُدعى به بعد صالة زايرته وهي ِبا ُيتويها من الفوائد تبعثنا على ايرادها 

لّتطويل ، قال : اذا وصلت اىل ُمّله الّشريف بسّر من رأى ُهنا وإن أوجبت ا
فاغتسل عند وُصولك ُغسل الّزايرة والبس اطهر ثيابك وامش على سرينة 

 ووقار اىل أن تصل الباب الّشريف ، فاذا بلغته فاستأذن وُقل :

راُء َسيَِّدة اأاَدحُخُل اي َنيبَّ هللِا، أاَدحُخُل اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي، َءاَدحُخُل اي ف ِطَمُة الزَّهح
 َ ، أاَدحُخُل اي َموحالَي اْلحَُسنيح َسَن بحَن َعِليٍّّ  ِنساِء الحعاَلمنَي، أاَدحُخُل اي َموحالَي اْلَح
ُخُل اي َموحالَي ُُمَمََّد بحَن عَ  ِ، أاَدح ، أاَدحُخُل اي َموحالَي َعِليَّ بحَن اْلحَُسنيح ِليٍّّ بحَن َعِليٍّّ



ُخُل َجعحَفَر بحَن ُُمَمَّد، أاَدحُخُل اي َموحالَي ُموَسى بحَن َجعحَفر، أاَدح  أاَدحُخُل اي َموحاليَ 
، أاَدحُخُل اي َموحاليَ   اي َموحالَي َعِليَّ بحَن ُموَسى، أاَدحُخُل اي َموحالَي ُُمَمََّد بحَن َعِليٍّّ

َسِن َعِليَّ بحَن ُُمَمَّد، أاَدحُخُل اي َموحالَي اي ااب ُمَُ  ، مَّ اي ااََب اْلَح َسَن بحَن َعِليٍّّ د اْلَح
ََرِم الشَّريِف .  أاَدحُخُل اي َمالِئَرَة هللِا الحُموَكَّلنَي هِبَذا اْلح

مّث تدخل مقّدمًا رجلك اليمىن وتقف على ضريح االمام أيب اْلسن اهلادي 
بَ رُ اَ )عليه السالم( مستقبل القرب ومستدبر القبلة وتقول مائة مرّة  وتقول  هلُل اَكح

: 

َسِن َعِليَّ بحَن ُُمَمَّد الزَِّكيُّ الرّاِشُد النُّوُر الثّاقِ اَلسَّ  َةُ هللِا الُم َعَليحَك اي ااََب اْلَح ُب َوَرْحح
، هللِا اَلسَّالُم َعَليحَك اي ِسرَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليح  َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَليحكَ  َك اي َصِفيَّ

، اَلسَّالُم َك اي آَل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ِخرَيِة هللاِ اي َحبحَل هللِا، اَلسَّالُم َعَليح 
َوَة هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي اَمنَي هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َحقَّ هللاِ  ، َعَليحَك اي ِصفح

نحواِر، اَلسَّالمُ  ََ َليحَك اي عَ  اَلسَّالُم َعَليحَك اي َحبيَب هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي نُوَر االح
ياِر، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُعنحُصَر  خح ََ بحراِر، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َسليَل االح ََ َزيحَن االح
َن االحُياِن،  ِن، اَلسَّالُم َعَليحَك اي رُكح طحهاِر، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة الرَّْحح ََ االح

ِْلنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك الُم َعَليحَك ايَوِلَّ الّصااَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحىَل الحُمؤحِمننَي، اَلسَّ 
ُدى، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َحليَف التُّقى، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعُموَد الّدي ِن، اي َعَلَم اهلح

اَلسَّالُم  ّينَي،اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن خاَتَِ النَِّبّينَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َسيِِّد الحَوصِ 
راِء َسيَِّدِة ِنساِء الحعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها االح  منُي َعَليحَك اَي بحَن فاِطَمَة الزَّهح ََ
، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الزّاِهدُ  ،  الحَويفُّ، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَعَلُم الرَِّضيُّ التَِّقيُّ

َلحِق َاَجحَعنَي، اَلسَّالمُ َعَليحَك اَي ُّ اَلسَّالمُ َعَليحَك اَ  َها الّتال لِلحُقرحآِن، ي َُّها اْلحُجَّةُ َعَلى اخلح
َراِم، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحوَ  ُ لِلحَحالِل ِمَن اْلح ِلُّ اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحُمبَ نيِّ

ُم الالِّئُح،  لحواِضُح، اَلسَّالُم َعَليحكَ الّناِصُح، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الطَّريُق ا اَيُّها النَّجح
َسِن اَنََّك ُحجَُّة هللِا َعلى َخلحِقِه، َوَخليَفُتُه يف َهُد اي َموحالَي اي اَب َا اْلَح بَرِيَِّتِه،  َاشح
َهُد اَنََّك َكِلَمُة الت َّقحوى، وَ  ُب ابَواَميُنُه يف ِبالِدِه، َوشاِهُدُه َعلى ِعباِدِه، َواَشح



رحِض َوَمنح حَتحَت الثَّرى، ََ ُدى، َوالحُعرحَوُة الحُوثحقى، َواْلحُجَُّة َعلى َمنح فَ وحَق االح  اهلح
ُمحَتصُّ ِبَررامَ  َُ َهُد اَنََّك الحُمَطهَُّر ِمَن الذُّنُوِب، الحُمبَ رَّأُ ِمَن الحُعُيوِب، َوالح ِة هللِا، َوَاشح

ُمحبُ وُّ حِبُجَِّة هللِا، َوالحَموح  ََ ُن الَّذى ي َ َوالح لحَجُأ اِلَيحِه الحِعباُد، ُهوُب َلُه َكِلَمُة هللِا، َوالرُّكح
َهُد ايَموحالَى أيّن ِبَك َواِبِبِئَك َواَبحناِئَك ُموِقٌن ُمقِ  ر ، َوَلُرمح َوحُتحّي ِبِه الحِبالُد، َوَاشح

َقَليب َومَ  واَي، َوَايّن َوِل  ِلَمنح ثح اتِبٌع يف ذاِت نَ فحسي َوَشراِيِع ديين َوخاَتَِة َعَملي َوُمن ح
، ُمؤحِمٌن ِبِسرُِّكمح َوَعال نَِيِتُرمح َواَوَِّلُرمح َوآِخرُِكمح ابَِ  يب واالُكمح َوَعُدو  ِلَمنح عاداُكمح

 اَنحَت َواُّمي َوالسَّالُم َعَليحَك َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه .

 : لمثّ قّبل ضرُيه وضع خّدَ االُين عليه مثّ االيسر وقُ 

، َوَولِيَِّك ال ، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َوَصلِّ َعلى ُحجَِّتَك الحَويفِّ زَِّكيِّ
آدَِّة الحُعظحمى،  َواَميِنَك الحُمرحَتضى، َوَصِفيِّكَ  َتقيِم، َواْلح ادي، َوِصراِطَك الحُمسح اهلح

َلصنَي، نَي، َوَوِلِّ الحُمتَّقنَي، وَ َوالطَّريَقِة الحُوسحطى، نُوِر قُ ُلوِب الحُمؤحِمن صاِحِب احُلمخح
ِل بَ يحِتِه، َوَصلِّ َعلى َعِليِّ بحِن ُُمَمَّد الرّاِشِد  اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َسيِِّدَن ُُمَمَّد َواَهح

َمِل، الح  ََ َقِطِع اِلَيحَك اِبالح ََلِل، َوالحُمن ح ُلوِّ مَ الحَمعحُصوِم ِمَن الزََّلِل، َوالطّاِهِر ِمَن اخلح ب ح
ِالشَّرح  ِن الحبَ لحوى، َوَصربح َتَحِن حِبُسح ُمحتَ رَبِ اِبحِلمَحِن، َوالحُممح َُ ِ، َوالح ََ وى، ُمرحِشِد اِبلحِف

َمِتَك، َوالحقآِئِد ِاىل جَ  تَ وحدَِ  ِحرح َِتَك، وُمسح ، َوَُمَلِّ َرْحح ََ ََ َوبَ رََكِة ِبالِد نَِّتَك ِعباِد
اد َتُه َوان حتَ الحعاملِِ يف بَرِيَِّتَك، َواهلح تَ رحتَُه ِلَمقاِم ي يف َخليَقِتَك الَِّذي ارحَتَضي ح َتُه َواخح َجب ح

تَ َقلَّ اِبَعحبآِء الحَوِصيَّ  َظ َشريَعِتِه، فَاسح َتُه ِحفح ِة َنِهضًا هِبا، َرُسوِلَك يف اُمَِّتِه، َواَلحَزمح
ِرل، َوال َهفايف ُمعحِضل ِلها، ملَح يَ عحثُ رح يف ُمشح َبلح َكَشَف الحُغمََّة  ،وُمضحطَِلعًا حِبَمح

تَ َرَض، اَللّ ُهمَّ َفَرما اَق حَررحَت َنِظَر نَِبيَِّك ِبِه، ف َ  َرقِِّه َدَرَجَتُه، َوَسدَّ الحُفرحَجَة َواَدَّى الحُمفح
زِلح َلَديحَك َمُثوبَ َتُه، َوَصلِّ َعَليحِه َوبَ لِّغحُه ِمّنا حتَِيًَّة َوَسالماً، َوآتِن  ا ِمنح َلُدنحَك يفَوَاجح

ِل الحَعظيِم . ساَنً َوَمغحِفَرًة َوِرضحواَنً، اِنََّك ُذو الحَفضح  ُمواالتِِه َفضحالً َوِاحح

 : مثّ تصّلي صالة الّزايرة فاذا سّلمت فُقل



اِمَعِة، َوالرَّْححَِة الحواِسَعِة، َوالحِمَنِن الحُمَتتاِبَعِة، َواالحالِء الحُمَتو  َرِة اْلح اتِرَِة، اي َذا الحُقدح
 ََ َزيَلِة، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد الّصاِدقنيَ َواالح َليَلِة، َوالحَمواِهِب اْلح ، ايِدى اْلح

غح قَ لحيب بَ عحَد اِذح  َواَعحِطين ُسؤحل َواَجحَعح َُشحلي َوملَّ َشعحثي َوَزَِّ َعَملي، َوال تُزِ 
نيح اََبداً، َوال ُُتَيِّبح َفَة عَ َهَدي حَتين، َوال تُزِلَّ َقَدمي، َوال َتِرلحين ِاىل نَ فحسي طَرح 

ي، َوال تُوِحشحين َوال تُ ؤحِيسحين، وَكُ  ِتكح ِسِتح نح ّب َطَمعي، َوال تُ بحِد َعوحَريت، َوال تَ هح
تَ  رحين َوَصفِّين َواصحطَِفين َوَخلِّصحين َواسح ِدين َوزَكِّين َوَطهِّ ِلصحين َرؤوفًا َرحيماً، َواهح خح

نَ عحين َواصحطَِنعحين،  ين ِمنحَك، َوالحُطفح يبَواصح  َوال ََتحُفين، َوقَ رِّبحين اِلَيحَك َوال تُباِعدح
اَُلَك فَاَجحَعحُه ل ِبرَ  اَُلَك َفال حَتحرِمحين، َوما ال َاسح رِمحين َوال هتُِيّن، َومآ َاسح َِتَك َواَكح ْحح

ِهَك الحَررمِي، َوحِبُرح  اَُلَك حِبُرحَمِة َوجح ِة نَِبيَِّك ُُمَمَّد َصَلواُتَك مَ اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، َوَاسح
َسِن وَ  ِل بَ يحِت َرُسوِلَك اَمرِي الحُمؤحِمننَي َعِليٍّّ َواْلَح ِ َعَليحِه َوآلِِه، َوحِبُرحَمِة اَهح اْلحَُسنيح

ََلِف الحب َسِن َواخلح اقي َوَعِليٍّّ َوُُمَمَّد َوَجعحَفر وُموسى َوَعَليٍّّ َوُُمَمَّد َوَعِلىٍّّ َواْلَح
َل ف َ  َصَلواُتكَ  ، َوبَ رَكاُتَك َعَليحِهِم َانح ُتصَِّلَي َعَليحِهمح َاَجحَعنَي، َوتُ َعجِّ ِرََ رََج قاِئِمِهمح اِبَمح

ُمح  َُ َتِصَر ِبِه ِلديِنَك َوََتحَعَلين ىف َُجحَلِة النّاجنَي بِِه، َوالح ِلصنَي يف َوتَ نحُصَرُه َوتَ ن ح
َتَجبح  اَُلَك حِبَقِِّهمح َلمَّا اسح  ل حاَجيت َواَعحطَي حَتين َت ل َدعحَويت َوَقَضيحتَ طاَعِتِه، َواَسح

ِر ُدنحياَي َوآِخَريت اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، اي نُورُ  َتين ما َاََهَّين ِمنح اَمح  اي بُ رحهاُن ُسؤحل وََكَفي ح
اَُلَك النَّ  ِفين َشرَّ الشُُّروِر َوآفاِت الدُُّهوِر، َوَاسح اَة يَ وحَم جاي ُمنرُي اي ُمَبنُي، اي َربِّ اكح

َفُخ يف الصُّوِر .  يُ ن ح

 : وادُ  ِبا شئت واكثر ِمن قولك

في َوالسََّنَد، اي واِحُد اي  اي ُعدَّيت ِعنحَد الحُعَدِد، َواي َرجائي َوالحُمعحَتَمَد، َواي َكهح
اَُلَك الّلُهمَّ حِبَقِّ َمنح َخَلقحَت ِمنح َخلحِقكَ  ملَح ََتحَعلح وَ  َاَحُد، َواي ُقلح ُهَو هللاُ َاَحٌد، َاسح
، َواف حَعلح يب َكذا وََكذا .  يف َخلحِقَك ِمث حَلُهمح َاَحداً َصلِّ َعلى ََجاَعِتِهمح

وسل حوائجك عوض هذه الرلمة فقد روى عنه صلوات هللا عليه انّه قال : 
 اّنين دعوت هللا عّز وجّل أن ال َييب َمن دعا به يف مشهدي بعدي .

 (عليه السالمزيارة االمام الحسن العسكري )



روى الّشيخ بسند معترب عنه )عليه السالم( قال : قربي بسّر من رأى أمان 
الهل اْلانبني وقد فّسر اجمللسي االّول كلمة أهل اْلانبني ابلّشيعة وأهل الّسنة 
عادي كما اّن قرب الراظمني 

ُ
وقال : اّن فضله )عليه السالم( يعّم املوال وامل

 أمان لبغداد .. اخل .

ل الّسيد ابن طاُوس : اذا أردت زايرة أيب ُمّمد اْلسن العسرري )عليه وقا
السالم( فليرن بعد عمل َجيع ما قّدمناه يف زايرة أبيه اهلادي )عليه السالم( 

 مثّ قف على ضرُيه )عليه السالم( وُقل :

ادِ  َسَن بحَن َعِليٍّّ اهلح َُة يَ اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَي اي ااب ُُمَمَّد اْلَح َتِدَي َوَرْحح  الحُمهح
لِيآئِِه، اَلسَّالُم َعَليح  َك اي ُحجََّة هللِا هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا َوابحَن اَوح

ِفيآئِِه، اَلسَّالُم َعلَ  يحَك اي َوابحَن ُحَجِجِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َصِفيَّ هللِا َوابحَن َاصح
 النَِّبّينَي، اَلسَّالُم  َوابحَن ُخَلفائِِه َوااب َخليَفِتِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن خاَتَِ َخليَفَة هللاِ 

الُم َعَليحَك َعَليحَك اَي بحَن َسيِِّد الحَوِصّينَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن اَمرِي الحُمؤحِمننَي، اَلسَّ 
ئَِّمِة اهلح اَي بحَن َسيَِّدِة ِنساِء الحعاَلمنَي، اَلسَّ  ََ اديَن، اَلسَّالُم الُم َعَليحَك اَي ابحَن االح

َمَة الحُمتَّقنَي، اَلسَّ  ِصياِء الرّاِشديَن، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ِعصح وح ََ الُم َعَليحَك اَي بحَن االح
َن الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعَليح   اي فَ رََج كَ َعَليحَك اي ِاماَم الحفائِزيَن، اَلسَّالُم َعَليحَك اي رُكح

َتَجبنَي، اَلسَّالُم َعَليحكَ  نحِبياِء الحُمن ح ََ  اي الحَملحُهوفنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي واِرَث االح
ِم هللِا، اَلسَّال ُم خازَِن ِعلحِم َوِصيِّ َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الّداعي حِبُرح

ِج، اَلسَّالُم َعَليحَك ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة اْلحُجَ َعَليحَك اَي َُّها الّناِطُق ِبِرتاِب هللاِ 
َبَة الحعِ  َمِم، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ النَِّعِم، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعي ح َُ لحِم، اي هاِدَي االح

ماِم الح  َِ ِلحِم، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااََب االح َتظَِر، الظّاِهَرِة مُ اَلسَّالُم َعَليحَك اي َسفيَنَة اْلح ن ح
ُمحَتَجِب َعنح اَعحنُيِ  َُ ُتُه، َوالثّابَِتِة يف الحَيقنِي َمعحرِفَ ُتُه، الح الظّاِلمنَي،  لِلحعاِقِل ُحجَّ

الَم َجديدًا بَ عحَد  سح َِ َلِة الحفاِسقنَي، َوالحُمعيِد َربُّنا ِبِه االح َوالحُمَغيِِّب َعنح َدوح
َت ا االحنحِطماِس، َوالحُقرحآَن َغّضاً  َهُد ايَموحالَي اَنََّك اََقمح لّصالَة، بَ عحَد االحنحِدراِس، اَشح

يِل َربَِّك َوآتَ يحَت الزَّكاَة، َواََمرحَت اِبلحَمعحُروِف، َونَ َهيحَت َعِن الحُمنحَرِر، َوَدَعوحَت ِاىل َسب



َت هللَا ُُمحِلصًا َحىّت اات َسَنِة، َوَعَبدح َمِة َوالحَموحِعظَِة اْلَح رح َأُل هللاَ اِبْلِح ََ الحَيقنُي، اَسح
ُرَر َسعحيي اِلَيحرُ  ، َوَيشح مح، اِبلشَّأِن الَّذي َلُرمح ِعنحَدُه اَنح يَ تَ َقبََّل زايَريت َلُرمح
ياِعِه وَ  قِّ َواَتحباِعِه َواَشح َتجيَب ُدعائي ِبُرمح، َوجَيحَعَلين ِمنح اَنحصاِر اْلَح َمواليِه َوَيسح

 َليحَك َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه .َوُمُِّبيِه، َوالسَّالُم عَ 

 : مثّ قّبل ضرُيه وضع خّدَ االُين عليه مثّ االيسر وُقل

َسِن بحِن َعِليٍّّ  ِل بَ يحِتِه، َوَصلِّ َعلى اْلَح اِدي اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َسيِِّدَن ُُمَمَّد َواَهح  اهلح
ُدى، َومَ  جى، ناِر التُّقى، وَ ِاىل ديِنَك، َوالّداعي ِاىل َسبيِلَك، َعَلِم اهلح َمعحِدِن اْلِح

َمِة، َوحَبحِر الحَموحِعظَِة، َوواِرِث االَئِمَّ  رح ِة َوماحَوى النُّهى، َوَغيحِث الحَورى، َوَسحاِب اْلِح
مَِّة، الحَمعحُصوِم الحُمَهذَِّب، َوالحفاِضِل الحُمَقرَِّب، َوالحُمَطهَِّر ِمنَ  َُ  َوالشَّهيِد َعلَى االح

ِس، الَّ  طاِب، َوَنَصب ح الّرِجح َتُه َفصحَل اخلِح َمح َتُه َعَلماً ذى َورَّث حَتُه ِعلحَم الحِرتاِب، َواهلح
َلِتَك، َوقَ َرنحَت طاَعَتهُ ِبطاَعِتَك، َوفَ َرضحَت َمَودََّتهُ َعلى ََجيِع خَ  ِل ِقب ح هح ََ ليَقِتَك، اِل

، َواَرحد ََ خحالِص يف تَ وححيِد َِ ِن االح نح خاَض يف ى مَ اَللّ ُهمَّ َفَرما اَنَب حِبُسح
ِل االحُياِن ِبَك، َفَصلِّ اي َربِّ َعَليحِه َصالًة يَ لحَحُق هبِ  بيِهَك، َوحامى َعنح اَهح ا َتشح

َنَِّة ِبَدَرَجةِ َجدِّهِ خاَتَِ النَِّبّينَي، َوبَ لِّغح  اِشعنَي َويَ عحُلو يف اْلح هُ ِمّنا حتَِيَّةً َوَسالماً، َُمَلَّ اخلح
ساًَن َوَمغحِفَرًة َورِضحواَنً، اِنََّك ذُ َوآتِنا ِمنح َلُدنحَك يف اًل َوِاحح و َفضحل  ُمواالتِِه َفضح
 َعظيم َوَمنٍّ َجسيم .

 : مثّ تصّلي صالة الّزايرة ، فاذا فرغت ُقل

، ، َواي فارَِج الحَغمِّ َمِّ ُوُم، اي َحيُّ اي قَ يُّوُم، اي كاِشَف الحَررحِب َواهلح َواي  اي دائُِم اي َدُيح
حِبَبيِبَك  ُسِل، َواي صاِدَق الحَوعحِد، َواي َحيُّ ال اِل هَ ِاالّ اَنحَت، اَتَ َوسَُّل اِلَيحكَ ابِعَث الرُّ 

َت هبِِ  رِِه َعَلى اب حَنِتِه اللَّذيحِن َخَتمح ِه، َوِصهح َما الشَّراِيَع، ُُمَمَّد َوَوِصيِِّه َعِليٍّّ ابحِن َعمِّ
َت هِبَِما التَّأويَل َوالطَّاليِ َع،  وَُّلوَن َفَصلِّ َعَليحِهما َصالًة َيشح َوفَ َتحح ََ َهُد هِبَا االح

لِياُء َوالّصاِْلُوَن، َواَتَ َوسَُّل اِلَيحَك ِبفاِطَمَة الزَّهح  وح ََ راِء واِلَدِة َواالحِخُروَن َويَ نحُجوهِبَا االح
ِدّينَي َوَسيَِّدِة ِنساِء الحعاَلمنَي، الحُمَشفََّعِة يف شيَعةِ  ئَِّمِة الحَمهح ََ وحالِدَها الطَّيِّبنَي، اَ  االح



َر الّداِهريَن، َواَتَ َوسَُّل اِلَيحَك ابِ  َسِن َفَصلِّ َعَليحها َصالًة دائَِمًة اَبََد االحِبديَن َوَدهح ْلَح
ِل الرَِّضيِّ الطّاِهرِالزَِّكيِّ َواْلحَُسنِي الحَمظحُلوِم الحَمرحِضيِّ الحبَ رِّ التَِّقيِّ َسيِّدَ  يح َشباِب اَهح

َنَّةِ  ِ الطّاِهَريح اْلح ِ النَِّقي َّنيح ِ التَِّقي َّنيح َيحِن الطَّيِّبَ نيح ريِّ ِ اخلَح ماَمنيح َِ ِن الشَّهيَديحِن ، االح
، َصالةً  ِ، َفَصلِّ َعَليحِهما ما طََلَعتح َُشحٌس َوما َغَرَبتح ُتوَلنيح ِ الحَمقح  ُمَتوالَِيًة الحَمظحُلوَمنيح

ِ َسيِِّدالحعاِبد ُمَتتالَِيًة، َواَتَ َوسَُّل اِلَيحَك ِبَعِليِّ  ُمحُجوِب ِمنح َخوحِف بحِن اْلحَُسنيح ََ يَن الح
ِ السَّيِّ  ماَمنيح َِ َديحِن الظّاِلمنَي، َوِبَُحمَِّد بحِن َعِليٍّّ الحباِقِر الطّاِهِر النُّوِر الزّاِهِر، االح

باَحِي الظُُّلُماِت َفَصلِّ َعَليحِهما ما َسرى لَيحٌل  تاَحِي الحبَ رَكاِت َوِمصح ما َاضآَء وَ ِمفح
 هللِا هَناٌر، َصالًة تَ غحُدو َوتَ ُروُح، َواَتَ َوسَُّل اِلَيحَك ِِبَعحَفِر بحِن ُُمَمَّد الّصاِدِق َعنِ 
ِسِه َواح  َلوِصيِّ َوالّناِطِق يف ِعلحِم هللِا، َوِبُوَسى بحِن َجعحَفر الحَعبحِد الّصاِلِح يف نَ فح

ِ الحمَ  اِديَ نيح ِ اهلح ماَمنيح َِ ِ، فَ الّناِصِح، االح ِ الحراِفيَ نيح ِ الحواِفيَ نيح ِدي َّنيح َصلِّ َعَليحِهما ما هح
ََ َلَك فَ َلٌك، َصالةً تُ نحمى َوَتزيُد َوال تَ فحىن َوال تَب يُد، َواَتَ َوسَُّل َسبََّح َلَك َمَلٌك َوحَتَرَّ
 َِ ِ الحُمَطهََّريحِن ماِلَيحَك ِبَعِلىِّ بحِن ُموَسى الرِّضا، َوِبُحََّمِد بحِن َعِليٍّّ الحُمرحَتَضى االح اَمنيح

ِ، َفَصلِّ َعَليحِهما ما َاضاءَ ُصبحٌح َوداَم، َصالًة تُ َرقّيِهما ِاىل ِرضحو  َتَجبَ نيح اِنَك يف الحُمن ح
َسنِ  بحِن َعِليٍّّ  الحِعلِّّينَي ِمنح ِجناِنَك، َواَتَ َوسَُّل اِلَيحَك ِبَعليِّ بحِن ُُمَمَّد الرّاِشِد، َواْلَح

اِدي، الحقائِ  ايَِلِة َوالّصابِ اهلح َُمِن اهلح َِ ُمحتَ بَ َريحِن اِبلح َُ ََ الح ِر ِعباِد ِ اِبَمح َريحِن يف َمنيح
ِر الّصاِبريَن َوِازاءَ َثواِب الحفائِزيَن، َحِن الحمائَِلِة، َفَصلِّ َعَليحِهما ِكفاءَ َاجح َِ َصالًة  االح

ُد هَلَُما الرِّف حَعَة، َواَتَ َوسَُّل اِلَيحَك اي َربِّ ابِِ  ِق َزمانَِنا، الحيَ وحِم الحَموحُعوِد ماِمنا َوُُمَقِّ َُتَهِّ
ن حَوِر، الحَمنحُصوِر اِبلحرُّعحِب  ََ ياِء االح زحَهِر َوالحضِّ ََ ُهوِد، َوالنُّوِر االح َوالّشاِهِد الحَمشح

زاِء الحمَ  َدِر َوَعَدَد َوالحُمظَفَِّر اِبلسَّعاَدِة، َفَصلِّ َعَليحِه َعَدَد الَّثَمِر َواَوحراِق الشََّجِر َوَاجح
صاُه ِكتاُبَك، َصالًة يَ غحِبطُُه هبَ  ا الشَّعحِر َوالحَوبَِر، َوَعَدَد ما َاحاَط بِِه ِعلحُمَك َوَاحح
َفظحنا َعلى طاَعِتِه، َواحح  َرتِِه، َواحح ُشرحَن يف ُزمح وَُّلوَن َواالحِخرُوَن اَللّ ُهمَّ َواحح ََ نا االح ُرسح

نا ِبواليَ  فح لَِتِه، َوَاحتِح َعلحنا ايَربِّ ِمَن الت َّّوابنَي  ِتِه، َوانحُصرحَن َعلى اَعحدائِنا ِبِعزَّتِِه،ِبَدوح َواجح
تَ نحظََرََ الِ  غحواِء َخلحِقَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي، اَللّ ُهمَّ َوِانَّ اِبحليَس الحُمَتَمّرَِد الّلَّعنَي َقد اسح َِ

ََ فَ  ضحالِل َعبيِد َِ َهَلَك اِل َتمح َهلحَتُه، ِبسابِ فَاَنحظَرحَتُه، َواسح ِق ِعلحِمَك فيِه، َوَقدح امح
رحِض، َعشََّش وََكثُ َرتح ُجُنوُدُه، َوازحَدَْحَتح ُجُيوُشُه، َوان حَتَشَرتح ُدعاتُهُ يف اَقحطاِر االح  ََ



ََ َواَفحَسُدوا ديَنَك، َوَحرَُّفوا الحَرِلَم َعنح َمواِضِعِه، َوَجَعُلوا ِعب ََ ِشَيعاً فََاَضلُّوا ِعباَد اَد
َت نَ قحَض بُ نحيانِِه َوََتحزيَق َشأنِهِ مُ  زاابً ُمَتَمّرِديَن، َوَقدح َوَعدح ِلكح اَوحالَدُه تَ َفرِّقنَي َوَاحح ، فَاَهح

ََ ِمنح َمذاهِ  ِتالفاتِِه، َواَرِحح ِعباَد ِتاعاتِِه َواخح ََ ِمِن اخح رح ِبالَد ِبِه َوُجُيوَشُه، َوَطهِّ
َعلح دائَِرَة السَّ  َلَك َواَظحِهرح دَوِقياساتِِه، َواجح ، َوابحُس ح َعدح يَنَك، َوقَ وِّ وحِء َعَليحِهمح

ََ َوَخلِّ  لِياَء لِيائِِه اَوح ََ َواَوحِرثح ِدايَر اِبحليَس َوِدايَر اَوح ََ َواَوحِهنح اَعحدآَء لِيآَء ُهمح يف اَوح دح
ت َ  َعلح َلعائَِنَك الحُمسح ليِم، َواجح ََ حيِم َواَِذق حُهمح ِمنح الحَعذاِب االح َدَعَة يف َمناِحِس وح اْلَح

ِلحَقِة َوَمشاويِه الحِفطحَرِة دائَِرًة َعَليحِهمح َوُموَكََّلًة هِبِمح َوجارِيًَة فيِهمح ُكلَّ   َصباح َوَمسآء اخلح
َتِ  نحيا َحَسَنًة َويف االحِخَرِة َحَسَنًة َوِقنا ِبَرْحح َك َعذاَب َوُغُدّو َوَرواح، َربَّنا آتِنا يف الدُّ

 رحَحَم الرّاِْحنَي .الّناِر اي اَ 

مّث ادُ  ِبا حتّب لنفسك والخوانك مّث تُزور مليرة الّدنيا واالخرة أّم القائم، 
)عليها السالم( وقربها خلف ضريح موالَن اْلسن العسرري )عليه السالم( 

 ، فتقول :

منِي،  ََ لسَّالُم َعلى اَ اَلسَّالُم َعلى َرُسوِل هللِا َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه الّصاِدِق االح
ِئمَِّة الطّاِهريَن اْلحَُجِج الحَميامنِي، اَلسَّ  ََ الُم َموحالَن اَمرِي الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعَلى االح

َنِم،  ََ َرِف االح شح ََ اِمَلِة اِل راَر الحَمِلِك الحَعالِّم، َواْلح ماِم َوالحُموَدَعِة َاسح َِ َعلى واِلَدةِ االح
ّديَقةُ الحَمرِضيَُّة، اَلسَّالُم َعَليحِك اي َشبياَلسَّالُم َعَليحِك اَي َّت ُ  َهةَ اُمِّ ُموسى َواب حَنَة َها الصِّ

تُ َها الرَِّضيَُّة َحوارِيِّ عيسى، اَلسَّالُم َعَليحِك اَي َّتُ َها التَِّقيَُّة النَِّقيَُّة، اَلسَّالُم َعَليحِك اَي َّ 
 
َ
ُمح الحَمرحِضيَُّة، اَلسَّالُم َعَليحِك اَي َّتُ َها احمل ََ يِل الح ْنح َِ ُعوَتُة يف االح طُوبَُة ِمنح ُروِح هللِا ن ح

ر  تَ وحَدَعةُ َاسح َلِتها ُُمَمٌَّد َسيُِّد الحُمرحَسلنَي، َوالحُمسح منِي، َوَمنح َرِغَب يف ُوصح ََ اَر َربِّ االح
َوارِّينَي، اَلسَّالُم َعَليحِك َوَعلى  عحِلِك ب َ الحعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعَليحِك َوَعلى آابِئِك اْلح

َسنحِت  َهُد اَنَِّك َاحح ، اَلسَّالُم َعَليحِك َوَعلى ُروِحِك َوَبَدِنِك الطّاِهِر، َاشح َِ َوَوَلِد
ِت يف َمرحضاِت هللِا، َوَصبَ رحِت يف ذاِت هللاِ  تَ َهدح مانََة، َواجح ََ ، الحَرفاَلَة، َواَدَّيحِت االح

