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َم ْن َع َر َف ُحر َم َة
ْ
َر َج ٍب َو َش ْعب َان َو َو َص َل ُه َما
َ
بِ َش ْه ِر َر َم َض َان َش ْه ِر ال َ ّل ِه ْ َال ْع َظ ِم
َش ِه َد ْت لَ ُه َه ِذهِ ا ُ ّلش ُه ُور
يَ ْو َم ال ْ ِقي َام ِة
َ
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بين �أيديكم �أخت��ي الكريمة�..أخي الحبيب ..ب�ضع
وريقات..
محاولة �صغيرة لم�س��اعدتكم عل��ى الإبحار في هذا
الي��م الرباني العابق ب�ش��ذا الجنة .....عنينا به (�أ�ش��هر
ّ
النور):
رجب� ،شعبان و�شهر رم�ضان المبارك
بين �أيديكم �أدلة �أعمال خا�صة بهذه الأ�ش��هر تعطي
للعبادة حقه��ا وللروح ن�صيبها م��ن االهتمام بين زحمة
م�شاغلكم اليومية..
في عالم بات يئن من ق�س��وة الم��ادة وهيمنتها على
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منطق الروح والقيم والف�ضائل الإن�سانية.
و�أنتم تقلبون �أوراق هذه الأد ّلة تذكروا:
في �أمهات الكتب العبادية �أوراد وعبادات تفوق عدد
الدقائق والثواني الموجودة في الأ�ش��هر الثالث ولكننا
اخترنا لكم كمثل ما يغترف نور�س بمنقاره من بحر
وقد تركنا لكم حرية االختيار واالنتقاء من هذه الباقة
بما يتنا�سب مع خ�صو�صياتكم ال�شخ�صية َوالعملية..
فم��ا المق�ص��ود �إال �أن ي�أخذ المرء زهرة من ب�س��تان
ودرهما من قنطار تكون بها نجاته في غد يوم يع�ض الظالم
على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الر�سول �سبيال..
هي دعوة �صادقة للعمل وال�سعي وهم�سة في �أذن من
كان حيا �أ َو�ألقى ال�سمع وه َو�شهيد

«فعلى بركة اهلل نقلب �صفحات هذه الأد ّلة وكلنا
�أمل �أن نكون حرفاً بين �ش��فاهكم في �س��اعة �إفطار
�أ َولحظة مناجاة �أ َوهد�أة ليل واهلل من وراء الق�صد»..
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فضيلة شهر
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� .1ش��هر رم�ضان مو�س��م �إله��ي ال نظي��ر له على
الإطالق.
� .2ش��هر رم�ض��ان هو �ش��هر اهلل تعال��ى ونحن فيه
ب�ضيافة الكريم المطلق.
 .3نح��ن دائماً في �ضيافة الرحمن عز وجل �إال �أننا
في �شهر رم�ضان المبارك في �ضيافة خا�صة.
� .4ش��هر رم�ضان هو ربيع القر�آن وربيع العبادة وال
يناف�سه في الف�ضل �شهر من ال�شهور.
� .5شهرا رجب و�ش��عبان على عظمتهما� ،إنما ُهما
محطتان تح�ضيريتان ل�شهر اهلل الأكبر.
مح�سو�س في �شهر رم�ضان
�	.6أَ َث ُر تقييد ال�شياطين
ٌ
لما نراه من كثرة العبادات والخيرات في �ش��هر
اهلل تعالى.
 .7عندم��ا نت�أمل في الروايات وفي كلمات علمائنا
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الأعالم حول طريقة العمل في �شهر اهلل تعالى،
نجد �أنف�س��نا �أمام م�س��توى �آخر من حمل الهم
والج��د ف��ي المراقب��ة والعب��ادة ،يختلف عن
الم�ألوف جمل ًة وتف�صي ًال.
 .8الت�أم��ل في الن�صو���ص حول �ش��هر اهلل تعالى
يك�ش��ف �أن كل العنا�صر التي يوفرها اهلل تعالى
فيه ته��دف �إلى ت�أمين المن��اخ الأف�ضل للتوبة
ال�صادقة الن�صوح والإقالع عن �إدمان المعا�صي.
الدعة
 .9لي���س �ش��هر رم�ض��ان المب��ارك �ش��هر ِّ
والإ�ستراحة والنوم ،ولي�س �شهر ال�سهرات التي
نم�ضيها في اللهو والمرح وما �شابه.
 .10ينبغ��ي للم�ؤمن �أن يعطي الأولوية المطلقة بدءاً
من �أول ليلة من �ش��هر اهلل تعالى ،لقراءة القر�آن
الكريم ،وذك��ر اهلل تعالى وخا�صة الإ�س��تغفار،
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اللذي��ن ورد الح��ث عليهما بعناي��ة خا�صة في
جميع �أوقات �شهر اهلل تعالى.
 .11في هذا ال�شهر الكريم �أهم محطة عبادية في كل
عام وهي ليلة القدر ولذا ي�س��تحب للم�ؤمن �أن
يدعو با�س��تمرار طيلة ال�شهر المبارك ليوفقه اهلل
عز وجل لإدراك هذه الليلة المباركة.
 .12في �ش��هر اهلل �س��بحانه نحن �أم��ام واجب رفع
م�س��توى اهتمامنا بالحكم ال�شرعي ،ورفع وتيرة
اهتمامنا بمراقبة النف�س.
�	.13أف�ضل الأعمال في هذا ال�شهر الكريم هو الورع عن
محارم اهلل كما ورد في خطبة النبي الأعظم .P
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قال تعالى :

ó

Mﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧL

\ﮎﯨ

عن الإمام ال�صادق  Qيو�صي ُو َلده:
«�إذا َد َخ َل �شه ُر َر َم�ضان ف�أَ ْجهِدوا �أَنف َُ�س ُكم في هذا
ق�س ُم الأَرزاق ،و ُتك َت ُب الآجال ،وفيه
ال�شهر ،ف�إنَّ في ِه ُت َّ
ُيك َتب وفد اهلل الذين َيفِ��دونَ �إليهِ ،وفيه َليل ٌة ال َع َم ُل
(((
من ال َع َم ِل في � ِ
ألف �شَ هر».
فيها خي ٌر َ
((( الإقبال .69/1وانظر :الكليني ،الكايف66/4
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وعنه :Q
«�إذا كان��ت �أ َّو ُل ليل ٍة من �ش��هر رم�ضان َغ َف َر اهلل
لمن �ش��اء من الخلق ،ف�إذا كانت ال َّليل��ة التي َتليها
�ضاعف ُك َّل
�ضا َع َف ُهم ،ف�إذا كانت ال َّليل�� ُة التي تليها
َ
ما �أع َت َق ،حتى �إذا كانت �آخر ليل ٍة في �ش��هر رم�ضان
(((
�ضَ ا َع َف مِث َل َما �أَع َت َق في ُك ِّل ليلة».

((( الإقبال28/1بت�صرف ي�سري.
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السماء ُم َ
ح ٌة
أبواب
فتَّ َ
ُ
ِ
عن �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب � Qأنه قال:
لمَّا كان �أوَّل ليلة من �شهر رم�ضان قام ر�سول اهلل ،P
فحمد اهلل و�أثنى عليه ثم قال:
�أيُّها النا�س ،قد كفا ُكمُ ُ
اهلل عد َّو ُكم ِم َن الجّ ِّن
والإن�سَ ،ووَعَ َد ُكمُ الإِ َ
جابة وقال� :أُدعوني
�أَ�س َت ِجب َل ُكم� ،أَال و ََقد َو َّكل اهلل �سبحانه وتعالى
ْطان مَريد ً
�سبعة َ
ِّ
من المالئكةَ ،ف َلي�س
بكل َ�شي ٍ
�شهر رم�ضان
حلول حتى َي ْن َق ِ�ضي ُ
ب َم ٍ
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ال�سماء مف َّت ٌ
حة من �أ َّو ِل ل ّي ٍلة منه
�أال و�أبوابُ
ِ
الى �آخر ل ّي ٍلة منه
�أال ُّ
فيه مقبول
والد ُ
عاء ِ
حتى �إذا كان �أول ليلة من الع َْ�ش ِر
قامَ َفحَ َم َد َ
اهلل َو�أَ ْث َنى عَ َليه
وقال مثل ذلك،
ثم قام ّ
و�شد المِ َ
و�ش َّمر َّ
ئزر وب ََرز من بيته
واعتكف و�أحيا الليل ُكله،
وكان يغت�سل كل ليلة منه بين الع�شائين.

()1

((( ال�سيد ابن طاو�س� ،Mإقبال الأعمال.73-71/1
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الخطوات التحضيرية
لدخول شهر رمضان

.1
.2
.3

.4

مراجعة مفاتيح الجنان باب �أعمال �شهر رم�ضان.
قراءة مراقبات �شهر رم�ضان من كتاب المراقبات
للملكي التبريري.
قراءة دعائي «�إ�ستقبال ووداع �شهر رم�ضان» من
ال�صحيفة ال�س��جادية في بداية ال�ش��هر لإدراك
عظمة بركات هذا ال�شهر.
ينبغي ادراك �أهمية الإ�ستعداد ل�شهر اهلل تعالى
قبل حلوله حيث يجدر �أن ن�أخذ ن�صيبنا الوافي
من بركات الإقبال والتوجه في فترة ا�س��تقبالنا
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لل�شهر الكريم.
 .5الحر���ص على القيام فيه(ال�ص�لاة والتهجد )،
وعلى الأقل االهتم��ام بالدعاء للتوفيق للقيام،
وطلب ذلك من اهلل عز وجل.
 .6الحر���ص على الدع��اء للتوفي��ق لل�صيام وهو
ي�شمل ،التوفيق لأ�صل ال�صوم ،ثم لقبوله.
 .7الحر���ص على تالوة القر�آن ،فهو �ش��هر القر�آن
الكريم.
 .8الحر���ص عل��ى المب��ادرة ف��ي �أي لحظة من
لحظات ال�شهر المبارك ولو في �آخرها �إلى التوبة
الن�صوح والت�ض ُّرع.
 .9الحر���ص على اال�ص��رار في طل��ب التوبة و�أن
تكون هذه التوبة �صادقة ن�صوحاً.
 .10الحر�ص على الدعاء وعلى تقديم الدليل على
17
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�ص��دق العزم في م��ا نطلب م��ن اهلل عز وجل
فنطلب ب�صدق.
 .11الحر�ص على االكتفاء بالقليل من النوم�،إدراكاً
لأهمي��ة ال�ش��هر الإ�س��تثنائية ،وان�س��جاماً مع
الإعتق��اد بواج��ب اغتن��ام الفر�ص،والتعر�ض
للنفح��ات الإلهية وعدم الإعرا�ض عنها بتقطيع
الوقت بالنوم ،مما تكون النتيجة معه النوم في
�شهر رم�ضان �أكثر من �أي وقت �آخر ،وربما كان
ذلك من عالمات �سوء التوفيق.
 .12ف��ي طليعة �أولوي��ات الإهتمام ب�ش��هر رم�ضان،
التدقيق في المك�سب والدخل المالي عموماً،
حذراً من �أن يكت�ش��ف ال�صائم مت�أخراً �أنه كان
ف��ي �ضياف��ة اهلل تعال��ى متق ّلباً في المك�س��ب
الحرام.
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� .13أخي��راً �إننا �أمام فر�ص��ة �إلهية فريدة ال ي�صح �أن
ن�ضيعها ال بالنوم وال بغيره من م�ضيعات الوقت
المختلفة لنتفرغ للعبادة ونعطيها حقها.
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جوا ِئ ِز ُ
كم
اغدوا الى َ
ع��ن �أبي جعف��ر  Qقال  :كان ر�س��ول اهلل P

يقبل بوجهه الى النا�س فيقول :
ُ
هالل �شهر رم�ضان
يا َمع َْ�ش َر ال َّنا�س �إذا َط َلعَ
ُغ َّلت م ََر َد ُة َّ
ال�شياطينُ ،
ماء
ال�س ِ
وف ِّتحَ ت �أَبوابُ َّ
و�أبوابُ الجِّ نان و�أبوابُ ال َّرح َمة،
ُ
جيب ُّ
الدعاء،
وغ ِّل َقت �أَبواب النار ،وا�س ُت ِ

طر عُ َت َق ُاء
وكان هلل فيه عند كل ِف ٍ
يُع ِت ُقهُم اهلل َ
ليلة:
من ال َّنار،
ومناد ينادي ُك َّل ٍ
ٍ
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عط ُك َّل
�سائل ،هل من مُ�س َت ْغ ِف ِر� ،أل َّلهم �أَ ِ
هل من ٍ
عط ُك َّل ُم ْم ِ�س ٍك َت َلف ًا
منفق َخ َلف ًا و�أَ ِ
ٍ
ود َي الم� ِؤمنون:
حتى �إذا طلع هالل َ�ش َّوال ُن ِ
�أن ْا ُ
غدوا الى جَ وا ِئ ِز ُكم َفهو َيوُم الجَّ ا ِئ َزة.
ثم قال �أبو جعفر:Q
�أ َّما والذي نف�سي بيده
بجائزة َّ
الدنانير والدراهم.
ما هي
ِ

()1

((( ال�سيد ابن طاو�س� ،Mإقبال الأعمال.73-71/1
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األعمال العامة في شهر رمضان

�أو ًال :ال�صوم

ال�صوم في �شهر رم�ضان واجب على كل مكلف
عاقل بال��غ على التف�صيل ال��ذي �أورده الفقهاء اال
�أن ح��االت ال�صائمي��ن تختلف من جه��ة تعاطيهم
مع الطعام وال�ش��راب مابين الإفطار والإم�ساك ،ومن
جهة ما ي�صومون عنه ،ومن جهة الق�صد من ال�صيام
وحقيقة النية فيه ،وينبغي �أن نت�أمل في هذه الحاالت
جميعاً ليت�ضح كيف ينبغي �أن يكون �صومنا ،وكيف
ينبغ��ي �أن نت�صرف لنحفظ الأ�سا���س ف��ي ال�ضيافة
22
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الإلهية ونحافظ على �آث��اره ونتائجه �أال وهو ال�صوم .
قال �آية اهلل التبريزي:
«مراتب ال�صوم ثالث��ة� ،صوم العوام وهو بترك
الطعام وال�ش��راب»« ..عل��ى ما ق�� َّرره الفقهاء من
واجباته ومحرماته ،و�صوم الخوا�ص وهو ترك ذلك
 �أي ت��رك المفطرات ح�س��ب ما ق�� َّرره الفقهاء -ك��ف الجوارح عن مخالف��ات اهلل جل جالله،
مع ّ
و�صوم خوا�ص الخوا�ص وهو ترك كل ما هو �شاغل
(((
عن اهلل تعالى من حالل �أو حرام.»..
ثاني ًا :م�ستحبات الإفطار

ورد في �آداب الإفطار ا�ستحباب �أذكار مخت�صرة،
وقراءة �س��ورة القدر ،ويمكن لل�صائم اختيار �أحدها،
((( �آية اهلل ملكي تربيزي ،املراقبات ( 95م.م) بت�صرف ي�سري.
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وهي كما يلي:
 -1عن ر�سول اهلل « :Pما من عبد ي�صوم ويقول
عند �إفطاره هذا الدعاء� ،إال خرج من ذنوبه
كيوم ولدته �أمه ،وهو :ياعظيم ياعظيم ياعظيم،
�أنت اهلل الذي ال�إله �إال �أنت ،اغفر لي الذنب
العظيم� ،إنه اليغفر الذنب العظيم �إال �أنت
(((
ياعظيم».
 -2عن الإمام ال�صادق ع��ن �آبائه�« :Rأن النبي
 Pكان �إذا �أفطر ق��ال� :أل َّلهم لك �صمنا وعلى
رزق��ك �أفطرنا ،فتقبله منا ،ذه��ب الظم�أ ،وابتلت
(((
العروق ،وبقي الأجر».
 -3كان �أمي��ر الم�ؤمني��ن � « Qإذا �أراد �أن يفطر،
((( الكفعمي ،البلد الأمني .231
((( الكفعمي ،البلد الأمني .231
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قال� :أل َّلهم لك �صمنا وعلى رزقك �أفطرنا ،فتقبل
(((
منا �إنك �أنت ال�سميع العليم».
 -4عن ر�س��ول اهلل �« :Pإن لكل �صائم عند فطره
دعوة م�س��تجابة ،ف�إذا كان ف��ي �أول لقمة ،فقل:
ب�سم اهلل ،ياوا�س��ع المغفرة ،اغفر لي ،فمن قالها
(((
عند �إفطارهُ ،غفر له».
 -5عن الإمام ال�ص��ادق « :Qمن قر�أ القدر عند
�س��حوره وعند �إفطاره  ..كان بينهما كالمت�شحط
(((
بدمه في �سبيل اهلل».
وحول تقديم ال�صالة على االفطار

ورد عن �أب��ي جعفر (الإمام الباقر) « : Qفي
رم�ضان ت�صلي ثم تفطر �إال �أن تكون مع قوم ينتظرون
((( الكفعمي ،البلد الأمني .231
((( الكفعمي ،البلد الأمني .232
((( الكفعمي ،البلد الأمني .232
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الإفطار ،ف�إن كنت معهم فال تخالف عليهم و�أفطر ثم
�صل و�إال فابد�أ بال�صالة».
قلت  :ولم ذلك؟ قال « :لأنه قد ح�ضرك فر�ضان
الإفطار وال�صالة فابد�أ ب�أف�ضلهما و�أف�ضلهما ال�صالة،
ثم قال  :ت�صلي و�أنت �صائم  ،فتكتب �صالتك تلك،
(((
فتختم بال�صوم �أحب �إلي».
ثالث ًا :الغ�سل في ليالي االفراد

ي�ستحب الغ�سل في كل ليلة مفردة� ،أي الأولى،
الثالثة ،الخام�سة ،وهكذا .قال ال�شيخ الطو�سي عليه
الرحمة:
وقد ب ّي َّنا ليالي الغ�سل وهي �أربع ليال  :ليلة �سبع
ع�ش��رة  ،وت�س��ع ع�ش��رة  ،و�إحدى وع�شرين وثالث
((( ال�شيخ الطو�سي ،م�صباح املتهجد .627-626
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وع�شرين  ،و�إن اغت�س��ل ليالي الأفراد كلها وخا�صة
(((
ليلة الن�صف  ،كان له فيه ف�ضل كثير.
رابع ًا� :صالة كـل ليـلة

� -1ص�لاة واح��دة مخت�ص��رة ،ي�ؤت��ى به��ا في كل
ليلة.

ق��ال الكفعمي« :وي�س��تحب �أن ي�صلي في كل
ليلة من �شهر رم�ضان ركعتين بالحمد مرة ،والتوحيد
ثالثا ،ف�إذا �س َّلم قال� :سبحان من هو حفيظ اليغفل،
�س��بحان م��ن هو رحي��م اليعجل� ،س��بحان من هو
قائم الي�سهو� ،س��بحان من هو دائم اليلهو .ثم يقول
الت�سبيحات الأربع(�سبحان اهلل والحمد هلل وال�إله �إال
اهلل واهلل �أكبر) �س��بعاً ،ثم يقول� :سبحانك �سبحانك
((( ال�شيخ الطو�سي ،م�صباح املتهجد.636
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ياعظيم� .إغف��ر لي الذنب العظيم .ث��م ت�صلي على
النبي ع�ش��راً .من �صالها غفر اهلل له �س��بعين �ألف
ذنب.»(((.
� -2ص�لاة الألـ��ف ركعـ��ة موزع��ة عل��ى ليال��ي
ال�شهر كلها

وه��ي ع�ش��رون ركع��ة ف��ي كل ليلة م��ن �أول
ال�ش��هر �إلى الع�ش��رين منه ،وثالثون ل��كل ليلة من
الع�ش��رالأخيرة ،وثالثم��اءة ي�ؤت��ى بها ليالي ت�س��ع
ع�شرة ،و�إحدى وع�ش��رين وثالث وع�شرين ،فيكون
المجموع �ألف ركعة.
ق��ال ال�ش��هيدان الأول والثان��ي« :ثم��ان بعد
المغرب واثنتا ع�ش��رة بعد الع�شاء  ،ويجوز العك�س
((( الكفعمي ،امل�صباح .563الهام�ش .وقدورد فيه :ركعتني باحلمد فيها والتوحيد
ثالثاً ،و�إمنا عدلت عنه ملا يف املنت لأنه املراد وحذر الت�شوي�ش على من يختار هذه
ال�صالة ،فليالحظ.
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وفي كل ليلة من الع�ش��ر الأخي��رة ثالثون ركعة :
ثم��ان منها بعد المغ��رب  ،والباقي بعد الع�ش��اء.
ويج��وز اثنتا ع�ش��رة بع��د المغ��رب ،والباقي بعد
(((
الع�شاء».
ويقر�أ ف��ي كل ركعة الحمد مرة والتوحيد مرة �أو
ثالثاً �أو خم�ساً �أو �سبعاً �أو ع�شراً ،يختار الم�صلي بين
ذل��ك ،فقد ت�ضمنت رواية ه��ذه ال�صالة عن الإمام
(((
ال�صادق Qهذا التخيير.
وهناك دعاء خا�ص بع��د كل ركعتين ،ورد عن
الإمام الع�سكري « :Qوليكن مما تدعو به كل
ليلة بين كل ركعتين من نوافل �ش��هر رم�ضان:
« �أل َّله��م اجع��ل في م��ا تق�ض��ي وتقدر من
((( ال�شهيد الثاين� /شرح اللمعة الدم�شقية.693/1
((( الإقبال.52/1
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ا لأم��ر المحت��وم� ،أن تجعلن��ي م��ن حج��اج
بيت��ك الح��رام المب��رور حجه��م ،الم�ش��كور
�س��عيهم ،المغفور ذنوبهم ،و �أ�س���ألك �أن تطيل
عمري في طاعتك ،وتو�س��ع في رزقي يا �أرحم
الراحمي��ن .و�صل��ى اهلل عل��ى محم��د و �آل��ه
( ((
الطاهرين».
الخا�صة بكل ليلة
خام�س ًا :ال�صلوات
َّ

وقد �أوردها ال�سيد ابن طاوو�س Mفي كتابه
اقبال الأعمال لمن �أراد �أن يطلع عليها بالتف�صيل.
�ساد�س ًا :كثرة قراءة القر�آن

عن الإمام ال�صادق�« :Qإن عدة ال�شهور عند
(((

الكفعمي ،امل�صباح .579الهام�ش .نق ًال عن ال�سيد ابن طاو�س�. Mأنظر :الإقبال.80/1
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اهلل اثنا ع�شر �شهراً في كتاب اهلل يوم خلق ال�سماوات
والأر�ض « فغرة ال�ش��هور �ش��هر اهلل وهو �شهر رم�ضان
وقلب �ش��هر رم�ضان ليلة القدر ،ونزل القر�آن في �أول
(((
ليلة من �شهر رم�ضان فا�ستقبل ال�شهر بالقر�آن».
�سابع ًا :كثرة الإ�ستغفار

وعن �أمير الم�ؤمنين « : Qعليكم في �ش��هر
رم�ضان بكثرة الإ�ستغفار والدعاء ف�أما الدعاء فيدفع
(((
به عنكم البالء و�أما الإ�ستغفار فيمحو ذنوبكم».
ثامن ًا� :أدعية كل ليلة

ومن الأدعية العامة في كل ليلة:
 .1دعاء «�أللهم رب �شهر رم�ضان»
((( ال�شيخ ال�صدوق ،من اليح�ضره الفقيه.99/2
((( الكليني ،الكايف .88/4بت�صرف ي�سري
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«�أل َّلهم رب �شهر رم�ضان الذي انزلت فيه القر�آن ،
وافتر�ضت على عبادك فيه ال�صيام� ،صل على محمد
و�آل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا
وفي كل عام ،واغفر لي تلك الذنوب العظام ،ف�إنه ال
يغفرها غيرك يا رحمن يا عالم».
وقد ورد في ثوابه:
«من قال هذا الدعاء في كل ليلة من �شهر رم�ضان
(((
غفرت له ذنوب اربعين �سنة».

((( الإقبال .144/1
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 .2دعاء الإفتتاح

