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املقدمة
ِحيِم ِن الرَّ َ حمْ ِ الرَّ ِم اللَّ بِسمْ

َلُة  ِر )2( َليمْ َلُة المَْقدمْ َراَك َما َليمْ ِر )1( َوَما َأدمْ َلِة المَْقدمْ َناُه ِف َليمْ ا َأنَزلمْ إِنَّ
ِن  وُح ِفيَها بِإِذمْ اَلئَِكُة َوالرُّ ُل املمْ ٍر )3( َتَنزَّ نمْ َألمِْف َشهمْ ٌ مِّ ِر َخيمْ المَْقدمْ

ِر )5( َلِع المَْفجمْ ٍر )4( َسالٌم ِهَي َحتَّى َمطمْ ن ُكلِّ َأممْ ِم مِّ َربِّ

ملا كان إحياء ليلة القدر الشريفة يعترب من أهم الركائز العبادية 
يف السنة عمومًا، و يف شهر رمضان على وجه اخلصوص، فإن العرف 
العبادي لدى املؤمنني قد توجه منذ سنني طوال، إىل اإلحياء بطريقة 
مجاعية يف اجلوامع و املساجد و املآمت و اجملالس، يف جو إمياني عميق 
عرب برنامج متقن و دقيق، يتضمن أغلب األعمال و األذكار املطلوبة يف 

تلك الليلة. 
و مبا أن األعمال و األذكار املطلوبة يف ليلة القدر كثرية، و قد ال 
ميكن استيعابها مجيعًا يف ليلة واحدة، و حيث أن اإلحياء مطلوب حتى 
الليل  مطلع الفجر، البد من أن يكون برنامج اإلحياء طوياًل يستغرق 

كله، األمر الذي اعتاد عليه املؤمنون منذ زمن. 
فآثرنا إعداد هذا الكتيب الذي هو عبارة عن برنامج ميسر إلحياء 
ليلة القدر الشريفة، يشتمل على أهم األعمال و األذكار و لو باجتزاء، كي 
تتاح الفرصة للمؤمنني الذين ال يستطيعون االلتزام بالربامج االعتيادية 
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الطويلة أن حييوا ليلة القدر املباركة فال تفوتهم تلك الفرصة الثمينة، 
دومنا  األخرى  القدر  ليالي  إلحياء  أيضَا  ساحنة  الفرصة  تكون  كما 

حاجة إىل اإلطالة. 
لذوي  الكفاية  حتقيق   - اهلل  شاء  إن   – مبقدوره  الربنامج  فهذا 

األعذار و هم :
املسجد  يف  كثريًا  اجللوس  على  يقدرون  ال  الذين  و  املرضى   -1

ألسباب صحية.
2- امللتزمون بأعمال و وظائف إجبارية تتعارض مع وقت اإلحياء.

املناطق  بعض  يف  إحياءًا  هلن  خيصص  ال  الالتي  النساء   -3
باالشرتاك مع الرجال.

4- املؤمنون البعيدون عن مناطق اإلحياء كاملتغربني و املسافرين و 
الذين يبعدون عن مناطق اإلحياء سواء يف البلد أو خارجه.

5- من ال يقدر على وضع برنامج خاص إلحياء الليلة الشريفة.
نسأل اهلل العلي القدير أن يوفقنا مجيعًا إلحياء هذه الليلة املباركة، 

و إن نكون فيها من املرحومني ال احملرومني، آمني رب العاملني.

الشيخ مجال خرفوش
السبت2 أغسطس 2008م
غرة شعبان امليمون 1429هـ
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الربنامج املي�شر لإحياء ليلة القدر ال�شريفة 
يف ماأمت الزهراء )ع( - �شماهيج - مملكة البحرين

الصفحةالزمنالفعاليةالتسلسل
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24( يا باِطنًا يف ُظُهوِرِه.

الُم. ديِد لِداُوَد َعَلْيِه السَّ َ اْلَ 35( يا ُمَلينِّ

45( َالّلـُهمَّ اْمُدْد يل يف ُعْمري.

55( َالّلـُهمَّ اِنََّك ُقْلَت يف ِكتابَِك اْلُْنَزِل.

ْيِل يِف النَّهاِر. 66( يا ُمولَِج اللَّ

57 دقائقصالة ليلة القدر )4 ركعات( ج1أواًل

57 دقائقلعن قتلة أمري الؤمني )100( مرةثانيًا

57 دقائقصالة ليلة القدر )4 ركعات( ج2ثالثًا

رابعًا
القاطع األخرية من دعاء اجلوشن الكبري ابتداءًا من القطع )80(: 

ِل َوالمَْكَرِم..(( َعِم يا َذا المَْفضمْ وِد َوالنِّ ُ 158 دقيقة))يا َذا المْ

512 دقائقاالستغفار )100( مرةخامسًا

512 دقائقصالة ركعتي تقرأ بعد المد سورة التوحيد )7( مراتسادسًا

سابعًا
))اِلـهي  من  ابتداءًا  الصغري  اجلوشن  دعاء  من  األخرية  القاطع 

َبَح َعلياًل َمريضًا َسقياًم..(( سى َو َأصمْ 1012 دقائقَوَسيِّدي وَكم ِمنمْ َعبمْد َأممْ

1016 دقائقدعاء رفع الصحفثامنًا

تاسعًا
القاطع األخرية من دعاء أيب محزة الثاميل ابتداءًا من ))يا َربِّ هذا 

َتجاَر بَِكَرِمَك.... (( 1018 دقائقَمقاُم َمنمْ الَذ بَِك، َو اسمْ

1022 دقائقزيارة اإلمام السي )ع( الخصوصةعارشًا

525 دقائقأدعية اخلتامأحد عرش

85 دقيقةاملجموع
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التهيئة :- أدعية متفرقة :
اللَّْيِل  َوَربَّ  َشْهر،  َاْلِف  ِمْن  َخرْيًا  َوجاِعَلها  اْلَقْدر  َلْيَلِة  َربَّ  يا     *
ماِء، يا باِرُئ  َلِم واالَْْنواِر، َواالَْْرِض َوالسَّ والنَّهاِر، َواجْلِباِل واْلِبحاِر، والظُّ
يا ُمَصوُِّر، يا َحّناُن يا َمّناُن، يا َاهلُل يا َرْحُن، يا َاهلُل يا َبديُع، يا َاهلُل يا 
َواْلِكرْبِياُء َواالالُء،  َاهلُل يا َاهلُل، َلَك االَْْساُء اْلُْسنى، َواالَْْمثاُل اْلُعْليا، 
َعَل اْسي يف هِذِه اللَّْيَلِة  مَّد، َوَاْن َتْ مَّد َوآِل ُمَ َاْسَاُلَك َاْن ُتَصلَِّي َعلى ُمَ
َهداِء َوِاْحساني يف ِعلِّّينَي، َوِاساَءتي َمْغُفوَرًة،  َعداِء، َوُروحي َمَع الشُّ ِفى السُّ
كَّ َعيّن، َوُتْرِضَيين  َوَاْن َتَهَب لي َيقينًا ُتباِشُر ِبِه َقْليب َواميانًا ُيذِهُب الشَّ
َعذاَب  َوِقنا  َحَسَنًة،  االِخَرِة  َويِف  َحَسَنًة  الدُّْنيا  يِف  َوآِتنا  لي،  َقَسْمَت  مِبا 
َواالناَبَة  ِاَلْيَك  َوالرَّْغَبَة  َوُشْكَرَك  ِذْكَرَك  فيها  َواْرُزْقين  اْلَريِق،  الّناِر 

.  الُم مَّد َعلَْيِهُم السَّ مَّدًا َوآَل ُمَ والتَّوَبَة والتَّْوفيَق ملا َوفَّْقَت َلُه ُمَ

*  يا باِطنًا يف ُظُهوِرِه، َويا ظاِهرًا يف ُبُطوِنِه َويا باِطنًا َلْيَس خَيْفى، 
َحدٌّ  َوال  َمْوُصوٌف  ِبَكْيُنوَنِيِة  َيْبُلُغ  ال  َمْوُصوفًا  يا  ُيرى،  َلْيَس  ظاِهرًا  َويا 
ُدوٌد، َويا غاِئبًا َغرْيَ َمْفُقود، َويا شاِهدًا َغرْيَ َمْشُهود، ُيْطَلُب َفُيصاُب،  َمْ
ماواُت َواالَْْرِض َوماَبْيَنُهما َطْرَفَة َعنْي، ال ُيْدِرُك ِبَكْيف  ُل ِمْنُه السَّ َوَلْ خَيْ
ميِع  ْيث، َاْنَت ُنوُر النُّوِر َوَربَّ االَْْرباِب، َاَحْطَت ِبَ َوال ُيَؤيَُّن ِبَاْين َوال ِبَ
ميُع اْلَبصرُي ُسْبحاَن َمْن  ااُلُموِر، ُسْبحاَن َمْن َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَّ

ُهَو هَكذا َوال هَكذا َغرْيُُه . ثّم تدعو مبا تشاء.
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والُكَرِب  الَضّر  كاِشَف  يا  الُم  السَّ َعلَْيِه  ِلداُوَد  اْلَديِد   َ ُمَلنيِّ يا     *
الُم،  الِعظام َعن اّيوب )عليه السالم( َاي ُمَفرَِّج َهمِّ َيْعُقوَب َعلَْيِه السَّ
مَّد َكما َاْنَت  مَّد َوآِل ُمَ الُم َصلِّ َعلى ُمَ َاْي ُمَنفَِّس َغمِّ ُيوُسَف َعلَْيِه السَّ
َتْفَعْل بي ما  َاْهُلُه َوال  َاْنَت  َواْفَعْل بي ما  عنَي  َاْن ُتَصلَِّي َعلَْيِهْم َامْجَ َأْهلُه 

. َاَنا َاْهُلُه

*   َاللّـُهمَّ اْمُدْد لي يف ُعْمري، َوَاْوِسْع لي يف ِرْزقي، َوَاِصحَّ لي ِجْسمي، 
َوَبلِّْغين َاَملي، َوِاْن ُكْنُت ِمَن االَْْشِقياِء َفْاُمين ِمَن االَْْشِقياِء، َوْاكُتْبين ِمَن 
َنِبيَِّك املُْْرَسِل َصَلوُتَك َعلَْيِه  َفِانََّك ُقْلَت يف ِكتاِبَك امْلُْنَزِل َعلى  َعداِء،  السُّ

. � َوآِلِه: � مَيُْحو اهلُل ما َيشاُء َوُيْثِبُت َوِعْنَدُه ُامُّ اْلِكتاِب

*  َاللّـُهمَّ ِانََّك ُقْلَت يف ِكتاِبَك امْلُْنَزِل: � َشْهُر َرَمضاَن الَّذي ُاْنِزَل 
ْمَت ُحْرَمَة  فيِه اْلُقْرآُن ُهدًى ِللّناِس َوَبيِّنات ِمَن اهْلُدى َواْلُفْرقاِن �، َفعظَّ
َشْهِر َرَمضاَن مبا َاْنَزْلَت فيِه ِمَن اْلُقرآِن، َوَخَصْصَتُه ِبلَْيَلِة اْلَقْدِر َوَجَعْلَتها 
َخرْيًا ِمْن َاْلِف َشْهر، َاللّـُهمَّ َوهِذِه َاّياُم َشْهِر َرَمضاَن َقِد اْنَقَضْت، َوَلياليِه 
َقْد َتَصرََّمْت، َوَقْد ِصْرُت يا ِالـهي ِمْنُه ِاىل ما َاْنَت َاْعَلُم ِبِه ِميّن َوَاْحصى 
امْلَُقرَُّبوَن  َمالِئَكُتَك  ِبِه  َسَألَك  مِبا  َفَاْسَأُلَك  عنَي،  َامْجَ اخْلَْلِق  ِمَن  ِلَعَدِدِه 
َوآِل  مَّد  ُمَ َعلى  ُتَصلَِّي  َاْن  الّصاِلُوَن،  َوِعباُدَك  املُْْرَسُلوَن،  َوَاْنِبياُؤَك 
َل  ِتَك، َوَاْن َتَتَفضَّ مَّد َوأَن َتُفكَّ َرَقَبيت ِمَن الّناِر، َوُتْدِخَلِنى اجْلَنََّة ِبَرْحَ ُمَ
َعليَّ ِبَعْفِوَك َوَكَرُمَك و َتَتقبَّل َتَقربي َو َتْسَتجْيَب ُدعائي وَتُنَّ َعلّي باالمن 
ِبَوْجِهَك  َوَاُعوُذ  ِالـهي  اْلِقياَمِة،  ِلَيوِم  َاْعَدْدَتُه  َهْول  ُكلِّ  ِمْن  اخلوف  يوم 
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َوَلياليِه َولَك  َاّياُم شْهِر َرَمضاَن  َيْنَقِضَي  َاْن  اْلَكريِم، َوِبَالِلَك اْلَعظيِم 
َلْ  ِميّن  َها  َتْقَتصَّ َاْن  ُتريُد  َخطيَئٌة  َاْو  ِبِه  ُتؤاِخُذني  َذْنٌب  َاْو  َتِبَعٌة  ِقَبلي 
ََتْغِفْرها لي َسيِّدي  َسيِّدي َسيِّدي أسأُلك يا ال ِالـَه إاّل َاْنَت ِاْذ ال ِالـَه إاّل 
ْهِر َفْازَدْد َعيّن ِرضًا، َوِاْن َلْ َتُكن  َاْنَت ِاْن ُكْنَت َرَضْيَت َعين يف هَذا الشَّ
َرَضْيَت عينِّ َفِمَن االَن َفاْرَض َعيّن يا َاْرَحَم الّراِحنَي، يا َاهلُل يا َاَحُد يا 

. َصَمُد يا َمْن َلْ َيِلْد َوْل ُيوَلْد َوَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َاَحٌد

ِرَج اْلَيِّ ِمَن  *  يا ُموِلَ اللَّْيِل يِف النَّهاِر، َوُموِلَ النَّهاِر يِف اللَّْيِل، َوُمْ
، يا راِزَق َمْن َيشاُء ِبَغرْيِ ِحساب، يا َاهلُل  ِرَج امْلَيِِّت ِمْن اْلَيِّ امْلَيِِّت، َوُمْ
يا َرْحـُن، يا َاهلُل يا َرحيُم، يا َاهلُل يا َاهلُل يا َاهلُل َلَك ااَلْساُء اْلُْسنى، 
َوآِل  مَّد  ُمَ َعلى  ُتَصلَِّي  َاْن  َاْسَاُلَك  َواالالُء،  َواْلِكرْبِياُء  اْلُعْليا،  َوااَلْمثاُل 
َهداِء،  َعداِء، َوُروحي َمَع الشُّ َعَل اْسي يف هِذِه اللَّْيَلِة يِف السُّ مَّد، َوَاْن َتْ ُمَ
َوِاْحساني يف ِعلِّّينَي، َوِاساَءتي َمْغُفوَرًة، َوَاْن َتَهَب لي َيقيَنًا ُتباِشُر ِبِه َقْليب، 
الدُّْنيا  يِف  َوآِتنا  لي،  َقَسْمَت  مِبا  َوُتْرِضَيين  َعيّن،  كَّ  الشَّ ُيْذِهُب  َوِاميانًا 
فيها  َواْرُزْقين  اْلَريِق،  الّناِر  َعذاَب  َوِقنا  َحَسَنًة،  االِخَرِة  َويِف  َحَسَنًة 
مَّدًا  ُمَ َلُه  َوفَّْقَت  ملا  َوالتَّْوفيَق  َوااِلناَبَه  ِاَلْيَك  َوالرَّْغَبَة  َوُشْكَرَك،  ِذْكَرَك 

. الُم مَّدًا َعلَْيِه َوَعلَْيِهُم السَّ وآَل ُمَ
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أواًل :- اجلزء األول من صالة ليلة القدر )4( ركعات:
صالة ليلة القدر عبارة عن )8( ركعات تؤدى  بواقع ركعتني ركعتني، 
من  كاملة  سورة  المد  بعد  فيها  تقرأ  تامًا،  الصبح  صالة  يف  كما 
أربع  بواقع  جزئني  إىل  الصالة  هذه  تقسيم  سيتم  و  الكريم.  القرآن 

ركعات لكل قسم.



ثانيًا:- لعن قتلة أمري املؤمنني )ع( :
.  َاللّـُهمَّ اْلَعْن َقَتَلَة َأِمرْيِ امْلُؤِمننَي  : أن تقول )100( مرة



ثالثًا:- اجلزء الثاني من صالة ليلة القدر )4( ركعات :
إتام صالة ليلة القدر كما ذكرنا سابقًا يف بند )أواًل(.
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رابعًا:- املقاطع األخرية من دعاء اجلوشن الكبري )80( 
: )100( –