ِظ حُ َوَحِفظحِت ِسرَّ هللِا، َوَْحَلحِت َوىِلَّ هللِا، َواب جَِّة هللِا، َوَرِغبحِت يف َلغحِت يف ِحفح
، ُمعحَِتَِفًة ِبَِ  ِقِهمح ، ُمؤحِمَنًة ِبِصدح َلِة اَبحناِء َرُسوِل هللِا، عارَِفًة حِبَقِِّهمح نحزِلَِتِهمح، ُوصح



َهُد اَنَِّك َمَضيح  ، َوَاشح ، ُمؤحثَِرًة َهواُهمح ِفَقًة َعَليحِهمح تَ بحِصَرًة اِبَمحرِِهمح، ُمشح  َعلى تِ ُمسح
َتِديًَة اِبلّصاِْلنَي، راِضَيًة َمرحِضيًَّة َتِقيًَّة نَِقيًَّة َز  ، ُمقح ِرَِ ِكيًَّة، فَ َرِضَي هللاُ َبصريَة ِمنح اَمح

اِت ما اَوحال ريح َِ ِمَن اخلَح َِ فَ َلَقدح اَوحال ، َوَجَعَل احْلَنََّة َمنحزَِلِك َوَمأوا َِ ، َعنحِك َواَرحضا َِ
َِ ِمَن الشَّرَ  َِ هللاُ ِبا َمَنَحِك ِمَن الحَرراَمِة َوأَواَعحطا ، فَ َهّنا َِ َِ .ِف ما ِبِه اَغحنا رََا  مح

 : مثّ ترفع رأسك وتقول

لِياِئَك اِلَيحَك تَ َوسَّلحُت، َوعَ  ََ طََلبحُت، َواِبَوح ُت، َولِِرضا ََ اعحَتَمدح لى اَللّ ُهمَّ ِااّي
راِنَك َوِحلحِمَك اتََّرلحُت، َوِبَك  ُت، َوِبَقربحِ اُمِّ َولِيَِّك لُ ُغفح ُت، َفَصلِّ َعلى اعحَتَصمح ذح

ين َشفاَعَتها، ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َوان حَفعحين بِزايَرهِتا، َوثَ بِّتحين َعلى َُمَبَِّتها، َوال حَتحرِمح 
ُشرحين َمَعها َوَمَع َوَلِدها َكما  َتين لِزايرَِة وَ َوَشفاَعةَ َوَلِدها، َوارحزُقحين ُمرافَ َقَتها، َواحح ف َّقح

ِئمَِّة الطّاِهريَن، َواَتَ َوسَّلُ  ََ  اِلَيحَك َوَلِدها َوزايَرهِتا، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَتَ َوجَُّه اِلَيحَك اِبالح
نَي، اِبْلحَُجِج الحَميامنِي ِمنح آِل طه َويس، اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد الطَّيِّب

تَ بحِشريَن، الَّ َواَنح ََتحَعَلىن مِ  ذيَن ال َخوحٌف َن الحُمطحَمِئّننَي الحفائِزيَن الحَفرِحنَي الحُمسح
َرُه، وَكَ  َعلحين ممَّنح قَِبلحَت َسعحَيُه، َوَيسَّرحَت اَمح َت ُضرَُّه، َعَليحِهمح َوال ُهمح َُيحَزنُوَن َواجح َشفح

مَّد َوآِل ُُمَمَّد َوال د، َصلِّ َعلى ُمَُ َوآَمنحَت َخوحَفُه، اَللّ ُهمَّ حِبَقِّ ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّ 
تَ  ِد ِمنح زايَريت ِااّيها، َواحرزُقحين الحَعوحَد اِلَيحها اََبدًا ما اَب حَقي ح ين، َوِاذا ََتحَعلحُه آِخَر الحَعهح

َرهِتا، َواَدحِخلحين يف َشفاَعِة َوَلِدها َوَشَفاَعتِ  ُشرحين يف ُزمح َتين فَاحح ل  ها، َواغحِفرح تَ َوف َّي ح
نحيا َحَسَنًة َويف االحِخرَِة َحسَ  َنًة َوِقنا َوِلواِلَديَّ َولِلحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت، َوآتِنا يف الدُّ
َُة هللِا َوبَ رَكاتُُه . َِتَك َعذاَب الّناِر، َواَلسَّالُم َعَليحُرمح اي سادايت َوَرْحح  ِبَرْحح

دق )عليه السالم( : ما ملن أقول : روى عن زيد الّشّحام ، قال : قلت للّصا
، (زار واحداً منرم ؟ قال : كمن زار رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم

وقد أسلفنا الّرواية عن الّصادق )عليه السالم( قال : من زار امامًا مفِتض 
الطّاعة وصّلى عنده أربع ركعات كتبت له حّجة وعمرة. وقد ذكرَن يف كتاب 

حريمة بنت االمام ُمّمد الّتقي )عليه السالم(وقربها هديّة الزّائرين فضائل 
الّشريف ممّا يلي رجلي العسررّيني )عليهما السالم( ُمّتصل بضرُييهما وقلنا 



هناَ اّن كتب الّزايرة مل ُتصها بزايرة خاصة مع ما هلا من رفيع املنزلة، فينبغي 
رة تُزار ِبا ورد لزاي أن تُزار ابلزايرة العاّمة الوالد االئمة )عليهم السالم( أو

 عّمتها الررُية فاِطمة بنت موسى )عليه السالم(أبن تستقبل القبلة وتقول :

َوِة هللِا، اَلسَّالُم َعلى نُوح َنيبِّ هللِا، اَلسَّالُم َعلى اِبح  راهَيم اَلسَّالُم َعلى آَدَم َصفح
ى ُروِح هللِا، اَلسَّالُم لى عيسَخليِل هللِا، اَلسَّالُم َعلى ُموسى َكليِم هللِا، اَلسَّالُم عَ 

َر َخلحِق هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي صَ  ِفىَّ َعَليحَك اي َرُسوَل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َخي ح
َك اي اَمرَي هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُُمَمََّد بحَن َعبحِد هللِا خاَتَِ النَِّبّينَي، اَلسَّالُم َعَليح 

َمُة َسيَِّدُة َعِليَّ بحَن أيب طاِلب َوِصيَّ َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحِك اي فاطِ  الحُمؤحِمننيَ 
ِل اْلحَ  نَِّة، ِنساِء الحعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعَليحُرما اي ِسبحَطِي الرَّْححَِة َوَسيََّديح َشباِب اَهح

ِ َسيَِّد الحعابِ  ِ الّناِظريَن، اَلسَّالُم ديَن َوقُ رَّ اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعِليَّ بحَن اْلحَُسنيح َة َعنيح
، اَلسَّالُم َعَليحَك اي جَ  عحَفَر بحَن ُُمَمَّد َعَليحَك اي ُُمَمََّد بحَن َعِليٍّّ ابِقَر الحِعلحِم بَ عحَد النَّىبِّ

رَ  منَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُموَسى بحَن َجعحَفر الطّاِهَر الحطُّهح ََ  ،الّصاِدَق الحبارَّ االح
َد بحَن اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعِليَّ بحَن ُموَسى الرَِّضا الحُمرحَتضى، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُُمَمَّ 
منَي، اَ  ََ ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعِليَّ بحَن ُُمَمَّد النِِّقيَّ النّاِصَح االح لسَّالُم َعِلىٍّّ التَِّقىَّ

ُهمَّ َصلِّ َعلى نُوِرََ َعَلى الحَوِصىِّ ِمنح بَ عحِدِه، اَللّ َعَليحَك اي َحَسَن بحَن َعِليٍّّ اَلسَّالُم 
يحِك َوِسراِجَك َوَوِلِّ َولِيَِّك َوَوِصىّ،ِ َوِصيَِّك َوُحجَِّتَك َعلى َخلحِقَك، اَلسَّالُم َعلَ 
اي  اي بِنحَت َرُسوِل هللِا، السَّالُم َعَليحَك اي بِنحَت فاِطَمَة َوَخدجَيَة، السَّالُم َعَليحكِ 
ِ، السَّالُم عَ  َسِن َواْلحَُسنيح َليحِك اي بِنحَت اَمرِي الحُمؤِمننَي، السَّالُم َعَليحِك اي بِنحَت اْلَح
َت َوِلِّ هللِا، السَّالُم َعَليحِك اي َعمََّة وَ  ِلِّ هللِا، بِنحَت َوِلِّ هللِا، السَّالُم َعَليحِك اي اُخح

َُة هللِا َوب َ  السَّالُم َعَليحِك اي بِنحَت ُُمَمَّدِ  رَكاتُُه، السَّالُم َعَليحِك بحِن َعِليٍّّ التَِّقيِّ َوَرْحح
َرِتُرمح َواَوحَرَدَن َحوح  َنَِّة، َوَحَشَرَن يف ُزمح َنُرمح يف اْلح َننا َوبَ ي ح َض نَِبيُِّرمح، َعرََّف هللُا بَ ي ح

َأُل هللَا َوَسقاَن ِبَرأِس َجدُِّكمح ِمنح َيِد َعِليِّ بحِن أيب طاِلب َصَلواُت هللاِ   َعَليُرمح َاسح
َرِة َجدُِّكمح ُمَُ  مَّد َصلَّى اَنح يُرِيَنا فيُرُم السُُّروَر َوالحَفرََج، َواَنح جَيحَمَعنا َوِااّيُكمح ىف ُزمح
لَُبنا َمعحرِفَ َتُرمح اِنَُّه َوِل  َقديٌر، اَتَ َقرَُّب اِ  ُرمح ىَل هللِا حِبُبِّ هللُا َعَليحِه َوآلِِه، َواَنح ال َيسح
تَ  َر ُمنحِرر َوال ُمسح ليِم ِاىَل هللِا راِضياً ِبِه َغي ح ، َوالتَّسح رب، َوَعلى َوالحرَباَءِة ِمنح اَعحداِئُرمح رح



َهَك اي َسيِّدي اَللّ ُهمَّ وَ  ََ يَقنِي ما اَتى بِِه ُُمَمٌَّد، َو بِِه راض َنطحُلُب ِبذِلَك َوجح رِضا
َنَِّة فَِانَّ َلِك ِعنحَد هللاِ شَ َوالّداَر االحِخَرَة، اي َحريَمةُ اشح  أَنً ِمَن الشَّأنِ، َفعي ل يف اْلح

ُلبح ِميّن ما اَََن فيِه، وَ  اَُلَك اَنح َُتحِتَم ل اِبلسَّعاَدِة َفال َتسح ال َحوحَل اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح
َتِجبح لَنا وَ  َقب َّلحُه ِبَرَرِمَك َوِعزَِّتَك ت َ َوال قُ وََّة ِااّل اِبهلِل الحَعِليِّ الحَعظيِم، اَللّ ُهمَّ اسح

َِتَك َوعاِفَيِتَك، َوَصلَّى هللُا َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه َاَجحَعنَي َوَسلََّم َتسح  ليمًا اي اَرحَحَم َوِبَرْحح
 الرّاِْحنَي .

أقول : عند قرب العسررّيني )عليهما السالم( على املشهور قُبور عصبة من 
وايّن مل ، (المام علي الّنقي )عليه السالمالسادة العظام منهم حسني ابن ا

أقف على حال اْلسني هذا وقوفاً، ويبدو ل انّه من أعاظم الّسادة واجالّئهم 
، فقد استفدت من بعض االحاديث انّه كان يعرّب عن موالَن االمام اْلسن 
العسررّي )عليه السالم( وأخيه اْلسني هذا ابلّسبطني تشبيهًا هلما بسبطي 

 رْحة جّديهما االمامني اْلسن واْلسني )عليهما السالم( .نيّب ال

وقد ورد يف حديث أيب الطّيب اّن صوت اْلّجة صلوات هللا عليه كان يشبه 
صوت اْلسني .. وقد قال والفقيه احملّدث اْلريم الّسيد أْحد االردكاين اليزدي 

الم( : الس يف كتاب شجرة االولياء عند ذكره أوالد االمام علّي الّنقي )عليه
اّن ابنه اْلسني كان من الّزهاد والعّباد وكان يقّر الخيه ابالمامة، ولعّل املتتّبع 

 البصري يعثر على غري ما وقفنا عليه ممّا يؤمى اىل فضله وجالله .

واعلم ايضاً اّن للّسيد ُمّمد ابن االمام علّي الّنقي )عليه السالم( مزار مشهور 
ة ابلفضل واْلالل وِبا يبديه من الررامات اخلارق قرب قرية البلد، وهو معروف

للعادات، ويتشّرف زايرته عاّمة اخلاليق ينذُرون له الّنذر ويهدون اليه اهلدااي 
الرثرية ويسألون عنده حوائجهم والعرب يف تلك املنطقة هتابه وُتشاه وحتسب 

 له اْلساب .



ضالً ها، ويرفيه فوقد برز منه كما ُيرى كرامات كثرية ال يسع املقام ذكر 
وشرفاً انّه كان أهالً لالمامة وكان أكرب أوالد االمام اهلادي )عليه السالم( وقد 
شّق جيبه يف عزائه االمام اْلسن العسرري )عليه السالم(، وكان شيخنا ثقة 
االسالم الّنوري نّور هللا مرقده يعتقد يف زايرته اعتقادًا راسخًا وهو قد سعى 

ّسيد ريفة وضرُيه وكتب على ضرُيه الّشريف : هذا مرقد اللتعمري بقعته الشّ 
اْلليل أيب جعفر ُمّمد ابن االمام أيب اْلسن علّي اهلادي )عليه السالم( عظيم 
الّشأن ، جليل القدر ، كانت الّشيعة تزعم انّه االمام بعد أبيه )عليه السالم( 

وقال له :  السالم(، فلّما تويف نّص أبوه على أخيه أيب ُمّمد الزّكي )عليه 
أحدث هلل شرراً فقد أحدث فيك أمراً، خّلفه أبوه يف املدينة طفالً وقدم عليه 
يف ساِمرّاء مشتّداً وهنض اىل الّرجو  اىل اْلجاز، وملّا بلغ بلد على ِتسعة فراسخ 
مرض وتويّف ومشهده هناَ، وملّا تويّف شّق أبو ُمّمد )عليه السالم( عليه ثوبه 

من عابه عليه : قد شّق موسى على أخيه هارون . وكانت  وقال يف جواب
وفاته يف حدود اثنني وَخسني بعد املائتني، وعلى أّي حال فاذا شئت أن تود  

 العسررّيني )عليهما السالم( فقف على القرب الطاهر وُقل :

تَ وحِدُعُرَما هللَا َواَق حرَأُ  َليحُرما اَلسَّالُم، آَمنّا اِبهلِل عَ اَلسَّالُم َعَليحُرما اي َولِيَِّي هللِا، َاسح
تُ بحنا َمَع الّشاِهدي ُتما بِِه َوَدلَلحُتما َعَليحِه، اَللّ ُهمَّ اكح َن، اَللّ ُهمَّ ال َواِبلرَُّسوِل َوِبا ِجئ ح

ُشرحىن مَ  ِد ِمنح زايَريت ِااّيَُها، َوارحزُقحىِن الحَعوحَد اِلَيحِهما، َواحح ما َوَمَع َعهُ ََتحَعلحُه آِخَر الحَعهح
 آابِئِهَما الطّاِهريَن َوالحقآئِِم اْلحُجَِّة ِمنح ُذرِّيَِّتِهما اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .

حّجة هللا على العباد  المقاُم الثّاني : في آداب الّسرداب الّطاهر وصفة زيارة
وبقيّة هللا في البالد االمام المهدي الحّجة بن الحسن صاحب الّزمان صلوات 

 . يه وعلى آبائههللا عل

  وعلينا أن نصّدر املقصد ابلّتنبيه على أمر حتّدثنا عنه يف كتاب اهلدية نقالً عن
كتاب التحّية وهو اّن هذا الّسرداب الطّاهر هو قسم من دارَها )عليهما 
السالم(، وقبلما يشيد هذا البناء اْلديث )الّصحن واْلرم والقّبة( كان املدخل 

عند مرقد الّسيدة نرجس )نرجس خاتون( ولعّله االن  اىل الّسرداب خلف القرب



واقع يف الّرواق ، فران ينحدر اىل مسلك مظلم طويل ينتهي بباب يفتح 
وس  سرداب الغيبة، والّسرداب يف عصرَن اْلاضر مزخرف ابملرااي وله يف 
جانب القبلة َنفذة اىل صحن العسررّيني )عليهما السالم(، وموضع الباب 

م بصورة احملراب منقوشة ابلقاشاين ، فرانت الّزايرات وغريها هلؤالء الّسابق معلّ 
االئمة الّثالث تؤّدي كّلها من حرم واحد ولذلك ْند الشهيد االول يف املزار 
يعقب زايرة العسررّيني )عليهما السالم( بزايرة الّسرداب مثّ يذكر زايرة الّسيدة 

سّدد اْحد خان الدّ نرجس، ومنذ مائة وبضعة سنني أتّهب للبناء امل
ُ
نبلي ؤيّد امل

وافرز ِبا أنفقه من املبلغ اخلطري صحن االمامني )عليهما السالم( كما هو 
االن، وشّيد الّروضة والّرواق والقّبة الّشاُمة واّسس للّسرداب الطّاهر الّصحن 
اخلاص وااليوان واملدخل والّدهليز، كما شّيد للّنساء سردااًب خاّصًا كما هو 

االن، فطمست معامل ما كان من قبل املدخل والّدرج والباب واَّنحى قائم 
َجيع آثره ، فزال بذلك مورد بعض االداب املأثورة، ولرن أصل الّسرداب 
الّشريف وهو موِضع َجلة من الّزايرات ابق مل يتغرّي ، وأّما االستئذان لدخول 

ما دّل ستئذان كالّسرداب فلم يسق  ابنسداد املدخل الّسابق فلرّل زايرة ا
عليه االستقراء ، وْند العلماء كذلك يصرحون بلزوم االستئذان أتّدابً للّدخول 
من أّي ابب اعتيد الّدخول منه اىل حرم امام من االئمة )عليهم السالم( . 

 واالن نبدأ يف صفة الّزايرة .

 يتاعلم اّن االستئذان اخلاص املأثور لدخول الّسرداب هو الّزايرة االتية ال
وتنتهي ابالستئذان ويُزار هبا على ابب  اَلسَّالُم َعَليحَك اي َخليَفَة هللاِ  مفتتحها

 . الّسرداب قبل الّنزول اليه

وقد أورد الّسيد ابن طاُوس )رْحه هللا( استئذاَنً آخر يقرب من االستئذان العام 
اجمللسي  ةاالّول الذي أوردَنه يف الفصل الثّاين من ابب الّزايرات وأورد العالم

َعٌة اَللّ ُهمَّ ِانَّ ه ذِ )رْحه هللا( استئذاًَن آخر حراه عن نسخة قدُية وأّوهلا  ِه بُ قح
َوٌة َشرَّف حَتها  ارجع اليه وهو ما عّقبنا به االستئذان العاّم املذكور ، فَطهَّرحهَتا َوَعقح



لّشريفة  اواستأذن به مثّ انزل اىل الّسرداب وزره )عليه السالم( ِبا روي عنه نفسه 
كما عن الّشيخ اْلليل اْحد بن أيب طالب الّطربسي يف كتاب االحتجاج انّه 
خرج من النّاحية املقّدسة اىل ُمّمد اْلمريي بعد اْلواب عن املسائل اليت سأهلا 

بَ ُلوَن حِ  لِيائِِه تَ قح رِِه تَ عحِقُلوَن َوال ِمنح اَوح مح ََ ِن الرَّحيِم ال اِل ِم هللِا الرَّْحح َمةٌ ِبسح ابلَِغةٌ  رح
، َفما تُ غحيِن النُُّذِر )عن قوم اليؤمنون( اَلسَّالُم َعَليحنا َوَعلى ِعباِد هللِا الّصاِْلنيَ 

 اذا أردَت الّتوجه بنا اىل هللا تعاىل والينا فتقولوا كما قال هللا تعاىل : 

لسَّالُم َعَليحَك اي اَ َسالٌم َعلى آِل يس، اَلسَّالُم َعَليحَك اي داِعَي هللِا َوَراّبينَ آايتِِه، 
ُم َعَليحَك ابَب هللِا َوَداّيَن ديِنِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َخليَفَة هللِا َوَنِصَر َحقِِّه، اَلسَّال
 اَلسَّالُم اي ُحجََّة هللِا َوَدليَل ِاراَدتِِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي اتِلَ ِكتاِب هللِا َوتَ رحَُجانَهُ 

، اَلسَّالمُ َعَليحَك اي بَِقيَّةَ هللاِ يفَعَليحَك يف آَنِء لَيح   اَرحِضِه، اَلسَّالُم ِلَك َواَطحراِف هَناِرََ
ِمَنُه، َعَليحَك اي ميثاَق هللاِ الَّذي َاَخَذهُ َووَكََّدُه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوعحَد هللاِ الَّذي ضَ 

ُبوُب َوالح اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها الحَعَلُم الحَمنحُصوُب َوالحعِ  َغوحُث َوالرَّْححَةُ الحواِسَعُة، لحُم الحَمصح
ُعُد،  ذُوب، اَلسَّالُم َعَليحَك حنَي َتقُوُم، اَلسَّالُم َعَليحَك حنَي تَ قح َر َمرح َوعحدًا َغي ح

ُ، اَلسَّالُم َعَليحَك حنَي ُتَصّلي َوتَ قحُنتُ  رَُأ َوتُ بَ نيِّ ، اَلسَّالُم اَلسَّالُم َعَليحَك حنَي تَ قح
ُ، اَلسَّالعَ  ُجُد، اَلسَّالُم َعَليحَك حنَي تُ َهلُِّل َوُتَرربِّ ُم َعَليحَك َليحَك حنَي تَ رحَكُع َوَتسح

ِبُح َوَُتحسي، اَلسَّالُم َعلَ  تَ غحِفُر، اَلسَّالُم َعَليحَك حنَي ُتصح يحَك يف حنَي حَتحَمُد َوَتسح
َِ  اللَّيحِل ِاذا يَ غحشى َوالنَّهاِر ِاذا ََتَّلى، اَلسَّالمُ  ماُم الحَمأُموِن اَلسَّالُم َعَليحَك اَي َُّها االح

ََ اي َموح  ِهُد ُم الحَمأُموُل، اَلسَّالُم َعَليحَك ِِبَواِمِع السَّالم اُشح الَى َعَليحَك اَي َُّها الحُمَقدَّ
َدُه ال َشريَك َلُه، َواَنَّ ُُمَمَّدًا َعبحُدُه وَ  َهُد اَنح ال اِل َه ِاال هللُا َوحح سُولُُه ال رَ َاىّن َاشح
ََ اي َموحالَي اَنَّ َعِلّياً اَمرَي الحُمؤحِمننَي ُحجَُّتهُ  ِهُد ُلُه، َواُشح َسَن  َحبيَب ِاال ُهَو َواَهح َواْلَح

ُتهُ َوُُمَمََّد بحَن َعلِ  ِ ُحجَّ ُتهُ َوَعِليَّ بحَن اْلحَُسنيح َ ُحجَّ ُتهُ َواْلحَُسنيح ُتُه، َوَجعحَفَر ُحجَّ يٍّّ ُحجَّ
ُتُه، َوَعِليَّ بحَن مُوسى ُحجَّ  بحَن ُُمَمَّدٍّ  ُتُه، َومُوَسى بحَن َجعحَفر ُحجَّ ُتُه، َوُُمَمََّد ُحجَّ

ُتهُ  َسَن بحَن َعِليٍّّ ُحجَّ ُتُه، َواْلَح ُتُه، َوَعِليَّ بحَن ُُمَمَّد ُحجَّ َهُد اَنََّك بحَن َعِليٍّّ ُحجَّ ، َوَاشح
وَُّل َواالحِخُر َواَنَّ  ََ َعَتُرمح َحق  ال َريحَب في ُحجَُّة هللِا، اَن حُتُم االح َفُع َرجح ها يَ وحَم ال يَ ن ح

اً، َواَنَّ الحمَ  وحَت َحق ، نَ فحساً اُياهُنا ملَح َتُرنح آَمَنتح ِمنح قَ بحُل اَوح َكَسَبتح يف اُياهِنا َخريح



َر َحق ، َوالحبَ َعَث َحق ، َواَنَّ  َهُد اَنَّ النَّشح راَط َحق ، ا َواَنَّ َنِكراً َوَنررياً َحق ، َواَشح لصِّ
َنَّةَ َوالنّاَر حَ  ساَب َحق ، َواْلح َر َحق ، َواْلِح شح ق ، َوالحِمرحصاَد َحق ، َوالحميزاَن َحق ، َواْلَح

 ، َوالحَوعحَد َوالحَوعيَد هِبِما حَّق، اي َموحالَي َشِقَي َمنح خاَلَفُرمح َوَسِعَد َمنح اَطاَعُرمح
ُتكَ  َهدح َهدح َعلى ما َاشح ، فَ  فََاشح ََ قُّ ما َعَليحِه، َواَََن َوِل  َلَك بَرٌي ِمنح َعُدوِّ اْلَح

َخطحُتُموُه، َوالحَمعحُروُف ما اََمرحَُتح بِِه، َوالحُمنحَرُر ما ن َ  ُتمح َرضيُتُموُه، َوالحباِطُل ما َاسح َهي ح
َدُه ال َشريَك لَُه َوِبَرُسولِِه َوابَِ  رِي الحُمؤحِمننَي َوِبُرمح اي مَعنحُه، فَ نَ فحسي ُمؤحِمَنٌة اِبهلِل َوحح

ٌة َلُرمح َوَمَودَّتى خاِلَصٌة َلُرمح آمنَي آمنيَ  َريت ُمَعدَّ   .َموحالَي اَوَِّلُرمح َوآِخرُِكمح، َوُنصح

 الّدعآء عقيب هذا القول :

 ََ َِتَك وََكِلَمِة نُوِر اَُلَك اَنح ُتَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َنيبِّ َرْحح ََ  ،اَللّ ُهمَّ ِايّن َاسح َواَنح ََتحاَل
ري نُوَر النِّيّاِت، َوَعزحمي نُوَر الحعِ  ري نُوَر االحُياِن َوِفرح لحِم، قَ لحىب نُوَر الحَيقنِي َوَصدح
، وَ  ََ ِق، َوديين نُوَر الحَبصائِِر ِمنح ِعنحِد دح َبَصري َوقُ وَّيت نُوَر الحَعَمِل، َوِلساين نُوَر الصِّ

ياِء، َوَْسحعي نُوَر اْلحِ  َُممَّد َوآلِ نُوَر الضِّ َُ َمِة، َوَمَودَّيت نُوَر الحُمواالِة ِل ِه َعَليحِهُم رح
ََتَك اي ََ َوميثاِقَك فَ تُ َغّشَيىن َرْحح ِد ََ َوَقدح َوفَ يحُت ِبَعهح  َوىِلُّ اي السَّالُم َحىّت اَلحقا
، َوالّداعي ََ َْحيُد، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد ُحجَِّتَك يف اَرحِضَك، َوَخليَفِتَك يف ِبالدِ 

، َوِلِّ الحُمؤحِمننَي َوَبواِر الح  ِرََ ِطَك، َوالثّائِِر اِبَمح راِفريَن، ِاىل َسبيِلَك، َوالحقائِِم ِبِقسح
ِق، وََكِلَمِتَك التّ  دح َمِة َوالصِّ رح ، َوالّناِطِق اِبْلِح قِّ آمَِّة يف َوجُمَلِّي الظُّلحَمِة، َوُمنرِي اْلَح

دى َونُوِر آِئِف َوالحَوِلِّ الّناِصِح، َسفيَنِة النَّجاِة َوَعَلِم اهلحُ اَرحِضَك، الحُمرحَتِقِب اخلح 
رحضَ  ََ َُ االح  اَبحصاِر الحَورى، َوَخريحِ َمنح تَ َقمََّص َوارحَتدى، َوجُمَلِّي الحَعَمى الَّذي َُيحاَل

ء َقديرٌ  طاً َكما ُمِلَئتح ظُلحمًا َوَجوحراً، اِنََّك َعلى ُكلِّ َشىح اًل َوِقسح اَللّ ُهمَّ َصلِّ  ،َعدح
لِياِئَك الَّذيَن فَ َرضحَت طاَعتَ ُهمح، َواَوحَجبحَت َحقَُّهمح، َواَ  ذحَهبحَت َعلى َولِيَِّك َوابحِن اَوح
َس َوَطهَّرحتَ ُهمح َتطحهرياً، اَللّ ُهمَّ انحُصرحُه َوان حَتِصرح ِبِه ِلديِنَك وَ  ُهُم الّرِجح انحُصرح بِِه َعن ح

لِيا ََ َواَوح لِياِء ُه مِ اَوح ، اَللّ ُهمَّ اَِعذح ُهمح َعلحنا ِمن ح نح َشرِّ ُكلِّ ابغ ِءِه َوشيَعَتُه َواَنحصاَرُه َواجح
َ َيَديحِه َوِمنح َخلحِفِه َوَعنح ُيَ  َفظحهُ ِمنح بَ نيح يِنِه َوَعنح َوطاغ َوِمنح َشرِّ ََجيِع َخلحِقَك، َواحح

نَ عحُه ِمنح اَنح يُوَصَل اِلَ  ُه َوامح ُرسح َفظح فَُشالِِه، َواحح يِه َرُسوَلَك، َوآِل يحِه ِبُسوء َواحح



ُذلح خاِذلي ِر، َوانحُصرح َنِصريِه، َواخح هُ اِبلنَّصح َل َواَيِّدح ِه، َواقحِصمح َرسُوِلَك َواَظحِهرح بِِه الحَعدح
ِر، َواق حُتلح ِبِه الحُرّفاَر َوالحُمناِفقنَي َوَجَ  ُملحِحديَن يَع الح قاِصميِه، َواقحِصمح ِبهِ َجباِبرَةَ الحُرفح

رحَض  ََ َح ِبِه االح اَل رحِض َوَمغارهِِبا بَ ّرِها َوحَبحرِها، َوامح ََ َحيحُث كانُوا ِمنح َمشارِِق االح
َعلحيِن الّلُهمَّ ِمنح  اًل َواَظحِهرح بِِه ديَن نَِبيَِّك َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه، َواجح  اَنحصارِِه َعدح

مُ ما ََيُمُلوَن َويف َعُدوِِّهمح اَِرين يف آِل ُُمَمَّد َعَليحِهُم السَّالَواَعحوانِِه َواَتحباِعِه َوشيَعِتِه، وَ 
راِم اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي . كح َِ الِل َواالح قِّ آمنَي، اي َذا اْلَح  ما َُيحَذُروَن، اِل َه اْلَح
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ِدّينَي، اَلسَّالُم َعلَ اَلسَّالُم َعَليح  يحَك اي َوِصيَّ َك اي َخليفَة هللِا َوَخَليفَة آابئِِه الحَمهح
راِر َربِّ الحعاَلمنَي، اَلسَّالُم  ِصياِء الحماضنَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي حاِفَظ َاسح وح ََ االح

َتَجبنَي، اَلسَّالُم َعلَ  َوةِ الحُمن ح نحواِر الزّاِهَرِة، يح َعَليحَك اي بَِقيَّةَ هللاِ ِمَن الصَّفح ََ َك اَي بحَن االح
َرِة الطّا عحالِم الحباِهَرِة، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن الحِعت ح ََ ِهَرِة، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن االح

ى ي ال يُ ؤحتاَلسَّالُم َعَليحَك اي َمعحِدَن الحُعُلوِم الن ََّبوِيَِّة، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ابَب هللِا الَّذ
َرهُ َهَلَك، اَلسَّالُم عَ  َليحَك ِااّل ِمنحُه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َسبيَل هللِا الَّذي َمنح َسَلَك َغي ح
َتهى، اَلسَّالمُ َعَليحَك اي نُوَر هللاِ الَّذي ال يُ  َرةِ الحُمن ح طحفى، اي َنِظَر َشَجَرةِ طُوّب َوِسدح