قال ال�شيخ الطو�سي:M
دعاء كل ليلة من �ش��هر رم�ضان من �أول ال�ش��هر
(((
�إلى �آخره ،و�أورد الدعاء بتمامه.
ون�ص الدعاء كما �أورده:
« َال ّلـ�� ُه َّم ِا ّني َا ْف َتت ُِح ال َثّنا َء ب َِح ْمدِ َكَ ،و َانْ َت ُم َ�س ِّد ٌد
مين
ِل�ص ِ
واب ِب َّمن َِكَ ،و َا ْي َق ْن ُت َا ّنَ َك َانْ َت َا ْر َح ُم ال ّراحِ َ
ل َّ
ِبين في
��ع ا ْل َعفْ�� ِو َوال َّر ْح َمةَِ ،واَ�شَ ُّ
��د ا ْل ُمعاق َ
في َم ْو ِ�ض ِ
ِين في
��م ا ْل ُم َت َج ِّبر َ
َم ْو ِ�ض ِع ال َّن��كالِ َوال َّن ِق َم��ةَِ ،و َا ْع َظ ُ
��ع الْكِ ْبري��ا ِء َوا ْل َع َظ َم��ةَِ ،ال ّلـ�� ُه َّم َا ِذنْ َت لي في
َم ْو ِ�ض ِ
ُدعائ َِك َو َم ْ�س َ���أ َلت َِك ف َْا�س َم ْع يا َ�سمي ُع م ِْد َحتيَ ،واَجِ ْب
حي��م َد ْع َوتيَ ،و َاقِلْ يا َغفُو ُر َع ْث َرتي ،ف ََك ْم يا اِلهي
يا َر ُ
ِ��ن ُك ْر َبة ق َْد َف َّر ْج َتها َو ُه ُموم ق َْد َك�شَ �� ْف َتهاَ ،و َع ْث َرة ق َْد
م ْ
((( م�صباح املتهجد .581-577
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��ر َتهاَ ،و َح ْل َق ِة َبالء ق َْد ف ََك ْك َتها،
َا َق ْل َتهاَ ،و َر ْح َمة ق َْد نَ�شَ ْ
َا ْل َح ْم ُد ِهلل ا َّلذي َل ْم َي َّتخِ ْذ �صاحِ َب ًة َوال َو َلداًَ ،و َل ْم َي ُك ْن
��ريك في ا ْل ُم ْل ِكَ ،و َل ْم َي ُك ْن َل�� ُه َول ٌِي م َِن ُّ
َل ُه �شَ ٌ
الذ ِّل
ميع َمحامِدِ ِه ُك ِّل َهاَ ،على
��ر ُه َت ْكبيراًَ ،ا ْل َح ْم ُد ِهلل ب َِج ِ
َو َك ِّب ْ
مي��ع ِن َعمِ ِه ُك ِّلها َا ْل َح ْم ُد ِهلل ا َّل��ذي ال ُم�ضا َّد َل ُه في
َج ِ
ُملْكِ ��هَِ ،وال ُمناز َِع َل ُه في َا ْم�� ِر ِهَ ،ا ْل َح ْم ُد ِهلل ا َّلذي ال
�شَ َ
ريك َل ُه في َخ ْل ِقهَِ ،وال �شَ بي َه َل ُه في َع َظ َم ِتهَِ ،ا ْل َح ْم ُد
ِهلل ا ْلفا�ش��ي في ا ْل َخ ْلقِ َا ْم ُر ُه َو َح ْم ُد ُهّ ،
الظاهِ ِر بِا ْل َك َر ِم
ُ�ص َخزا ِئ ُن ُه،
َم ْج ُد ُه ،الْبا�سِ طِ بِا ْل ُجو ِد َي َد ُه ،ا َّلذي ال َت ْنق ُ
زي��د ُه َك ْث َر ُة ا ْل َعطا ِء �إ ّال ُجوداً َو َك َرماًِ ،ا ّنَ ُه ُه َو ا ْل َعزي ُز
َوال َت ُ
حاجة
ابَ ،ال ّلـ ُه َّم ِا ّني َا ْ�س َا ُل َك قَلي ًال م ِْن َكثيرَ ،م َع َ
ا ْل َو ّه ُ
بي ِا َل ْي ِه َعظي َمة َوغِ َ
ناك َع ْن�� ُه قَدي ٌمَ ،و ُه َو عِ ْندي َكثي ٌر،
َو ُه َو َع َل ْي َك َ�س ْه ٌل َي�سي ٌرَ ،ال ّلـ�� ُه َّم ا َِّن َع ْف َو َك َع ْن َذنْبي،
َو َتجا ُو َز َك َع ْن َخطيـ َئتيَ ،و َ�صف َْح َك َع ْن ُظ ْلمي َو�سِ ْت َر َك
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َبيح َع َمل��يَ ،وحِ ْل َم َك َع ْن َكثي ِر ُج ْرمي ،عِ ْن َد ما
َع ْن ق ِ
ِ��ن َخطئي َو َع ْمديَ ،ا ْط َم َعني في َانْ َا ْ�س���أَ َل َك
كانَ م ْ
ما ال َا ْ�س�� َت ْوجِ ُب ُه ِم ْن َك ،ا َّلذي َر َز ْق َتني م ِْن َر ْح َمت َِك،
َو َا َر ْي َتني َم ْن ُق ْد َرت َِكَ ،و َع َّر ْف َتني م ِْن اِجا َبت َِك ،ف َِ�ص ْر ُت
َا ْد ُع َ
وك �آمِناًَ ،و َا ْ�س�� َا ُل َك ُم ْ�س َت�أنِ�ساً ،ال خائِفاً َوال َوجِ ًال،
ُمدِ ًّال َع َل ْي َك فيـ��ما ق ََ�ص ْد ُت في ِه ِا َل ْي َكَ ،ف ِانْ َا ْبط َ�أ َع ّني
َع َت ْب ُت ب َِج ْهلي َع َل ْي َكَ ،و َل َع َّل ا َّلذي َا ْبط�أَ َع ّني ُه َو َخ ْي ٌر
لي ِل ِعلْمِ َك بِعا ِق َب ِة ا ُْال ُم��ورَِ ،ف َل ْم َا َر َم ْو ًلى َكريماً َا ْ�ص َب َر
َعلى َع ْبد َلئيم ِم ْن َك َع َل َّي يا َر ِّبِ ،ا ّنَ َك َت ْد ُعوني َف ُا َو ّلي
َع ْن َكَ ،و َت َت َح َّب ُب ِا َل َّي َف َا َت َب َغ ُ
ّ�ض ِا َل ْي َكَ ،و َت َت َو َّد ُد ِا َل َّى فَال
ِ��ي ال َّت َط ُّو َل َع َل ْي َ
َا ْق َب ُ
��كَ ،ف َل ْم َي ْم َن ْع َك
��ل ِم ْن َكَ ،ك�أَنَّ ل َ
��يَ ،وال َّتف َُّ�ض ِل
ذل َِك م َِن ال َّر ْح َم ِة ليَ ،وا ِْال ْح�س��انِ ِ�إ َل َّ
��م َع ْب َد َك الْجاهِ َل َو ُج ْد
َع َل َّي ب ُِجود َِك َو َك َرم َِك ،فَا ْر َح ْ
َع َل ْي ِه ِبف َْ�ض ِل ا ِْح�س��ان َِك ِا ّنَ َك َجوا ٌد َكري ٌمَ ،ا ْل َح ْم ُد ِهلل
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ياح ،فا ِلقِ
مال ِِك ا ْل ُم ْل ِكُ ،م ْجرِي ا ْل ُف ْل ِكُ ،م َ�س ِّ
��خ ِر ال ِّر ِ
مينَ ،ا ْل َح ْم ُد ِهلل َعلى
باحَ ،د ّيانِ ّ
الد ِينَ ،ر ِّب ا ْل َعا َل َ
ا ِْال ْ�ص ِ
حِ لْمِ ِه َب ْع َد عِ لمِ ��هَِ ،وا ْل َح ْم ُد ِهلل َعلى َع ْف ِو ِه َب ْع َد ُق ْد َر ِتهِ،
َوا ْل َح ْم ُد ِهلل َعلى ُطولِ َانا ِت ِه في َغ َ�ض ِبهَِ ،و ُه َو قا ِد ٌر َعلى
ريدَ ،ا ْل َح ْم ُد ِهلل خا ِلقِ ا ْل َخ ْلقِ  ،با�سِ طِ ال ِّر ْزقِ  ،ف ِالقِ
ما ُي ُ
عام،
ْ��رام َوا ْلف َْ�ض ِل َوا ِْال ْن ِ
باح ذِي ا ْل َجاللِ َوا ِْالك ِ
َا ِْال ْ�ص ِ
��هِد ال َّن ْجوى َتبا َر َك
ا َّلذي َب ُع َد فَال ُي��رىَ ،و َق ُر َب َف�شَ َ
���س َل ُه ُمناز ٌِع ُيعا ِد ُل ُهَ ،وال
َو َتعالىَ ،ا ْل َح ْم ُد ِهلل ا َّلذي َل ْي َ
�شَ بي ٌه ُي�ش��اكِ ُل ُهَ ،وال َظهي ٌر ُي ِ
عا�ض ُد ُه َق َه َر ِب ِع َّز ِت ِه ا َْالعِ ّزا َء،
َو َتوا�ضَ �� َع ِل َع َظ َم ِت ِه ا ْل ُع َظم��ا ُءَ ،ف َب َل َغ ِبق ُْد َر ِت ِه ما َي�ش��ا ُء،
حين ُاناديهَِ ،و َي ْ�س�� ُت ُر َع َل َّي
َا ْل َح ْم ُ
��د ِهلل ا َّلذي ُيجي ُبني َ
ُك َّل َعو َرة َو َانَا َا ْع�صيهَِ ،و ُي َع ِّظ ُم ا ْل ِّن ْع َم َة َع َل َّى فَال ُاجازيهِ،
ف ََك ْم م ِْن َم ْوهِ َبة َهني َئة ق َْد َا ْعطانيَ ،و َعظي َمة َمخُ وفَة ق َْد
َكفان��يَ ،و َب ْه َجة ُمو ِنقَة ق َْد َاران��يَ ،ف ُاثْني َع َل ْي ِه حامِداً،
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َو َاذ ُْك ُر ُه ُم َ�س�� ِّبحاًَ ،ا ْل َح ْم ُد ِهلل ا َّلذي ال ُي ْه َت ُك حِ جا ُب ُه،
َوال ُي ْغ َلقُ با ُب ُهَ ،وال ُي َر ُّد �سا ِئ ُل ُهَ ،وال ُي َخ َّي ُب �آ ِم ُل ُهَ ،ا ْل َح ْم ُد
ِحينَ ،و َي ْر َف ُع
ال�صال َ
ِهلل ا َّلذي ُي�ؤْم ُِن ا ْلخائ َ
ِفينَ ،و ُي َن ِّجى ّ
ِرينُ ،ي ْهل ُِك ُم ُلوكاً
فينَ ،و َي َ�ض ُع ا ْل ُم ْ�س�� َت ْكب َ
ا ْل ُم ْ�س�� َت ْ�ض َع َ
بارين،
َو َي ْ�س�� َت ْخل ُِف � َآخ ِ
الج َ
ِ�ص��م َّ
رينَ ،وا ْل َح ْم ُد ِهلل قا ِ
ِبين ،نَ��كالِ ّ
ُمبي�� ِر ّ
ِمين
ِمينُ ،م ْ
الظال َ
��درِكِ ا ْلهار َ
الظال َ
حاجات ّ
ِ
ِبين،
��ع
الطال َ
ريخ ا ْل ُم ْ�س�� َت ْ�صر َ
َ�ص ِ
ِخينَ ،م ْو ِ�ض ِ
ِني��نَ ،ا ْل َح ْم ُد ِهلل ا َّلذي م ِْن َخ ْ�ش�� َي ِت ِه
ُم ْع َت َم��دِ ا ْل ُم ْ�ؤم َ
ال�سما ُء َو ُ�س ّ
��كا ُنهاَ ،و َت ْر ُج ُف ا َْال ْر ُ�ض َو ُع ّما ُرها،
َت ْر َع ُد َّ
وج ا ْلبِحا ُر َو َم ْن َي ْ�س�� َب ُح ف��ي َغ َمراتِهاَ ،ا ْل َح ْم ُد ِهلل
َو َت ُم ُ
ا َّل��ذي َهدانا لِهذا َوما ُك ّنا ِل َن ْه َتدِ َي َل ْوال َانْ َهدانَا ّ ُ
الل،
َا ْل َح ْم ُد ِهلل ا َّلذي َي ْخ ُلقُ َ ،و َل ْم ُي ْخ َل ْق َو َي ْر ُز ُقَ ،وال ُي ْر َز ُق
ميت ا َْالحي��ا َء َو ُي ْحيِي ا ْل َم ْوتى
ِ��مَ ،وال ُي ْط َع ُم َو ُي ُ
َو ُي ْطع ُ
��يء
َو ُه َو َح ٌّي ال َي ُم ُ
وتِ ،ب َيدِ ِه ا ْل َخ ْي ُر َو ُه َو َعلى ُك ِّل �شَ ْ
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قَدي ٌرَ ،ال ّلـ�� ُه َّم َ�ص ِّل َعلى ُم َح َّمد َع ْبدِ َك َو َر ُ�س��ول َِك،
َو َامين َِكَ ،و َ�ص ِف ِّي َكَ ،و َحبيب َِكَ ،وخِ َي َرت َِك َم ْن َخ ْلق َِك،
َوحافِظِ �سِ �� ِّر َكَ ،و ُم َب ِّل ِغ رِ�س��االت َِكَ ،اف َْ�ض َل َو َا ْح َ�س َن،
َو َا ْج َم َ
��ب َو َا ْط َه َر،
��ل َو َا ْك َم َلَ ،و َا ْزك��ى َو َانْمىَ ،و َا ْط َي َ
َو َا ْ�سنى َو َا ْك َث َر ما َ�ص َّل ْي َت َوبا َرك َْت َو َت َر َّح ْم َتَ ،و َت َح َّن ْن َت
َو َ�س�� َّل ْم َت َعلى َا َحد مِن عِ باد َِك َو َا ْنبِيائ َِك َو ُر ُ�س��ل َِك،
َو ِ�ص ْف َوت َِك َو َا ْه ِل ا ْل َكرا َم ِة َع َل ْي َك مِن َخ ْلق َِكَ ،ال ّلـ�� ُه َّم
ِنينَ ،و َو ِ�ص ِّي َر ُ�س��ولِ َر ِّب
َو َ�ص ِّل َعلى َع ٍّلي َامي ِر ا ْل ُم ْ�ؤم َ
مينَ ،ع ْبدِ َك َو َول ِّي َكَ ،و َاخي َر ُ�سول َِكَ ،و ُح َّجت َِك
ا ْلعا َل َ
َعلى َخ ْلق َ
ظيمَ ،و َ�ص ِّل
ِ��كَ ،و�آ َيت َِك ا ْل ُك ْبرىَ ،وال َّنب ِ�أ ا ْل َع ِ
ال�ص ّدي َق ِة ّ
مين،
الطاهِ َر ِة فاطِ َم َة َ�س�� ِّي َد ِة نِ�سا ِء ا ْلعا َل َ
َع َلى ِّ
َو َ�ص ِّل َعلى �سِ ْب َط ِي ال َّر ْح َم ِة َواِما َم ِي ا ْل ُهدى ،ا ْل َح َ�س ِن
��باب َا ْه ِل ا ْل َّج َنةَِ ،و َ�ص ِّل َعلى
َوا ْل ُح َ�س ْي ِن َ�س�� ِّي َد ْي �شَ ِ
ِمينَ ،عل ِِّي ْب ِن ا ْل ُح َ�س�� ْي ِنَ ،و ُم َح َّمدِ ا ْب ِن
َا ِئ َّم�� ِة ا ْل ُم ْ�س��ل َ
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و�سى ْب ِن َج ْعفَرَ ،و َعل ِِّي ْب ِن
َعل ٍِّيَ ،و َج ْع َف ِر ْب ِن ُم َح َّمدَ ،و ُم َ
ُمو�سىَ ،و ُم َح َّمدِ ْب ِن َعل ٍِّيَ ،و َعل ِِّي ْب ِن ُم َح َّمدَ ،وا ْل َح َ�س ِن
ِ��ىَ ،وا ْل َخ َل ِف ا ْلهادي ا ْل َم ْهدِ ِّيُ ،ح َججِ َك َعلى
ْب ِن َعل ٍّ
عِ ب��اد َِكَ ،و ُا َمنائ َِك في بِ�لاد َِك َ�ص َل ًة َكثي�� َر ًة دا ِئ َم ًة
ِ��م ا ْل ُم�ؤَ َّم ِل،
َال ّلـ�� ُه َّم َو َ�ص ِّل َعل��ى َول ُِّي َا ْم��ر َِك ا ْلقائ ِ
بينَ ،و َا ِّي ْد ُه
َوا ْل َع ْدلِ ا ْل ُم ْن َت َظرَِ ،و ُح َّف ُه ِب َمالئ َِكت َِك ا ْل ُم َق َّر َ
الداعِ َي
مينَ ،ال ّلـ ُه َّم ْاج َع ْل ُه ّ
ِب ُر ِوح ا ْلق ُُد ِ�س يا َر َّب ا ْلعا َل َ
اِلى كِ تاب َِكَ ،وا ْلقائ َِم بِدين َِك ،ا ِْ�س�� َت ْخ ِل ْف ُه في ا َْال ْر ِ�ض
ذين م ِْن َق ْب ِلهَِ ،م ِّك ْن َل ُه دي َن ُه ا َّلذي
َكما ْا�س�� َت ْخ َلف َْت ا َّل َ
ا ْر َت َ�ض ْي َت ُه َل ُهَ ،ا ْبدِ ْل ُه م ِْن َب ْعدِ َخ ْو ِف ِه َا ْمناً َي ْع ُب ُد َك ال ُي ْ�شر ُِك
ب َِك �شَ ْيئاًَ ،ال ّلـ�� ُه َّم اَعِ َّز ُه َو َا ْع ِز ْز ِبهَِ ،وانْ ُ�ص ْر ُه َوانْ َت ِ�ص ْر ِبهِ،
��ر ُه نَ ْ�صراً َعزيزاًَ ،واْف َت ْح َل ُه َف ْتحاً َي�س��يراًَ ،و ْاج َعلْ
َوانْ ُ�ص ْ
َل ُه م ِْن َل ُدنْ َك ُ�س ْلطاناً نَ�صيراًَ ،ال ّلـ�� ُه َّم َا ْظ ْهِر ِب ِه دي َن َك،
َو ُ�س�� َّن َة نَ ِب ِّي َكَ ،ح ّتى ال َي ْ�س�� َت ْخف َِي بِ�شَ ْىء م َِن ا ْل َح ِّق،
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َمخا َف َة َا َحد م َِن ا ْل َخ ْلقِ َال ّلـ�� ُه َّم ِا ّن��ا نَ ْر َغ ُب ِا َل ْي َك في
َد ْو َلة َكري َمة ُت ِع ُّز ِب َها ا ِْال ْ�سال َم َو َا ْه َل ُهَ ،و ُتذِ ُّل ِب َها ال ِّنفاقَ
الدعا ِة اِلى طا َعت َِكَ ،وا ْلقا َد ِة
َو َا ْه َل ُهَ ،و َت ْج َع ُلنا فيها م َِن ُّ
الدنْيا َوا ْالخِ َر ِةَ ،ال ّلـ ُه َّم
اِلى َ�سبيل َِكَ ،و َت ْر ُز ُقنا بِها َكرا َم َة ُّ
ما َع َّر ْف َتنا مِن ا ْل َح ِّق ف ََح ِّم ْلنا ُهَ ،وما ق َُ�ص ْرنا َع ْن ُه َف َب ِّل ْغنا ُه،
َال ّلـ�� ُه َّم ا ْل ُم ْم ِب ِه �شَ َعثَناَ ،وا�شْ َع ْب ِب ِه َ�ص ْد َعناَ ،وا ْر ُت ْق ِب ِه
َف ْتقَناَ ،و َك ِث ّْر ِب ِه ِق َّل َتناَ ،و َا ْع�� ِز ْز ِب ِه ِذ َّل َتناَ ،و َاغ ِْن ِب ِه عا ِئ َلنا،
َو َاق ِْ�ض ِب ِه َع ْن َم ْغ َرمِناَ ،و ْاج ُب ْر ِب ِه َف ْق َرناَ ،و ُ�س َّد ِب ِه َخ َّل َتنا،
��ر ِب ِه ُع ْ�س�� َرناَ ،و َب ِّي ْ�ض ِب ِه ُو ُجو َهناَ ،و ُف َّك ِب ِه َا ْ�س َرنا،
َو َي�سِّ ْ
واعيدناَ ،و ْا�س�� َتجِ ْب ِب ِه
َو َانْجِ ْح بِ�� ِه َط ِل َب َتناَ ،و َانْجِ ْز ِب ِه َم َ
الدنْيا َوا ْالخِ َر ِة
َد ْع َو َتناَ ،و َا ْعطِ نا ِب ِه ُ�س ْ�ؤ َلناَ ،و َب ِّل ْغنا ِب ِه م َِن ُّ
ؤولين
�آما َلن��اَ ،و َا ْعطِ نا بِ�� ِه َف ْوقَ َر ْغ َبتِنا ،يا َخ ْي َر ا ْل َم ْ�س��� َ
طينِ ،ا�شْ ِف ِب ِه ُ�ص ُدو َرناَ ،و َاذْهِ ْب ِب ِه َغ ْي َظ
َو َا ْو َ�س َع ا ْل ُم ْع َ
ُق ُلوبِن��اَ ،وا ْهدِ نا ِب ِه ِل َما ْاخ ُتل َِف في�� ِه م َِن ا ْل َح ِّق ِب ِا ْذن َِك،
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ِا ّنَ َك َت ْهدي َم ْن َت�شا ُء اِلى ِ�صراط ُم ْ�س َتقيمَ ،وانْ ُ�ص ْرنا ِب ِه
آمينَ ،ال ّلـ ُه َّم ِا ّنا نَ ْ�ش ُكو
َعلى َع ُد ِّو َك َو َع ُد ِّونا اِلـ َه ا ْل َح ِّق � َ
ِا َل ْي َ
��ك َف ْق َد نَ ِب ِّين��ا َ�ص َلوا ُت َك َع َل ْي ِه َو�آلِ��هَِ ،و َغ ْي َب َة َو ِل ِّينا،
��د َة ا ْل ِف َت ِن بِناَ ،و َتظا ُه َر
َو َك ْث�� َر َة َع ُد ِّوناَ ،و ِق َّل َة َع َددِناَ ،و�شِ ّ
ال َّزم��انِ َع َل ْينا ،ف ََ�ص ِّ
��ل َعلى ُم َح َّمد َو�آلِ��هَِ ،واَعِ ّنا َعلى
ذل َِك ِب َف ْتح ِم ْن َك ُت َع ِّج ُل ُهَ ،وب ُِ�ض ٍّر َت ْك�شِ �� ُف ُهَ ،ونَ ْ�صر ُت ِع ُّز ُه
َو ُ�س��لْطانِ َح ٍّق ُت ْظ ِه ُر ُهَ ،و َر ْح َمة ِم ْن َك َت َج ِّل ُلناها َوعا ِف َية
مين».
ِم ْن َك ُت ْلب ُِ�سناهاِ ،ب َر ْح َمت َِك يا َا ْر َح َم ال ّراحِ َ
ثم تدعو بعده بدعاء:
ِحي��ن َف َا ْدخِ ْلناَ ،وفي
ال�صال َ
« َال ّلـ�� ُه َّم ِب َر ْح َمت َِك فِي ّ
عِ ِّل ّي َين فَا ْر َف ْعناِ ،و َب َك�أ���س م ِْن َمعين م ِْن َع ْين َ�س ْل َ�سبيل
عين ِب َر ْح َمت َ
ِ��ك َف َز ِّو ْجناَ ،وم َِن
فا�س��قِناَ ،وم َِن ا ْل ُحو ِر ا ْل ِ
ْ
��م ُل ْ�ؤ ُل�ؤٌ َم ْك ُن��ونٌ َف َا ْخدِ ْمنا،
ا ْل ِو ْل��دانِ ا ُْل َ
مخ َّل َ
دين َك َا ّنَ ُه ْ
َوم ِْن ثِم��ا ِر ا ْل َج َّن ِة َو ُل ُح ِوم َّ
ِياب
الط ْي�� ِر َف َا ْط ِع ْمناِ ،وم ِْن ث ِ
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ال�س ْن ُد ِ�س َوا ْل َحري ِر َواال ِْ�س�� َت ْب َرقِ َف َا ْلب ِْ�سناَ ،و َل ْي َل َة ا ْلق َْد ِر
ُّ
ح��رامَ ،و َق ْت ًال في َ�س��بيل َِك فَو ِف ّْق َلنا،
َو َح َّ
��ج َب ْيت َِك ا ْل ِ
فا�س َتجِ ْب َلناَ ،واِذا َج َم ْع َت
َو�صال َِح ُّ
الدعا ِء َوا ْل َم ْ�س���أَل ِة ْ
رين َي ْو َم ا ْلقِيا َم ِة ف َا ْر َح ْمن��ا َو َبرا َء ًة م َِن
لي��ن َواالخِ َ
ا َال َّو َ
��م فَال َت ُغ َّلناَ ،وفي َعذاب َِك
ال ّنا ِر فَا ْك ُت ْب َلناَ ،وفي َج َه َّن َ
ريع فَال ُت ْط ِع ْمنا،
َو َهوان َِك فَال َت ْب َتلِناَ ،وم َِن ال َّز ُق ِّوم َو َّ
ال�ض ِ
ياطين فَال َت ْج َع ْل َناَ ،وفِي ال ّنا ِر َعلى ُو ُجوهِ نا فَال
َو َم َع َّ
ال�ش ِ
رابيل ا ْل َقطِ رانِ فَال ُت ْلب ِْ�سنا،
ِياب ال ّنا ِر َو َ�س ِ
َت ْك ُب ْبناَ ،وم ِْن ث ِ
َوم ِْن ُك ِّل ُ�سوء يا ال َاله �إ ّال َانْ َت ب َِح ِّق ال اِلـ�� َه �إ ّال َا ْن َت
َف َن ِّجنا».
ثم تدعو بدعاء ال�ص��ادق Qفي ّ
كل ليلة من
�شهر رم�ضان :
« َال ّلـ�� ُه َّم ِا ّني َا ْ�س َا ُل َك َانْ َت ْج َع َل فيـما َتقْ�ضي َو ُتق َِّد ُر
كيم ،م َِن ا ْلقَ�ضا ِء ا َّلذي
م َِن ا َال ْم ِر ا َْل ْ
مح ُت ِوم فِى ا َال ْم ِر ا ْل َح ِ
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رام،
ال ُي�� َر ُّد َوال ُي َب َّد ُل َانْ َت ْك ُت َبني م ِْن ُح ّج ِاج َب ْيت َِك ا ْل َح ِ
ا ْل َم ْب ُرو ِر َح ُّج ُه ْم ،ا ْل َم ْ�ش ُكو ِر َ�س�� ْع ُي ُه ْم ،ا ْل َم ْغفُو ِر ُذ ُنو ُب ُه ْم،
َا ْل ُم َك َّف ِر َع ْن َ�س ِّيئا ِت ِه ْمَ ،و�أنْ َت ْج َع َل فيـما َتقْ�ضي َو ُتق َِّد ُرَ ،انْ
ُت َ
طيل ُع ْمري في خَ ْير َوعا ِف َيةَ ،و ُت َو ِّ�س َع في ِر ْزقيَ َ ،و َت ْج َع َلني
ِم َّم ْن َت ْن ِت�ص ُر ِب ِه لِدين َِك َوال َت ْ�س َت ْبدِ ْل بي َغ ْيري».
واختم بدعاء:
ري��م َانْ َي ْنق َِ�ض َي َع ّني
« َا ُع��و ُذ ب َِجاللِ َو ْجه َِك ا ْل َك ِ
ِ��ن َل ْي َلتي هذِ ِهَ ،و َل َك
�شَ �� ْه ُر َر َم�ضانَ َ ،ا ْو َي ْط ُل َع ا ْلف َْج ُر م ْ
ِق َبلي َت ِب َع ٌة َا ْو َذنْ ٌب ُت َع ِّذ ُبني َع َل ْيهِ».
تا�سع ًا :الأدعية اليومية

و�أما �أهم الأدعية العامة لكل يوم من �أيام �ش��هر
رم�ضان بعد كل فري�ضة فهي :
�أ  -ياعلي ياعظيم
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حي��مَ ،انْ َت ال َّر ُّب
ظيم ،يا َغفُو ُر يا َر ُ
«ي��ا َعل ُِّي يا َع ُ
ال�سمي ُع ا ْل َب�صي ُر،
ا ْل َع ُ
ظيم ا َّلذي َل ْي َ�س كَمِ ْث ِل ِه �شَ ي ٌء َو ُه َو َّ
َوهذا �شَ �� ْه ٌر َع َّظ ْم َت�� ُه َو َك َّر ْم َت ْهَ ،و�شَ �� َّر ْف َت ُه َوف ََّ�ض ْل َت ُه َع َلى
ال�ش�� ْه ُر ا َّلذي َف َر�ضْ َت ِ�صيا َم�� ُه َع َل َّي،
ال�ش�� ُهورَِ ،و ُه َو َّ
ُّ
دى
َو ُه َو �شَ �� ْه ُر َر َم�ضانَ  ،ا َّلذي َانْ َز ْل َت في�� ِه ا ْلق ُْر�آنَ ُ ،ه ً
ا���س َو َب ِّينات م َِن ا ْل ُهدى َوا ْلف ُْرق��انَ َ ،و َج َع ْل َت في ِه
لِل ّن ِ
َل ْي َل َة ا ْلق َْدرَِ ،و َج َع ْل َتها َخ ْيراً م ِْن َا ْل ِف �شَ ْهر ،فَيا َذا ا ْل َم ِّن
��ن َع َل َّي ِب َفكاكِ َر َق َبت��ي م َِن ال ّنا ِر
��ن َع َل ْي َكُ ،م َّ
َوال ُي َم ُّ
في َم ْن َت ُم َّن َع َل ْي��هَِ ،و َا ْدخِ ْلنِى ا ْل َج َّن َة ِب َر ْح َمت َِك يا َا ْر َح َم
(((
مين».
ال ّراحِ َ
ب� -أللهم �أدخل على �أهل القبور ال�سرور.

ع��ن النبي  :Pمن دعا بهذا الدعاء في �ش��هر
رم�ضان بع��د المكتوبة ا�س��تغفرت ذنوب��ه �إلى يوم
((( الإقبال.79/1
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القيامة ،وهو:
ال�س ُرو َر َال ّلـ�� ُه َّم
« َال ّلـ�� ُه َّم َا ْدخِ لْ َعلى َا ْه ِل ا ْل ُق ُبو ِر ُّ
َاغ ِْن ُك َّل فَقيرَ ،ال ّلـ�� ُه َّم َا�شْ ِب ْع ُك َّل جائِعَ ،ال ّلـ ُه َّم اك ُْ�س
ُك َّل ُع ْري��انَ ،ال ّلـ�� ُه َّم اق ِْ�ض َد ْي َن ُك ِّل َمدينَ ،ال ّلـ�� ُه َّم
َف ِّر ْج َع ْن ُك ِّل َم ْك ُروبَ ،ال ّلـ�� ُه َّم ُر َّد ُك َّل َغريبَ ،ال ّلـ ُه َّم
ُف َّك ُك َّل َا�س��يرَ ،ال ّلـ�� ُه َّم َا ْ�صل ِْح ُك َّل فا�سِ ��د م ِْن ُا ُمو ِر
ِمينَ ،ال ّلـ�� ُه َّم ا�شْ ِ
��ف ُك َّل َمري�ض ،ال ّل ُه َّم ُ�س َّد
ا ْل ُم ْ�سل َ
َف ْق َرنا ِبغ َ
ِناكَ ،ال ّلـ�� ُه َّم َغ ِّير ُ�سو َء حالِنا ب ُِح ْ�س ِن حال َِك،
الد ْي َن َو َا ْغنِنا م َِن ا ْل َف ْقرِِ ،ا ّنَ َك َعلى
َال ّلـ�� ُه َّم اق ِْ�ض َع َّنا َّ
(((
ُك ِّل �شَ يء قَدي ٌر».
ت � -أل َّلهم ارزقني حج بيتك الحرام

رام
وهو كما يليَ « :ال ّلـ ُه َّم ا ْر ُزقْني َح َّج َب ْيت َِك ا ْل َح ِ
((( املجل�سي ،البحار120/95واملحدث النوري ،م�ستدرك الو�سائل447/7نق ًال عن
البلد الأمني للكفعمي.
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فِي عامي هذا َوفي ُك ِّل عام ما َا ْب َق ْي َتني في ُي ْ�سر
ِم ْن َك َوعا ِف َيةَ ،و َ�س َع ِة ِر ْزقَ ،وال ُت ْخلِني م ِْن ِت ْل َك
ال�شري َفةَِ ،وزِيا َر ِة
ا ْلمواق ِِف ا ْل َكري َمةَِ ،وا ْل َم�شاهِ دِ َّ
ميع َحوائ ِِج
َق ْب ِر نَ ِب ِّي َك َ�ص َلوا ُت َك َع َل ْي ِه َو�آ ِلهَِ ،وفي َج ِ
الدنْيا َوا ْالخِ َر ِة ف َُك ْن ليَ ،ال ّلـ ُه َّم ِا ّني َا�س َا ُل َك فيـما
ُّ
مح ُت ِوم في َل ْي َل ِة ا ْلق َْدرِ،
َت ْق�ضي َو ُتق َِّد ُر م َِن ا َال ْم ِر ا َْل ْ
م َِن ا ْلقَ�ضا ِء ا َّلذي ال ُي َر ُّد َوال ُي َب َّد ُلَ ،انْ َت ْك ُت َبني م ِْن
رام ،ا ْل َم ْب ُرو ِر َح ُّج ُه ْم ،ا ْل َم ْ�ش ُكو ِر
ُح ّج ِاج َب ْيت َِك ا ْل َح ِ
َ�س ْع ُي ُه ْم ،ا ْل َم ْغفُو ِر ُذ ُنو ُب ُه ْم ،ا ْل ُم َك َّف ِر َع ْن ُه ْم َ�س ِّيئا ُت ُه ْم،
واج َعلْ فيـما َت ْق�ضي َو ُتق َِّد ُرَ ،انْ ُت َ
طيل ُع ْمري،
ْ
آمين
َو ُت َو ِّ�س َع َع َل َّي ِر ْزقيَ ،و ُت�ؤ ِّدى َع ّني َامانَتي َو َد ْيني � َ
َر َّب ا ْلعا َلمين»(((.
((( الإقبال.79/1
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ث � -أل َّله��م �إن��ي ب��ك ومن��ك �أطل��ب حاجت��ي،
ويعرف بدعاء الحج((( وهو بتمامه:

عن الإمام ال�ص��ادق  Qقال � :أدع للحج في
ليالي �شهر رم�ضان بعد المغرب َ « :ال ّلـ�� ُه َّم ِا ّني ب َِك
ا�س
حاج ًة �إِلى ال ّن ِ
حاجتيَ ،و َم ْن َط َل َب َ
َو ِم ْن َك َا ْط ُل ُب َ
حاجتي �إ ّال ِم ْن َك َو ْح َد َك ال �شَ َ
ريك َل َك،
َف ِا ّني ال َا ْط ُل ُب َ
َو َا�س�� َا ُل َك ِبف َْ�ضل َِك َورِ�ضْ وان َِك َانْ ُت َ�ص ِّل َي َعلى ُم َح َّمد
و�أ ْه ِل َب ْي ِتهَِ ،و َانْ َت ْج َع َ
��ل لي في عامي هذ اِلى َب ْيت َِك
رام َ�س��بي ًال ،حِ َّج ًة َم ْب ُرو َر ًة ُم َتق َّب َل�� ًة زاكِ َي ًة خال َِ�ص ًة
ا ْل َح ِ
َل َ
��كَ ،ت َق ُّر بِها َع ْينيَ ،و َت ْر َف ُع بِه��ا َد َر َجتيَ ،و َت ْر ُزقَني َانْ
َا ُغ َّ�ض َب َ�ص��ريَ ،و َانْ َا ْحف ََظ ْفرجيَ ،و َانْ َا ُك َّف بِها َع ْن
ميع َمحا ِر َم َكَ ،ح ّتى ال َي ُكونَ �شَ ��ي ٌء �آ َث َر عِ ْندي م ِْن
َج ِ
((( الكليني ،الكايف .74/4وال�سيد ابن طاو�س ،Mالإقبال .78/1واحلر العاملي،
و�سائل ال�شيعة.325/10
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طا َعت َِك َو َخ ْ�ش َيت َِكَ ،وا ْل َع َم ِل بِما َا ْح َب ْب َتَ ،وال َّت ْركِ لِما
َك ِر ْه َت َونَ َه ْي َت َع ْن ُهَ ،و ْاج َعلْ ذل َِك في ُي ْ�س��ر وي�س��ار
عا ِف َية َوما َانْ َع ْم َت ِب ِه َع َل َّيَ ،و َا�س�� َا ُل َك َانْ َت ْج َع َل َوفاتي
��ت را َي ِة نَ ِب ِّي َك َم�� َع َا ْولِيائ َِك،
َق ْت ًال في َ�س��بيل َِكَ ،ت ْح َ
َو َا ْ�س�� َا ُل َك َانْ َت ْق ُت َل ب��ي َا ْعدا َء َك َو َا ْعدا َء َر ُ�س��ول َِك،
َو َا ْ�س�� َا ُل َك َانْ ُت ْك ِر َمني ِب َهوانِ َم ْن �شِ ْئ َت م ِْن َخ ْلق َِك،
َوال ُت ِه ّني ب َِكرا َم ِة َا َحد م ِْن َا ْولِياء َِك َال ّلـ�� ُه َّم ْاج َعلْ لي
اهلل ما �شا َء ُ
َم َع ال َّر ُ�سولِ َ�سبي ًالَ ،ح ْ�سب َِي ُ
اهلل»(((.
عا�شر ًا :ال�صدقة

ومن الأعمال العا ّمة في �ش��هر رم�ضان ،ال�صدقة
عن كل ي��وم وليلة برغيف((( وظاه��ر الن�ص الحث
((( الإقبال.79-78/1
((( الإقبال 71-70/1بت�صرف.
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عل��ى ال�صدقة في �أول �ش��هر رم�ض��ان المبارك عن
ال�سنة القادمة كلها ،عن كل يوم وليلة برغيف ،ومن
ال ي�ستطيع �أن يدفع ذلك في وقت واحد فبا�ستطاعته
�أن يج ّزئه ،كما �أن من ا�ستطاع �أن تكون �صدقته �أكبر
ك�أن يدفع عن كل يوم وليلة وجبة طعام فليغتنم.
حادي ع�شر :ال�سحور

وقد وردت روايات حول ا�ستحبابه:
��حروا َو َلو ب ُِج َر ِع ال َماء
 .1فعن ر�سول اهلل َ « :Pت َ�س َّ
ات اهلل َع َلى المت�سحرين»(((.
�أال َ�ص َل َو ُ
��د ُع �أُ َّمتي
ف�لا َت َ
 .2وعن��ه ُّ :P
«ال�س��حو ُر َب َر َك�� ٌة َ
ال�سحور.(((»..
ُّ
((( ال�شيخ املفيد ،Mاملقنعة.316
((( ال�شيخ الطو�سي ،م�صباح املتهجد .626بت�صرف.
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 .3وعن��ه �« :Pإنَّ اهلل تب��ارك وتعال��ى ومالئكته
ت�س��حرين
الم�س�� َت ْغف َ
والم ِّ
ِرين ُ
ي�ص ُّل��ون عل��ى ُ
فليت�س��حر �أحدكم َو َلو بِ�شُ ر َب ٍة من ماء
بالأ�سحار،
َّ
.(((»..
 .4وعن الإمام ال�صادق َ « : Qما من م�ؤمن َ�صا َم
َفقَ��ر�أ �إ َّنا �أنزلنا ُه في ليلة القدرعند �س��حوره وعند
��حط بدمه
كالم َت�شَ ِّ
ِ�إفطاره� ،إال كان في ما َبي َن ُهما ُ
في �سبيل اهلل»(((.
ثاني ع�شر :الدعاء الخا�ص بكل يوم
مروياً عن ابن عبا�س عن ال ّنبي:P
(((

ّ
دعاء اليوم اال ّول:

((( الإقبال.185/1
((( الكفعمي ،البلد الأمني.231
((( الإقبال 230/1والكفعمي ،البلد الأمني � 219أدعية �أيام �شهر رم�ضان ،وامل�صباح
 613-612واملجل�سي ،البحار 4/95عن الإقبال .باختالف ي�سري.
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ِمين،
ال�صائ َ
« َال ّلـ�� ُه َّم ْاج َع��لْ ِ�صيامي في ِه ِ�صي��ا َم ّ
��ن نَ ْو َم ِة
َوقِيامي في�� ِه قيا َم ا ْلقائ َ
ِمي��نَ ،ونَ ِّب ْهني في ِه َع ْ
مين،
ِلي��نَ ،و َه ْب لى ُج ْرم��ي في ِه يا اِلـ�� َه ا ْلعا َل َ
ا ْلغاف َ
ِمين».
مجر َ
َوا ْع ُف َع ّني يا عافِياً َع ْن ا ُْل ْ
دعاء اليوم الثّاني:
« َال ّلـ�� ُه َّم َق ِّر ْبني في ِه اِلى َم ْر�ضات َ
ِ��كَ ،و َج ِّن ْبني في ِه
��خطِ َك َونَقِمات َِكَ ،و َو ِّف ْقني في ِه ِلقِر�آ َء ِة ايـ��ات َِك
م ِْن َ�س َ
مين».
ِب َر ْح َمت َِك يا َا ْر َح َم ال ّراحِ َ
دعاء اليوم الثّالث:
« َال ّلـ ُه َّم ا ْر ُزقْني في ِه ِّ
الذ ْه َن َوال َّت ْنبي َهَ ،وباعِ ْدني في ِه
ال�س��فا َه ِة َوا َّلت ْمويهَِ ،و ْاج َعلْ ل��ى نَ�صيباً م ِْن ُك ِّل
م َِن َّ
دين».
َخ ْير ُت ْنز ُِل فيهِ ،ب ُِجود َِك يا َا ْج َو َد ا َْال ْج َو َ
دعاء اليوم ال ّرابع:
« َال ّلـ�� ُه َّم َق ِّوني في ِه َعلى اِقا َم ِة َا ْم��ر َِكَ ،و َا ِذقْني في ِه
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َحال َو َة ِذ ْكر َِكَ ،و َا ْو ِز ْعني في ِه َالِدا ِء �شُ ْ
��كر َِك ب َِك َرم َِك،
رين».
َو ْاحف َْظني في ِه بِحِ ْفظِ َك َو َ�س ْتر َِك ،يا َا ْب َ�ص َر ال ّناظِ َ
دعاء اليوم الخام�س:
ِرينَ ،و ْاج َع ْلني
« َال ّلـ ُه َّم ْاج َع ْلني في ِه م ِْن ا ْل ُم ْ�س َت ْغف َ
ِتينَ ،و ْاج َعلني في ِه م ِْن
ِحين اْلقان َ
ال�صال َ
في ِه م ِْن عِ باد َِك ّ
مين».
بينِ ،ب َر�أْ َفت َِك يا َا ْر َح َم ال ّراحِ َ
َا ْولِيائ َِك ا ْل ُم َق َّر َ
ال�ساد�س:
دعاء اليوم ّ
���ض َم ْع ِ�ص َيت َِك،
« َال ّلـ�� ُه َّم ال َت ْخ ُذ ْلني في�� ِه ِل َت َع ُّر ِ
َوال َت ْ�ض ِر ْبن��ي بِ�سِ ِ
��ياط نَ ِق َمت َِكَ ،و َز ْحز ِْحن��ي في ِه م ِْن
��خطِ َكِ ،ب َم ِّن َك َو َا َ
ُموجِ ِ
ياديك يا ُم ْن َتهى َر ْغ َب ِة
بات َ�س َ
بين».
ال ّراغِ َ
ال�سابع:
دعاء اليوم ّ
« َال ّلـ�� ُه َّم اَعِ ّني فِي ِه َعلى ِ�صيامِ�� ِه َوقِيا ِمهَِ ،و َج ِّن ْبني
ِ��ن َهفَوا ِت ِه َو�آثا ِمهَِ ،وا ْر ُزقْني في�� ِه ِذ ْك َر َك ب َِدوا ِمهِ،
في ِه م ْ
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ِب َت ْوفيق َِك يا هاد َِي ا ْل ُم ِ�ض ّل َين».
دعاء اليوم الثّامن:
عام،
تامَ ،وا ِْطعا َم َا َّلط ِ
« َال ّلـ ُه َّم ا ْر ُزقْني في ِه َر ْح َم َة ا َْال ْي ِ
رام ،ب َِطول َِك يا َم ْل َج َا
�لامَ ،و ُ�ص ْح َب َة الْكِ ِ
ال�س ِ
َو ِافْ�ش��ا َء َّ
ِلين».
ا ْالم َ
دعاء اليوم ال ّتا�سع:
ِ��ن َر ْح َمت َِك
« َال ّلـ�� ُه َّم ْاج َع��لْ لي في�� ِه َن�صيباً م ْ
ال�س��اطِ َعةَِ ،وخُ ْذ
الْوا�سِ �� َعةَِ ،وا ْهدِ ني في�� ِه ِل َبراهين َِك ّ
ب ِ
ِنا�ص َيتي اِلى َم ْر�ضات َِك ا ْلجا ِم َع��ةِِ ،ب َم َح َّبت َِك يا َا َم َل
تاقين».
ا ْل ُم ْ�ش َ
دعاء اليوم العا�شر:
لي��ن َع َل ْي َك،
ِ��ن ا ْل ُم َت َو ِّك َ
« َال ّلـ�� ُه َّم ْاج َع ْلني في ِه م َ
ِزين َل َد ْي َكَ ،و ْاج َع ْلني في ِه م َِن
َو ْاج َع ْلني في�� ِه م َِن ا ْلفائ َ
بين ِا َل ْي َكِ ،با ِْح�سان َِك يا غا َي َة ّ
ِبين».
الطال َ
ا ْل ُم َق َّر َ
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دعاء اليوم الحادي ع�شر:
« َال ّلـ�� ُه َّم َح ِّب ْب ِا َل َّي في ِه ا ِْال ْح�سانَ َ ،و َك ِّر ْه ِا َل َّي في ِه
ال�س َخ َط َوال ّنيرانَ
ا ْلف ُُ�سوقَ َوا ْلع ِْ�صيانَ َ ،و َح ِّر ْم َع َل َّي في ِه َّ
غيثين».
ِب َع ْون َِك يا غِ َ
ياث ا ْل ُم ْ�س َت َ
دعاء اليوم الثّاني ع�شر:
« َال ّلـ�� ُه َّم َز ِّي ّني في ِه بِال�سِّ ْت ِر َوا ْل َع ِ
فافَ ،و ْا�س ُت ْرني في ِه
ِبا���س ا ْل ُق ُن ِوع َوا ْل َك ِ
فافَ ،و ْاحمِ ْلني في ِه َع َلى ا ْل َع ْدلِ
ِبل ِ
َوا ِْالنْ ِ
�صافَ ،و�آ ِم ّني في ِه م ِْن ُك ِّل ما َا ُ
خافِ ،بع ِْ�ص َمت َِك
ِفين».
يا عِ ْ�ص َم َة ا ْلخائ َ
دعاء اليوم الثّالث ع�شر:
الدنَ ِ�س َوا َْالقْذارَِ ،و َ�ص ِّب ْرني
« َال ّلـ ُه َّم َط ِّه ْرني في ِه م َِن َّ
في ِه َعلى كائ ِ
ِنات ا َْالقْدارَِ ،و َو ِّف ْقني في ِه لِل ُّتقى َو ُ�ص ْح َب ِة
�ساكين».
ا َْال ْبرارِِ ،ب َع ْون َِك يا ُق َّر َة َع ْي ِن ا ْل َم َ
دعاء اليوم ال ّرابع ع�شر:
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« َال ّلـ�� ُه َّم ال ُت�ؤاخِ ْذني في ِه بِا ْل َعث ِ
َ��راتَ ،و َا ِق ْلني في ِه
م َِن ا ْل َخطايا َوا ْل َهف ِ
َواتَ ،وال َت ْج َع ْلني في ِه َغ َر�ضاً ِل ْل َباليا
َوا ْال ِ
ِمين».
فاتِ ،ب ِع َّزت َِك يا عِ َّز ا ْل ُم ْ�سل َ
دعاء اليوم الخام�س ع�شر:
عينَ ،وا�شْ َر ْح في ِه
« َال ّلـ�� ُه َّم ا ْر ُزقْني في ِه طا َع َة الْخا�شِ َ
ِفين».
َ�ص ْدري ِباِنا َب ِة ا ُْل ْ
ِتينِ ،ب َامان َِك يا اَمانَ ا ْلخائ َ
مخب َ
ال�ساد�س ع�شر:
دعاء اليوم ّ
« َال ّلـ�� ُه َّم َو ِّف ْقني في ِه ل ُِموا َف َق ِة ا َْال ْبرارَِ ،و َج ِّن ْبني في ِه
ُمرا َف َق َة ا َْال�شْ رارَِ ،و�آوِني في ِه ِب َر ْح َمت َِك اِلى دا ِر ا ْلقَـرارِ،
مين».
ِباِلهِ َّيت َِك يا اِلـ َه ا ْلعا َل َ
ال�سابع ع�شر:
دعاء اليوم ّ
« َال ّلـ�� ُه َّم ا ْهدِ ني في ِه لِ�صال ِِح ا َْال ْعمالِ َ ،واق ِْ�ض لي
في ِه ا ْل َحوائ َِج َوا ْال َ
تاج ِا َلى ال َّتفْ�س��ي ِر
مال ،يا َم ْن ال َي ْح ُ
مين�َ ،ص ِّل
ال�س���ؤالِ  ،يا عالِماً بِما في ُ�ص ُ
��دو ِر ا ْلعا َل َ
َو ُّ
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َعلى ُم َح َّمد َو�آ ِل ِه ّ
رين».
الطاهِ َ
دعاء اليوم الثّامن ع�شر:
« َال ّلـ ُه َّم نَ ِّب ْهني في ِه ِل َب َر ِ
كات َا ْ�سحا ِر ِهَ ،ونَ ِّو ْر في ِه َق ْلبي
باع �آثا ِر ِه،
بِ�ضي��ا ِء َانْوا ِر ِهَ ،وخُ ْذ ب ُِك ِّل َا ْع�ضائ��ي ِا َلى ا ِّت ِ
ِفين».
ِب ُنور َِك يا ُم َن ِّو َر ُق ُل ِ
وب ا ْلعار َ
دعاء اليوم ال ّتا�سع ع�شر:
« َال ّلـ ُه َّم َو ِف ّْر في ِه َح ّظي م ِْن َب َركا ِتهَِ ،و َ�س ِّهلْ َ�سبيلي
اِلى َخ ْيرا ِتهَِ ،وال َت ْح ِر ْمني َق ُب َ
ول َح َ�سنا ِتهِ ،يا هادِياً ِا َلى
بين».
ا ْل َح ِّق ا ْل ُم ِ
دعاء اليوم الع�شرين:
واب ا ْلجِ نانِ َ ،و َا ْغل ِْق َع ّني
« َال ّلـ�� ُه َّم ا ْف َت ْح لي في ِه َا ْب َ
واب ال ّني��رانِ َ ،و َو ِّف ْقني في ِه ِلتِ�لا َو ِة ا ْلق ُْر�آنِ  ،يا
في�� ِه َا ْب َ
ِنين».
ال�سكي َن ِة فى ُق ُل ِ
وب ا ْل ُم ْ�ؤم َ
ُم ْنز َِل َّ
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دعاء اليوم الحادي والع�شرين:
« َال ّلـ�� ُه َّم ْاج َعلْ لي في ِه اِلى َم ْر�ضات َِك َدلي ًالَ ،وال
ِل�ش�� ْيطانِ في ِه َع َل َّي َ�سبي ًالَ ،و ْاج َع ِل ا ْل َج َّن َة لي
َت ْج َعلْ ل َّ
قا�ض َي َحوائ ِِج ّ
َم ْن ِز ًال َو َمقي ًال ،يا ِ
ِبين».
الطال َ
دعاء اليوم الثّاني والع�شرين:
واب ف َْ�ضل َِكَ ،و َانْز ِْل َع َل َّي في ِه
« َال ّلـ ُه َّم ا ْف َت ْح لى في ِه َا ْب َ
َب َركات َِكَ ،و َو ِّف ْقني في ِه ل ُِموجِ ِ
بات َم ْر�ضات َِكَ ،و َا ْ�سكِ ّني
في ِه ُب ْح ُب ِ
جيب َد ْع َو ِة ا ْل ُم ْ�ض َط ّر َين».
وحات َج ّنات َِك ،يا ُم َ
دعاء اليوم الثّالث والع�شرين:
« َال ّلـ�� ُه َّم اغْ�سِ �� ْلني في ِه م َِن ُّ
وبَ ،و َط ِّه ْرني في ِه
الذ ُن ِ
وب ،يا
وبَ ،وا ْم َتحِ ْن َق ْلبي في�� ِه ِب َت ْق َوى ا ْل ُق ُل ِ
ِ��ن ا ْل ُع ُي ِ
م َ
ُم َ
قيل َعث ِ
ِبين».
َرات ا ْل ُم ْذن َ
دعاء اليوم ال ّرابع والع�شرين:
« َال ّلـ�� ُه َّم ِا ّني َا ْ�س�أَ ُل َك في ِه ما ُي ْر َ
�ضيكَ َ ،و�أ ُعو ُذ ب َِك
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م ِّما ُي�ؤْ َ
فيق في ِه َِالنْ ُاطي َع َك َوال
ذيكَ ،و َا ْ�س���أَ ُل َك ال َّت ْو َ
ِلين».
ال�سائ َ
َا ْع�ص ْي َك ،يا َجوا َد ّ
دعاء اليوم الخام�س والع�شرين:
« َال ّلـ�� ُه َّم ْاج َع ْلني في�� ِه ُمحِ َّباً َِال ْولِيائ َ
ِ��كَ ،و ُمعادِياً
َِال ْعدائ َِكُ ،م ْ�س�� َت ّناً ب ُِ�س�� َّن ِة خا َت ِم َانْبِيائ َ
ِ��ك ،يا ِ
عا�ص َم
وب ال َّن ِب ّي َين».
ُق ُل ِ
ال�ساد�س والع�شرين:
دعاء اليوم ّ
« َال ّلـ�� ُه َّم ْاج َعلْ َ�س ْعيي في ِه َم ْ�ش ُ
��كوراًَ ،و َذ ْنبي في ِه
َم ْغفُوراً َو َع َمل��ي في ِه َم ْق ُبو ًالَ ،و َع ْيبي في ِه َم ْ�س�� ُتوراً ،يا
ِعين».
ال�سام َ
َا ْ�س َم َع ّ
ال�سابع والع�شرين:
دعاء اليوم ّ
« َال ّلـ ُه َّم ا ْر ُزقْني في ِه ف َْ�ض َل َل ْي َل ِة ا ْلق َْدرَِ ،و َ�ص ِّي ْر ُا ُموري
في ِه م َِن ا ْل ُع ْ�س�� ِر ِا َلى ا ْل ُي ْ�س��رَِ ،وا ْق َبلْ َمعاذيريَ ،و ُح َّط
َع ّن ِي َّ
ِحين».
ال�صال َ
الذنْ َب َوا ْل ِو ْز َر ،يا َر�ؤوفاً ِبعِبا ِد ِه ّ
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دعاء اليوم الثّامن والع�شرين:
« َال ّلـ�� ُه َّم َو ِف ّْر َح ّظي في ِه م َِن ال َّنواف ِِلَ ،و َا ْك ِر ْمني في ِه
ِبا ِْح�ضا ِر ا ْل َم�سائ ِِلَ ،و َق ِّر ْب في ِه َو�سي َلتي ِا َل ْي َك م ِْن َب ْي ِن
حـاح ا ْل ُمل ِّح َين».
ا ْل َو�سائ ِِل ،يا َم ْن ال َي ْ�ش َغ ُل ُه ِا ْل ُ
دعاء اليوم ال ّتا�سع والع�شرين:
فيق
« َال ّلـ ُه َّم َغ ِّ�شني في ِه بِال َّر ْح َمةَِ ،وا ْر ُزقْني في ِه ال َّت ْو َ
َوا ْلع ِْ�ص َم��ةََ ،و َط ِّه ْر َق ْلبي م ِْن غَياهِ ِب ال ُّت ْه َمةِ ،يا َرحيماً
ِنين».
ِبعِبا ِد ِه ا ْل ُم ْ�ؤم َ
دعاء اليوم الثّالثين:
ِال�ش ْك ِر َوا ْل َق ُبولِ َعلى
« َال ّلـ ُه َّم ْاج َعلْ ِ�صيامي في ِه ب ُّ
ما َت ْر�ضا ُه َو َي ْر�ضا ُه ال َّر ُ�س ُ
ولُ ،م ْح َك َم ًة ُف ُر ُوع ُه بِا ُْال ُ�صولِ ،
ب َِح ِّق َ�س�� ِّيدِ نا ُم َح َّمد َو�آ ِل ِه ّ
رينَ ،وا ْل َح ْم ُد ِهلل َر ِّب
الطاهِ َ
مين».
ا ْلعا َل َ
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َ
م ٌة
ش ْهرٌ أ َ َّول ُ ُه ر َ ْح َ
س ُ
جاب َ ٌة
آخر ُ ُه إ ِ َ
َو َو َ
ط ُه َم ْغ ِفر َ ٌة َو ِ
َعنْ �أَ ِبي َج ْع َف ٍر َ Qقا َل:
َخ َط� َ�ب َر ُ�س� ُ
الل  Pال َّنا�� َ�س ِف��ي �آخِ � ِر ُج ُم َع � ٍة
�ول َّ ِ
مِ نْ َ�ش ْع َبا َن َف َحمِ َد َّ َ
الل َو �أَ ْث َنى َعلَ ْي ِه ُث َّم َقا َل:
يه َل ْي َل ٌة َخي ٌْر ِم ْن
�أَ ُّيهَا ال َّن ُ
ا�س �إِ َّن ُه َق ْد �أَ َظ َّل ُكمْ َ�شه ٌْر ِف ِ
�أَ ْل ِف َ�شه ٍْر َو ُه َو َ�شه ُْر َرم ََ�ض َ
ان
�ض َّ ُ
َف َر َ
يه
الل ِ�صيَام َُه َو جَ ع ََل ِقيَامَ َل ْي َل ٍة ِف ِ
َك َم ْن َت َط َّو َع ِب َ�ص َل ٍة َ�سب ِْع َ
ين َل ْي َل ًة
ِفي َما ِ�سوَا ُه ِم َن ُّ
ُور
ال�شه ِ
60

لزيارة املوقع �إ�ضغط هنا

َوم َْن �أَدَّى َف ِر َ
الل َك َ
ان َك َم ْن �أَدَّى
ي�ض ًة ِم ْن َف َرا ِئ ِ�ض َّ ِ
ين َف ِر َ
ي�ض ًة ِفي َما ِ�سوَا ُه ِم َن ُّ
َ�سب ِْع َ
ُور
ال�شه ِ
ال�صب َْر َثوَاب ُُه ا ْلجَ َّن ُة
ال�صب ِْر َو ِ�إ َّن َّ
ُه َو َ�شه ُْر َّ
َا�س ِاة
و َُه َو َ�شه ُْر ا ْل ُمو َ
يد َّ ُ
و َُه َو َ�شه ٌْر ي َِز ُ
يه ِر ْز َق ا ْل ُم�ؤْ ِم ِن
الل ِف ِ
يه ُم�ؤْ ِمن ًا َ�صا ِئم ًا َك َ
الل
ان َل ُه ِب َذ ِل َك ِع ْن َد َّ ِ
َوم َْن َف َّط َر ِف ِ
ِع ْت ُق َر َقب ٍَة َو م َْغ ِف َر ٌة ِل ُذ ُنو ِب ِه ِفي َما م ََ�ضى...
وك ِه َخ َّف َف َّ ُ
الل عَ َّز َو
يه عَ ْن َم ْم ُل ِ
َ ..وم َْن َخ َّف َف ِف ِ
جَ َّل عَ َلي ِْه ِح َ�ساب َُه
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و َُه َو َ�شه ٌْر �أَ َّو ُل ُه َرحْ َم ٌة َوو ََ�س ُط ُه م َْغ ِف َر ٌة
َو� ِآخ ُر ُه ِ�إجَ اب ٌَة وَا ْل ِع ْت ُق ِم َن ال َّن ِار
يه عَ ْن �أَ ْرب َِع ِخ َ�ص ٍال َخ ْ�ص َل َتي ِْن
و ََل ِغ َنى ِب ُكمْ ِف ِ
ون َّ َ
ُت ْر ُ�ض َ
الل ِب ِه َما َو َخ ْ�ص َل َتي ِْن َل ِغ َنى ِب ُكمْ عَ ْن ُه َما
ون َّ َ
َف�أَ َّما ال َّل َت ِان ُت ْر ُ�ض َ
الل ِب ِه َما َف َ�شهَا َد ُة �أَ ْن َل ِ�إ َل َه ِ�إ َّل
َّ ُ
الل َو �أَ ِّني َر ُ�س ُ
الل
ول َّ ِ
ون َّ َ
َو�أَ َّما ال َّل َت ِان َل ِغ َنى ِب ُكمْ عَ ْن ُه َما َف َت ْ�س�أَ ُل َ
الل عَ َّز
ون َّ َ
يه حَ وَا ِئجَ ُكمْ َو ا ْلجَ َّن َة َو َت ْ�س�أَ ُل َ
يه
الل ِف ِ
وَجَ َّل ِف ِ
ا ْلع َِافي ََة َو َت َت َع َّو ُذ َ
ون ِب ِه ِم َن ال َّن ِار.

()1

((( مناليح�ضر ه الفقيه� -ص  - 94باب ف�ضل �شهر رم�ضان و ثواب �صيامه
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محطات عبادية هامة
في شهر رمضان

الليلة الأولى

و�أهم �أعمالها:
 -1اال�ستهالل.
 -2الدعاء عند ر�ؤية الهالل

فق��د روي عن الإمام الباقر  :Qكان ر�س��ول
اهلل � ،Pإذا �أهل هالل �شهر رم�ضان ا�ستقبل القبلة
ورفع يديه فقال:
«�ألله��م �أه ّله علينا بالأمن و االيمان ،وال�س�لامة
واال�س�لام والعافية المجللة ،والرزق الوا�س��ع ودفع
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الأ�س��قام� ،أل َّلهم ارزقنا �صيام��ه وقيامه وتالوة القر�آن
فيه� ،أل َّلهم �سلمه لنا وت�سلمه منا و�سلمنا فيه»(((.
وفي رواية ثانية:
«�أل َّلهم �أهِ َّل��ه علينا بالأمن والإيمان ،وال�س�لامة
والإ�س�لام ،والعافية المجللة والرزق الوا�س��ع ودفع
الأ�س��قام ،والعون عل��ى ال�صالة وال�صي��ام والقيام،
وتالوة القر�آن� ،أل َّلهم �س�� ّلمنا ل�شهر رم�ضان وت�س ّلمه
منا و�س�� ّلمنا فيه حتى ينق�ضي عنا �شهر رم�ضان وقد
عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا»(((.
كذل��ك ورد ع��ن الإمام ال�ص��ادق  :Qكان
عل��ي � ،Qإذا كان بالكوف��ة يخرج والنا���س معه
يتراءى هالل �ش��هر رم�ضان (�أي لي�ستهل) ف�إذا ر�آه
((( الكليني ،الكايف.71-70/4
((( املحدث القمي ،مفاتيح اجلنان.والإقبال.63/1
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ق��ال�« :أل َّلهم �أهِ َّله علينا بالأمن والإيمان وال�س�لامة
والإ�س�لام و�صحة من ال�س��قم وفراغاً لطاعتك من
ال�شغل واكفِنا بالقليل من النوم ،يارحيم»(((.
 -3الغ�سل .وينبغي الإتيان به مقارناً للغروب.

فقد ورد عن الإمام ال�صادق « :Qي�س��تحب
الغ�س��ل في �أول ليلة من �شهر رم�ضان وليلة الن�صف
منه» وتح��دد رواية وقت هذا الغ�س��ل «�أول الليل»
وفي رواية ثانية �أنه «بين �صالة المغرب والع�شاء».
 -4زيارة �سيد ال�شهداء ،Q
والأ�صل الزيارة من قرب ،والتترك الزيارة من بُعد.

عن الإمام ال�صادق  :Qانه �س��ئل عن زيارة
�أبي عبد اهلل الح�سين Qفي �شهر رم�ضان؟ فقال:
((( الإقبال  65 /1واملحدث النوري ،م�ستدرك الو�سائل442/7وانظر :ب�إ�ضافة كلمة «
يارحيم».
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«من جاءه  Qخا�شعاً محت�سباً م�ستقي ًال م�ستغفراً،
ف�شهد قبره في �إحدى ثالث ليال من �شهر رم�ضان:
�أول ليلة من ال�ش��هر �أو ليلة الن�صف �أو �آخر ليلة منه،
ت�س��اقطت عنه ذنوبه وخطاياه الت��ي اجترحها ،كما
يت�س��اقط ه�ش��يم الورق بالريح العا�ص��ف ،حتى �أنه
يك��ون من ذنوبه كهيئة يوم ولدت��ه �أمه  ،وكان له مع
ذلك م��ن الأجر مثل �أجر من ح��ج في عامه ذلك
واعتمر ،ويناديه ملكان ي�س��مع نداءهما كل ذي روح
اال الثقلين من الجن والإن���س ،يق��ول �أحدهما :يا
عبد اهلل َط ُه ْر َت فا�س��ت�أنف العمل ،ويقول الآخر :يا
عبد اهلل �أح�سنت ف�أب�شر بمغفرة من اهلل وف�ضل»(((.
 -5الأدعية الخا�صة بالليلة:

و�أما الأدعية التي ينبغ��ي �أن ُتقر�أ في هذه الليلة
((( امل�صدر.46-45/1
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المباركة فال ي ّت�س��ع المقام للحديث عنها بالتف�صيل
وفيما يلي �أهمها:
�أ  -دع��اء الإمام ال�س��جاد  Qعند دخول �ش��هر
رم�ضان ،وهو الدع��اء الرابع والأربعون من �أدعية
ال�صحيفة ال�سجادية.
ب  -ع��ن العبد ال�صالح مو�س��ى ب��ن جعفر L
فقال� :أدع بهذا الدعاء في �شهر رم�ضان م�ستقبل
دخول ال�سنة ،وذكر �أن من دعا به مخل�صاً محت�سباً
لم ي�صبه في تلك ال�س��نة فتن��ة وال �آفة في دينه
ودنياه وبدنه ،ووقاه اهلل �ش��ر م��ا ي�أتي به في تلك
ال�س��نة �« :أل َّلهم �إني �أ�س�ألك با�سمك الذي دان
له كل �شئ ،وبرحمتك التي و�سعت كل �شيء،
وبعزتك التي قهرت بها كل �ش��يء ،وبعظمتك
التي توا�ضع لها كل �ش��يء ،وبقوتك التي خ�ضع
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له��ا كل �ش��يء ،وبجبروت��ك الت��ي غلبت كل
�ش��يء ،وبعلمك الذي احاط بكل �شيء .يا نور
يا قدو���س ،يا �أول قبل كل �ش��يء ،ويا باقي بعد
كل �شيء ،يا �أهلل يا رحمن �صل على محمد و�آل
محمد واغفر لي الذنوب التي تغير النعم ،واغفر
لي الذنوب التي تنزل النقم ،واغفر لي الذنوب
التي تقطع الرجاء ،واغفر لي الذنوب التي تديل
الأع��داء ،واغفر لي الذنوب الت��ي ترد الدعاء،
واغفر لي الذنوب التي تن��زل البالء ،واغفر لي
الذنوب التي تحب���س غيث ال�س��ماء ،واغفر لي
الذنوب التي تك�شف الغطاء ،واغفر لي الذنوب
التي تعجل الفناء ،واغفر لي الذنوب التي تورث
الن��دم ،واغفر لي الذنوب الت��ي تهتك الع�صم،
و�ألب�سني درعك الح�صينة التي ال ترام ،وعافني
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من �ش��ر ما �أخ��اف بالليل والنهار في م�س��تقبل
�س��نتي هذه� .أل َّلهم رب ال�سموات ال�سبع ،ورب
ورب العر�ش
الأر�ضين ال�سبع وما فيهن وما بينهن َّ
العظيم ،ورب ال�س��بع المثان��ي والقر�آن العظيم،
ورب ا�سرافيل وميكائيل وجبرئيل ،ورب محمد
خاتم النبيين و�سيد المر�سلين� .أ�س�ألك بك وبما
ت�س��ميت به ،يا عظيم انت ال��ذي تمن بالعظيم،
وتدفع كل محذور ،وتعطي كل جزيل ،وت�ضاعف
من الح�س��نات الكثير بالقليل وتفعل ما ت�ش��اء.
ي��ا قدير يا �أهلل يا رحمن� ،ص��ل على محمد و�آل
محمد و�ألب�سني في م�ستقبل �سنتي هذه �سترك،
وا�ضيء وجهي بن��ورك ،و�أح َّبني بمحبتك ،وب ِّلغ
بي ر�ضوانك ،و�شريف كرائمك وجزيل عطائك،
م��ن خير ما عندك ومن خير ما �أنت معطيه �أحداً
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من خلقك �س��وى من ال يعدل��ه عندك �أحد في
الدنيا والآخرة و�ألب�س��ني مع ذل��ك عافيتك .يا
مو�ضع كل �ش��كوى ،ويا �ش��اهد كل نجوى ،ويا
عال��م كل خفية ،ويا دافع ما ت�ش��اء م��ن بلية ،يا
كريم العفو ،يا ح�س��ن التج��اوزَ ،ت َوفَّني على ملة
�إبراهيم وفطرته ،وعلى دين محمد  Pو�س��نته،
وعل��ى خير الوف��اة فتوفن��ي ،موالي��اً لأوليائك
ومعادي��اً لأعدائ��ك� .أل َّلهم وامنعن��ي [في هذه
عمل �أو فع��ل �أو قول يباعدني
ال�س��نة] من كل ٍ
من��ك ،واجلبني �إلى كل عم��ل �أو فعل �أو قولٍ
يقربني منك في هذه ال�سنة يا �أرحم الراحمين،
وامنعن��ي م��ن كل عمل �أو فع��ل �أو قول يكون
من��ي �أخاف �س��وء عاقبته و�أخ��اف مقتك �إياي
عليه ،ح��ذار �أن ت�صرف وجه��ك الكريم عني،
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ف�أ�ستوجب به نق�صاً من حظ لي عندك ،يا ر�ؤوف
يا رحيم� .أل َّلهم اجعلني في م�ستقبل هذه ال�سنة،
في حفظك وجوارك وكنفك ،وجللني عافيتك،
وهب لي كرامتك ،عز جارك وجل ثنا�ؤك وال �إله
غيرك� .أل َّلهم اجعلن��ي تابعاً ل�صالحي من م�ضى
من �أوليائ��ك ،و�ألحقني بهم ،واجلعني م�س�� ِّلماً
لم��ن قال بال�صدق عليك منه��م  .و�أعوذ بك يا
�إله��ي �أن تحيط بي خطيئتي وظلمي و�إ�س��رافي
على نف�سي ،وا ّتباعي لهواي وا�شتغالي ب�شهواتي،
فيحول ذل��ك بيني وبين رحمت��ك ور�ضوانك،
ف�أكون من�سياً عندك متعر�ضاً ل�سخطك ونقمتك.
�أل َّلهم وفقني لكل عم��ل �صالح تر�ضى به عني،
و َق ِّربن��ي �إليك زلف��ى� ،أل َّلهم كم��ا كفيت نبيك
محم��داً �صلواتك عليه و�آله هول عدوه ،وف َّرجت
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و�صد ْق َته وعدك ،و�أنجزت
همه ،وك�ش��فت كربهَ ،
له عهدك� .أل َّلهم فبذلك فاكفني هول هذه ال�سنة
و�آفاتِه��ا ،و�أ�س��قا َمها وفتنها و�ش��رورها و�أحزانها،
و�ضيق المعا���ش فيها ،وب ِّلغن��ي برحمتك كمال
العافي��ة ،بتمام دوام النعمة عن��دي �إلى منتهى
�أجلي � .أ�س�ألك �س�ؤال من �أ�ساء وظلم ،وا�ستكان
واعترف� ،أن تغفر لي ما م�ضى من الذنوب التي
َح َ�ص َر ْته��ا َحف َُظ ُتك ،و�أح�صاه��ا كِ رام مالئكتك
عل��ي ،و�أن تع�صمني �أللهم من الذنوب فيما بقي
ّ
من عم��ري الى منتهى �أجلي .ي��ا �أهلل يا رحمن
ِّ
�صل على محمد و�أهل بيت محمد ،و�آتني كلما
�س�ألتك ورغبت فيه �إليك ،ف�إنك �أمرتني بالدعاء
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وتكفلت بالإجابة ،يا �أرحم الراحمين»(((.
ج -دعاء الجو�ش��ن الكبير ،فقد ورد الحث ال�شديد
على قراءته في هذه الليلة ،فالثواب الذي يعطاه
قارئ��ه عظيم ،وختام هذا الثواب �أن من دعا بهذا
(((
الدعاء ينادى�« :أُدخل الجنة بغير ح�ساب».
و�أدعي��ة الليل��ة الأولى من �ش��هر رم�ضان كثيرة
جداً ،فيمكن الرجوع �إلى « مفاتيح الجنان» فقد �أورد
المحدث القمي �ش��طراً منها �ضم��ن القائمة الوافية
التي �أوردها لأعمال الليلة.
� -6صلوات الليلة الأولى

 ال�صالة الأولى :قال ال�سيد ابن طاوو�سفي الإقبال :عن محمد بن �أبي ق ّرة في عمل

M

((( الإقبال .118-116/1م�صححاً جزئياً على مانقله عنه يف البحار .343-341/94
وانظر :الكليني ،الكايف.72/4
((( الكفعمي امل�صباح  247وانظر :املجل�سي ،البحار  331/78واملحدث القمي،
مفاتيح اجلنان ،ومنازل الآخرة .198
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�أول يوم من �شهر رم�ضان عن ال َعالِم �صلوات
اهلل عليه ،قال« :من �صلى عند دخول �شهر
رم�ضان بركعتين تطوعاً قر�أ في �أولهما �أم
الكتاب و�إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً والأخرى ما
�أحب ،رفع اهلل عنه ال�سوء في �سنته ولم يزل
(((
في حرز اهلل �إلى مثلها من قابل».
 ال�صالة الثانية :وهي مروية عن �أمير الم�ؤمنين Qفي حديث طويل يذكر �ص�لاة كل ليلة من ليالي
�شهر رم�ضان:
«من �صلى ف��ي �أول ليلة من �ش��هر رم�ضان �أربع
ركعات يقر�أ في كل ركعة الحمد مرة وخم�س ع�شرة
م��رة (قل هو اهلل �أحد) �أعط��اه اهلل ثواب ال�صديقين
وال�شهداء ،وغفر له جميع ذنوبه وكان يوم القيامة من
((( احلر العاملي،الو�سائل.41/8
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الفائزين».