80 .....  يا َذا اجْلُوِد َوالنَِّعِم يا َذا اْلَفْضِل َواْلَكَرِم يا خاِلَق 
اللَّْوِح َواْلَقَلِم يا باِرَئ الذَّرِّ َوالنََّسِم يا َذا اْلَبْأِس َوالنَِّقِم يا ُمْلِهَم اْلَعَرِب 
رِّ َواهْلَِمِم يا َربَّ اْلَبْيِت َواْلََرِم  رِّ َواألَلِ يا عاِلَ السِّ َواْلَعَجِم يا كاِشَف الضُّ
يا َمْن َخَلَق االََْشياَء ِمَن اْلَعَدِم ُسْبَحاَنَك َيا ال ِإَلَه ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، 
َك يا فاِعُل يا  ِباْسِ َاْسَأُلَك  ِاّني  َاللّـُهمَّ   81 َيا َربِّ  ِمَن النَّاِر  َخلِّْصَنا 
جاِعُل يا قاِبُل يا كاِمُل يا فاِصُل يا واِصُل يا عاِدُل يا غاِلُب يا طاِلُب يا 
واِهُب ُسْبَحاَنَك َيا ال ِإَلَه ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا َربِّ 
وِدِه يا َمْن جاَد ِبُلْطِفِه يا َمْن  82 يا َمْن َاْنَعَم ِبَطْوِلِه يا َمْن َاْكَرَم ِبُ
ْكَمِتِه يا َمْن َحَكَم ِبَتْدبرِيِه يا َمْن َدبََّر ِبِعْلِمِه يا  َتَعزََّز ِبُقْدَرِتِه يا َمْن َقدََّر ِبِ
ْلِمِه يا َمْن َدنا يف ُعُلوِِّه يا َمْن َعال يف ُدُنوِِّه ُسْبَحاَنَك َيا ال ِإَلَه  َمْن َتاَوَز ِبِ
ُلُق ما  ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا َربِّ 83 يا َمْن خَيْ
َيشاُء يا َمْن َيْفَعُل ما َيشاُء يا َمْن َيْهدي َمْن َيشاُء يا َمْن ُيِضلُّ َمْن َيشاُء 
يا َمْن ُيَعذُِّب َمْن َيشاُء يا َمْن َيْغِفُر ملَِْن َيشآُء يا َمْن ُيِعزُّ َمْن َيشاِء يا َمْن 
ِتِه  ُيِذلُّ َمْن َيشاُء يا َمْن ُيَصوُِّر يِف االََْْرحاِم ما َيشاُء يا َمْن خَيَْتصُّ ِبَرْحَ
َمْن َيشاُء ُسْبَحاَنَك َيا ال ِإَلَه ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا 
َربِّ 84 يا َمْن َلْ َيتَِّخْذ صاِحَبًة َوال َوَلدًا يا َمْن َجَعَل ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًا 
يا َمْن ال ُيْشِرُك يف ُحْكِمِه َاَحدًا يا َمْن َجَعَل املَْالِئَكَة ُرُساًل يا َمْن َجَعَل 
ماِء ُبُروجًا يا َمْن َجَعَل االََْْرَض َقرارًا يا َمْن َخَلَق ِمَن امْلاِء َبَشرًا  يِف السَّ
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يا َمْن َجَعَل ِلُكلِّ َشْيٍء َاَمدًا يا َمْن َاحاَط ِبُكلِّ َشْيٍء ِعْلمًا يا َمْن َاْحصى 
ُكلَّ َشْيٍء َعَددًا ُسْبَحاَنَك َيا ال ِإَلَه ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن 
َك يا َاوَُّل يا اِخُر يا ظاِهُر يا  النَّاِر َيا َربِّ 85 َاللّـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِ
باِطُن يا َبرُّ يا َحقُّ يا َفْرُد يا ِوْتُر يا َصَمُد يا َسْرَمُد ُسْبَحاَنَك َيا ال ِإَلَه 
ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا َربِّ 86 يا َخرْيَ َمْعُروف 
ُعِرَف يا َاْفَضَل َمْعُبود ُعِبَد يا َاَجلَّ َمْشُكور ُشِكَر يا َاَعزَّ َمْذُكور ُذِكَر يا 
َد يا َاْقَدَم َمْوُجود ُطِلَب يا َاْرَفَع َمْوُصوف ُوِصَف يا َاْكرَبَ  ُمود ُحِ َاْعلى َمْ
ُبوب ُعِلَم ُسْبَحاَنَك َيا  َمْقُصود ُقِصَد يا َاْكَرَم َمْسؤول ُسِئَل يا َاْشَرَف َمْ
ال ِإَلَه ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا َربِّ 87  يا َحبيَب 
َانيَس  يا  امْلُْؤِمننَي  َوِليَّ  يا  املُِْضّلنَي  هاِدَي  يا  امْلَُتَوكِّلنَي  َسيَِّد  يا  اْلباكنَي 
يا  اْلقاِدريَن  َاْقَدَر  يا  الّصاِدقنَي  ُمْنِجَي  يا  امْلَْلُهوفنَي  َمْفَزَع  يا  الّذاِكريَن 
عنَي ُسْبَحاَنَك َيا ال ِإَلَه ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث،  َاْعَلَم اْلعاملنَي يا ِالـَه اخْلَْلِق َامْجَ
اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا َربِّ 88 يا َمْن َعال َفَقَهَر يا َمْن َمَلَك َفَقَدَر 
ويِه  يا َمْن َبَطَن َفَخرَبَ يا َمْن ُعِبَد َفَشَكَر يا َمْن ُعِصَي َفَغَفَر يا َمْن ال حَتْ
اْلِفَكُر يا َمْن ال ُيْدِرُكُه َبَصٌر يا َمْن ال خَيْفى َعلَْيِه َاَثٌر يا راِزَق اْلَبَشِر يا 
ِمَن  اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا  اْلَغْوَث،  َأْنَت،  ِإاّل  ِإَلَه  َيا ال  َقَدر ُسْبَحاَنَك  ُمَقدَِّر ُكلِّ 
َك يا حاِفُظ يا باِرُئ يا ذاِرُئ  النَّاِر َيا َربِّ 89 َاللّـُهمَّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِ
يا باِذُخ يا فاِرُج يا فاِتُح يا كاِشُف يا ضاِمُن يا اِمُر يا ناهي ُسْبَحاَنَك َيا 
ال ِإَلَه ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا َربِّ 90 يا َمْن ال 
ُلُق اخْلَْلَق إاّل  وَء إاّل ُهَو يا َمْن ال خَيْ َيْعَلُم اْلَغْيَب إاّل ُهَو يا َمْن ال َيْصِرُف السُّ
ُهَو يا َمْن ال َيْغِفُر الذَّْنَب إاّل ُهَو يا َمْن ال ُيِتمُّ النِّْعَمَة إاّل ُهَو يا َمْن ال ُيَقلُِّب 
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اْلُقُلوَب إاّل ُهَو يا َمْن ال ُيَدبُِّر االَْْمَر إاّل ُهَو يا َمْن ال ُيَنزُِّل اْلَغْيَث إاّل ُهَو يا 
ِيي امْلَْوتى إاّل ُهَو ُسْبَحاَنَك َيا ال ِإَلَه  َمْن ال َيْبُسُط الرِّْزَق إاّل ُهَو يا َمْن ال حُيْ
ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا َربِّ 91 يا ُمعنَي اْلُضَعفاِء 
ماِء  السَّ راِفَع  يا  االَْْعداِء  قاِهَر  يا  االَْْوِلياِء  ناِصَر  يا  اْلُغَرباِء  يا صاِحَب 
يا َانيَس االَْْصِفياِء يا َحبيَب االَْْتِقياِء يا َكْنَز اْلُفَقراِء يا ِالـَه االَْْغِنياِء يا 
ِمَن  َخلِّْصَنا  اْلَغْوَث،  اْلَغْوَث،  َأْنَت،  ِإاّل  ِإَلَه  َيا ال  ُسْبَحاَنَك  اْلُكَرماِء  َاْكَرَم 
النَّاِر َيا َربِّ 92 يا كاِفيًا ِمْن ُكلِّ َشْيء يا قاِئمًا َعلى ُكلِّ َشْيء يا َمْن 
ال ُيْشِبُهُه َشْيٌء يا َمْن ال َيزيُد يف ُمْلِكِه َشْيٌء يا َمْن ال خَيْفى َعلَْيِه َشْيٌء 
ال  َمْن  يا  َشْيٌء  َكِمْثِلِه  َلْيَس  َمْن  يا  َشْيٌء  َخزاِئِنِه  ِمْن  َيْنُقُص  ال  َمْن  يا 
ُتُه  َيْعُزُب َعْن ِعْلِمِه َشيٌء يا َمْن ُهَو َخبرٌي ِبُكلِّ َشْيء يا َمْن َوِسَعْت َرْحَ
ِإَلَه ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر  ُكلَّ َشْيء ُسْبَحاَنَك َيا ال 
ُمْنِعُم يا  َك يا ُمْكِرُم يا ُمْطِعُم يا  َاْسَئُلَك ِباْسِ ِاّني  َيا َربِّ 93َ للّـُهمَّ 
يي يا ُمْرضي يا ُمْنجي ُسْبَحاَنَك  ُمْعطى يا ُمْغين يا ُمْقين يا ُمْفين يا ُمْ
َيا ال ِإَلَه ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا َربِّ 94 يا َاوََّل 
ُكلِّ َشْيء َوآِخَرُه يا ِالـَه ُكلِّ َشْيء َوَمليَكُه يا َربَّ ُكلِّ َشْيء َوصاِنَعُه يا باِرَئ 
ُكلِّ َشْيء َوخاِلَقُه يا قاِبَض ُكلِّ َشْيء َوباِسَطُه يا ُمْبِدَئ ُكلِّ َشْيء َوُمعيَدُه 
ِيَي ُكلِّ َشْيء  وَِّلُه يا ُمْ يا ُمْنِشَئ ُكلِّ َشْيء َوُمَقدَِّرُه يا ُمَكوَِّن ُكلِّ َشْيء َوُمَ
اْلَغْوَث،  َأْنَت،  ِإاّل  ِإَلَه  ال  َيا  ُسْبَحاَنَك  َوواِرَثُه  َشْيء  ُكلِّ  يا خاِلَق  َوُميَتُه 
َخرْيَ  يا  َوَمْذُكور  ذاِكر  َخرْيَ  يا   95 َربِّ  َيا  النَّاِر  ِمَن  َخلِّْصَنا  اْلَغْوَث، 
يا َخرْيَ  َوَمْشُهود  يا َخرْيَ شاِهد  ُمود  َوَمْ يا َخرْيَ حاِمد  َوَمْشُكور  شاِكر 
داع َوَمْدُعوٍّ يا َخرْيَ ُميب َوُماب يا َخرْيَ ُمؤِنس َوَانيس يا َخرْيَ صاِحب 
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َيا  ُسْبَحاَنَك  ُبوب  َوَمْ َوَمْطُلوب يا َخرْيَ َحبيب  َمْقُصود  َوَجليس يا َخرْيَ 
ال ِإَلَه ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا َربِّ 96 يا َمْن ُهَو 
َاَحبَُّه  َمْن  ُهَو ِاىل  َمْن  ُهَو ملَِْن َاطاَعُه َحبيٌب يا  َمْن  ملَِْن َدعاُه ُميٌب يا 
َقريٌب يا َمْن ُهَو مِبَِن اْسَتْحَفَظُه َرقيٌب يا َمْن ُهَو مِبَْن َرجاُه َكريٌم يا َمْن 
ُهَو مِبَْن َعصاُه َحليٌم يا َمْن ُهَو يف َعَظَمِتِه َرحيٌم يا َمْن ُهَو يف ِحْكَمِتِه 
َعظيٌم يا َمْن ُهَو يف ِاْحساِنِه َقديٌم يا َمْن ُهَو مِبَْن َاراَدُه َعليٌم ُسْبَحاَنَك 
َيا ال ِإَلَه ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا َربِّ 97 َاللّـُهمَّ 
ُب يا ُمَقلُِّب يا ُمَعقُِّب يا ُمَرتُِّب يا  َك يا ُمَسبُِّب يا ُمَرغِّ ِاّني َاْسَأُلَك ِباْسِ
ُ ُسْبَحاَنَك َيا ال ِإَلَه ِإاّل َأْنَت،  ُر يا ُمَغريِّ ذُِّر يا ُمَذكُِّر يا ُمَسخِّ وُِّف يا ُمَ ُمَ
اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا َرّب 98 يا َمْن ِعْلُمُه ساِبٌق يا َمْن 
َكٌم  َوْعُدُه صاِدٌق يا َمْن ُلْطُفُه ظاِهٌر يا َمْن َاْمُرُه غاِلٌب يا َمْن ِكتاُبُه ُمْ
يا َمْن َقضاُؤُه كأِئٌن يا َمْن ُقْراُنُه َميٌد يا َمْن ُمْلُكُه َقديٌم يا َمْن َفْضُلُه 
َعميٌم يا َمْن َعْرُشُه َعظيٌم ُسْبَحاَنَك َيا ال ِإَلَه ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، 
ع يا َمْن ال  ٌع َعْن َسْ َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا َربِّ 99 يا َمْن ال َيْشَغُلُه َسْ
مَيَْنُعُه ِفْعٌل َعْن ِفْعل يا َمْن ال ُيْلهيِه َقْوٌل َعْن َقْول يا َمْن ال ُيَغلُِّطُه ُسؤاٌل 
ُجُبُه َشْيٌء َعْن َشْيء يا َمْن ال ُيرْبُِمُه ِاْلاُح امْلُِلّحنَي  َعْن ُسؤال يا َمْن ال حَيْ
يا َمْن ُهَو غاَيُة ُمراِد املُْريديَن يا َمْن ُهَو ُمْنَتهى ِهَمِم اْلعاِرفنَي يا َمْن ُهَو 
ُمْنَتهى َطَلِب الّطاِلبنَي يا َمْن ال خَيْفى َعلَْيِه َذرٌَّة يِف اْلعاملنَي ُسْبَحاَنَك َيا 
ال ِإَلَه ِإاّل َأْنَت، اْلَغْوَث، اْلَغْوَث، َخلِّْصَنا ِمَن النَّاِر َيا َربِّ 100 يا َحليمًا 
ِلُف يا َوّهابًا ال مَيَلُّ يا قاِهرًا ال  ال َيْعَجُل يا َجوادًا ال َيْبَخُل يا صاِدقًا ال خُيْ
ُيْغَلُب يا َعظيمًا ال ُيوَصُف يا َعْداًل ال حَييُف يا َغِنّيًا ال َيْفَتِقُر يا َكبريًا ال 
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َيْصُغُر يا حاِفظًا ال َيْغُفُل ُسْبحاَنَك يا ال ِالـَه إاّل َاْنَت اْلَغْوَث اْلَغْوَث َخلِّْصنا 
.  ِمَن الّناِر يا َرّب



خامسًا:- االستغفار مائة مرة :
. َاْسَتْغِفُر اهلَل وَاُتوُب ِاَلْيِه  : أن تقول )100( مرة



سادسًا :- صالة ركعتني:
ركعتان كصالة الصبح ولكن بعد المد تقرأ سورة التوحيد )7( مرات 

يف كل ركعة.


سابعًا:- املقاطع األخرية من دعاء اجلوشن الصغري :
.... ِالـهي َوَسيِّدي وَكم ِمْن َعْبد َأْمسى َو َأْصَبَح َعلياًل َمريضًا َسقيمًا 
ُمْدِنفًا َعلى ُفُرِش الِعلَِّة َوفى ِلباِسها َيَتَقلَُّب مَيينًا وِشااًل ال َيْعِرُف َشْيئًا 
راِب َيْنُظُر ِاىل َنْفِسِه َحْسرًة ال َيْسَتطيُع هَلا  عاِم َوال َلذَِّة الشَّ ِمْن َلذَِّة الطَّ
وِدَك َوَكَرِمَك َفال ِالـَه إاّل َاْنَت  َضّرًا َوال َنْفعًا َوَاَنا ِخْلٌو ِمْن ذِلَك ُكلِِّه ِبُ
َوآِل  مَّد  َعلى ُمَ َصلِّ  َيْعَجُل  ال  َاناة  َوذي  ُيْغَلُب  ال  ُمْقَتدر  ِمْن  ُسْبحاَنَك 
مَّد وْاجَعْلنى َلَك ِمَن اْلعاِبديَن َوِلنَعماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوآلالِئَك ِمَن  ُمَ

ِتَك يا َاْرَحَم الّراِحنَي. ين ِبرْحَ الّذاِكريَن َواْرَحْ
َحْتِفِه  ِمْن  يَْوَمُه  َدنا  َوَقْد  َأْصَبَح  َو  َأْمسى  َعْبد  ِمْن  َوَكْم  َوَسيِّدي  َمْوالي   
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وَاْحَدَق ِبِه َمَلُك امْلَْوِت يف َاْعواِنِه ُيعاِلُ َسَكراِت امْلَْوِت َوِحياَضُه َتُدوُر َعْيناُه 
ِمَن الَكالِم  ُمِنَع  َقْد  َوَاِوّداِئِه وَاِخاّلِئِه،  َاِحّباِئِه  َيْنُظُر ِاىل  مَيينًا َوِشااًل 
َوُحِجَب َعِن اخِلطاِب َيْنُظُر ِاىل َنْفِسِه َحْسَرًة ال َيْسَتطيُع هَلا َضّرًا َوال َنْفعًا 
َاْنَت ُسْبحاَنَك ِمْن  ِالـَه إاّل  وِدَك َوَكرِمَك َفال  َوَاَنا ِخْلٌو ِمْن ذِلَك ُكلِِّه ِبُ
مَّد واْجَعْلين  مَّد َوآِل ُمَ ُمْقَتِدر ال ُيْغَلُب َوذي َاناة ال َيْعَجُل َصلِّ َعلى ُمَ
يا  ِتَك  ِبَرْحَ ين  َواْرَحْ الّذاِكريَن  ِمَن  َوآلالِئَك  الّشاِكريَن  ِمَن  ِلَنْعماِئَك 

َاْرَحَم الّراِحنَي.
اُلُبوِس  َمَضاِئِق  يف  َأْصَبَح  َو  َأْمسى  َعْبد  ِمْن  وَكم  َوَسيِّدي  َمْوالَي   
ا َوَحديِدها َيَتداَوُلُه َاْعواُنها َوَزباِنَيُتها َفال َيْدري  ُجوِن َوُكَرِبها َوُذهلِّ َوالسُّ
َايُّ حال ُيْفَعُل ِبِه َوَايَّ ُمْثَلة مُيَثَُّل ِبِه َفُهَو يف ُضرٍّ ِمَن اْلَعْيِش َوضْنك ِمَن 
اْلَياِة َيْنُظُر ِاىل َنْفِسِه َحْسَرًة ال َيْسَتطيُع هَلا َضّرًا َوال َنْفعًا َوَاَنا ِخْلٌو ِمْن 
وِدَك َوَكَرِمَك َفال ِالـَه إاّل َاْنَت ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْقَتِدر ال ُيْغَلُب  ذِلَك ُكلِِّه ِبُ
مَّد وْاجَعْلين َلَك ِمَن اْلعاِبديَن  مَّد َوآِل ُمَ َوذى َاناة ال َيْعَجُل َصلِّ َعلى ُمَ
يا  ِتَك  ِبَرْحَ ين  َواْرَحْ الّذِكريَن  ِمَن  َوآلالِئَك  الّشاِكريَن  ِمَن  وِلَنْعماِئَك 

َاْرَحَم الّراِحنَي
الَقضاُء  َعلَْيِه  اْسَتَمرَّ  َقِد  َأْصَبَح  َو  َأْمسى  َعْبد  ِمْن  َوَكْم  َوَمْوالَي  َسيِِّدي 
َوَاْحدَق ِبِه اْلَبالُء َوفاَرَق َاِوّداَءٌه َوَاِحّباَءٌه َوَاِخاّلَءٌه َوَاْمسى َاسريًا َحقريًا 
يِف  ُحِصَر  َقْد  َوِشااًل  مَيينًا  َيَتداَوُلوَنُه  َوااْلْعداء  اْلُكّفاِر  َاْيِدى  يف  َذلياًل 
َرْوِحها  ِمْن  َوال  الدُّْنيا  ِضياِء  ِمْن  َشْيئًا  َيرى  ال  ِباْلَديِد  َوُثقَِّل  املَْطامرِي 
َيْنُظُر ِاىَل َنْفِسِه َحْسَرًة ال َيْسَتطيُع هَلا َضّرًا َوال َنْفعًا َوَاَنا ِخْلٌو ِمْن ذِلَك 
وِدَك َوَكَرِمَك َفال ِالـَه إاّل َاْنَت ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْقَتِدر ال ُيْغَلُب َوذي  ُكلِِّه ِبُ
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اْلعاِبديَن  ِمَن  َلَك  وْاجَعْلين  مَّد  ُمَ َوآِل  مَّد  ُمَ َعلى  َصلِّ  َيْعَجُل  ال  َاناة 
ِتَك يا  ِبَرْحَ ين  َواْرَحْ ِمَن الّذاِكريَن  ِمَن الّشاِكريَن َوآلالِئَك  َوِلَنْعماِئَك 

َاْرَحَم الّراِحنَي 
 ِالـهي َوَسيِِّدي َوَكْم ِمْن َعْبد َأْمسى َو َأْصَبَح َقِد اشتاَق ِاىَل الدُّْنيا لِلرَّْغَبِة 
اْلُفْلَك  َرِكَب  َقْد  َعلَْيها  ِمْنُه  ِحْرصًا  َوماِلِه  ِبَنْفِسِه  خاَطَر  َاْن  ِاىل  فيها 
َوُكِسَرْت ِبِه َوُهَو يف آفاِق اْلِبحاِر َوُظَلِمها َيْنِظُر ِاىل َنْفِسِه َحْسَرًة ال َيْقِدُر 
ِودَك َوَكَرِمَك َفال ِالـَه إاّل  هَلا على َضرٍّ َوال َنْفع وَاَنا ِخْلٌو ِمْن ذِلَك ُكلِّه ِبُ
مَّد َوآِل  َاْنَت ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْقَتِدر ال ُيْغَلُب َوذى َاناة ال َيْعَجُل َصلِّ َعلى ُمَ
مَّد وْاجَعْلين َلَك ِمَن اْلعاِبديَن َوِلَنْعماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوآلالِئَك ِمَن  ُمَ