جََّة هللِا َعلى َمنح َُتحفى، اَلسَّالُم َعَليحَك اي حُ  اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُحجََّة هللِا الَّيت ال
رحِض َوالسَّمآِء، اَلسَّالمُ َعَليحَك َسالَم َمنح َعَرَفَك ِبا َعرََّفَك ِبِه هللاُ، وَ  ََ نَ َعَتَك يف االح
َهُد اَنََّك اْلحُجَّةُ َعلى َمنح مَ  ُلها َوفَ وحُقها، اَشح ى َوَمنح ضبِبَ عحِض نُ ُعوِتَك الَّيت اَنحَت اَهح

اسِ  ََ ُهُم اخلح ََ ُهُم الحفائُِزوَن َواَعحداَء لِياَء ُروَن، بَِقَي، َواَنَّ ِحزحَبَك ُهُم الحغالُِبوَن َواَوح
، َوُمبحِطُل ُكلِّ ابطِ  ل، َواَنََّك خازُِن ُكلِّ ِعلحم، َوفاِتُق ُكلِّ َرتحق، َوُُمَقُِّق ُكلِّ َحقٍّّ

ُذ ِمنح َوَولِيّاً َوُمرحِشداً، ال اَب حَتغي ِبَك َبَدالً  َرضيُتَك اي َموحالَي ِاماماً َوهاِدايً   َوال َاُتَِّ
قُّ الثّاِبُت الَّذي ال َعيحَب فيِه، َواَنَّ َوعحَد هللِا ف َهُد اَنََّك اْلَح يَك ُدوِنَك َولِّياً، َاشح

َمِد، َوال َاحَتَي َُّر َمَع َمنح  ََ َبِة َوبُ عحِد االح ِهَلَك َوَجِهَل جَ  َحق  ال اَرحاتُب ِلطُوِل الَغي ح
اّيِمَك، َواَنحَت الّشاِفُع الَّذي ال تُنازَُ ، و الحَوِلُّ الَّ  ََ َتِظٌر ُمتَ َوقٌِّع اِل ذى ال ِبَك، ُمن ح



اِحدي رَِة الّديِن َوِاعحزاِز الحُمؤحِمننَي، َواالحنحِتقاِم ِمَن اْلح َن ُتداَفُع، َذَخَرََ هللُا لُِنصح
َهُد اَنَّ بِ  فحعاُل، وَ الحمارِقنَي، َاشح ََ عحماُل، َوتُ زَكَّى االح ََ َبُل االح ُتضاَعُف واليَِتَك تُ قح

َسناُت، َوَُتحَحى السَّيِّئاُت، َفَمنح جاَء ِبواليَِتَك َواعحتَ َرَف ابِِماَمِتَك قُبِ  َلتح اْلَح
َل َعنح دَ اَعحمالُُه َوُصدَِّقتح اَقحوالُُه َوَتضاَعَفتح َحَسناتُُه َوُمَُِيتح َسيِّئاتُُه، َوَمنح عَ 

َرََ َكبَُّه هللاُ َعلى َمنحَخرِهِ  تَ بحَدَل ِبَك َغي ح يف الّناِر، َوملَح  ِواليَِتَك َوَجِهَل َمعحرِفَ َتَك َواسح
ِهُد مَ  ِهُد هللَا و اُشح َبِل هللُا َلُه َعَماًل َوملَح يُِقمح َلُه يَ وحَم الحِقياَمِة َوزحَنً، اُشح الِئَرَتُه يَ قح

ََ اي َموحال ِهُد ّشاِهُد َعلى َي هِبذا، ظاِهرُُه َكباِطِنِه َوِسرُُّه َكَعالنِيَِتِه، َواَنحَت الَواُشح
دي اِلَيحَك َوميثاقي َلَديحَك، ِاذح اَنحَت ِنظاُم الّديِن، َويَ عحُسوُب  ذِلَك، َوُهَو َعهح

ديَن، َوِبذِلَك اََمَرين َربُّ الحعاَلمنَي، فَ َلوح َتطا َلِت الدُُّهوُر، وَ الحُمتَّقنَي، َوِعزُّ الحُمَوحِّ
عحماُر، ملَح اَزحَددح فيَك ِااّل يَقينًا َوَلَك ِااّل ُحّباً، َوَعَليحَك ِااّل ُمتََّرالً  ََ  َوََتاَدِت االح

َ َيَديحَك ُمتَ َرقِّ  َتِظرَاً، َوِْلِهادي بَ نيح باً، فَاَبحُذُل َوُمعحَتَمداً، َوِلظُُهوِرََ ِااّل ُمتَ َوقِّعًا َوُمن ح
َ َيَديحَك َوالتَّصَ نَ فحسي َومال وَ  لي َوََجيَع ما َخوََّلين َريّب بَ نيح َ َوَلدي َواَهح رَُّف بَ نيح

ُت ااَّيَمَك الزّاِهَرَة َواَعحالَمَك الحباِهَرَة َفها اَن َا ذ ِيَك، َموحالَي فَِانح اَدحرَكح ِرََ َونَ هح ا اَمح
ِيَك، اَرحُجو بِهِ  ِرََ َونَ هح َ اَمح ََ الحُمَتَصرُِّف بَ نيح َ  الَشهاَدةَ  َعبحُد َيَديحَك َوالحَفوحَز َلَديحَك،  بَ نيح

اِهريَن ِاىَل َموحالَي فَِانح اَدحرََكيِن الحَموحُت قَ بحَل ظُُهوِرََ فَِايّن اَتَ َوسَُّل ِبَك َواِبابِئَك الطّ 
أَلُهُ اَنح ُيَصلَِّي َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد، َواَنح جَيحَعَل ل َكرَّ   يف ظُُهوِرََ ةً هللِا َتعاىل َوَاسح

ِفَي ِمنح اَعحدآِئَك ُفؤادي،  ب حُلَغ ِمنح طاَعِتَك ُمرادي َوَاشح ََ َعًة يف ااَّيِمَك، اِل َوَرجح
ائِفنَي ِمنح ِعقاِب رَ  اِطئنَي الّناِدمنَي اخلح بِّ َموحالَي َوقَ فحُت يف زايرَِتَك َموحِقَف اخلح

َشفاَعِتَك َُمحَو ُذنُويب، وحُت ِبُواالِتَك وَ الحعاَلمنَي، َوَقِد اتََّرلحُت َعلى َشفاَعِتَك، َوَرجَ 
َر ُعُيويب، َوَمغحِفَرَة زَلَلي، َفُرنح ِلَولِيَِّك اي َموحالَي ِعنحَد حَتحقيِق اََملِ  َأِل هللاَ َوَست ح ِه َواسح
راَن َزّللَِِ، فَ َقدح تَ َعلََّق حِبَبحِلَك، َوََتَسََّك ِبواليَِتَك، َوتَ بَ رََّأ ِمنح اَ  ِئَك، اَللّ ُهمَّ عحداُغفح

َتُه، اَللّ ُهمَّ اَظحِهرح َكِلَمَتُه، وَ  زح ِلَولِيَِّك ما َوَعدح اَعحِل َدعحَوَتُه، َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه َوَاْنِح
ََ اي َربَّ الحعاَلمنَي، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآلِ  ُُمَمَّد  َوانحُصرحُه َعلى َعُدّوِِه َوَعُدوِّ

آِئَف الحُمتَ رَقَِّب، اَللّ هُ   َواَظحِهرح  راً َكِلَمَتَك التّامََّة َوُمَغي ََّبَك يف اَرحِضَك اخلح مَّ انحُصرحُه َنصح
ُُموِل، َواَ  قَّ َعزيزًا َواف حَتحح لَُه فَ تححاًَيسرياً، اَللّ ُهمَّ َواَِعزَّ ِبِه الّديَن بَ عحَد اخلح طحِلعح بِِه اْلَح



ِل بِِه  ُفوِل، َوَاجح َُ ِشفح بِِه الحُغمََّة، اَللّ ُهمَّ َوآِمنح بِ بَ عحَد االح ِد الظُّلحَمةَ َواكح ِه الحِبالَد، َواهح
طاً َكما ُمِلَئتح ظُلحماً َوَجوراً اِنَّ  الً َوِقسح رحَض َعدح ََ َح بِِه االح اَل َك ِبِه الحِعباَد، اَللّ ُهمَّ امح

 الدُُّخوِل ِاىل َحَرِمَك لِيَِّك يفَْسيٌع جُميٌب، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َوِلَّ هللِا، احئحَذنح ِلوَ 
 َصَلواُت هللِا َعَليحَك َوَعلى آابِئَك الطّاِهريَن َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه .

ماسراً جانب الباب بيدَ مثّ تنحنح   مثّ ائت سرداب الغيبة وقف بني البابني
ستأذن وُقل

ُ
ِن الرَّحيمِ  : كامل ِم هللِا الرَّْحح ور قلب حضوانزل بسرينة و  ِبسح

 وصّل ركعتني يف عرصة الّسرداب وُقل :

دُ  َمح بَ ُر َوهلِل اْلح بَ ُر، ال اِل َه ِااّل هللُا َوهللُا اَكح بَ ُر هللُا اَكح بَ ُر هللُا اَكح ُد هلِل هللُا اَكح َمح ، َاْلح
ِتنا لِياَءُه َواَعحداَءُه َوَوف ََّقنا لِزايرَِة اَِئمَّ َوملَح جَيحَعلحنا ِمَن  ،الَّذي َهداَن هِلذا َوَعرَّفَنا اَوح

ريَن، الحُمعاِنديَن الّناِصبنَي، َوال ِمَن الحُغالِة الحُمَفوِّضنَي، َوال ِمَن الحُمرحاتبنَي الحُمَقصِّ 
لِيا لِيآئِِه، اَلسَّالُم َعلى الحُمدََّخِر ِلَرراَمِة اَوح ِء هللِا َوَبواِر اَلسَّالُم َعلى َوىِلِّ هللِا َوابحِن اَوح

ِر ِاطحفاَءُه فََاَّب هللُا ِااّل اَعحداِءهِ  ُل الحُرفح اَنح يُِتمَّ  ، اَلسَّالُم َعَلى النُّوِر الَّذي اَراَد اَهح
َقَّ ِبَرغحِمِهمح، َياِة َحىّت يُظحِهَر َعلى يَِدِه اْلح ، َواَيََّدُه اِبْلح َهُد اَنَّ هللا  نُورَُه ِبُررحِهِهمح َاشح

َمَل َلَك ُعلُ  ََ َصغرياً َواَكح ِبحَت وَمهُ َكبرياً، َواَنََّك َحي  ال ََتُوُت حَ اصحطَفا ىّت تُ بحِطَل اْلح
َبِتِه َوأَنيِهِ  تُ رحُه َوالطّاُغوَت، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَليحِه َوَعلى ُخّداِمِه َواَعحوانِِه َعلى َغي ح  َواسح

ُدِد اَللّ ُهمَّ َوطحأَ  َعلح َلهُ َمعحِقالً َحريزاً، َواشح اً َعزيزاً، َواجح ُرس تَ َسِتح َك َعلى ُمعاِنديه، َواحح
َعلح ِسالحي رِِه َمعحُمورًا فَاجح َرتِِه  َموالَِيُه َوزائِريِه، اَللّ ُهمَّ َكما َجَعلحَت قَ لحيب ِبذِكح بُِنصح

ََ حَ  َ لِقائِِه الحَموحُت الَّذي َجَعلحَتُه َعلى ِعباِد ُهوراً، َوِانح حاَل بَ يحين َوبَ نيح تحماً َمشح
َريت ُمؤحَتزِراً  لى َخليَقِتَك َرغحماً، فَاب حَعثحين ِعنحَد ُخُروِجِه ظ اِهراً ِمنح حُ َواَقحَدرحَت ِبِه عَ  فح

ِلِه يف كِ  َ يََديحِه يف الصَّفِّ الَّذي اَث حنَ يحَت َعلى اَهح تاِبَك َكَفين َحىّت اُجاِهَد بَ نيح
َت ِمنَّا الحُفّجاُر، ُشَِ اَللّ ُهمَّ طاَل االحنحِتظاُر وَ « َكاَن َُّهمح بُ نحياٌن َمرحُصوصٌ »فَ ُقلحَت: 

َه َولِيَِّك الحَميحُموِن يف َحياتِنا وَ  نحِتصاُر، اَللّ ُهمَّ اَرَن َوجح َِ َنا االح بَ عحَد َوَصُعَب َعَلي ح
َعِة، ا َ َيَديح صاِحِب هِذِه اَلحبُ قح َعِة بَ نيح لحَغوحَث احَلمُنوِن، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَديُن َلَك اِبلرَّجح

َلِتَك اخلحُاّلَن، َوَهَجرحتُ  الحَغوحَث الحَغوحثَ   لِزايَرِتَك اي صاِحَب الزَّماِن، َقطَعحُت يف ُوصح



ِل الحبُ لحداِن، لَِتُروَن َشفيعاً ِعنحَد َربَِّك َوَريّب  َفيحُت اَمحري َعنح اَهح وحطاَن، َوَاخح ََ  ِاىل االح
باِغ النِّعحَمِة عَ  ِن الت َّوحفيِق ل وِِاسح ساِن لِ آِبِئَك َوَمواِلَّ يف ُحسح حح َِ ، َوَسوحِق االح ىَّ

تَ  َلحِق، َواحسح قِّ َوقاَدِة اخلح ِجبح ِاىَلَّ، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َوآِل ُُمَمَّد َاصححاِب اْلَح
 ِميّن ما َدَعوحُتَك، َواَعحِطين ما ملَح اَنحِطقح بِِه يف ُدعآئي ِمنح َصالِح ديين َوُدنحياَي،

 ى هللاُ َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه الطّاِهريَن .اِنََّك َْحيٌد جَميٌد َوَصلِّ 

 : مثّ ادخل الّصفة فصّل ركعتني وُقل

ََ الزّائُِر يف ِفناِء َولِيَِّك الحَمُزوِر الَّذي فَ َرضحَت ط اَعَتُه َعَلى ا لحَعبيِد اَللّ ُهمَّ َعبحُد
ََ ِمنح َعذاِب النّاِر، اَللّ  لِياَء َت بِِه اَوح راِر، َواَن حَقذح حح ََ عَ َواالح ُبولًَة  ُهمَّ اجح لحها زايرًَة َمقح

َتجاب ِمنح  ُِمرحاتب،اَللّ ُهمَّ ال ََتحعَ  ُمَصدِّق ذاَت ُدعآء ُمسح ِد ِبَولِيَِّك َغريح لحهُ آِخَر الحَعهح
َهِدِه َوزايَرِة اَبيِه َوَجدِِّه، اَللّ هُ  ِلفح ِبِه َوال بِزايَرتِِه، َوال تَ قحَطعح اَثَري ِمنح َمشح مَّ َاخح

واين َواَ َعلَ  خح َِ بَ َويَّ َوََجيِع يَّ نَ َفَقيت َوان حَفعحين ِبا َرَزق حَتين يف ُدنحياَي َوآِخَريت ل واِل
ِلُك عَ  ماُم الَّذي يَ ُفوُز ِبِه الحُمؤحِمُنوَن، َويَ هح َِ َتوِدُعَك هللَا اَي َُّها االح لى ِعت حَريت، َاسح

َسِن بحِن َعلِ َيَديحِه الحراِفُروَن الحُمَرذِّبُوَن، اي َموحالَي اَي بح  ُتَك زآئِرًا َلَك َن اْلَح يٍّّ ِجئ ح
ُتبح ه ، اَللّ ُهمَّ اَكح ، ُمتَ يَ قِّنًا الحَفوحَز ِبُرمح، ُمعحَتِقدًا ِاماَمَتُرمح ََ بيَك َوَجدِّ ََ ِذِه َواِل

ََ يف ِعّلّينَي، َوبَ لِّغحين َبالَغ الّصاِْلنَي، َوان حفَ  ِهمح اي عحين حِبُبِّ الشَّهاَدَة َوالّزايَرَة ل ِعنحَد
 َربَّ الحعاَلمنَي .

 زيارة أخرى

 : وهي ما رواها الّسيد ابن طاووس ، تقول

َديِد َوالحعاملِِ الَّذي ِعلحُمهُ ال يَبيُد اَلسَّالمُ َعلى ُُمحيِ  قِّ اْلح ي الحُمؤحِمننَي اَلسَّالمُ َعَلى اْلَح
َمِم َوجامِ  َُ ِديِّ االح لسَّالُم َعلى َخَلِف ِع الحَرِلِم، اَ َوُمبرِي الحراِفريَن، اَلسَّالُم َعلى َمهح

ُمحُموِد،  ََ السََّلِف َوصاِحِب الشََّرِف، اَلسَّالُم َعلى ُحجَِّة الحَمعحُبوِد وََكِلَمِة الح
نحِبياِء  ََ عحداِء، اَلسَّالُم َعلى واِرِث االح ََ لِياِء َوُمِذلِّ االح وح ََ اَلسَّالُم َعلى ُمِعزِّ االح

ِصياِء، اَلسَّ  وح ََ تَ َهرِ َوخاَتِِ االح ِل الحُمشح َتظَِر َوالحَعدح ، اَلسَّالُم َعَلى الُم َعَلى الحقائِِم الحُمن ح



ِر السَّيحِف الّشاِهِر َوالحَقَمِر الزّاِهِر َوالن ُُّوِر الحباِهِر، اَلسَّالُم َعلى َُشحِس الظَّالِم وَ  َبدح
اّيِم، اَ  ََ َرِة االح َنِم َوَنضح ََ لى صاِحِب لسَّالُم عَ الَّتماِم، اَلسَّالُم َعلى َربيِع االح

طُوِر، اَلسَّ  اِم، اَلسَّالمُ َعَلى الّديِن الحَمأثُوِر َوالحِرتاِب الحَمسح صاِم َوَفاّلِق اهلح الُم الصَّمح
ِتِه َعلى ِعباِدِه، الحُمن حَتهى اِلَيحِه َمواريثُ  نحِبياِء، َعلى بَِقيَِّة هللِا يف ِبالِدِه َوُحجَّ ََ  االح

محرِ  َوَلَديحِه َموحجُوٌد آثرُ  ََ رِّ َوالحَوِلِّ ِلالح ِفياِء، الحُمؤحََتَِن َعَلى السِّ صح ََ ، اَلسَّالُم َعَلى االح
َمَم اَنح جَيحَمَع بِِه الحَرِلَم، َويَ ُلمَّ بِ  َُ ِديِّ الَّذي َوَعَد هللاُ َعزََّوَجلَّ بِِه االح ِه الشََّعَث، الحَمهح

اًل، َوُيَُ  طًا َوَعدح رحَض ِقسح ََ ََ ِبِه االح َهُد رَِّن َلُه َويُ نحِجَز ِبِه َوعحدَ َوَُيحاَل  الحُمؤحِمننَي، َاشح
نحيا َويَ وحمَ  َياِة الدُّ ِئمََّة ِمنح آابِئَك اَِئمَّيت َوَمواىِلَّ يف اْلح ََ يَ ُقوُم  اي َموحالَي اَنََّك َواالح

َأَل هللَا تَباَرََ َوتَعاىل يف َصالِح َشأ اَُلَك اي َموحالَي اَنح َتسح هاُد، َاسح شح ََ  يناالح
واين خح َِ ِذ بَِيدي يف ديين َوآِخَريت ل َواِل خح ََ راِن ُذنُويب َواالح  َوَقضاِء َحواِئجى َوُغفح

 َوَاَخوايت الحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت كآفًَّة اِنَُّه َغفُوٌر َرحيٌم .

مثّ صّل صالة الّزايرة ِبا قدمناه أي اثنىت عشرة ركعة تسّلم بعد كّل ركعتني منها 
يح الّزهراء )عليها السالم(وأهدها اليه )عليه السالم( فاذا فرغت وتسّبح تسب

 : من صالة الّزايرة فُقل

، الّداعي إىل َسب ََ يِلك، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُحجَِّتَك يف أرِضَك َو َخليَفِتَك يف ِبالِد
، َولِّ املؤِمننَي، وُمبرِي الرافرينَ  ِطَك، َوالفائِز أبَمِرََ َوجُمَلِّي الظُّلحَمِة،  ،َوالقائِِم ِبِقسح

ِق، وََكلَمِتَك َوَعي ح  دح ، َوالّصادِِ  ابِْلرمِة َواملوحِعظَةث اْلَسَنِة َوالصِّ َبِتَك َوُمنرِي اْلقِّ
تَ قِِّب اخلائِف، الَولِّ النّاصِح، َسفيَنِة النَّجاِة، َوَعَلمِ 

ُ
 َوَعيحِنَك يف أرحِضَك، امل

وِر، َوُمَفرِِّج ريحِ َمنح تَ َقمََّص وازَتدى، َوالوِتحِر املوحتاهلُدى، َونُوِر أَبحصاِر الَورى، َوخَ 
مَِّة الُرَرِب، َوُمزِيِل اهلَمَّ، وَكاِشِف البلحوى، َصَلواُت هللا َعَليحِه َو َعلى آابئِِه االئِ 

اهلاديَن، َوالقاَدِة امليامنَي، ما طََلَعتح َكواِكُب االسحاَر، َو أوحَرَقِت االشحجاُر، َو 
تَ َلَف الليُل والنَّهاُر، وَغرََّدِت االطحياُر، الّلُهمَّ ان حَفعحنا حبُ أينَ عَ  بِِّه َو ِت االمثاُر، واخح

َرتِِه، وحَتحَت ِلوائِِه، إلَه اَْلقِّ آمنَي َربَّ العاملنَي. ُشرحَن يف ُزمح  احح

 (الصَّالة عليه )عليه السالم



ِل بَ يحِتِه،  سَ اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّد َواَهح ِن َوَوِصيِِّه َووارِثِِه الحقائِِم َوَصلِّ َعلى َوِلِّ اْلَح
ذحِنَك، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَليحِه َوقَ رِّ  َِ َتِظِر اِل ، َوالحغاِئِب ىف َخلحِقَك، َوالحُمن ح ِرََ بح بُ عحَدُه اِبَمح

َبِة وَ  ِشفح َعنح أَبِسِه ِحجاَب الحَغي ح ِدِه َواكح زح َوعحَدُه َواَوحِف َعهح ظحِهرح ِبظُُهورِِه اَ َوَاْنِح
َرحبَ  ُمحَنِة، َوَقدِّمح اَماَمُه الرُّعحَب َوثَ بِّتح ِبِه الحَقلحَب َواَِقمح ِبِه اْلح َِ ُه َصحاِئَف الح ، َواَيِّدح
ُه اَ  ِمح نح ال ِِبُنحد ِمَن الحَمالِئَرِة ُمَسوِّمنَي َوَسلِّطحُه َعلى اَعحداِء ديِنَك َاَجحَعنَي، َواهلح

ُهمح  ُه، َوال َكيحدًا ااّل َردَُّه، َوال فاِسقاً َيدََ  ِمن ح ُه، َوال هامًا ااّل َقدَّ نًا ااّل َهدَّ ااّل  رُكح
ًا ااّل َهَتَرُه، َوال ِعلحماًااّل َنرََّسُه، َوال َلَرُه، َوال ِسِتح ُه، َوال ِفرحَعوحَن ااّل اَهح  َحدَّ

اً ااّل َقَصَفُه، َوال ِمطح  ، َوال ُجنحداً ااّل فَ رََّقُه، َرداً ااّل َخرََقهُ ُسلحطاَنً ااّل َكَسَبُه، َوال ُرُمح
َرَقُه، َوال َسيحفاً ااّل َكَسَرُه، َوال َصَنماً ااّل َرضَُّه، َوال َدماً ااّل اَ  رَباً ااّل َاحح راَقُه، َوال ِمن ح

ناً ااّل َهَدَمُه، َوال ابابً ااّل َرَدَمُه، َوال َقصحر   ااّل َخرَّبَُه، اً َوال َجوحراً ااّل اابَدُه، َوال ِحصح
اًل ااّل َأوحطَأَُه، َوال َجَباًل ااّل َصِعَدُه، َوالَكنحزًا ا َرنًا ااّل فَ تََّشُه، َوال َسهح اّل َوال َمسح

َِتَك اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي . َرَجُه، ِبَرْحح  َاخح

بَ ُر ال اِل َه ِاالَّ  أقول : أورد املفيد الّزايرة الّسالفة اّليت أّوهلا بَ رُ هللاُ َوهللاُ  َاهللُ اَكح   اَكح

قِّ  : مثّ قال : روى بطريق آخر تقول عند نزول الّسرداب اَلسَّالُم َعَلى اْلَح
َديدِ  تصّلي صالة الّزايرة  فأورد الّزايرة اىل موضع صالهتا . مّث قال : مثّ  اْلح

اثنيت عشرة ركعة كّل ركعتني بتسليمة ، مّث تدعو بعدها ابلّدعاء املروّي عنه 
 : السالم( وهو )عليه

رحُض َوُمِنعَ  ََ َفاُء، َوانحَرَشَف الحِغطاُء، َوضاَقِت االح ِت اِللهمَّ َعظَُم الحَبالُء، َوبَرَِح اخلح
ِة َوالرَّخاِء اَللّ هُ  دَّ َترى َوَعَليحَك الحُمَعوَُّل ىِف الشِّ مَّ َصلِّ السَّماُء َواِلَيحَك اي رّب الحُمشح

َتنا ِبذِلكَ َعلى ُُمَمَّدٍّ َو آله الَّذيَن ف َ  َ فَعرَّف ح  َمنحزِلَتَ ُهمح فَ رِّجح َعنّا َرضحَت َعَليحنا طاَعتَ ُهمح
ِح الحَبَصِر اَوح ُهَو اَق حَرُب ِمنح ذلَك اي ُُمَمَُّد اي َعِليُّ  ، اي حِبَقِِّهمح فَ َرجًا عاِجاًل َكَلمح

فياين فَاَنَّرُ  ا كاِفياي اي َموحالي اي مَعِليُّ اي ُُمَمَُّدَ انحُصراين فَِانَُّرما َنِصراِي َواَكح
ين . ين اَدحرِكح ين اَدحرِكح  صاِحَب الزَّماِن الحَغوحَث الحَغوحَث الحَغوحَث، اَدحرِكح



أقول : هذا دعاء شريف وينبغي أن يرّرر الّدعاء به يف ذلك اْلرم الّشريف 
 ويف غريه من األماكن وَنن قد أثبتناه يف الباب األّول ابختالف يسري .

 االُخرىالّزيارة 

َسالُم هللِا  : ما رواها الّسيد ابن طاووس قال : صّل ركعتني وُقل بعدها
اخل ، وَنن قد أثبتناها يف الفصل الّسابع من  ... الحراِمُل الّتامُّ الّشاِملُ 

الباب األّول حتت عنوان االستغاثة به )عليه السالم( نقاًل عن كتاب الرلم 
 الطّيب فراجعها هناَ.

السيد ابن طاووس يف كتاب مصباح الزائر فصالً ألعمال الّسرداب أقول : أفرد 
املقّدس فأثبت فيه سّت زايرات مثّ قال : ويلحق هبذا الفصل دعاء الّندبة وما 

عليه السالم( يف كّل يوم بعد فريضة الفجر، ) يُزار به موالَن صاحب األمر
غيبة وما ته يف زمان الوهي الّسابعة من الّزايرات، ودعاء العهد الذي أمرَن بتالو 

يدعى به عند إرادة اخلروج من ذلك اْلرم الّشريف، مثّ بدأ يف ذكر هذه االُمور 
األربعة وَنن نتابعه يف هذا الرتاب املباَر بذكر تلك االُمور. األمر األول 
دعاء الندبة: ويستحب أن يدعى به يف األعياد األربعة أي عيد الفطر 

 معة وهو :واألضحى والغدير ويوم اْلُ 

ُد هلِل َربِّ الحعاَلمنَي َوَصلَّى هللُا َعلى َسيِِّدَن ُُمَمَّدٍّ  َمح ليماً، َاْلح  نَِبيِِّه َوآلِِه َوَسلََّم َتسح
تَ هُ  َلصح َتخح لِياِئَك الَّذيَن اسح ُد َعلى ما َجرى ِبِه َقضاؤََ يف اَوح َمح مح اَللّ ُهمَّ َلَك اْلح

تَ رحَت هلَُ  ََ ِمَن النَّعيِم الحُمقيلِنَ فحِسَك َوديِنَك، ِاِذ اخح ِم الَّذي ال مح َجزيَل ما ِعنحَد
ن ح  َد يف َدَرجاِت هِذِه الدُّ الَل، بَ عحَد اَنح َشَرطحَت َعَليحِهُم الزُّهح يَا َزواَل َلُه َواَل اضحِمحح

ُهُم الحَوفاَء بِ  َت ِمن ح رُِفها َوزِبحرِِجها، َفَشَرطُوا َلَك ذِلَك َوَعِلمح نِيَِّة َوُزخح  فَ َقِبلحتَ ُهمح هِ الدَّ
َبطحَت َعَليح  ، َواَهح َِلىَّ َر الحَعِليَّ َوالثَّناَء اْلح ، َوَقدَّمحَت هَلُُم الذِّكح ِهمح َمالِئَرَتَك َوقَ رَّب حتَ ُهمح

تَ ُهمح  تَ ُهمح ِبِعلحِمَك، َوَجَعلحتَ ُهُم الذَّريَعَة اِلَيحَك وَ  وََكرَّمح ِيَك، َوَرَفدح الحَوسيَلَة ِاىل ِبَوحح
َتهُ ِمنحها، َوبَ عحٌض َْحَلح ِرضحواِنكَ  َرجح َتهُ َجن ََّتَك ِاىل اَنح َاخح َرن ح َتهُ يف فُ لحِرَك ، فَ بَ عحٌض َاسح

َتهُ لِنَ فحسِ  َِتَك، َوبَ عحٌض اُتََّذح ََلَرِة ِبَرْحح َتهُ َوَمنح آَمَن َمَعهُ ِمَن اهلح َك َخليالً َوَسأََلَك َوَْنَّي ح



َتهُ وَ  ق يف االحِخريَن فََاَجب ح َتهُ ِمنح َشَج رَةٍّ َجَعلحَت ذِلَك َعِلّياً، َوبَ عحضٌ ِلساَن ِصدح  َكلَّمح
تَُه ِمنح َغريحِ َاب وَ  َلدح ليمًا َوَجَعلحَت َلُه ِمنح َاخيِه رِدحءًا َوَوزيراً، َوبَ عحٌض اَوح َتهُ َترح آتَ ي ح

تَُه ِبُروِح الحُقُدِس، وَُكل  َشَرعحَت َلُه َشريَعًة، َونَ َهجحتَ  ُه ِمنحهاجاً، لَ  الحبَ يِّناِت َواَيَّدح
ِفظ ِمنح ُمدَّةٍّ ِاىل ُمدَّةٍّ، اِقامَ  َتحح ِفظاً بَ عحَد ُمسح َتحح ِصياَء، ُمسح ةً ِلديِنَك، َوَُتَي َّرحَت َلهُ اَوح

قُّ َعنح َمَقرِِّه َويَ غحِلَب الحباِطلُ  ، َولَِئاّل يَ ُزوَل اْلَح ََ ِلِه، َوال عَ  َوُحجًَّة َعلى ِعباِد لى اَهح
َت لَنا َعَلماً هاِدايً فَ ن َ يَ ُقوَل َاَحٌد َلوحال تَّبِ َع آايِتَك  اَرحَسلحَت اِلَيحنا َرُسواًل ُمنحِذراً َواََقمح

محِر ِاىل َحبيِبَك َوَْنيِبَك ُمَُ  ََ مَّدٍّ ِمنح قَ بحِل اَنح َنِذلَّ َوَْنحزى، ِاىل اَِن ان حتَ َهيحَت اِبالح
َتهُ  َتُه،  َسيَِّد َمنح َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه، َفراَن َكَما ان حَتَجب ح َوةَ َمِن اصحطََفي ح َتُه، َوَصفح َخَلقح

َتُه َعلى اَنحِبياِئَك، وَ  َتُه، َقدَّمح َرَم َمِن اعحَتَمدح َتُه، َواَكح تَ بَ ي ح بَ َعث حَتُه ِاىَل َواَفحَضَل َمِن اجح
، َواَوحطَأتَهُ َمشارَِقَك َوَمغارَِبَك، َوَسخَّرحَت َلُه الح  ََ ِ ِمنح ِعباِد َت ربُ الث ََّقَلنيح اَق، َوَعَرجح

، )به( ِبُروحِحِه ِاىل َْساِئَك، َواَوحَدعحَتُه ِعلحَم ما كاَن َوما َيُروُن ِاىَل انحِقضاِء َخلحِقكَ 
َرئيَل َوميرائيَل َوالحُمَسوِّمنَي ِمنح  َتهُ ِِبَب ح تَُه مُثَّ َنَصرحَتهُ اِبلرُّعحِب، َوَحَففح  َمالِئَرِتَك َوَوَعدح