(((

 -7الدعاء ل�صاحب الع�صر

Q

قال َ
الكفعمي:
وعنهم :Rك ِّرر في ليلة ثالث وع�ش��رين من
�ش��هر رم�ضان ه��ذا الدعاء �س��اجداً وقائم��اً وقاعداً
وعلى كل حال ،وفي ال�ش��هر كل��ه وكيف �أمكنك
ومتى ح�ضرك من ده��رك ،تقول بعد تمجيده تعالى
وال�صالة على نبيه :P
«�أل َّلهم كن لوليك (الحجة بن الح�سن) �صلواتك
عليه وعلى �آبائه ،في هذه ال�ساعة وفي كل �ساعة ولياً
وحافظاً ،وقائداً ونا�صراً ،ودلي ًال وعيناً حتى ت�س��كنه
�أر�ضك َط ْوعاً ،وتمتعه فيها طويال».
((( احلر العاملي ،الو�سائل.38/8
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اليوم ال�ساد�س
بيعة الإمام الر�ضا Q

قال ال�شيخ المفيد« :Mوفي ال�ساد�س منه �أنزل
اهلل التوراة على مو�سى بن عمران  .Qوفيه من �سنة
احدى ومئتين للهجرة كانت البيعة ل�سيدنا �أبي الح�سن
علي بن مو�سى الر�ضا  .Qوهو يوم �شريف يتجدد
فيه �سرور الم�ؤمنين ،وي�س��تحب فيه ال�صدقة والمبرة
للم�ساكين ،والإكثار ل�شكر اهلل عز ا�سمه على ما �أظهر
(((
فيه من حق �آل محمد ،Rو�إرغام المنافقين».
وقال ال�سيد ابن طاو���س« :Mوروي �أنه ي�صلي
يوم ال�ساد���س من �ش��هر رم�ضان ركعتين ،كل ركعة
بالحمد مرة وب�سورة الإخال�ص خم�ساً وع�شرين مرة ،
(((
لأجل ما ظهر من حقوق موالنا الر�ضا  Qفيه».
((( ال�شيخ املفيد ،Mم�سا ُّر ال�شيعة.22
((( الإقبال.265-264/3
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اليوم الثاني ع�شر
يوم الم�ؤاخاة

ق��ال ال�ش��يخ المفيد « :Mوفي الي��وم الثاني
ع�شر نزل الإنجيل على عي�سى بن مريم  . Qوهو
يوم الم�ؤاخاة الذي �آخى فيه النبي  Pبين �صحبه،
(((
و�آخى بينه وبين علي �صلوات اهلل عليهما».
الليالي البي�ض ()15-14-13

و�أهم الأعمال الخا�صة هي :
 -1دعاء المجير

ي�ستحب قراءة هذا الدعاء في الأيام البي�ض من
�ش��هر رم�ضان ،وقد ورد �أن ثواب��ه عظيم ،و�أنه لق�ضاء
الحوائ��ج ،وظاه��ر الن�ص حول��ه �أن يقر�أ ف��ي الأيام
((( ال�شيخ املفيد ،Mم�سار ال�شيعة.22
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البي���ض الثالثة ،ولو مرة واحدة ،وبديهي �أن من زاد
فقد ربح ،ال�سيما من كانت له حاجة يلح في ق�ضائها.
قال المحدث القمي عليه الرحمة والر�ضوان:
وهو دعاء رفيع ال�ش�أن مروي عن النبي  ،Pنزل
به جبرئيل عل��ى النبي  ،Pوه��و ي�صلي في مقام
�إبراهيم ،و�أ�ش��ار في الهام���ش �إلى ماله من الف�ضل،
ومن جملته��ا �أن من دعا به في الأي��ام البي�ض من
�ش��هر رم�ض��انُ ،غفرت ذنوب��ه ولو كان��ت عدد قطر
المط��ر ،وورق ال�ش��جر ،ورم��ل الب��ر ،ويجدي في
�ش��فاء المري�ض ،وق�ضاء الدي��ن ،والغِنى من الفقر،
ويف ِّرج الغم ،ويك�ش��ف الكرب ،وهو هذاالدعاء (((:
م��ن اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر
ُ«�س�� ْبحانَ َك يا َا ُهلل َتعا َل ْي َت يا َر ْح ُ
ريم اَجِ ْرنا
حيم َتعا َل ْي َت ي��ا َك ُ
يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َر ُ
((( املحدث القمي ،مفاتيح اجلنان ،الدعاء الرابع بعد دعاء كميل.
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م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا َمل ُِك َتعا َل ْي َت يا مال ُِك
و�س َتعا َل ْي َت
اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا ُق ُّد ُ
يا َ�س�لا ُم اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا ُم�ؤْم ُِن
َتعا َل ْي َت يا ُم َه ْيمِ ُن اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك
ي��ا َعزي�� ُز َتعا َل ْي َت يا َج ّب��ا ُر اَجِ ْرنا م َِن ال ّن��ا ِر يا ُمجي ُر،
ُ�س�� ْبحانَ َك يا ُم َت َك ِّب ُر َتعا َل ْي َت يا ُم َت َج ِّب ُر اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر
يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا خا ِلقُ َتعا َل ْي َت يا بار ُِئ اَجِ ْرنا م َِن
ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا ُم َ�ص�� ِّو ُر َتعا َل ْي َت يا ُمق َِّد ُر
اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا هادي َتعا َل ْي َت
اب
ي��ا باقى اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َو ّه ُ
اب اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك
َتعا َل ْي َ
��ت يا َت ّو ُ
ِ��ن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر،
ي��ا َف ّت ُاح َتعا َل ْي َ
تاح اَجِ ْرنا م َ
��ت يا ُم ْر ُ
ُ�س ْبحانَ َك يا�س�� ِّيدي َتعا َل ْي َت ياموالي اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر
قيب اَجِ ْرنا
َريب َتعا َل ْي َ
��ت يا َر ُ
يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا ق ُ
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عيد
م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا ُم ْبدِ ُئ َتعا َل ْي َت يا ُم ُ
ميد َتعا َل ْي َت
اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َح ُ
َديم
ي��ا َم ُ
جيد اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا ق ُ
ظيم اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك
َتعا َل ْي َت يا َع ُ
ي��ا َغفُو ُر َتعا َل ْي َت يا �شَ ُ
ِ��ن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر،
��كو ُر اَجِ ْرنا م َ
��هيد اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر
ُ�س ْبحانَ َك يا �شاهِ ُد َتعا َل ْي َت يا �شَ ُ
يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحا َن َك يا َح ّنانُ َتعا َل ْي َت يا َم ّنانُ اَجِ ْرنا م َِن
��ث َتعا َل ْي َت يا وار ُِث
ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحا َن َك يا باعِ ُ
اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا ُم ْحيي َتعا َل ْي َت
ميت اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا �شَ فيقُ
يا ُم ُ
��ت يا َرفيقُ اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك
َتعا َل ْي َ
ِ���س اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر،
ني���س َتعا َل ْي َت يا م ُون ُ
يا َا ُ
ليل َتعا َل ْي َت يا َج ُ
ُ�س�� ْبحانَ َك يا َج ُ
ميل اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر
يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َخبي ُر َتعا َل ْي َت ي��ا َب�صي ُر اَجِ ْرنا
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م َِن ال ّنا ِر يا َمجي ُر ُ�،س�� ْبحانَ َك يا َحف ُِّي َتعا َل ْي َت يا َمل ُِّى
اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َم ْع ُبو ُد َتعا َل ْي َت
يا َم ُو ُجو ُد اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َغفّا ُر
َتعا َل ْي َت يا َق ّها ُر اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا
َم ْذ ُكو ُر َتعا َل ْي َت يا َم ْ�ش ُ
ِ��ن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر،
��كو ُر اَجِ ْرنا م َ
ُ�س�� ْبحانَ َك يا َجوا ُد َتعا َل ْي َت يا َمعا ُذ اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا
مال َتعا َل ْي َت يا َج ُ
ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا َج ُ
الل اَجِ ْرنا م َِن
ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا �سا ِبقُ َتعا َل ْي َت يا راز ُِق اَجِ ْرنا
م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا �صاد ُِق َتعا َل ْي َت يا فا ِلقُ
اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َ�سمي ُع َتعا َل ْي َت
يا َ�س��ري ُع اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َرفي ُع
َتعا َل ْي َت ي��ا بدي ُع اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك
��ت يا ُم َت ُ
ِ��ن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر،
يا َف ّع ُال َتعا َل ْي َ
عال اجِ ْرنا م َ
ُ�س�� ْبحانَ َك يا قا�ضي َتعا َل ْي َت يا را�ضي اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر
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يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا قاهِ ُر َتعا َل ْي َت يا طاهِ ُر اَجِ ْرنا م َِن
ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا عال ُِم َتعا َل ْي َت يا حكِ ُم اَجِ ْرنا
ِ��م َتعا َل ْي َت يا ق�آئ ُِم
م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا د�آئ ُ
اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا ِ
عا�ص ُم َتعا َل ْي َت
��م اِجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َغن ُِّي
يا قا�سِ ُ
َتعا َل ْي َت يا ُم ْغني اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا
َو ُّّفي َتعا َل ْي َت يا َقو ُِّّي اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك
ِ��ن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر،
يا كافي َتعا َل ْي َت يا �ش��افي اَجِ ْرنا م َ
ُ�س�� ْبحانَ َك يا ُمق َِّد ُم َتعا َل ْي َت يا ُم َ�ؤ ِّخ ُر اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا
ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا َا َّو ُل َتعا َل ْي َت يا �آخِ ُر اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر
يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا ظاهِ ُر َتعا َل ْي َت يا َ
باط ُن اَجِ ْرنا م َِن
ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َرج���آ ُء َتعا َل ْي َت يا ُم ْر َتجى
اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا َذا ا ْل َم ِّن َتعا َل ْي َت
يا َذا َّ
الط ْولِ اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا َح ُّّي
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َتعا َل ْي َت ي��ا َق ّي ُو ُم اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك
��د اَجِ ْرنا م َِن ال ّن��ا ِر يا ُمجي ُر،
��د َتعا َل ْي َت يا َا َح ُ
يا واحِ ُ
ُ�س ْبحانَ َك يا َ�س�� ِّي ُد َتعا َل ْي َت يا َ�ص َم ُد اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا
ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا قَدي ٌر َتعا َل ْي َت ي��ا َكب ْي ٌر اَجِ ْرنا م َِن
ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا وال��ي َتعا َل ْي َت يا ُم َتعالي
اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك ي��ا َعل ُِّي َتعا َل ْي َت
يا َا ْعلى اَجِ ْرن��ا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َول ُِّي
��ت يا َم ْولى اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك
َتعا َل ْي َ
ي��ا ذار ُِئ َتعا َل ْي َت يا ب��ار ُِئ اَجِ ْرنا م َِن ال ّن��ا ِر يا ُمجي ُر،
ُ�س ْبحانَ َك يا خاف ُِ�ض َتعا َل ْي َت يا را ِف ُع اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا
ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا ُم ْق�سِ ُط َتعا َل ْي َت يا جا ِم ُع اَجِ ْرنا م َِن
ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا ُم ِع ُّز َتعا َل ْي َت يا ُمذِ ُّل اَجِ ْرنا
م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا حاف ُِظ َتعا َل ْي َت يا َح ُ
فيظ
اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا قا ِد ُر َتعا َل ْي َت يا
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ليم
ُم ْق َت��دِ ُر اَجِ ْرنا م َ
ِ��ن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َع ُ
ليم اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك
َتعا َل ْي َ
��ت يا َح ُ
ِ��ن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر،
كيم اَجِ ْرنا م َ
��م َتعا َل ْي َت يا َح ُ
يا َح َك ُ
ُ�س�� ْبحانَ َك يا ُم ْعطي َتعا َل ْي َت يا ما ِن ُع اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا
ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا �ض�آ ُّر َتعا َل ْي َت يا نا ِف ُع اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر
�سيب اَجِ ْرنا
جيب َتعا َل ْي َت يا َح ُ
يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا ُم ُ
م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحا َن َك يا عاد ُِل َتعا َل ْي َت يا ِ
فا�ص ُل
طيف َتعا َل ْي َت
اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َل ُ
��ريف اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحا َن َك يا َر ُّب
يا �شَ ُ
��ق اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك
َتعا َل ْي َت يا َح ُّ
ِ��ن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر،
يا ماجِ ُد َتعا َل ْي َ
��ت يا واحِ ُد اَجِ ْرنا م َ
ُ�س�� ْبحانَ َك يا َع ُف ُّو َتعا َل ْي َت يا ُم ْن َتق ُِم اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا
ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا وا�سِ ُع َتعا َل ْي َت يا ُم َو ِّ�س ُع اَجِ ْرنا م َِن
ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َر�ؤ ُو ُف َتعا َل ْي َت يا َعط ُو ُف
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َ��ر ُد َتعا َل ْي َت
اَجِ ْرن��ا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا ف ْ
قيت
ِ��ن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا ُم ُ
يا ِو ْت ُر اَجِ ْرنا م َ
َتعا َل ْي َت يا ُم ُ
حيط اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك
ي��ا َو ُ
ِ��ن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر،
كيل َتعا َل ْي َت ي��ا َع ْد ُل اَجِ ْرنا م َ
تين اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا
بين َتعا َل ْي َت يا َم ُ
ُ�س�� ْبحانَ َك يا ُم ُ
ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َب ُّر َتعا َل ْي َت يا َو ُدو ُد اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر
�شيد َتعا َل ْي َت يا ُم ْر�شِ ُد اَجِ ْرنا
يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا يا َر ُ
م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا ُن��و ُر َتعا َل ْي َت يا ُم َن ِّو ُر
اَجِ ْرن��ا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َن�صي ُر َتعا َل ْي َت
ي��ا ِ
نا�ص ُر اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا َ�ص ُبو ُر
��ت يا �صا ِب ُر اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك
َتعا َل ْي َ
��ئ اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر،
يا ُم ْح�صي َتعا َل ْي َت يا ُم ْن�شِ ُ
ُ�س ْبحانَ َك يا ُ�س�� ْبحانُ َتعا َل ْي َت يا َد ّيانُ اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر
ياث اَجِ ْرنا
يا ُمجي ُر�ُ ،س�� ْبحانَ َك يا ُم ُ
غيث َتعا َل ْي َت يا غِ ُ
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م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا فاطِ ُر َتعا َل ْي َت يا ِ
حا�ض ُر
اَجِ ْرنا م َِن ال ّنا ِر يا ُمجي ُر�ُ ،س ْبحانَ َك يا َذا ا ْل ِع ِّز وا ْل َجمالِ
َتبا َرك َْت يا َذا ا ْل َج َب ُر ِ
وت َوا ْل َجاللِ �ُ ،س ْبحانَ َك ال اِلـ�� ِه
ِا ّال َانْ َت�ُ ،س ْبحانَ َك ِا ّنى ُك ْن ُت م َِن ّ
ِمين ف َْا�س َت َج ْبنا
الظال َ
ِنينَ ،و َ�ص َّلى
َل ُه َونَ َّج ْينا ُه م َِن ا ْلغ َِّم َو َكذل َِك ُن ْن ِ
جى ا ْل ُم�ؤم َ
ُ
عينَ ،وا ْل َح ْم ُد ِهلل َر ِّب
اهلل َعلى َ�س ِّيدِ نا ُم َح َّمد َو�آ ِل ِه َا ْج َم َ
مين َو َح ْ�س ُب َنا ُ
اهلل َو ِن ْع َم ا ْل َو ُ
كيل َوال َح ْو َل َوال ُق َّو َة
ا ْلعا َل َ
ظيم».
ِا ّال بِا ِهلل ا ْل َع ِّلي ال َع ِ
� -2صالة الليالي البي�ض

وهي عبارة عن �أربع ركعات كل اثنتين بت�سليمة،
تق��ر�أ في كل ركعة الحمد مرة و�س��ورة يا�س��ين مرة
و�سورة تبارك مرة و�سورة قل هو اهلل �أحد مرة.
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ليلة الن�صف من �شهر رم�ضان
والدة االمام الح�سن Q

ولد  Qفي ليلة الخام���س ع�ش��ر من �ش��هر
رم�ضان في ال�سنة الثالثة للهجرة ،وهناك ر�أي في �أن
والدته كانت في ال�س��نة الثاني��ة .وقد �أم�ضى الإمام
الح�س��ن  Qمع ج��ده الم�صطف��ى  Pحوالي
�سبع �س��نوات ومع �أمه الزهراء حوالي �سبع �سنوات
و�أ�ش��هر ،وبقي بعد �أمير الم�ؤمنين  Qفي حدود
ع�شر �سنوات.
�أما حول ف�ضائله ومالمح �شخ�صيته فقد ورد:
« -1ما بلغ �أحد من ال�ش��رف بعد ر�س��ول اهلل ما بلغ
الح�سن ولقد ر�أيته في طريق مكة ما�شياً فما من
خلق اهلل �أح��د ر�آه �إال نزل وم�ش��ى حتى ر�أيت
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(((

�سعد بن �أبي وقا�ص يم�شي».
 -2عرف عنه � Qأنه كان كثير الم�ش��ي �إلى بيت
اهلل تعالى ..قال �« :Qإني لأ�س��تحي من ربي
أم���ش �إلى بيته» ،فم�ش��ى ع�شرين
�أن �ألقاه ولم � ِ
م��رة من المدينة �إلى بيت اهلل ،وفي رواية �أخرى
حج الح�س��ن بن علي خم�س�� ًة وع�شرين
«ولقد ّ
(((
حجة ما�شياً و�إن النجائب تقاد معه».
 -3كان � Qإذا تو�ض�أ ارتعدت مفا�صله وا�صف ّر لونه
فقي��ل له في ذلك فقال« :حق على من وقف بين
(((
يدي رب العر�ش �أن ي�صف ّر لونه وترتعد مفا�صله».
 -4وكان � Qإذا بل��غ باب الم�س��جد رفع ر�أ�س��ه
وقال�« :إلهي �ضيفك ببابك يا مح�س��ن قد �أتاك
((( �إبن �شهرا�شوب ،املناقب.7/4
((( الإربلي ،ك�شف الغمة.178/2
((( ابن �شهرا�شوب ،املناقب.180/3
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الم�س��يء فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما
عندك يا كريم»(((.
 -5عن الإمام ال�صادق �« :Qإن الح�سن بن علي
 Lكان �أعبد النا���س في زمانه ،وكان �إذا حج
حج ما�شياً وربما م�شى حافياً ،وكان �إذا ذكر الموت
بكى و�إذا ذكر القبر بكى و�إذا ذكر البعث �أو الن�شور
�أو الممر على ال�ص��راط بكى»«..وكان �إذا قام في
�صالته ترتعد فرائ�صه بين يدي ربه عز وجل ،وكان
�إذا ذكر الجنة �أو النار ا�ضطرب ا�ضطراب ال�سليم
(((
و�س�أل اهلل الجنة ،وتع ّوذ به من النار».
 -6كان  Qو�إذا قر�أ في القر�آن الكريم قوله تعالى
(((
«يا �أيها الذين �آمنوا» قال «لبيك اللهم لبيك».
((( ابن �شهرا�شوب ،املناقب والنمازي ،م�ستدرك �سفينة البحار.304/2
((( �أنظر :املجل�سي ،البحار331/43وابن فهد احللي ،عدة الداعي.139
((( املجل�سي ،البحار.331/43
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�أعمال الليلة الخام�سة ع�شر

الأول :الغ�سل.

قال ال�شيخ المفيد« :Mوفي ليلة الن�صف منه
ي�ستحب الغ�سل»(((.
الثاني :زيارة الإمام الح�سين.Q

قال ال�س��يد ابن طاو���س« :Mزيارة الح�سين
 Qفي �أول ليلة من �ش��هر رم�ضان وليلة الن�صف
منه و�آخر ليلة منه»(((.
الثالث� :صالة الليالي البي�ض

وهي �س��ت ركعات كل ركعتين بت�س��ليمة ،تقر أ�
في كل ركعة الحمد مرة وي�س وتبارك والتوحيد مرة.
الرابع� :صالة مائة ركعة هي غير الألف ركعة

قال ال�ش��يخ المفيد« :Mوي�ستحب �أن ي�صلي
((( ال�شيخ املفيد ،Mم�سار ال�شيعة.23
((( ال�شيخ املفيد ،Mم�سار ال�شيعة.
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االن�س��ان في ليلة الن�صف من �شهر رم�ضان م�أة ركعة
زيادة على االلف  ،فقد روى عن ال�صادق � Qأنه
قال  :قال من �صلى ليلة الن�صف من �ش��هر رم�ضان
م���أة ركعة  ،يقر�أ في كل ركعة منها « فاتحة الكتاب»
و«قل هو اهلل �أحد « ع�ش��ر م��رات �أهبط اهلل �إليه من
المالئكة ع�ش��رة  ،ي��در�ؤون عنه �أعدائ��ه من الجن
واالن�س  ،و�أهبط �إليه عند موته ثالثين ملكاً ي�ؤمنونه
من النار»(((.
اليوم ال�سابع ع�شر وليلته
معركة بدر

اليوم ال�سابع ع�شر وفيه ذكرى وقعة بدر� ،أ َّولِ معركة
فا�صلة بين الإ�س�لام والكفر ،ويومها يوم الفرقان ،يوم
التقى الجمعان كما في كتاب اهلل عز وجل ،وقدكانت
((( ال�شيخ املفيد ،Mم�سار ال�شيعة .171
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وقعة بدر في ال�س��نة الثانية للهجرة ،وقد �سميت با�سم
المنطقة التي ح�صلت المواجهة فيها بين الم�سلمين
بقي��ادة ر�س��ول اهلل  ،Pوبين قري���ش بكل خيالئها
وجبروته��ا ،وهي منطق��ة تقع على بع��د حوالي مائة
و�سبعين كيلو متراً عن المدينة باتجاه مكة ،وتبعد عن
مكة حوالي مائتين وثالثين كيلو متراً.
وي�ستحب في ليلته الغ�سل قال ال�شيخ الطو�سي
« :Mوقد بينا ليالي الغ�س��ل وهي �أربع ليال  :ليلة
�سبع ع�ش��رة (ثم ذكر ليالي القدر�،إلى �أن قال) :و�إن
اغت�س��ل ليالي الأفراد كلها وخا�ص��ة ليلة الن�صف ،
كان له فيه ف�ضل كثير»(((.
وقال ال�شيخ المفيد« :Mوفي ليلة �سبعة ع�شر
منه كانت ليل��ة بدر ،وهي ليلة الفرقان ،ليلة ُم�سِ �� َّر ٌة
((( ال�شيخ الطو�سي ،Mم�صباح املتهجد.636
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لأهل الإ�سالم .وي�س��تحب فيها الغ�سل كما ذكرنا في �أول
ليلة من �شهر رم�ضان»(((.
ليالي القدر
الأعمال العامة

تنق�سم �أعمال ليلة القدر �إلى ق�سمين :الأعمال
العام��ة ،وهي التي ي�ؤتى به��ا في كل ليلة من ليالي
الق��در .والأعمال الخا�صة وهي الت��ي ي�ؤتى بها مرة
واح��دة �إما ف��ي الليلة التا�س��عة ع�ش��ر �أو الواحدة
والع�شرين �أو الثالثة والع�شرين.
والأعمال العامة التي ي�ؤتى بها في كل ليلة هي:
 -1الغ�سل.

�أورد الكلين��ي ر�ض��وان اهلل تعال��ى عليه« :عن
((( ال�شيخ املفيد ،Mم�سار ال�شيعة.24
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�أبي عبد اهلل(الإمام ال�صادق)  :Qالغ�س��ل ،من
الجنابة ويوم الجمع��ة والعيدين وحين تحرم وحين
تدخل مك��ة والمدينة ويوم عرفة وي��وم تزور البيت
وحين تدخل الكعبة وفي ليلة ت�س��ع ع�شرة و�إحدى
وع�ش��رين وثالث وع�شرين من �ش��هر رم�ضان ومن
غ�سل ميتاً»(((.
وع��ن الإمام الر�ضا  Qفي بيان بع�ض �س��يرة
الم�صطفى  Pفي �ش��هر رم�ض��ان« :فلما كان ليلة
ت�سع ع�ش��رة من �ش��هر رم�ضان اغت�سل حين غابت
ال�شم�س و�صلى المغرب بغ�سل»(((.
قال ال�ش��يخ المفيد« :Mوفيها غ�سل كالذي
ذكرناه من الأغ�سال»(((.
((( الكليني ،الكايف.40/3
((( الإقبال.50/1
((( ال�شيخ املفيد ،Mم�سار ال�شيعة.25
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وقال ال�شيخ الطو�سي:M
«وروى زرارة عن �أحدهما  Lقال� :س�ألته عن
الليالي التي ي�س��تحب فيها الغ�سل في �شهر رم�ضان
فقال :ليلة ت�سع ع�ش��رة وليلة �إحدي وع�شرين وليلة
ثالث وع�ش��رين وقال  :في ليلة ت�س��ع ع�شرة يكتب
وفد الحاج وفيها يفرق كل �أمر حكيم»(((.
 -2الإحياء.

والمراد به عدم النوم �إلى ال�صباح.
ع��ن النبي� Pأن��ه قال« :من �أحي��ا ليلة القدر
ُح ِّول عنه العذاب الى ال�سنة القابلة».
وعن��ه � Pأنه قال « :قال مو�س��ى� :Qإلهي
�أري��د قربك ،قال  :قربي لمن ي�س��تيقظ ليلة القدر،
قال � :إلهي �أريد رحمتك ،قال  :رحمتي لمن رحم
((( ال�شيخ الطو�سي ،Mم�صباح املتهجد.636
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الم�س��اكين ليلة القدر ،قال � :إلهي �أريد الجواز على
ال�ص��راط ،قال :ذلك لمن ت�ص��دق ب�صدقة في ليلة
القدر ،قال� :إله��ي �أريد النجاة من النار ،قال :ذلك
لمن ا�ستغفر في ليلة القدر ،قال� :إلهي �أريد ر�ضاك،
قال :ر�ضاي لمن �صلى ركعتين في ليلة القدر»(((.
 -3زيارة الإمام الح�سين .Q

الحث عل��ى زيارت��ه  Qفي ليلة
وقد تق��دم ُّ
القدر ،بل في كل وقت ،والروايات م�س��تفي�ضة في
زيارته عليه �صلوات الرحمن.
 -4دعاء القر�آن الكريم.

�أ -عن الإم��ام الباقر  :Qت�أخ��ذ الم�صحف في
ثالث ليال من �ش��هر رم�ضان  ،فتن�ش��ره وت�ضعه
بين يديك وتقول �« :أل َّلهم �إني �أ�س���ألك بكتابك
((( الإقبال.345/1
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المنزل ،وما فيه وفيه ا�س��مك الأكبر ،و�أ�سما�ؤك
الح�س��نى وما يخ��اف ويرج��ى� ،أن تجعلني من
عتقائ��ك م��ن الن��ار ،وتدع��و بما ب��دا لك من
حاجة»(((.
ب -وقد روي عن موالنا ال�صادق  ،Qقال :خذ
الم�صحف فدعه على ر�أ�سك وقل�« :أل َّلهم بحق
ه��ذا القر�آن ،وبحق من �أر�س��لته ب��ه ،وبحق كل
م�ؤمن مدحته فيه ،وبحقك عليهم فال �أحد �أعرف
بحقك منك ،بك يا �أهلل  -ع�شر مرات .ثم تقول:
بمحمد  -ع�شر مرات ،بعلي  -ع�شر مرات ،بفاطمة
 ع�شر مرات ،بالح�سن  -ع�شر مرات ،بالح�سين ع�شر مرات ،بعلي بن الح�سين  -ع�شر مرات،بمحمد بن علي  -ع�شر مرات ،بجعفر بن محمد
((( الإقبال.346/1
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 ع�ش��ر مرات ،بمو�سى بن جعفر  -ع�شر مرات،بعلي بن مو�س��ى  -ع�شر مرات ،بمحمد بن علي
 ع�ش��ر مرات ،بعلي بن محمد  -ع�ش��ر مرات،بالح�سن بن علي  -ع�شر مرات ،بالحجة  -ع�شر
مرات ،وت�س�أل حاجتك»(((.
 -5دعاء «�أل َّلهم �إني �أم�سيت لك عبداً داخراً».
وق��د نق��ل العالمة المجل�س��ي ع��ن الم�صباح
للكفعمي:
وادع في هذه الليلة  -يعني ليلة ثالث وع�شرين
 وفي ليلة ت�س��ع ع�شرة  ،و�إحدى وع�شرين بما رويعن موالنا زين العابدي��ن � Qأنه كان يدعوبه في
ليالي االفراد قائماً وقاعداً وراكعاً و�ساجدا:
«�أللهم �إني �أم�س��يت لك عبدا داخ��راً ال �أملك
((( الإقبال.347/1
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لنف�س��ي نفعا وال �ض��راً ،وال �أ�صرف (عنها) �س��وءاً،
�أ�ش��هد بذلك على نف�س��ي ،و�أعت��رف لك ب�ضعف
قوت��ي وقلة حيلتي ،ف�صل عل��ى محمد و�آل محمد،
و�أنجز لي ما وعدتني ،وجميع الم�ؤمنين والم�ؤمنات
م��ن المغفرة في هذه الليل��ة ،و�أتمم على ما �آتيتني،
ف�إني عبدك الم�سكين الم�ستكين ،ال�ضعيف الفقير،
المهين� ،أل َّلهم ال تجعلني نا�سياً لذكرك فيما �أوليتني،
وال لإح�سانك فيما �أعطيتني ،وال �آي�ساً من �إجابتك
و�إن �أبط�أت عني ،في �س��راء كن��ت �أو �ضراء� ،أو في
�ش��دة �أو رخاء� ،أو عافية �أو بالء� ،أو ب�ؤ���س �أو نعماء،
�إنك �سميع الدعاء»(((.
 -6دعاء الجو�شن الكبير