ِتَك يا َاْرَحَم الّراِحنَي ين ِبَرْحَ الّذاِكريَن َواْرَحْ
َوَاْحَدَق  اْلَقضاُء  َعلَْيِه  اْسَتَمرَّ  َقِد  َاْمسى  َعْبد  ِمْن  َوَكْم  َوَسيِّدي  ِالـهي   
َوُجدَِّل  هاُم  َوالسِّ ُيوُف  َوالسُّ الرِّماُح  وَاَخَذْتُه  وااْلْعداُء  والُكّفاُر  اْلَبالُء  ِبِه 
ِمِه  َلْ ِمْن  رْيُ  َوالطِّ باُع  السِّ وَاَكَلِت  َدِمِه  ِمْن  ااْلْرُض  َشِرَبِت  َوَقْد  َصريعًا 
وِدَك َوَكَرِمَك ال ِباْسِتْحقاق ِميّن يا ال ِالـَه إاّل  وَاَنا ِخْلٌو ِمْن ذِلَك ُكلِِّه ِبُ
مَّد َوآِل  َاْنَت ُسْبحاَنَك ِمْن ُمْقَتِدر ال ُيْغَلُب َوذي َاناة ال َيْعَجُل َصلِّ َعلى ُمَ
ين  مَّد وْاجَعْلين ِلَنْعماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوآلالِئَك ِمَن الّذاِكريَن َواْرَحْ ُمَ

ِتَك يا َاْرَحَم الّراِحنَي  ِبَرْحَ
َوَك  ا َلَدْيَك، َوالَُِلَّنَّ َعلَْيَك َوالََُمدَّنَّ َيدى حَنْ  َوِعزَِّتَك يا َكريُم اَلْطُلَبَّ ِمّ
َاْنَت  ِااّل  لي  َاَحَد  ال  َاُلوُذ  َومِبَْن  َاُعوُذ  َفِبَمْن  َربِّ  يا  ِاَلْيَك  ُجْرِمها  َمَع 
َك الَّذي َوَضْعَتُه َعَلى  َاَفرَتُدَّني َوَاْنَت ُمَعوَّلي َوَعلَْيَك ُمتََّكلي، َاْسَأُلَك ِباْسِ
َوَعَلى  َفَرَسْت  اجْلِباِل  َوَعلى  فَاْسَتَقرَّْت  ااْلْرِض  َوَعَلى  َفْاسَتَقلَّْت  ماِء  السَّ
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مِّد  ُمَ َوآِل  مَّد  ُمَ َعلى  ُتَصلَِّي  َاْن  َفاْسَتناَر  النَّهاِر  َوَعَلى  َفَاْظَلَم  اللَّْيِل 
َوَاْن َتْقِضَي لي َحواِئجي ُكلَّها َوَتْغِفَر لي ُذُنوبي ُكلَّها َصغرَيها َوَكبرَيها، 
َاْرَحَم  يا  َواالِخَرِة  الدُّْنيا  َشَرَف  ِبِه  ُتَبلُِّغين  ما  الرِّْزِق  ِمَن  َعَليَّ  َع  َوُتَوسِّ
وَاِعيّن،  مَّد  ُمَ َوآِل  مَّد  ُمَ َعلى  َفَصلِّ  ْاسَتَعْنُت  بَك  َمْوالَي  الَّراِحنَي، 
َوِبَك اْسَتَجْرُت َفَاِجْرنى وَاْغِننى ِبطاَعِتَك َعْن طاَعِة ِعباِدَك َومِبَْسَأَلِتَك 
َعْن َمْسَأَلِة َخْلِقَك َواْنُقْلنى ِمْن ُذلِّ اْلَفْقِر ِاىل ِعزِّ اْلِغنى َوِمْن ُذلِّ امْلَعاصى 
ْلَتين َعلى َكثري ِمْن َخْلِقَك ُجودًا ِمْنَك َوَكَرمًا ال  ِاىل ِعزِّ الّطاَعِة َفَقْد َفضَّ
مَّد َوآِل  ِباْسِتْحقاق ِميّن، ِالـهي َفَلَك اْلَْمُد َعلى ذِلَك ُكلِِّه َصلِّ َعلى ُمَ
ين  مَّد وْاجَعْلنى ِلَنْعماِئَك ِمَن الّشاِكريَن َوآلالِئَك ِمَن الّذاِكريَن َواْرَحْ ُمَ

. ِتَك يا َاْرَحَم الّراِحنَي ِبَرْحَ

ثّم اسجد وقل:  َسَجَد َوْجِهَي الذَّليُل ِلَوْجِهَك اْلَعزيِز اجْلَليِل، َسَجَد 
َوْجِهَي الباىل اْلفاني ِلَوْجِهَك الّداِئم اْلباقي، َسَجَد َوْجِهَي اْلَفقرُي ِلَوْجِهَك 
عي َوَبَصري َوَلْمي َوَدمي َوِجْلدى َوَعْظمي  اْلَغينِّ اْلَكبرِي، َسَجَد َوْجهي َوَسْ
ْلِمَك،  َوما َاَقلَِّت ااْلْرُض ِميّن هلل َربِّ اْلعاملنَي، َاللّـُهمَّ ُعْد َعلى َجْهلي ِبِ
َوَعلى َفْقري ِبِغناَك، َوَعلى ُذّلي ِبِعزَِّك َوُسْلطاِنَك، َوَعلى َضْعفي ِبُقوَِّتَك، 
ِتَك يا َرحن  ِبَعْفِوَك َوَرْحَ ِبَاْمِنَك، َوَعلى ُذُنوبي َوخطاياَي  َوَعلى َخْويف 
ِر فالن بن فالن وَاُعُوذ ِبَك ِمْن َشرِِّه  يا َرحيُم َاللّـُهمَّ ِاّنى َاْدَرُأ ِبَك يف حَنْ
ِعباِدَك  َوصاِلى  َخْلِقَك  ِمْن  َوَاْوِلياِءَك  َاْنِبياِءَك  ِبِه  َكَفْيَت  مِبا  َفاْكِفنيِه 
ِتَك يا َاْرَحَم  ِمْن َفراِعَنِة َخْلِقَك َوُطغاِة ُعداِتَك َوَشرِّ مَجيِع َخْلِقَك ِبَرْحَ

. الّراِحنَي ِانََّك َعلى ُكلِّ َشْيء َقديٌر َوَحْسُبَنا اهلُل َوِنْعَم اْلَوكيُل
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ثامنًا:- دعاء رفع املصحف :
- تأخذ املصحف فتنشره وتضعه بني يديك وتقول:

َك ااَلْكرَبُ َوَاْساُؤَك   َاللّـُهمَّ ِاّني َاْسَاُلَك ِبِكتاِبَك َوما فيِه، َوفيِه اْسُ
  الّناِر  ِمَن  ُعَتقاِئَك  ِمْن  َعَلين  َتْ َاْن  َوُيْرجى،  خُياُف  َوما  اْلُْسنى، 

وتدعو مبا بدا لك من حاجة.

- خذ امُلصحف فدعه على رأسك وُقل : 
ُمْؤِمن  ُكلِّ  َوِبَقِّ  ِبِه،  َاْرَسْلَتُه  َمْن  َوِبَقِّ  اْلُقْرآِن،  َاللّـُهمَّ ِبَقِّ هَذا   
ثمَّ   . ِمْنَك  قَِّك  ِبَ َاْعَرُف  َاَحَد  َفال  َعلَْيِهْم،  قَِّك  َوِبَ فيِه،  َمَدْحَتُه 

ُقل:
 ِبَك يا َاهلُل  ِبَك يا َاهلُل  ِبَك يا َاهلُل  ِبَك يا َاهلُل  ِبَك يا 
  ِبَك يا َاهلُل  ِبَك يا َاهلُل  ِبَك يا َاهلُل  ِبَك يا َاهلُل  َاهلُل

  ِبَك يا َاهلُل
 مِبَُحمَّد  مِبَُحمَّد  مِبَُحمَّد  مِبَُحمَّد  مِبَُحمَّد  مِبَُحمَّد 

 )مِبَُحمَّد )ص  مِبَُحمَّد  مِبَُحمَّد  مِبَُحمَّد 
  ٍِّبَعلي  ٍِّبَعلي  ٍِّبَعلي  ٍِّبَعلي  ٍِّبَعلي  ٍِّبَعلي  ٍِّبَعلي 

 )ِبَعليٍّ )ع  ٍِّبَعلي  ٍِّبَعلي
 ِبفاِطَمَة  ِبفاِطَمَة  ِبفاِطَمَة  ِبفاِطَمَة  ِبفاِطَمَة ِ فاِطَمَة 

)ِبفاِطَمَة )ع  ِبفاِطَمَة  ِبفاِطَمَة  ِبفاِطَمَة 
  ِباْلََسِن    ِباْلََسِن    ِباْلََسِن    ِباْلََسِن    ِباْلََسِن   
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)ِباْلََسِن )ع  ِباْلََسِن  ِباْلََسِن  ِباْلََسِن  ِباْلََسِن
  ِِباْلَُسنْي  ِِباْلَُسنْي  ِِاْلَُسنْي  ِِباْلَُسنْي  ِِباْلَُسنْي 
 )ِباْلَُسنْيِ)ع  ِباْلَُسنْي  ِِباْلَُسنْي  ِِباْلَُسنْي  ِِباْلَُسنْي
   اْلَُسنْيِ  ْبِن  ِبَعِلي    اْلَُسنْيِ  ْبِن  ِبَعِلي    اْلَُسنْيِ  ْبِن  ِبَعِلي   
ِبَعِلي ْبِن اْلَُسنْيِ  ِبَعِلي ْبِن اْلَُسنْيِ  ِبَعِلي ْبِن اْلَُسنْيِ  ِبَعِلي 
ْبِن  ِبَعِلي    اْلَُسنْيِ  ْبِن  ِبَعِلي    اْلَُسنْيِ  ْبِن  ِبَعِلي    اْلَُسنْيِ  ْبِن 

 )اْلَُسنْيِ)ع
 مُبََحمَِّد ْبِن َعِليٍّ  مُبََحمَِّد ْبِن َعِليٍّ  مُبََحمَِّد ْبِن َعِليٍّ  مُبََحمَِّد 
  ٍّمُبََحمَِّد ْبِن َعِلي  ٍّمُبََحمَِّد ْبِن َعِلي  ٍّمُبََحمَِّد ْبِن َعِلي  ٍّْبِن َعِلي

)مُبََحمَِّد ْبِن َعِليٍّ)ع  ٍّمُبََحمَِّد ْبِن َعِلي  ٍّمُبََحمَِّد ْبِن َعِلي
مَّد  ُمَ ْبِن  بِبَجْعَفِر    مَّد  ُمَ ْبِن  ْعَفِر  ِبَ   مَّد  ُمَ ْبِن  ْعَفِر  ِبَ  
مَّد  ُمَ ْبِن  ْعَفِر  ِبَ   مَّد  ُمَ ْبِن  ْعَفِر  ِبَ   مَّد  ُمَ ْبِن  ْعَفِر  ِبَ  
  مَّد ْعَفِر ْبِن ُمَ مَّد  ِبَ ْعَفِر ْبِن ُمَ مَّد  ِبَ ْعَفِر ْبِن ُمَ  ِبَ

)مَّد)ع ْعَفِر ْبِن ُمَ ِبَ
َجْعَفر  ْبِن  مِبُوَسى    َجْعَفر  ْبِن  مِبُوَسى    َجْعَفر  ْبِن  مِبُوَسى   
َجْعَفر  ْبِن  مِبُوَسى     َجْعَفر  ْبِن  مِبُوَسى    َجْعَفر  ْبِن  مِبُوَسى   
   مِبُوَسى ْبِن َجْعَفر  مِبُوَسى ْبِن َجْعَفر  مِبُوَسى ْبِن َجْعَفر  

)مِبُوَسى ْبِن َجْعَفر)ع
 ِبَعِليِّ ْبِن ُموسى   ِبَعِليِّ ْبِن ُموسى  ِبَعِليِّ ْبِن ُموسى  ِبَعِليِّ ْبِن 
  ِبَعِليِّ ْبِن ُموسى  ِبَعِليِّ ْبِن ُموسى   ِبَعِليِّ ْبِن ُموسى  ُموسى

)ِبَعِليِّ ْبِن ُموسى )ع  ِبَعِليِّ ْبِن ُموسى  ِبَعِليِّ ْبِن ُموسى
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 مِبَُحمَِّد ْبِن َعِليٍّ  مِبَُحمَِّد ْبِن َعِليٍّ  مِبَُحمَِّد ْبِن َعِلّي  مِبَُحمَِّد 
  ٍّمِبَُحمَِّد ْبِن َعِلي  مِبَُحمَِّد ْبِن َعِلّي  ٍّمِبَُحمَِّد ْبِن َعِلي  ٍّْبِن َعِلي

)مِبَُحمَِّد ْبِن َعِليٍّ)ع  ٍّمِبَُحمَِّد ْبِن َعِلي  مِبَُحمَِّد ْبِن َعِلّي
مَّد  ِبَعِليِّ ْبِن  مَّد  ِبَعِليِّ ْبِن ُمَ مَّد  ِبَعِليِّ ْبِن ُمَ  ِبَعِليِّ ْبِن ُمَ
  مَّد مَّد  ِبَعِليِّ ْبِن ُمَ مَّد  َِعِليِّ ْبِن ُمَ مَّد  ِبَعِليِّ ْبِن ُمَ ُمَ

 )مَّد)ع مَّد  ِبَعِليِّ ْبِن ُمَ مَّد  ِبَعِليِّ ْبِن ُمَ ِبَعِليِّ ْبِن ُمَ
   َعِليٍّ  ْبِن  ِباْلََسِن    َعِليٍّ  ْبِن  ِباْلََسِن    َعِليٍّ  ْبِن  ِباْلََسِن   
ِباْلََسِن ْبِن َعِليٍّ  ِباْلََسِن ْبِن َعِليٍّ  ِباْلََسِن ْبِن َعِليٍّ  ِباْلََسِن 
ْبِن  ِباْلََسِن    َعِليٍّ  ْبِن  ِباْلََسِن    َعِليٍّ  ْبِن  ِباْلََسِن    َعِليٍّ  ْبِن 

)َعِليٍّ)ع
  ِة  ِاْلُجَّ   ِة  ِباْلُجَّ   ِة  ِباْلُجَّ   ِة  ِاْلُجَّ   ِة  ِباْلُجَّ  
ِة)ع( وتسأل  ِة  ِباْلُجَّ ِة  ِباْلُجَّ ة  ِباْلُجَّ ِة   ِاْلُجَّ ِباْلُجَّ

حاجتك.


تاسعًا :- املقاطع األخرية من دعاء أبي محزة الثمالي :