رُِكوَن، َوذِلَك بَ عحَد اَ اَنح ُتظحِهَر ديَنُه عَ  نح بَ وَّأتَُه َمبَ وَّأَ َلى الّديِن ُكلِِّه َوَلوح َكرَِه الحُمشح
ِلِه، َوَجَعلحَت لَُه َوهَلُمح اَوََّل بَ يحتٍّ ُوِضَع لِلنّاِس لَلَّذي بَِبرَّةَ  قٍّ ِمنح اَهح  ُمبارَكاً ِصدح

ُه كاَن آِمناً، َوقُ لحَت َم َوَمنح َدَخلَ َوُهدًى لِلحعاَلمنَي، فيِه آايٌت بَ يِّناٌت َمقاُم اِبحراهي
رَُكمح َتطحهرياً( مُثَّ  َل الحبَ يحِت َوُيَطهِّ َس اَهح ِهَب َعنحُرُم الّرِجح ا يُريُد هللُا لُِيذح  َجَعلحَت )ِاَّنَّ
َر ُُمَمَّدٍّ َصَلواُتَك َعَليحِه َوآلِِه َمَودَّتَ ُهمح يف ِكتاِبَك فَ ُقلحَت: )ُقلح ال َاسح  َليحِه اَُلُرمح عَ َاجح

( َوقُ لحتَ  ر فَ ُهَوَلُرمح راً ِاالَّ الحَمَودََّة ىِف الحُقرحّب( َوقُ لحَت )ما َسألحُتُرمح ِمنح َاجح : )ما َاجح
ر ااّل َمنح  اَُلُرمح َعَليحِه ِمنح َاجح رانُوا ُهُم السَّبيَل شاءَ اَنح يَ تَِّخَذ ِاىل رَبِِّه َسبياًل(، فَ  َاسح

َلَك ِاىل ِرضح  يَّ بحَن َايب طاِلب واِنَك، فَ َلمَّا ان حَقَضتح ااَّيُمهُ اَقاَم َولِيَّهُ َعلِ اِلَيحَك َوالحَمسح
ألُ َصَلواُتَك َعَليحِهما َوآهِلِما هاِدايً، اِذح كاَن ُهَو الحُمنحِذَر َوِلُرلِّ قَ وحم هاد، َفقاَل َوالحمَ 

اِد َمنح عاداُه َوانحُصرح واالُه َوع اَماَمُه: َمنح ُكنحُت َموحالُه فَ َعِلي  َموحالُه اَللّ ُهمَّ واِل َمنح 
ُذلح َمنح َخَذَلُه، َوقاَل: َمنح ُكنحُت اَََن نَِبيَُّه فَ َعِلي  اَمريُُه، َوق اَل اَََن َمنح َنَصَرُه َواخح

 َوَعِلي  ِمنح َشَجَرة واِحَدة َوسائِرُالنَّاِس ِمنح َشَجر َشىّت، َوَاَحلَُّه َُمَلَّ هاُروَن ِمنح 
دي، َوَزوََّجُه ل َلهُ اَنحَت ِميّن ِبَنحزَِلِة هاُروَن ِمنح ُموسى ااّل اَنَّهُ ال َنيبَّ بَ عح ُموسى، َفقا



بح  ََ ِجِدِه ما َحلَّ َلُه، َوَسدَّ االح واَب اب حنَ َتُه َسيَِّدَة ِنساِء الحعاَلمنَي، َوَاَحلَّ َلُه ِمنح َمسح
َمَتُه فَ  َدَعُه ِعلحَمُه َوِحرح ِم َوَعِلى  ابهُبا، َفَمنح اَراَد قاَل: اَن َا َمديَنُة الحِعلح ِاالّ اببَُه، مُثَّ اَوح

َمَة فَ لحَياحهِتا ِمنح ابهِبا، مُثَّ قاَل: اَنحَت َاخي َوَوِصّيي َووارِثي، رح ْلَحُمَك  الحَمديَنَة َواْلِح
 ِمنح ْلَحمي َوَدُمَك ِمنح َدمي َوِسلحُمَك ِسلحمي َوَحرحُبَك َحرحيب َواإلُياُن ُُماِل ٌ 
ِض َخليَفيت َواَنحتَ  َوح  ْلَحَمَك َوَدَمَك َكما خاَلَ  ْلَحمي َوَدمي، َواَنحَت َغداً َعَلى اْلح

َيضًَّة ُوُجوهُ  ُهمح َحوحل تَ قحضي َديحين َوتُ نحِجُز ِعدايت َوشيَعُتَك َعلى َمناِبَر ِمنح نُور ُمب ح
َنَِّة َوُهمح جرياين، َوَلوحال اَنحَت اي َعِليُّ ملَح ي ُ  ِمُنوَن بَ عحدي، وَكاَن بَ عحَدُه عحَرِف الحُمؤح يف اْلح

َتقيَم، ال  ُهدًى ِمَن الضَّالِل َونُورًا ِمَن الحَعمى، َوَحبحَل هللِا الحَمتنَي َوِصراطَُه الحُمسح
َقَبةٍّ ِمنح  َبُق ِبَقرابَةٍّ يف َرِحمٍّ َوال ِبساِبَقةٍّ يف دينٍّ، َوال يُ لحَحُق يف َمن ح َمناِقِبِه، َُيحُذو  ُيسح

ُه يف هللِا َو الرَُّسوِل َصلَّى هللاُ َعَليحِهما َوآهلِِما، َويُقاِتُل َعَلى التَّأويِل َوال أَتُخذُ َحذح 
، َقدح َوتَ َر فيِه َصناديَد الحَعَرِب َوقَ َتَل اَبحطاهَلُمح َوَنَوَش )َنهش( ُذؤح  ابنَ ُهمح، َلوحَمةُ الئِمٍّ

رِيًَّة َوخَ  قادًا َبدح رَبِيًَّة َوُحنَ يحِنيًَّة َوَغي ح فََاوحدََ  قُ ُلوبَ ُهمح َاحح َرُهنَّ، فََاَضبَّتح َعلى َعداَوتِِه ي ح
ا َقضى ََنحَبهُ َواََكبَّتح َعلى ُمناَبَذتِِه، َحىّت قَ َتَل الّناِكثنَي َوالحقاِسطنَي َوالحمارِقنَي، َوَلمّ 

وَّلنَي، ملَح ُُيحتَ َثلح  ََ َقى االح َبُع َاشح َقى االحِخريَن يَ ت ح ُر َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ اَ َوقَ تَ َلُه َاشح مح
ِتِه جُمحَتِمعَ  مَّةُ ُمِصرَّةٌ َعلى َمقح َُ اديَن، َواالح اديَن بَ عحَد اهلح ةٌ َعلى َقطيَعِة َعَليحِه َوآلِِه يف اهلح
، فَ ُقِتَل مَ  قِّ فيِهمح ُسيبَ نح قُِتَل، وَ َرِْحِِه َواِقحصاِء ُولحِدِه ِااّل الحَقليَل ممَّنح َوىف لِرِعايَِة اْلَح

ُن الحَمثُ  وبَِة، اِذح  َمنح ُسيبَ َواُقحِصَي َمنح اُقحِصَي َوَجَرى الحَقضاُء هَلُمح ِبا يُ رحجى َلُه ُحسح
رحُض هلِل يُورِثُها َمنح َيشاءُ ِمنح ِعباِدِه َوالحعاِقَبُة لِلحُمتَّقنَي، َوُسبحح ََ اَن َربِّنا كاَنِت االح

ُعوالً  ريُم، فَ َعَلى ، َوَلنح َُيحِلَف هللُا َوعحَدُه َوُهَو الحَعزيُز اِانح كاَن َوعحُد َربِّنا َلَمفح ْلَح
ِل بَ يحِت ُُمَمَّدٍّ َوَعِليٍّّ َصلَّى هللاُ َعَليحِهما َوآهلِِما فَ لحيَ بحكِ  طاِئِب ِمنح اَهح ََ الحباُكوَن،  االح

ِرِف )فَ لحًتدِر(  لدُُّموُ ، َولحَيصحرُِخ اَوِااّيُهمح فَ لحيَ نحُدِب الّناِدبُوَن، َوِلِمثحِلِهمح فَ لحَتذح
 ُ َسُن اَيحَن اْلحَُسنيح اَيحَن  الّصارُِخوَن، َوَيِضجَّ الّضاجُّوَن، َويَعِ جَّ الحعاجَُّون، اَيحَن اْلَح

، اَيحَن السَّبيُل بَ عحدَ  ، َوصاِدٌق بَ عحَد صاِدقٍّ ِ، صاِلٌح بَ عحَد صالِ حٍّ  اَبحناُء اْلحَُسنيح
ِيَ َرُة بَ عح  ِيَ َرِة، اَيحَن الشُُّموُس الطّالَِعُة، اَيحنَ السَّبيِل، اَيحَن اخلح قحماُر الحُمنريَُة،  َد اخلح ََ االح

ْنحُُم الزّاِهَرُة، اَيحَن اَعحالُم الّديِن َوَقواِعُد الحِعلحِم، اَيحَن بَِقيَُّة هللِا الَّيت ََ  ال َُتحُلو اَيحَن االح



اِدي َِة، اَي حَن ال حُمَعدُّ لِ َقطح  َرِة اهلح قاَمِة ِع داِبِر الظََّلَمِة، اَيحَن الح ِمَن الحِعت ح َِ َتظَُر اِل ُمن ح
دي واِن، اَيحَن الحُمدََّخُر لَِتجح َوحِر َوالحُعدح محِت َواحلِعَوِج، اَيحَن الحُمرحََتى اِلزاَلِة اْلح ََ ِد االح

عاَدِة الحِملَِّة َوالشَّريَعِة، اَيحَن ا َِ ُمَؤمَُّل لح الحَفرآِئِض وَ السَُّنِن، اَيحَن الحُمَتَخي َُّر اِل
ياِء الحِرتاِب َوُحُدوِدِه، اَيحَن ُُمحيي َمعاملِِ  حح َِ ِلِه، اَيحنَ  اِل  قاِصُم َشوحَكِة الّديِن َواَهح

ِل الحُفُسوِق َوالح  َِ َوالنِّفاِق، اَيحَن ُمبيُد اَهح رح ياِن الحُمعحَتديَن، اَيحَن هاِدُم اَبحِنَيِة الشِّ ِعصح
قاِق )الِنفاِق(، اَيحَن طاِمُس آ َوالطُّغحياِن، اَيحَن حاِصُد فُ ُرو ِ  ثِر الزَّيحِغ الحَغيِّ َوالشِّ

فحِتاِء، اَيحَن ُمبيُد الحُعتاةِ  َِ ِب )الَرِذِب( َواالح واءِ، اَيحَن قاِطُع َحباِئِل الحِرذح هح ََ  َواالح
اِد، اَيحَن ُم عِ  ْلح َِ ليِل َواالح ِل الحِعناِد َوالتَّضح َتأِصُل اَهح لِياِء زُّ َوالحَمَرَدِة، اَيحَن ُمسح وح ََ  االح

عحداِء، اَيحَن جاِمُع الحَرِلَمِة )الَرِلِم(َعَلى ََ ُب هللِا الَّذى الت َّقحوى، اَيحَن اب َوُمِذلُّ االح
لِياُء، اَيحَن السََّبُب الح  وح ََ ُه هللِا الَّذى اِلَيحِه يَ تَ َوجَُّه االح َ ِمنحُه يُ ؤحتى، اَيحَن َوجح ُمتَِّصُل بَ نيح

رحِض َوالسَّماءِ  ََ ُدى، اَيحَن ُمَؤلِّ االح ُف َُشحِل ، اَيحَن صاِحُب يَ وحِم الحَفتحِح َوَنِشُر رايَِة اهلح
نحِبياِء، اَيحَن الطّ  ََ نحِبياِء َواَبحناِء االح ََ اِلُب الصَّالِح َوالرِّضا، اَيحَن الطّاِلُب ِبُذُحوِل االح

ُتوِل ِبَررحَبالَء، اَيحَن الحَمنحُصوُر عَ  ُطاِلُب( ِبَدِم الحَمقح
 اعحَتدى َعَليحِه َواف حَِتى، لى َمنِ )امل

الِئِق ُذوالحربِّ َوالت َّقحوى، اَيح  ُر اخلَح َن ابحُن اَيحَن الحُمضحطَرُّ الَّذي جُياُب ِاذا َدعا اَيحَن َصدح
َمَة النَّىبِّ الحُمصحطَفى، َوابحُن َعِليٍّّ الحُمرحَتضى، َوابحُن َخدجَيَة الحَغّرآِء، َوابحُن فاطِ 

ى، ابَِ  مى، اَي بحَن ال يب اَنحَت َواُّمي َونَ فحسي َلكَ الحُرربح ّساَدِة الحُمَقرَّبنَي، الحوِقاُء َواْلِح
َتديَن(، اَي بحَن اخلحِ  ُهح

ِدّينَي )امل ُداِة الحَمهح َرمنَي، اَي بحَن اهلح كح ََ يَ رَِة اَي بحَن النَُّجباِء االح
ْنحَبنَي، اَي بح  ََ طاِئِب الح الحُمَهذَّبنَي، اَي بحَن الحَغطارَِفِة االح ََ ُمَطهَّريَن َن االح

َرمنَي  كح ََ َتَجبنَي، اَي بحَن الحَقماِقَمِة االح ضارَِمِة الحُمن ح َن(، اَي بحَن اخلَح َِ رِي َُتَطهح
)امل

رَبيَن(، اَي بحَن الحُبُدوِر الحُمنريَِة، اَي بحَن السُّرُِج الحُمضيَئِة، اَي بحَن الشُّهُ  ِب الثّاِقَبِة، )األكح
ْنحُ  ََ عحالِم اّلالِئحَ اَي بحَن االح ََ ِة، اَي ِم الزّاِهَرِة، اَي بحَن السُُّبِل الحواِضَحِة، اَي بحَن االح

ُهوَرِة، اَي بحَن الحَمعاملِِ الحَمأثُورَِة، ايَ  بحنَ   بحَن الحُعُلوِم الحراِمَلِة، اَي بحَن السَُّنِن الحَمشح
هُ  ُهوَرِة(، ايَ الحُمعحِجزاِت الحَموحُجوَدِة، اَي بحَن الدَّالِئِل الحَمشح َشح

 بحَن الص ِّراِط وَدِة )امل
َتقيِم، اَي بحَن الن ََّبِأ الحَعظيِم، اَي بحَن َمنح ُهَو يف اُمِّ الحِرتاِب َلَدى هللاِ  َعِلي   الحُمسح

 َحريٌم، اَي بحَن اآلايِت َوالحبَ يِّناِت، اَي بحَن الدَّالِئِل الظّاِهراِت، اَي بحَن الحرَباهنيِ 



 بحَن لحباِهراِت، اَي بحَن اْلحَُجِج الحبالِغاِت، اَي بحَن النَِّعِم الّساِبغاِت، ايَ الحواِضحاِت ا
َرماِت، اَي بحَن يس َوالّذارايِت، اَي بحَن الطُّوِر َوالحعاِدايِت، اَي بحَن َمنح  طه َوالح ُمحح

ِ اَوح اَدحىن ُدنُ ّواً َواقحِتاابً ِمنَ  عحلى، لَيحَت ا َدَن فَ َتَدىّل َفراَن قاَب قَ وحَسنيح ََ لحَعِليِّ االح
تَ َقرَّتح ِبَك النَّوى، َبلح َايُّ اَرحض تُِقلَُّك اَوح ثَرى، اَِبَرضحوى اَوح  ِها ِشعحري اَيحَن اسح  َغريح

َلحَق َوال تُرى َوال َاْسحَُع َلَك َحسيسًا َوال  اَمح ذي طُوى، َعزيٌز َعَليَّ اَنح اََرى اخلح
َي ُدونَك( حُتيَ  ِبَك ُدوينَ الحبَ لح َْنحوى، َعزيٌز َعَليَّ اَنح )ال َِ وى َوال  حتُِيَ  ِب

وى، بِنَ فحسي اَنحتَ  ُل ِمّنا، بِنَ فحسي ِمنح ُمَغيَّبٍّ ملَح ََيح  يَناُلَك ِميّن َضجيٌج َوال َشرح
ِنيَُّة شاِئقٍّ يَ َتَمىّن، ِمنح  ن  ُمؤحمِ اَنحَت ِمنح َنزِحٍّ ما نَ زََح )يَ نحزُِح( َعّنا، بِنَ فحسي اَنحَت اُمح
 اَثيِل َوُمؤحِمَنةٍّ ذََكرا َفَحّنا، بِنَ فحسي اَنحَت ِمنح َعقيِد ِعزٍّ الُيسامى، بِنَ فحسي اَنحَت ِمنح 
يِف جَمحدٍّ ال جُيارى، بِنَ فحسي اَنحَت ِمنح ِتالِد نَِعمٍّ ال ُتضاهى، بِنَ فحسي اَنحَت ِمنح َنص

طابٍّ َاِصُف يت، َوَاىَّ خِ َشَرف ال ُيساوى، ِاىل َمىت َاحاُر فيَك اي َموحالَي َوِاىل مَ 
 فيَك َوَايَّ َْنحوى، َعزيٌز َعَليَّ اَنح اُجاَب ُدوَنَك َواَنغى، َعزيٌز َعَليَّ اَنح اَبحِرَيكَ 
َوََيحُذَلَك الحَورى، َعزيٌز َعَليَّ اَنح جَيحرَِي َعَليحَك ُدونَ ُهمح ما َجرى، َهلح ِمنح ُمعنيٍّ 

 ، َهلح َقِذَيتح ، َهلح ِمنح َجُزو ٍّ فَُاساِعَد َجَزَعهُ ِاذا َخالفَاُطيَل َمَعهُ الحَعويَل َوالحُبراءَ 
ا َعيحين َعَلى الحَقذى، َهلح اِلَيحَك اَي بحَن َاْححََد َسبيٌل فَ تُ لحق ٌ َفساَعَدهتح ى، َهلح َعنيح
َتِقُع  يَ تَِّصُل يَ وحُمنا ِمنحَك ِبِعَدةٍّ فَ َنححظى، َمىت نَرُِد َمناِهَلَك الرَِّويََّة فَ نَ رحوى، َمىت نَ ن ح

ِب ماِئَك فَ َقدح طاَل الصَّدى، َمىت نُغاديَك َونُراِوُحَك فَ ُنِقرَّ َعيحناً )فَ تَ قُ  ُر ِمنح َعذح
ِر تُرى، اََتراَن ََنُفُّ ِبكَ  ََ َوَقدح َنَشرحَت ِلواَء النَّصح وننا(، َمىت َتراَن َونَرا َُ ًي َُ  ً 

رحَض عَ  ََ ََ َوَقدح َمألحَت االح ََ َهواًَن وَ َواَنحَت اَتُمُّ الحَماَل اًل َواََذقحَت اَعحداَء ِعقاابً، دح
تَ ثَ ثحَت ُاصُ  يَن، َواجح ، َوَقطَعحَت داِبَر الحُمَتَرربِّ َقِّ وَل َواَبَ رحَت الحُعتاَة َوَجَحَدَة اْلح

الُرَربِ  ُد هلِل َربِّ الحعاَلمنَي، اَللّ ُهمَّ اَنحَت َكّشاُف ح مح  الظّاِلمنَي، َوََنحُن نَ ُقوُل اْلَح
نحيا )َوالحبَ لح  وى، َواَنحَت َربُّ االحِخَرِة َوالدُّ ََ الحَعدح تَ عحدى َفِعنحَد ااُلولی(، وى، َواِلَيحَك َاسح

َتلى، َواَرِِه َسيَِّدهُ اي َشديَد ا ََ الحُمب ح َتغيثنَي ُعبَ يحَد لحُقوى، َواَزِلح فَاَِغثح اي ِغياَث الحُمسح
َوى، َوبَ ّرِدح َغليَلُه اي سى َواْلح ََ َتوى، َوَمنح اِلَيحِه َمنح َعَلى الحَعرحِش اسح  َعنحُه بِِه االح

ََ التّائُِقوَن )الشائقون( ِاىل َولِيِّكَ  عى َوالحُمن حَتهى، اَللّ ُهمَّ َوََنحُن َعبيُد  الحُمذَكِِّر الرُّجح



َتُه لَنا ِقوامًا َوَمعاذاً، َوَجعَ  َمًة َوَمالذاً، َواََقمح َتُه لَنا ِعصح ُه لحتَ ِبَك َوبَِنِبيَِّك، َخَلقح
راماً  َعلح لِلحُمؤحِمننَي ِمّنا ِاماماً، فَ بَ لِّغحُه ِمّنا حتَِيًَّة َوَسالماً، َوزِدحَن ِبذِلَك ايَربِّ اِكح ، َواجح
مح نِعحَمَتَك بِتَ قحدُِيَك ِااّيُه اَماَمنا َحىّت  تَ َقرًّا َوُمقاماً، َواَتِح تَ َقرَُّه لَنا ُمسح  ُتورَِدَن ُمسح

مَّدٍّ َوآِل افَ َقَة الشَُّهداِء ِمنح ُخَلصاِئَك، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَُ ِجناَنَك )َجنّاِتَك( َوُمر 
رَبِ، َوَعلى اَبيِه السَّ  يِِّد ُُمَمَّدٍّ، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّدٍّ َجدِِّه َوَرُسوِلَك السَّيِِّد االَكح

ى فاِطَمةَ بِنحِت ُُمَمَّدٍّ َصلَّ  ّديَقِة الحُرربح تِِه الصِّ َغِر، َوَجدَّ هللاُ َعَليحِه َوآلِِه، َوَعلى  ىااَلصح
َوَم َواَكح  َمَل َواَََتَّ َواَدح فَ َر ما َمِن اصحطََفيحَت ِمنح آابئِِه الحبَ َرَرِة، َوَعَليحِه اَفحَضَل َواَكح ثَ َر َواَوح

ِفياِئَك َوِخيَ َرِتَك ِمنح َخلحِقَك، َوَصلِّ َعَليحِه َصالةً  ال  َصلَّيحَت َعلى َاَحدٍّ ِمنح َاصح
قَّ وَ غايََة لِ  َمِدها، اَللّ ُهمَّ َواَِقمح ِبِه اْلَح ََ اَدحِحضح َعَدِدها َوال هِنايََة ِلَمَدِدها َوال نَفاَد اِل

َننا َوب َ  ََ َوِصِل الّلُهمَّ بَ ي ح ََ َواَذحِللح بِِه اَعحداَء لِياَء َلًة ِبِه الحباِطَل َواَِدلح بِِه اَوح َنُه ُوصح ي ح
، َوَُيح تُ َؤّدى ِاىل ُمرافَ َقِة َسَلِفِه، وَ  َزهِتِمح َعلحنا ممَّنح ََيُخُذ حِبُجح ، َواَِعّنا اجح ُرُث يف ِظلِِّهمح

ِتناِب َمعحِصَيِتِه، وَ  ِتهاِد يف طاَعِتِه، َواجح ُننح َعَليحنا َعلى أَتِديَِة ُحُقوِقِه اِلَيحِه، َواالحجح امح
َرُه مانَ  ََتُه َوُدعاَءُه َوَخي ح َِتَك َوفَ وحزاً نِبِرضاُه، َوَهبح لَنا رَأَفَ َتُه َوَرْحح اُل بِِه َسَعًة ِمنح َرْحح

َعلح َصالتَنا بِِه َمقُبوَلًة، َوُذنُوبَنا ِبِه َمغحُفوَرًة، َوُدعاَءَن بِِه ُمسح  ، َواجح ََ َتجاابً ِعنحَد
ِفيًَّة، َوَحوآِئَجنا بِِه َمقحِضيَّ  َعلح اَرحزاقَنا ِبِه َمبحُسوطًَة، َوَُهُوَمنا بِِه َمرح لح اِلَيحنا ًة، َواَقحبِ َواجح

ِهكَ  ِملُ هِبَا الحَرراَمَة الحَررمِي َواق حَبلح تَ َقرُّبَنا اِلَيحَك، َوانحظُرح اِلَيحنا َنظحَرةً َرحيَمةً َنسح  ِبَوجح َترح
ِض َجدِِّه َصلَّى هللاُ َعلَ  ِقنا ِمنح َحوح ، َواسح ََ ، مُثَّ ال َتصحرِفحها َعنّا ِِبُوِد ََ يحِه َوآلِِه ِعنحَد

 نَي .ِدِه َراّيً َرِواّيً َهنيئاً سائِغاً ال َظَماَ بَ عحَدُه اي اَرحَحَم الرّاِْح ِبَرأِسِه َوبِيَ 

مّث صّل صالة الّزايرة وقد تقّدم وصفها مّث تدعو ِبا أحببت فيجاب لك ان 
 . شاء هللا تعاىل

الثّاين : ما يُزار به موالَن صاحب الزمان صلوات هللا وسالمه عليه كّل يوم 
 : هيبعد صالة الفجر و 

 اَللّ ُهمَّ بَ لِّغح َموحالَى صاِحَب الزَّماِن َصَلواُت هللِا َعَليحِه َعنح ََجيِع الحُمؤحِمننيَ 
ِلها َوَجَبِلها، حَ  رحِض َوَمغارهِِبا، َوبَ ّرِها َوحَبحرِها َوَسهح ََ يِِّهمح َوالحُمؤحِمناِت يف َمشارِِق االح



دي َوَعيّن  ََ لح ََ  زِنََة َعرحِش هللِا  ِمَن الصََّلواِت َوالتَِّحّياتِ َوَميِِّتِهمح، َوَعنح واِلِديَّ َوُو
صاُه ِكتابُُه َوَاحاَط ِبِه ِعلحُمُه، اَللّ  َتهى رِضاُه َوَعَدَد ما َاحح  ُهمَّ َوِمداَد َكِلماتِِه، َوُمن ح

َعًة يف َرقَ َبيت داً َوَعقحداً َوبَ ي ح اَللّ ُهمَّ َكما  ِايّن اَُجدُِّد لَُه يف هَذا الحيَ وحِم َويف ُكلِّ يَ وحم َعهح
َتىن هبِ  ريِف َوَفضَّلحَتىن هِبِذِه الحَفضيَلِة َوَخَصصح ِذِه النِّعحَمِة، َفَصلِّ َشرَّف حَتين هِبَذا التَّشح

ياِعِه َوالّذاّبنيَ  َعلحين ِمنح اَنحصارِِه َوَاشح  َعلى َموحالَي َوَسيِّدي صاِحِب الزَّماِن، َواجح
َتشح  َعلحين ِمَن الحُمسح َره يف َعنحُه، َواجح َر ُمرح َ َيَديحِه طائِعًا َغي ح  الصَّفِّ الَّذي َهديَن بَ نيح

َلُه يف ِكتاِبَك فَ ُقلحَت: )َصّفًا َكاَن َُّهمح بُ نحياٌن َمرحصُوٌص( َعلى طاعَ  ِتَك نَ َعتَّ اَهح
َعةٌ لَهُ يف ُعُنقي ِاىل وحِم الحِقياَمِة ي َ  َوطاَعِة َرُسوِلَك َوآلِِه َعَليحِهُم السَّالُم، اَللّ ُهمَّ هِذهِ بَ ي ح

. 

أقول : قال العالمة اجمللسي يف البحار : وجدت يف بعض الرتب القدُية بعد 
 ذلك، ويصفق بيده اليمىن على اليسرى كتصفيق البيعة .

واعلم أيضًا اَّن قد ذكرَن يف أعمال الّسرداب املقّدس زايرات أربع فهذه هي 
 ًا زايرة له )عليه السالم( يفخامسة الّزايرات يف كتابنا هذا، وقد أوردَن أيض

أاّيم اْلَُمع يف الباب االّول عند ذكر زايرات اْلجج الطّاهرين )عليهم 
 السالم(يف أاّيم االسبو  .

 . الثّالث : دعاء العهد

روي عن الّصادق )عليه السالم( انّه قال : من دعا اىل هللا تعاىل أربعني صباحاً 
ن مات قبله أخرجه هللا تعاىل من قربه هبذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإ

 وأعطاه برّل كلمة ألف حسنة وَُما عنه ألف سيّئة، وهو هذا :

ُجو  ِر الحَمسح ِر، َوُمنحزَِل اَللّ ُهمَّ َربَّ النُّوِر الحَعظيِم، َوَربَّ الحُررحِسيِّ الرَّفيِع، َوَربَّ الحَبحح
يِل َوالزَّبُوِر، َوَربَّ ال ْنح َِ َُروِر، َوُمنحزَِل الحُقرح الت َّوحراِة َواالح آِن الحَعظيِم، َوَربَّ ظِّلِّ َواْلح

َك ا اَُلَك ابِِْسِح نحِبياِء َوالحُمرحَسلنَي، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَسح ََ لحَررمِي، الحَمالِئَرِة الحُمَقرَّبنَي َواالح
اَُلكَ  ِهَك الحُمنرِي َوُملحِرَك الحَقدمِي، اي َحيُّ اي قَ يُّوُم َاسح َك الَّذي ابِ  َوبُِنوِر َوجح ْسِح



وَُّلوَن  ََ َلُح بِِه االح َك الَّذي َيصح َرُضوَن، َواِبْسِح ََ َرَقتح ِبِه السَّماواُت َواالح َاشح
يَّ اي َواالحِخُروَن، اي َحّياً قَ بحَل ُكلِّ َحيٍّّ َواي َحّياً بَ عحَد ُكلِّ َحيٍّّ َواي َحيّاً حنَي ال حَ 

ياِء، اي حح ََ لِّغح َموحالََن  َحيُّ ال اِل َه ِااّل اَنحَت، اَللّ ُهمَّ ب َ ُُمحِيَي الحَموحتى َومُميَت االح
ِرََ َصَلواُت هللِا َعَليحِه و َعلى آابئِِه الطّاهِ  ِديَّ الحقائَِم اِبَمح اِدَي الحَمهح ماَم اهلح َِ ريَن االح
ِلها َوجَ  رحِض َوَمغارهِِبا َسهح ََ ِلها بَ َعنح ََجيِع الحُمؤحِمننَي َوالحُمؤحِمناِت يف َمشارِِق االح
تِِه، َوبَ ّرِها َوحَبحرِها، َوَعيّن َوَعنح واِلَديَّ ِمَن الصََّلواِت زِنََة َعرحِش هللِا َوِمداَد َكِلما

صاُه ِعلحُمُه َوَاحاَط بِِه ِكتابُُه، اَللّ ُهمَّ ِايّن اَُجدُِّد لَُه يف َصبيَحِة يَ وح  مي هذا َوما َاحح
داً َوَعقحد ُت ِمنح ااَّيمي َعهح َعًة لَهُ يف ُعُنقي، ال َاُحوُل عَ َوما ِعشح نحها َوال اَُزوُل اً َوبَ ي ح

َعلحين ِمنح اَنحصارِِه َواَعحوانِِه َوالّذاّبنَي َعنحُه َوالحُمسارِعنَي اِلَيح  ِه يف َقضاِء اََبداً، اَللّ ُهمَّ اجح
ُمامنَي َعنحُه، َوالّساِبقنَي اِ  َُ واِمرِِه َوالح ََ َتِثلنَي اِل  ِاراَدتِِه ىلَحواِئِجِه، َوالحُممح
َنُه الحَموحُت الَّذي جَ  َ َيَديحِه، اَللّ ُهمَّ ِانح حاَل بَ يحين َوبَ ي ح َهديَن بَ نيح َتشح َعلحَتُه َعلى َوالحُمسح
ي ُمؤحَتزِراً َكَفىن شاِهراً َسيحفي جمَُ  رِجحين ِمنح قَ ربح ِضّيًا فََاخح ََ َحتحماً َمقح ّرِداً قَنايت ِعباِد

اِضِر َوالحبادي، اَللّ ُهمَّ اَِريِن الطَّلحَعَة الرَّشُمَلبِّيًا َدعحَوَة الّداع يَدَة، َوالحُغرََّة ي يف اْلح
لح فَ َرَجُه َوَسهِّلح َُمحَرَجُه، ُحلح َنِظري بَِنظحَرة مينِّ اِلَيحِه، َوَعجِّ َميَدَة، َواكح َواَوحِسعح  اْلح

دُ  َرُه َواشح َتُه، َواَنحِفذح اَمح ُلكح يب َُمَجَّ َهَجُه َواسح ، دح اَزحَرُه، َواعح َمن ح ََ ُمِر اللّ ُهمَّ ِبِه ِبالَد
قُّ : )َظَهَر الحَفساُد يف الحبَ رِّ وَ  ، فَِانََّك قُ لحَت َوقَ وحُلَك اْلَح ََ ِي ِبِه ِعباَد ِر ِبا  َوَاحح الحَبحح
ِم َكَسَبتح اَيحِدي الّناِس(، فََاظحِهِر الّلُهمَّ لَنا َولِيََّك َوابحَن بِنحِت نَِبيَِّك الحُمسَ  ّمى اِبسح
قَّ َوُُيَقِّ  ء ِمَن الحباِطِل اِااّل َمزََّقُه، َوُيُِقَّ اْلَح َعلحُه َرُسوِلَك َحىّت ال َيظحَفَر ِبَشيح َقُه، َواجح

، َوجمَُ  َرََ ُد َلُه َنِصراً َغي ح ، َوَنِصراً ِلَمنح ال جيَِ ََ َزعًا ِلَمظحُلوِم ِعباِد دِّداً ِلما اَللّ ُهمَّ َمفح
 َصلَّى راِم ِكتاِبَك، َوُمَشيِّداً ِلما َوَرَد ِمنح اَعحالِم ديِنَك َوُسَنِن نَِبيِّكَ ُعطَِّل ِمنح َاحح 

َتهُ ِمن أَبِس الحُمعحَتديَن، اَللّ  َعلحهُ اَللّ ُهمَّ ممَّنح َحصَّن ح  ُهمَّ َوُسرَّ نَِبيََّك هللاُ َعَليحِه َوآلِِه، َواجح
ِترانَ َتنا   َوتِِه،يَِتِه َوَمنح تَِبَعُه َعلى َدعح ُُمَمَّدًا َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه ِبُرؤح  َوارحَحِم اسح

لح لَنا ظُهُ  مَِّة حِبُُضورِِه، َوَعجِّ َُ ِشفح هِذِه الحُغمََّة َعنح هِذِه االح ورَُه، بَ عحَدُه، اَللّ ُهمَّ اكح
َتِ َك ي ا اَرحَحَم الرّاِْح  نَُه بَعيداً َونَراُه َقريباً، ِبَرْحح   .نيَ اِن َُّهمح يَ َروح



لحَعَجَل اَ  مّث تضرب على فخذَ االُين بيدَ ثالث مرّات وتقول كّل مرّة :
 . الحَعَجَل اي َموحالَى اي صاِحَب الزَّمانِ 

الرّابع : قال الّسيد ابن طاووس : فاذا أردت االنصراف من حرمه الّشريف 
 فُعد اىل الّسرداب املنيف وصّل فيه ما شئت ، مّث قم مستقبل القبلة وُقل

كثرياً   وأورد الّدعاء بتمامه ، مّث قال : مّث ادُ  هللا اَللّ ُهمَّ ادحَفعح َعنح َولِيِّكَ  :
 وانصرف مسعوداً إن شاء هللا تعاىل .