وهو م��روي عن ر�س��ول اهلل  Pذكره ال�س��يد
((( املجل�سي ،البحار.122/95
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ابن طاو���س Mفي مه��ج الدع��وات والكفعمي
في م�صباحه والبلد الأمين والمجل�س��ي في البحار
وتحدث عنه مطو ًال ،وثواب��ه عظيم يفوق كل ت�صور
الحث على قراءته في �أول ليلة من �ش��هر
وق��د ورد ّ
رم�ض��ان وفي ليل��ة �أو ثالث من��ه دون تعيين ليالي
الق��در� ،إال �أن المح��دث القمي عند �إي��راده دعاء
الجو�ش��ن في مفاتي��ح الجنان نقل ع��ن زاد المعاد
للعالمة المجل�سي ا�ستحباب قراءته في ليالي القدر.
الدعاء يحتوي على مائة ف�صل
وباالجم��ال فهذا ّ
ّ
وكل ف�صل يحتوي على ع�شرة �أ�سم�آء مِن �أ�سماء اهلل
تعالى وتقول في �آخر ّ
كل ف�صل �«ُ :س ْبحانَ َك يا ال اِلـ َه
�إ ّال َانْ َت ا ْل َغ ْو َث ا ْل َغ ْو َث َخ ِّل ْ�صنا م َِن ال ّنا ِر يا َر ِّب» وقال
في كتاب البلد االمين ابتدىء ّ
كل ف�صل بالب�سملة
واختمه بقول �«ُ :س ْبحانَ َك يا ال اِلـ�� َه �إ ّال َانْ َت ا ْل َغ ْو َث
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ا ْل َغ ْو َث َ�ص ِّل َعلى ُم َح َّمد َو�آ ِل ِه َخ ِّل ْ�صنا م َِن ال ّنا ِر يا َر ِّب
مين».
ْرام يا �أ ْر َح َم ال ّراحِ َ
يا َذا ا ْل َجاللِ َوا ِْالك ِ
وهو هذا الدعاء� )1(« :أَل ّلـ ُه َّم ِا ّني �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا
َديم يا
�أَ ُهلل يا َر ْح ُ
ظيم يا ق ُ
قيم يا َع ُ
ريم يا ُم ُ
حيم يا َك ُ
من يا َر ُ
كيم ُ�س�� ْبحانَ َك يا ال اِلـ�� َه �إ ّال �أَ ْن َت
ليم يا َح ُ
ليم يا َح ُ
َع ُ
ا ْلغَ�� ْو َث ا ْلغَ�� ْو َث َخ ِّل ْ�صنا م َِن ال ّنا ِر يا َر ِّب ( )2يا َ�س�� ِّي َد
الد َر ِ
الد َع ِ
ال�س ِ
جات يا َول َِّي
وات يا را ِف َع َّ
جيب َّ
��ادات يا ُم َ
ّ
طيئات يا ُم ْعطِ َي ا ْل َم ْ�س�أَ ِ
نات يا غا ِف َر ا ْل َخ ِ
ا ْل َح َ�س ِ
الت يا قاب َِل
بات يا �س��ا ِم َع ا َْال ْ�ص ِ
ال َّت ْو ِ
ِ��م ا ْل َخ ِف ّي ِات يا دا ِف َع
وات يا عال َ
ِحين يا َخ ْي َر
ِرين يا َخ ْي َر ا ْلفات َ
ا ْل َب ِل ّي ِات ( )3يا َخ ْي�� َر ا ْلغاف َ
ِقين يا َخ ْي َر
مين يا َخ ْي�� َر ال ّراز َ
ري��ن يا َخ ْي َر الْحاكِ َ
ال ّن ِا�ص َ
ِدين يا َخ ْي�� َر ّ
رين يا َخ ْي َر
الذاكِ َ
ِثين يا َخ ْي�� َر ا ْلحام َ
ا ْلوار َ
نين ( )4يا َم ْن َل ُه ا ْل ِع َّز ُة َوا ْل َج ُ
مال
مح�سِ َ
ا ْل ُم ْنز َ
ِلين يا َخ ْي َر ا ُْل ْ
مال يا َم ْن َل ُه ا ْل ُم ْل ُك َوا ْل َج ُ
ي��ا َم ْن َل ُه ا ْلق ُْد َر ُة َوا ْل َك ُ
الل يا
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َم ْن ُه َو ا ْل َكبي ُر ا ْل ُم َت ُ
حاب ال ِّثقالِ يا َم ْن
عال يا ُم ْن�شِ ى َء ا ْل َّ�س ِ
�ساب يا َم ْن ُه َو
ُه َو �شَ ُ
��ديد ا ِْلمحالِ يا َم ْن ُه َو َ�سري ُع الْحِ ِ
ّواب يا َم ْن عِ ْن َد ُه ُا ُّم
�شَ ُ
ديد ا ْلع ِ
ِقاب يا َم ْن عِ ْن َد ُه ُح ْ�س ُن ال َث ِ
تاب (� )5أَل ّلـ ُه َّم ِا ّني �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا َح ّنانُ يا َم ّنانُ
الْكِ ِ
يا َد ّيانُ يا ُب ْرهانُ يا ُ�سلْطانُ يا رِ�ضْ وانُ يا ُغ ْفرانُ يا ُ�س ْبحانُ يا
ُم ْ�س َتعانُ يا َذا ا ْل َم ِّن َوا ْل َبيانِ ( )6يا َم ْن َتوا�ضَ َع ُك ُّل �شَ ْيء
ِل َع َظ َم ِت ِه يا َم ِن ْا�س َت ْ�س َل َم ُك ُّل �شَ ْيء ِلق ُْد َر ِت ِه يا َم ْن َذ َّل ُك ُّل
��يء ِل ِع َّز ِت ِه يا َم ْن َخ َ�ض َع ُك ُّل �شَ ْيء ِل َه ْي َب ِت ِه يا َم ِن انْقا َد
�شَ ْ
ُك ُّل �شَ ْيء م ِْن َخ ْ�ش َي ِت ِه يا َم ْن َت�شَ َّقق َِت ا ْلجِ ُ
بال م ِْن َمخا َف ِت ِه
ماوات ِب َا ْم ِر ِه يا َم ِن ْا�س َت َق َّر ِت ا َْال َر ُ�ضونَ
ال�س ُ
يا َم ْن قا َم ِت َّ
ِب ِا ْذ ِن ِه يا َم ْن ُي َ�س�� ِّب ُح ال َّر ْع ُد ب َِح ْمدِ ِه يا َم ْن ال َي ْع َتدي َعلى
��ف ا ْل َباليا يا
�أَ ْه ِل َم ْم َل َك ِت ِه ( )7يا غا ِف َر ا ْل َخطايا يا كا�شِ َ
ُم ْن َت َهي ال َّرجايا يا ُم ْجز َِل ا ْل َعطايا يا واهِ َب ا ْل َهدايا يا رازِقَ
ا ْل َبرايا يا ِ
ال�شكايا يا باعِ َث ا ْل َبرايا يا
قا�ض َي ا ْل َمنايا يا �سا ِم َع َّ
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ُم ْطل َِق ا ُْال�س��ارى ( )8يا َذا ا ْل َح ْمدِ َوال َثّن��ا ِء يا َذا ا ْلف َْخ ِر
ال�سنا ِء يا َذا ا ْل َع ْهدِ َوا ْل َوفا ِء يا َذا ا ْل َع ْف ِو
َواْل َبها ِء يا َذا ا َْل ْ
مجدِ َو َّ
َوال ِّر�ضا ِء يا َذا ا ْل َم ِّن َوا ْل َعطا ِء يا َذا ا ْلف َْ�ض ِل َوا ْلقَ�ضا ِء يا َذا
ال�س��خا ِء يا َذا ا ْالال ِء َوال َّن ْعما ِء
ا ْل ِع ِّز َوا ْل َبقا ِء يا َذا ا ْل ُجو ِد َو َّ
(� )9أَل ّلـ ُه َّم ِا ّني �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا ما ِن ُع يا دا ِف ُع يا را ِف ُع يا
�صا ِن ُع يا نا ِف ُع يا �س��ا ِم ُع يا جا ِم ُع يا �شا ِف ُع يا وا�سِ ُع يا ُمو�سِ ُع
( )10يا �صا ِن َع ُك ِّل َم ْ�ص ُنوع يا خال َِق ُك ِّل َم ْخ ُلوق يا رازِقَ
ُك ِّل َم ْر ُزوق يا مال َِك ُك ِّل َم ْم ُلوك يا كا�شِ َف ُك ِّل َم ْك ُروب
��م ُك ِّل َم ْر ُحوم يا ِ
نا�ص َر ُك ِّل
ي��ا فار َِج ُك ِّل َم ْه ُموم يا راحِ َ
َم ْخ ُذول يا �سا ِت َر ُك ِّل َم ْع ُيوب يا َم ْل َجَ�أ ُك ِّل َم ْط ُرود ()11يا
��دتي يا َرجائي عِ ْن َد ُم�صي َبتي يا ُمونِ�سي
ُع َّدتي عِ ْن َد �شِ َّ
عِ ْن َد َو ْح�شَ تي يا �صاحِ بي عِ ْن َد ُغ ْر َبتي يا َو ِل ّيي عِ ْن َد ِن ْع َمتي
يا غِ ياثي عِ ْن َد ُك ْر َبتى يا َدليلي عِ ْن َد َح ْي َرتي يا َغنائي عِ ْن َد
ا ْفتِقاري يا َم َلجئي عِ ْن َد ا�ضْ طِ راري يا ُمعيني عِ ْن َد َم ْف َزعي
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وب يا َغفّا َر ُّ
وب يا
وب يا َ�س ّتا َر ا ْل ُع ُي ِ
الذ ُن ِ
( )12يا َع ّال َم ا ْل ُغ ُي ِ
وب يا
كا�شِ َ
بيب ا ْل ُق ُل ِ
وب يا ُم َق ِّل َب ا ْل ُق ُل ِ
��ف ا ْل ُك ُر ِ
وب يا َط َ
وب يا ُم َف ِّر َج ا ْل ُه ُم ِوم يا ُم َن ِف َّ�س
ني�س ا ْل ُق ُل ِ
ُم َن ِّو َر ا ْل ُق ُل ِ
وب يا �أَ َ
ا ْلغ ُُم ِوم (َ )13ال ّلـ�� ُه َّم ِا ّنى �أَ ْ�س�أَ ُل َك ِباْ�سمِ َك يا َج ُ
ليل يا
ديل يا ُم ُ
َبيل يا ُم ُ
ليل يا ق ُ
فيل يا َد ُ
كيل يا َك ُ
ميل يا َو ُ
َج ُ
نيل
قيل يا ُم ُ
ي��ا ُم ُ
حيل ()14يا َد َ
ياث
رين يا غِ َ
لي��ل ا ْل ُم َت َح ِّي َ
جيرين
غيثينيا َ�ص َ
ِخينياجا َرا ْل ُم ْ�س َت َ
ريخا ْل ُم ْ�س َت ْ�صر َ
ا ْل ُم ْ�س َت َ
�ساكين يا
ِنين يا راحِ َم ا ْل َم َ
ِفين يا َع ْونَ ا ْل ُم ْ�ؤم َ
يا �أَمانَ ا ْلخائ َ
جي��ب َد ْع َو ِة
َم ْل َج���أَ ا ْل
عا�صي��ن يا غافِ�� َر ا ْل ُم ْذن َ
َ
ِبين يا ُم َ
ا ْل ُم ْ�ض َط ّر َين ()15يا َذا ا ْل ُجو ِد َوا ِْال ْح�س��انِ يا َذا ا ْلف َْ�ض ِل
ال�س ْبحانِ يا
َوا ِْال ْمتِنانِ يا َذا ا َْال ْم ِن َوا َْالمانِ يا َذا ا ْلق ُْد ِ�س َو ُّ
َذا الْحِ ْك َم ِة َوا ْل َبيانِ يا َذا ال َّر ْح َم ِة َوال ِّر�ضْ وانِ يا َذا ا ْل ُح َّج ِة
ال�سلْطانِ يا َذا ال َّر ْ�أ َف ِة َوا ْل ُم ْ�س َتعانِ يا
َوا ْل ُب ْرهانِ يا َذا ا ْل َع َظ َم ِة َو ُّ
َذا ال َع ْف ِو َوا ْل ُغ ْفرانِ ( )16يا َم ْن ُه َو َر ُّب ُك ِّل �شَ ْيء يا َم ْن
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ُه َو اِلـ�� ُه ُك ِّل �شَ يء يا َم ْن ُه َو خا ِلقُ ُك ِّل �شَ ْيء يا َم ْن ُه َو
�صا ِن ُع ُك ِّل �شَ ْيء يا َم ْن ُه َو َق ْب َل ُك ِّل �شَ ْيء يا َم ْن ُه َو َب ْع َد
ُك ِّل �شَ ْيء يا َم ْن ُه َو َف ْوقَ ُك ِّل �شَ ْيء يا َم ْن ُه َو عا ِل ٌم ب ُِك ِّل
��يء يا َم ْن ُه َو َي ْبقى
��يء يا َم ْن ُه َو قا ِد ٌر َعلى ُك ِّل �شَ ْ
�شَ ْ
َو َيفْنى ُك ُّل �شَ ْيء (� )17أَل ّلـ�� ُه َّم ِا ّني �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا
ّ��ن يا ُم َب ِّي ُن يا ُم َه ِّونُ يا
ِ��ن يا ُم َه ْيمِ ُن يا ُم َك ِّونُ يا ُم َل ِق ُ
ُم ْ�ؤم ُ
ُم َم ِّك ُن يا ُم َز ِّي ُن يا ُم ْعل ُِن يا ُم َق�سِّ ُم ()18يا َم ْن ُه َو فى ُملْكِ ِه
ُمقي ٌم يا َم ْن ُه َو في ُ�س�� ْلطا ِن ِه قَدي�� ٌم يا َم ْن ُهو في َجال ِل ِه
َعظي ٌم يا َم ْن ُه َو َعلى عِ با ِد ِه َرحي ٌم يا َم ْن ُه َو ب ُِك ِّل �شَ ْيء
َعلي ٌم يا َم ْن ُه َو ِب َم ْن َع�صا ُه َحلي�� ٌم يا َم ْن ُه َو ِب َم ْن َرجا ُه
َكري�� ٌم يا َم ْن ُه َو في ُ�ص ْن ِع ِه َحكي ٌم يا َم ْن ُه َو في حِ ْك َم ِت ِه
طيف يا َم ْن ُه َو في ُل ْط ِف ِه قَدي ٌم ( )19يا َم ْن ال ُي ْرجى �إ ّال
َل ٌ
ف َْ�ض ُل ُه يا َم ْن ال ُي ْ َ�س�أ ُل �إ ّال َع ْف ُو ُه يا َم ْن ال ُي ْن َظ ُر �إ ّال ِب ُّر ُه يا َم ْن
ال ُي ُ
��دو ُم �إ ّال ُم ْل ُك ُه يا َم ْن ال
خ��اف �إ ّال َع ْد ُل ُه يا َم ْن ال َي ُ
105