ِاْحساَنَك  َوَاِلَف  ِبَكَرِمَك،  َواْسَتجاَر  ِبَك،  َمْن الَذ  َمقاُم  يا َربِّ هذا   
َوِنَعَمَك َوَاْنَت اجْلَواُد الَّذي ال َيضيُق َعفُْوَك، َوال َيْنُقُص َفْضُلَك، َوال َتِقلُّ 
ِة  ْفِح اْلَقديِم، َواْلَفْضِل اْلَعظيِم، َوالرَّْحَ ُتَك، َوَقْد َتَوثَّْقنا ِمْنَك ِبالصَّ َرْحَ
ِلُف ُظُنوَننا، َاْو ُتَيِّْب آماَلنا، َكاّل يا َكريُم،  اْلواِسَعِة، َاَفرَتاَك يا َربِّ ُتْ
َفلَْيَس هذا َظنُّنا ِبَك، َوال هذا فيَك َطَمُعنا يا َربِّ ِانَّ َلنا فيَك َاَماًل َطوياًل 
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ُن َنْرُجوَاْن َتْسرُتَ َعلَْينا،  َكثريًا، ِانَّ َلنا فيَك َرجاًء َعظيمًا، َعَصْيناَك َوحَنْ
ُن َنْرُجوَاْن َتْسَتجيَب َلنا، َفَحقِّْق َرجاَءنا َمْوالنا، َفَقْد َعِلْمنا  َوَدَعْوناَك َوحَنْ
ما َنْسَتْوِجُب ِبَاْعماِلنا، َولِكْن ِعْلُمَك فينا َوِعْلُمنا ِبَانََّك ال َتْصِرُفنا َعْنَك َوِاْن 
ِتَك، َفَاْنَت َاْهٌل َاْن َتُوَد َعلَْينا َوَعَلى املُْْذِنبنَي  ُكّنا َغرْيَ ُمْسَتْوِجبنَي ِلَرْحَ
تاُجوَن ِاىل  ِبَفْضِل َسَعِتَك، َفاْمُنْن َعلَْينا مِبا َاْنَت َاْهُلُه، َوُجْد َعلَْينا َفِاّنا ُمْ
َاْصَبْحنا  َوِبِنْعَمِتَك  اْسَتْغَنْينا،  َوِبَفْضِلَك  اْهَتَدْينا،  ِبُنوِرَك  َغّفاُر  يا  َنْيِلَك، 
َوَاْمَسْينا، ُذُنوَبنا َبنْيَ َيَدْيَك َنْسَتْغِفُرَك اّللُهمَّ ِمْنها َوَنُتوُب ِاَلْيَك، َتَتَحبَُّب 
رنا ِاَلْيَك صاِعٌد،  ِاَلْينا ِبالنَِّعِم َوُنعاِرُضَك ِبالذُُّنوِب، َخرْيَُك ِاَلْينا ناِزٌل، َوشُّ
َوَلْ َيَزْل َوال َيزاُل َمَلٌك َكريٌم َيأتيَك َعّنا ِبَعَمل َقبيح، َفال مَيَْنُعَك ذِلَك 
َاْحَلَمَك  َفُسْبحاَنَك ما  ِبآالِئَك،  َعلَْينا  َل  َوَتَتَفضَّ ِبِنَعِمَك،  َاْن حَتُوَطنا  ِمْن 
َوَاْعَظَمَك َوَاْكَرَمَك ُمْبِدئًا َوُمعيدًا، َتَقدََّسْت َاْساؤَك َوَجلَّ َثناُؤَك، َوَكُرَم 
َصناِئُعَك َوِفعاُلَك، َاْنَت ِاهلي َاْوَسُع َفْضاًل، َوَاْعَظُم ِحْلمًا ِمْن َاْن ُتقاِيَسين 
َاللّـُهمَّ  َسيِّدي،  َسيِّدي  َسيِّدي  اْلَعْفَو،  اْلَعْفَو  َفاْلَعْفَو  َوَخطيـَئيت،  ِبِفْعلي 
اْشَغْلنا ِبِذْكِرَك، َوَاِعْذنا ِمْن َسَخِطَك، َوَاِجْرنا ِمْن َعذاِبَك، َواْرُزْقنا ِمْن 
َمواِهِبَك، َوَاْنِعْم َعلَْينا ِمْن َفْضِلَك، َواْرُزْقنا َحجَّ َبْيِتَك، َوِزياَرَة َقرْبِ َنِبيَِّك 
ُتَك َوَمْغِفَرُتَك َوِرْضواُنَك َعلَْيِه َوَعلى َاْهِل َبْيِتِه ِانََّك َقريٌب  َصَلواُتَك َوَرْحَ
َصلَّى  َنِبيَِّك  َوُسنَِّة  ِملَِّتَك،  َعلى  َوَتَوفَّنا  ِبطاَعِتَك،  َعَماًل  َواْرُزْقنا  ُميٌب، 
ُهما َكما َربَّياني َصغريًا،  اهلُل َعلَْيِه َوآِلِه، َاللّـُهمَّ اْغِفْر لي َوِلواِلَديَّ َواْرَحْ
ِلْلُمْؤِمننَي  اْغِفْر  َاللّـُهمَّ  ُغْفرانًا،  يِّئاِت  َوِبالسَّ ِاْحسانًا  ِباالِْحساِن  ِاْجِزهما 
ِباخْلَرْياِت  َوَبْيَنُهْم  َبْيَننا  َوتاِبْع  َواالَْموِات،  ِمْنُهْم  االَْحياِء  َوامْلُْؤِمناِت 
َصغرِينا  َوُاْنثانا،  َذَكِرنا  َوغاِئِبنا،  َوشاِهِدنا  َوَميِِّتنا،  ِلَيِّنا  اْغِفْر  َاللّـُهمَّ 
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َبعيدًا،  َضالاًل  َوَضلُّوا  ِباهلِل  اْلعاِدُلوَن  َكَذَب  ُلوِكنا،  َوَمْ ُحرِّنا  َوَكبرِينا، 
مَّد، َواْخِتْم لي  مَّد َوآِل ُمَ َوَخِسُروا ُخْسرانًا ُمبينًا، َاللّـُهمَّ َصلِّ َعلى ُمَ
رْي، َواْكِفين ما َاَهمَّين ِمْن َاْمِر ُدْنياَي َوآِخَرتي َوال ُتَسلِّْط َعَليَّ َمْن ال  ِبَ
َاْنَعْمَت  َتْسلُْبين صاِلَ ما  َوال  باِقَيًة،  واِقَيًة  ِمْنَك  َعَليَّ  َواْجَعْل  َيْرَحُين، 
، َواْرُزْقين ِمْن َفْضِلَك ِرْزقًا واِسعًا َحالاًل َطيِّبًا، َاللّـُهمَّ اْحُرْسين  ِبِه َعَليَّ
ْفِظَك، َواْكاَلني ِبِكالَئِتَك، َواْرُزْقين َحجَّ َبْيِتَك  راَسِتَك، َواْحَفْظين ِبِ ِبَ
َعلَْيِهُم  َواالَِْئمَِّة  َنِبيَِّك  َقرْبِ  َوِزياَرَة  عام،  ُكلِّ  َويف  هذا  عاِمنا  يف  اْلَراِم 
ريَفِة، َوامْلَواِقِف اْلَكرمَيِة،  ِلين يا َربِّ ِمْن ِتْلَك املَْشاِهِد الشَّ الُم، َوال ُتْ السَّ
َوَخْشَيَتَك  ِبِه،  َواْلَعَمَل  َوَاهْلِْميِنَ اخْلَرْيَ  َاْعِصَيَك،  ُتْب َعَليَّ َحّتى ال  َاللّـُهمَّ 
ِباللَّْيِل َوالنَّهاِر ما َاْبَقْيَتين يا َربَّ اْلعاملنَي، َاللّـُهمَّ ِاّني ُكلَّما ُقْلُت َقْد َتَهيَّأُت 
َاَنا  ِاذا  ُنعاسًا  َعَليَّ  َاْلَقْيَت  َوناَجْيُتَك  َيَدْيَك  َبنْيَ  الِة  ِللصَّ َوُقْمُت  َوَتَعبَّأُت 
َصلَّْيُت، َوَسَلْبَتين ُمناجاِتَك ِاذا َاَنا ناَجْيُت، مالي ُكلَّما ُقْلُت َقْد َصَلَحْت 
ِلسي، َعَرَضْت لي َبلِيٌَّة َازاَلْت  َسريَرتي، َوَقُرَب ِمْن َماِلِس التَّّوابنَي َمْ
َطَرْدَتين،  باِبَك  َعْن  َلَعلََّك  َسيِّدي  ِخْدَمِتَك  َوَبنْيَ  َبْيين  َوحاَلْت  َقَدمي، 
َاْو  َفَاْقَصْيَتين،  قَِّك  ُمْسَتِخّفًا ِبَ َرَاْيَتين  َلَعلََّك  َاْو  ْيَتين  َوَعْن ِخْدَمِتَك حَنَّ
َلَعلََّك َرَاْيَتين ُمْعِرضًا َعْنَك َفَقلَْيَتين، َاْو َلَعلََّك َوَجْدَتين يف َمقاِم اْلكاِذبنَي 
َلَعلََّك  َاْو  َفَحَرْمَتين،  ِلَنْعماِئَك  شاِكر  َغرْيَ  َرَاْيَتين  َلَعلََّك  َاْو  َفَرَفْضَتين، 
َفَقْدَتين ِمْن َماِلِس اْلُعَلماِء َفَخَذْلَتين، َاْو َلَعلََّك َرَاْيَتين ِفى اْلغاِفلنَي َفِمْن 
ِتَك آَيْسَتين، َاْو َلَعلََّك َرَاْيَتين آلَف َماِلِس اْلَبّطالنَي َفَبْيين َوَبْيَنُهْم  َرْحَ
ْرمي  َخلَّْيَتين، َاْو َلَعلََّك َلْ حُتِبَّ َاْن َتْسَمَع ُدعائي َفباَعْدَتين، َاْو َلَعلََّك ِبُ
َوَجريَرتي كاَفْيَتين، َاْو َلَعلََّك ِبِقلَِّة َحيائي ِمْنَك جاَزْيَتين، َفِاْن َعَفْوَت يا 
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َربِّ َفطاملا َعَفْوَت َعِن املُْْذِنبنَي َقْبلي، الَِنَّ َكَرَمَك َاْي َربِّ َيِلُّ َعْن ُمكافاِت 
َوآِلِه ِخرَيَِتَك ِمْن َخْلِقَك َوخامَتِ  َوَبنْيَ املُْْصَطفى  ْع َبْيين  ريَن َوامْجَ امْلَُقصِّ
ِاَلْيَك،  الَّتْوَبِة  َدَرَجِة  ِاىل  َواْنُقْلين  َوآِلِه،  َعلَْيِه  اهلُل  َصلَّى  مَّد  ُمَ النَِّبّينَي 
َوَاِعيّن ِباْلُبكاِء َعلى َنْفسي، َفَقْد َاْفَنْيُت ِبالتَّْسويِف َوااْلماِل ُعْمري، َوَقْد 
َنَزْلُت َمْنِزَلَة ااْلِيسنَي ِمْن َخرْيي، َفَمْن َيُكوُن َاْسَوأ حااًل ِميّن إْن َاَنا ُنِقْلُت 
َعلى ِمْثِل حالي ِاىل َقرْبي، َلْ ُاَمهِّْدُه ِلَرْقَدتي، َوَلْ َاْفُرْشُه ِباْلَعَمِل الّصاِلِ 
ِلَضْجَعيت، َومالي ال َاْبكي َوال َاْدري ِاىل ما َيُكوُن َمصريي، َوَارى َنْفسي 
ُتاِدُعين، َوَاّيامي ُتاِتُلين، َوَقْد َخَفَقْت ِعْنَد َرأسي َاْجِنَحُة امْلَْوِت، َفمالي 
َاْبكي ِلضيِق َلَدي،  َقرْبي،  ِلُظْلَمِة  َاْبكي  َنْفسي،  خِلُُروِج  َاْبكي،  َاْبكي  ال 
َاْبكي ِلُسؤاِل ُمْنَكر َوَنكري ِاّياَي، َاْبكي خِلُُروجي ِمْن َقرْبي ُعْريانًا َذلياًل 
ِشالي،  َعْن  َوُاْخرى  مَييين  َعْن  َمرًَّة  َاْنُظُر  َظْهري،  َعلى  ِثْقلي  حاِماًل 
ُيْغنيِه  َيْوَمِئذ َشأٌن  ِمْنُهْم  ِلُكلِّ اْمِرئ  ِاِذ اخْلَالِئِق يف َشأن َغرْيِ َشأني � 
 ُوجُوٌه َيْوَمِئذ ُمْسِفَرٌة  ضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرٌة  َوُوجُوٌه َيْوَمِئذ َعلَْيها 
َغرَبٌَة  َتْرَهُقها َقرَتٌَة � َوِذلٌَّة، َسيِّدي َعلَْيَك ُمَعوَّلي َوُمْعَتَمدي َوَرجائي 
ِتَك َمْن َتشاُء َوَتْهدي ِبَكراَمِتَك  ِتَك َتَعلُّقي، ُتصيُب ِبَرْحَ َوَتَوكُّلي، َوِبَرْحَ
ْرِك َقْليب َاللّـُهمَّ ِاّني َاْمَسْيُت  ، َفَلَك اْلَْمُد َعلى ما َنقَّْيَت ِمَن الشِّ َمْن حُتِبُّ
َلَك َعْبدًا داِخرًا ال َاْمِلُك ِلَنْفسي َنْفعًا َوال َضّرًا، َوال َاْصِرُف َعْنها ُسوءًا، 
َاْشَهُد ِبذِلَك َعلى َنْفسي، َوَاْعرَتُِف َلَك ِبَضْعِف ُقوَّتي، َوِقلَِّة حيَليت، َفَصلِّ 
ْز لي ما َوَعْدَتين َومَجيَع امْلُْؤِمننَي َوامْلُْؤِمناِت  مَّد، َوَاْنِ مَّد َوآِل ُمَ َعلى ُمَ
َعْبُدَك املِْْسكنُي  َفِاّني  آَتْيَتين  َوَاْتِْم َعَليَّ ما  امْلَْغِفَرِة يف هِذِه اللَّْيَلِة،  ِمَن 
َعْلين ناِسيًا ِلِذْكِرَك فيـما  عيُف اْلَفقرُي املَْهنُي، َاللّـُهمَّ ال َتْ املُْْسَتكنُي الضَّ
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َاْوَلْيَتين، َوال الِِْحساِنَك فيـما َاْعَطْيَتين، َوال آِيسًا ِمْن ِاجاَبِتَك َوِاْن َاْبَطَأَت 
َعيّن، يف َسّراَء َاْو َضّراَء، َاْو ِشدَّة َاْو َرخاء، َاْو عاِفَية َاْو َبالء، َاْو ُبْؤس َاْو 

. َنْعماَء ِانََّك َسيُع الدُّعاِء


عاشرًا:- زيارة اإلمام احلسني )ع( املخصوصة :
اعلم أّن األحاديث كثرية يف فضل زيارة السني )عليه السالم( يف شهر 
رمضان، وال سّيما يف أّول ليلة منه وليلة الّنصف منه، وآخر ليلة منه 
ويف ُخصوص ليلة القدر. وروي عن االمام مّمد الّتقي )عليه السالم( 
ليلة ثالث وعشرين من شهر  السالم(  : من زار السني )عليه  قال 
ُكلُّ  ُيفَرُق  وفيها  القدر  ليلة  تكون  أن  يرجى  اّليت  اللّيلة  وهي  رمضان، 
َاْمر َحكيم، صافحه ُروح أربعة وعشرين ألف نيّب كّلهم يستأذن اهلل يف 
زيارة السني )عليه السالم( يف تلك اللّيلة، ويف حديث معترب آخر عن 
الّصادق )عليه السالم( : اذا كان ليلة القدر ونادى مناد من الّسماء 
قرب  أتى  ملن  غفر  قد  وجل  عّز  اهلل  إّن  العرش،  بطنان  من  الّسابعة 
السني )عليه السالم(. ويف رواية اّن من كان عند قرب السني )عليه 
السالم( ليلة القدر يصّلي عنده ركعتني أوما تيّسر له، وسأل اهلل اجلّنة 
واستعاذ به من الّنار، أعطاه اهلل ما سأل واعاذه اهلل ّما استعاذ منه.
وروى ابن قولويه عن الّصادق )عليه السالم( : إّن من زار قرب السني 
بن علي )عليهما السالم( يف شهر رمضان ومات يف الّطريق، ل يعرض 
بها  ُيزار  اّليت  األلفاظ  وأّما  آمنًا.  اجلّنة  ادخل  له  وقيل  حياسب  ول 
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السني )عليه السالم( يف ليلة القدر، فهي زيارة أوردها الّشيخ واملفيد 
كتب  يف  اهلل(،  )رحهم  والّشهيد  طاُوس  وابن  املشهدي  بن  ومّمد 
الّزيارة وخّصوها بهذه اللّيلة وبالعيدين، أي عيد الفطر وعيد االضحى.
وروى الّشيخ مّمد ابن املشهدي باسناده املعتربة عن الّصادق )عليه 
السالم( قال : إذا أردت زيارته )عليه السالم( فأِت مشهده املقّدس 
فاستقبله  قربه  على  وقفت  فإذا  ثيابك،  أطهر  وتلبس  تغتسل  أن  بعد 

بوجهك واجعل القبلة بني كتفيك وُقل :

الُم َعلَْيَك َيا ْبَن َامرِي امْلُْؤِمننَي،  الُم َعلَْيَك َيا ْبَن َرُسوِل اهلِل، َالسَّ  َالسَّ
اْلعاملنَي،  ِنساِء  َسيَِّدِة  فاِطَمَة  الّطاِهَرِة  ديَقِة  الصِّ ْبَن  َيا  َعلَْيَك  الُم  َالسَّ
ُة اهلِل َوَبَركاُتُه، َاْشَهُد َانََّك َقْد  الُم َعلَْيَك يا َمْوالَي َابا َعْبِداهلِل َوَرْحَ َالسَّ
الَة َوآَتْيَت الزَّكاَة َوَاَمْرَت ِبامْلَْعُروِف َوَنَهْيَت َعِن امْلُْنَكِر، َوَتَلْوَت  َاَقْمَت الصَّ
اْلِكتاَب َحقَّ ِتالَوِتِه َوجاَهْدَت يِف اهلِل َحقَّ ِجهاِدِه َوَصرَبَْت َعَلى االَْذى يِف 
َوحاَرُبوَك  الَّذيَن خاَلُفوَك  َانَّ  َاْشَهُد  اْلَيقنُي،  َاتاَك  َحّتى  َتِسبًا  ُمْ َجْنِبِه 
َوالَّذيَن َخَذُلوَك َوالَّذيَن َقَتُلوَك َمْلُعوُنوَن َعلى ِلساِن النَّيِبِّ االُّْمي َوَقْد خاَب 
َمِن اْفرَتى، َلَعَن اهلُل الّظاملنَي َلُكْم ِمَن االَْوَّلنَي َوااْلِخريَن َوضاَعَف َعلَْيِهُم 
قَِّك  اهلِل زاِئرًا عاِرفًا ِبَ َرُسوِل  ْبَن  َيا  َمْوالَي  يا  َاَتْيُتَك  االَْليَم،  اْلَعذاَب 
َعلَْيِه،  َأْنَت  اّلذي  ِباهْلَُدى  ُمْسَتْبِصرًا  الَِْعداِئَك،  ُمعاِديًا  الَِْوِلياِئَك  ُمواِليًا 

. عاِرفًا ِبَضالَلِة َمْن خاَلَفَك، َفاْشَفْع لي ِعْنَد َربَِّك

ثّم احنرف اىل عند  وقّبله وضع خّدك عليه  القرب  انكّب على  ثّم 
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َة اهلِل يِف َاْرِضِه َوَساِئِه، َصلَّى اهلُل  الُم َعلَْيَك يا ُحجَّ الّرأس وقل: َالسَّ
ُة  الُم يا َمْوالَي َوَرْحَ يِِّب َوَجَسِدَك الّطاِهِر، َوَعلَْيَك السَّ َعلى ُروِحَك الطَّ

. اهلِل َوَبَركاُتُه
ثّم احنرف اىل عند  وقّبله وضع خّدك عليه  القرب  انكّب على  ثّم 
الّرأس فصّل ركعتني للّزيارة وصّل بعدهما ما تيّسر ثّم حتول اىل عند 
الُم  َالسَّ     : وُقل  وُزر علّي بن احلسني )عليهما السالم(  الّرجلني 
ُة اهلِل َوَبَركاُتُه، َلَعَن اهلُل َمْن َظَلَمَك،  َعلَْيَك يا َمْوالَي َواْبَن َمْوالَي َوَرْحَ
مبا  وادُع    االَْليَم  اْلَعذاَب  َعلَْيِهُم  َوضاَعَف  َقَتَلَك،  َمْن  اهلُل  َوَلَعَن 

تريد.

الُم  ثّم ُزر الّشهداء منحرفًا من عند الّرجلني اىل القبلة فُقل :  َالسَّ
َهداُء الّصاِبُروَن، َاْشَهُد  الُم َعلَْيُكْم َايَُّها الشُّ ّديُقوَن، َالسَّ َعلَْيُكْم َايَُّها الصِّ
َانَُّكْم جاَهْدمُتْ يِف َسبيِل اهلِل َوَصرَبْمُتْ َعَلى االَْذى يِف َجْنِب اهلِل، َوَنَصْحُتْم 
هلِل َوِلَرُسوِلِه َحّتى َاتاُكُم اْلَيقنُي، َاْشَهُد َانَُّكْم َاْحياٌء ِعْنَد َربُِّكْم ُتْرَزُقوَن، 
َبْيَننا  َع  َومَجَ ِْسننَي،  َجزاِء احملُْ َاْفَضَل  َوَاْهِلِه  االِْْسالِم  َعِن  اهلُل  َفَجزاُكُم 

. لِّ النَّعيِم َوَبْيَنُكْم يِف َمَ
 ثّم امض اىل مشهد العّباس بن امري املؤمنني )ع( فإذا وقفت عليه 
الُم َعلَْيَك َايَُّها اْلَعْبُد  الُم َعلَْيَك يا ْبَن َامرِي امْلُْؤِمننَي، َالسَّ فُقل :  َالسَّ
الّصاِلُ املُْطيُع هلِل َوِلَرُسوِلِه، َاْشَهُد َانََّك َقْد جاَهْدَت َوَنَصْحَت َوَصرَبَْت 
َحّتى َاتاَك اْلَيقنُي، َلَعَن اهلُل الّظاملنَي َلُكْم ِمَن االَْوَّلنَي َوااْلِخريَن َوَاْلََقُهْم 

ِبَدْرِك اجْلَحيِم  . ثّم صّل تطّوعًا يف مسجده ما تشاء وانصرف.
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أحد عشر :- أدعية اخلتام :
*  يا َذا الَّذي كاَن َقْبَل ُكلِّ َشيء، ُثمَّ َخَلَق ُكلَّ َشيء، ُثمَّ َيْبقى َوَيْفنى 
ماواِت  ُكلُّ َشيء، يا َذا الَّذي َلْيَس َكِمْثِلِه شيٌء، َويا َذا الَّذي َلْيَس يِف السَّ
، َوال َبْيَنُهنَّ ِالـٌه  َتُهنَّ اْلُعلى، َوال ِفى ااَلَرضنَي الُسْفلى، َوال َفوَقُهنَّ َوال حَتْ
دًا ال َيْقوى َعلى ِاْحصاِئِه إاّل َاْنَت، َفَصلِّ َعلى  ُيْعَبُد َغرْيُُه َلَك اْلَْمُد َحْ

. مِّد  َصالًة ال َيْقوى َعلى ِاْحصاِئها إاّل َاْنَت مَّد َوآِل ُمَ ُمَ

*  َاُعوُذ ِبَالِل َوْجِهَك اْلَكريِم أْن َيْنِقضَي َعيّن َشْهُر َرَمضاَن َاْو 
. َيْطُلَع اْلَفْجُر ِمْن َلْيَليت هِذِه َوَلَك ِقَبلي َذْنٌب َاْو َتِبَعٌة ُتَعذُِّبين َعلَْيِه

*  َاللّـُهمَّ َادِّ َعّنا َحقَّ ما َمضى ِمْن َشْهِر َرَمضاَن، َواْغِفْر َلنا َتْقصرَينا 
فيِه، َوَتَسلَّْمُه ِمّنا َمْقُبواًل َوال ُتؤاِخْذنا ِبِاْسراِفنا َعلى َاْنُفِسنا، َواْجَعْلنا ِمَن 

.  ُْرومنَي َعْلنا ِمَن احملَْ املَْْرُحومنَي َوال َتْ

َعْلُه آخَر اْلَعْهِد ِمْن ِصيامي ِلَشْهِر َرَمضاَن َوَاُعوُذ ِبَك  *  َاللّـُهمَّ ال َتْ
. َاْن َيْطُلَع َفجُر هِذِه اللَّْيَلِة إاّل َوَقد َغَفْرَت لي

َعْلُه اخَر اْلَعْهِد ِمْن ِصياِمنا ِاّياُه َفِاْن َجَعْلَتُه َفاْجَعْلين  *  َاللّـُهمَّ ال َتْ
. ُرومًا َعلين َمْ َمْرُحومًا َوال َتْ
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*  يا ِحيُّ يا َقيُّوُم، يا َذا اجْلَالِل َوااِلْكرام، يا ِرْحَن الدُّْنيا َواالِخَرِة 
َلنا  ِاْغِفْر  َواالِخريَن،  ااَلوَّلنَي  ِالـَه  يا  الّراِحنَي،  َاْرَحَم  يا  َوَرحيَمُهما، 

. ُذُنوَبنا، َوَتَقبَّْل ِمّنا َصالَتنا َوِصياَمنا َوِقياَمنا

واحلمد هلل رب العاملني
تقبل اهلل أعمالكم

مع حتيات إدارتي
مأمت الزهراء )ع(

ومجعية مركز مساهيج اإلسالمي 
السبت 2 أغسطس 2008م
غرة شعبان امليمون 1429هـ
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ملحق
أدعية مهمة

   
1- دعاء كميل.