أقول : هذا الدعاء قد رواه الّشيخ يف املصباح عن الّرضا )عليه السالم( يف 
. قال  الّشيخ خالل أعمال يوم اْلمعة وَنن أيضاً سنروي الّدعاء طبقاً لرواية

: روى يونس بن عبد الّرْحن عن الّرضا صلوات هللا عليه انّه كان َيمر ابلّدعاء 
 لصاحب االمر )عليه السالم( هبذا الّدعاء :

 َعنحَك اَللّ ُهمَّ ادحَفعح َعنح َولِيَِّك َوَخليَفِتَك َوُحجَِّتَك َعلى َخلحِقَك َوِلساِنَك الحُمَعربِِّ 
َمِتكَ  ، اْلحَ الّناِطِق حِبِرح ََ ََ َعلى ِعباِد جاِح ، َوَعيحِنَك الّناِظَرِة ابِِذحِنَك، َوشاِهِد حح

ُه ِمنح َشرِّ ََجيِع ما َخَلقحَت َوبَ رَأَت  ، َواَِعذح ََ جماِهِد الحعاِئِذ ِبَك الحعاِبِد ِعنحَد َُ الح
َ َيَديحِه َوِمنح َخلحِفِه َوَعنح ُيَ  َفظحُه ِمنح بَ نيح يِنِه َوَعنح ُِشالِِه َواَنحَشأَت َوَصوَّرحَت، َواحح
فَ  ِظَك الَّذي ال َيضيُع َمنح َحِفظحَتهُ ِبِه، َواحح ظح فيهِ َرسُوَلَك َوِمنح فَ وحِقِه َوِمنح حَتحِتِه حِبِفح

َعلحُه يف َوديَعِتَك الَّيت ال َتضيُع، َويف َجواِرََ  َوآابِءِه اَِئمََّتَك َوَدعائَِم ديِنَك، َواجح
َهُر، َوآِمنحُه اِبَماِنَك الحوَ الَّذي ال َُيحَفُر، َويف مَ  ََ الَّذي ال يُ قح ثيِق الَّذي نحِعَك َوِعزِّ

َعلحُه يف َكَنِفَك الَّذي ال يُراُم َمنح كاَن فيِه، َوانح  َتُه ِبِه، َواجح ُصرحُه ال َُيحَذُل َمنح آَمن ح
ََ الحغاِلِب، َوقَ ّوِِه ِبُقوَِّتَك، هُ ِِبُنحِد ِرََ الحَعزيِز، َواَيِّدح اَرحِدفحهُ ِبالِئَرِتَك، َوواِل َمنح وَ  بَِنصح

صيَنَة َوُحفَُّه اِبلحَمالِئَرِة َحّفاً، اَل ُه ِدرحَعَك اْلَح لّ ُهمَّ واالِه َوعاِد َمنح عاداُه، َواَلحِبسح
َوحَر، َواَظحِهرح بِِه الحعَ  َعبح ِبِه الصَّدحَ ، َوارحُتقح بِِه الحَفتحَق، َواَِمتح بِِه اْلح َل، َوَزيِّ اشح نح دح
َر، َوانحُصرحُه اِبلرُّعحِب، َوقَ وِّ َنِصريهِ  ُه اِبلنَّصح رحَض، َواَيِّدح ََ ُذلح ِبطُوِل بَقائِِه االح ، َواخح
رِ  ِدمح َمنح َنَصَب لَُه، َوَدمِّرح ِمنح َغشَُّه، َواق حُتلح بِِه َجباِبرََة الحُرفح  َوَعَمَدُه خاِذليِه، َوَدمح

نَِّة َوُمَقّوِيََة الحباِطِل، الضَّالَلِة َوشارَِعَة الحِبدَِ  َومُميَتَة السُّ  َوَدعاِئَمُه، َواقحِصمح بِِه ُرُؤوسَ 



َبّاريَن، َوأَبحِر بِِه الحراِفريَن َوَجيَع الحُملحِحديَن يف َمشارِِق االح  رحِض َوَذلِّلح ِبِه اْلح ََ
ِلها َوَجَبِلها، َحىّت ال َتدََ  ِمن ح  مح َداّيراً َوال تَ بحِقَى هَلُمح هُ َوَمغارهِِبا َوبَ ّرِها َوحَبحرِها َوَسهح

، َواَِعزَّ ِبِه الحُمؤحِمننَي وَ  ََ ُهمح ِعباَد ِف ِمن ح ََ َواشح ُهمح ِبالَد رح ِمن ح ِي آثراً، اَللّ ُهمَّ َطهِّ َاحح
ِم النَِّبّينَي، َوَجدِّدح بِِه َما امحَتحى ِمنح ديِنكَ  ، َوبُدَِّل ِبِه ُسَنَن الحُمرحَسلنَي، َوداِرَس ُحرح

ِمَك، َحىّت تُعيَد ديَنَك ِبِه َوَعلى َيَديحِه َجديداً َغّضاً َُمحضاً َصحيحاً المِ   نح ُحرح
َوحِر، َوُتطحِفَئ بِ  لِِه ظَُلَم اْلح َعَة َمَعُه، َوَحىّت تُنرَي ِبَعدح ِر، ِعَوَج فيِه َوال ِبدح ِه نرياَن الحُرفح

ِل،  قِّ َوجَمحُهوَل الحَعدح ََ الَّ َوتُوِضَح بِِه َمعاِقَد اْلَح َتهُ لِنَ فحِسَك، فَِانَّهُ َعبحُد َلصح َتخح ذِي اسح
نُوِب َوبَ رَّأَتُه ِمَن الحُعيُوِب، وَ  َتُه ِمَن الذُّ َتُه َعلى َغيحِبَك، َوَعَصمح َطهَّرحَتُه ِمَن َواصحطََفي ح
َهُد لَُه يَ وحَم الحِقياَمةِ  َتُه ِمَن الدََّنِس، اَللّ ُهمَّ فَِاَّن َنشح ِس، َوَسلَّمح يَ وحَم ُحُلوِل وَ  الّرِجح

ِنبح َذنحبًا َوال اَتى حُوابً، َوملَح يَ رحَتِربح َمعحِصَيًة، َوملَح ُيضَ  يِّعح َلَك الطّامَِّة اَنَُّه ملَح يُذح
ح َلَك َشر  ِتكح َلَك ُحرحَمًة، َوملَح يُ َبدِّلح َلَك َفريَضًة، َوملَح يُ َغريِّ يَعًة، َواَنَُّه طاَعًة، َوملَح يَ هح

ادِي الحمُ  ، اَللّ ُهمَّ اَعحِطهِ اهلح َتدِي الطّاِهُر التَِّقيُّ النَِّقيُّ الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ ِلِه هح ِسِه َواَهح  يف نَ فح
َنُه، َوَتُسرُّ بِ  َسهُ َوََتحَمُع لَهُ ُملحَك َوَوَلِدِه َوُذرِّيَِّتِه َواُمَِّتِه َوََجيِع َرِعيَِّتِه ما تُِقرُّ بِِه َعي ح ِه نَ فح

َلراِت كُ  مَ الحُممح ُه َعلى ُكلِّ لِّها َقريِبها َوبَعيِدها َوَعزيزِها َوَذليِلها، َحىّت َُتحرَِي ُحرح
ُلكح بِنا َعلى َيَديحِه ِمنحهاَج اهلحُ  م، َوتَ غحِلَب حِبَقِِّه ُكلَّ ابِطل، اَللّ ُهمَّ اسح دى ُحرح

َطى الَّىت يَ رحِجُع اِلَي حهَ  َُمجََّة الحُعظحمى، َوالطَّريَقَة الحُوسح ََ الحغال، َويَ لحَحُق هِبَا  اَوالح
ُننح َعَليحنا ِبُت َعلحنا الّتال، َوقَ وَِّن َعلى طاَعِتِه، َوثَ بِّتحنا َعلى ُمشايَ َعِتِه، َوامح ابَ َعِتِه، َواجح
ََ ِبُناَصَحِتهِ  رِِه الّصاِبريَن َمَعُه الطّالِبنَي ِرضا ، َحىّت حَتحُشَرَن يف ِحزحِبِه الحَقّوامنَي اِبَمح

َعلح ذِلكَ يَ وحَم الح   لَنا خاِلصاً ِقياَمِة يف اَنحصارِِه َواَعحوانِِه َوُمَقّوِيَِة ُسلحطانِِه، اَللّ ُهمَّ َواجح
، َوال َنطحُلبَ  َرََ َهة َورايء َوُْسحَعة، َحىّت ال نَ عحَتِمَد ِبِه َغي ح ِبِه ِااّل  ِمنح ُكلِّ َشكٍّّ َوُشب ح

َهَك، َوَحىّت حتُِلَّنا َُمَلَُّه َوََتحعَ  َنَِّة َمَعُه، َواَعِ َوجح َن ِمَن السَّاحَمِة َوالحَرَسِل َلنا يف اْلح ذح
َر َولِيَِّك، وَ  َتِصُر ِبِه ِلديِنَك َوتُِعزُّ ِبِه َنصح َعلحنا ممَّنح تَ ن ح َرِة، َواجح تَ بحِدلح بِنا َوالحَفت ح ال َتسح

ِتبحداَلَك بِنا َغي حَرَن َعَليحَك َيسرٌي َوُهَو َعلَ  َرَن فَِانَّ اسح نا َكثرٌي، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى يح َغي ح
، َواَِعزَّ نَ  ِئمَِّة ِمنح بَ عحِدِه، َوبَ لِّغحُهمح آماهَلُمح، َوزِدح يف آجاهِلِمح ََ ِدِه، َواالح َرُهمح، ُوالِة َعهح صح
َعلحنا هلَُ  ، َوثَ بِّتح َدعائَِمُهمح، َواجح ِرََ هَلُمح َت اِلَيحِهمح ِمنح اَمح َندح اَعحواَنً  مح َوَتَِّمح هَلُمح ما اَسح



 ََ ، َوَعلى ديِنَك اَنحصاراً، فَِان َُّهمح َمعاِدُن َكِلماِتَك، َوُخزّاُن ِعلحِمَك، َواَرحكاُن تَ وححيِد
َوُتَك ِمنح َخلحِقَك،  ، َوَصفح ََ ، َوخاِلَصُتَك ِمنح ِعباِد ِرََ َوَدعائُِم ديِنَك، َوُوالُة اَمح

َوةُ  لِياِئَك، َوَصفح ََ َوَسالِئُل اَوح لِياُؤ َةُ هللِا اَوحالِد نَِبيَِّك َوالسَّالُم عَ  َواَوح َليحِه َوَعَليحِهمح َوَرْحح
 َوبَ رَكاتُُه .

 فصلٌ 

 : في الّزيارات الجامعة وما يدعى به عقيب الّزيارات وذكر الّصلوات على الحجج الّطاهرين

 : وُيتوي على عّدة مقامات 

في الّزيارات الجامعة :وهي ما يُزار به كّل إمام من األئمة  المقام األّول :
 )عليهم السالم( وهي عديدة ونحن نكتفي بذكر بعضها :

الّزايرة األوىل : روى الّصدوق يف كتاب من ال ُيضره الفقيه أنّه سئل الّرضا 
)عليه السالم( عن إتيان أيب اْلسن موسى )عليه السالم( قال : صّلوا يف 

حوله وجيزي يف املواِضع كّلها )أي جيزي يف زايرة كّل من األئمة أو املساجد 
يف مطلق املزارات الّشريفة املقّدسة كمراقد األنبياء وسائر األوصياء )عليهم 

 السالم( كما هو الظّاهر( أن تقول :

ِفيائِِه، اَلسَّالُم َعلى اَُمناِء هللِا َوَاحِ  لِياَء هللِا َوَاصح ائِِه، اَلسَّالُم َعلى بّ اَلسَّالُم َعلى اَوح
ِر  اَنحصاِر هللِا َوُخَلفائِِه، اَلسَّالُم َعلى َُمالِّ َمعحرَِفِة هللِا، اَلسَّالُم َعلى َمساِكنِ  ذِكح
ِيِه، اَلسَّالُم َعَلى الدُّعاِة ِاىَل هللِا، اَ  ِر هللِا َونَ هح لسَّالُم هللِا، اَلسَّالُم َعلى ُمظحِهرى اَمح

َتِقرّ  ُمحِلصنَي ىف طاَعةِ َعَلى الحُمسح َُ  هللِا، يَن ىف َمرحضاِت هللِا، اَلسَّالُم َعَلى الح
ِدالِّء َعَلى هللِا، اَلسَّالُم َعَلى الَّذيَن َمنح واالُهمح فَ َقدح واىَل هللاَ  ََ ، اَلسَّالُم َعَلى االح

ِهَلُهمح فَ َقدح جَ َوَمنح عاداُهمح فَ َقدح عاَدى هللِا، َوَمنح َعَرفَ ُهمح فَ َقدح َعَرَف هللَا، َوَمنح 
ُهمح فَ قَ  دح َُتَّلى ِمَن َجِهَل هللَا، َوَمِن اعحَتَصَم هِبِمح فَ َقِد اعحَتَصَم اِبهلِل، َوَمنح َُتَّلى ِمن ح

ُتمح، َوَحرحٌب ِلَمنح حاَرب حُتمح، مُ  ِهُد هللَا َاىّن ِسلحٌم ِلَمنح ساَلمح ؤحِمٌن هللِا َعزََّوَجلَّ، َواُشح



، َلَعَن هللُا َعدُ ِبِسرُِّكمح َوَعالنَِيتِ  ، ُمَفوٌِّض ىف ذِلَك ُكلِِّه اِلَيحُرمح وَّ آِل ُُمَمَّدٍّ ِمَن ُرمح
ُهمح، َوَصلَّى هللاُ َعلى ُُمَمَّدٍّ َوآلِِه . نحِس َواَب حرَأُ ِاىَل هللِا ِمن ح َِ نِّ َواالح  اْلِح

وهذه الّزايرة موجودة يف الرايف والّتهذيب وكامل الّزايرة، وقد ورد بعد هذه 
 . ايرة يف َجيع مصادرهاالزّ 

إّن هذا )أي القول واملراد به هذه الّزايرة( جيزي يف الّزايرات كّلها، وترثر من 
الّصالة على ُمّمدٍّ وآله وتسّمي واحدًا واحدًا أبْسائهم وتربأ من أعدائهم ، 

 وُترّي ما شئت من الّدعاء لنفسك واملؤمنني واملؤمنات .

جزء الّرواية ومن كالم املعصوم )عليه السالم(  أقول : هذه التتّمة على الظّاهر
ولرن حىّت لو فرضناها خارجة عن الّرواية وقلنا اهّنا من كالم بعض احملّدثني 
فنحن مطمئّنون أبّن الّزايرة جامعة، فاألعاظم من مشايخ اْلديث قد ارأتوا 

 ابب يفطبقاً ملا يدّل عليه مفتتح اْلديث اهّنا َتزي يف كافّة املشاهد فرووها 
الّزايرات اْلامعة، والّتعابري الواردة يف الّزايرة هي أيضاً كاّفة من الّصفات اْلامعة 
اليت ال ُتّص بعضًا دون بعض ، فمن املناسب أن يُزار هبا يف َجيع املشاهد 
حىّت مشاهد األنبياء واألوصياء )عليهم السالم( كما أوردها َجع من العلماء 

وقد أمر يف ذيل الّرواية ابلّصالة على ُمّمدٍّ وآله  ملشهد يونس )عليه السالم(
واحداً واحداً ، فمن املناسب لذلك جّداً قراءة الّصالة املنسوبة اىل أيب اْلسن 

 الّضرّاب اليت مضت يف أعمال يوم اْلمعة .

الّزايرة الثّانية : روى الّصدوق أيضاً يف الفقيه والعيون عن موسى بن عبد هللا 
 ال لإلمام علّي الّنقي )عليه السالم( : عّلمين اي ابن رسول هللاالّنخعي انّه ق

صلى هللا عليه وآله وسلم( قواًل أقوله بليغاً كاماًل إذا ُزرت واحدًا منرم ، )
َهُد اَنح  : فقال : إذا صرت اىل الباب فقف واشهد الّشهادتني أي ُقل َاشح

َدُه ال َشريَك َلُه، وَ  َهُد اَنَّ ُُمَمَّداً َصلَّى هللاُ ال اِل َه ِاالَّ هللاُ َوحح  َعَليحِه َوآلِِه َعبحُدُه َاشح
بَ ُر اَ وأنت على ُغسل ، فاذا دخلت ورأيت القرب فقف وُقل : َوَرُسولُُه  هلُل اَكح



ثالثني مرّة ، مثّ امِش قليالً وعليك الّسرينة والوقار وقارب بني خطاَ مثّ قف 
ة َتام مائة دُن من القرب وكرّب هللا أربعني مرّ وكرّب هللا عّز وجّل ثالثني مرّة ، مّث ا

تربرية ، ولعّل الوجه يف االمر هبذه الّتربريات هو االحِتاز عّما قد تورثه أمثال 
هذه العباير الواردة يف الّزايرة من الغُلّو أو الغفلة عن عظمة هللا سبحانه وتعاىل 

 ُقل : فالطّبا  مائلة اىل الغلّو أو غري ذلك من الوجوه ، مثّ 

َل بَ يحِت الن ُّبُ وَِّة، َوَموحِضَع الّرِسالَِة، َوُُمحتَ َلَف الحَمالئِ  ِبَ  اَلسَّالمُ َعَليحُرمح اي اَهح َرِة، َوَمهح
ِلحِم، َوُاُصوَل الحَرَرِم، َوق تَ َهى اْلح َِة، َوُخزّاَن الحِعلحِم، َوُمن ح ِى، َوَمعحِدَن الرَّْحح اَدَة الحَوحح

لِياَء  َمِم، َواَوح َُ ياِر، َوساَسَة الحِعباالح خح ََ بحراِر، َوَدعائَِم االح ََ اِد، النَِّعِم، َوَعناِصَر االح
ِن، َوُساللََة النَِّبّينَي،  َواَرحكاَن الحِبالِد، َواَبحواَب االحُياِن، َواَُمناَء الرَّْحح

َوةَ  َرَة ِخيَ َرِة َربِّ الحعاَلمنَي َوَرْححَُة هللِا َوب َ  َوَصفح كاتُُه، اَلسَّالُم َعلى َر الحُمرحَسلنَي، َوِعت ح
ُدى، َوَمصابيِح الدُّجى، َواَعحالِم التُّقى، َوَذِوى النُّهى، َواُوىِل  جى،  اَِئمَِّة اهلح اْلِح

عحلى، َوالدَّعحَوِة اْلحُسحىن، َوُحَججِ  ََ نحِبياِء، َوالحَمَثِل االح ََ ِف الحَورى، َوَوَرثَِة االح  وََكهح
نحيا َواالحخِ  ِل الدُّ وىل َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّ هللِا َعلى اَهح َُ الُم َعلى َُمالِّ َرِة َواالح

َمِة هللِا، َوَحَفظَِة ِسرِّ هللِا، وَ  َْحََلِة  َمعحرَِفِة هللِا، َوَمساِكِن بَ رََكِة هللِا، َوَمعاِدِن ِحرح
ِصياِء َنىبِّ هللِا، َوُذرِّيَِّة َرُسوِل هللِا َصلَّى هللاُ   َعَليحِه َوآلِِه َوَرْححَُة هللِا ِكتاِب هللِا، َواَوح

ِدالِّء َعلى َمرحضاِت هللِا، َوالحُمسح  ََ َتِقرّيَن َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلى الدُّعاةِ ِاىَل هللِا، َواالح
ُمحِلصنَي ف ى تَ وححيِد هللِا، َوالح  َُ ِر هللِا، َوالّتاّمنَي ىف َُمَبَِّة هللِا، َوالح ُمظحِهريَن ىف اَمح

مح  ََ ِبُقونَهُ اِبلحَقوحِل َوُهمح اِل َرمنَي الَّذيَن ال َيسح ِيِه، َوِعباِدهِ الحُمرح رِهِ يَ عحَمُلوَن ِر هللاِ َونَ هح  اِبَمح
ُداِة، َوالّساَدةِ  ِئمَِّة الدُّعاِة، َوالحقاَدةِ اهلح ََ َةُ هللاِ َوبَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلى االح  الحُوالِة، َوَرْحح

ُماِة، وَ  ِر، َوبَِقيَِّة هللاِ َوِخيَ َرتِِه َوِحزح َوالّذاَدِة اْلح مح ََ ِر َواُوىِل االح ِل الذِّكح َبِة ِعلحِمِه اَهح ِبِه َوَعي ح
َهُد اَنح ال اِل هَ  ِتِه َوِصراِطِه َونُورِِه َوبُ رحهانِِه َوَرْححَةُ هللِا َوبَ رَكاتُُه، َاشح َدُه َوُحجَّ  ِاالَّ هللاُ َوحح

ِسِه َوَشِهَدتح َلُه َمالِئَرُتهُ َواُوُلو اال َشريَك َلُه َكما َشِهَد هللاُ  لحِعلحِم ِمنح َخلحِقِه، لِنَ فح
َتَجُب، َوَرُسولُ  َهُد اَنَّ ُُمَمَّدًا َعبحُدُه الحُمن ح ريُم، َوَاشح ُه ال اِل َه ِااّل ُهَو الحَعزِيُز اْلَح

قِّ لُِيظحِهَرهُ َعَلى الدِّي ُدى َوديِن اْلَح رُِكوَن، نِ الحُمرحَتضى، اَرحَسَلهُ اِبهلح  ُكلِِّه َوَلوح َكرِهَ الحُمشح
ِديُّوَن الحَمعحُصوُموَن الحُمَررَُّموَن الحُمَقرَّبُ  ِئمَُّة الرّاِشُدوَن الح َمهح ََ َهُد اَنَُّرُم االح وَن َوَاشح



َطَفوحَن الحُمطيُعوَن هلِل، الحَقّواُموَن اِبَمحرِِه، الحعاِملُ  راَدتِِه، وَن ابِِ الحُمت َُّقوَن الّصاِدُقوَن الحُمصح
تارَُكمح لِ  َتباُكمح الحفائُِزوَن ِبَرراَمِتِه، اصحطَفاُكمح ِبِعلحِمِه، َوارحَتضاُكمح لَِغيحِبِه، َواخح ِسرِِّه، َواجح
َرتِِه، َواََعزَُّكمح هِبُداُه، َوَخصَُّرمح بِبُ رحهانِِه، َوان حَتَجَبُرمح لُِنورِِه، َواَيَّ  دَُكمح ِبُروِحِه، ِبُقدح

َحَفظًَة ِلِسرِِّه،  ُخَلفاءَ ىف اَرحِضِه، َوُحَججاً َعلى بَرِيَِّتِه، َواَنحصاراً ِلديِنِه، وَ  َوَرِضَيُرمح 
ِيِه، َواَرحكاًَن لِتَ وححي َمِتِه، َوَتراَِجًَة ِلَوحح تَ وحَدعًا ِْلِرح ِدِه، َوُشَهداَء َوَخَزنًَة لِِعلحِمِه، َوُمسح

اِطِه، َعَصَمُرُم رًا ىف ِبالِدِه، َواَِدالَّء َعلى ِصر َعلى َخلحِقِه، َواَعحالمًا لِِعباِدِه، َوَمنا
َنِس، َواَذحَهَب عَ  هللُا ِمَن الزََّلِل، َوآَمَنُرمح ِمنَ  ِ، َوطَهَّرَُكمح ِمَن الدَّ ََ َس الحِف نحُرُم الّرِجح

َُتح َكرَ  بَ رحَُتح َشأحنَُه، َوجَمَّدح ُتمح َجالَلُه، َواَكح َرُه، مَ َوَطهَّرَُكمح َتطحهرياً، فَ َعظَّمح ُتمح ذِكح ُه، َواََدمح
رِّ َوالحعَ  ُتمح َلُه ىِف السِّ َد طاَعِتِه، َوَنَصحح ُتمح َعقح َرمح َُتح ميثاَقُه، َوَاحح النَِيِة، َوَدَعوحَُتح َووَكَّدح

َسَنِة، َوَبَذلحُتمح اَن حُفَسُرمح ىف َمرحضاتِ  َمِة َوالحَموحِعظَِة اْلَح رح  ِه، َوَصبَ رحَُتح ِاىل َسبيِلِه اِبْلِح
ُتُم الزَّكاَة، َواََمرحَُتح اِبلح  ُتُم الصَّالَة، َوآتَ ي ح َمعحُروِف، َعلى ما َاصاَبُرمح ىف َجنحِبِه، َواََقمح
ُتمح َدعحَوتَ  َُتح ىِف هللِا َحقَّ ِجهاِدِه َحىّت اَعحَلن ح ُتمح َعِن الحُمنحَرِر، َوجاَهدح ُتمح َونَ َهي ح ُه، َوبَ ي َّن ح

ُتمح ُحُدودَ  ُتمح سُ َفراِئَضُه، َواََقمح راِمِه، َوَسنَ ن ح ن ََّتُه، َوِصرحَُتح ىف ُه، َوَنَشرحَُتح َشراِيَع َاحح
ق حُتمح ِمنح ُرُسِلِه َمنح َمضى، ُتمح لَُه الحَقضاَء، َوَصدَّ  ذِلَك ِمنحُه ِاىَل الّرِضا، َوَسلَّمح

ُر ىف َحقُِّرمح  قُّ ز  فَالرّاِغُب َعنحُرمح مارٌِق، َوالالّزُِم َلُرمح الِحٌق، َوالحُمَقصِّ اِهٌق، َواْلَح
ُلُه َوَمعحِدنُُه، َومرياُث الن ُّبُ وَِّة ِعنح  ، َوِاايُب َمَعُرمح َوفيُرمح َوِمنحُرمح َواِلَيحُرمح َواَن حُتمح اَهح دَُكمح

طاِب ِعنحدَُكمح، َوآايُت هللِا َلدَ  َلحِق اِلَيحُرمح، َوِحسابُ ُهمح َعَليحُرمح، َوَفصحُل اخلِح يحُرمح، اخلح
رُُه اِلَيحُرمح، َمنح واالُكمح فَ قَ َوَعزاِئُمُه  ، َواَمح ، َونُورُُه َوبُ رحهانُُه ِعنحدَُكمح دح واىَل هللَا، فيُرمح

َقدح َوَمنح عاداُكمح فَ َقدح عاَد هللَا، َو َمنح َاَحبَُّرمح فَ َقدح َاَحبَّ هللَا، َوَمنح اَب حَغَضُرمح ف َ 
َوُم، َوُشَهداءُ َصَم اِبهلِل، اَن حُتُم ااَب حَغَض هللَا، َوَمِن اعحَتَصَم ِبُرمح فَ َقِد اعحتَ  ق ح ََ راُط االح لصِّ

ُمحُزونَُة، َواالح  ََ مانَُة داِر الحَفناِء، َوُشَفعاءُ داِر الحَبقاِء، َوالرَّْححَةُ الحَموحُصولَُة، َواالحيَةُ الح ََ
َتلى ِبِه النّاُس، َمنح ااتُكمح َْنا، َوَمنح ملَح َيَ  ُمحُفوظَُة، َوالحباُب الحُمب ح َُ ِتُرمح َهَلَك، الح
رِ  ُعوَن، َوَعَليحِه َتُدلُّوَن، َوبِِه تُ ؤحِمُنوَن، َولَهُ ُتَسلُِّموَن، َواِبَمح ِه تَ عحَمُلوَن، َوِاىل ِاىَل هللِا َتدح

، َوَهَلَك َمنح عاداُكمح، وَ  خاَب َسبيِلهِ تُ رحِشُدوَن، َوِبَقوحلِهِ حَتحُرُموَن، َسَعَد َمنح واالُكمح
، َوفاَز َمنح ََتَسََّك ِبُرمح، َواَِمَن َمنح َْلَاَ اِلَ َمنح َجَحدَُكمح، وَ  يحُرمح، َضلَّ َمنح فارََقُرمح



َنَُّة َمأواُه، وَ  ، َمِن ات َّبَ َعُرمح فَاْلح ، َوُهِدَى َمِن اعحَتَصَم ِبُرمح َمنح َوَسِلَم َمنح َصدََّقُرمح
، َوَمنح َردَّ حاَرَبُرمح مُ  خاَلَفُرمح فَالّناُر َمثحوايُه، َوَمنح َجَحدَُكمح كاِفٌر، َوَمنح  ِرٌَ شح

َهُد اَنَّ هذا ساِبٌق َلُرمح فيما َمضى، َوج حيِم، َاشح َفِل َدرحَ ِمَن اْلَح ارٍّ َعَليحُرمح ىف َاسح
عحُضها َلُرمح فيما بَِقَى، َواَنَّ اَرحواَحُرمح َونُورَُكمح َوطينَ َتُرمح واِحَدٌة، طاَبتح َوَطُهَرتح ب َ 

َعَليحنا ِبُرمح،  هللُا اَنحوارًا َفَجَعَلُرمح ِبَعرحِشِه ُُمحِدقنَي َحىّت َمنَّ  ِمنح بَ عحض، َخَلَقُرمُ 
ُُه، َوَجَعَل َصَلو  اتِنا َعَليحُرمح َفَجَعَلُرمح ىف بُ ُيوت اَِذَن هللُا اَنح تُ رحَفَع َويُذحَكَر فيَها اْسح

 ََ نا، َوتَ زحِكَيًة لَنا، وََكّفارًَة ن حُفسِ َوما َخصَّنا ِبِه ِمنح ِواليَِتُرمح طيباً خِلَلحِقنا، َوَطهاَرًة اِل
، َوَمعحُروفنَي بَِتصحديِقنا ِااّيكُ  ِلُرمح ، فَ بَ َلَغ هللاُ ِلُذنُوبِنا، َفُرّنا ِعنحَدُه ُمَسلِّمنَي ِبَفضح مح