لزيارة املوقع �إ�ضغط هنا

ُ�س ْلطانَ �إ ّال ُ�س ْلطا ُن ُه يا َم ْن َو�سِ َع ْت ُك َّل �شَ ْيء َر ْح َم ُت ُه يا َم ْن
َ�س َبق َْت َر ْح َم ُت ُه َغ َ�ض َب ُه يا َم ْن َ�أ َ
حاط ب ُِك ِّل �شَ ْيء عِ ْل ُم ُه يا
َم ْن َل ْي َ�س �أَ َح ٌد ِم ْث َل ُه ( )20يا فار َِج ا ْل َه ِّم يا كا�شِ َف ا ْلغ َِّم يا
غافِ�� َر َّ
الذنْ ِب يا قاب َِل ال َّت ْو ِب ي��ا خال َِق ا ْل َخ ْلقِ يا �صادِقَ
ا ْل َو ْعدِ يا ُموف َِى ا ْل َع ْهدِ يا عال َِم ال�سِّ ِّر يا فال َِق ا ْل َح ِّب يا رازِقَ
ا َْال ِنام (� )21أَل ّلـ ُه َّم ِا ّني �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا َعل ُِّي يا َوف ُِّي يا
ِ��ي يا َمل ُِّي يا َحف ُِّي يا َر ِ�ض ُّي يا َزكِ ُّي يا َبدِ ُّي يا َقو ُِّي يا
َغن ُّ
َول ُِّي ( )22يا َم ْن �أَ ْظ َه َر ا ْل َج َ
َبيح يا َم ْن
ميل يا َم ْن َ�س َت َر ا ْلق َ
ظيم ا ْل َع ْف ِو
َل ْم ُي�ؤاخِ ْذ بِا ْل َجري َر ِة يا َم ْن َل ْم َي ْهت ِِك ال�سِّ ْت َر يا َع َ
��ن ال َّتجا ُو ِز يا وا�سِ �� َع ا ْل َم ْغ ِف َر ِة يا با�سِ َ
��ط ا ْل َي َد ْي ِن
يا َح َ�س َ
بِال َّر ْح َم ِة يا �صاحِ َب ُك ِّل نَ ْجوى يا ُم ْن َتهى ُك ِّل �شَ ْ
��كوى
ال�س��ا ِب َغ ِة يا َذا ال َّر ْح َم ِة الْوا�سِ َع ِة يا َذا
( )23يا َذا ال ِّن ْع َم ِة ّ
ال�سا ِب َق ِة يا َذا الْحِ ْك َم ِة ا ْلبا ِل َغ ِة يا َذا ا ْلق ُْد َر ِة ا ْلكا ِم َل ِة يا
ا ْلمِ َّن ِة ّ
َذا ا ْل ُح َّج ِة الْقاطِ َع ِة يا َذا ا ْل َكرا َم ِة ّ
الدا ِئ َم ِة
الظاهِ َر ِة يا َذا ا ْل ِع َّز ِة ّ
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يا َذا ا ْل ُق َّو ِة ا ْل َمتي َن�� ِة يا َذا ا ْل َع َظ َم ِة ا ْل َمني َع ِة ( )24يا َبدي َع
ماوات يا جاعِ َل ُّ
رات يا ُم َ
مات يا راحِ َم ا ْل َع َب ِ
الظ ُل ِ
ال�س ِ
قيل
َّ
رات يا ُم ْحي َِي ا َْال ْم ِ
َرات يا �س��ا ِت َر ا ْل َع ْو ِ
ا ْل َعث ِ
وات يا ُم ْنز َِل
االيات يا ُم َ�ض ِّع َف ا ْل َح َ�س ِ
ِ
ال�س ِّي ِ
ديد
ئات يا �شَ َ
نات يا ماحِ َي َّ
ال َّنق ِ
ِمات (َ )25ال ّلـ ُه َّم ِا ّنى �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا ُم َ�ص ِّو ُر يا
ُمق َِّد ُر يا ُم َد ِّب ُر يا ُم َط ِّه ُر يا ُم َن ِّو ُر يا ُم َي�سِّ ُر يا ُم َب ِّ�ش ُر يا ُم ْنذِ ُر يا
ال�ش ْه ِر
رام يا َر َّب َّ
ُمق َِّد ُم يا ُم�ؤَ ِّخ ُر ()26يا َر َّب ا ْل َب ْي ِت ا ْل َح ِ
قام يا َر َّب
رام يا َر َّب ال ُّرك ِْن َوا ْل َم ِ
رام يا َر َّب ا ْل َب َلدِ ا ْل َح ِ
ا ْل َح ِ
رام يا َر َّب الْحِ ِّل
رام يا َر َّب ا ْل َم ْ�س��جِ دِ ا ْل َح ِ
ا ْل َم ْ�ش َع ِر ا ْل َح ِ
رام يا َر َّب ال ُّنو ِر َو َّ
الم يا
الظ ِ
َوا ْل َح ِ
ال�س ِ
الم يا َر َّب ال َّتحِ َّي ِة َو َّ
مين يا �أَ ْع َد َل
َر َّب ا ْلق ُْد َر ِة فِي ا َْال ِنام ()27يا �أَ ْح َك َم الْحاكِ َ
ِقين يا �أَ ْط َه َر ّ
رين يا �أَ ْح َ�س َن
الطاهِ َ
ال�صاد َ
ا ْلعاد َ
ِلين يا �أَ ْ�ص َدقَ ّ
ِعين يا
ال�سام َ
ِقين يا �أَ ْ�س�� َر َع الْحا�سِ َ
ا ْلخال َ
بين يا َ�أ ْ�س�� َم َع ّ
مين
ِعين يا َ�أ ْك َر َم ا َْال ْك َر َ
رين يا �أَ�شْ �� َف َع ال�شّ ��اف َ
�أَ ْب َ�ص َرال ّناظِ َ
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()28يا عِ ما َد َم ْن ال عِ ما َد َل ُه يا َ�س�� َن َد َم ْن ال َ�س َن َد َل ُه يا
ياث َم ْن ال
ُذ ْخ َر َم ْن ال ُذ ْخ َر َل ُه يا حِ ْر َز َم ْن ال حِ ْر َز َل ُه يا غِ َ
عين
غِ َ
ياث َل ُه يا ف َْخ َر َم ْن ال ف َْخ َر َل ُه يا عِ َّز َم ْن ال عِ َّز َل ُه يا ُم َ
ني�س َل ُه يا �أَمانَ َم ْن ال
َم ْن ال ُم َ
ني���س َم ْن ال �أَ َ
عين َل ُه يا �أَ َ
�أَمانَ َل ُه (� )29أَل ّلـ�� ُه َّم ِا ّنى �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا ِ
عا�ص ُم يا
قائ ُِم يا دائ ُِم يا راحِ ُم يا �سال ُِم يا حاكِ ُم يا عال ُِم يا قا�سِ ُم يا
قاب ُِ�ض يا با�سِ ُط ()30يا ِ
عا�ص َم َم ِن ْا�س َت ْع َ�ص َم ُه يا راحِ َم َم ِن
ْا�س َت ْر َح َم ُه يا غا ِف َر َم ِن ْا�س َت ْغ َف َر ُه يا ِ
نا�ص َر َم ِن ْا�س َت ْن َ�ص َر ُه يا
حاف َِظ َم ِن ْا�س َت ْحف ََظ ُه يا ُم ْك ِر َم َم ِن ْا�س َت ْك َر َم ُه يا ُم ْر�شِ َد َم ِن
عين َم ِن ْا�س َتعانَ ُه يا
ْا�س َت ْر�شَ َد ُه يا َ�ص َ
ريخ َم ِن ْا�س َت ْ�ص َر َخ ُه يا ُم َ
غيث َم ِن ْا�س�� َتغا َث ُه ( )31يا َعزيزاً ال ُي�ضا ٌم يا َلطيفاً ال
ُم َ
وت يا
ُوت يا َح ّياً ال َي ُم ُ
ُيرا ُم يا َق ُّيوماً ال َينا ُم يا دائِماً ال َيف ُ
َملِكاً ال َي ُز ُول يا باقِياً ال َيفْنى يا عالِماً ال َي ْج َه ُل يا َ�ص َمداً
ال ُي ْط َع ُم يا َق ِو ّياً ال َي ْ�ض ُع ُف (َ )32ال ّلـ�� ُه َّم ِا ّني �أَ ْ�س���أَ ُل َك
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ب ِْا�س��مِ َك يا �أَ َح ُد يا واحِ ُد يا �ش��اهِ ُد يا ماجِ ُد يا حام ُِد يا
را�شِ ُد يا باعِ ُث يا وار ُِث يا �ضا ُّر يا نا ِف ُع ()33يا �أَ ْع َظ َم م ِْن
ُك ِّل َعظيم يا �أَ ْك َر َم م ِْن ُك ِّل َكريم يا �أَ ْر َح َم م ِْن ُك ِّل َرحيم
يا �أَ ْع َل َم م ِْن ُك ِّل َعليم يا �أَ ْح َك َم م ِْن ُك ِّل َحكيم يا �أَق َْد َم م ِْن
ُك ِّل قَديم يا �أَ ْك َب َر م ِْن ُك ِّل َكبير يا �أَ ْل َط َف م ِْن ُك ِّل َلطيف
ريم
يا �أَ َج َّل مِن ُك ِّل َجليل يا �أَ َع َّز م ِْن ُك ِّل َعزيز ( )34يا َك َ
َديم ا ْلف َْ�ض ِل يا
َّ
ال�صف ِ
ظيم ا ْل َم ِّن يا َكثي َر ا ْل َخ ْي ِر يا ق َ
ْ��ح يا َع َ
ال�ص ْن ِع يا ُم َن ِف َّ�س ا ْل َك ْر ِب يا كا�شِ َف
دائ َِم ال ُّل ْط ِف يا َل َ
طيف ُّ
ال�ض ِّر يا مال َِك ا ْل ُم ْل ِك يا ِ
قا�ض َي ا ْل َح ِّق ( )35يا َم ْن ُه َو فى
ُّ
َع ْهدِ ِه َوف ٌِّي يا َم ْن ُه َو في َوفا ِئ ِه َقو ٌِّي يا َم ْن ُه َو في ُق َّو ِت ِه َعل ٌِّي
طيف يا َم ْن
َريب يا َم ْن ُه َو في ُق ْر ِب ِه َل ٌ
يا َم ْن ُه َو في ُع ُل ِّو ِه ق ٌ
ريف يا َم ْن ُه َو فى �شَ َر ِف ِه َعزي ٌز يا َم ْن ُه َو في
ُه َو فى ُل ْط ِف ِه �شَ ٌ
جيد يا َم ْن ُه َو في َم ْجدِ ِه
عِ ِّز ِه َعظي ٌم يا َم ْن ُه َو في َع َظ َم ِت ِه َم ٌ
ميد (� )36أَل ّلـ�� ُه َّم ِا ّني َ�أ ْ�س���أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا كافي يا
َح ٌ
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�ش��افي يا وافي يا ُمعافي يا هادي ي��ا داعي يا قا�ضي يا
را�ضي يا عالي يا باقي ( )37يا َم ْن ُك ُّل �شَ ْيء ِ
خا�ض ٌع َل ُه
يا َم ْن ُك ُّل �شَ ْيء خا�شِ ٌع َل ُه يا َم ْن ُك ُّل �شَ ْيء كائ ٌِن َل ُه يا َم ْن
نيب ِا َل ْي ِه يا َم ْن
��يء َم ْو ُجو ٌد ِب ِه يا َم ْن ُك ُّل �شَ ْيء ُم ٌ
ُك ُّل �شَ ْ
ُك ُّل �شَ ْيء خائ ٌِف ِم ْن ُه يا َم ْن ُك ُّل �شَ ْيء قا ِئ ٌم ِب ِه يا َم ْن ُك ُّل
�شَ ْيء �صا ِئ ٌر ِا َل ْي ِه يا َم ْن ُك ُّل �شَ ْيء ُي َ�س ِّب ُح ب َِح ْمدِ ِه يا َم ْن ُك ُّل
�شَ ْيء هال ٌِك �إ ّال َو ْج َه ُه ( )38يا َم ْن ال َم َف َّر �إ ّال ِا َل ْي ِه يا َم ْن
ال َمفْ�� َز َع �إ ّال ِا َل ْي ِه يا َم ْن ال َم ْق َ�ص َد �إ ّال ِا َل ْي ِه يا َم ْن ال َم ْنجا
ِم ْن ُه �إ ّال ِا َل ْي ِه يا َم ْن ال ُي ْر َغ ُب �إ ّال ِا َل ْي ِه يا َم ْن ال َح ْو َل َوال ُق َّو َة
�إ ّال ِب ِه يا َم ْن ال ُي ْ�س َتعانُ �إ ّال ِب ِه يا َم ْن ال ُي َت َو َّك ُل �إ ّال َع َل ْي ِه يا
��ن ال ُي ْرجى �إ ّال ُه َو يا َم ْن ال ُي ْع َب ُد �إ ّال هو ( )39يا َخ ْي َر
َم ْ
وبين يا َخ ْي َر
وبين يا َخ ْي َر ا ْل َم ْط ُل َ
وبين يا َخ ْي َر ا ْل َم ْر ُغ َ
ا ْل َم ْر ُه َ
ورين يا
ودين يا َخ ْي َر ا ْل َم ْذ ُك َ
ؤولين يا َخ ْي َر ا ْل َم ْق ُ�ص َ
ا ْل َم ْ�س��� َ
وبين يا َخ ْي َر ا ْل َم ْد ُع ّو َين يا
مح ُب َ
َخ ْي َر ا ْل َم ْ�ش ُك َ
ورين يا َخ ْي َر ا َْل ْ
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ِ�سين (� )40أَل ّلـ ُه َّم ِا ّني �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا
َخ ْي َر ا ْل ُم ْ�س َت ْ�أن َ
غا ِف ُر يا �سا ِت ُر يا قا ِد ُر يا قاهِ ُر يا فاطِ ُر يا كا�سِ ُر يا جا ِب ُر يا ذاكِ ُر
يا ناظِ ُر يا ِ
نا�ص ُر ( )41يا َم ْن َخ َل َق ف ََ�س ّوى يا َم ْن ق ََّد َر َف َهدى
يا َم ْن َي ْك�شِ ُف ا ْل َب ْلوى يا َم ْن َي ْ�س َم ُع ال َّن ْجوى يا َم ْن ُي ْنق ُِذ
ا ْلغ َْرقى يا َم ْن ُي ْنجِ ي ا ْل َه ْلكى يا َم ْن َي ْ�شفِي ا ْل َم ْر�ضى يا
م��ات َو َا ْحيى يا َم ْن َخ َل َق
��ن َ�أ�ضْ َح َك َو َا ْبكى يا َم ْن َ�أ َ
َم ْ
��ن َّ
الذ َك َر َوا ُْالنْثى ( )42ي��ا َم ْن ِفي ا ْل َب ِّر َوا ْل َب ْح ِر
ال َّز ْو َج ْي ِ
َ�سبي ُل ُه يا َم ْن فِي ا ْالفاقِ ايا ُت ُه يا َم ْن فِى ا ْال ِ
يات ُب ْرها ُن ُه يا
َم ْن فِي ا ْل َم ِ
مات ُق ْد َر ُت ُه يا َم ْن فِي ا ْل ُق ُبو ِر عِ ْب َر ُت ُه يا َم ْن فِي
�ساب َه ْي َب ُت ُه يا َم ْن فِي ا ْلميزانِ
ا ْلقِيا َم ِة ُم ْل ُك ُه يا َم ْن فِي الْحِ ِ
قَ�ضا�ؤُ ُه يا َم ْن فِي ا ْل َج َّن ِة ثَوا ُب ُه يا َم ْن فِي ال ّنا ِر عِ قا ُب ُه ()43
يا َم ْن ِا َل ْي ِه َي ْه َر ُب ا ْلخا ِئفُونَ يا َم ْن ِا َل ْي ِه َي ْف َز ُع ا ْل ُم ْذ ِن ُبونَ يا
َم ْن ِا َل ْي ِه َي ْق ِ�ص ُد ا ْل ُمني ُبونَ يا َم ْن ِا َل ْي ِه َي ْر َغ ُب ال ّزاهِ ُدونَ يا
ريدونَ يا
َم ْن ِا َل ْي ِه َي ْل َج�أُ ا ْل ُم َت َح ِّي ُرونَ يا َم ْن ِب ِه َي ْ�س َت�أْن ُِ�س ا ْل ُم ُ
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َم ْن بِه َي ْف َتخِ ُر ا ُلْمحِ ُّبونَ يا َم ْن فى َع ْف ِو ِه َي ْط َم ُع الْخاطِ ُئونَ يا
َم ْن ِا َل ْي ِه َي ْ�س ُك ُن ا ْل ُمو ِق ُنونَ يا َم ْن َع َل ْي ِه َي َت َو َّك ُل ا ْل ُم َت َو ِّك ُلونَ
بيب يا
بيب يا َط ُ
(� )44أَل ّلـ ُه َّم ِا ّني �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا َح ُ
جيب يا
ثيب يا ُم ُ
هيب يا ُم ُ
�سيب يا ُم ُ
قيب يا َح ُ
َريب يا َر ُ
ق ُ
َخبي ُر يا َب�صي ُر ( )45يا �أَ َق َر َب م ِْن ُك ِّل قَريب يا �أَ َح َّب م ِْن
ُك ِّل َحبيب يا �أَ ْب َ�ص َر م ِْن ُك ِّل َب�صير يا �أَ ْخ َب َر م ِْن ُك ِّل َخبير
يا �أَ�شْ �� َر َف م ِْن ُك ِّل �شَ ريف يا �أَ ْر َف َع م ِْن ُك ِّل َرفيع يا �أَقْوى
ِ��ن ُك ِّل َقو ٍِّي يا �أَغْنى م ِْن ُك ِّل َغن ٍِّي ي��ا �أَ ْج َو َد م ِْن ُك ِّل
م ْ
َجواد يا �أَ ْر َا َف م ِْن ُك ِّل َر�ؤ ُوف ( )46يا غالِباً َغ ْي َر َم ْغ ُلوب
يا �صانِعاً َغ ْي َر َم ْ�ص ُنوع يا خالِقاً َغ ْي َر َم ْخ ُلوق يا مالِكاً َغ ْي َر
َم ْم ُلوك يا قاهِ راً َغ ْي َر َم ْق ُهور يا رافِعاً َغ ْي َر َم ْر ُفوع يا حافِظاً َغ ْي َر
نا�صراً َغ ْي َر َم ْن ُ�صور يا �شاهِ داً َغ ْي َر غائِب يا قَريباً
َم ْحفُوظ يا ِ
َغ ْي َر َبعيد ( )47يا ُنو َر ال ُّنو ِر يا ُم َن ِّو َر ال ُّنو ِر يا خال َِق ال ُّنو ِر يا
ُم َد ِّب َر ال ُّنو ِر يا ُمق َِّد َر ال ُّنو ِر يا ُنو َر ُك ِّل ُنور يا ُنوراً َق ْب َل ُك ِّل ُنور
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يا ُنوراً َب ْع َد ُك ِّل ُنور يا ُنوراً َف ْوقَ ُك ِّل ُنور يا ُنوراً َل ْي َ�س كَمِ ْث ِل ِه
طيف يا َم ْن
ريف يا َم ْن ِف ْع ُل ُه َل ٌ
ُنو ٌر ( )48يا َم ْن َعطا�ؤُ ُه �شَ ٌ
ُل ْط ُف ُه ُمقي ٌم يا َم ْن ا ِْح�س��ا ُن ُه قَدي ٌم يا َم ْن َق ْو ُل ُه َح ٌّق يا َم ْن
َو ْع ُد ُه ِ�ص ْدقٌ يا َم ْن َع ْف ُو ُه ف َْ�ض ٌل يا َم ْن َعذا ُب ُه َع ْد ٌل يا َم ْن
ِذ ْك ُر ُه ُح ْل ٌو يا َم ْن ف َْ�ض ُل ُه َعمي ٌم (� )49أَل ّلـ ُه َّم ِا ّني �أَ ْ�س�أَ ُل َك
ب ِْا�سمِ َك يا ُم َ�س ِّه ُل يا ُمف َِّ�ص ُل يا ُم َب ِّد ُل يا ُم َذ ِّل ُل يا ُم َن ِّز ُل يا
ُم َن ِّو ُل يا ُمف ِْ�ض ُل يا ُم ْجز ُِل يا ُم ْم ُ
هِل يا ُم ْجمِ ُل ( )50يا َم ْن
َيرى َوال ُي��رى يا َم ْن َي ْخ ُلقُ َوال ُي ْخ َلقُ يا َم ْن َي ْهدى َوال
ُي ْهدى يا َم ْن ُي ْحيي َوال ُي ْحيا يا َم ْن َي ْ�س�أَ ُل َوال ُي ْ َ�س�أ ُل يا َم ْن
ُي ْطع ُِم َوال ُي ْط َع ُم يا َم ْن ُيجي ُر َوال ُيجا ُر َع َل ْي ِه يا َم ْن َي ْق�ضى
َوال ُي ْق�ضى َع َل ْي ِه يا َم ْن َي ْح ُك ُم َوال ُي ْح َك ُم َع َل ْي ِه يا َم ْن َل ْم
��د ( )51يا ِن ْع َم
��م ُيو َل ْد َو َل ْم َي ُك ْن َل�� ُه ُكفُواً �أَ َح ٌ
َيل ْ
ِ��د َو َل ْ
�سيب يا ِن ْع َم َّ
َريب يا
قيب يا ِن ْع َم ا ْلق ُ
بيب يا ِن ْع َم ال َّر ُ
الط ُ
ا ْل َح ُ
��م ا ْل َك ُ
فيل يا ِن ْع َم
��جيب يا ِن ْع َم ا ْل َح ُ
ِن ْع َم ا ْل ٌمـ ُ
بيب يا ِن ْع َ
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ا َل ْو ُ
كيل ي��ا ِن ْع َم ا ْل َم ْولى يا ِن ْع َم ال َّن�صي ُر ( )52يا ُ�س�� ُرو َر
بيب
ني�س ا ْل ُم َ
ا ْلعار َ
ريدين يا َح َ
ِفين يا ُم َنى ا ُلْمحِ ّب َين يا �أَ َ
ِبين يا ُق َّر َة َع ْي ِن
ابين يا رازِقَ ا ْل ُم ِق ّل َين يا َرجا َء ا ْل ُم ْذن َ
ال َّت ّو َ
وبين يا ُمفَ�� ِّر ُج َع ِن
ّ���س َع ِ
��ن ا ْل َم ْك ُر َ
ا ْلعاب َ
ِدي��ن يا ُم َن ِف ُ
رين (� )53أَل ّلـ ُه َّم ِا ّني
لين َواالخِ َ
ومين يا اِلـ َه ا َْال َّو َ
ا ْل َم ْغ ُم َ
�أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا َر َّبنا يا اِل َهنا يا َ�س ِّي َدنا يا َم ْوالنا يا ِ
نا�ص َرنا
يا حاف َِظنا يا َدلي َلنا يا ُمعي َننا يا َحبي َبنا يا َطبي َبنا ( )54يا
يقين َوا َْال ْخيا ِر يا َر َّب
ال�ص ّد َ
َر َّب ال َّنب ّي َين َوا َْال ْبرا ِر يا َر َّب ِّ
وب
ال�صغا ِر َوالْكِ با ِر ي��ا َر َّب ا ْل ُح ُب ِ
ا ْل َج َّن ِة َوال ّنا ِر ي��ا َر َّب ِّ
ال�صحارى َوا ْلقِفا ِر
َوا ِّلثما ِر يا َر َّب ا َْالنْها ِر َوا َْال�شْ جا ِر يا َر َّب َّ
��ل َوال َّنها ِر يا َر َّب
ي��ا َر َّب ا ْل َبراري َوا ْلبِح��ا ِر يا َر َّب ال َّل ْي ِ
ا ِْال ْعالنِ َوا ِْال ْ�سرا ِر ( )55يا َم ْن نَف ََذ في ُك ِّل �شَ ْيء �أَ ْم ُر ُه يا
َم ْن َلحِ َق ب ُِك ِّل �شَ ْيء عِ ْل ُم ُه يا َم ْن َب َلغ َْت اِلى ُك ِّل �شَ ْيء
ُق ْد َر ُت ُه يا َم ْن ال ُت ْح ِ�صى ا ْلعِبا ُد ِن َع َم ُه يا َم ْن ال َت ْب ُلغُ ا ْل َخال ِئقُ
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��ن ال ُت ْدر ُِك ا َْالفْها ُم َجال َل�� ُه يا َم ْن ال َت ُ
�شُ ْ
نال
��ك َر ُه يا َم ْ
ا َْال ْوها ُم ُك ْن َه ُه يا َم ِن ا ْل َع َظ َم ُة َوالْكِ ْبرِيا ُء رِدا�ؤُ ُه يا َم ْن ال َت ُر ُّد
ا ْلعِبا ُد قَ�ضا َء ُه يا َم ْن ال ُم ْل َك �إ ّال ُم ْل ُك ُه يا َم ْن ال َعطا َء �إ ّال
فات
ال�ص ُ
َعطا�ؤُ ُه ( )56يا َم ْن َل ُه ا ْل َمث َُل ا َْال ْعلى يا َم ْن َل ُه ِّ
ا ْل ُع ْليا يا َم ْن َل ُه ا ْالخِ َر ُة َوا ُْالولى يا َم ْن َل ُه ا ْل َج َّن ُة ا ْل َماْوى يا
االيات ا ْل ُك ْبرى يا َم ْن َل ُه ا َْال ْ�سما ُء ا ْل ُح ْ�سنى يا َم ْن
َم ْن َل ُه ُ
َل ُه ا ْل ُح ْك ُم َوا ْلقَ�ضا ُء يا َم ْن َل�� ُه ا ْل َهوا ُء َوا ْلفَ�ضا ُء يا َم ْن َل ُه
ماوات ا ْل ُعلى (� )57أَل ّلـ ُه َّم
ال�س ُ
ا ْل َع ْر ُ�ش َوال َثّرى يا َم ْن َل ُه َّ
ِا ّني �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا َع ُف ُّو يا َغفُو ُر يا َ�ص ُبو ُر يا �شَ ُكو ُر يا
ؤوف يا َع ُط ُ
َر� ُ
و�س
وف يا َم ْ�س��� ُؤول يا َو ُدو ُد يا ُ�س ُّب ُوح يا ُق ُّد ُ
ال�سما ِء َع َظ َم ُت ُه يا َم ْن فِي ا َْال ْر ِ�ض �آيا ُت ُه يا
( )58يا َم ْن فِي َّ
َم ْن في ُك ِّل �شَ ْيء َدال ِئ ُل ُه يا َم ْن فِي ا ْلبِحا ِر َعجا ِئ ُب ُه يا َم ْن
عيد ُه يا َم ْن ِا َل ْي ِه
فِي ا ْلجِ بالِ َخزا ِئ ُن ُه يا َم ْن َي ْب َد�أُ ا ْل َخ ْل َق ث َُّم ُي ُ
َي ْرجِ ـ ُع ا َْال ْم ُر ُك ُّل ُه يا َم ْن �أَ ْظ َه َر فى ُك ِّل �شَ ْيء ُل ْط َف ُه يا َم ْن
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��يء َخ ْل َق ُه يا َم ْن َت َ�ص َّر َف فِي ا ْل َخال ِئقِ
�أَ ْح َ�س َ
��ن ُك َّل �شَ ْ
بيب َم ْن ال
بيب َل ُه يا َط َ
بيب َم ْن ال َح َ
ُق ْد َر ُت ُه ( )59يا َح َ
��فيق َم ْن ال
جيب َل ُه يا �شَ َ
جيب َم ْن ال ُم َ
بي��ب َل ُه يا ُم َ
َط َ
غيث
غيث َمن ال ُم َ
فيق َل ُه يا ُم َ
فيق َم ْن ال َر َ
فيق َل ُه يا َر َ
�شَ َ
ليل َم ْن ال َد َ
َل ُه يا َد َ
ني���س َل ُه يا
ني���س َم ْن ال �أَ َ
ليل َل ُه يا �أَ َ
راحِ َم َم ْن ال راحِ َم َل ُه يا �صاحِ َب َم ْن ال �صاحِ َب َل ُه ()60
يا كاف َِي َم ِن ْا�س َت ْكفا ُه يا هاد َِي َم ِن ْا�س َت ْهدا ُه يا كالِى َء َم ِن
ْا�س َت ْكال ُه يا راعِ َي َم ِن ْا�س َت ْرعا ُه يا �شاف َِي َم ِن ْا�س َت ْ�شفا ُه يا
ِ
قا�ض َي َم ِن ْا�س َت ْق�ضا ُه يا ُم ْغن َِي َم ِن ْا�س َت ْغنا ُه يا ُموف َِي َم ِن
ْا�س َت ْوفا ُه يا ُم َق ِّو َي َم ِن ْا�س َت ْقوا ُه يا َول َِّي َم ِن ْا�س َت ْوال ُه ()61
�أَل ّلـ�� ُه َّم ِا ّني َ�أ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا خا ِلقُ يا راز ُِق يا ناطِ قُ يا
�صاد ُِق يا فا ِلقُ يا فار ُِق يا فا ِتقُ يا را ِتقُ يا �سا ِبقُ يا �سا ِمقُ
( )62يا َم ْن ُي َق ِّل ُب ال َّل ْي َل َوال َّنها َر يا َم ْن َج َع َل ُّ
الظ ُل ِ
مات
َوا َْالنْوا َر يا َم ْن َخ َل َق ِّ
ال�ش ْم َ�س
الظ َّل َوا ْل َح ُرو َر يا َم ْن َ�س َّخ َر َّ
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��ن َخ َل َق ا ْل َم ْو َت
َوا ْل َق َم�� َر يا َم ْن ق ََّد َر ا ْل َخ ْي َر َو َّ
ال�ش�� َّر يا َم ْ
َوا ْل َحيا َة يا َم ْن َل ُه ا ْل َخ ْلقُ َوا َْال ْم ُر يا َم ْن َل ْم َي َّتخِ ْذ �صاحِ َب ًة
َوال َو َلداً يا َم ْن َل ْي َ�س َل ُه �شَ ٌ
ريك فِى ا ْل ُم ْل ِك يا َم ْن َل ْم َي ُك ْن
َل ُه َول ٌِّي م َِن ُّ
ريدين يا َم ْن
الذ ِّل ( )63يا َم ْن َي ْع َل ُم ُمرا َد ا ْل ُم َ
نين يا َم ْن
نين الْواهِ َ
ِتين يا َم ْن َي ْ�س َم ُع �أَ َ
ال�صام َ
َي ْع َل ُم �ضَ مي َر ّ
ِلين يا َم ْن
ال�سائ َ
َيرى ُبكا َء ا ْلخائ َ
ِفين يا َم ْن َي ْمل ُِك َحوائ َِج ّ
دين يا
ِبين يا َم ْن ال ُي ْ�صل ُِح َع َم َل ا ْل ُم ْف�سِ َ
َي ْق َب ُل ُع ْذ َر ال ّتائ َ
وب
نين يا َم ْن ال َي ْب ُع ُد َع ْن ُق ُل ِ
َم ْن ال ُي�ضي ُع �أَ ْج َر ا ْل ٌمـ ْح�سِ َ
ودين ( )64يا دائ َِم ا ْل َبقا ِء يا �سا ِم َع
ِفين يا �أَ ْج َو َد ا َْال ْج َ
ا ْلعار َ
ال�سما ِء يا
ُّ
الدعا ِء يا وا�سِ َع ا ْل َعطا ِء يا غا ِف َر ا ْل َخطا ِء يا َبدي َع َّ
��ن ا ْل َبال ِء يا َج َ
ال�س��نا ِء يا َكثي َر
َح َ�س َ
ميل ال َثّنا ِء يا ق َ
َديم َّ
ريف ا ْل َجزا ِء (� )65أَل ّلـ ُه َّم ِا ّني �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك
ا ْل َوفا ِء يا �شَ َ
يا َ�س�� ّتا ُر يا َغفّا ُر يا َق ّها ُر يا َج ّبا ُر يا َ�ص ّبا ُر يا با ُّر يا ُم ْختا ُر يا
تاح ( )66يا َم ْن َخ َلقَني َو َ�س ّواني يا َم ْن
َف ّت ُاح يا نَف ُّاح يا ُم ْر ُ
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َر َزقَن��ي َو َر ّباني يا َم ْن َ�أ ْط َع َمني َو َ�س��قاني يا َم ْن َق َّر َبني َو
�أَ ْدناني يا َم ْن َع َ�ص َمني َو َكفاني يا َم ْن َحف َِظني َو َكالني يا
َم ْن �أَ َع َّزني َو َ�أغْناني يا َم ْن َو َّفقَني َو َهداني يا َم ْن �آنَ َ�سني
َو�أَ َوان��ي يا َم ْن �أَما َتني َو�أَ ْحياني ( )67يا َم ْن ُيحِ ُّق ا ْل َح َّق
ب َِكلِما ِت ِه يا َم ْن َي ْق َب ُل ال َّت ْو َب َة َع ْن عِ با ِد ِه يا َم ْن َي ُح ُول َب ْي َن
ال�شفا َع ُة �إ ّال ِب ِا ْذ ِن ِه يا َم ْن ُه َو �أَ ْع َل ُم
ا ْل َم ْر ِء َو َق ْل ِب ِه يا َم ْن ال َت ْن َف ُع َّ
ِب َم ْن �ضَ َّل َع ْن َ�سبي ِل ِه يا َم ْن ال ُم َع ِق َّب ل ُِح ْكمِ ِه يا َم ْن ال
ماوات
ال�س ُ
را َّد ِلقَ�ضا ِئ ِه يا َم ِن انْقا َد ُك ُّل �شَ ْيء َِال ْم ِر ِه يا َم ِن َّ
َم ْط ِو ّي ٌات ِب َيمي ِن ِه يا َم ْن ُي ْر�سِ ُ
ياح ُب ْ�ش��راً َب ْي َن َي َد ْي
��ل ال ِّر َ
َر ْح َم ِت ِه ( )68يا َم ْن َج َع َ
��ل ا َْال ْر َ�ض مِهاداً يا َم ْن َج َع َل
ا ْلجِ َ
ال�ش ْم َ�س �سِ راجاً يا َم ْن َج َع َل
بال �أَ ْوتاداً يا َم ْن َج َع َل َّ
ا ْل َق َم َر ُنوراً يا َم ْن َج َع َل ال َّل ْي َل لِبا�س��اً يا َم ْن َج َع َل ال َّنها َر
ال�سم�آ َء بِنا ًء
َمعا�شاً يا َم ْن َج َع َل ال َّن ْو َم ُ�سباتاً يا َم ْن َج َع َل َّ
يا َم ْن َج َع َل ا َْال�شْ ��يا َء َ�أ ْزواجاً يا َم ْن َج َع َل ال ّنا َر م ِْر�صاداً
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(� )69أَل ّلـ�� ُه َّم ِا ّني َ�أ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا َ�سمي ُع يا �شَ في ُع يا
َرفي ُع يا َمني ُع يا َ�س��ري ُع يا َبدي ُع يا َكبي ُر يا قَدي ُر يا َخبي ُر يا
ُمجي ُر ( )70يا َح ّياً َق ْب َل ُك ِّل َح ٍّي يا َح ّياً َب ْع َد ُك ِّل َح ٍّي يا
���س كَمِ ْث ِل ِه َح ٌّي يا َح ُّي ا َّلذي ال ُي�شار ُِك ُه
َح ُّي ا َّلذي َل ْي َ
��ي يا َح ُّي ا َّلذى
��ي ا َّلذى ال َي ْح ُ
تاج اِلى َح ٍّ
َح ٌّي يا َح ُّ
ميت ُك َّل َح ٍّي يا َح ُّي ا َّلذى َي ْر ُز ُق ُك َّل َح ٍّي يا َح ّياً َل ْم
ُي ُ
َير ِِث ا ْل َحيا َة م ِْن َح ٍّي يا َح ُّي ا َّلذى ُي ْحيِي ا ْل َم ْوتى يا َح ُّي
يا َق ُّيو ُم ال َت�أخُ ُذ ُه �سِ �� َن ٌة َوال َن�� ْو ٌم ( )71يا َم ْن َل ُه ِذ ْك ٌر ال
ُي ْن�سى يا َم ْن َل ُه ُنو ٌر ال ُي ْطفى يا َم ْن َل ُه ِن َع ٌم ال ُت َع ُّد يا َم ْن َل ُه
ُم ْل ٌك ال َي ُز ُول يا َم ْن َل ُه ثَنا ٌء ال ُي ْح�صى يا َم ْن َل ُه َج ٌ
الل ال
ُي َك َّي ُف يا َم ْن َل ُه َك ٌ
مال ال ُي ْد َر ُك يا َم ْن َل ُه قَ�ضا ٌء ال ُي َر ُّد يا
وت ال ُت َغ َّي ُر ()72يا
فات ال ُت َب َّد ُل يا َم ْن َل ُه ُن ُع ٌ
��ن َل ُه ِ�ص ٌ
َم ْ
الد ِين يا غا َي َة ّ
ِبين يا َظ ْه َر
مين يا مال َِك َي ْو ِم ّ
الطال َ
َر َّب ا ْلعا َل َ
ِرين يا َم ْن
ال�صاب َ
جين يا ُم ْدر َِك ا ْلهار َ
ال ّال َ
ِبين يا َم ْن ُيحِ ُّب ّ
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رين يا َم ْن ُيحِ ُّب
��ب ا ْل ُم َت َط ِّه َ
��ب ال َّت ّو َ
ابين يا َم ْن ُيحِ ُّ
ُيحِ ُّ
دين (َ )73ال ّلـ ُه َّم ِا ّني
نين يا َم ْن ُه َو �أَ ْع َل ُم بِا ْل ُم ْه َت َ
مح�سِ َ
ا ُْل ْ
�أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا �شَ فيقُ يا َرفيقُ يا َح ُ
فيظ يا ُم ُ
حيط يا
عيد ()74يا
قيت يا ُم ُ
غيث يا ُم ِع ُّز يا ُمذِ ُّل يا ُم ْبدِ ُئ يا ُم ُ
ُم ُ
َم ْن ُه َو �أَ َح ٌد بِال ِ�ض ٍّد يا َم ْن ُه َو ف َْر ٌد بِال ن ٍِّد يا َم ْن ُه َو َ�ص َم ٌد
بِال َع ْي��ب يا َم ْن ُه َو ِو ْت ٌر بِال َك ْيف ي��ا َم ْن ُه َو قا�ض بِال
َح ْيف يا َم ْن ُه َو َر ٌّب بِال َوزير يا َم ْن ُه َو َعزي ٌز بِال ُذ ٍّل يا َم ْن
��ن ُه َو َمل ٌِك بِال َع�� ْزل يا َم ْن ُه َو
ُه�� َو َغن ٌِّي بِال َف ْقر يا َم ْ
رين يا
َم ْو ُ�ص ٌ
وف بِال �شَ بيه ( )75يا َم ْن ِذ ْك ُر ُه �شَ َر ٌف ل ِّلذاكِ َ
ِدين يا
رين يا َم ْن َح ْم ُد ُه عِ ٌّز ِل ْلحام َ
َم ْن �شُ ْك ُر ُه َف ْو ٌز ِلل�شّ اكِ َ
ِبين يا
وح ل ِّلطال َ
َم ْن طا َع ُت ُه نَجا ٌة ِل ْل ُم َ
طيعين يا َم ْن با ُب ُه َم ْف ُت ٌ
َم ْن َ�سبي ُل ُه ِ
رين يا
نيبين يا َم ْن �آيا ُت ُه ُب ْرهانٌ لِل ّناظِ َ
وا�ض ٌح ِل ْل ُم َ
ِعين
قي��ن يا َم ْن ِر ْز ُق ُه ُع ُمو ٌم ل ِّلطائ َ
َم ْن كِ تا ُب ُه َتذْكِ َر ٌة ِل ْل ُم َّت َ
نين ( )76يا
مح�سِ َ
َوا ْل َ
عا�صين يا َم ْن َر ْح َم ُت ُه ق ٌ
َريب م َِن ا ْل ْ
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َم ْن َتبا َر َك ْا�س ُم ُه يا َم ْن َتعالى َج ُّد ُه يا َم ْن ال اِلـ َه َغ ْي ُر ُه يا
َم ْن َج َّل ثَنا�ؤُ ُه يا َم ْن َتق ََّد َ�س َ َ
ت �أ ْ�سما�ؤُ ُه يا َم ْن َي ُدو ُم َبقا�ؤُ ُه يا
َم ِن ا ْل َع َظ َم ُة َبها�ؤُ ُه يا َم ِن الْكِ ْبرِيا ُء رِدا�ؤُ ُه يا َم ْن ال ُت ْح�صى
اال�ؤُ ُه يا َم ْن ال ُت َع ُّد نَ ْعما�ؤُ ُه (� )77أَل ّلـ�� ُه َّم ِا ّني َ�أ ْ�س���أَ ُل َك
كين يا
تين يا َم ُ
بين يا َم ُ
مين ي��ا ُم ُ
عين يا �أَ ُ
ب ِْا�س��مِ َك يا ُم ُ
هيد ( )78يا َذا
ديد يا �شَ ُ
جيد يا �شَ ُ
ميد يا َم ُ
�ش��يد يا َح ُ
َر ُ
ال�سديدِ يا َذا ا ْل ِف ْع ِل ال َّر�شيدِ
ا ْل َع ْر ِ�ش ا َلْمجيدِ يا َذا ا ْل َق ْولِ َّ
ال�شديدِ يا َذا ا ْل َو ْعدِ َوا ْل َوعيدِ يا َم ْن ُه َو ا ْل َول ُِّي
يا َذا ا ْل َب ْط ِ�ش َّ
َريب َغ ْي ُر َبعيد
ميد يا َم ْن ُه َو َف ّع ٌال لِما ُي ُ
ا ْل َح ُ
ريد يا َم ْن ُه َو ق ٌ
هيد يا َم ْن ُه َو َل ْي َ�س ب َِظ ّالم
��يء �شَ ٌ
يا َم ْن ُه َو َعلى ُك ِّل �شَ ْ
ِل ْل َعبيدِ ( )79يا َم ْن ال �شَ َ
ريك َل ُه َوال َوزي َر يا َم ْن ال �شَ بي َه
���س َوا ْل َق َم ِر ا ْل ُمني ِر يا ُم ْغن َِي
َل�� ُه َوال نَظي َر يا خال َِق َّ
ال�ش ْم ِ
ال�ش ْي ِخ
ال�صغي ِر يا راحِ َم َّ
ا ْلبائ ِ
ِ���س ا ْلفَقي ِر يا رازِقَ ا ْل ِّطف ِْل َّ
ا ْل َكبي�� ِر يا جابِ�� َر ا ْل َع ْظ ِم ا ْل َك�س��ي ِر يا عِ ْ�ص َم�� َة ا ْلخ�آئ ِِف
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ا ْل ُم ْ�س َتجي ِر يا َم ْن ُه َو ِبعِبا ِد ِه َخبي ٌر َب�صي ٌر يا َم ْن ُه َو َعلى ُك ِّل
�شَ ْيء قَدي ٌر ( )80يا َذا ا ْل ُجو ِد َوال ِّن َع ِم يا َذا ا ْلف َْ�ض ِل َوا ْل َك َر ِم
يا خال َِق ال َّل ْو ِح َوا ْل َق َل ِم يا بار َِئ َّ
��م يا َذا ا ْل َب ْ�أ ِ�س
الذ ِّر َوال َّن َ�س ِ
ال�ض ِّر َوا َْال َل ِم يا
َوال ِّنق َِم يا ُم ْله َِم ا ْل َع َر ِب َوا ْل َع َج ِم يا كا�شِ َف ُّ
عال َِم ال�سِّ �� ِّر َوا ْل ِه َم ِم يا َر َّب ا ْل َب ْي ِ
��ت َوا ْل َح َر ِم يا َم ْن َخ َل َق
ا َْال�شيا َء م َِن ا ْل َع َد ِم (� )81أَل ّلـ ُه َّم ِا ّني �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا
فاعِ ُ
فا�ص ُل يا ِ
��ل يا جاعِ ُل يا قاب ُِل يا كام ُِل ي��ا ِ
وا�ص ُل يا
عاد ُِل يا غال ُِب يا طال ُِب يا واهِ ُب ( )82يا َم ْن �أَ ْن َع َم ب َِط ْو ِل ِه
يا َم ْن �أَ ْك َر َم ب ُِجو ِد ِه يا َم ْن جا َد ِب ُل ْط ِف ِه يا َم ْن َت َع َّز َز ِبق ُْد َر ِت ِه يا
َم ْن ق ََّد َر بِحِ ْك َم ِت ِه يا َم ْن َح َك َم ِب َت ْدبي ِر ِه يا َم ْن َد َّب َر ِب ِعلْمِ ِه يا
َم ْن َتجا َو َز بِحِ لْمِ ِه يا َم ْن َدنا في ُع ُل ِّو ِه يا َم ْن َعال في ُد ُن ِّو ِه
( )83يا َم ْن َي ْخ ُلقُ ما َي�ش��ا ُء يا َم ْن َي ْف َع ُل ما َي�شا ُء يا َم ْن
َي ْهدي َم ْن َي�شا ُء يا َم ْن ُي ِ�ض ُّل َم ْن َي�شا ُء يا َم ْن ُي َع ِّذ ُب َم ْن
َي�ش��ا ُء يا َم ْن َي ْغ ِف ُر ِل َم ْن َي�ش�آ ُء يا َم ْن ُي ِع ُّز َم ْن َي�شا ِء يا َم ْن
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حام ما َي�شا ُء يا َم ْن
ُيذِ ُّل َم ْن َي�ش��ا ُء يا َم ْن ُي َ�ص ِّو ُر فِي ا َْال ْر ِ
َي ْخ َت ُّ�ص ِب َر ْح َم ِت ِه َم ْن َي�شا ُء ( )84يا َم ْن َل ْم َي َّتخِ ْذ �صاحِ َب ًة
َوال َو َلداً يا َم ْن َج َع َل ل ُِك ِّل �شَ ْيء ق َْدراً يا َم ْن ال ُي ْ�شر ُِك في
ُح ْكمِ ِه �أَ َحداً يا َم ْن َج َع َل ا ْل َمالئ َِك َة ُر ُ�س� ً
لا يا َم ْن َج َع َل
ال�سما ِء ُب ُروجاً يا َم ْن َج َع َل ا َْال ْر َ�ض قَراراً يا َم ْن َخ َل َق
فِي َّ
م َِن ا ْلما ِء َب�شَ راً يا َم ْن َج َع َل ل ُِك ِّل �شَ ْيء �أَ َمداً يا َم ْن �أَ َ
حاط
��يء عِ ْلماً يا َم ْن �أَ ْح�صى ُك َّل �شَ ْيء َع َدداً ()85
ب ُِك ِّل �شَ ْ
�أَل ّلـ ُه َّم ِا ّني �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك َيا �أ َّو ُل يا �آخِ ُر يا ظاهِ ُر يا باطِ ُن
��ر َم ُد ( )86يا َخ ْي َر
يا َب ُّر يا َح ُّق يا ف َْر ُد يا ِو ْت ُر يا َ�ص َم ُد يا َ�س ْ
َم ْع ُروف ُعر َِف يا �أَف َْ�ض َل َم ْع ُبود ُعب َِد يا �أَ َج َّل َم ْ�ش ُكور �شُ كِ َر
يا �أَ َع َّز َم ْذ ُكور ُذكِ َر يا �أَ ْعلى َم ْح ُمود ُحمِ َد يا �أَق َْد َم َم ْو ُجود
ُطل َِب يا �أَ ْرفَ�� َع َم ْو ُ�صوف ُو ِ�ص َف ياَ �أ ْك َب َر َم ْق ُ�صود ُق ِ�ص َد يا
�أ ْك َر َم َم ْ�س���ؤول ُ�سئ َِل يا �أَ�شْ �� َر َف َم ْح ُبوب ُعل َِم ( )87يا
لين يا هاد َِي ا ْل ُم ِ�ض ّل َين يا
بيب ا ْل َ
باكين يا َ�س ِّي َد ا ْل ُم َت َو ِّك َ
َح َ
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ني�س ّ
وفين يا
رين يا َم ْف َز َع ا ْل َم ْل ُه َ
الذاكِ َ
َول َِّي ا ْل ُم�ؤْم َ
ِنين يا �أَ َ
ِمين يا
ِرين يا �أَ ْع َل َم ا ْلعال َ
ِقين يا �أَق َْد َر ا ْلقاد َ
ال�صاد َ
��ي ّ
ُم ْنجِ َ
عين ( )88يا َم ْن َعال َف َق َه َر يا َم ْن َم َل َك
اِلـ َه ا ْل َخ ْلقِ �أَ ْج َم َ
َفق ََد َر يا َم ْن َب َط َن ف ََخ َب َر يا َم ْن ُعب َِد َف�شَ َ
��ك َر يا َم ْن ُع ِ�ص َي
َف َغ َف َر يا َم ْن ال َت ْحوي ِه ا ْلف َِك ُر يا َم ْن ال ُي ْدر ُِك ُه َب َ�ص ٌر يا َم ْن ال
َي ْخفى َع َل ْي ِه �أَ َث ٌر يا رازِقَ ا ْل َب�شَ �� ِر ي��ا ُمق َِّد َر ُك ِّل ق ََدر ()89
�أَل ّلـ ُه َّم ِا ّني �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا حاف ُِظ يا بار ُِئ يا ذار ُِئ يا
��ف يا �ضام ُِن يا �آ ِم ُر يا ناهي
با ِذخُ يا فار ُِج يا فات ُِح يا كا�شِ ُ
��ن ال َي ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َب �إ ّال ُه َو ي��ا َم ْن ال َي ْ�صر ُِف
( )90يا َم ْ
ال�سو َء �إ ّال ُه َو يا َم ْن ال َي ْخ ُلقُ ا ْل َخ ْل َق �إ ّال ُه َو يا َم ْن ال َي ْغ ِف ُر
ُّ
َّ
الذنْ َب �إ ّال ُه َو يا َم ْن ال ُيت ُِّم ال ِّن ْع َم َة �إ ّال ُه َو يا َم ْن ال ُي َق ِّل ُب
وب �إ ّال ُه َو يا َم ْن ال ُي َد ِّب ُر ا َْال ْم َر �إ ّال ُه َو يا َم ْن ال ُي َن ِّز ُل
ا ْل ُق ُل َ
ا ْل َغ ْي َث �إ ّال ُه َو يا َم ْن ال َي ْب ُ�س ُ
��ط ال�� ِّر ْزقَ �إ ّال ُه َو يا َم ْن ال
عين ا ْل ُ�ض َعفا ِء يا �صاحِ َب
ُي ْحيِي ا ْل َم ْوتى �إ ّال ُه َو ( )91يا ُم َ
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ا ْل ُغ َربا ِء يا ِ
ال�سما ِء يا
نا�ص َر ا َْال ْولِيا ِء يا قاهِ َر ا َْال ْعدا ِء يا را ِف َع َّ
بيب ا َْال ْتقِيا ِء يا َك ْن َز ا ْل ُفقَرا ِء يا اِلـ َه
ني�س ا َْال ْ�صفِيا ِء يا َح َ
�أَ َ
ا َْال ْغنِيا ِء يا �أَ ْك َر َم ا ْل ُك َرما ِء ( )92يا كافِياً م ِْن ُك ِّل �شَ ْيء يا
زيد
قائِماً َعلى ُك ِّل �شَ ْيء يا َم ْن ال ُي ْ�ش ِب ُه ُه �شَ ْي ٌء يا َم ْن ال َي ُ
��ي ٌء يا َم ْن ال
��ي ٌء يا َم ْن ال َي ْخفى َع َل ْي ِه �شَ ْ
في ُملْكِ ِه �شَ ْ
ُ�ص م ِْن َخزا ِئ ِن ِه �شَ ْي ٌء يا َم ْن َل ْي َ�س كَمِ ْث ِل ِه �شَ ْي ٌء يا َم ْن
َي ْنق ُ
ال َي ْع ُز ُب َع ْن عِ لْمِ ِه �شَ ي ٌء يا َم ْن ُه َو َخبي ٌر ب ُِك ِّل �شَ ْيء يا
َم ْن َو�سِ َع ْت َر ْح َم ُت ُه ُك َّل �شَ ْيء (� )93أَل ّلـ ُه َّم ِا ّني َ�أ ْ�س َئ ُل َك
ب ِْا�س��مِ َك يا ُم ْك ِر ُم يا ُم ْطع ُِم يا ُم ْنع ُِم يا ُم ْعطي يا ُم ْغني يا
ُم ْقني يا ُمفْني يا ُم ْحيي يا ُم ْر�ضي يا ُم ْنجي ( )94يا �أَ َّو َل
ُك ِّل �شَ ْيء َو�آخِ َر ُه يا اِلـ�� َه ُك ِّل �شَ ْيء َو َم َ
ليك ُه يا َر َّب ُك ِّل
��يء َو�صا ِن َع ُه يا بار َِئ ُك ِّل �شَ ْيء َوخا ِل َق ُه يا قاب َِ�ض ُك ِّل
�شَ ْ
عيد ُه يا ُم ْن�شِ َئ ُك ِّل
�شَ ْيء َوبا�سِ َط ُه يا ُم ْبدِ َئ ُك ِّل �شَ ْيء َو ُم َ
�شَ ْيء َو ُمق َِّد َر ُه يا ُم َك ِّونَ ُك ِّل �شَ ْيء َو ُم َح ِّو َل ُه يا ُم ْحي َِي ُك ِّل
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��يء َووا ِر َث ُه ( )95يا َخ ْي َر
�شَ ْيء َو ُممي َت ُه يا خال َِق ُك ِّل �شَ ْ
ذاكِ ر َو َم ْذ ُكور يا َخ ْي َر �ش��اكِ ر َو َم ْ�ش ُ
��كور ي��ا َخ ْي َر حامِد
َو َم ْح ُمود يا َخ ْي َر �شاهِ د َو َم ْ�ش ُهود يا َخ ْي َر داع َو َم ْد ُع ٍّو يا َخ ْي َر
ُمجيب َو ُمجاب يا َخ ْي َر ُم�ؤنِ���س َو َاني�س يا َخ ْي َر �صاحِ ب
َو َجلي�س يا َخ ْي َر َم ْق ُ�صود َو َم ْط ُلوب يا َخ ْي َر َحبيب َو َم ْح ُبوب
جيب يا َم ْن ُه َو ِل َم ْن �أَطا َع ُه
( )96يا َم ْن ُه َو ِل َم ْن َدعا ُه ُم ٌ
َري��ب يا َم ْن ُه َو ِب َم ِن
بيب ي��ا َم ْن ُه َو اِلى َم ْن َ�أ َح َّب ُه ق ٌ
َح ٌ
قيب يا َم ْن ُه َو ِب َم ْن َرجا ُه َكري ٌم يا َم ْن ُه َو ِب َم ْن
ْا�س َت ْحف ََظ ُه َر ٌ
َع�صا ُه َحلي ٌم يا َم ْن ُه َو ف��ي َع َظ َم ِت ِه َرحي ٌم يا َم ْن ُه َو في
حِ ْك َم ِت ِه َعظي ٌم يا َم ْن ُه َو في ا ِْح�سا ِن ِه قَدي ٌم يا َم ْن ُه َو ِب َم ْن
�أَرا َد ُه َعلي ٌم (� )97أَل ّلـ ُه َّم ِا ّني �أَ ْ�س�أَ ُل َك ب ِْا�سمِ َك يا ُم َ�س ِّب ُب
يا ُم َر ِّغ ُب يا ُم َق ِّل ُب يا ُم َع ِق ُّب يا ُم َر ِّت ُب يا ُم َخ ِّو ُف يا ُم َح ِّذ ُر
يا ُم َذ ِّك ُر يا ُم َ�س ِّخ ُر يا ُم َغ ِّي ُر ( )98يا َم ْن عِ ْل ُم ُه �ساب ٌِق يا َم ْن
��د ُه �صادِقٌ يا َم ْن ُل ْط ُف ُه ظاهِ ٌر يا َم ْن �أَ ْم ُر ُه غال ٌِب يا َم ْن
َو ْع ُ
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جيد يا َم ْن
كِ تا ُب ُه ُم ْح َك ٌم يا َم ْن قَ�ضا�ؤُ ُه ك�أئ ٌِن يا َم ْن ُق ْرا ُن ُه َم ٌ
ُم ْل ُك ُه قَدي ٌم يا َم ْن ف َْ�ض ُل ُه َعمي ٌم يا َم ْن َع ْر�شُ ُه َعظي ٌم ()99
يا َم ْن ال َي ْ�ش َغ ُل ُه َ�س ْم ٌع َع ْن َ�س ْمع يا َم ْن ال َي ْم َن ُع ُه ِف ْع ٌل َع ْن
ِف ْعل يا َم ْن ال ُي ْلهي ِه َق ْو ٌل َع ْن َق ْول يا َم ْن ال ُي َغ ِّل ُط ُه ُ�س� ٌؤال
��ي ٌء َع ْن �شَ ْيء يا َم ْن ال
َع ْن ُ�س���ؤال يا َم ْن ال َي ْح ُج ُب ُه �شَ ْ
ريدين يا
حاح ا ْل ُمل ِّح َين يا َم ْن ُه َو غا َي ُة ُمرا ِد ا ْل ُم َ
ُي ْب ِر ُم�� ُه ِا ْل ُ
��ن ُه َو ُم ْن َتهى َط َل ِب
��ن ُه َو ُم ْن َتهى هِ َم ِم ا ْلعار َ
ِفين يا َم ْ
َم ْ
ّ
مين ()100
ِبين يا َم ْن ال َي ْخفى َع َل ْي ِه َذ َّر ٌة فِي ا ْلعا َل َ
الطال َ
يا َحليماً ال َي ْع َج ُل يا َجواداً ال َي ْب َخ ُل يا �صادِقاً ال ُي ْخل ُِف
و�ص ُف يا
يا َو ّهاباً ال َي َم ُّل يا قاهِ راً ال ُي ْغ َل ُب يا َعظيماً ال ُي َ
حيف يا َغ ِن ّياً ال َي ْف َت ِق ُر يا َكبيراً ال َي ْ�ص ُغ ُر يا حافِظاً
َع ْد ًال ال َي ُ
ال َي ْغف ُُل ُ�س�� ْبحانَ َك يا ال اِلـ�� َه �إ ّال �أَنْ َت ا ْل َغ ْو َث ا ْل َغ ْو َث
َخ ِّل ْ�صنا م َِن ال ّنا ِر يا َر ِّب .
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 -7ال�صلوات
وهي كما يلي:

� -1صالة ركعتين في كل ركعة الحمد مرة والتوحيد
�س��بعاً وبعد الفراغ يقول الم�صلي�« :أ�ستغفر اهلل
و�أتوب �إليه»� .سبعين مرة.
�أورد ال�س��يد ابن طاوو���س Mعن النبي P
ان��ه قال « :من �صلى ركعتين في ليلة القدر ،يقر�أ في
كل ركعة فاتحة الكتاب مرة ،وقل هو اهلل �أحد �س��بع
مرات ،ف�إذا فرغ ي�س��تغفر �س��بعين مرة ،ال يقوم من
مقام��ه حتى يغفر اهلل له ولأبوي��ه ،وبعث اهلل مالئكة
يكتبون له الح�س��نات �إلى �س��نة �أخرى ،وبعث اهلل
مالئكة �إلى الجنان يغر�س��ون له الأ�شجار ،ويبنون له
الق�صور ،ويج��رون له الأنهار ،وال يخ��رج من الدنيا
(((
حتى يرى ذلك كله».
((( الإقبال.345-344/1
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 -2عن ر�سول اهلل « :Pومن �صلى ليلة ت�سع ع�شرة
من �ش��هر رم�ضان خم�س��ين ركعة يق��ر�أ في كل
ركعة الحمد مرة و �إذا زلزلت خم�س��ين مرة لقي
اهلل عزوجل كم��ن حج مائة حج��ة واعتمر مائة
(((
عمرة وقبل اهلل منه �سائر عمله».