2- دعاء الصباح.
3- دعاء العهد.

4- دعاء التوسل.

5- دعاء االفتتاح.
6- زيارة وارث.
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ُدَعاء ُكميل بن زياد
اهلل(:  )رمحه  اجمللسي  العالمة  قال  املعروفة،  الّدعوات  من  وُهو 
إّنه أفضل االدعية وُهو ُدعاء اخلضر )عليه السالم( وقد عّلمه أمري 
املؤمنني )عليه السالم(كمياًل، و ُهو من خواّص أصحابه و يدعى به 
يف ليلة الّنصف ِمن شعبان وليلة اجلمعة وجيدي يف كفاية شّر االعداء، 

وفتح باب الّرزق، ويف غفران الّذنوب، وهوهذا الّدعاء:

الَّيت  ِبُقوَِّتَك  َو  َشْيء،  ُكلَّ  َوِسَعْت  الَّيت  ِتَك  ِبَرْحَ َأْسَأُلَك  إنِّي  َالّلُهمَّ 
َو  َشيء،  ُكلُّ  هَلا  َذلَّ  َو  َشيء،  ُكلُّ  هَلا  َخَضَع  َو  َشْيء،  ُكلَّ  ِبها  َقَهْرَت 
رَبُوِتَك الَّيت َغَلْبَت ِبها ُكلَّ َشيء، َو ِبِعزَِّتَك الَّيت ال َيُقوُم هَلا َشيٌء،  ِبَ
َو  َشيء،  ُكلَّ  َعال  الَّذي  ِبُسْلطاِنَك  َو  َشيء،  ُكلَّ  َمأَلْت  الَّيت  ِبَعَظَمِتَك  َو 
َو ِبَأْساِئَك الَّيت َمأَلْت أْركاَن ُكلِّ  َبْعَد َفناِء ُكلِّ َشيء،  ِبَوْجِهَك اْلباقي 
َشيء، َو ِبِعْلِمَك الَّذي َأحاَط ِبُكلِّ َشيء، َو ِبُنوِر َوْجِهَك الَّذي َأضاَء َلُه ُكلُّ 

شيء، يا ُنوُر يا ُقدُّوُس، يا َأوََّل األوَِّلنَي َو يا آِخَر اآلِخريَن.
َالّلُهمَّ اْغِفْر ِلي الذُُّنوَب الَّيت َتْهِتُك اْلِعَصَم، َالّلُهمَّ اْغِفْر ِلي الذُُّنوَب 
ُ النَِّعَم، َالّلُهمَّ اْغِفْر  الَّيت ُتْنِزُل النَِّقَم، َالّلُهمَّ اْغِفْر ِلي الذُُّنوَب الَّيت ُتَغريِّ
ُتْنِزُل  الَّيت  الذُُّنوَب  ِلي  اْغِفْر  َالّلُهمَّ  الدُّعاَء،  ِبُس  حَتْ الَّيت  الذُُّنوَب  لي 

اْلَبالَء، َالّلُهمَّ اْغِفْر لي ُكلَّ َذْنب َاْذَنْبُتُه، َو ُكلَّ َخطيَئة َاْخَطأُتها.
َالّلُهمَّ ِاّني َاَتَقرَُّب ِاَلْيَك ِبِذْكِرَك، َو َاْسَتْشِفُع ِبَك إىل َنْفِسَك، َو َأْسَأُلَك 
ُتْلِهَمين  َأْن  َو  ُشْكَرَك،  ُتوِزَعين  َأْن  َو  ُقْرِبَك،  ِمْن  ُتْدِنَيين  أن  وِدَك  ِبُ
َو  ُتساِمَين  أن  ُمَتَذلِّل خاِشع  ُسؤاَل خاِضع  َأْسَأُلَك  إني  َالّلُهمَّ  ِذْكَرَك، 
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َعَلين ِبِقْسِمَك راِضيًا قاِنعًا، َو يف مَجيِع األحوال ُمَتواِضعًا. َتْرَحَين َو َتْ
داِئِد  َالّلُهمَّ َو َأْسَأُلَك ُسؤاَل َمِن اْشَتدَّْت فاَقُتُه، َو َاْنَزَل ِبَك ِعْنَد الشَّ

حاَجَتُه، َو َعُظَم فيما ِعْنَدَك َرْغَبُتُه.
َالّلُهمَّ َعُظَم ُسْلطاُنَك، َو َعال َمكاُنَك، َو َخِفي َمْكُرَك، َو َظَهَر َاْمُرَك َو 

َغَلَب َقْهُرَك، َو َجَرْت ُقْدَرُتَك، َو ال مُيِْكُن اْلِفراُر ِمْن ُحُكوَمِتَك.
ِمْن  ِلَشيء  َو ال  ِلَقباِئحي ساِترًا،  َو ال  ِلُذُنوبي غاِفرًا،  أِجُد  َالّلُهمَّ ال 
ْمِدَك،  َعَمِلي اْلَقبيِح ِباْلََسِن ُمَبدِّاًل َغرْيََك، ال ِالَه إاّل أْنَت، ُسْبحاَنَك َو ِبَ
ْهلي، َو َسَكْنُت إىل َقديِم ِذْكِرَك لي َو َمنَِّك  َظَلْمُت َنْفسي، َو َتَرَّْأُت ِبَ

. َعَليَّ
َالّلُهمَّ َمْوالي َكْم ِمْن َقبيح َسرَتَْتُه، َو َكْم ِمْن فاِدح ِمَن اْلَبالِء َاَقْلَتُه، 
َو َكْم ِمْن ِعثاٍر َوَقْيَتُه، َو َكْم ِمْن َمْكُروٍه َدَفْعَتُه، َو َكْم ِمْن َثناٍء مَجيٍل َلْسُت 

َاْهاًل َلُه َنَشْرَتُه.
َالّلُهمَّ َعُظَم َبالئي، َو َاْفَرَط بي ُسوُء حالي، َو َقُصَرْت بي َاْعمالي، 
َو َقَعَدْت بي َاْغاللي، َو َحَبَسين َعْن َنْفعي ُبْعُد َاَملي، َو َخَدَعْتيِن الدُّْنيا 
أن  ِبِعزَِّتَك  َفَأْسَأُلَك  َسيِّدي  يا  ِمطالي  َو  ناَيِتها،  ِبِ َنْفسي  َو  ِبُغُروِرها، 
َما  ِفي  ِبَ َتْفَضْحين  ال  َو  ِفعالي،  َو  َعَملي  ُسوُء  ُدعائي  َعْنَك  ُجَب  حَيْ ال 
َلْعَت َعلَْيِه ِمْن ِسّري، َو ال ُتعاِجْلين ِباْلُعُقوَبِة َعلى ما َعِمْلُتُه يف َخَلواتي  اطَّ
َكْثَرِة َشَهواتي  َو  ِمْن ُسوِء ِفْعلي َو إساَءتي، َو َدواِم َتْفريطي َو َجهاَليت، 
َو َغْفَليت، َو ُكِن الّلُهمَّ ِبِعزَِّتَك لي يف ُكلِّ األحواِل َرؤوفًا، َو َعَلي يف مَجيِع 

االُُْموِر َعُطوفًا.
ِاهلي َو َرّبي َمْن لي َغرْيَُك َأْسَأُلُه َكْشَف ُضّري، َو النََّظَر يف َاْمري، 
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ِاهلي َو َمْوالي َاْجَرْيَت َعَلي ُحْكمًا ِاتََّبْعُت فيِه َهوى َنْفسي، َو َلْ َاْحرَتِْس 
اْلَقضاُء،  ذِلَك  َعلى  َاْسَعَدُه  َو  َاْهوى  مِبا  َفَغرَّني  َعُدّوي،  َتْزينِي  ِمْن  فيِه 
َبْعَض  خاَلْفُت  َو  ُحُدوِدَك،  َبْعَض  ذِلَك  ِمْن  َعَليَّ  َجرى  مِبا  َفَتجاَوْزُت 
َة لي فيما َجرى َعَليَّ  َاواِمِرَك، َفَلَك اْلَْمُد َعلي يف مَجيِع ذِلَك، َو ال ُحجَّ

فيِه َقضاُؤَك، َو َاْلَزَمين ُحْكُمَك َو َبالُؤَك.
َو َقْد َاَتْيُتَك يا ِاهلي َبْعَد َتْقصريي َو ِاْسرايف َعلى َنْفسي ُمْعَتِذرًا ناِدمًا 
َمَفّرًا  أِجُد  ال  ُمْعرَتِفًا،  ُمْذِعنًا  ُمِقّرًا  ُمنيبًا  ُمْسَتْغِفرًا  ُمْسَتقياًل  ُمْنَكِسرًا 
ُه إليه يف َأْمري، َغرْيَ َقُبوِلَك ُعْذري، َو  ا كاَن ِميّن، َو ال َمْفَزعًا َاَتَوجَّ ِمّ

ِتَك. ِاْدخاِلَك ِاّياَي يف َسَعة َرْحَ
َالّلُهمَّ َفاْقَبْل ُعْذري، َو اْرَحْم ِشدََّة ُضّري، َو ُفكَّين ِمْن َشدِّ َوثاقي.

يا َربِّ اْرَحْم َضْعَف َبَدني، َو ِرقََّة ِجْلدي، َو ِدقََّة َعْظمي، يا َمْن َبَدَأ 
َخْلقي َو ِذْكري َو َتْرِبَييت َو ِبّري َو َتْغِذَييت َهْبين اِلْبِتداِء َكَرِمَك، َو ساِلِف 

ِبرَِّك بي.
يا ِاهلي َو َسيِّدي َو َرّبي، َاُتراَك ُمَعذِّبي ِبناِرَك َبْعَد َتْوحيِدَك، َو َبْعَد َما 
اْنَطوى َعلَْيِه َقْليب ِمْن َمْعِرَفِتَك، َو هَلَِج ِبِه ِلساني ِمْن ِذْكِرَك، َو اْعَتَقَدُه 
ِلُرُبوِبيَِّتَك،  خاِضعًا  َوُدعائي  اْعرِتايف  ِصْدِق  َبْعَد  َو  ُحبَِّك،  ِمْن  َضمريي 
َهْيهاَت أْنَت َاْكَرُم ِمْن أْن ُتَضيَِّع َمْن َربَّْيَتُه، أْو ُتَبعَِّد َمْن أْدَنْيَتُه، َاْو ُتَشرَِّد 
يا  ِشْعري  َلْيَت  َو  َتُه،  َرِحْ َو  َكَفْيَتُه  َمْن  اْلَبالِء  ِاىَل  ُتَسلَِّم  َاْو  آَوْيَتُه،  َمْن 
َسيِّدي َو ِاهلي َو َمْوالَي، َاُتَسلُِّط الّناَر َعلى ُوُجوه َخرَّْت ِلَعَظَمِتَك ساِجَدًة، 
َو َعلى َاْلُسن َنَطَقْت ِبَتْوحيِدَك صاِدَقًة، َو ِبُشْكِرَك ماِدَحًة، َو َعلى ُقُلوٍب 
َحّتى  ِبَك  اْلِعْلِم  ِمَن  َحَوْت  َضماِئَر  َعلى  َو  قَِّقًة،  ُمَ ِبإهِليَِّتَك  اْعرَتََفْت 
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صاَرْت خاِشَعًة، َو َعلى َجواِرَح َسَعْت إىل أْوطاِن َتَعبُِّدَك طاِئَعًة، َو َاشاَرْت 
نُّ ِبَك، َو ال ُاْخرِبْنا ِبَفْضِلَك َعْنَك. ِباْسِتْغفاِرَك ُمْذِعَنًة، ما هَكَذا الظَّ

يا َكريُم يا َربِّ َو َاْنَت َتْعَلُم َضْعفي َعْن َقليل ِمْن َبالِء الدُّْنيا َو ُعُقوباِتها، 
َو ما َيْري فيها ِمَن امْلَكاِرِه َعلى أْهِلها، َعلى أنَّ ذِلَك َبالٌء َو َمْكُروٌه َقليٌل 
َمْكُثُه، َيسرٌي َبقاُؤُه، َقصرٌي ُمدَُّتُه، َفَكْيَف اْحِتمالي ِلَبالِء اآلِخَرِة، َو َجليِل 
ُوُقوِع امْلَكاِرِه فيها، َو ُهَو َبالٌء َتُطوُل ُمدَُّتُه، َو َيُدوُم َمقاُمُه، َو ال خُيَفَُّف َعْن 
َاْهِلِه، الَِنَُّه ال َيُكوُن إاّل َعْن َغَضِبَك َو ْانِتقاِمَك َو َسَخِطَك، َو هذا ما ال 
عيُف  ماواُت َو األْرُض، يا َسيِِّدي َفَكْيَف لي َو أَنا َعْبُدَك الضَّ َتُقوُم َلُه السَّ

الذَّليُل اْلَقرُي املِْْسكنُي املُْْسَتكنُي.
يا ِاهلي َو َرّبي َو َسيِِّدي َو َمْوالَي أليِّ االُُْموِر ِاَلْيَك َاْشُكو، َو ملا ِمْنها 
َفلَِئْن  ُمدَِّتِه،  َو  اْلَبالِء  ِلُطوِل  أْم  ِشدَِّتِه،  َو  اْلَعذاِب  ألليِم  َاْبكي،  َو  أِضجُّ 
َو  َبالِئَك،  أْهِل  َبنْيَ  َو  َبْيين  ْعَت  مَجَ َو  أْعداِئَك،  َمَع  ِلْلُعُقوباِت  َْتين  َصريَّ
َفرَّْقَت َبْيين َو َبنْيَ أِحّباِئَك َو أْولياِئَك، َفَهْبين يا إهلي َو َسيِِّدي َو َمْوالَي 
َو َرّبي َصرَبُْت َعلى َعذاِبَك، َفَكْيَف َاْصرِبُ َعلى ِفراِقَك، َو َهْبين َصرَبُْت 
َعلى َحرِّ ناِرَك، َفَكْيَف َاْصرِبُ َعِن النََّظِر إىل َكراَمِتَك، أْم َكْيَف أْسُكُن 
يِف الّناِر َو َرجائي َعْفُوَك، َفِبِعزَِّتَك يا َسيِّدي َو َمْوالَي ُاْقِسُم صاِدقًا َلِئْن 
ألْصُرَخنَّ  َو  اآلِملنَي،  َضجيَج  أْهِلها  َبنْيَ  إَلْيَك  نَّ  الَِِضجَّ ناِطقًا  َتَرْكَتين 
إَلْيَك ُصراَخ املَْْسَتْصِرخنَي، َو ألْبِكنَيَّ َعلَْيَك ُبكاَء اْلفاِقديَن، َو الَُناِدَينََّك 
امْلُْؤِمننَي، يا غاَيَة آماِل اْلعاِرفنَي، يا ِغياَث  َوِليَّ  ُكْنُت ( يا  ُكْنْت )  َاْيَن 

املُْْسَتغيثنَي، يا َحبيَب ُقُلوِب الّصاِدقنَي، َو يا ِالَه اْلعاملنَي.
ْمِدَك َتْسَمُع فيها َصْوَت َعْبد ُمْسِلم  أَفرُتاَك ُسْبحاَنَك يا إهلي َو ِبَ
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َبنْيَ  ُحِبَس  َو  مِبَْعِصَيِتِه،  َعذاِبها  َطْعَم  ذاَق  َو  مِبُخاَلَفِتِه،  فيها  ُسِجَن 
ِتَك، َو  ْرِمِه َو َجريَرِتِه، َو ُهَو َيِضجُّ إَلْيَك َضجيَج ُمَؤمِّل ِلَرْحَ َاْطباِقها ِبُ
ُل إَلْيَك ِبُرُبوِبيَِّتَك، يا َمْوالَي َفَكْيَف  ُيناديَك ِبِلساِن أْهِل َتْوحيِدَك، َو َيَتَوسَّ
َيْبقى يِف اْلَعذاِب َو ُهَو َيْرُجوما َسَلَف ِمْن ِحْلِمَك، َأْم َكْيَف ُتْؤملُُه الّناُر َو ُهَو 
ِرُقُه هَليُبها َو أْنَت َتْسَمُع َصْوَتُه َو َترى  َتَك، َاْم َكْيَف حُيْ َيْأُمُل َفْضَلَك َو َرْحَ
َمكاَنه، َاْم َكْيَف َيْشَتِمُل َعلَْيِه َزفرُيها َو أْنَت َتْعَلُم َضْعَفُه، َاْم َكْيَف َيَتَقْلَقُل 
َبنْيَ َاْطباِقها َو أْنَت َتْعَلُم ِصْدَقُه، َاْم َكْيَف َتْزُجُرُه َزباِنَيُتها َو ُهَو ُيناديَك 
يا َربَُّه، َاْم َكْيَف َيْرُجوَفْضَلَك يف ِعْتِقِه ِمْنها َفَترْتُُكُه فيها، َهْيهاَت ما ذِلَك 
ديَن  ُن ِبَك، َو اَل امْلَْعُروُف ِمْن َفْضِلَك، َو ال ُمْشِبٌه ملا عاَمْلَت ِبِه امْلَُوحِّ الظَّ
َتْعذيِب  ِمْن  ِبِه  َحَكْمَت  ما  ال  َلْو  َاْقَطُع  َفِباْلَيقنِي  ِاْحساِنَك،  َو  ِبرَِّك  ِمْن 
جاِحديَك، َو َقَضْيَت ِبِه ِمْن ِاْخالِد ُمعاِنِديَك، جَلََعْلَت الّناَر ُكلَّها َبْردًا َو 
َسالمًا، َو ما كاَن ألَحد فيها َمَقّرًا َو ال ُمقامًا، لِكنََّك َتَقدََّسْت أْساُؤَك 
أْن  َو  عنَي،  َامْجَ الّناِس  َو  اجْلِنَِّة  ِمَن  اْلكاِفريَن  ِمَن  َتْالََها  أْن  َاْقَسْمَت 
ُتَلَِّد فيَها امْلُعاِنديَن، َو أْنَت َجلَّ َثناُؤَك ُقْلَت ُمْبَتِدئًا، َو َتَطوَّْلَت ِباإلْنعاِم 

ُمَتَكرِّمًا، َاَفَمْن كاَن ُمْؤِمنًا َكَمْن كاَن فاِسقًا ال َيْسَتُووَن.
إهلي َو َسيِّدى َفَأْسَأُلَك ِباْلُقْدَرِة الَّيت َقدَّْرَتها، َو ِباْلَقِضيَِّة الَّيت َحَتْمَتها 
َتَهَب لي يف هِذِه اللَّْيَلِة َو يف  َاْجَرْيَتها، أْن  َعلَْيِه  َمْن  َغَلْبَت  َو  َو َحَكْمَتها، 
هِذِه الّساَعِة ُكلَّ ُجْرم َاْجَرْمُتُه، َو ُكلَّ َذْنب َاْذَنْبُتُه، َو ُكلَّ َقِبيح أْسَرْرُتُه، َو 
ُكلَّ َجْهل َعِمْلُتُه، َكَتْمُتُه أْو َاْعَلْنُتُه، أْخَفْيُتُه أْو َاْظَهْرُتُه، َو ُكلَّ َسيَِّئة أَمْرَت 
ْفِظ ما َيُكوُن ِميّن، َو َجَعْلَتُهْم  ِبِاْثباِتَها اْلِكراَم اْلكاِتبنَي الَّذيَن َوكَّْلَتُهْم ِبِ
ُشُهودًا َعَليَّ َمَع َجواِرحي، َو ُكْنَت أْنَت الرَّقيَب َعَليَّ ِمْن َوراِئِهْم، َو الّشاِهَد 
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ِتَك َاْخَفْيَتُه، َو ِبَفْضِلَك َسرَتَْتُه، َو أْن ُتَوفَِّر َحّظي  ملا َخِفَي َعْنُهْم، َو ِبَرْحَ
ْلَتُه، أْو ِبرٍّ َنَشْرَتُه، أْو ِرْزق َبَسْطَتُه، أْو  ِمْن ُكلِّ َخرْي َاْنَزْلَتُه أْو ِاْحسان َفضَّ