َرَف َُمَلِّ الحُمَررَّمنَي، َواَعحلى َمنازِِل الحُمَقرَّبنَي، َواَرحَفَع َدَرجاِت الحُمرح  نَي، َسلِبُرمح َاشح
ِبُقهُ ساِبٌق، َوال َيطحَمعُ   ىف ِادحراِكِه َحيحُث ال يَ لحَحُقهُ الِحٌق، َوال يَ ُفوقُهُ فاِئٌق، َوال َيسح

ال طاِمٌع، َحىّت ال يَ بحقى َمَلٌك ُمَقرٌَّب، َوال َنىب  ُمرحَسٌل، َوال ِصّديٌق َوال َشهيٌد، وَ 
اِلٌح، َوالَجّباٌر ُمؤحِمٌن صاِلٌح، َوال ِفاِجٌر طعاملٌ َوال جاِهٌل، َوال َدىِن  َوال فاِضٌل، َوال 

َ ذِلَك َشهيٌد ِااّل َعرَّفَ ُهمح َجالَلةَ   َعنيٌد، َوال َشيحطاٌن َمريٌد، َوال َخلحٌق فيما بَ نيح
، َوثَب َق َمقاِعدُِكمح ، َوِعَظَم َخطَرُِكمح، وَِكبَ َر َشأِنُرمح َوََتاَم نُورُِكمح، َوِصدح رُِكمح اَت اَمح

، َوَشَرَف َُمَلُِّرمح َوَمنحزِلَِتُرمح ِعنحَدُه، وََكراَمَتُرمح َعَليحِه، َوخاصََّترُ َمقاِمرُ  مح َلَديحِه، مح
ِهُد هللاَ  َرتى اُشح لى َوماىل َواُسح ِهدُُكمح َوقُ رحَب َمنحزِلَِتُرمح ِمنحُه ،ابَِّب اَن حُتمح َواُّمى َواَهح  َواُشح

ُتمح ِبهِ  تَ بحِصٌر ِبَشأِنُرمح ، كاِفٌر بَ َعُدوُِّكمح َوِبا َكَفرحَُتح بِ َاىّن ُمؤحِمٌن ِبُرمح َوِبا آَمن ح ِه، ُمسح
عحداِئُرمح َوُمعادٍّ  ََ ، ُمبحِغٌض اِل لِياِئُرمح وح ََ َوِبَضالَلِة َمنح خاَلَفُرمح، ُموالٍّ َلُرمح َواِل

تُ  ، ُمبحِطٌل ِلما مح هَلُمح، ِسلحٌم ِلَمنح ساَلَمُرمح، َوَحرحٌب ِلَمنح حاَرَبُرمح، ُُمَقٌِّق ِلما َحقَّقح
، ُُمحَتِمٌل لِِعلحِمُرمح  ِلُرمح ، ُمِقر  ِبَفضح ، ُُمحَتِجٌب اَبحطَلحُتمح، ُمطيٌع َلُرمح، عاِرٌف حِبَقُِّرمح

َتِظٌر الِ  ، ُمن ح َعِتُرمح ، ُمعحَِتٌِف ِبُرمح، ُمؤحِمٌن ابِِايِبُرمح، ُمَصدٌِّق ِبَرجح رُِكمح، ِبِذمَِّتُرمح مح ََ
لَِترُ  َتجرٌي ِبُرمح، ز ُمرحَتِقٌب ِلَدوح ائٌِر َلُرمح، الئٌِذ مح، آِخٌذ ِبَقوحِلُرمح، عاِمٌل اِبَمحرُِكمح، ُمسح

ِفٌع ِاىَل هللِا َعزََّوَجلَّ ِبُرمح، َوُمتَ َقرٌِّب ِبُرمح اِلَ  َتشح يحِه، َوُمَقدُِّمُرمح عاِئٌذ ِبُقُبورُِكمح، ُمسح
وال ِسرُِّكمح َوَعالنَِيِتُرمح َواُُمورى ُمؤحِمٌن بِ  اَماَم طَِلَبىت َوَحواِئجى َوِاراَدتى ىف ُكلِّ َاحح

، َوُمَفوٌِّض ىف ذِلَك ُكلِِّه اِلَيحُرمح َوُمسَ  لٌِّم فيِه َوشاِهدُِكمح َوغائِِبُرمح َواَوَِّلُرمح َوآِخرُِكمح



ٌة َحىّت  َرتى َلُرمح ُمَعدَّ ، َوقَ لحىب َلُرمح ُمَسلٌِّم، َورَأىي َلُرمح تَ َبٌع، َوُنصح ّيَ هللاُ ُُيح  َمَعُرمح
لِِه، َوُُيَرَِّنُرمح ىف  اَرحِضِه، َفَمَعُرمح َتعاىل ديَنهُ ِبُرمح، َويَ ُردَُّكمح ىف ااَّيِمِه، َويُظحِهرَُكمح لَِعدح

، آَمنحُت ِبُرمح َوتَ َولَّيحُت آِخرَُكمح ِبا تَ َولَّيحُت ِبِه اَوَّلَ  ُرمح، َوبَرِئحُت َمَعُرمح ال َمَع َغريحُِكمح
ِبحِت َوالطّاُغوِت َوالشَّياطنِي َوِحزح ِاىَل هللِا عَ  هِبُِم زََّوَجلَّ ِمنح اَعحداِئُرمح َوِمَن اْلح

، َوالحغاِصبنَي الِ  ، َوالحمارِقنَي ِمنح ِواليَِتُرمح اِحديَن ِْلَقُِّرمح رحِثُرُم الظّاِلمنَي َلُرُم، اْلح َِ
مح وَُكلِّ ُمطا ٍّ ِسواُكمح، ُدوَنرُ  الّشاّكنَي فيُرُم الحُمنحَحرِفنَي َعنحُرمح، َوِمنح ُكلِّ َوليَجةٍّ 

ُعوَن ِاىَل النّاِر، فَ ثَ ب ََّتىِنَ هللاُ اََبداً ما َحييُت َعلى ِئمَِّة الَّذيَن َيدح ََ ُمواالِتُرمح  َوِمَن االح
، َوَجَعَلىن مِ  ، َوَرَزَقىن َشفاَعَتُرمح ، َوَوف ََّقىن ِلطاَعِتُرمح نح ِخياِر َوَُمَبَِّتُرمح َوديِنُرمح

ُلُك َسبيَلُرمح، مح الّتاِبعنَي ِلما َدَعوحَُتح اِلَيحِه، َو َجَعَلىن ممَّنح يَ قحَتصُّ آثرَُكمح، وَ َمواليرُ  َيسح
، َوُُيَلَُّك ىف َعِتُرمح ، َوَيِررُّ ىف َرجح َرِتُرمح َتدى هِبُداُكمح َوُُيحَشُر ىف ُزمح ، َو َويَ هح لَِتُر مح  َدوح

، َوُُيَرَُّن  ُنُه َغدُيَش رَُّف ىف عاِفَيِتُرمح ، َوَتِقرُّ َعي ح يَِتُرمح، ابَِّب اَن حُتمح ىف ااَّيِمُرمح ًا ِبُرؤح
، لى َوماىل َمنح اَراَد هللاَ َبَدأَ ِبُرمح، َوَمنح َوحََّدُه قَِبَل َعنحُرمح َوَمنح  َواُّمى َونَ فحسى َواَهح

ص ى ثَناَئُرمح َوال اَب حُلُغ ِمنَ  َهُرمح َوِمَن ا َقَصَدُه تَ َوجََّه ِبُرمح، َمواىِلَّ ال اُحح لحَمدحِح ُكن ح
َّباِر، ِبُرمح ف َ  بحراِر َوُحَجُج اْلح ََ ياِر َوُهداُة االح خح ََ ، َواَن حُتمح نُوُر االح رَُكمح َتَح الحَوصحِف َقدح

رحِض هللاُ َوِبُرمح ََيحِتُم، َوِبُرمح يُ نَ ّزُِل الحَغيحَث، َوِبُرمح ُُيحِسُك السَّماءَ اَنح تَ َقَع عَ  ََ َلى االح
، َوِعنحدَُكمح ما نَ زََلتح بِهِ ِااّل ابِِ  ِشُف الضُّرَّ َمَّ َوَيرح  ُرُسُلُه، ذحنِِه، َوِبُرمح يُ نَ فُِّس اهلح

 َوَهَبَطتح ِبِه َمالِئَرُتُه َوِاىل َجدُِّكمح .

 ُقل : َوِاىل َجدُِّكمح  وإن كانت الّزايرة ألمري املؤمنني )عليه السالم( فعوض

 ََ الحعاَلمنَي،  منُي، آاتُكُم هللُا ما ملَح يُ ؤحِت َاَحدًا ِمنَ َوِاىل َاخيَك بُِعَث الرُّوُح االح
، َوَُبََع ُكلُّ ُمَتَرربٍِّّ ِلطاَعِتُرمح، َوَخَضَع ُكلُّ جَ  بّارٍّ طَأطََا ُكلُّ َشريفٍّ ِلَشَرِفُرمح
، َوفاَز الحفائِزُ  رحُض بُِنورُِكمح ََ َرَقِت االح ، َوَاشح ءٍّ َلُرمح ِلُرمح، َوَذلَّ ُكلُّ َشىح َن و لَِفضح
َلُك ِاىَل الرِّضحواِن، َوَعلى َمنح َجَحَد ِواليَ َتُرمح َغَضُب ال ، ِبُرمح ُيسح ِن، ِبواليَِتُرمح رَّْحح

اؤُُكمح ىِف  رُُكمح ىِف الّذاِكريَن، َوَاْسح لى َوماىل، ذِكح  ابَِّب اَن حُتمح َواُّمى َونَفسى َواَهح
ساِد، َواَرحواحُ  جح ََ سادُُكمح ىِف االح اِء، َوَاجح ْسح ََ رحواِح، َواَن حُفسُ االح ََ ُرمح ىِف ُرمح ىِف احاَل



اَئُرمح وَ  لى َاْسح َرَم الن ُُّفوِس، َوآثرُُكمح ىِف االحثِر، َوقُ ُبورُُكمح ىِف الحُقُبوِر، َفما َاحح اَكح
، َدَق َوعحدَُكمح ، َوَاصح دَُكمح ، َواَوحىف َعهح ، َوَاَجلَّ َخطَرَُكمح ، َواَعحَظَم َشأَنُرمح   اَن حُفَسُرمح

ُر، َوعاَدتُ َكالُمرُ  َي ح ٌد َوَوِصي َُّتُرُم الت َّقحوى، َوِفعحُلُرُم اخلح ُرُم مح نُوٌر َواَمحرُُكمح ُرشح
ُق َوالرِّفحُق، َوقَ وحُلُرمح حُ  دح َقُّ َوالصِّ ساُن، َوَسِجي َُّتُرُم الحَرَرُم، َوَشأُنُرُم اْلح حح َِ ٌم االح رح

ُتمح اَوَّلَ َوَحتحٌم، َورَأُيُرمح ِعلحٌم َوِحلحٌم َوَحزحٌم، ِانح ذُكِ  ُر ُكن ح َي ح َلُه َوفَ رحَعُه َوَمعحِدنَُه َر اخلح ُه َوَاصح
َن ثَناِئُرمح، وَ  َتهاُه، ابَِّب اَن حُتمح َواُّمى َونَ فحسى َكيحَف َاِصُف ُحسح اُححصى َوَمأويُه َوُمن ح

َرَجَنا هللاُ ِمَن الذُّلِّ َوفَ رََّج َعّنا َغَمراِت الحرُ  وِب، َواَن حَقَذَن رُ ََجيَل َبالِئُرمح، َوِبُرمح َاخح
ََلراِت َوِمَن الّناِر، ابَِّب اَن حُتمح َواُّمى َونَ فحسى ِبُواالِتُرمح عَ  لََّمَنا ِمنح َشفا ُجُرِف اهلح
َلَح ماكاَن َفَسَد ِمنح ُدنحياَن، َوِبُواالِتُرمح ََتَِّت الحَرِلمَ  ُة، هللُا َمعاملَ ِديِننا، َوَاصح

َبُل الطّاَعةُ َوَعظَُمِت النِّعحَمُة، َوائ ح  تَ َرَضُة، َوَلُرُم  تَ َلَفِت الحُفرحَقُة، َوِبُواالِتُرمح تُ قح الحُمفح
ُمحُموُد، َوالحَمراُن الحَمعحُلوُم عِ  ََ نحَد الحَمَودَُّة الحواِجَبُة، َوالدََّرجاُت الرَّفيَعُة، َوالحَمقاُم الح

اُه الحَعظيُم، َوالشَّأُن الحَربريُ  ُبوَلُة، َربَّنا آَمنّا ِبا ، َوالشَّفاَعُة اهللِا َعزََّوَجلَّ، َواْلح لحَمقح
تُ بحنا َمَع الّشاِهديَن، رَبَّنا ال تُزِ  غح قُ ُلوبَنا بَ عحَد ِاذح َهَدي حَتنا  اَن حزَلحَت َوات َّبَ عحَنا الرَُّسوَل فَاكح

ًَة اِنََّك اَنحَت الحَوّهاُب، ُسبححاَن َربِّنا ِانح كا  َوعحُد رَبِّنا نَ َوَهبح لَنا ِمنح َلُدنحَك َرْحح
َ هللِا َعزََّوَجلَّ ُذنُوابً ال ََيتى َعلَ  ُعواًل، اي َوىِلَّ هللِا ِانَّ بَ يحىن َوبنيح يحها ِاالّ ِرضاُكمح، َلَمفح

َر َخلحِقِه َوقَ َرَن طاَعَتُرمح بِ  تَ رحعاُكمح اَمح طاَعِتِه، َلمَّا فَِبَحقِّ َمِن ائ حَتَمَنُرمح َعلى ِسرِِّه َواسح
تَ وحَهب ح  ُتمح ُشَفعائى، فَِاىّن َلُرمح ُمطيٌع، َمنح اَطاَعُرمح ف َ اسح َقدح اَطاَ  هللاَ، ُتمح ُذنُوّب وَُكن ح

 فَ َقدح َوَمنح َعصاُكمح فَ َقدح َعَصى هللَا، َوَمنح َاَحبَُّرمح فَ َقدح َاَحبَّ هللَا، َوَمنح اَب حَغَضُرمح 
ُت ُشَفعاَء اَ  ِل بَ يحِتِه ق حَرَب اِلَيحَك ِمنح ُمَُ اَب حَغَض هللَا، اَللّ ُهمَّ ِاىّن َلوح َوَجدح دٍّ َواَهح مِّ

بحراِر َْلََعلحتُ ُهمح ُشَفعائي، فَِبَحقِِّهُم الَّذى اَوحَجبحَت هلَُ  ََ ئِمَِّة االح ََ ياِر االح خح ََ مح االح
ِخَلىن ىف َُجحَلِة الحعارِفنَي هِبِمح َوحِبَقِِّهمح، َوىف ُزمحرَ  اَُلَك اَنح ُتدح ومنَي ِة الحَمرححُ َعَليحَك َاسح

، اِنََّك اَرحَحُم الرّاِْحنَي، َوَصلَّى هللُا َعلى ُُمَمَّدٍّ َوآلِِه الطّاِهرينَ  َوَسلََّم  ِبَشفاَعِتِهمح
بُ َنا هللاُ َونِعح َم الحوَكيُل . ليماً َكثرياً، َوَحسح  َتسح

أقول : أورد الّشيخ أيضًا هذه الّزايرة يف الّتهذيب مّث ذيلها بودا  تركناه 
ذه الّزايرة كما صرّح به العالمة اجمللسي )رْحه هللا( إَّّنا هي أرقى اختصاراً، وه



الّزايرات اْلامعة متناً وسنداً وهي أفصحها وأبلغها . وقال والده يف شرح الفقيه 
: إّن هذه الّزايرة أحسن الّزايرات وأكملها وإيّن مل أزر األئّمة )عليهم السالم( 

قب ، وقد أورد شيخنا يف كتابه النجم الثّاما دمت يف االعتاب املقّدسة االّ هبا
قّصة تبدي لزوم املواظبة على هذه الّزايرة واالهتمام هبا . قال : قدم الّنجف 
األشرف منذ سبع عشرة سنة تقريباً الّتقّي الّصاحل الّسيد أْحد ابن الّسيد هاشم 

زارين فابن الّسيد حسن املوسوي الّرشيت أيّده هللا وهو من َتّار مدينة رشت، 
راه يف بييت بصحبة العامل الّرابين والفاضل الّصمداين الّشيخ علي الّرشيت طاب ث

اآليت ذكره يف القّصة اآلتية إن شاء هللا، فلّما هنضا للخروج نّبهين الّشيخ اىل 
أّن الّسيد أْحد من الّصلحاء املسّددين وملح اىل أّن له قّصة غريبة واجملال 

رحتال ل وصادفت الّشيخ بعد بضعة أاّيم ينّبئين ابحينذاَ مل يسمح أبن تفصّ 
الّسيد من الّنجف وُيدث ل عن سريته ويوقفين على قّصته الغريبة، فأسفت 
أسفاً ابلغاً على ما فاتين من ْسا  القّصة منه نفسه وإن كنت أجل الّشيخ عن 

لّسيد اأن َيالف ما يرويه شيئاً ممّا وعته أذَنه من الّسيد نفسه، ولريّن صادفت 
ثنيًا يف مدينة الراظمني منذ عّدة أشهر وذلك يف شهر َجادى الثّانية من 
سنتنا هذه حينما ُعدت من الّنجف األشرف وكان السّيد راجعًا من سامراء 
وهو يؤّم ايران، فطلبت اليه أن ُيدث ل عن نفسه وعّما كنت قد وقفت 

تنا املعهودة ا حراه قضيّ عليه ممّا عرض له يف حياته فأجابين اىل ذلك وكان ممّ 
 1280حراها برّمتها طبقاً ملا كنت قد ْسعته من قبل ، قال : غادرت سنة 

مدينة رشت اىل تربيز متوخيًا حّج بيت هللا اْلرام فحللت دار ]  دار املرز[ 
اْلاج صفر علّي التربيزي الّتاجر املعروف وظللت هناَ حائرًا مل أجد قافلة 

اين قافلة األصبه] السّدهي جلو دار[ ْلاج جّبار الرّائد ارحتل معها حىّت جهز ا
الی طرابوزن فأكريت منه مركوابً وصرت مع القافلة مفرداً من دون صديق ويف 
أول منزل من منازل السفر التحق يب رجال ثالثة كان قد رغبهم يف ذلك اْلاج 

الغري  نصفر علي وهم املولی اْلاج ابقر التربيزي الذي كان ُيج ابلنيابة ع
واْلاج السيد حسني التربيزي التاجر ورجل يسمی اْلاج ء املعروف لدی العلما



علي وكان َيدم فتصاحبنا يف الطريق حتی بلغنا ارزنة الروم مث قصدَن من هناَ 
الطرابوزن ويف احد املنازل اليت بني البلدين أاتَن اْلاج جبار الرائد [ جلو دار] 

ّنا َنن قاً ُميفاً وُيذرَن عن الّتخّلف عن الركب فقد كينبئنا أبّن أمامنا اليوم طري
فنا املسري فامتثلنا وعجلنا اىل الّسري واستأن، نبتعد غالبًا عن القافلة ونتخّلف

معاً قبل الفجر بساعتني ونصف أو بثالث ساعات فما سرَن نصف الفرسخ 
ّنا قد غّطى مأو ثالثة أرابعه إالّ وقد أظلم اْلّو وتساق  الثّلج حبيث كان كّل 

رأسه ِبا لديه من الغطاء واسر  يف املسري ، أما أَن فلم يسعين الّلحوق هبم 
مهما اجتهدت يف ذلك فتخّلفت عنهم وانفردت بنفسي يف الطّريق فنزلت 
من ظهر فرسي وجلست يف َنحية من الطّريق وأَن مضطرب غاية االضطراب، 

ملّياً  ، ففررت يف أمريفنفقة الّسفر كانت كّلها معي وهي ستمائة توماَنً 
فقّررت على أن ال أبرح مقامي حىّت يطلع الفجر ، مّث أعود اىل املنزل الذي 
بتنا فيه ليلتنا املاضية مث ارجع ثنيًا مع عّدة من اْلرس فالتحق ابلقافلة وإذا 
بستان يبدو أمامي فيها فاّلح بيده مسحاة يضرب هبا فرو  األشجار فيتساق  

من الثّلج، فدَن ميّن وسألين من أنت؟ فأجبت : ايّن قدُتّلفت  ما تراكم عليها
عن الركب ال اهتدي الطريق، فخاطبين ابلّلغة الفارسية قائالً : عليك ابلّنافلة  
كي هتتدي، فأخذت يف النّافلة وعندما فرغت من التهّجد أاتين ثنياً قائاًل : 

رة قال : عليك ابلّزايأمل َتض بعد ؟ قلت : وهللا ال اهتدي اىل الطّريق ، 
اْلامعة الربرية وما كنت حافظًا هلا واىل اآلن ال أقدر أن أقرأها من ظهر 

مًا وقرأت فوقفت قائ، القلب مع ترّرر ارحتال اىل األعتاب املقّدسة للّزايرة
الّزايرة كاملة من ظهر القلب ، فبدال الّرجل ملا انتهيت قائالً : أمل تربح مرانك 

البراء وأجبته : مل اُغادر مراين بعد فإيّن ال أعرف ابلطريق  بعد ، فعرض ل
، فقال : عليك بزايرة العاشوراء ومل أكن مستظهراً هلا أيضاً واىل اآلن ال أقدر 
أن أقرأها من ظهر قليب ، فنهضت وأخذت يف قراءهتا من ظهر القلب حىت 

نطلق؟ وقال : أمل تانتهيت من الّلعن والّسالم ودعاء علقمة ، فعاد الّرجل إّل 
فأجبته ايّن سأظل هنا اىل الّصباح ، فقال ل : أَن اآلن أْلقك ابلقافلة ، 



فركب ْحاراً وْحل املسحاة على عاتقه وقال ل : اردف ل على ظهر اْلمار 
، فردفت له ، مثّ سحبت عنان فرسي فقاومين ومل جير معي ، فقال صاحيب : 

قه فأخذ العنان بيمناه ووضع املسحاة على عاتَنولين العنان . فناولته إاّيه ، 
األيسر وأخذ يف املسري فطاوعه الفرس أيسر املطاوعة، مثّ وضع يده على ركبيت 
وقال : ملاذا ال تؤّدون صالة الّنافلة الّنافلة النّافلة، قاهلا ثالث مرّات ، مثّ قال 

ّررها عاشوراء ك ]ة زاير  [عاشوراء  ]زايرة  [أيضاً : ملاذا تِتكون زايرة عاشوراء 
 ثالث مرّات ، مّث قال : ملاذا ال تزورون ابلّزايرة اْلامعة

اْلامعة اْلامعة اْلامعة، وكان يدور يف مسلره واذا به يلتفت  ]الربرية  [ 
اىل الوراء ويقول : اولئك، أصحابك قد وردوا الّنهر يتوّضؤون لفريضة الصبح 

سي ، فلم أَتّرن من ذلك فنزل ، فنزلت من ظهر اْلمار وأردت أن أركب فر 
هو من ظهر ْحاره وأقام املسحاة يف الثّلج وأركبين فحّول ابلفرس اىل جانب 
الّصحب وإذا يب جيول يف خاطري الّسؤال من عساه يرون هذا الذي ينطق 
ابللغة الفارسّية يف منطقة الِّتَ اليسوعّيني؟ وكيف أْلقين ابلّصحب خالل 

ّزمان، فنظرت اىل الوراء فلم أجد أحداً ومل أعثر على هذه الفِتة القصرية من ال
 أثر يدّل عليه فالتحقت أبصدقائي .

الّزايرة الثّالثة : ما جعلها العالمة اجمللسي الثّامنة من الّزايرات اْلامعة يف كتابه 
حتفة الزائر ، وقال : هذه زايرة رواها الّسيد ابن طاووس يف خالل أدعية عرفة 

ت هللا عليه ويُزار هبا يف كّل مران وزمان ال سّيما يف يوم عن الّصادق صلوا
 عرفة وهي هذه الّزايرة :

اي ِخيَ رََة  اَلسَّالُم َعَليحَك اي َرُسوَل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َنىبَّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحكَ 
ِيِه، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َى اي اَمرَي الحُمؤحِمننَي،  َموحالهللِا ِمنح َخلحِقِه َواَميَنُه َعلى َوحح

ِبيِِّه اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَى، اَنحَت ُحجَُّة هللِا َعلى َخلحِقِه َوابُب ِعلحِمِه َوَوِصىُّ نَ 
َليَفُة ِمنح بَ عحِدِه ىف اُمَِّتِه، َلَعَن هللُا اُمًَّة َغَصبَ تحَك َحقََّك َوقَ َعَدتح مَ  ، اَََن َواخلح ََ َعَد قح

ُهمح َوِمنح شيَعِتِهمح اِلَيحَك، اَلسَّالُم َعَليحِك اي فاِطَمُة الحبَ ُتوُل، اَلسَّ  بَريٌ  الُم َعَليحِك ِمن ح



لَّى هللاُ اي َزيحَن ِنساِء الحعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعَليحِك اي بِنحَت َرُسوِل هللِا َربِّ الحعاَلمنَي صَ 
، َلَعَن هللاُ َعَليِك َوَعَليحِه، اَلسَّالُم َعَليحِك اي اُمَّ  ِ َسِن َواْلحَُسنيح  اُمًَّة َغَصبَ تحِك اْلَح

ُهمح َوِمنح شيَعِتهِ  مح، َحقَِّك َوَمنَ َعتحِك ما َجَعَلُه هللا َلِك َحالاًل، اَََن بَرٌي اِلَيحِك ِمن ح
، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموح  َسِن الزَِّكىَّ َى الاَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَى اي ااب ُُمَمَّد اْلَح
ُهمح  ِرََ َوشايَ َعتح اَََن بَرٌئ اِلَيحَك ِمن ح َوِمنح  َلَعَن هللُا اُمًَّة قَ تَ َلتحَك َوابيَ َعتح ىف اَمح
َ بحَن َعِلىٍّّ َصلَ  ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَى اي ااب َعبحَدهللِا اْلحَُسنيح واُت هللِا شيَعِتِهمح

ََ ُُمَمَّدٍّ صَ  َتَحلَّتح لَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه، َلَعنَ َعَليحَك َوَعلى اَبيَك َوَجدِّ  هللُا اُمًَّة اسح
ياَعُهمح وَ  َتباَحتح َحرَُيَك، َوَلَعَن هللاُ َاشح اَتحباَعُهمح، َدَمَك، َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة قَ تَ َلتحَك َواسح

، اَََن بَرٌئ اِ  رنِي ِمنح ِقتاِلُرمح ديَن هَلُمح اِبلَّتمح ُهمح، ىَل َوَلَعَن هللُا الحُمَمهِّ  هللِا َواِلَيحَك ِمن ح
ِ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَى  اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَى اي ااب ُُمَمَّد َعِلىَّ بحَن اْلحَُسنيح
، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَى اي ااب َعبحِدهللِا َجعح  َفَر بحَن اي ااب َجعحَفر ُُمَمََّد بحَن َعِلىٍّّ

َسِن ُموَسى بحَن َجعحَفر، اَلسَّالُم عَ ُُمَمَّد، اَ  َليحَك لسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَى اي ااََب اْلَح
َسِن َعِلىَّ بحَن مُوسى، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَى اي ااب َجعحفَ  ر اي َموحالَى اي ااََب اْلَح

، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَى اي ااََب اْلحَ  ىَّ بحَن ُُمَمَّد، اَلسَّالُم َسِن َعلِ ُُمَمََّد بحَن َعِلىٍّّ
، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َموحالَى اي اَ  َسَن بحَن َعِلىٍّّ اَب َعَليحَك اي َموحالَى اي ااب ُُمَمَّد اْلَح

َرِتكَ  َسِن صاِحَب الزَّماِن، َصلَّى هللاُ َعَليحَك َوَعلى ِعت ح الطّاِهَرِة  الحقاِسِم ُُمَمََّد بحَن اْلَح
ِبا اُنحزَِل َبِة، اي َمواىِلَّ ُكونُوا ُشَفعائي ىف َح ِّ ِوزحرى َوَخطاايَى، آَمنحُت اِبهلِل وَ الطَّيِّ 

ِبحِت َوالطّاغُوتِ  ، َوبَرِئحُت ِمَن اْلح ، َواََتواىل آِخرَُكمح ِبا اََتواىل اَوََّلُرمح  َوالاّلِت اِلَيحُرمح
َعُدو  ِلَمنح َمُرمح، َوَحرحٌب ِلَمنح حارََبُرمح، وَ َوالحُعّزى، اي َمواىِلَّ اَََن ِسلحٌم ِلَمنح سالَ 

، َوَوىِل  ِلَمنح واالُكمح ِاىل يَ وحِم الحِقياَمِة َوَلَعَن هللُا ظاِلميُرمح َوغاِصبيُرمح  ، عاداُكمح
، َواَب حرَأُ ِاىَل هللِا َواِلَيحُرمح  َهِبِهمح َل َمذح ياَعُهمح َواَتحباَعُهمح َواَهح ُهمح .مِ  َوَلَعَن هللاُ َاشح  ن ح

الُم َعَليحَك اي اَمنَي اَلسَّ الّزايرة الرّابعة : هي الّزايرة املعروفة بزايرة أمني هللا أّوهلا 
َت ىِف هللِا  َهُد اَنََّك جاَهدح َتهُ َعلى ِعباِدِه اَشح ىل آخر ما مضى اهللِا ىف اَرحِضِه َوُحجَّ
من زايرات  ة الثّانيةيف زايرات االمري )عليه السالم( ، فنحن قد جعلناها الّزاير 

 امري املؤمنني )عليه السالم( .



لِيآئِِه ىف َرَجب الّزايرة اخلامسة : زايرة َهَد اَوح َهَدَن َمشح ُد هلِل الَّذى َاشح َمح  ،َاْلح
املاضية يف أعمال شهر رجب، فمجمو  ما يف هذا الرتاب من الّزايرات 

 . اْلامعة يبلغ َخس زايرات وهي كافية إن شاء هللا تعاىل

 المقام الثّاني فيما يدعى به عقيب زيارات االئمة )عليهم السالم( .

قال السيد ابن طاووس : يستحّب أن يدعى هبذا الّدعاء عقيب زايرات االئمة 
 : ()عليهم السالم

ََ َوَحَجَبتح ُدعائى َعنحَك َوحالَ  هى ِعنحَد َلَقتح َوجح تح اَللّ ُهمَّ ِانح كاَنتح ُذنُوّب َقدح َاخح
ِبَل َعَلىَّ بَ يحىن اَُلَك اَنح تُ قح َنَك، فََاسح ََتَك َوت ُ   َوبَ ي ح ِهَك الحَررمِي َوتَ نحُشَر َعَلىَّ َرْحح نَ ّزَِل ِبَوجح

ىل َذنحباً  َعلىَّ بَ رَكاِتَك، َوِانح كاَنتح َقدح َمنَ َعتح اَنح تَ رحَفَع ىل اِلَيحَك َصواتً اَوح تَ غحِفرَ 
ِلَرة  ِهَك وَ اَوح تَ َتجاَوَز َعنح َخطيَئة ُمهح َتجرٌي ِبَرَرِم َوجح ِعزِّ َجالِلَك، َفها اَََنذا ُمسح

َرِمِهمح َعَليحَك َواَوح  ٌل اِلَيحَك ُمتَ َقرٌِّب اِلَيحَك ابََِحبِّ َخلحِقَك اِلَيحَك َواَكح الُهمح ِبَك، ُمتَ َوسِّ
ََ ُُمَمَّد، َوبِِعت ح  ِئمَِّة رَ َواَطحَوِعِهمح َلَك، َواَعحَظِمِهمح َمنحزَِلًة َوَمراَنً ِعنحَد ََ تِِه الطّاِهريَن االح

ِدّينَي، الَّذيَن فَ َرضحَت َعلى َخلحِقَك طاَعتَ ُهمح َواََمرحَت ِبََودَّهِتِمح  ُداةِ الحَمهح ، َوَجَعلحتَ ُهمح اهلح
ِر ِمنح بَ عحِد َرُسوِلَك َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه، اي ُمِذلَّ ُكلِّ َجّبار َعني مح ََ د، ُوالَة االح

ًَة ِمنحَك َتَُ  َواي ُمِعزَّ  ِسَى الّساَعَة َوَرْحح نُّ هِبا الحُمؤحِمننَي بَ َلَغ جَمحُهودى فَ َهبح ىل نَ فح
 َعَلىَّ اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .

 : مثّ قّبل الّضريح وضع خّديك عليه وُقل

َُتَك اَنح يَناهَلا ىف  َهٌد ال يَ رحُجو َمنح فاتَ تحُه فيِه َرْحح ِِه، َوال َاَحٌد غَ اَللّ ُهمَّ ِانَّ هذا َمشح ريح
اًل َفآَب َعنحُه خائِباً، اَللّ ُهمَّ ِاىّن اَعُوُذ ِبَك ِمنح شَ  قى ِمنح امحرِئ َقَصَدُه ُمَؤمِّ رِّ َاشح
ََ اي َربِّ اَنح تَ قحرِ  ساِب، َوحاشا َقَلِب َوالحُمناَقَشِة ِعنحَد اْلِح َبِة الحُمن ح ايِب َوَخي ح َِ َن االح

َك مُثَّ تُ ؤحِيسح زآئِرَُه ُمواالَتُه ِبُواالِتَك َوَمعحِصيَ َتُه ِبَعحِصَيتِ طاَعَة َولِيَِّك ِبطاَعِتَك وَ 
َعِقُد َعلى ذلِ  ِِه، َوِعزَِّتَك اي َربِّ ال يَ ن ح َل ِمنح بُ عحِد الحِبالِد ِاىل قَ ربح َك َوالحُمَتَحمِّ

َميِل ُتشرُي .  َضمريى، ِاذح كاَنِت الحُقُلوُب اِلَيحَك اِبْلح



َل  : ، فاذا شئت أن تود  وتنصرف فُقلمثّ صّل للّزايرة  اَلسَّالُم َعَليحُرمح اي اَهح
َُة هللِا َوبَ َر   كاتُُه .بَ يحِت الن ُّبُ وَِّة َوَمعحِدَن الّرِسالَِة َسالَم ُمَودِّ  ال َسئم َوال قال َوَرْحح

والّشيخ املفيد )رْحه هللا( ايضاً قد ذكر هذا الّدعاء ولرّنه بعد كلمة )وابْلميل 
 : ، قال : مثّ قل تشري(

َ هللِا َعَزَوَجلَّ ُذنُوابً ال ََيتى َعَليحها ِاالّ رِضا ، فَِبَحقِّ َمِن اي َوىِلَّ هللِا ِانَّ بَ يحىن َوبَ نيح ََ
َر َخلحِقِه، َوقَ َرَن طاَعَتَك ِبطاَعِتِه، َوُمواال ََ اَمح تَ رحعا َتَك ائ حَتَمَنَك َعلى ِسرِِّه، َواسح

َعلح َحّظى ِمنح زايرَ ِبُواالتِِه، تَ َولَّ َصال ِتَك َُتحليطى َح حاىل َمَع هللِا َعزََّوَجلَّ، َواجح
َأُل هللاَ َعزََّوَجلَّ ىف ِعتحِق رِقاهِبِمح، َوتَ رحَغُب اِلَ  ِن ُِباِلصى ُزّواِرََ الَّذيَن َتسح يحِه ىف ُحسح

ِن ِدفاِعَك عَ  ََ الِئٌذ، َوحِبُسح  عاِئٌذ، فَ َتالَفىن اي َموحالَى ىّن َثواهِبِمح، َوها اَََن الحيَ وحَم ِبَقربحِ
َأِل هللاَ َعزََّوَجلَّ ىف اَمحرى، فَِانَّ َلَك ِعنحَدهللِا َمقاماً َكرُياً َوجاه ىن َوَاسح اً َعظيماً َواَدحرِكح

ليماً .  َصلَّى هللاُ َعَليحَك َوَسلََّم َتسح

بل  ةأقول : االفضل للزّائر اذا أراد أن يدعو يف مشهد من املشاهد الّشريف
االفضل للّداعي أينما كان وأاّي ما كانت حاجته ، أن يبدأ ابلّدعاء لصّحة 
حّجة العصر وصاحب االمر )عليه السالم( وهذا أمر هاّم ذا فوائد هاّمة ال 
يناسب املقام شرحها والّشيخ )رْحه هللا( قد بس  الرالم يف ذلك يف الباب 

اء، ّص املقام فلرياجعه من شالعاشر من كتاب الّنجم الثّاقب وذكر أدعية ُت
وأخصر تلك الّدعوات هو ما مّر يف أعمال الّليلة الثّالثة والعشرين من شهر 
رمضان يف خالل أدعية العشر االواخر وَنن قد أوردَن يف خالل آداب زايرة 

 اْلسني )عليه السالم( دعاء يدعى به يف كاّفة املشاهد الّشريفة .

 . (في ذكر الّصلوات على الحجج الّطاهرين )عليهم السالم المقام الثّالث

قال الّطوسي يف املصباح يف خالل أعمال يوم اْلمعة : أخربَن َجاعة من 
أصحابنا عن أيب املفّضل الّشيباين ، قال : حّدثنا أبو ُمّمد عبد هللا بن ُمّمد 

يه ي )علالعابد ابلدالية لفظًا ، قال : سألت موالي االمام اْلسن العسرر 



السالم( يف منزله بسّر من رأى سنة َخس وَخسني ومائتني ُيلي علّي الّصالة 
على الّنيب وأوصيائه )عليهم السالم( وأحضرت معي قرطاساً كبرياً، فأملى علّي 

 لفظاً من غري كتاب وقال : أكتب .

 (الّصالة على النّبي )صلى هللا عليه وآله وسلم

َيَك، َوبَ لََّغ رِساالِتَك، َوَصلِّ َعلاَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَّ  ى ُُمَمَّد  د َكما َْحََل َوحح
َكما َاَحلَّ َحالَلَك، َوَحرََّم َحراَمَك، َوَعلََّم ِكتاَبَك، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َكما اَقاَم 

، دِ الصَّالَة، َوآَتى الزَّكاَة، َوَدعا ِاىل ديِنَك، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َكما َصدََّق ِبَوعح  ََ
، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َكما َغَفرحَت بِِه الذُّنُوَب، َوَستَ رحَت بِ  ََ َفَق ِمنح َوعيِد ِه َوَاشح
َت ِبِه الحُرُروَب، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َكما َدفَ عحَت ِبِه الشَّقاَء،  الحُعُيوَب َوفَ رَّجح

َت ِبِه الحَغّماَء، َوَاَجبحَت ِبِه الدُّعاَء، َوَْنَّ   الحَبالِء، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد  يحَت ِبِه ِمنَ وََكَشفح
َباِبَرَة، َواَهح  َت بِِه اْلح يَ يحَت ِبِه الحِبالَد، َوَقَصمح َت بِِه َكما َرِْححَت ِبِه الحِعباَد، َوَاحح َلرح

َرزحَت ِبِه ِمَن  محواَل، َوَاحح ََ َعفحَت ِبِه االح الحَفراِعَنَة، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َكما َاضح
هح  ََ َنَم، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َكما االح ََ ناَم، َوَرِْححَت بِِه االح صح ََ واِل، وََكَسرحَت ِبِه االح

وحثَن، َوعَ  ََ دحايِن، َواَعحَززحَت ِبِه االحُياَن، َوتَ ب َّرحَت بِِه االح ََ َت بِِه بَ َعث حَتُه ُِبَريحِ االح ظَّمح
ِل بَ يحتِ  َراَم، َوَصلِّ َعلى ُُمَمَّد َواَهح ليماً .ِه الطّاِهريَن االح الحبَ يحَت اْلح ياِر َوَسلِّمح َتسح خح ََ 

 الّصالة على أمير المؤمنين )عليه السالم(

 َوَصِفيِِّه اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى اَمرِي الحُمؤحِمننَي َعِلىِّ بحِن َاّب طاِلب َاخى نَِبيَِّك َوَولِيِّهِ 
تَ وحدَِ  َعلحِمِه، َوَموحِضِع ِسرِِّه، وَ  َمِتِه، وَ َوَوزيرِِه، َوُمسح ِتِه، ابِب ِحرح النّاِطِق حِبُجَّ

ِهِه، ق اِصِم الحَرَفرَِة َوالّداعى ِاىل َشريَعِتِه، َوَخليَفِتِه ىف اُمَِّتِه، َوُمَفرِِّج الحررحِب َعنح َوجح
َمنح   والِ َوُمرحِغِم الحَفَجَرِة الَّذى َجَعلحَتُه ِمنح نَِبيَِّك ِبَنحزَِلِة هارُوَن ِمنح ُموسى، اَللّ ُهمَّ 

ُذلح َمنح َخَذَلُه، َوالحَعنح َمنح َنَصَب  واالُه َوعاِد َمنح عاداُه، َوانحُصرح َمنح َنَصَرُه، َواخح
وَّلنَي َواالحِخريَن، َوَصلِّ َعَليحِه اَفحَضَل ما َصلَّيحَت َعلى َاَحد ِمنح اَوحصِ  ََ ياِء َلهُ ِمَن االح

 اَنحِبياِئَك اي َربَّ الحعاَلمنَي .

 (سيّدة النّساء فاطمة )عليها السالمالّصالة على 



ّديَقِة فاِطَمَة الزَِّكيَِّة َحبيَبِة َحبيِبَك َونَِبيَِّك، وَ  اُمِّ َاِحّباِئَك اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى الصِّ
تَ رحهَتا َعلى ِنساِء الحعاَلمنيَ  َتها َوَفضَّلحَتها َواخح ِفياِئَك، الَّىِت ان حَتَجب ح ، اَللّ ُهمَّ ُكِن َوَاصح

َتَخفَّ حِبَقِّها، وَُكِن الثّائَِر اَللّ ُهمَّ ِبَدِم اَوحالالطّ  ِدها، اَللّ ُهمَّ اِلَب هَلا ممَّنح ظََلَمها َواسح
ُدى، َوَحليَلَة صاِحِب اللِّواِء، َوالحَررُيََة ِعنحَد الحَمالَءِ   وََكما َجَعلحَتها اُمَّ اَِئمَِّة اهلح

عحلى، َفَصلِّ َعَليحها َوَعلى اُمِّ  ََ َه أبيها ُمَُ االح رُِم هِبا َوجح مَّد َصلَّى هللاُ ها َصالًة ُترح
 اَفحَضَل التَِّحيَِّة َعَليحِه َوآلِِه، َوتُِقرُّ هِبا اَعحنُيَ ُذرِّيَِّتها، َواَبحِلغحُهمح َعىّن ىف هِذِه الّساَعةِ 

 َوالسَّالِم .

 (الّصالة على الحسن والحسين )عليهما السالم

ِ َعبحَديحَك َوَولِي َّيحَك، َواب حىَنح َرسُ اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلَ  َسِن َواْلحَُسنيح وِلَك، َوِسبحَطى ى اْلَح
َنَِّة، اَفحَضَل ما َصلَّيحَت َعلى َاَحد ِمنح اَوحالِد ا ِل اْلح لنَِّبّينَي الرَّْححَِة، َوَسيَِّدىح َشباِب اَهح

َسِن ابحِن َسيِّ   َوَوِصىِّ اَمرِي الحُمؤحِمننَي، ِد النَِّبّينيَ َوالحُمرحَسلنَي، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى اْلَح
َهُد  اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي ابحَن َسيِِّد الحَوِصّينَي، َاشح
َت َمظحُلوماً َوَمَضيحتَ  داً، َشهي اَنََّك اَي ابحَن اَمرِي الحُمؤحِمننَي اَمنُي هللاِ َوابحُن اَميِنِه، ِعشح

ِدىُّ، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَليحِه َوبَ لِّغح ُروحَ  اِدى الحَمهح ماُم الزَِّكىُّ اهلح َِ َهُد اَنََّك االح ُه َوَاشح
ِ  َوَجَسَدُه َعىّن ىف هِذِه الّساَعِة اَفحَضَل التَِّحيَِّة َوالسَّالِم، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى اْلحَُسنيح

الُم َعَليحَك اي ااب قَتيِل الحَرَفَرِة َوطَريِح الحَفَجَرِة، اَلسَّ  بحِن َعِلىٍّّ الحَمظحُلوِم الشَّهيِد،
ُمؤحِمننَي َعبحِدهللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي ابحَن اَمرِي الح 

َهُد مُوِقناً اَنََّك اَمنُي هللِا َوابحُن اَميِنِه، قُِتلحَت َمظحُلوماً وَ  َهُد مَ َاشح َضيحَت َشهيداً، َوَاشح
ِر َوالتَّاحييِد ىف هَ  ََ ِمَن النَّصح ، َوُمنحَجٌز ما َوَعَد َِ اَنَّ هللَا َتعاىل الطّاِلُب بِثاِرََ ال
َت ىف َسب ِد هللِا، َوجاَهدح َهُد اَنََّك َوفَ يحَت ِبَعهح ََ َوِاظحهاِر َدعحَوِتَك، َواَشح يِل، َعُدوِّ

ََ الحَيقنُي َلَعَن هللُا اُمًَّة قَ تَ َلتح هللِا َوَعبحدَت هللَا ُُمح  َك، َوَلَعَن هللُا اُمًَّة ِلصًا َحىّت أات
َذبَ  َتَخفَّ َخَذلَتحَك، َوَلَعَن هللاُ اُمًَّة اَلَبَّتح َعَليحَك، َواَب حرَأُ ِاىَل هللِا َتعاىل ممَّنح اَكح َك َواسح

َتَحلَّ َدَمَك، ابَِّب اَنحَت َواُّمى اي َن هللاُ قاتَِلَك، َوَلَعَن هللاُ ااب َعبحِدهللِا َلعَ  حِبَقَِّك َواسح
، َوَلَعَن هللاُ  ََ بحَك َوملَح يَ نحُصرح َع َواِعيَ َتَك فَ َلمح جيُِ  َمنح َسبا خاِذَلَك، َوَلَعَن هللاُ َمنح ْسَِ
ُهمح َواَعانَ ُهمح َعلَ  ََ ُهمح بَرٌئ َوممَّنح واالُهمح َومااَل ََ اَََن ِاىَل هللِا ِمن ح َهُد يح ِنساَء ِه، َواَشح



ُدى َوالحُعرحَوُة الحُوثحقى َواْلحُ  ََ َكِلَمُة الت َّقحوى َوابُب اهلح ِئمََّة ِمنح ُولحِد ََ جَُّة اَنََّك َواالح
َهُد َاىّن ِبُرمح ُمؤحِمٌن َوِبَنحزِلَِتُرمح مُوِقٌن، َوَلُرمح اتِبعٌ  نحيا، َوَاشح ِل الدُّ  ِبذاِت َعلى اَهح

َقَلىب ىف ُدنحياَى َوآِخَرتىنَ فحسى َوَشراِيِع ديىن وَ   . َخواتيِم َعَملى َوُمن ح

 الّصالة على علّي بن الحسين )عليهما السالم(

َتهُ  َلصح َتخح ِ َسيِِّد الحعاِبديَن الَّذِى اسح لِنَ فحِسَك،  اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َعِلىِّ بحِن اْلحَُسنيح
ُدَى الَّذينَ  تَ رحتَُه لِنَ فح َيهُدوَن  َوَجَعلحَت ِمنحُه اَِئمََّة اهلح قِّ َوبِِه يَ عحِدُلوَن اخح ِسَك، اِبْلَح

ِداّيً، اَللّ ُهمَّ َفصَ  َتُه َوَجَعلحَتُه هاِدايً َمهح ِس، َواصحطََفي ح لِّ َعَليحِه اَفحَضَل َوَطهَّرحَتُه ِمَن الّرِجح
ُلَغ بِِه ما َتِقرُّ بِ  نحيا هِ ما َصلَّيحَت َعلى َاَحد ِمنح ُذرِّيَِة اَنحِبياِئَك َحىّت تَ ب ح ُنُه ىِف الدُّ  َعي ح

 َواالحِخَرِة،اِنََّك َعزيٌز َحريٌم .

 (الّصالة على محّمد بن علّي )عليهما السالم

ِل الت َّ  ُدى، َوقاِئِد اَهح ، ابِقِر الحِعلحِم َوِاماِم اهلح قحوى اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَِّد بحِن َعِلىٍّّ
، اَللّ ُهمَّ  ََ َتَجِب ِمنح ِعباِد ََ َوَمناَوالحُمن ح ، وََكما َجَعلحَتُه َعَلمًا ِلِعباِد ََ رًا لِِبالِد

ِيَك، َواََمرحَت ِبطاَعِتِه َوَحذَّرحَت ِمنح َمعح  َمِتَك َوُمتَ رحَِجًا ِلَوحح تَ وحَدعًا ِْلِرح ِصَيِتِه، َوُمسح
ِفياِئَك اَ َفَصلِّ َعَليحِه اي َربِّ اَفحَضَل ما َصلَّيحَت َعلى َاَحد ِمنح ُذرِّيَِة اَنحِبياِئَك وَ  صح

 َوُرُسِلَك َواَُمناِئَك اي َربَّ الحعاَلمنَي .

 (الّصالة على جعفر بن محّمد )عليهما السالم

، اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َجعحَفِر بحِن ُُمَمَّد الّصاِدِق، خازِِن الحِعلحِم، الّداعى اِلَيحَك اِبْلحَ  قِّ
ِيَك َوخازِ النُّوِر الحُمبنِي، اَللّ ُهمَّ وََكما َجَعلحَتُه  َن ِعلحِمَك َوِلساَن َمعحِدَن َكالِمَك َوَوحح

ِفَظ ديِنَك، َفَصلِّ َعَليحِه اَفحَضَل ما َصلَّيحتَ  َتحح ِرََ َوُمسح ، َوَوىِلَّ اَمح ََ  َعلى تَ وححيِد
ِفياِئَك َوُحَجِجَك اِنََّك َْحيٌد جَميٌد .  َاَحد ِمنح َاصح

 الّصالة على موسى بن جعفر )عليهما السالم(

منِي الحُمؤحََتَِن ُموَسى بحِن َجعحَفر، الحبَ رِّ الحَوىِفِّ الطّاهِ اَ  ََ ، للّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى االح ِر الزَِّكىِّ
ذى فيَك، اَللّ ُهمَّ وََكم ََ ُمحَتِسِب، الّصاِبِر َعَلى االح َُ جمحَتِهِد الح َُ ا النُّوِر الحُمبنِي الح



 ََ ِر تُ وحدَِ  ِمنح اَمح ُمَ  بَ لََّغ َعنح آابئِِه َما اسح ََ ِيَك، َوَْحََل َعَلى الح َل َونَ هح جََّة وَكاَبَد اَهح
ِة فيما كاَن يَ لحقى ِمنح ُجّهاِل قَ وحِمِه، َربِّ َفَصلِّ َعَليحِه اَفحَضلَ  دَّ َمَل الحِعزَِّة َوالشِّ  َواَكح
، اِنََّك َغفُوٌر َرحيٌم . ََ  ما َصلَّيحَت َعلى َاَحد ممَّنح اَطاَعَك َوَنَصَح لِِعباِد

 (ة على علّي بن موسى )عليهما السالمالّصال

َتُه َوَرضيَت بِِه َمنح ِشئحتَ   ِمنح اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َعِلىِّ بحِن ُموسَى الَِّذى ارحَتَضي ح
ِرََ َوَنِصرًا ِلدي ِنَك َخلحِقَك، اَللّ ُهمَّ وََكما َجَعلحَتُه ُحجًَّة َعلى َخلحِقَك َوقاِئمًا اِبَمح

 ََ ِر َوالحَعالنَِيِة َوَدعا ِاىل سَ َوشاِهدًا َعلى ِعباِد بيِلَك ، وََكما َنَصَح هَلُمح ىِف السِّ
َسَنِة، َفَصلِّ َعَليحِه اَفحَضَل ما َصلَّيحَت َعلى َاَحد مِ  َمِة َوالحَموحِعظَِة اْلَح رح لِيآِئَك اِبْلِح نح اَوح

 َوِخيَ َرِتَك ِمنح َخلحِقَك، اِنََّك َجواٌد َكرمٌي .

 علّي بن موسى )عليهم السالم( الّصالة على محّمد بن

ُدى، َوَمعح  ِدِن اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى ُُمَمَِّد بحِن َعِلىِّ بحِن ُموسى َعَلِم التُّقى َونُوِر اهلح
ِيَك، اَللّ ُهمَّ فَ  ِصياِء، َواَميِنَك َعلى َوحح وح ََ زحِكياِء، َوَخليَفِة االح ََ َرما الحَوفاِء َوفَ رحِ  االح

َت ِبهِ َهَديحَت ِبِه ِمَن الضَّ  َرِة، َواَرحَشدح َي ح َت ِبِه ِمَن اْلح تَ ن حَقذح َتدى  الَلِة َواسح ِمنح اهح
لِ  ياِئَك َوبَِقيَِّة َوزَكَّيحَت بِِه َمنح تَ زَّكى، َفَصلِّ َعَليحِه اَفحَضَل ما َصلَّيحَت َعلى َاَحد ِمنح اَوح

ِصياِئَك اِنََّك َعزيٌز َحريٌم .  اَوح

 (يهما السالممحّمد )عل الّصالة على علّي بن

تحِقياِء، َوَخَلفِ  ََ وحِصياِء َواِماِم االح ََ  اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َعِلىِّ بحِن ُُمَمَّد، َوِصىِّ االح
الِئِق َاَجحَعنَي، اَللّ ُهمَّ َكما َجَعلحَتُه نُورًا َيسح  َتضيُء بِِه اَِئمَِّة الّديِن َواْلحُجَِّة َعَلى اخلَح

ليِم ِمنح ِعقاِبكَ الحُمؤحِمُنوَن، فَ َبشََّر اِبْلحَ  ََ ، َوَحذََّر أَبَسَك زيِل ِمنح َثواِبَك َواَنحَذَر اِبالح
َ َشراِيَعَك َوَفراِيَضَك، وَ  َحضَّ َوذَكََّر اِبايِتَك َوَاَحلَّ َحالَلَك َوَحرََّم َحراَمَك، َوبَ نيَّ

 اَفحَضَل ما َصلَّيحَت هِ َعلى ِعباَدِتَك َواََمَر ِبطاَعِتَك َوهَنى َعنح َمعحِصَيِتَك، َفَصلِّ َعَليح 
لِياِئَك َوُذرِّيَِّة اَنحِبياِئَك، اي اِل َه الحعاَلمنَي .  َعلى َاَحد ِمنح اَوح



قال الرّاوي أبو ُمّمد اليمين : فلّما انتهيت اىل الّصالة عليه أمسك ، فقلت 
له يف ذلك ، فقال : لو ال انّه دين أمرَن أن نبلغه ونؤّديه اىل أهله الحببت 

 اَ ولرّنه الّدين ، أكتب به .االمس

 (الّصالة على الحسن بن علّي بن محّمد )عليهم السالم

َسِن بحِن َعِلىِّ بحِن ُُمَمَّد، الحبَ رِّ التَِّقىُّ الّصاِدِق الحوَ  ، النُّوِر اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعَلى اْلَح ىِفِّ
 ََ ِرََ َوخَ  َوَوىِلِّ ، الحُمضيِء خازِِن ِعلحِمَك َوالحُمذَكِِّر بِتَ وححيِد ُداِة اَمح َلِف اَئِمَِّة الّديَن اهلح

نحيا، َفَصلِّ َعَليحِه اي َربِّ اَفحَضَل ما َصلَّيح  ِل الدُّ َت َعلى الرّاِشديَن، َواْلحُجَِّة َعلى اَهح
ِفياِئَك َوُحَجِجَك َواَوحالِد ُرُسِلَك، اي اِل َه الحعاَلمنيَ   . َاَحد ِمنح َاصح

 المنتظر )عليه السالم(الّصالة على ولّي االمر 

لِياِئَك الَّذيَن فَ َرضحَت طاَعتَ ُهمح َواَوحَجبحتَ   َحقَُّهمح اَللّ ُهمَّ َصلِّ َعلى َولِيَِّك َوابحِن اَوح
َس َوَطهَّرحتَ ُهمح َتطحهرياً، اَللّ ُهمَّ انحُصرحهُ َوان حَتِصرح بِهِ  ُهُم الّرِجح  ِلديِنَك َوانحُصرح َواَذحَهبحَت َعن ح

لِ  ُهمح، اَللّ ُهمَّ اَِعذح ِبِه اَوح َعلحنا ِمن ح لِياَءُه َوشيَعَتُه َواَنحصاَرُه، َواجح ََ َواَوح ُه ِمنح َشرِّ ُكلِّ ياَء
ِ َيديِه َوِمنح َخلحِفِه َوَعنح  ُفظحهُ ِمنح بَ نيح  َُييِنِه ابغ َوطاغ َوِمنح َشرِّ ََجيِع َخلحِقَك، َواحح

نَ عحُه اَنح  ُه َوامح ُرسح َفظح فَوَعنح ُِشالِِه، َواحح يِه َرُسوَلَك، َوآِل يُوَصَل اِلَيحِه ِبسُوء، َواحح
ُذلح خاِذليهِ  ِر، َوانحُصرح َنِصريِه َواخح ُه اِبلنَّصح َل َواَيِّدح ، َواقحِصمح َرسُوِلَك َواَظحِهرح بِِه الحَعدح

ِر َواق حُتلح ِبِه الحُرّفاَر َوالحُمناِفقنَي َوََجيَع الحُملحِحدينَ  يُث كانُوا ِمنح ح ِبِه َجباِبَرَة الحُرفح
اًل َواَظحِهرح بِِه  رحِض َعدح ََ َح بِِه االح اَل رحَض َوَمغارهِِبا َوبَ ّرِها َوحَبحرِها َوامح ََ َمشارِِق االح

َعلحىِن الّلُهمَّ ِمنح اَنحصارِِه َواَعحوانِِه َواَتح  باِعِه َوشيَعِتِه ديَن نَِبيَِّك َعَليحِه َوآلِِه السَّالُم، َواجح
قِّ آمنَي .َواَِرىن ىف آِل   ُُمَمَّد ما ََيَملُوَن َوىف َعُدوُِّهمح ما َُيحَذُروَن اِل َه اْلَح

  

  

 الخاتمة



يف زايرة االنبياء العظام )عليهم السالم( وابناء االئمة الررام وقبور املؤمنني 
 : اسرنهم هللا دار الّسالم وحتتوي على مطالب ثالثة

 )عليهم السالم( . المطلب االّول : في زيارة االنبياء العظام

اعلم اّن تررمي االنبياء )عليهم السالم( وتعظيمهم واجب عقالً وشرعاً ال نفّرق 
بني أحد من رسله وزايرهتم راجحة مستحسنة والعلماء قد صّرحوا ابستحباب 
زايرهتم وليس يف االنبياء )عليهم السالم( وإن كثروا من يعرف موضع قربه االّ 

د آدم )عليه السالم( ، ونوح )عليه السالم( ، وَها على ما أعه القليلون وهم
مدفوَنن عند مرقد امري املؤمنني )عليه السالم( ، وابراهيم )عليه السالم( ، 
وقربه يف القدس اخلليل قُرب بيت املقدس وِبواره مراقد سارة زوجته واسحاق 
ويعقوب ويوسف )عليهم السالم( ، واْساعيل )عليه السالم( ، واّمه هاجر 
مدفوَنن يف اْلجر يف املسجد اْلرام وفيه قبور االنبياء )عليهم السالم( وعن 

 الباقر )عليه السالم( قال : ما بني الركن واملقام مرتظ بقبور االنبياء .

وعن الصادق )عليه السالم( قال : ما بني الرّكن اليماين واْلجر االسود مراقد 
 سبعني نبّياً من االنبياء )عليهم السالم( .

ويف بيت املقّدس قبور عّدة من االنبياء كداُود )عليه السالم( وسليمان وغريَها 
من االنبياء املعروفني هناَ سالم هللا عليهم أَجعني، وقرب زكراّي )عليه السالم( 
معروف يف حلب، وليونس )عليه السالم( على شريعة الروفة بقعة ذات قّبة 

ف )عليه السالم( يف الّنجف االشر  معروفة ، وقربا هود )عليه السالم(وصاحل
مشهوران، ومرقد ذي الرفل على شاطئ الفرات مشهور ، وهو يبعد عن 
الروفة . والّنيب جرجيس قربه مدينة املوصل ، ويف خارج املدينة قرب شيث هبة 
هللا ، وقرب الّنيب دانيال يف شوش ، وقرب يوشع مقابل مسجد براث وغريهم سالم 

ورة وأّما كيفية زايرهتم )عليهم السالم( ، فلم أظفر بزايرة مأث هللا عليهم أَجعني،
ُتّصهم عدا ما سلف يف ابب زايرة أمري املؤمنني )عليه السالم( من زايرة آدم 
ونوح )عليهما السالم( ، ولرن ما جعلناها االوىل من الّزايرات اْلامعة يُزار 



الّشيخ  تها ويشهد لذلك أنهبا االنبياء أيضاً )عليهم السالم( كما يبدو من رواي
اْلليل ُمّمد بن املشهدي والّسيد االجّل علّي بن طاووس يف مصباح الزّائر 
وغريَها رضوان هللا عليهم قد أوردوا هذه الّزايرة ملشهد يونس )عليه السالم( 
عند بياهنم آداب دخول مدينة الروفة، واملظنون اّن ذكرهم هذه الّزايرة هلذا 

ملا يبدو من العموم من روايتها، وكيف كان فمن املناسب املشهد ليس ااّل 
الّزايرة هبا يف املراقد الّشريفة لالنبياء )صلى هللا عليه وآله وسلم( وقد أثبتنا 
الّزايرة فيما سلف فال حاجة اىل اعادهتا هنا فمن شاء فلريجع اىل الّزايرة 

 اْلامعة االوىل وينتفع بفضلها العظيم .

 . (في زيارة االبناء العظام لالئمة )عليهم السالم المطلب الثّاني :

وهم ابناء امللَو ابْلّق وقبورهم منابع الفيض والربكة ومهاب  الّرْحة والعناية 
االهلّية والعلماء قد صّرحوا ابستحباب زايرة قبورهم وهي واْلمد هلل منتشرة يف 

الودية وهي دائماً واطراف اْلبال وا غالب بالد الّشيعة بل ويف القرى والرباري
مالذ املضطرّين وملجأ البائسني وغياث املظلومني وتسلية للقلوب الّذابلة 
وستضّل كذلك اىل يوم القيامة، وقد برز من كثري من هذه املراقد الّشريفة  
كرامات وخوارق للعادات ولرن ال َيفى اّن الزائر اذا شاء أن يشّد الّرحل اىل 

أن  بلوغه فيض رْحة هللا وبرشف كروبه فينبغياملراقد موقناً ب شيء من هذه
 : ُيرز فيه شرطان

االّول : جاللة صاحب ذلك املرقد وعظمة شأنه اضافة اىل ما حازه من شرافة 
 . الّنسب وتعرف هذه من كتب االحاديث واالنساب والّتواريخ

الثّاين : التأّكد من صّحة نسبة هذا املرقد اليه، وما حاز كال الّشرطني من 
ملشاهد قليل جّدًا وَنن قد أشرَن يف كتاب هديّة الزّائر اىل عّدة مراقد قد ا

اجتمع فيه الّشرطان واشرَن يف كتاب نفثة املصدور وكتاب منتهى االمال اىل 
مرقد ُمسن بن اْلسني )عليه السالم( وهذا الرتاب ال يسع الّتفصيل فنقتصر 

 على ذكر اثنني منها :



ليلة العظيمة فاطمة بنت موسى بن جعفر )عليه مشهد الّسيدة اْل : االّول
السالم( وقربها الّشريف يف بلدة قم الطّيبة معروف مشهور وله قّبة شاُمة 
وضريح وصحون وخدم كثريون وأوقاف وافرة وهو قرّة العني الهال قم ومالذ 
لعاّمة اخللق مما يشّد اليه الّرحال يف كّل سنة خلق كثري من أقاصي البالد 

ري لون متاعب الّسفر ابتغاء فضيلة زايرهتا وفضلها وجالهلا يعرف من كثفيتحمّ 
 من االخبار .

روى الّصدوق بسند كالّصحيح عن سعد بن سعد ، قال : سألت الّرضا 
)عليه السالم( عن فاطمة بنت موسى بن جعفر )عليهما السالم( ، فقال : 

 . من زارها فله اْلّنة

الّتقي بن الّرضا )عليهما السالم( قال : من وروى بسند معترب آخر عن ُمّمد 
 زار قرب عّميت بقم فله اْلّنة .