((( احلر العاملي ،و�سائل ال�شيعة .39/8والكفعمي ،البلد الأمني.176
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الليلة التا�سعة ع�شر
الأعمال الخا�صة

وه��ي �أولى ليالي القدر المبارك��ة و�أما الأعمال
الخا�صة بها فهي:
 -1مائة مرة �أ�ستغفر اهلل و�أتوب �إليه
 -2مائة مرة �أل َّلهم العن ق َتلة �أمير الم�ؤمنين .Q
قال ال�سيد ابن طاوو�س« :Mوروي �أنه ي�ستغفر ليلة
ت�سع ع�ش��رة من �ش��هر رم�ضان مائة مرة  ،ويلعن
قاتل موالنا علي Qمائة مرة».
 -3دعاء «يا ذا الذي كان قبل كل �شئ ،ثم خلق كل
�شئ ،ثم يبقى ويفنى كل �شيء ،ياذا الذي لي�س
في ال�س��موات العلى وال في الأر�ضين ال�سفلى،
وال فوقه��ن وال بينهن وال تحتهن �إله يعبد غيره،
لك الحمد حمداً ال يقدر على �إح�صائه �إال �أنت،
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ف�ص��ل على محمد و�آل محم��د � ،صالة ال يقدر
على �إح�صائها �إال �أنت».
 -4دعاء �آخرَ « :ال ّلـ ُه َّم ا ْْج َعلْ فيـما َت ْق�ضي َو ُتق َِّد ُر م َِن
كيم في
مح ُت ِومَ ،وفيـما َت ْف ُر ُق م َِن ا َال ْم ِر َ
ا َال ْم ِر ا َْل ْ
الح ِ
َل ْي َل ِة ا ْلق َْدرَِ ،وفِ��ي ا ْلقَ�ضا ِء ا َّلذي ال ُي َر ُّد َوال ُي َب َّد ْل،
��رام ،ا ْل َم ْب ُرو ِر
َانْ َت ْك ُت َبني م ْ
ِ��ن ُح ّج ِاج َب ْيت َِك ا ْل َح ِ
َح ُّج ُه ُم ،ا ْل َم ْ�ش ُ
��كو ِر َ�س�� ْع ُي ُه ُم ،ا ْل َم ْغفُ��و ِر ُذ ُنو ُب ُه ُم
ا ْل ُم َك َّف ِر َع ْن ُه ْم َ�س ِّيئا ُت ُه ْم َو ْاج َعلْ فيـما َت ْق�ضي َو ُتق َِّد ُر
َانْ ُت َ
طيل ُع ْمري َو ُت َو ِّ�س َع َع َل َّي في ِر ْزقيَ ،و َت ْف َع َل بي
َكذا َو َكذا وي�س�أل حاجته عو�ض هذه الكلمة».
 -5دعاء �آخر ف��ي هذه الليلة مروي عن النبي :P
«�س��بحان من ال يموت � ،س��بحان م��ن ال يزول
ملكه� ،سبحان من ال يخفى عليه خافية� ،سبحان
من ال ت�سقط ورقة �إال بعلمه ،وال حبة في ظلمات
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ياب���س �إال في كتاب مبين
الأر�ض وال ٍ
رطب وال ٍ
�إال بعلمه وبقدرته .ف�س��بحانه �س��بحانه� ،سبحانه
�سبحانه� ،س��بحانه �سبحانه ،ما �أعظم �ش�أنه ،و�أجل
�سلطانه� ،أل َّلهم �صل على محمد و�آله واجعلنا من
عتقائك و�س��عداء خلقك بمغفرت��ك� ،إنك �أنت
(((
الغفور الرحيم».
 -6واختم بما قاله ال�شيخ المفيد:M
ف�إذا ح�ضرت ليلة ت�سع ع�شرة فاغت�سل فيها قبل مغيب
ال�شم���س ،ف�إذا �صليت المغرب ونوافلها الأربع والع�شاء
الآخ��رة ف�صل بعده��ا مائة ركعة ،تكثر فيه��ا من قراءة:
«�إنا �أنزلناه في ليلة القدر وال�صالة على ر�س��ول اهلل ،P
وال�ص�لاة على �أمير الم�ؤمنين وذريت��ه الأئمة المهديين
�صلوات اهلل عليهم �أجمعين ،والإبتهال في اللعنة والدعاء
((( �أورد هذه الأدعية ال�سيد ابن طاوو�س Mيف الإقبال.349-348/1
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على ظالمهم ،من الخل��ق �أجمعين ،وتجتهد في الدعاء
(((
لنف�سك ،ولوالديك ،ولإخوانك من الم�ؤمنين.»..
الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان
مو�سم االعتكاف

لليالي الع�ش��ر االخيرة من �ش��هر رم�ضان ف�ضل
كبي��ر وق��د حر�ص النب��ي االعظ��م Pعلى حث
الم�س��لمين على االهتمام بها اهتماماً خا�صاً حيث
كان يطوي فرا�شه فيها ليتفرع للعبادة و التهجد فعن
الإم��ام ال�صادق« :Qكان ر�س��ول اهلل � ، Pإذا
دخل الع�ش��ر الأواخر �ش��د المئزر واجتنب الن�ساء
و�أحيى الليل وتفرغ للعبادة»(((.
((( ال�شيخ املفيد ،Mاملقنعة.167-166
((( العالمة احللي ،تذكرة الفقهاء.236/6
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�أما �أعمالها الخا�صة فهي كما يلي:
 -1مجاورة �سيد ال�شهداء

Q

عن االم��ام الر�ضا علي بن مو�س��ى  Lقال:
«عمرة في �ش��هر رم�ضان تعدل حجة ،واعتكاف ليلة
في �ش��هر رم�ضان يعدل حجة ،واعت��كاف ليلة في
م�سجد ر�سول اهلل  Pوعند قبره يعدل حجة وعمرة،
ومن زار الح�سين  Qيعتكف عنده الع�شر الغوابر
من �شهر رم�ضان فك�أنما اعتكف عند قبر النبي ،P
وم��ن اعتكف عن��د قبر ر�س��ول اهلل  Pكان ذلك
(((
�أف�ضل له من حجة وعمرة بعد حجة الإ�سالم».
 -2الغ�سل في كل ليلة.
عن الإم��ام ال�ص��ادق« :Qكان ر�س��ول اهلل P
(((

يغت�سل في �شهر رم�ضان في الع�شر الأواخر في كل ليلة».
((( الإقبال.358/1
((( الإقبال.
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 -3الإعتـكاف

قال ال�شيخ الطو�سي:M
«الإعتكاف في الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان
(((
م�ستحب مندوب �إليه فيه ف�ضل كثير.»..
وقال العالمة الحلي:M
«وقد �أجمع الم�سلمون على ا�ستحبابه ،لأن النبي
 ،Pكان يعتكف في كل �سنة ويداوم عليه .و�أف�ضل
�أوقاته الع�شر الأواخر من �شهر رم�ضان .قال ر�سول اهلل
 :Pاعتكاف ع�شر في �شهر رم�ضان يعدل حجتين
وعمرتين .وداوم على اعتكافها حتى قب�ضه اهلل تعالى.
فمن رغب �إلى المحافظة على هذه ال�سنة فينبغي �أن
يدخل الم�س��جد قبل غروب ال�شم�س يوم الع�شرين
(((
حتى ال يفوته �شئ من ليلة الحادي والع�شرين».
((( ال�شيخ الطو�سي ،Mم�صباح املتهجد .636-635
((( العالمة احللي ،تذكرة الفقهاء .240/6
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واالعت��كاف ه��و الإقامة في الم�س��جد الجامع
بق�صد التع ّبد.
و�أهم �شروطه:
 نية القربة. ال�صوم.	�أن ال يكون �أقل من ثالثة �أيام بلياليها المتو�سطة. عدم الخروج من الم�سجد �إال ل�ضرورة.و�أ ّما محرماته فهي:
 كل ما يوجب الجنابة ويبطل ال�صوم. �شم الطيب مع التلذذ. الجدال بداعي �إثبات الغلبة و�إظهار الف�ضيلة. البيع وال�شراء. -4الأدعية الخا�صة

قال ال�شيخ الطو�سي « :Mونذكر الآن الدعاء
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المخت�ص بالع�ش��ر الأواخ��ر» (((.ث��م �أورد الأدعية
التالية:
�أ -ع��ن �أبي عبد اهلل  Qقال  :تقول في الع�ش��ر
الأواخر من �شهر رم�ضان كل ليلة �« :أعوذ بجالل
وجهك الكريم� ،أن ينق�ضي عني �شهر رم�ضان� ،أو
يطلع الفجر من ليلتي هذه ،وبقي لك عندي تبعة
(((
�أو ذنب تعذبني عليه يوم �ألقاك».
ب -عن الإمام ال�ص��ادق � ،Qأنه كان يقول بعد
الفرائ�ض والنوافل�« :أل َّلهم �أَ ِّد عنا حق ما م�ضى من
�ش��هر رم�ضان ،واغفر لنا تق�صيرنا فيه ،وت�سلمه منا
مقبو ًال ،وال ت�ؤاخذنا ب�إ�سرافنا على �أنف�سنا ،واجعلنا
من المرحومين وال تجعلنا من المحرومين .فمن
((( امل�صباح.628
((( الإقبال.365/1
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قال ذلك غفر اهلل ما اجترح في ما م�ضى من �شهر
(((
رم�ضان ،وع�صمه في ما بقي».
ج�« -أ�س�ألك �أن ت�صلي على محمد و�آل محمد
و�أن تجعل ا�سمي في هذه الليلة في ال�سعداء،
وروحي مع ال�شهداء ،و�إح�ساني في ع ّليين،
و�إ�ساءتي مغفورة ،و�أن تهب لي يقيناً تبا�شر به
قلبي ،و�إيماناً ُيذهب ال�شك عني ،وتر�ضني
بما ق�سمت لي ،و�آتنا في الدنيا ح�سنة وفي
الآخ��رة ح�سنة وقنا ع��ذاب النار الحريق
وارزقني فيها ذكرك و�شكرك والرغبة �إليك
ّقت له محمداً و�آل
والإنابة والتوفيق لما وف َ
(((
محمد عليه وعليهم ال�سالم».
((( الكفعمي ،امل�صباح .582وقد �أورده املحدث القمي يف مفاتيح اجلنان.
((( امل�صباح.628
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 -٥زيادة النوافل

ترتفع وتي��رة النوافل في الع�ش��ر الأواخر ،ليبلغ
عدد نوافلها ن�صف نوافل �ش��هر رم�ض��ان ،بالإ�ضافة
�إلى احت�ضانها �أف�ضل ليلتين من الليالي التي يرجى
التوفيق فيها لليلة القدر.
الع�شرون من �شهر رم�ضان
فتـح مكـة

قال ال�شيخ المفيد« :M Mوفي الع�شرين منه
�سنة ثمان من الهجرة كان فتح مكة ،وهو يوم عيد لأهل
الإ�سالم ،وم�سرة بن�صر اهلل تعالى نبيه  ،Qو�إنجازه
(((
له ما وعده  ،والإبانة عن حقه ،وب�إبطال (الأ�صنام)».
((( ال�شيخ املفيد ،Mم�سا ّر ال�شيعة.26
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الليلة الواحدة والع�شرون من �شهر رم�ضان
الأعمال الخا�صة

 -1ف�ضيلتها

وه��ي �أف�ضل م��ن كل ماتقدم الح��ث عليه من
الجهني.
الليالي واليفوقها في الف�ضل �إال ليلة ُ
قال ال�س��يد �إبن طاوو���س« :Mوليل��ة القدر
في الع�ش��ر الأواخر من �ش��هر رم�ضان بال خالف ،
وه��ي ليلة االفراد بال خ�لاف  ،وقال �أ�صحابنا :هي
�إحدى الليلتين� :إما ليلة �إحدى وع�ش��رين �أو ثالث
(((
ع�شرين».
كما تحدث في م��كان �آخر حول الروايات التي
تحث على الإهتمام بليال��ي القدر الثالث فبين �أن
لكل ليلة منها مرتبة من الأهمية والف�ضيلة م�س��تقلة
((( الإقبال149/1
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عما �سواها ،وهو مايحتم الإهتمام بالجميع.
فعن زرارة قال :قال �أبو عبد اهلل« :Qالتقدير
في ليلة ت�سع ع�شرة ،والإب��رام في ليلة �إحدى
وع�شرين ،والإم�ضاء في ليلة ثالث وع�شرين» ،وقال
ال�صادق « :Qفي ليلة ت�سع ع�شرة من �شهر
رم�ضان التقدير ،وفي ليلة �إحدى وع�شرين الق�ضاء،
وفي ليلة ثالث وع�شرين �إبرام ما يكون في ال�سنة �إلى
(((
مثلها ،وهلل عز وجل �أن يفعل ما ي�شاء في خلقه».
وقال ال�شيخ المفيد:M
« وفي ليلة �إحدى وع�ش��رين منه كان الإ�س��راء
بر�س��ول اهلل  ،Pوفيه��ا رفع اهلل عي�س��ى بن مريم
 ،Lوفيها قب�ض مو�س��ى ب��ن عمران  ،Qوفي
مثلها قب�ض و�صيه يو�ش��ع بن نون  ،Qوفيها كانت
((( الإقبال.150-149/1
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وفاة �أمير الم�ؤمنين عليه �سنة �أربعين من الهجرة وله
يومئذ ثالث و�ستون �س��نة ،وهي الليلة التي يتجدد
(((
فيها �أحزان �آل محمد  Rو�أ�شياعهم».
وقد روي �أن الإمام الباق��ر  Qكان في الليلة
الواحدة والع�ش��رين يدعو حت��ى منت�صف الليل ثم
(((
يبد�أ بال�صالة
كما روي ع��ن الإمام ال�ص��ادق � Qإحيا�ؤها
بالعبادة ،قال الراوي:
«دخلت على �أب��ي عبد اهلل  Qليلة �إحدى
وع�ش��رين من �ش��هر رم�ضان ،فقال ل��ي :يا َح ّماد
اغت�س��لت؟ قل��ت :نع��م جعل��ت ف��داك  ،فدعا
ِّ
ف�ص��ل .فلم يزل
بح�صي��ر ،ثم ق��ال� :إلى لزق��ي
((( ال�شيخ املفيد ،Mم�سا ُّر ال�شيعة.26
((( املحدث القمي ،مفاتيح اجلنان� ،أعمال الليلة الواحدة والع�شرين نق ًال عن الكليني
يف الكايف.
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ي�صلي و�أنا �أُ�صل��ي �إلى لزقه حتى فرغنا من جميع
�صالتنا ،ثم �أخذ يدعو و�أن��ا �أ�ؤمن على دعائه �إلى
�أن اعتر�ض الفجر ،ف�أذن و�أقام ودعا بع�ض غلمانه،
فقمنا خلفه فتق��دم و�صلى بنا الغداة ،فقر�أ بفاتحة
الكتاب و�إنا �أنزلناه في ليلة القدر في الأولى ،وفي
الركعة الثاني��ة بفاتحة الكتاب و قل هو اهلل �أحد.
فلما فرغن��ا من الت�س��بيح والتحميد والتقدي���س
والثن��اء على اهلل تعال��ى ،وال�صالة على ر�س��وله
 ،Pوالدع��اء لجمي��ع الم�ؤمني��ن والم�ؤمن��ات
والم�س��لمين والم�سلمات الأولين والآخرين ،خر
�س��اجداً وال �أ�س��مع منه �إال النف�س �س��اعة طويلة،
ثم �س��معته يقول :ال �إله �إال �أن��ت مقلب القلوب
والأب�صار ،ال �إل��ه �إال �أنت خالق الخلق بال حاجة
(((
فيك �إليهم».
((( الإقبال.366/1
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-2الأعمـال الخا�صـة

تقدم بيان الأعمال العامة التي ي�ؤتى بها في كل
ليلة من ليالي القدر ،و�أم��ا الأعمال الخا�صة بالليلة
الواحدة والع�شرين فهي:
�أ -الغ�سل
�أورد ال�ش��يخ الكليني عن الإمام ال�صادق Q
في حديث« :وغ�س��ل ليلة �إحدى وع�شرين وغ�سل
ليلة ثالث وع�ش��رين �سنة ال تتركهما ف�إنه يرجى في
(((
�إحديهن ليلة القدر».
وع��ن الإمام الر�ضا  Qفي معر�ض حديثه عن
جانب من �س��يرة ر�س��ول اهلل  Pفي �شهر رم�ضان:
«فلما كان ليلة احدى وع�ش��رين اغت�سل حين غابت
ال�شم���س وفعل فيه��ا مثل م��ا فعل في ليلة ت�س��ع
((( الكليني ،الكايف.40/3
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(((

ع�شرة».
وقال ال�شيخ المفيد« :Mوالغ�سل فيها كالذي
(((
ذكرته « »..ليلة ت�سعة ع�شر ح�سب ما قدمناه».
ب -الإكثار من ال�صالة على محمد و�آله .P
�أورد ال�ش��يخ المفيد Mفي م�س��ا ِّر ال�شيعة في
ع��داد �أعمال الليلة «الإكثار من ال�صالة على محمد
((( R
و�آل محمد ».
ج -لعن قتلة �أمير الم�ؤمنين.Q
قال ال�شيخ المفيد:M
« وتكثر م��ن الإبتهال �إلى اهلل تعالى في تعذيب
قتلة �أمير الم�ؤمنين  Qوذريته الرا�ش��دين ،R
واللعن��ة له��م ب�أ�س��مائهم .. ،وتجتهد ف��ي الدعاء
((( الإقبال.50/1
((( م�سا ّر ال�شيعة.26
((( م�سا ُّر ال�شيعة.27
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(((

لنف�سك ،ولوالديك ،ولإخوانك من الم�ؤمنين».
د -ال�صلوات
�ص�لاة مائ��ة ركعة :ق��ال ال�ش��يخ المفيد Mفي
المقنعة:
«ف�إذا كانت ليلة �إحدى وع�شرين ،وهي الليلة التى
قب�ض فيها �أمير الم�ؤمنين  Qاغت�سلت قبل مغيب
ال�شم�س كما �صنعت ليلة ت�سع ع�شرة ،و�صليت بعد
الع�شاء الآخرة مائةركعة ،تقر�أ فيها ب�إحدى ال�سورتين
المقدم ذكرهم��ا (الإخال�ص �أو القدر ) تف�صل بين
كل ركعتي��ن بالإكثار من ال�صالة على ر�س��ول اهلل
 ،Pو�أمير الم�ؤمنين واالئمة الطاهرين �صلوات اهلل
(((
عليهم �أجمعين».
((( املقنعة.167
((( ال�شيخ املفيد ،Mاملقنعة.167
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وقال ال�سيد ابن طاوو�س Mفي بيان نوافل �شهر
رم�ضان« :وفي الع�شر الأواخر( ت�صلي) ثالثين ركعة
في كل ليلة ،في كل ركعة ع�ش��ر مرات :قل هو اهلل
�أحد ،ف�إن لم يكن فمرة �إال في ليلة �إحدى وع�شرين
وثالث وع�ش��رين ،فان فيهما مائة في كل ركعة بعد
(((
فاتحة الكتاب ع�شر مرات قل هو اهلل �أحد».
 عن ر�س��ول اهلل « :Pومن �صلى ليلة �إحدىوع�شرين من �ش��هر رم�ضان ثماني ركعات بما تي�سر
فتحت له �س��بع �سماوات وا�س��تجيب له الدعاء مع
(((
ماله عند اهلل من المزيد».

((( الإقبال.48/1
((( احلر العاملي ،و�سائل ال�شيعة .40/8والكفعمي ،البلد الأمني 176والتو�ضيح بح�سبه.
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الواحد والع�شرون من �شهر رم�ضان
�شهادة �أمير الم�ؤمنين علي Q

بين التا�سع ع�ش��ر والحادي والع�شرين من �شهر
رم�ضان المبارك يومان كانت قلوب الم�ؤمنين تنزف
أ�س��ى ولوع��ة ،ويتفجر ف ّوار
فيهما دماً قبل �أن تتفطر � ً
لهيبها فجيع ًة ب�شهادة �سيد الو�صيين علي .Q
ففي ليلة الواحد والع�شرين ،جمع �أمير الم�ؤمنين
� Qأوالده و�أهل بيته وودعهم ،وكان مما قاله لهم:
«ي��ا �أبا محمد وي��ا �أبا عب��داهلل ك�أن��ي بكما وقد
خرج��ت عليكما من بعدي الفت��ن من ههنا ،فا�صبرا
حتى يحك��م اهلل وهو خير الحاكمي��ن» .ثم قال« :يا
�أبا عبد اهلل �أنت �ش��هيد هذه الأمة ،فعليك بتقوى اهلل
وال�صبر على بالئه» .ثم �أغمي عليه �ساعة و�أفاق وقال:
«هذا ر�سول اهلل  ،Pوعمي حمزة و�أخي جعفر،
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عجل
و�أ�صحاب ر�س��ول اهلل  ،Pوكله��م يقولونِّ :
قدومك علينا ف�إنا �إليك م�شتاقون».
ثم �أدار عينيه في �أهل بيته كلهم وقال�« :أ�ستودعكم
اهلل جميعاً� ،سددكم اهلل جميعاً ،حفظكم اهلل جميعاً،
خليفتي عليكم اهلل ،وكفى باهلل خليفة».
ثم قال« :وعليكم ال�سالم يا ر�سل ربي».
ثم قال« :لمثل هذا فليعمل العاملون� .إن اهلل مع
الذين اتقوا والذين هم مح�سنون».
وعرق جبينه وهو يذك��ر اهلل كثيراً ،ومازال يذكر
اهلل كثيراً ويت�شهد ال�شهادتين.
ثم ا�س��تقبل القبلة وغم�ض عينيه ومد رجليه ويديه
وقال� «:أ�شهد �أال �إله �إال اهلل وحده ال�شريك له ،و�أ�شهد
�أن محمداً عبده ور�سوله» .ثم التحق بجوار اهلل تعالى.
وارتفعت ال�صيحة ،وارتجت الكوفة ب�أهلها ،وكثر البكاء
149
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والنحيب والعجيج ،وكان يوماً كيوم فقد ر�سول اهلل .P
وعلى القبر ال�ش��ريف وقف �صع�صعة بن �صوحان
وثقل هم غربة الم�ؤمنين
العبدي ينوء بثق��ل الفجيعةِ ،
بعد �أميرهم .و�ضع �صع�صع��ة �إحدى يديه على ف�ؤاده،
والأخرى ق��د �أخذ بها التراب ي�ضرب به على ر�أ�س��ه
وه��و يقول« :ب�أبي �أن��ت و�أمي يا �أمي��ر الم�ؤمنين» ،ثم
ق��ال« :هنيئ��اً لك يا�أبا الح�س��ن ،فلقد ط��اب مولدك
وق��وي �صب��رك ُ
وعظم جه��ادك ،وربح��ت تجارتك،
وقدم��ت على خالقك ،فتلقاك اهلل بب�ش��ارته ،وحفتك
مالئكته  ،ف�أكرمك اهلل بجواره ،ولحقت بدرجة �أخيك
الم�صطفى ،و�ش��ربت بك�أ�س��ه الأوفى ،فا�س���أل اهلل �أن
يمن علينا باقتفائنا �أثرك والعمل ب�س��يرتك ،والمواالة
لأوليائ��ك ،والمع��اداة لأعدائ��ك ،و�أن يح�ش��رنا في
زم��رة �أوليائك ،فقد نلت ما لم ينل��ه �أحد ،و�أدركت ما
ل��م يدركه �أحد ،وجاهدت في �س��بيل ربك بين يدي
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�أخيك الم�صطفى ح��ق جهاده ،وقمت بدين اهلل حق
القيام ،حتى �أقمت ال�س��نن ،و�أبرت الفتن ،وا�س��تقام
الإ�سالم ،وانتظم الإيمان ،فعليك مني �أف�ضل ال�صالة
وال�سالم� ،س��بقت �إلى �إجابة النبي  Pم ْقدِ ماً م�ؤثراً،
و�سارعت �إلى ن�صرته ،ووقيته بنف�سك ،ورميت �سيفك
ذا الفق��ار في مواطن الخوف والح��ذر ،ق�صم اهلل بك
كل جبار عنيد  ،و�أذل بك كل ذي ب�أ�س �شديد ،وهدم
بك ح�صون �أهل ال�ش��رك والكف��ر والعدوان والردى،
وقتل بك �أهل ال�ضالل من العدى ،فهنيئا لك يا �أمير
الم�ؤمنين ،كنت �أقرب النا�س من ر�سول اهلل  Pقرباً،
و�أولهم �س��لماً ،و�أكثرهم علماً وفهم��اً ،فهنيئا لك يا �أبا
الح�سن فواهلل لقد كانت حياتك مفاتح للخير ومغالق
لل�ش��ر ،و�إن يومك ه��ذا مفتاح كل �ش��ر ومغالق كل
(((
خير» .ثم بكى بكاء �شديداً و�أبكى كل من كان معه.
((( املجل�سي ،البحار.296-295/42
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الليلة الثالثة والع�شرون من �شهر رم�ضان
َني)
(ليلة الجُ ه ّ
الأعمال الخا�صة

الليلة الثالثة والع�ش��رين هي �أف�ضل ليالي القدر
على الإطالق.
وق��د حظي��ت هذه الليل��ة من ر�س��ول اهلل P
و�أه��ل البيت  Rبعناية لم تحظ بها �أي ليلة على
الإط�لاق ،فق��د روي عن �أمي��ر الم�ؤمنين� Qأن
ر�سول اهلل  ،Pكان يوقظ �أهله ليلة ثالث وع�شرين،
وكان ير���ش وجوه الني��ام بالماء ،في تل��ك الليلة،
وكان��ت فاطمة  ،Oال تدع �أح��داً من �أهلها ينام
تلك الليلة ،وتداويهم بقل��ة الطعام ،وتت�أهب لها من
(((
النهار ،وتقول َ « :م ْحرو ٌم َمن ُح ِر َم َخي َر َها».
((( املحدث النوري ،م�ستدرك الو�سائل.470/7
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قال الراوي� :س��معت �أبا جعفر  Qيقول�« :إن
الجهني �أتى �إلى ر�سول  Pفقال له :يا ر�سول اهلل �إن
لي �إب ًال وغنما وغلمة ،ف�أحب �أن ت�أمرني ليلة �أدخل فيها
ف�أ�شهد ال�صالة و ذلك في �شهر رم�ضان ،فدعاه ر�سول
اهلل  Pف�ساره في �أذنه .قال  :فكان الجهني �إذا كانت
ليلة ثالث وع�ش��رين دخل ب�إبله وغنم��ه و�أهله وولده
وغلمته ،فكان تلك الليلة ليلة ثالث وع�شرين بالمدينة،
(((
ف�إذا �أ�صبح خرج ب�أهله وغنمه و�إبله �إلى مكانه».
وعن الإمام ال�صادق Qقال�« :إن ليلة الثالث
الجهني ،فيها
والع�شرين من �ش��هر رم�ضان هي ليلة
ّ
يفرق كل �أم��ر حكيم ،وفيها تثب��ت الباليا والمنايا
والآجال والأرزاق والق�ضاي��ا وجميع ما يحدث اهلل
(((
فيها �إلى مثلها من الحول.»..
((( املحدث النوري ،م�ستدرك الو�سائل.470/7
((( ال�شيخ حممد باقر امللكي ،توحيد الإمامية .356نق ًال عن البحار عن دعوات الراوندي.
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قال ال�شيخ المفيد:M
«وفي ليلة ثالث وع�شرين منه �أنزل اهلل عز وجل
على نبي��ه الذكر ،وفيها ترجى ليلة القدر ..وهي ليلة
(((
عظيمة ال�شرف ،كثيرة البركات.
�أما الأعم��ال الخا�صة بالليلة الثالثة والع�ش��رين
فهي :
 -1الغ�سل

وق��د ورد الت�أكيد عل��ى �أن يتزامن الغ�س��ل مع
مغيب ال�شم���س .قال ال�ش��يخ المفيد« :Mوفيها
غ�سل عند وجوب ال�شم�س»� (((.أي مغيبها.
 -2الإحياء

قال ال�ش��يخ المفيد« :Mوتحيى ه��ذه الليلة
((( ال�شيخ املفيد ،Mم�سا ّر ال�شيعة.27
((( م�سا ّر ال�شيعة.27
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(((

بال�صالة والدعاء واال�ستغفار».
وق��ال ال�س��يد اب��ن طاوو���س :Mو�أن تحيى
بالعبادة كما قدمناه .ومم��ا رويناه في تعظيم ف�ضلها
و�إحيائه��ا �أي�ضا م��ا رواه ابن �أبي عمي��ر« :مر�ض �أبو
عبد اهلل  Qمر�ضاً �ش��ديداً  ،فلما كان ليلة ثالث
وع�شرين �أمر مواليه فحملوه �إلى الم�سجد ،فكان فيه
(((
ليلته».
 -3زيارة �سيد ال�شهداء

Q

وهو �أف�ضل �أعم��ال هذه الليلة عل��ى الإطالق،
والم��راد بزيارته  Qالتواجد ف��ي كربالء� ،إال �أن
للزيارة من ُبعد �أي�ضاً ثواباً عظيماً فال ينبغي تركها.
فعن عبد العظيم الح�س��ني ،عن �أبي جعفر الثاني
((( م�سا ّر ال�شيعة.
((( الإقبال.386/1
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 Qفي حديث قال« :من زار الح�س��ين Qليلة
ثالث وع�ش��رين من �ش��هر رم�ضان ،وهي الليلة التي
يرجى �أن تكون ليلة القدر وفيها يفرق كل �أمر حكيم،
�صافحه روح �أربعة وع�ش��رين �أل��ف ملك ونبي ،كلهم
(((
ي�ست�أذن اهلل في زيارة الح�سين Qفي تلك الليلة».
 -4قراءة ال�س َور القر�آنية الأربع

ومن الأعمال الخا�صة بهذه الليلة قراءة �أربع �سور
اثنتين منها م��ن الأعمال الخا�صة وهما العنكبوت
والروم،واثنتي��ن من الأعمال العام��ة وهما الدخان
والقدر.
-5الأدعية