. َذْنب َتْغِفُرُه، أْو َخَطأ َتْسرُتُُه، يا َربِّ يا َربِّ يا َربِّ
يا  ناِصَييت،  ِبَيِدِه  َمْن  يا  ِرّقي،  ماِلَك  َو  َمْوالَي  َو  َسيِّدي  َو  ِاهلي  يا 
 ، َعليمًا ِبُضّري َو َمْسَكَنيت، يا َخبريًا ِبَفْقري َو فاَقيت، يا َربِّ يا َربِّ يا َربِّ
َعَل َاْوقاتي  قَِّك َو ُقْدِسَك، َو َاْعَظِم ِصفاِتَك َو َاْساِئَك، أْن َتْ َأْسَأُلَك ِبَ
َاْعمالي  َو  َمْوُصوَلًة،  ْدَمِتَك  ِبِ َو  َمْعُموَرًة،  ِبِذْكِرَك  النَّهاِر  َو  اللَّْيِل  ِمَن 
ِعْنَدَك َمْقُبوَلًة، َحّتى َتُكوَن أْعمالي َو أْورادي ُكلُّها ِوْردًا واِحدًا، َو حالي 

يف ِخْدَمِتَك َسْرَمدًا.
يا َسيِّدي يا َمْن َعلَْيِه ُمَعوَّلي، يا َمْن ِاَلْيِه َشَكْوُت أْحوالي، يا َربِّ يا َربِّ 
، َقوِّ َعلى ِخْدَمِتَك َجواِرحي، َو اْشُدْد َعَلى اْلَعزمَيِة َجواحِني، َو َهْب  يا َربِّ
ْدَمِتَك، َحّتى أْسَرَح إَلْيَك  ِلَي اجْلِدَّ يف َخْشَيِتَك، َو الدَّواَم يِف االِْتِّصاِل ِبِ
ُقْرِبَك  َاْشتاَق إىل  َو  اْلباِرزيَن،  يِف  إَلْيَك  ُاْسِرَع  َو  الّساِبقنَي،  َمياديِن  يف 
ْخِلصنَي، َو َاخاَفَك َماَفَة امْلُوِقننَي، َو  يِف املُْْشتاقنَي، َو َاْدُنَو ِمْنَك ُدُنوَّ املُْ

َاْجَتِمَع يف ِجواِرَك َمَع امْلُْؤِمننَي.
َالّلُهمَّ َو َمْن َاراَدني ِبُسوء َفَاِرْدُه، َو َمْن كاَدني َفِكْدُه، َو اْجَعْلين ِمْن 
ُزْلَفًة  ِهْم  َو َاَخصِّ ِمْنَك،  َمْنِزَلًة  َاْقَرِبِهْم  َو  ِعْنَدَك،  أْحَسِن َعبيِدَك َنصيبًا 
اْعِطْف  َو  وِدَك،  ِبُ لي  ُجْد  َو  ِبَفْضِلَك،  إاّل  ذِلَك  ُيناُل  ال  َفِانَُّه  َلَدْيَك، 
هَلَِجًا،  ِبِذْكِرَك  ِلساني  اْجَعْل  َو  ِتَك،  ِبَرْحَ اْحَفْظين  َو  مِبَْجِدَك،  َعَليَّ 
َو  َعْثَرتي،  َاِقْلين  َو  ِاجاَبِتَك،  ْسِن  ِبُ َعَليَّ  ُمنَّ  َو  ُمَتيَّمًا،  بَِّك  ِبُ َقْليب  َو 
اْغِفْر َزلَّيت، َفِانََّك َقَضْيَت َعلى ِعباِدَك ِبِعباَدِتَك، َو َاَمْرَتُهْم ِبُدعاِئَك، َو 
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َضِمْنَت هَلُُم اإلجاَبَة، َفِاَلْيَك يا َربِّ َنَصْبُت َوْجهي، َو ِاَلْيَك يا َربِّ َمَدْدُت 
َيدي، َفِبِعزَِّتَك اْسَتِجْب لي ُدعائي، َو َبلِّْغين ُمناَي، َو ال َتْقَطْع ِمْن َفْضِلَك 

َرجائي، َو اْكِفين َشرَّ اجْلِنِّ َو اإلْنِس ِمْن َاْعدائي.
يا َسريَع الرِّضا ِاْغِفْر ملَِْن ال مَيِْلُك إاّل الدُّعاَء، َفِانََّك َفّعاٌل ملا َتشاُء، يا 
ُه َدواٌء َو ِذْكُرُه ِشفاٌء َو طاَعُتُه ِغنًى، ِاْرَحْم َمْن َرْأُس ماِلِه الرَّجاُء،  َمِن اْسُ
َو ِسالُحُه اْلُبكاُء، يا ساِبَغ النَِّعِم، يا داِفَع النَِّقِم، يا ُنوَر املُْْسَتْوِحشنَي يِف 
مَّد، َواْفَعْل بي ما أْنَت  مَّد َو آِل ُمَ َلِم، يا عاملًا ال ُيَعلَُّم، َصلِّ َعلى ُمَ الظُّ
َاْهُلُه، َو َصلَّى اهلُل َعلى َرُسوِلِه َو اأَلِئمَِّة امْلَيامنَي ِمْن آِلِه، َو َسلََّم َتْسليمًا 

َكثريًا.


دعاء الصباح
   

باِح ِبُنْطِق َتَبلُِّجِه، َوَسرََّح ِقَطَع اّللَْيِل املُْْظِلِم  َاللّـُهمَّ يا َمْن َدَلَع ِلساَن الصَّ
َوَشْعَشَع  َترَبُِّجِه،  َمقاديِر  يف  الدَّّواِر  اْلَفَلِك  ُصْنَع  َوَاْتَقَن  َتَلْجُلِجِه،  ِبَغياِهِب 
ِجِه، يا َمْن َدلَّ َعلى ذاِتِه ِبذاِتِه َوَتَنزََّه َعْن ُماَنَسِة  ْمِس ِبُنوِر َتَاجُّ ِضياَء الشَّ
ُنوِن َوَبُعَد  ُلوقاِتِه َوَجلَّ َعْن ُمالَءَمِة َكْيِفّياِتِه، يا َمْن َقُرَب ِمْن َخَطراِت الظُّ َمْ
َعْن َلَظاِت اْلُعُيوِن َوَعِلَم مِبا كاَن َقْبَل َاْن َيُكوَن، يا َمْن َاْرَقَدني يف ِمهاِد َاْمِنِه 
وِء  َوِاْحساِنِه َوَكفَّ َاُكفَّ السُّ ِمَنِنِه  ِمْن  ِبِه  َوَاْيَقَظين ِاىل ما َمَنَحين  َوَاماِنِه 
َعيّن ِبَيِدِه َوُسْلطاِنِه، َصلِّ اللّـُهمَّ َعَلى الدَّليِل ِاَلْيَك يِف اللَّْيِل االَْْلَيِل، َوامْلاِسِك 
اْلكاِهِل  ِذْرَوِة  يف  اْلََسِب  َوالّناِصِع  االَْْطَوِل،  َرِف  الشَّ ْبِل  ِبَ َاْسَباِبَك  ِمْن 
االَْْعَبِل، َوالّثاِبِت اْلَقَدِم َعلى َزحاليِفها يِف الزََّمِن االَْوَِّل، َوَعلى آِلِه االَْْخياِر 



35

الن�سخة الإلكرتونية - ملوقع جمعية مركز �سماهيج الإ�سالمي

ِة  الرَّْحَ مِبَفاتيِح  باِح  الصَّ َمصاريَع  َلنا  اللّـُهمَّ  َواْفَتِح  االَْْبراِر،  املُْْصَطِفنْيَ 
الِح، َوَاْغِرِس اللّـُهمَّ  َواْلَفالِح، َوَاْلِبْسيِن اللّـُهمَّ ِمْن َاْفَضِل ِخَلِع اهْلِداَيِة َوالصَّ
ِبَعَظَمِتَك يف ِشْرِب َجناني َينابيَع اخُلُشوِع، َوَاْجِر اللّـُهمَّ هِلَْيَبِتَك ِمْن اماقي 
َزَفراِت الدُُّموِع، َوَادِِّب اللّـُهمَّ َنَزَق اخْلُْرِق ِميّن ِبَاِزمَِّة اْلُقُنوِع، ِالـهي ِاْن َلْ 
واِضِح  ِاَلْيَك يف  بي  الّساِلُك  َفَمِن  التَّْوفيِق  ْسِن  ِبُ ِمْنَك  ُة  الرَّْحَ َتْبَتِدئيِن 
ريِق، َوِاْن َاْسَلَمْتين َاناُتَك ِلقاِئِد االََْمِل َواملُْين َفَمِن امْلُقيُل َعَثراتي ِمْن  الطَّ
َفَقْد  ْيطاِن  َوالشَّ النَّْفِس  ُماَرَبِة  ِعْنَد  َنْصُرَك  َخَذَلين  َوِاْن  اهْلَوى،  َكَبواة 
َوَكَلين ِخْذالُنَك ِاىل َحْيُث النََّصُب َواْلِْرماُن، ِالـهي َاَتراني ما َاَتْيُتَك إاّل ِمْن 
َحْيُث ااْلماِل َاْم َعِلْقُت ِبَاْطراِف ِحباِلَك إاّل حنَي باَعَدْتين ُذُنوبي َعْن داِر 
اْلِوصاِل، َفِبْئَس املَِْطيَُّة الَّيت اْمَتَطْت َنْفسي ِمْن َهواهـا َفواهًا هَلا ملا َسوََّلْت 
َقَرْعُت  ِالـهي  َوَمْوالها  َوَتّبًا هَلا جِلُْرَاِتها َعلى َسيِِّدها  َوُمناها،  هَلا ُظُنوُنها 
َوَعلَّْقُت  َاْهوائي،  َفْرِط  ِمْن  الِجئًا  ِاَلْيَك  َوَهَرْبُت  َرجائي  ِبَيِد  ِتَك  َرْحَ باَب 
ِبَاْطراِف ِحباِلَك َاناِمَل َوالئى، َفْاْصَفِح اللّـُهمَّ َعّما ُكْنُت )كاَن( َاْجَرْمُتُه ِمْن 
َوُمْعَتَمدي  َوَمْوالي  َفِانََّك َسيِّدي  َوَاِقْلين ِمْن َصْرَعِة ِردائي  َزَللي َوَخطائي، 
َوَرجائي َوَاْنَت غاَيُة َمْطُلوبي َوُمناي يف ُمْنَقَليب َوَمْثواَى، ِالـهي َكْيَف َتْطُرُد 
ِمْسكينًا اْلَتَجَأ ِاَلْيَك ِمَن الذُُّنوِب هاِربًا، َاْم َكْيَف ُتَيُِّب ُمْسرَتِْشدًا َقَصَد ِاىل 
َجناِبَك ساِعيًا، َاْم َكْيَف َتُردُّ َظمآنًا َوَرَد ِاىل ِحياِضَك شاِربًا َكاّل َوِحياُضَك 
َلِب َواْلُوُغوِل، َوَاْنَت غاَيُة املَْْسؤوِل  ُوِل، َوباُبَك َمْفُتوٌح ِللطَّ ُمرْتََعٌة يف َضْنِك احملُْ
َمِشيَِّتَك  ِبِعقاِل  َعَقْلُتها  َنْفسي  َاِزمَُّة  هِذِه  ِالـهي  امْلَأُموِل،  َوِنهاَيُة  ْؤِل(  )السُّ
َوَكْلُتها  املُِْضلَُّة  َاْهواِئي  َوهِذِه  ِتَك  َوَرْحَ ِبَعْفِوَك  َدَرأُتها  ُذُنوبي  َاْعباُء  َوهِذِه 
ِاىل َجناِب ُلْطِفَك َوَرأَفِتَك، َفاْجَعِل اللّـُهمَّ َصباحي هذا نِازاًل َعَلي ِبِضياِء 
الَمِة بالسالم يِف الّديِن َوالدُّْنيا، َوَمسائي ُجنًَّة ِمْن َكْيِد اْلِعدى  اهْلُدى َوِبالسَّ
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)االَْْعداِء( َوِوقاَيًه ِمْن ُمْرِدياِت اهْلَوى ِاَنَك قاِدٌر َعلى ما َتشاُء ُتؤِتي امْلُْلَك َمْن 
ْن َتشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتشاُء، ِبَيِدَك اخْلَرْيُ  َتشاُء َوَتْنِز ُع امْلُْلَك ِمَّ
ِرُج  ِانَّـَك َعلى ُكلِّ َشْيء َقديٌر، ُتوِلُ اللَْيَل يف النَّهاِر َوُتوِلُ النَّهاَر يِف اللَّْيِل َوُتْ
ِرُج امْلَيَِّت ِمَن اْلَي َوَتْرُزُق َمْن َتشاُء ِبَغرْيِ ِحساب، ال  اْلَيَّ ِمَن امْلَيِِّت َوُتْ
ْمِدَك َمْن ذا َيْعِرُف َقْدَرَك َفال خَياُفَك،  ِالـَه إاّل َاْنَت ُسْبحاَنَك اللّـُهمَّ َوِبَ
ِبُلْطِفَك  َوَفَلْقَت  اْلِفَرَق،  ِبُقْدَرِتَك  َالَّْفَت  َيهاُبَك،  َفال  َاْنَت  ما  َيْعَلُم  ذا  َوَمن 
ياخيِد  مِّ الصَّ اْلَفَلَق، َوَاَنْرَت ِبَكَرِمَك َدياِجي اْلَغَسِق، َوَاْنَهْرَت امْلِياَه ِمَن الصُّ
ْمَس َواْلَقَمَر  َعْذبًا َوُاجاجًا، َوَاْنَزْلَت ِمَن امْلُْعِصراِت ماًء َثّجاجًا، َوَجَعْلَت الشَّ
ِلْلرَبِيَِّة ِسراجًا َوّهاجًا ِمْن َغرْيِ َاْن ُتاِرَس فيما اْبَتَدأَت ِبِه ُلُغوبًا َوال ِعالجًا، 
مَّد  َد ِباْلِعزِّ َواْلَبقاِء، َوَقَهَر ِعباَدُه ِبامْلَْوِت َواْلَفناِء َصلِّ َعلى ُمَ َفيا َمْن َتَوحَّ
ْع ِندائي َواْسَتِجْب ُدعائي َوَحقِّْق ِبَفْضِلَك َاَملي َوَرجائي  َوآِلِه االَْْتِقياِء، َواْسَ
رِّ َوامْلَأُموِل ِلُكلِّ ُعْسر َوُيْسر ِبَك َاْنَزْلُت حاَجيت  يا َخرْيَ َمْن ُدِعي ِلَكْشِف الضُّ
ِتَك  َفال َتُردَّني ِمْن َسيِنِّ َمواِهِبَك خاِئبًا يا َكريُم يا َكريُم يا َكريُم ِبَرْحَ
ثّم  عنَي  َامْجَ َوآِلِه  مَّد  ُمَ َخْلِقِه  َخرْيِ  َعلى  اهلُل  َوَصلَّى  الّراِحنَي  َاْرَحَم  يا 
ُجوٌب، َوَنْفسي َمْعُيوٌب، َوَعْقلي َمْغُلوٌب، َوَهوائي  اسجد وقل : ِالـهي َقْليب َمْ
غاِلٌب، َوطاَعيت َقليٌل، َوَمْعِصَييت َكثرٌي، َوِلساني ُمِقرٌّ ِبالذُُّنوِب َفَكْيَف حيَليت 
ِاْغِفْر ُذُنوبي ُكلَّها  اْلُكُروِب،  َويا كاِشَف  اْلُغُيوِب  َويا َعاّلَم  اْلُعُيوِب  يا َسّتاَر 
َاْرَحَم  يا  ِتَك  ِبَرْحَ َغّفاُر  يا  َغّفاُر  يا  َغّفاُر  يا  مَّد  ُمَ َوآِل  مَّد  ُمَ ْرَمِة  ِبُ

الّراِحنَي. 
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دعاء العهد
روي عن الّصادق )عليه السالم( اّنه قال : من دعا اىل اهلل تعاىل 
أربعني صباحًا بهذا العهد كان من أنصار قائمنا، فإن مات قبله أخرجه 
اهلل تعاىل من قربه وأعطاه بكّل كلمة ألف حسنة وَما عنه ألف سّيئة، 