وروى العالمة اجمللسي )رْحه هللا( عن بعض كتب الّزايرات عن علّي بن ابراهيم 
عن أبيه عن سعد االشعرّي القمّي عن الّرضا صلوات هللا عليه ، قال : قال : 

قرب فاطمة )عليها قلت : جعلت فداَ  ، اي سعد عندكم لنا قرب
 ، قال : بلى، من زارها عارفاً   )عليه السالم(  السالم(بنت موسى بن جعفر

حبّقها فله اْلّنة، فاذا أتيت القرب فقم عند رأسها مستقبل القبلة وُقل أربعاً 
بَ رُ  وثالثني مرّة دُ  وثالثني مرّة وثالثً  ُسبححاَن هللاِ وثالثً وثالثني مرّة  َاهللُ اَكح َمح  َاْلح

 مثّ ُقل :هلِل 

َوِة هللِا، اَلسَّالُم َعلى نُوح َنىبِّ هللِا، اَلسَّالُم َعلى اِبح  راهيَم اَلسَّالُم َعلى آَدَم َصفح
الُم َخليِل هللِا، اَلسَّالُم َعلى ُموسى َكليِم هللِا، اَلسَّالُم َعلى عيسى ُروِح هللِا، اَلسَّ 

َر َخلحِق هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي صَ اَلسَّالُم َعَليح  ،َعَليحَك اي َرُسوَل هللاِ  ِفىَّ َك اي َخي ح
َك اي اَمرَي هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُُمَمََّد بحَن َعبحِد هللِا خاََتَ النَِّبّينَي، اَلسَّالُم َعَليح 

َمُة َسيَِّدَة َعَليحِك اي فاطِ  الحُمؤحِمننَي َعِلىَّ بحَن َاّب طاِلب َوِصىَّ َرُسوِل هللِا، اَلسَّالمُ 



َِة َوَسيَِّدىح َشباِب اَ  ِل اْلحََّنِة، ِنساِء الحعاَلمنَي، اَلسَّالمُ َعَليحُرما اي ِسبحَطىح َنىبِّ الرَّْحح هح
ِ الّناِظرينَ  ِ َسيَِّد الحعاِبديَن َوقُ رََّة َعنيح ، اَلسَّالُم اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعلىَّ بحَن اْلحَُسنيح

، اَلسَّالُم َعَليحكَ  َعَليحَك اي ُُمَمَّدَ   اي َجعحَفَر بحَن ُُمَمَّد بحَن َعِلىٍّّ ابِقَر الحِعلحِم بَ عحَد النَّىبِّ
َر،  منَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُموَسى بحَن َجعحَفر الطّاِهَر الطُّهح ََ الّصاِدَق الحبارَّ االح

ُم َعَليحَك اي ُُمَمََّد بحَن لسَّالاَلسَّالُم َعَليحَك اي َعِلىَّ بحَن ُموَسى الرِّضا الحُمرحَتضى، اَ 
منَي، اَ  ََ ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعِلىَّ بحَن ُُمَمَّد النَِّقىَّ النّاِصَح االح لسَّالُم َعِلىٍّّ التَِّقىَّ

، اَلسَّالُم َعَلى الحَوصىِّ ِمنح بَ عحِدِه، اَللّ ُهمَّ َصلِّ عَ  لى َعَليحَك اي َحَسَن بحَن َعِلىٍّّ
لسَّالُم ِجَك َوَوىِلِّ َولِيَِّك َوَوِصىِّ َوِصيَِّك، َوُحجَِّتَك َعلى َخلحِقَك، اَ نُوِرََ َوِسرا

ُم َعَليحِك اي بِنحَت َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحِك اي بِنحَت فاِطَمَة و َخدجَيَة، اَلسَّال
سَ  ِ، اَلسَّالُم نِ َعَليحِك اي بِنحَت اَمريِالحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعَليحِك اي بِنحَت اْلَح  َواْلحَُسنيح

َت َوىِلِّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليح  ِك اي َعمََّة َعَليحِك اي بِنحَت َوىِلِّ هللِا اَلسَّالُم َعَليحِك اي اُخح
، اَلسَّالُم َوىِلِّ هللِا، اَلسَّالُم َعَليحِك اي بِنحَت ُموَسى بحِن َجعحَفر َوَرْححَُة هللِا َوبَ رَكاتُهُ 

َرِتُرمح وَ َعَليحِك عَ  َنَِّة، َوَحَشَرَن ىف ُزمح َنُرمح ىِف اْلح َننا َوبَ ي ح اَوحَرَدَن َحوحَض رََّف هللُا بَ ي ح
يحُرمح نَِبيُِّرمح، َوَسقاَن ِبَرأِس َجدُِّكمح ِمنح َيِد َعِلىِّ بحِن َاّب طاِلب َصَلواُت هللِا َعلَ 

َأُل هللَا اَنح يُرِيَنا فيُرُم السُُّروَر َوالحَفرَجَ  َرِة َجدُِّكمح ، َواَنح جَيحَمَعنا وِاِ َاسح اّيُكمح ىف ُزمح
لَُبنا َمعحرِفَ َتُرمح اِنَُّه ِوىِل  َقدي ٌر، اَتَ َقرَُّب ِاىَل ُُمَمَّد َصلَّى هللُا َعَليحِه َوآلِِه، َواَنح ال َيسح

ليِم ِاىَل هللِا راِضياً  ، َوالتَّسح َر ُمنحِرر َوال بِ  هللِا حِبُبُِّرمح َوالحرَباَئِة ِمنح اَعحداِئُرمح ِه َغي ح
َهَك اي رب َوَعلى يَقني ما اَتى ِبِه ُُمَمٌَّد َوبِِه راض، َنطحُلُب ِبذِلَك َوجح َترح َسيِّدى  ُمسح

َنَِّة فَِانَّ َلِك ِعنحدَ  َفعى ىل ىف اْلح ََ َوالّداَر االحِخرََة، اي فاِطَمُة اشح  هللِا اَللّ ُهمَّ َوِرضا
اَُلَك اَنح َُتحِتَم ىل اِبلسَّعاَدِة َفال َتسح َشأَنً ِمَن الشَّأِن، اَللّ  ُلبح ِمىّن ما اَن َا  ُهمَّ ِاىّن اَسح

َتِجبح لَنا َوت َ  َقب َّلحهُ ِبَرَرِمَك فيِه َوال َحوحَل َوال قُ وََّة ِاالّ اِبهلِل الحَعِلىِّ الحَعظيِم، اَللّ ُهمَّ اسح
َِتَك َوعاِفَيِتَك، َوَصلَّى هللاُ  ليماً  َعلى ُُمَمَّد َوآلِ َوِعزَِّتَك َوِبَرْحح ِه َاَجحَعنَي َوَسلََّم َتسح

 اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .

نسبه  الاّلزم التعظيم وينتهي ]شاهزاده عبد العظيم  [ الثّاين : عبد العظيم
الّشريف بوسائ  أربع اىل سب  خري الورى االمام اْلسن اجملتىب )عليه السالم( 



لّي علي بن اْلسن بن زيد بن اْلسن بن ع فهو عبد العظيم بن عبد هللا بن
بن أيب طالب )عليهم السالم( ومرقده الّشريف يف الّري معروف مشهور ومالذ 
ومعاذ لعاّمة اخللق وعلّو مقامه وجاللة شأنه أظهر من الّشمس، فانّه من 
ُساللة خاَت النّبيني وهو مع ذلك من أكابر احملّدثني وأعاظم العلماء والّزهاد 

اد وذوي الور  والّتقوى وهو من اصحاب اْلواد واهلادي )عليهما السالم( والعبّ 
، وكان متوّساًل هبما أقصى درجات الّتوّسل ومنقطعاً اليهما غاية االنقطا  . 

خطب أمري املؤمنني »وقد روى عنهما أحاديث كثرية وهو املؤّلف لرتاب 
مانه نه على امام ز وهو الذي عرض دي« اليوم والليلة»وكتاب « )عليه السالم(

االمام اهلادّي )عليه السالم( فاقره وصّدقه وقال : اي أاب القاسم هذا وهللا دين 
 هللا اّلذي ارتضاه فاثبت عليه ثبّ َتَك هللا ابلقول الثّابت يف الّدنيا واالخرة .

وقد أّلف الصاحب بن عّباد رسالة وجيزة يف أحواله وشيخنا ثقة االسالم 
َ ويف كتاب الّرجال الّنوري قد أورد ا َ وروى هنا لوجيزة يف خاَتة كتاب املستدر

 ]  الّرسول  [للّنجاشي انّه خاف من الّسلطان فطاف ابلبلدان على انّه فيج 
مّث ورد الّري وسرن بسارابَنن ، وعلى رواية الّنجاشي : سرن سراًب يف دار 

صوم هناره يرجل من الّشيعة يف سرة املوىل وكان يعبد هللا يف ذلك السرب و 
و ويقوم ليله وكان َيرج مستِتاً يزور القرب املقابل قربه وبينها الطّريق ويقول : ه

رجل من ولد موسى بن جعفر )عليهما السالم( فلم يزل َيوى اىل ذلك 
الّسرب ويقع خربه ا ىل الواحد بعد الواحد من شيعة آل ُمّمد عليه وعليهم 

لى هللا الّشيعة يف املنام رسول هللا )ص الّسالم حىّت عرفه أكثرهم فرأى رجل من
عليه وآله وسلم(قال له : اّن رجاًل من ولدي ُيمل من سرة املوال ويدفن 

ىل عبد اْلبّار بن عبد الوّهاب وأشار ا ]بستان  [عند شجرة الّتفاح يف ابغ 
املران اّلذي دفن فيه، فذهب الّرجل ليشِتي الّشجرة ومراهنا من صاحبها ، 
فقال له : الّي شيء تطلب الّشجرة ومراهنا فأخربه ابلّرؤاي ، فذكر صاحب 
الّشجرة انّه كان رأى مثل هذه الرؤاي وانّه جعل موضع الّشجرة مع َجيع الباغ 

 وقفاً على الّشريف والّشيعة يدفنون فيه، فمرض عبد العظيم ومات ]ن البستا [



)رْحه هللا( ، فلّما جّرد ليغسل وجد يف جيبه رقعة فيها ذكر نسبه فاذا فيها أَن 
أبو القاسم عبد العظيم بن عبد هللا بن علّي بن اْلسن بن زيد بن اْلسن بن 

 علّي بن أيب طالب )عليهم السالم( .

لّصاحب بن عّباد يف وصف علم عبد العظيم انّه روى أبو تراب وقال أيضًا ا
دخلت على االمام علّي  : الروايين ، قال : ْسعت أاب ْحاد الرّازي يقول

الّنقي )عليه السالم( يف سّر من رأى فسألته عن أشياء من حالل وحرامي ، 
دينك  رفأجابين . فلّما وّدعته قال ل : اي ْحاد اذا أشرل عليك شيء من أمو 

بناحيتك أي يف بلدة الّري فسل عنه عبد العظيم بن عبد هللا اْلسين واقرأه 
 . ميّن الّسالم

وقال احملّقق الّداماد يف كتاب الّرواشح اّن يف فضل زايرة عبد العظيم رواايت 
زار قربه وجبت له اْلّنة، وهذا اْلديث رواه أيضاً  متظافرة ، وروى : اّن من

 ْحه هللا( يف حواشي اخلالصة عن بعض النّسابني .الّشهيد الثّاين )ر 

وروى ابن اببويه وابن قولويه بسند معترب عن رجل من أهل الّري عن االمام 
علّي الّنقي صلوات هللا عليه ، قال : دخلت عليه ، فقال : أين كنت ؟ فقلت 
 ه: ُزرت اْلسني )عليه السالم( ، قال : أما لو اّنك زرت قرب عبد العظيم )علي

 السالم( عندكم لرنت كمن زار اْلسني بن علّي صلوات هللا عليهما .

أقول : مل يذكر العلماء زايرة خاّصة واَّّنا قال فخر احملّققني َجال الّدين يف 
 مزاره اّن من املناسب أن يُزار هرذا :

َوِة هللِا، اَلسَّالُم َعلى نُوح َنىبِّ هللِا، اَلسَّالُم َعلى اِبح  راهَيم اَلسَّالُم َعلى آَدَم َصفح
الُم َخليِل هللِا، اَلسَّالُم َعلى ُموسى َكليِم هللِا، اَلسَّالُم َعلى عيسى ُروِح هللِا، اَلسَّ 

َر َخلح  الُم َعَليحَك اي َصِفىَّ ِق هللِا، اَلسَّ َعَليحَك اي َرُسوَل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َخي ح
َك اي اَمرَي هللِا، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُُمَمََّد بحَن َعبحِد هللِا خاََتَ النَِّبّينَي، اَلسَّالُم َعَليح 

يَِّدَة الحُمؤحِمننَي َعِلىَّ بحَن َاّب طاِلب َوِصىَّ َرُسوِل هللِا، اَلسَّالُم َعَليحِك اي فاِطَمُة سَ 



ِل اْلحَ نِ  نَِّة، ساِء الحعاَلمنَي، اَلسَّالُم َعَليحُرما اي ِسبحَطِى الرَّْححَِة َوَسيََّدىح َشباِب اَهح
ِ الّناِظري ِ َسيَِّد الحعاِبديَن َوقُ رََّة َعنيح َن، اَلسَّالُم اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعِلىَّ بحَن اْلحَُسنيح

، اَلسَّالُم عَ َعَليحَك اي ُُمَمََّد بحَن َعِلىٍّّ ابِقَر الح  َليحَك اي َجعحَفَر بحَن ُُمَمَّد ِعلحِم بَ عحَد النَّىبِّ
ِر  منَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُموَسى بحَن َجعحَفر الطّاِهِر الحطُّهح ََ الّصاِدَق الحبارَّ االح

مََّد بحَن اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعِلىَّ بحَن ُموَسى الرَِّضا الحُمرحَتضى، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ُمَُ 
منَي، اَ  ََ ، اَلسَّالُم َعَليحَك اي َعِلىَّ بحَن ُُمَمَّد النِِّقىَّ النّاِصَح االح لسَّالُم َعِلىٍّّ التَِّقىَّ

، اَلسَّالُم َعَلى الحَوِصىِّ ِمنح بَ عحِدِه، اَللّ ُهمَّ َصلِّ عَ  لى َعَليحَك اي َحَسَن بحَن َعِلىٍّّ
َك، اَلسَّالُم َك َوَوِصىِّ َوِصيَِّك َوُحجَِّتَك َعلى َخلحقِ نُوِرََ َوِسراِجَك َوَوىِلِّ َولِيِّ 

، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن السّ  اَدِة َعَليحَك اَي َُّها السَّيُِّد الزَِّكىُّ َوالطّاِهُر الصَِّفىُّ
ياِر، اَلسَّالُم َعلى َرُسو  خح ََ َ االح طحهاِر، اَلسَّالُم َعَليحَك اَي بحَن الحُمصحطَِفنيح ََ  هللِا لِ االح
َُة هللِا و بَ رَكاتُُه، اَلسَّالُم َعَلى الحَعبحِد الّصالِ  ِح الحُمطيِع و َعلى ُذرِّيَِّة َرُسوِل هللِا َوَرْحح

مرِي الحُمؤحِمننَي، اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااََب الحقاسِ  ََ ِم ابحَن هلِل َربِّ الحعاَلمنَي َولَِرُسولِِه َواِل
 َُ َتَجِب، الح بحِ  الحُمن ح  زايرَِة َسيِِّد جمحَتىب السَّالُم َعَليحَك اي َمنح بِزايَرتِِه َثوابُ السِّ

َنَِّة وَ  َنُرمح ىف اْلح َننا َوبَ ي ح َحَشَرَن ىف الحشَُّهداِء يُ رحََتى، اَلسَّالُم َعَليحَك َعرََّف هللُا بَ ي ح
َض نَِبيُِّرمح َوَسقاَن ِبَرأِس َجدُِّكمح ِمنح  ، َواَوحَرَدَن َحوح َرِتُرمح ِد َعِلىِّ بحِن َاّب طاِلب يَ  ُزمح

َأُل هللاَ اَنح يُرِيَنا فيُرُم السُُّروَر َوالحَفرََج، َواَنح جَيح  َمَعنا َوِااّيُكمح َصَلواُت هللِا َعَليُرمح َاسح
لَُبنا َمعحرِفَ َترُ  َرِة َجدُِّكمح ُُمَمَّد َصلَّى هللاُ َعَليحِه َوآلِِه، َواَنح ال َيسح َقديٌر،  مح اِنَّهُ َوىِل  ىف ُزمح

ليِم ِاىَل هللِا راضِ  ، َوالتَّسح َر اَتَ َقرَُّب ِاىَل هللِا حِبُبُِّرمح َوالحرَباَءِة ِمنح اَعحدآِئُرمح يًا ِبِه َغي ح
َهَك اي سَ  رب، َوَعلى يَقني مااَتى بِِه ُُمَمٌَّد َنطحُلُب ِبذِلَك َوجح َترح يِّدى ُمنحِرر َوال ُمسح

ََ َوالّداَر ا َفعح ىِل ىِف اْلحَ اَللّ ُهمَّ َوِرضا نَِّة فَِانَّ َلَك الحِخرَِة اي َسيِّدى َوابحَن َسيِّدى ِاشح
اَُلَك اَنح َُتحِتَم ىل اِبلسَّعاَدِة َفال تَ  ُلبح ِعنحَد هللِا َشأًَن ِمَن الشَّأِن اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح سح

َتِجبح لَنا َوتَ َقب َّلحُه الحَعظيمِ ِمىّن ما اَََن فيِه َوال َحوحَل َوال قُ وََّة ِاالّ اِبهلِل الحَعِلىِّ   اَللّ ُهمَّ اسح
َِتَك َوعاِفَيِتَك َوَصلَّى هللُا َعلى ُُمَمَّد َوآلِِه َاَجحَ  عنَي َوَسلََّم ِبَرَرِمَك َوِعزَِّتَك َوِبَرْحح

ليماً اي اَرحَحَم الرّاِْحنَي .  َتسح



ان َيرج عند ك  مثّ قال احملّقق املذكور : ورد يف بعض االحاديث اّن عبد العظيم
اقامته ابلّري مستِتاً يزور القرب املقابل لقربه وبينهما الطّريق ويقول : هو رجل 
من ولد موسى بن جعفر )عليهما السالم( وْند هناَ يف عصرَن قرباً ينسب 
اىل ْحزة بن االمام موسى )عليه السالم( ، والظاهر انّه القرب الذي كان يزوره 

رة االّ ايضًا ان شاء هللا وال أبس أبن يزار هبذه الّزاي عبد العظيم وينبغي زايرته
 تليها ، انتهى واْلملة اّليت اَلسَّالُم َعَليحَك اي ااََب الحقاِسمِ  انّه ُيذف منها اْلملة :

. 

ال َيفى عليك اّن قرب الّشيخ اْلليل الّسعيد قدوة املفّسرين َجال الّدين أيب 
ع يف (صاحب الّتفسري املعروف واقالفتوح حسني بن علي اخلزاعي )رْحه هللا

صحن ْحزة )عليه السالم( وينبغي زايرته ، والّشيخ الّصدوق رئيس احملّدثني 
 املعروف اببن اببويه قربه بقرب بلدة شاهزاده عبد العظيم فال تغفل عن زايرته

 ايضاً .

 . المطلب الثّالث : في زيارة قبور المؤمنين رضي هللا عنهم أجمعين

قة اْلليل الّشيخ جعفر بن قولويه القمي عن عمرو بن عثمان الرّازي روى الثّ 
، قال : ْسعت أاب اْلسن االمام موسى بن جعفر )عليهما السالم( يقول : 
من مل يقدر أن يزورَن فليزر صاْلي موالينا يرتب له ثواب زايرتنا ، ومن مل 

 يقدر على صلتنا فليصل صاْلي موالينا يرتب له ثواب صلتنا .

وروى أيضًا بسند صحيح عن ُمّمد بن أْحد بن ُيّي االشعري قال : كنت 
بفيد )وهو اسم منزل يف طريق مرة( فمشيت مع علّي بن بالل اىل قرب ُمّمد 

قال ل صاحب  : بن اْساعيل بن بزيع ، قال : فقال ل علّي بن بالل
 وضع من مثّ هذا القرب عن الّرضا )عليه السالم( ، قال : من أتى قرب أخيه املؤ 

ِر( سبع مرّات ، أمن يوم الفز   َلِة الحَقدح يده على القرب وقرأ )ِاَّن اَن حزَلناُه ىف لَي ح
 . االكرب . ومثله حديث آخر ولرن زاد فيه واستقبل القبلة



أقول : ظاهر اْلديث اّن الّضمري يف قوله )عليه السالم( أمن يوم الفز  االكرب 
 مل رجوعه اىل صاحب القرب ويؤيد هذا املعىنراجع اىل القاري نفسه ومن احملت

ما سيأيت من الّرواية عن الّسيد ابن طاووس وروي أيضاً يف كامل الّزايرة بسند 
معترب عن عبد الرْحن بن أيب عبد هللا قال : سألت الّصادق )عليه السالم(  
كيف أضع يدي على قبور املسلمني ؟ فأشار بيده اىل االرض فوضعها عليها 

 تقبل القبلة .وهو مس

وروى أيضًا بسند صحيح عن عبد هللا بن سنان قال : قلت للّصادق )عليه 
ِل  :السالم( كيف أسلم على أهل القبور ؟ قال : نعم تقول السَّالُم على أهح

ؤمنني واملسلمني أنتم لنا فرط وَنن إن شاء هللا برم ال حقون ، 
ُ
الدِّاير ِمَن امل
: من دخل املقابر فقال : اَللّ ُهمَّ َربَّ هِذِه  )عليه السالم( قال  وعن اْلسني

نح  ساِد الحبالَِيِة َوالحِعظاِم النَِّخَرِة الَّىت َخَرَجتح ِمَن الدُّ جح ََ رحواِح الحفانَِيِة َواالح ََ يا االح
ِمَنٌة، اَدحِخلح َعَليحِهمح َروححًا ِمنحَك َوَسالمًا ِمىّن،   ب هللا له بعدد كتَوِهَى ِبَك ُمؤح

لدن آدم اىل أن تقوم الّساعة حسنات . وعن علّي )عليه السالم( اخللق من 
نِ قال : من دخل املقابر فقال :  ِم هللِا الرَّْحح ِل ال اِل َه الرَّحيِم،اَلسَّالُم َعل ِبسح ى اَهح

َل ال اِل َه ِاالَّ هللاُ، حِبَقِّ ال اِل َه  ِل ال اِل َه ِاالَّ هللاُ، اي اَهح الَّ هللاُ، َكيحَف اِ ِاالَّ هللاُ، ِمنح اَهح
َُتح قَ وحَل ال اِل َه ِاالَّ هللاُ، ِمنح ال اِل َه ِاالَّ هللاُ، اي ال اِل َه ِاالَّ هللاُ، حِبَقِّ ال  اِل َه ِاالَّ َوَجدح

َرِة َمنح قاَل ال اِل َه ِاالَّ هللاُ  ُشرحَن ىف ُزمح ، هللاُ، اغحِفرح ِلَمنح قاَل ال اِل َه ِاالَّ هللاُ، َواحح
اب َخسني سنة أعطاه هللا سبحانه وتعاىل ثو مٌَّد َرُسوُل هللِا َعِلى  َوىِلُّ هللِا، ُمَُ 

 وكّفر عنه وعن أبويه سّيئات َخسني سنة .

 أن تقف وتقول ويف رواية اخرى اّن أحسن ما يقال يف املقابر اذا مررت عليه

ُشرحُهمح َمَع َمنح اَ  : ِمح ما تَ َولَّوحا َواحح  . َحبُّوااَللّ ُهمَّ َوهلِّ

وقال الّسيد ابن طاووس يف مصباح الزّائر : اذا أردت زايرة املؤمنني فينبغي أن 
يرون يوم اخلميس واالّ ففي أّي وقت شئت وصفتها أن تستقبل القبلة وتضع 

َشتَ  : يدَ على القرب وتقول َدتَُه َوآِنسح َوحح هُ اَللّ ُهمَّ ارحَحمح ُغرحبَ َتُه َوِصلح َوحح



َةِ َوآِمنح َروحعَ  تَ غحىن هِبا َعنح َرْحح ًَة َيسح َِتَك َرْحح ِرنح اِلَيحِه ِمنح َرْحح ،  َتُه، َوَاسح ََ َمنح ِسوا
ُه ِبَنح كاَن يَ تَ َوالُّه  ِقح َلِة الحَقدح مثّ اقرأ )َوَاْلح  سبع مرّات .ِر( ِاَّن اَن حزَلحناُه ىف لَي ح

 َّن اَن حزَلحناهُ اِ  وروي يف صفة زايرهتم وثواهبا حديث آخر عن فضيل قال : من قرأ

عند قرب مؤمن سبع مرّات بعث هللا اليه ملراً يبعد هللا عند قربه ويرتب للمّيت 
ثواب ما يعمل ذلك امللك فاذا بعثه هللا من قربه مل ُير على هول االّ صرفه هللا 

اْلمد واملعّوذتني  سورةِاَّن اَن حزَلحناُه( عنه بذلك امللك حىّت يدخله اْلّنة ويقرأ مع )
 وآية الررسي ثالث مرّات كّل سورة . )ُقلح ُهَو هللاُ َاَحٌد( و

وروي أيضًا يف صفة زايرهتم رواية أخرى عن ُمّمد بن مسلم قال : قلت 
للّصادق صلوات هللا وسالمه عليه نزور املوتى قال : نعم ، قلت : فيعلمون 

ون اليرم سبنا اذا أتيناهم ، قال : اي وهللا ليعلمون برم ويفرحون برم وليستأن
  ، قال : قلت : فأّي شيء نقول اذا أتيناهم ؟ قال : ُقل :

رحَض َعنح ُجُنوهِبِمح، َوصاِعدح اِلَيحَك اَرحواَحُهمح  ََ َلقِِّهمح ِمنحَك وَ ، اَللّ ُهمَّ جاِف االح
َدتَ ُهمح َوُتوِنُس ِبِه َوحح  َِتَك ما َتِصُل ِبِه َوحح ِرنح اِلَيحِهمح ِمنح َرْحح َشتَ ُهمح، ِرضحواَنً، َوَاسح

ء َقديرٌ   . اِنََّك َعلى ُكلِّ َشىح

احدى عشر  (ُقلح ُهَو هللاُ َاَحدٌ ) مث قال الّسيد : فاذا كنت بني القبور فاقرأ
 مرّة واهد ذلك هلم ، فقد روي اّن هللا يثيبه على عدد االموات .

وروي يف كامل الّزايرة عن الّصادق )عليه السالم( قال : اذا ُزرَت مواتكم قبل 
طلو  الشمس ْسعوا وأجابوكم واذا ُزرَتوهم بعد طلو  الشمس ْسعوا ومل 

 . جييبوكم

وقد روي يف كتاب الّدعوات للرّاوندي حديث عن رسول هللا )صلى هللا عليه 
وآله وسلم( يف كراهة زايرة االموات ليالً ، كما قال اليب ذر : وال تُزرهم احياَنً 

 ابلليل .



هيد عن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( وروي يف جمموعة الّشيخ الشّ 
اَُلَك حِبَقِّ ُُمَمَّد  قال : ال يقول أحد عند قرب مّيت ثالث مرّات اَللّ ُهمَّ ِاىّن َاسح

 قيامة .االّ واقصى هللا عنه عذاب يوم ال َوآِل ُُمَمَّد اَنح ال تُ َعذَِّب ه َذا الحَميِّتَ 

ل  )صلى هللا عليه وآله وسلم( قاوعن جامع االخبار عن بعض أصحاب الّنيب
: قال رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( : اهدوا ملواتكم ، فقلنا : اي 

الّصدقة والّدعاء ، وقال : اّن أرواح  : رسول هللا وما هندي االموات ؟ قال
املؤمنني أتيت كّل َجعة اىل الّسماء الّدنيا حبذاء دورهم وبيوهتم ينادى كّل واحد 

بصوت حزين ابكني : اي أهلي واي ولدي واي أيب واي أّمي واقرابئي اعطفوا  منهم
لغريَن،  علينا يرْحرم هللا ابّلذي كان يف أيدينا والويل واْلساب علينا واملنفعة

وينادي كّل واحد منهم اىل أقرابئه : اعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو برسوة 
لم( وبرينا يب )صلى هللا عليه وآله وسيرسوكم هللا من لباس اْلّنة، مثّ برى النّ 

معه ، فلم يستطع الّنيب )صلى هللا عليه وآله وسلم(أن يترّلم من كثرة برائه ، 
مّث قال )صلى هللا عليه وآله وسلم( : اولئك اخوانرم يف الدين فصاروا تراابً 
 اي رميمًا بعد الّسرور والنعيم فينادون ابلويل والثّبور على أنفسهم ، يقولون :

ويلنا لو أنفقنا ما كان يف أيدينا يف طاعة هللا ورضائه ما كّنا َنتاج اليرم ، 
 فريجعون حبسرة وندامة وينادون : أسرعوا صدقة االموات .

وروي عنه أيضاً قال : ما تصّدقت ملّيت فيأخذها ملك يف طبق من نور ساطع 
لسَّالُم َعَليحُرمح اَ  ضوؤها يبلغ سبع ْساوات مثّ يقوم على شفري اخلندق فينادي :

َل الحُقُبوِر   اهلرم اهدوا اليرم هبذه اهلديّة ، فيأخذها ويدخل هبا يف قربهاي اَهح
توسع عليه مضاجعه ، فقال )صلى هللا عليه وآله وسلم( : أال َمن أعطف 
ملّيت بصدقة فله عند هللا من االجر مثل اُُحد ويرون يوم القيامة يف ظّل عرش 

 االّ ظّل العرش وحّي ومّيت ْنا هبذه الّصدقة .هللا يوم ال ظّل 

وحرى اّن وال خراسان شوهد يف املنام وهو يقول : ابعثوا اّل ما تطرحونه 
 . اليه اىل الرالب فايّن مفتقر



واعلم اّن لزايرة قبور املؤمنني أجراً جزيالً وهي على ما له من جزيل االجر ذات 
يا االنتباه والّزهد واالعراض عن الّدنفوائد وآثر عظيمة فهي تورث العربة و 

والّرغبة يف االخرة وينبغي زايرة املقابر اذا اشتّد الّسرور أو الغم . فالعاقل من 
اُّتذ املقابر عربة ينز  هبا حالوة الّدنيا من قلبه وُيّول شهدها مرًّا يف ذائقته 

سه سيرون فوتفّرر يف فناء الّدنيا وتقّلب أحواله واستحضر ابلبال انّه هو ن
 عّما قريب مثلهم ويقصر يده عن الّصاْلات ويرون عربة لغريه .

 : ولقد أجاد الّشيخ الّنظامي يف قوله

 رفت هبمسايگى مردگان     زنده دىل در صف افسردگان

 روح بقا ُجست ز هر روح اپَ     حرف فنا خواند ز هر لوح اپَ

 سؤالكرد از او بر سر راهى       كارشناسى پى تفتيش حال

 رخت سوى مرده كشيدن چراست     كني َهه از زنده رميدن چراست

 اپَ هنادان َتِه خاَ اندرند     گفت پليدان ِبغاَ اندرند

 هبر چه اب مرده شوم َهنشني     مرده دالنند بروى زمني

 صحبت افسرده دل افسردگى     َهدمى مرده دهد مردگى

 اند بَ مرده بِدل زندهگر چه       اند زير ِگل آَننره پراكنده

 بسته هر چون وچرا پيش از اين     مرده دىل بود مرا پيش از اين

 آب حياتست مرا خاكشان     زنده شدم از نظر اپكشان

 َوُقلح ِاىّن الِحٌق هِبِمح ىِف الاّلِحقنَي .



َّت ما قّدر تسجيله يف هذا الرتاب الّشريف ليلة االحد املوافق عاشر شهر 
( وهي ليلة 1344ْلرام سنة ألف وثالمثائة وأربع وأربعني )ذي القعدة ا

ميالد أيب اْلسن الّرضا صلوات هللا عليه وقد بلغين اليوم رسالة تنبئين بوفاة 
والديت فلذلك أرجو من اخواين املؤمنني من انتفع منهم هبذا الرتاب الّدعاء 

املمات واْلمد  اة وبعدوالّزايرة هلا رْحة هللا وغفرانه عليها ول ولوالدي يف اْلي
 هلل أّوالً وآخراً وصّلى هللا على ُمّمد وآله الطّاهرين
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