وهو هذا :
َاللّـُهمَّ َربَّ النُّوِر اْلَعظيِم، َوَربَّ اْلُكْرِسيِّ الرَّفيِع، َوَربَّ اْلَبْحِر املَْْسُجوِر، 
اْلُقْرآِن  َوُمْنِزَل  َواْلَُروِر،  لِّ  الظِّ َوَربَّ  َوالزَُّبوِر،  َواالِْْنيِل  التَّْوراِة  َوُمْنِزَل 
اْلَعظيِم، َوَربَّ املَْالِئَكِة امْلَُقرَّبنَي َواالَْْنِبياِء َواملُْْرَسلنَي، َاللّـُهمَّ ِاّني َاْسَاُلَك 
َقيُّوُم  يا  َحيُّ  يا  اْلَقديِم،  َوُمْلِكَك  امْلُنرِي  َوْجِهَك  َوِبُنوِر  اْلَكريِم،  َك  ِبِاْسِ
َك الَّذي  ماواُت َواالََْرُضوَن، َوِباْسِ َك الَّذي َاْشَرَقْت ِبِه السَّ َاْسَاُلَك ِباْسِ
َيْصَلُح ِبِه االَْوَُّلوَن َوااْلِخُروَن، يا َحّيًا َقْبَل ُكلِّ َحيٍّ َويا َحّيًا َبْعَد ُكلِّ َحيٍّ َويا 
ِيَي امْلَْوتى َوُميَت االَْْحياِء، يا َحيُّ ال ِالـَه ِااّل َاْنَت،  َحّيًا حنَي ال َحيَّ يا ُمْ
َاللّـُهمَّ َبلِّْغ َمْوالَنا االِْماَم اهْلاِدَي املَْْهِديَّ اْلقاِئَم ِبَاْمِرَك َصَلواُت اهلِل َعلَْيِه 
و َعلى آباِئِه الّطاِهريَن َعْن مَجيِع امْلُْؤِمننَي َوامْلُْؤِمناِت يف َمشاِرِق االَْْرِض 
َلواِت  ِرها، َوَعيّن َوَعْن واِلَديَّ ِمَن الصَّ َوَمغاِرِبها َسْهِلها َوَجَبِلها َوَبرِّها َوَبْ
ِزَنَة َعْرِش اهلِل َوِمداَد َكِلماِتِه، َوما َاْحصاُه ِعْلُمُه َوَاحاَط ِبِه ِكتاُبُه، َاللّـُهمَّ 
َاّيامي َعْهدًا َوَعْقدًا  ِاّني ُاَجدُِّد َلُه يف َصبيَحِة َيْومي هذا َوما ِعْشُت ِمْن 
َوَبْيَعًة َلُه يف ُعُنقي، ال َاُحوُل َعْنها َوال َاُزوُل َاَبدًا، َاللّـُهمَّ اْجَعْلين ِمْن َاْنصاِرِه 
َواملُْْمَتِثلنَي  َحواِئِجِه،  َقضاِء  يف  ِاَلْيِه  َواملُْساِرعنَي  َعْنُه  َوالّذاّبنَي  َوَاْعواِنِه 
امنَي َعْنُه، َوالّساِبقنَي ِاىل ِاراَدِتِه َواملُْْسَتْشَهديَن َبنْيَ َيَدْيِه،  الَِواِمِرِه َواحملُْ
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َاللّـُهمَّ ِاْن حاَل َبْيين َوَبْيَنُه امْلَْوُت الَّذي َجَعْلَتُه َعلى ِعباِدَك َحْتمًا َمْقِضّيًا 
ُمَلبِّيًا  َقناتي  رِّدًا  َسْيفي ُمَ َكَفنى شاِهرًا  ُمْؤَتِزرًا  َقرْبي  ِمْن  َفَاْخِرْجين 
ْلَعَة الرَّشيَدَة، َواْلُغرََّة  َدْعَوَة الّداعي يِف اْلاِضِر َواْلبادي، َاللّـُهمَّ َاِرنِي الطَّ
َرَجُه،  ْل َفَرَجُه َوَسهِّْل َمْ اْلَميَدَة، َواْكُحْل ناِظري ِبَنْظَرة مينِّ ِاَلْيِه، َوَعجِّ
َتُه، َوَاْنِفْذ َاْمَرُه َواْشُدْد َاْزَرُه، َواْعُمِر اللّـُهمَّ  جَّ َوَاْوِسْع َمْنَهَجُه َواْسُلْك بي َمَ
ِبِه ِبالَدَك، َوَاْحِي ِبِه ِعباَدَك، َفِانََّك ُقْلَت َوَقْوُلَك اْلَقُّ : )َظَهَر اْلَفساُد يِف 
اْلرَبِّ َواْلَبْحِر مِبا َكَسَبْت َاْيِدي الّناِس(، َفَاْظِهِر اّللُهمَّ َلنا َوِليََّك َواْبَن ِبْنِت 
َنِبيَِّك املَُْسّمى ِباْسِم َرُسوِلَك َحّتى ال َيْظَفَر ِبَشْيء ِمَن اْلباِطِل ِاااّل َمزََّقُه، 
َوحُيِقَّ اْلَقَّ َوحُيَقَِّقُه، َواْجَعْلُه َاللّـُهمَّ َمْفَزعًا ملَِْظُلوِم ِعباِدَك، َوناِصرًا ملَِْن 
َل ِمْن َاْحكاِم ِكتاِبَك، َوُمَشيِّدًا  دِّدًا ملا ُعطِّ ال َيُِد َلُه ناِصرًا َغرْيََك، َوُمَ
ملا َوَرَد ِمْن َاْعالِم ديِنَك َوُسَنِن َنِبيَِّك َصلَّى اهلُل َعلَْيِه َوآِلِه، َواْجَعْلُه َاللّـُهمَّ 
مَّدًا َصلَّى اهلُل  َنِبيََّك ُمَ َوُسرَّ  َاللّـُهمَّ  امْلُْعَتديَن،  َبأِس  ْنَتُه ِمن  ْن َحصَّ ِمَّ
َعلَْيِه َوآِلِه ِبُرْؤَيِتِه َوَمْن َتِبَعُه َعلى َدْعَوِتِه،  َواْرَحِم اْسِتكاَنَتنا َبْعَدُه، َاللّـُهمَّ 
ِانَُّهْم  ُظُهوَرُه،  َلنا  ْل  َوَعجِّ ُضوِرِه،  ِبُ االُْمَِّة  هِذِه  َعْن  اْلُغمََّة  هِذِه  اْكِشْف 

تِـَك يـا َاْرَحَم الّراِحنَي . َيَرْوَنُه َبعيدًا َوَنراُه َقريبًا، ِبَرْحَ

ثّم تضرب على فخذك االمين بيدك ثالث مّرات وتقول كّل مّرة : 
َاْلَعَجَل اْلَعَجَل يا َمْوالَى يا صاِحَب الزَّماِن .
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دعاء التوسل
َصلَّى  مٍَّد  ُمَ ِة  الرَّْحَ َنيِبِّ  ِبَنِبيَِّك  ِإَلْيَك  ُه  َأَتَوجَّ َو  َأْسَأُلَك  ِإنِّي  اللَُّهمَّ 
ِة َيا َسيَِّدَنا  اهللَُّ َعلَْيِه َو آِلهِ  َيا َأَبا اْلَقاِسِم َيا َرُسوَل اهللَِّ َيا ِإَماَم الرَّْحَ
ْلَنا ِبَك ِإىَل اهللَِّ  َو َقدَّْمَناَك َبنْيَ  ْهَنا َو اْسَتْشَفْعَنا َو َتَوسَّ َو َمْواَلَنا ِإنَّا َتَوجَّ
َيَدْي َحاَجاِتَنا َيا َوِجيهًا ِعْنَد اهللهَِّ اْشَفْع َلَنا ِعْنَد اهللهَِّ   َيا َأَبا اْلََسِن َيا 
َة اهللَِّ َعَلى َخْلِقِه َيا َسيَِّدَنا َو  َأِمرَي امْلُْؤِمِننَي َيا َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍب َيا ُحجَّ
ْلَنا ِبَك ِإىَل اهللَِّ  َو َقدَّْمَناَك َبنْيَ َيَدْي  ْهَنا َو اْسَتْشَفْعَنا َو َتَوسَّ َمْواَلَنا ِإنَّا َتَوجَّ
َحاَجاِتَنا َيا َوِجيهًا ِعْنَد اهللهَِّ اْشَفْع َلَنا ِعْنَد اهللهَِّ   َيا َفاِطَمُة الزَّْهَراُء 
ْهَنا َو  مٍَّد َيا ُقرََّة َعنْيِ الرَُّسوِل َيا َسيَِّدَتَنا َو َمْواَلَتَنا، ِإنَّا َتَوجَّ ِبْنَت ُمَ َيا 
ْلَنا ِبِك ِإىَل اهللَِّ  َو َقدَّْمَناِك َبنْيَ َيَدْي َحاَجاِتَنا َيا َوِجيَهًة  اْسَتْشَفْعَنا َو َتَوسَّ
مٍَّد َيا َحَسَن ْبَن َعِليٍّ َأيَُّها  ِعْنَد اهللهَِّ اْشَفِعي َلَنا ِعْنَد اهللهَِّ   َيا َأَبا ُمَ
َة اهللَِّ َعَلى َخْلِقِه َيا َسيَِّدَنا َو َمْواَلَنا ِإنَّا  َْتَبى َيا اْبَن َرُسوِل اهللَِّ  َيا ُحجَّ اجمْلُ
ْلَنا ِبَك ِإىَل اهللَِّ  َو َقدَّْمَناَك َبنْيَ َيَدْي َحاَجاِتَنا  ْهَنا َو اْسَتْشَفْعَنا َو َتَوسَّ َتَوجَّ
َيا َوِجيهًا ِعْنَد اهللهَِّ اْشَفْع َلَنا ِعْنَد اهللهَِّ   َيا َأَبا َعْبِد اهللَِّ َيا ُحَسنْيَ ْبَن 
َيا َسيَِّدَنا  َخْلِقِه  َة اهللَِّ َعَلى  َيا ُحجَّ اْبَن َرُسوِل اهللَِّ   َيا  ِهيُد  َأيَُّها الشَّ َعِليٍّ 
ْلَنا ِبَك ِإىَل اهللَِّ  َو َقدَّْمَناَك َبنْيَ  ْهَنا َو اْسَتْشَفْعَنا َو َتَوسَّ َو َمْواَلَنا ِإنَّا َتَوجَّ
َيَدْي َحاَجاِتَنا َيا َوِجيهًا ِعْنَد اهللهَِّ اْشَفْع َلَنا ِعْنَد اهللهَِّ   َيا َأَبا اْلََسِن 
َة اهللَِّ َعَلى  َيا َعِليَّ ْبَن اْلَُسنْيِ َيا َزْيَن اْلَعاِبِديَن َيا اْبَن َرُسوِل اهللَِّ  َيا ُحجَّ
ْلَنا ِبَك ِإىَل اهللَِّ  َو  ْهَنا َو اْسَتْشَفْعَنا َو َتَوسَّ َخْلِقِه َيا َسيَِّدَنا َو َمْواَلَنا ِإنَّا َتَوجَّ
   ََِّقدَّْمَناَك َبنْيَ َيَدْي َحاَجاِتَنا َيا َوِجيهًا ِعْنَد اهللهَِّ اْشَفْع َلَنا ِعْنَد اهلله
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َة  َيا ُحجَّ َرُسوِل اهللَِّ   اْبَن  َيا  اْلَباِقُر  َأيَُّها  َعِليٍّ  ْبَن  مََّد  َيا ُمَ َجْعَفٍر  َأَبا  َيا 
ْلَنا ِبَك  ْهَنا َو اْسَتْشَفْعَنا َو َتَوسَّ اهللَِّ َعَلى َخْلِقِه َيا َسيَِّدَنا َو َمْواَلَنا ِإنَّا َتَوجَّ
ِإىَل اهللَِّ  َو َقدَّْمَناَك َبنْيَ َيَدْي َحاَجاِتَنا َيا َوِجيهًا ِعْنَد اهللهَِّ اْشَفْع َلَنا ِعْنَد 
اِدُق َيا اْبَن َرُسوِل  مٍَّد َأيَُّها الصَّ اهللهَِّ   َيا َأَبا َعْبِد اهللَِّ َيا َجْعَفَر ْبَن ُمَ
ْهَنا َو اْسَتْشَفْعَنا  َة اهللَِّ َعَلى َخْلِقِه َيا َسيَِّدَنا َو َمْواَلَنا ِإنَّا َتَوجَّ اهللَِّ  َيا ُحجَّ
ْلَنا ِبَك ِإىَل اهللَِّ  َو َقدَّْمَناَك َبنْيَ َيَدْي َحاَجاِتَنا َيا َوِجيهًا ِعْنَد اهللهَِّ  َو َتَوسَّ
اْشَفْع َلَنا ِعْنَد اهللهَِّ   َيا َأَبا اْلََسِن َيا ُموَسى ْبَن َجْعَفٍر َأيَُّها اْلَكاِظُم 
ْهَنا  َة اهللَِّ َعَلى َخْلِقِه َيا َسيَِّدَنا َو َمْواَلَنا ِإنَّا َتَوجَّ َيا اْبَن َرُسوِل اهللَِّ  َيا ُحجَّ
ْلَنا ِبَك ِإىَل اهللَِّ  َوَقدَّْمَناَك َبنْيَ َيَدْي َحاَجاِتَنا َيا َوِجيهًا  َواْسَتْشَفْعَنا َوَتَوسَّ
ِعْنَد اهللهَِّ اْشَفْع َلَنا ِعْنَد اهللهَِّ   َيا َأَبا اْلََسِن َيا َعِليَّ ْبَن ُموَسى َأيَُّها 
َة اهللَِّ َعَلى َخْلِقِه َيا َسيَِّدَنا َو َمْواَلَنا ِإنَّا  الرَِّضا َيا اْبَن َرُسوِل اهللَِّ  َيا ُحجَّ
ْلَنا ِبَك ِإىَل اهللَِّ  َو َقدَّْمَناَك َبنْيَ َيَدْي َحاَجاِتَنا  ْهَنا َو اْسَتْشَفْعَنا َو َتَوسَّ َتَوجَّ
مََّد ْبَن َعِليٍّ  َيا َوِجيهًا ِعْنَد اهللهَِّ اْشَفْع َلَنا ِعْنَد اهللهَِّ   َيا َأَبا َجْعَفٍر َيا ُمَ
َة اهللَِّ َعَلى َخْلِقِه َيا َسيَِّدَنا َو  َأيَُّها التَِّقيُّ اجْلََواُد َيا اْبَن َرُسوِل اهللَِّ  َيا ُحجَّ
ْلَنا ِبَك ِإىَل اهللَِّ  َو َقدَّْمَناَك َبنْيَ َيَدْي  ْهَنا َو اْسَتْشَفْعَنا َو َتَوسَّ َمْواَلَنا ِإنَّا َتَوجَّ
َحاَجاِتَنا َيا َوِجيهًا ِعْنَد اهللهَِّ اْشَفْع َلَنا ِعْنَد اهللهَِّ   َيا َأَبا اْلََسِن َيا َعِليَّ 
َة اهللَِّ َعَلى َخْلِقِه َيا  مٍَّد َأيَُّها اهْلَاِدي النَِّقيُّ َيا اْبَن َرُسوِل اهللَِّ  َيا ُحجَّ ْبَن ُمَ
ْلَنا ِبَك ِإىَل اهللَِّ  َو َقدَّْمَناَك  ْهَنا َو اْسَتْشَفْعَنا َو َتَوسَّ َسيَِّدَنا َو َمْواَلَنا ِإنَّا َتَوجَّ
مٍَّد  َبنْيَ َيَدْي َحاَجاِتَنا َيا َوِجيهًا ِعْنَد اهللهَِّ اْشَفْع َلَنا ِعْنَد اهللهَِّ   َيا َأَبا ُمَ
َة اهللَِّ  َيا َحَسَن ْبَن َعِليٍّ َأيَُّها الزَِّكيُّ اْلَعْسَكِريُّ َيا اْبَن َرُسوِل اهللَِّ  َيا ُحجَّ
ْلَنا ِبَك ِإىَل اهللَِّ   ْهَنا َواْسَتْشَفْعَنا َوَتَوسَّ َعَلى َخْلِقِه َيا َسيَِّدَنا َو َمْواَلَنا ِإنَّا َتَوجَّ



41

الن�سخة الإلكرتونية - ملوقع جمعية مركز �سماهيج الإ�سالمي

وَقدَّْمَناَك َبنْيَ َيَدْي َحاَجاِتَنا َيا َوِجيهًا ِعْنَد اهللهَِّ اْشَفْع َلَنا ِعْنَد اهللهَِّ   َيا 
َة َأيَُّها اْلَقاِئُم امْلُْنَتَظُر املَْْهِديُّ َيا اْبَن َرُسوِل  َوِصيَّ اْلََسِن َو اخْلََلَف اْلُجَّ
ْهَنا َو اْسَتْشَفْعَنا  َة اهللَِّ َعَلى َخْلِقِه َيا َسيَِّدَنا َو َمْواَلَنا ِإنَّا َتَوجَّ اهللَِّ  َيا ُحجَّ
ْلَنا ِبَك ِإىَل اهللَِّ  وَقدَّْمَناَك َبنْيَ َيَدْي َحاَجاِتَنا َيا َوِجيهًا ِعْنَد اهللهَِّ  َو َتَوسَّ

.  َِّاْشَفْع َلَنا ِعْنَد اهلله

رواية  وعلى  تعاىل،  اهلل  شاء  ان  ُتقضى  فاّنها  حوائجك،  سل  ثّم 
ْهُت ِبُكْم َأِئمَّيِت َو ُعدَِّتي  ُاخرى ُقل بعد ذلك : َيا َساَدِتي َو َمَواِليَّ ِإنِّي َتَوجَّ
ْلُت ِبُكْم ِإىَل اهللَِّ َو اْسَتْشَفْعُت ِبُكْم  ِلَيْوِم َفْقِري َو َحاَجيِت ِإىَل اهللَِّ  َو َتَوسَّ

ِإىَل اهللَِّ 
َفِإنَُّكْم  اهللَِّ   ِعْنَد  ُذُنوِبي  ِمْن  اْسَتْنِقُذوِني  َو  اهللَِّ  ِعْنَد  ِلي  َفاْشَفُعوا 
ِعْنَد  َفُكوُنوا  ِمَن اهللَِّ   اًة  َأْرُجوَنَ ِبُقْرِبُكْم  َو  بُِّكْم  َو ِبُ ِإىَل اهللَِّ  َوِسيَليِت 
ِعنَي َو َلَعَن اهللَُّ  اهللَِّ َرَجاِئي َيا َساَدِتي َيا َأْوِلَياَء اهللَِّ َصلَّى اهللَُّ َعلَْيِهْم َأمْجَ

َأْعَداَء اهللَِّ َظاملِيِهْم ِمَن اأْلَوَِّلنَي َو اآْلِخِريَن آِمنَي َربَّ اْلَعاملَِنيَ .
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دعاء االفتتاح
ُيستحب االبتهال إىل اهلل عزهَّ وجلهَّ يف كّل ليلة من ليالي شهر رمضان 

املبارك بهذا الّدعاء:
واِب مِبَِّنَك، َو َاْيَقْنُت  ْمِدَك، َوَاْنَت ُمَسدٌِّد ِللصَّ َاللّـُهمَّ ِاّني َاْفَتِتُح الثَّناَء ِبَ
ِة، َو َاَشدُّ امْلُعاِقبنَي يف  َانََّك َاْنَت َاْرَحُم الّراِحنَي يف َمْوِضِع اْلَعْفِو َو الرَّْحَ
ِيَن يف َمْوِضِع اْلِكرْبياِء َو اْلَعَظَمِة. َمْوِضِع النَّكاِل َوالنَِّقَمِة، َو َاْعَظُم امْلَُتَجربِّ

َو  ِمْدَحيت،  َسيُع  يا  ْع  َفاْسَ َمْسَأَلِتَك  َو  ُدعاِئَك  لي يف  َاِذْنَت  َاللّـُهمَّ 
َاِجْب يا َرحيُم َدْعَوتي، َو َاِقْل يا َغُفوُر َعْثَرتي، َفَكْم يا ِاهلي ِمْن ُكْرَبة َقْد 
ة َقْد َنَشْرَتها، َو  َفرَّْجَتها َو ُهُموم َقْد َكَشْفَتها، َو َعْثَرٍة َقْد َاَقْلَتها، َو َرْحَ

َحْلَقِة َبالء َقْد َفَكْكَتها.
َاْلَْمُد هلِل الَّذي َلْ َيتَِّخْذ صاِحَبًة َو ال َوَلدًا، َو َلْ َيُكْن َلُه َشريٌك يف 

ُْه َتْكبريًا. امْلُْلِك، َو َلْ َيُكْن َلُه َوىِلٌّ ِمَن الذُّلِّ َو َكربِّ
هلِل  َاْلَْمُد  ُكلِّها،  ِنَعِمِه  َعلى مَجيِع  ُكلَِّها،  َاْلَْمُد هلِل ِبَميِع َماِمِدِه 

الَّذي ال ُمضادَّ َلُه يف ُمْلِكِه، َو ال ُمناِزَع َلُه يف َاْمِرِه.
َاْلَْمُد هلِل الَّذي ال َشريَك َلُه يف َخْلِقِه، َو ال َشبيَه َلُه يف َعَظَمِتِه.

ُدُه،  ِباْلَكَرِم َمْ الّظاِهِر  ُدُه،  َو َحْ َاْمُرُه  اخْلَْلِق  اْلفاشي يف  َاْلَْمُد هلِل 
اْلباِسِط ِباجْلُوِد َيَدُه، الَّذي ال َتْنُقُص َخزاِئُنُه، َو ال َتزيُدُه َكْثَرُة اْلَعطاِء إاّل 

ُجودًا َو َكَرمًا، ِانَُّه ُهَو اْلَعزيُز اْلَوّهاُب.
َاللّـُهمَّ ِاّني َاْسَاُلَك َقلياًل ِمْن َكثري، َمَع حاَجة بي ِاَلْيِه َعظيَمة َو ِغناَك 

َعْنُه َقديٌم، َو ُهَو ِعْندي َكثرٌي، َو ُهَو َعلَْيَك َسْهٌل َيسرٌي.
َاللّـُهمَّ ِانَّ َعْفَوَك َعْن َذْنيب، َو َتاُوَزَك َعْن َخطيـَئيت، َو َصْفَحَك َعْن 
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ُظْلمي َو ِسرْتََك َعْن َقبيِح َعَملي، َو ِحْلَمَك َعْن َكثرِي ُجْرمي ِعْنَد ما كاَن ِمْن 
َخطئي َوَعْمدي، َاْطَمَعين يف َاْن َاْسَأَلَك ما ال َاْسَتْوِجُبُه ِمْنَك، الَّذي َرَزْقَتين 
ِتَك، َو َاَرْيَتين ِمْن ُقْدَرِتَك، َو َعرَّْفَتين ِمْن ِاجاَبِتَك، َفِصْرُت َاْدُعوَك  ِمْن َرْحَ
آِمنًا، َو َاْسَاُلَك ُمْسَتأِنسًا، ال خاِئفًا َو ال َوِجاًل، ُمِدالًّ َعلَْيَك فيـما َقَصْدُت 
ْهلي َعلَْيَك، َو َلَعلَّ الَّذي َاْبطَأ َعيّن ُهَو  فيِه ِاَلْيَك، َفِاْن َاْبطَأ َعيّن َعَتْبُت ِبَ
َاَر َمْواًل َكرميًا َاْصرَبَ َعلى َعْبد َلئيم  ِلِعْلِمَك ِبعاِقَبِة االُُْموِر، َفَلْم  َخرْيٌ لي 
، ِانََّك َتْدُعوني َفُاَوّلي َعْنَك، َو َتَتَحبَُّب ِاَليَّ َفَاَتَبغَُّض ِاَلْيَك،  ِمْنَك َعَليَّ يا َربِّ
َو َتَتَودَُّد ِاىَلَّ َفال َاْقَبُل ِمْنَك، َكَانَّ ِلَي التََّطوَُّل َعلَْيَك، َفَلْم مَيَْنْعَك ذِلَك ِمَن 
َكَرِمَك، َفاْرَحْم  َو  وِدَك  ِل َعَليَّ ِبُ َو التََّفضُّ ِة لي، َو االِْْحساِن ِاىَلَّ،  الرَّْحَ

َعْبَدَك اجْلاِهَل َو ُجْد َعلَْيِه ِبَفْضِل ِاْحساِنَك ِانََّك َجواٌد َكريٌم.
ِر الرِّياِح، فاِلِق االِْْصباِح،  ِري اْلُفْلِك، ُمَسخِّ َاْلَْمُد هلِل ماِلِك امْلُْلِك، ُمْ

َدّياِن الّديِن، َربِّ اْلَعاملنَي.
َاْلَْمُد هلِل َعلى ِحْلِمِه َبْعَد ِعلِمِه، َو اْلَْمُد هلِل َعلى َعْفِوِه َبْعَد ُقْدَرِتِه، َو 

اْلَْمُد هلِل َعلى ُطوِل َاناِتِه يف َغَضِبِه، َو ُهَو قاِدٌر َعلى ما ُيريُد.
َاْلَْمُد هلِل خاِلِق اخْلَْلِق، باِسِط الرِّْزِق، فِالِق َاالِْْصباِح ِذي اجْلَالِل َو 
االِْْكراِم َو اْلَفْضِل َو االِْْنعاِم، الَّذي َبُعَد َفال ُيرى، َو َقُرَب َفَشِهَد النَّْجوى 

َتباَرَك َو َتعاىل.
َاْلَْمُد هلِل الَّذي َلْيَس َلُه ُمناِزٌع ُيعاِدُلُه، َو ال َشبيٌه ُيشاِكُلُه، َو ال َظهرٌي 
ُيعاِضُدُه، َقَهَر ِبِعزَِّتِه االَِْعّزاَء، َو َتواَضَع ِلَعَظَمِتِه اْلُعَظماُء، َفَبَلَغ ِبُقْدَرِتِه ما 

َيشاُء.
َاَنا  َو  َعوَرة  ُكلَّ  َعَليَّ  َيْسرُتُ  َو  ُاناديِه،  حنَي  ُييُبين  الَّذي  هلِل  َاْلَْمُد 
َقْد  َهنيَئة  َمْوِهَبة  ِمْن  َفَكْم  ُاجازيِه،  َفال  َعَلىَّ  اْلنِّْعَمَة  ُم  ُيَعظِّ َو  َاْعصيِه، 
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َو َبْهَجة ُموِنَقة َقْد َاراني، َفُاْثين  وَفة َقْد َكفاني،  َاْعطاني، َو َعظيَمة َمُ
َعلَْيِه حاِمدًا، َو َاْذُكُرُه ُمَسبِّحًا.

َاْلَْمُد هلِل الَّذي ال ُيْهَتُك ِحجاُبُه، َو ال ُيْغَلُق باُبُه، َو ال ُيَردُّ ساِئُلُه، َو 
ال خُيَيَُّب آِمُلُه.

َيْرَفُع  َو  الّصاِلنَي،  ى  ُيَنجِّ َو  اخْلاِئفنَي،  ُيْؤِمُن  الَّذي  هلِل  َاْلَْمُد 
آَخريِن،  َوَيْسَتْخِلُف  ُمُلوكًا  وُيْهِلُك  املُْْسَتْكرِبيَن،  َيَضُع  َو  املُْْسَتْضَعفنَي، 
َنكاِل  اهْلاِربنَي،  ُمْدِرِك  الّظاملنَي،  ُمبرِي  اجلَّباريَن،  قِاصِم  هلِل  اْلَْمُد  َو 
ُمْعَتَمِد  الّطاِلبنَي،  حاجاِت  َمْوِضِع  املُْْسَتْصِرخنَي،  َصريِخ  الّظاملنَي 

امْلُْؤِمننَي.
ماُء َو ُسّكاُنها، َو َتْرُجُف االَْْرُض  َاْلَْمُد هلِل الَّذي ِمْن َخْشَيِتِه َتْرَعُد السَّ

َو ُعّماُرها، َو َتُوُج اْلِبحاُر َو َمْن َيْسَبُح يف َغَمراِتها.
َاْلَْمُد هلِل الَّذي َهدانا هِلذا َو ما ُكّنا ِلَنْهَتِدَي َلْوال َاْن َهداَنا اهلّلُ.

ُيْطِعُم َوال  َو  ُيْرَزُق،  َو ال  َيْرُزُق  َو  َلْق،  َو َلْ خُيْ ُلُق  َاْلَْمُد هلِل الَّذي خَيْ
ِيي امْلَْوتى َو ُهَو َحيٌّ ال مَيُوُت، ِبَيِدِه اخْلَرْيُ َو  ُيْطَعُم، َو مُييُت االَْحياَء َو حُيْ

ُهَو َعلى ُكلِّ َشْيء َقديٌر.
َو  َصِفيَِّك،  َو  َاميِنَك،  َو  َرُسوِلَك،  َو  َعْبِدَك  مَّد  ُمَ َعلى  َصلِّ  َاللّـُهمَّ 
َحبيِبَك، َو ِخرَيَِتَك َمْن َخْلِقَك، َو حاِفِظ ِسرَِّك، َو ُمَبلِِّغ ِرساالِتَك، َاْفَضَل َو 
َل َو َاْكَمَل، َو َاْزكى َو َامْنى، َو َاْطَيَب َو َاْطَهَر، َو َاْسنى َو َاْكَثَر  َاْحَسَن، َو َامْجَ
َت، َو حَتَنَّْنَت َو َسلَّْمَت َعلى َاَحد ِمن ِعباِدَك َو  ْ ما َصلَّْيَت َو باَرْكَت َو َتَرحَّ

َاْنِبياِئَك َو ُرُسِلَك، َو ِصْفَوِتَك َو َاْهِل اْلَكراَمِة َعلَْيَك ِمن َخْلِقَك.
اْلعاملنَي،  َرُسوِل َربِّ  َوِصيِّ  َو  امْلُْؤِمننَي،  َامرِي  َعليٍّ  َعلى  َو َصلِّ  َاللّـُهمَّ 
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ِتَك َعلى َخْلِقَك، َو آَيِتَك اْلُكرْبى، َو  َعْبِدَك َو َوليَِّك، َو َاخي َرُسوِلَك، َو ُحجَّ
ّديَقِة الّطاِهَرِة فاِطَمَة َسيَِّدِة ِنساِء اْلعاملنَي،  النَّبِأ اْلَعظيِم، َو َصلِّ َعَلى الصِّ
َسيَِّدْي  اْلَُسنْيِ  َو  اْلََسِن  اهْلُدى،  ِاماَمِي  َو  ِة  الرَّْحَ ِسْبَطِي  َعلى  َوَصلِّ 
مَِّد  َشباِب َاْهِل اجْلََّنِة، َو َصلِّ َعلى َاِئمَِّة املُْْسِلمنَي، َعِليِّ ْبِن اْلَُسنْيِ، َو ُمَ
َو  ُموسى،  ْبِن  َعِليِّ  َو  َجْعَفر،  ْبِن  ُموَسى  َو  مَّد،  ْبِن ُمَ َجْعَفِر  َو   ، َعِليٍّ ْبِن 
، َو اخْلََلِف اهْلادي  مَّد، َو اْلََسِن ْبِن َعِليٍّ ، َو َعِليِّ ْبِن ُمَ مَِّد ْبِن َعِليٍّ ُمَ

، ُحَجِجَك َعلى ِعباِدَك، َو ُاَمناِئَك يف ِبالِدَك َصاَلًة َكثرَيًة داِئَمًة. املَْْهِديِّ
َاللّـُهمَّ َو َصلِّ َعلى َوِليِّ َاْمِرَك اْلقاِئِم امْلَُؤمَِّل، َو اْلَعْدِل امْلُْنَتَظِر، َو ُحفَُّه 

مِبَالِئَكِتَك امْلَُقرَّبنَي، َو َايِّْدُه ِبُروِح اْلُقُدِس يا َربَّ اْلعاملنَي.
َاللّـُهمَّ اْجَعْلُه الّداِعَي ِاىل ِكتاِبَك، َو اْلقاِئَم ِبديِنَك، ِاْسَتْخِلْفُه يف االَْْرِض 
َكما اْسَتْخَلْفَت الَّذيَن ِمْن َقْبِلِه، َمكِّْن َلُه ديَنُه الَّذي اْرَتَضْيَتُه َلُه، َاْبِدْلُه ِمْن 

َبْعِد َخْوِفِه َاْمنًا َيْعُبُدَك ال ُيْشِرُك ِبَك َشْيئًا.
َاللّـُهمَّ َاِعزَُّه َو َاْعِزْز ِبِه، َو اْنُصْرُه َو اْنَتِصْر ِبِه، َو اْنُصْرُه َنْصرًا َعزيزًا، 

َو ْافَتْح َلُه َفْتحًا َيسريًا، َو اْجَعْل َلُه ِمْن َلُدْنَك ُسْلطانًا َنصريًا.
َاللّـُهمَّ َاْظِهْر ِبِه ديَنَك َوُسنََّة َنِبيَِّك، َحّتى ال َيْسَتْخِفَي ِبَشْىء ِمَن اْلَقِّ 

َماَفَة َاَحد ِمَن اخْلَْلِق.
َاللّـُهمَّ ِاّنا َنْرَغُب ِاَلْيَك يف َدْوَلة َكرمَية ُتِعزُّ ِبَها االِْْسالَم َو َاْهَلُه، َو ُتِذلُّ 
َعُلنا فيها ِمَن الدُّعاِة ِاىل طاَعِتَك، َو اْلقاَدِة ِاىل  ِبَها النِّفاَق َو َاْهَلُه، َو َتْ

َسبيِلَك، َو َتْرُزُقنا ِبها َكراَمَة الدُّْنيا َو ااْلِخَرِة.
َاللّـُهمَّ ما َعرَّْفَتنا ِمن اْلَقِّ َفَحمِّْلناُه، َو ما َقُصْرنا َعْنُه َفَبلِّْغناُه.

َاللّـُهمَّ املُْْم ِبِه َشَعَثنا، َو اْشَعْب ِبِه َصْدَعنا، َو اْرُتْق ِبِه َفْتَقنا، َو َكثِّْرِبِه 
ِقلََّتنا، َو َاْعِزْز ِبِه ِذلََّتنا، َو َاْغِن ِبِه عاِئَلنا، َو َاْقِض ِبِه َعْن َمْغَرِمنا، َواْجرُبِْبِه 
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ْر ِبِه ُعْسَرنا، َو َبيِّْض ِبِه ُوُجوَهنا، َو ُفكَّ ِبِه  َفْقَرنا، َوُسدَّ ِبِه َخلََّتنا، َو َيسِّ
ْز ِبِه َمواعيَدنا، َو اْسَتِجْب ِبِه َدْعَوَتنا، َو  ْح ِبِه َطِلَبَتنا، َو َاْنِ َاْسَرنا، َو َاْنِ
َاْعِطنا ِبِه ُسْؤَلنا، َو َبلِّْغنا ِبِه ِمَن الدُّْنيا َو ااْلِخَرِة آماَلنا، َو َاْعِطنا ِبِه َفْوَق 
َرْغَبِتنا، يا َخرْيَ املَْْسؤولنَي َو َاْوَسَع امْلُْعطنَي، ِاْشِف ِبِه ُصُدوَرنا، َو َاْذِهْب ِبِه 
َغْيَظ ُقُلوِبنا، َو اْهِدنا ِبِه ملَا اْخُتِلَف فيِه ِمَن اْلَقِّ ِبِاْذِنَك، ِانََّك َتْهدي َمْن 
َتشاُء ِاىل ِصراط ُمْسَتقيم، َو اْنُصْرنا ِبِه َعلى َعُدوَِّك َو َعُدوِّنا ِالـَه اْلَقِّ 

آمنَي.
َو  َوِليِّنا،  َوَغْيَبَة  آِلِه،  َو  َعلَْيِه  َنِبيِّنا َصَلواُتَك  َفْقَد  َنْشُكوِاَلْيَك  ِاّنا  َاللّـُهمَّ 
َكْثَرَة َعُدوِّنا، َو ِقلََّة َعَدِدنا، َو ِشّدَة اْلِفَتِ ِبنا، َو َتظاُهَر الزَّماِن َعلَْينا، َفَصلِّ 
ُلُه، َو ِبُضرٍّ َتْكِشُفُه، َو  مَّد َو آِلِه، َو َاِعنَّا َعلى ذِلَك ِبَفْتح ِمْنَك ُتَعجِّ َعلى ُمَ
ة ِمْنَك ُتَلِّلُناها، َو عاِفَية ِمْنَك  َنْصر ُتِعزُُّه، َو ُسْلطاِن َحقٍّ ُتْظِهُرُه، َو َرْحَ

ِتَك يا َاْرَحَم الّراِحنَي. ُتْلِبُسناها، ِبَرْحَ



زيارة وارث
ُنوح  واِرَث  يا  َعلَْيَك  الُم  َالسَّ اهلِل،  َصْفَوِة  آَدَم  واِرَث  يا  َعلَْيَك  الُم  َالسَّ
يا  َعلَْيَك  الُم  َالسَّ اهلِل،  َخليِل  ِاْبراهيَم  واِرَث  يا  َعلَْيَك  الُم  َالسَّ اهلِل،  َنيِبِّ 
الُم  الُم َعلَْيَك يا واِرَث عيسى ُروِح اهلِل، َالسَّ واِرَث ُموسى َكليِم اهلِل، َالسَّ
امْلُْؤِمننَي  َامرِي  واِرَث  يا  َعلَْيَك  الُم  َالسَّ مَّد َحبيِب اهلِل،  يا واِرَث ُمَ َعلَْيَك 
الُم َعلَْيَك َيا ْبَن  مَّد املُْْصَطفى، َالسَّ الُم َعلَْيَك َيا ْبَن ُمَ الُم، َالسَّ َعلَْيِه السَّ
الُم َعلَْيَك َيا ْبَن  الُم َعلَْيَك َيا ْبَن فاِطَمَة الزَّْهراِء، َالسَّ َعِليِّ املُْْرَتضى، َالسَّ
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الُم َعلَْيَك يا ثاَر اهلِل َواْبَن ثاِرِه َواْلِوْتَر امْلَْوُتوَر، َاْشَهُد  َخدَيَة اْلُكرْبى، َالسَّ
الَة َوآَتْيَت الزَّكاَة، َوَاَمْرَت ِبامْلَْعُروِف َوَنَهْيَت َعْن امْلُْنَكِر،  َانََّك َقْد َاَقْمَت الصَّ
َوَلَعَن اهلُل  َوَاَطْعَت اهلَل َوَرُسوَلُه َحّتى َاتاَك اْلَيقنُي، َفَلَعَن اهلُل ُامًَّة َقَتلَْتَك، 
َابا  يا  َمْوالَي  يا  ِبِه،  َفَرِضَيْت  ِبذِلَك  َعْت  َسِ ُامًَّة  اهلُل  َوَلَعَن  َظَلَمْتَك،  ُامًَّة 
ِة، َواالَْْرحاِم املَُْطهََّرِة،  َعْبِداهلِل، َاْشَهُد َانََّك ُكْنَت ُنورًا يِف االَْْصالِب الّشاِمَ
ْسَك اجْلاِهلِيَُّة ِبَاْناِسها، َوَلْ ُتْلِبْسَك ِمْن ُمْدهَلِّماِت ِثياِبها، َوَاْشَهُد  َلْ ُتَنجِّ
التَِّقيُّ  اْلرَبُّ  االِْماُم  َانََّك  َوَاْشَهُد  امْلُْؤِمننَي،  َوَاْركاِن  الّديِن،  َدعاِئِم  ِمْن  َانََّك 
َكِلَمُة التَّْقوى،  ُوْلِدَك  َوَاْشَهُد َانَّ االَْئَِّمَة ِمْن  الرَِّضيُّ الزَِّكيُّ اهْلاِدي املَْْهِدىُّ 
اهلَل  َوُاْشِهُد  الدُّْنيا،  َاْهِل  َعلى  ُة  َواْلُجَّ اْلُوْثقى،  َواْلُعرَوُة  اهْلُدى،  َوَاْعالُم 
ِبَشرايـِِع ديين  ُموِقٌن  َوِبِاياِبُكْم،  ُمْؤِمٌن  ِبُكْم  َاّني  َوُرُسَلُه  َوَاْنِبياَءُه  َوَمالِئَكَتُه 
اهلِل  َصَلواُت  ُمتَِّبـٌع،  الَِْمِرُكْم  َوَاْمري  ِسْلٌم  ِلَقْلِبُكْم  َوَقْليب  َعَملي،  َوَخواتيِم 
َو َعلى شاِهِدُكْم  َوَعلى َاْجساِمُكْم  َوَعلى َاْجساِدُكْم  َاْرواِحُكْم  َوَعلى  َعلَْيُكْم 

َوَعلى غاِئِبُكْم َوَعلى ظاِهِرُكْم َوَعلى باِطِنُكْم.

ثّم انكّب على القرب وقّبله وُقل :
َعْبِداهلِل،  َابا  يا  َوُاّمي  َاْنَت  ِبَابي  اهلِل،  َرُسوِل  ْبَن  َيا  َوُاّمي  َاْنَت  ِبَابي 
ماواِت  َلَقْد َعُظَمِت الرَِّزيَُّة َوَجلَِّت املُْصيَبُة ِبَك َعلَْينا َوَعلى مَجيِع َاْهِل السَّ
َواالَْْرِض، َفَلَعَن اهلُل ُامًَّة َاْسَرَجْت َوَاجْلََمْت َوَتَهيََّأْت ِلِقتاِلَك، يا َمْوالَي يا َابا 
أِن الَّذي َلَك  َعْبِداهلِل، َقَصْدُت َحَرَمَك، َوَاَتْيُت ِاىل َمْشَهِدَك، َاْسأُل اهلَل ِبالشَّ
َعَلين  مَّد، َوَاْن َيْ مَّد َوآِل ُمَ َلِّ الَّذي َلَك َلَدْيِه َاْن ُيَصِليَّ َعلى ُمَ ِعْنَدُه َوِباحملَْ

َمَعُكْم يِف الدُّْنيا َوااْلِخَرِة.
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