�أ -الدعاء ل�صاحب الأمر| :وقد ورد الت�أكيد على
الإكثار من قراءته في مختلف الحاالت في كل
((( الإقبال.
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ليلة من �شهر اهلل تعالى وفي هذه الليلة المباركة
ب�شكل خا�ص.
قال ال�س��يد ابن طاوو���س :Mعن ال�صالحين
 :Rوكرر في ليلة ثالث وع�شرين من �شهر رم�ضان
قائم��اً وقاعداً وعلى كل حال ،وال�ش��هر كله ،وكيف
�أمكنك ،ومتى ح�ضرك في دهرك ،تقول بعد تمجيد
اهلل تعالى وال�صالة على النبي و�آله َ « :Rال ّلـ�� ُه َّم
ُك ْن ِل َو ِل ِّي َك ا ْل ُح َّج ِة ْب ِن ا ْل َح َ�س ِن َ�ص َلوا ُت َك َع َل ْي ِه َو َعلى
ال�س��ا َع ِة َوفي ُك ِّل �س��ا َعة َو ِل ّياً َوحافِظاً
�آبائِه في هذِ ِه َّ
َوقائِداً َو ِ
نا�ص��راً َو َدلي ًال َو َع ْينا َح ّتى ُت ْ�س��كِ َن ُه َا ْر�ضَ َك
َط ْوعاً َو ُت َم ِّت َع ُه فيها َطوي ًال»(((.
ب -دعاء يارب ليلة القدر وهو:
««يا َر َّب َل ْي َل ِة ا ْلق َْدر َوجاعِ َلها َخ ْيراً م ِْن َا ْل ِف �شَ �� ْهر،
((( الإقبال191/1وانظر�صيغةالدعاءاملعروفةيفم�صباحال�شيخالطو�سي.632-631M
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َو َر َّب ال َّل ْي ِل وال َّنهارَِ ،وا ْلجِ بالِ وا ْلبِحارُِّ ،
والظ َل ِم وا َْالنْوارِ،
ال�سماءِ ،يا بار ُِئ يا ُم َ�ص ِّو ُر ،يا َح ّنانُ يا َم ّنانُ ،
َوا َْال ْر ِ�ض َو َّ
من ،يا َا ُهلل يا َبدي ُع ،ي��ا َا ُهلل يا َا ُهلل يا َا ُهلل،
يا َا ُهلل ي��ا َر ْح ُ
َل َك ا َْال ْ�س��ما ُء ا ْل ُح ْ�س��نىَ ،وا َْال ْم ُ
ثال ا ْل ُع ْلياَ ،والْكِ ْبرِيا ُء
َواالال ُءَ ،ا ْ�س���أَ ُل َك َانْ ُت َ�ص ِّل َي َعلى ُم َح َّمد َو�آلِ ُم َح َّمد،
َو َانْ َت ْج َع َ
ال�س�� َعداءِ،
��ل ْا�س��مي في ه��ذِ ِه ال َّل ْي َل ِة فِى ُّ
ال�ش َهدا ِء َوا ِْح�ساني في عِ ِّل ّي َينَ ،واِ�سا َءتي
َو ُروحي َم َع ُّ
َم ْغفُ��و َرةًَ ،و َانْ َت َه َب لي َيقيناً ُتبا�شِ �� ُر بِ�� ِه َق ْلبي َوايماناً
ال�ش َّك َع ّنيَ ،و ُت ْر ِ�ض َيني بِما ق ََ�س ْم َت ليَ ،و�آتِنا
ُيذهِ ُب َّ
ذاب ال ّنا ِر
فِي ُّ
الدنْيا َح َ�س َن ًة َوفِي االخِ َر ِة َح َ�س َنةًَ ،وقِنا َع َ
ا ْل َحريقِ َ ،وا ْر ُزقْني فيها ِذ ْك َر َك َو�شُ ْك َر َك َوال َّر ْغ َب َة ِا َل ْي َك
��ت َل ُه ُم َح َّمداً َو� َآل
َواالنا َب�� َة وال َّتو َب َة وال َّت ْو َ
فيق لِما َو َّف ْق َ
ال�س�لا ُم وافعل ب��ي كذا وكذا ،الليلة
ُم َح َّمد َع َل ْيه ُِم َّ
(((
الليلة ال�ساعة ال�ساعة  -حتى ينقطع النف�س».
((( الإقبال .378/1وانظر :الطو�سي ،امل�صباح 631 -630باختالف .خمت�صراً.
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تَ « -ال ّلـ ُه َّم ا ْم ُد ْد لي في ُع ْمريَ ،و َا ْو�سِ ْع لي في
ِر ْزقيَ ،و َا ِ�ص َّح لي جِ ْ�س��ميَ ،و َب ِّل ْغني َا َمليَ ،و ِانْ ُك ْن ُت
م َِن ا َْال�شْ ��قِيا ِء َف ْا ُمحني م َِن ا َْال�شْ ��قِياءَِ ،واْك ُت ْبني م َِن
ال�س�� َعداءَِ ،ف ِا ّنَ َك ُق ْل َت في كِ تاب َِك ا ْل ُم ْن َزلِ َعلى نَ ِب ِّي َك
ُّ
��ل َ�ص َلو ُت َك َع َل ْي�� ِه َو�آ ِلهَِ (:ي ْم ُحو ُ
اهلل ما َي�ش��ا ُء
ا ْل ُم ْر َ�س ِ
تاب)».
َو ُي ْثب ُِت َوعِ ْن َد ُه ُا ُّم الْكِ ِ
ث�« -أل َّله��م �إياك تعمدت الليلة بحاجتي ،وبك
�أنزلت فقري وم�س���ألتي ،فلت�س��عني الليلة رحمتك
وعفوك ،ف�أنا لرحمتك �أرجى مني لعملي ،ورحمتك
ومغفرتك �أو�س��ع من ذنوب��ي ،واق�ض لي كل حاجة
هي لي ،بقدرتك على ذلك ،وتي�س��يره عليك .ف�إني
ل��م �أُ ِ�صب خي��راً �إال منك ،ولم ي�ص��رف عني �أحد
�س��وءاً ق َُّط غيرك ،ولي�س لي رجاء لديني دنياي ،وال
لآخرت��ي ،وال ليوم فق��ري ،يوم �أُد ّل��ى في حفرتي،
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ويفردني النا�س بعملي ،غيرك يا رب العالمين»
ج -وم��ن دعاء ليل��ة ثالث وع�ش��رين�« :أل َّلهم
اجعلن��ي من �أوفر عبادك ن�صيباً م��ن كل خير �أنزلته
ف��ي هذه الليلة� ،أو �أنت منزله ،م��ن نور تهدي به� ،أو
رحمة تن�شرها� ،أو رزق تق�سمه� ،أو بالء تدفعه� ،أو �ضر
تك�شفه ،واكتب لي ما كتبت لأوليائك ال�صالحين،
الذين ا�ستوجبوا منك الثواب ،و�أمِنوا بر�ضاك عنهم
منك العق��اب ،يا كريم يا كري��م� ،صل على محمد
و�آل محم��د ،وافع��ل بي ذلك .برحمت��ك يا �أرحم
الراحمين».
ح -ومن الدعاء في هذه الليلة �« :أ�س�ألك م�س�ألة
الم�سكين الم�ستكين ،و�أبتهل �إليك ابتهال المذنب
البائ���س الذليل م�س���ألة من خ�ضعت لك نا�صيته،
واعترف بخطيئته ،ففا�ضت لك عبرته ،وهملت لك
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دموعه ،و�ضَ َّلت حيلته ،وانقطعت حجته� ،أن تعطيني
في ليلتي هذه مغفرة ما م�ضى من ذنوبي ،واع�صمني
فيما بقي من عم��ري ،وارزقني الح��ج والعمرة في
عامي هذا ،واجعله��ا حجة مبرورة خال�صة لوجهك،
وارزقني��ه �أبداً م��ا �أبقيتن��ي ،وال تخ ّلني م��ن زيارة
بيت��ك وزيارة قبر نبيك محم��د �صلواتك عليه و�آله.
�إلهي و�أ�س���ألك �أن تكفيني م�ؤونة خلقك من الجن
واالن���س ،والعرب والعجم ،ومن كل دابة �أنت �آخذ
بنا�صيتها� ،إنك على �صراط م�س��تقيم� .أل َّلهم اجعل
فيما تق�ضي وتقدر من الأمر المحتوم ومما تفرق من
الأمر الحكيم في هذه الليل��ة ،في الق�ضاء الذي ال
يرد وال يبدل� ،أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام،
في عامي هذا ،المبرور حجهم ،الم�ش��كور �سعيهم،
المغفور ذنوبهم ،المكفر عنهم �س��يئاتهم ،و�أن تطيل
161

لزيارة املوقع �إ�ضغط هنا

عمري ،وتو�سع لي في رزقي ،وارزقني ولداً باراً� ،إنك
على كل �شئ قدير ،وبكل �شئ محيط».
خ -وم��ن دعاء ليلة ث�لاث وع�ش��رين �« :أل َّلهم
�إني �أ�س���ألك �س�ؤال الم�س��كين الم�ستكين ،و�أبتغي
�إليك ابتغاء البائ���س الفقير ،و�أت�ض��رع �إليك ت�ضرع
ال�ضعيف ال�ضري��ر ،و�أبتهل �إلي��ك ابتهال المذنب
الذليل ،و�أ�س���ألك م�س���ألة من خ�ضعت لك نف�سه،
ورغ��م لك �أنف��ه ،وعفَّر لك وجه��ه ،وخ�ضعت لك
نا�صيت��ه ،واعت��رف بخطيئته ،وفا�ضت ل��ك عبرته،
وانهملت لك دموعه ،و�ضلت عنه حيلته ،وانقطعت
عنه حجته ،بحق محمد و�آل محمد عليك ،وبحقك
العظي��م عليهم� ،أن ت�صلي عليهم كما �أنت �أهله ،و�أن
ت�صلي على نبيك و�آل نبيك  ،و�أن تعطيني �أف�ضل ما
�أعطيت ال�سائلين من عبادك الما�ضين من الم�ؤمنين،
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و�أف�ض��ل ما تعط��ي الباقين من الم�ؤمني��ن ،و�أف�ضل
ما تعطي م��ن تخلقه من �أوليائك �إل��ى يوم الدين ،
ممن جعلت له خي��ر الدنيا وخير الآخرة ،يا كريم يا
كري��م يا كريم .و�أعطني في مجل�س��ي هذا مغفرة ما
م�ضى من ذنوب��ي ،واع�صمني فيما بقي من عمري،
وارزقني الحج والعمرة في عامي هذا ،متقب ًال مبروراً
خال�صاً لوجهك يا كريم  ،وارزقنيه �أبدا ما �أبقيتني ،يا
كريم يا كريم يا كريم ،واكفني م�ؤونة نف�سي ،واكفني
م�ؤنة عيالي ،واكفني م�ؤنة خلقك ،واكفني �شر ف�سقة
العرب والعجم ،واكفني �ش��ر ف�سقة الجن والإن�س،
واكفني �ش��ر كل دابة �أنت �آخ��ذ بنا�صيتها� ،إن ربي
على �صراط م�ستقيم».
د -وم��ن دعاء ليلة ثالث وع�ش��رين  -وقد تقدم
نحوه في ليلة ت�س��ع ع�ش��رة عن موالنا الكاظمQ
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وعن �أبي عبد اهلل Qقالَ « :ال ّلـ�� ُه َّم ْاج َعلْ فيـ��ما
مح ُت ِومَ ،وفيـما َت ْف ُر ُق
َت ْق�ضي َوفيـما ُتق َِّد ُر م َِن ا َْال ْم ِر ا َْل ْ
كيم في َل ْي َل ِة ا ْلق َْدرِ ،م َِن ا ْلقَ�ضا ِء ا َّلذي ال
م َِن ا َْال ْم ِر ا ْل َح ِ
رام في
ُير ُّد َوال ُي َب َّد ُل َانْ َت ْك ُت َبني م ِْن ُح ّج ِاج َب ْيت َِك ا ْل َح ِ
عامي هذا ا ْل َم ْب ُرو ِر َح ُّج ُه ْم ا ْل َم ْ�ش ُكو ِر َ�س ْع ُي ُه ُم ،ا ْل َم ْغفُو ِر
ُذ ُنو ُب ُه ُم ،ا ْل ُم َك َّف ِر َع ْن ُه ْم َ�س ِّيئا ُت ُه ْمَ ،و ْاج َعلْ فيـما َت ْق�ضي
َو ُتق َِّد ُر َانْ ُت َ
طيل ُع ْمري َو ُت َو ِّ�س َع لي في ِر ْزقي».
ر -دعاء الإمام الح�س��ن بن علي  Lفي ليلة
الق��در« :يا باطِ ناً في ُظ ُهو ِر ِهَ ،وي��ا ظاهِ راً في ُب ُطو ِن ِه َويا
باطِ ناً َل ْي َ�س َي ْخفىَ ،ويا ظاهِ راً َل ْي َ�س ُيرى ،يا َم ْو ُ�صوفاً ال
وف َوال َح ٌّد َم ْح ُدو ٌدَ ،ويا غائِباً َغ ْي َر
َي ْب ُلغُ ب َِك ْي ُنونَ ِي ِة َم ْو ُ�ص ٌ
�صابَ ،و َل ْم
َم ْفقُودَ ،ويا �ش��اهِ داً َغ ْي َر َم ْ�ش ُهودُ ،ي ْط َل ُب َف ُي ُ
��ماوات َوا َْال ْر ِ�ض َوما َب ْي َن ُهما َط ْر َف َة َع ْين،
ال�س
ُ
َي ْخ ُل ِم ْن ُه َّ
��ن ب�أَ ْين َوال ب َِح ْيثَ ،انْ َت ُنو ُر
ال ُي ْدر ُِك ب َِك ْيف َوال ُي�ؤَ َّي ُ
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ميع ا ُال ُمورِ�ُ ،س�� ْبحانَ
ال ُّنو ِر َو َر َّب ا َْال ْر ِ
بابَ ،ا َح ْط َت ب َِج ِ
ال�سمي ُع ا ْل َب�صي ُر ُ�س ْبحانَ
��ي ٌء َو ُه َو َّ
َم ْن َل ْي َ�س كَمِ ْث ِل ِه �شَ ْ
هكذا َوال َ
َم ْن ُه َو َ
هكذا َغ ْي ُر ُه ّ .ثم تدعو بما ت�شاء».
 -6ال�صلوات
�أ� -صالة مائة ركعة

بالحمد مرة والتوحيد ع�ش��راً ،وقيل بالقدر ع�ش��راً،
والأول �أرج��ح ،وهي من الأعمال العامة لليالي
القدر ،ولك��ن ورد الحث عليها ف��ي هذه الليلة
ب�شكل خا�ص.
عن �أبي ب�صير قال قال �أبو عبد اهلل ِّ :Q
«�صل في
الع�شرين من �ش��هر رم�ضان ثمانياً بعد المغرب،
واثنتي ع�شرة ركعة بعد العتمة ،ف�إذا كانت الليلة
التي يرجى فيها ما يرجى ِّ
ف�صل مائة ركعة  ،تقر�أ
ف��ي كل ركعة قل هو اهلل �أحد ع�ش��ر مرات ،قال
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قل��ت :جعلت فداك ف���إن لم �أَ ْق َو قائم��اً ؟ قال:
فجال�س��اً ،قلت :ف�إن لم �أقو جال�ساً ؟ قال :ف�صل
(((
و�أنت م�ستلق على فرا�شك».
ب � -صالة ثماني ركعات

عن ر�سول اهلل «:Pومن �صلى ليلة ثالث وع�شرين
من �شهر رم�ضان ثماني ركعات (بما تي�سر) فتحت له
(((
�أبواب ال�سماوات ال�سبع وا�ستجيب دعا�ؤه».
اليوم الأخير ،وليلة العيد

 -1ف�ضل ليلة العيد

 عن ر�س��ول اهلل  ،Pفي حدي��ث طويل« :ف�إذاكان��ت ليلة الفطر ،وهي ت�س��مى ليل��ة الجوائز ،
�أعطى اهلل العاملين �أجرهم بغير ح�ساب».
((( ال�شيخ الطو�سي ،Mتهذيب الأحكام.64/3
((( احلر العاملي ،و�سائل ال�شيعة  .40/8والكفعمي ،البلد الأمني .176

166

لزيارة املوقع �إ�ضغط هنا

 وقال الإمام ال�صادق « : Qليلة الفطر ،الليلة(((
التي ي�ستوفي فيها الأجير �أجره».
 ق��ال ال��راوي« :قلت لأب��ي عب��د اهلل ال�صادق� :Qإن النا���س يقولون �إن المغفرة تنزل على
من �صام �شهر رم�ضان ليلة القدر؟ فقال يا ح�سن
ان الگارجار (�أي العامل) انما يعطى اجرته عند
(((
فراغه وذلك ليلة العيد».
� -2أعمال ليلة العيد

ذكر العلماء بناء على ماورد في الروايات �أعمال
هذه الليلة كما يلي:
الأول :الغ�سل

 قال ال�ش��يخ المفيد« :Mوغ�س��ل ليلة الفطر((( ال�شيخ ال�صدوق ،الهداية.210
((( البحراين ،احلدائق النا�ضرة191/4
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ُ�س�� َّنة((( وقال في مكان �آخر :والغ�سل �أي�ضا �سنة
عند انقرا�ضه (ال�شهر) في ليلة الفطر وهى الليلة
التى يعطى فيها العامل �أجره»(((.
وقال ال�ش��يخ الطو�سي« :Mوي�ستحب الغ�سل
في هذه اللية بعد غروب ال�شم�س»(((.
الثاني :الإحياء

ع��ن ر�س��ول اهلل « :Pمن �أحيا ليل��ة العيد لم
يمت قلبه يوم يموت القلوب»(((.
وعن �أبي عبد اهلل الإم��ام ال�صادق عن �أبيه عن
علي Rقال« :كان يعجبه �أن يفرغ نف�سه �أربع ليال
ّ
في ال�س��نة وهي� :أول ليلة من رجب ،وليلة الن�صف
(((
(((
(((
(((

ال�شيخ املفيد ،Mاملقنعة.51
ال�شيخ املفيد.311 M
ال�شيخ الطو�سي ،Mم�صباح املتهجد.648
الراوندي ،الدعوات.279
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(((

من �شعبان ،وليلة الفطر ،وليلة النحر».
وفي فقه الإمام الر�ضا �« :Qإجتهدوا في ليلة
(((
الفطر في الدعاء وال�سهر».
الثالث :ذكر في ال�سجود بعد المغرب

قال ال�شيخ الطو�سي :Mومن ال�سنة �أن يقول
عقيب �صالة المغرب ليلة الفطر وهو �س��اجد« :يا ذا
الجالل واالكرام  ،يا م�صطفياً محمداً ونا�صره� ،صل
عل��ى محمد و�آل محمد واغفر ل��ي كل ذنب �أذنبته
ون�س��يته �أنا وهو عندك في كتاب مبين  .ثم يقول :
(((
�أتوب �إلى اهلل» مائة مرة.
الرابع :التكبير

وهو ذكر خا�ص يكرر في �أربعة �أوقات بعد �صالة
((( ال�شيخ املفيد ،Mاملقنعة.51
(((	�إبن بابويه ،فقه الر�ضا .206Q
((( ال�شيخ الطو�سي ،Mم�صباح املتهجد.648
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المغرب والع�شاء و�صالة ال�صبح من يوم العيد وبعد
�صالة العيد.
وقال ال�ش��يخ المفيد :Mالتكبير عند الفراغ
من فر�ض المغرب ،وانته��ا�ؤه عند الفراغ من �صالة
العيد من ي��وم الفطر ،فيكون ذلك ف��ي عقب �أربع
�صلوات .و�شرحه �أن يقول الم�صلي عند ال�سالم من
كل فري�ض��ة « :اهلل �أكبر،اهلل �أكبر اهلل �أكبر ،ال �إله �إال
اهلل واهلل �أكب��ر ،اهلل �أكبر ،الحم��د هلل على ما هدانا،
وله ال�ش��كر على ما �أوالنا» فبذلك ثبتت ال�سنة عن
ر�س��ول اهلل ، Pوج��اءت الأخب��ار بالعمل به عن
((( R
ال�صادقين من عترته .
الخام�س :زيارة االمام الح�سين

Q

قال ال�شيخ الطو�سي:M
((( ال�شيخ املفيد ،Mم�سا ُّر ال�شيعة.29
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وي�س��تحب زيارة الح�س��ين  Qفي ليلة الفطر
(((
ويوم الفطر ،وروي في ذلك ف�ضل كبير.
ال�ساد�س :قراءة ثالث �س َور واال�ستغفار

وروي �أنه يقر�أ �آخر ليلة من �ش��هر رم�ضان �سورة
الأنع��ام ،والكهف ،ويا�س��ين  ،ويق��ول  :مائة مرة :
(((
�أ�ستغفر اهلل و�أتوب �إليه.
ال�سابع :ال�صلوات

 -1ع�شر ركعات� :صالة ي�ؤتى بها في الليلة الأخيرة
-1
ليتقبل اهلل تعالى عمل �ش��هر رم�ض��ان كله �أكد
عليها ال�س��يد ابن طاوو���س وال�ش��يخ الكفعمي
والمحدث القمي رحمهم اهلل تعالى وهي مروية
ع��ن النبي  Pقال « :من �صلى ليلة عيد الفطر
((( ال�شيخ الطو�سي ،Mم�صباح املتهجد.665
((( الإقبال.419/1
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ع�ش��ر ركعات بالحم��د مرة واالخال�ص ع�ش��ر
مرات  ،ويقول مكان ت�س��بيح الركوع وال�سجود:
�س��بحان اهلل والحمد هلل وال �إله �إال اهلل واهلل �أكبر
 .وي�س��لم بين كل ركعتين وي�ستغفر اهلل الف مرة
بعد الفراغ ،ويقول في �س��جدة ال�شكر :يا حي يا
قيوم  ،يا ذا الج�لال واالكرام  ،يا رحمان الدنيا
واالخرة ورحيمهما ،يا ارح��م الراحمين  ،يا اله
الأولين واالخرين ،اغفر لي ذنوبي وتقبل �صومي
و�صالتي .لم يرفع ر�أ�س��ه من ال�سجود حتى يغفر
(((
له ويتقبل منه �صومه ويتجاوز عن ذنوبه».
� -2س��ت ركعات :ع��ن النبي  Pانه ق��ال « :من
-2
�صل��ى ليلة العيد �س��ت ركع��ات  ،يقرء في كل
ركعة خم���س مرات ( قل هو اهلل �أحد ) اال �شفع
(((

الإقبال.460/1
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في �أه��ل بيته كلهم  ،وان كان��وا قد وجبت لهم
النار»  -الخبر(((.
 -3عن ر�س��ول اهلل « :Pومن �صل��ى ليلة ثالثين
-3
من �ش��هر رم�ضان اثنتي ع�شرة ركعة يقر�أ في كل
ركعة فاتحة الكتاب وع�شرين مرة قل هو اهلل �أحد
وي�صلي عل��ى النبي  Pمائة م��رة ختم اهلل له
(((
بالرحمة».
 -4ركعتان :قال ال�شيخ المفيد :Mوي�ستحب �أن
-4
ي�صلى ليلة الفطر ركعتان ،يقر�أ في االولى منهما
« الحم��د» و «قل هو اهلل �أح��د» �ألف مرة  ،وفي
الثانية « الحمد» و « قل هو اهلل �أحد» مرة واحدة،
فقد روي عن موالن��ا �أمير الم�ؤمنين �صلوات اهلل
((( الإقبال.459/1
((( احلر العاملي ،و�سائل ال�شيعة .41/8والكفعمي ،البلد الأمني.176
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عليه و�آله �أنه قال « :م��ن �صلى هاتين الركعتين
في ليلة الفطر لم ي�س�أل اهلل �شيئا �إال �أعطاه»(((.
وقال ال�شيخ الطو�سي:M
وي�س��تحب �أي�ضاً �أن ي�صلي بعد الفراغ من جميع
�صلوات��ه في هذه الليل��ة ،ركعتين يق��ر�أ في الأولى
منهم��ا الحمد مرة  ،و�ألف مرة قل هو اهلل �أحد ،وفي
الركعة الثانية الحمد مرة ،ومرة قل هو اهلل �أحد.
�أ�ضاف :وي�ستحب �أن يدعو بعدها بهذا الدعاء:
«يا �أهلل ي��ا �أهلل يا �أهلل ،يا رحمن يا �أهلل ،يا رحيم يا
�أهلل ،يا ملك يا �أهلل ،يا قدو�س يا �أهلل ،يا �سالم يا �أهلل ،يا
م�ؤم��ن يا �أهلل ،يا مهيمن يا �أهلل ،يا عزيز يا �أهلل ،يا جبار
يا �أهلل ،يا متكبر يا �أهلل ،يا خالق يا �أهلل ،يا بارئ يا �أهلل،
يا م�صور يا �أهلل  ،يا عالم يا �أهلل ،يا عظيم يا �أهلل ،يا عليم
((( ال�شيخ املفيد ،Mاملقنعة.171
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ي��ا �أهلل ،يا كريم يا �أهلل ،يا حليم يا �أهلل ،يا حكيم يا �أهلل
 ،يا �س��ميع يا �أهلل ،يا ب�صير ي��ا �أهلل ،يا قريب يا �أهلل ،يا
مجي��ب يا �أهلل ،يا جواد يا �أهلل ،يا ماجد يا �أهلل ،ياملئ
يا �أهلل ،يا وفي يا �أهلل ،يا مولى يا �أهلل ،يا قا�ضي يا �أهلل ،يا
�سريع يا �أهلل ،يا �شديد يا �أهلل ،يا ر�ؤوف يا �أهلل ،يا رقيب
ي��ا �أهلل ،يا مجيد يا �أهلل ،يا حفيظ ي��ا �أهلل ،يا محيط يا
�أهلل  ،يا �س��يد ال�س��ادة يا �أهلل ،يا �أول يا �أهلل ،يا �آخر يا
�أهلل ،ي��ا ظاهر يا �أهلل ،يا باط��ن يا �أهلل ،يا فاخر يا �أهلل ،يا
قاهر يا �أهلل ،يا رباه يا �أهلل ،يا رباه يا �أهلل ،يا رباه يا �أهلل ،يا
ودود يا �أهلل ،يا نور يا �أهلل ،يا رافع يا �أهلل ،يا مانع يا �أهلل،
ي��ا دافع يا �أهلل ،يا فاتح يا �أهلل ،يا نفاع يا �أهلل ،يا جليل
يا �أهلل ،يا جميل يا �أهلل ،يا �ش��هيد يا �أهلل ،يا �ش��اهد يا
�أهلل ،يا مغيث يا �أهلل ،يا حبيب يا �أهلل ،يا فاطر يا �أهلل ،يا
مطهر يا �أهلل ،يا ملك يا �أهلل ،يا مقتدر يا �أهلل ،يا قاب�ض
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يا �أهلل ،يا با�س��ط يا �أهلل ،يا محي��ي يا �أهلل ،يا مميت يا
�أهلل ،يا باعث يا �أهلل ،يا وارث يا �أهلل ،يا معطي يا �أهلل ،يا
مف�ضل يا �أهلل ،يا منعم يا �أهلل ،يا حق يا �أهلل ،يا مبين يا
�أهلل ،يا طيب يا �أهلل ،يا مح�سن يا �أهلل ،يا مجمل يا �أهلل،
يا مبدئ يا �أهلل ،يا معيد يا �أهلل ،يا بارئ يا �أهلل  ،يا بديع
يا �أهلل ،يا هادي يا �أهلل ،يا كافي يا �أهلل ،يا �شافي يا �أهلل،
ي��ا علي يا �أهلل ،يا عظيم يا �أهلل ،يا حنان يا �أهلل ،يا منان
يا �أهلل ،ي��ا ذا الطول يا �أهلل ،يا متعالي يا �أهلل ،يا عدل
ي��ا �أهلل ،يا ذا المعارج يا �أهلل ،يا �صدق يا �أهلل ،يا ديان
ي��ا �أهلل ،يا باقي يا �أهلل ،يا واقي يا �أهلل ،يا ذا الجالل يا
�أهلل ،يا ذا االكرام يا �أهلل ،يا محمود يا �أهلل ،يا معبود يا
�أهلل ،يا �صانع يا �أهلل ،يا معين يا �أهلل ،يا مك ِّون يا �أهلل ،يا
ف َّعال يا �أهلل ،يا لطيف يا �أهلل ،يا جليل يا �أهلل ،يا غفور
يا �أهلل ،يا �ش��كور يا �أهلل ،يا نور يا �أهلل ،يا قدير يا �أهلل ،يا
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رب��اه يا �أهلل ،يا رباه يا �أهلل ،يا رباه يا �أهلل ،يا رباه يا �أهلل،
يا رباه يا �أهلل ،يا رباه يا �أهلل ،يا رباه يا �أهلل ،يا رباه يا �أهلل،
ي��ا رباه يا �أهلل ،يا رباه يا �أهلل� ،أ�س���ألك �أن ت�صلي على
عل��ي بر�ضاك ،وتعفو عني
محمد و�آل محمد وتمن َّ
بحلمك ،وت َو ِّ�سع علي من رزقك الحالل الطيب من
حيث �أحت�سب ومن حيث ال �أحت�سب ،ف�إني عبدك
لي�س لي �أحد �س��واك وال �أحد �أ�س�أله غيرك يا �أرحم
الراحمين ،ما �شاء �أهلل ،ال قوة �إال ب�أهلل العلي».
ثم ت�س��جد وتقول « :يا �أهلل يا �أهلل ،يا رب يا �أهلل ،يا
رب يا �أهلل ،يا رب يا �أهلل ،يا رب يا رب يا رب ،يا منزل
البركات ،بك تنزل كل حاجة� ،أ�س�ألك بكل ا�سم في
مخزون الغيب عندك والأ�سماء الم�شهورات عندك
المكتوبة على �سرادق عر�شك �أن ت�صلي على محمد
و�آل محمد و�أن تقبل مني �شهر رم�ضان وتكتبني من
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الوافدين �إلى بيتك الحرام وت�صفح لي عن الذنوب
العظام وت�ستخرج يا رب كنوزك يا رحمن».
واغت�س��ل في �آخر الليل ،واجل���س في م�صالك
�إلى طلوع الفجر  ،وا�س��تفتح خروجك بالدعاء �إلى
�أن تدخل مع االمام في ال�ص�لاة ،فتقول �« :أل َّلهم ،
�إليك وجهت وجه��ي و�إليك فو�ضت �أمري وعليك
توكل��ت� ،أهلل �أكب��ر على ما هدان��ا� ،أهلل �أكب��ر �إلهنا
وموالنا� ،أهلل �أكبر على ما �أوالنا وح�سن ما �أبالنا � ،أهلل
�أكبر ولينا الذي اجتبانا � ،أهلل �أكبر ربنا الذي بر�أنا� ،أهلل
�أكبر الذي خلقنا و�س��وانا �أهلل �أكبر ربنا الذي �أن�ش�أنا،
�أهلل �أكب��ر الذي بقدرته هدان��ا� ،أهلل �أكبر الذي بدينه
حبانا� ،أهلل �أكبر الذي من فتنته عافانا� ،أهلل �أكبر الذي
باال�س�لام ا�صطفانا� ،أهلل �أكبر الذي ف�ضلنا باال�سالم
على من �س��وانا� ،أهلل �أكب��ر و�أكبر �س��لطانا� ،أهلل �أكبر
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و�أعلى برهانا� ،أهلل �أكبر و�أجل �سبحانا� ،أهلل �أكبر و�أقدم
�إح�س��انا� ،أهلل �أكبر و�أعز �أركانا� ،أهلل �أكبر و�أعلى مكانا،
�أهلل �أكبر و�أ�سنى �ش�أنا� ،أهلل �أكبر نا�صر من ا�ستن�صر� ،أهلل
�أكبر ذو المغفرة لمن ا�س��تغفر� ،أهلل �أكبر الذي خلق
و�ص��ور� ،أهلل �أكبر الذي �أمات ف�أقب��ر� ،أهلل �أكبر الذي
�إذا �شاء �أن�ش��ر� ،أهلل �أكبر �أقد�س من كل �شئ و�أظهر،
�أهلل �أكب��ر رب الخل��ق والبر والبح��ر� ،أهلل �أكبر كلما
�سبح اهلل �ش��ئ وكبر وكما يحب �أهلل �أن يك َّبر� ،أل َّلهم
�صل على محمد عبدك ور�س��ولك ونبيك و�صفيك
وحبيبك ونجيك و�أمين��ك ونجيبك و�صفوتك من
خلقك وخليلك وخا�صت��ك وخال�صتك وخيرتك
من خلقك� ،أل َّلهم �صل على محمد عبدك ور�سولك
الذي هديتنا به من ال�ضاللة ،وعلمتنا به من الجهالة
وب�صرتنا ب��ه من العم��ي و�أقمتنا به عل��ى المحجة
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العظمى و�سبيل التقوى و�أخرجتنا به من الغمرات
�إلى جمي��ع الخي��رات و�أنقذتنا به من �ش��فا جرف
الهلكات � ،أل َّلهم �صل على محمد وال محمد �أف�ضل
و�أكمل و�أ�شرف و�أكبر و�أطهر و�أطيب و�أتم و�أعم و�أعز
و�أزكى و�أنمى و�أح�سن و�أجمل ما �صليت على �أحد
من العالمين � ،أل َّلهم �ش��رف مقامه في القيمة وعظم
على ر�ؤو�س الخالئق حاله� ،أل َّلهم اجعل محمداً و�آل
محمد يوم القيامة �أقرب الخلق منك منزلة و�أعالهم
مكاناً و�أف�سحهم لديك مجل�ساً و�أعظمهم عندك �شرفاً
و�أرفعهم منز ًال� ،أل َّله��م �صل على محمد و�آل محمد
وعلى �أئمة الهدى والحجج على خلقك والأدالء على
�سنتك ،والباب الذي منه ي�ؤتى ،والتراجمة لوحيك
الم�ستنين ب�س��نتك الناطقين بحكمتك ال�شهداء
على خلقك� ،أل َّلهم ا�ش��عب بهم ال�صدع وارتق بهم
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الفت��ق ،و�أمت بهم الجور و�أظهر به��م العدل ،وزين
بطول بقائه��م الأر�ض ،و�أيدهم بن�ص��رك وان�صرهم
بالرعب ،وق�� ِّو نا�صرهم واخذل خاذلهم ودمدم على
من ن�صب له��م ودمر على من غ�ش��مهم ،واف�ض�ض
بهم ر�ؤو�س ال�ضاللة و�ش��ارعة البدع ومميتة ال�سنن
والمتعززين بالباط��ل ،و�أع َّز بهم الم�ؤمنين و�أذل بهم
الكافرين والمنافقين وجميع الملحدين والمخالفين
في م�ش��ارق الأر�ض ومغاربها يا �أرح��م الراحمين.
�أل َّلهم و�صل على جميع المر�س��لين والنبيين الذين
بلغوا عنك الهدى واعتق��دوا لك المواثيق بالطاعة
ودعوا العباد �إليك بالن�صيح��ة و�صبروا على ما لقوا
م��ن الأذى والتكذي��ب ف��ي جنب��ك� ،أل َّلهم �صل
عل��ى محمد وعليهم وعلى ذراريه��م و�أهل بيوتاتهم
و�أزواجهم وجميع �أ�ش��ياعهم و�أتباعهم من الم�ؤمنين
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والم�ؤمنات والم�س��لمين والم�سلمات الأحياء منهم
والأموات ،وال�س�لام عليهم جميعاً في هذه ال�ساعة
وفي هذا اليوم ورحمته وبركاته� ،أل َّلهم اخ�ص�ص �أهل
بيت نبيك محمد المباركين ال�س��امعين المطيعين
لك الذين �أذهبت عنهم الرج���س وطهرتهم تطهيراً
ب�أف�ض��ل �صلواتك ونوامي بركاتك وال�س�لام عليهم
(((
ورحمة �أهلل وبركاته».
الثامن :الأدعية الخا�صة

ومنها�« :أل َّلهم �إنك �أرحم الراحمين ال �إله �إال �أنت،
تف�ضلت علينا فهديتنا ،ومننت علينا فعرفتنا ،و�أح�سنت
�إلينا ف�أعنتن��ا على �أداء ما افتر�ض��ت علينا من �صيام
�شهرك �شهر رم�ضان .فلك الحمد بمحامدك كلها على
جيمع نعمائك كلها  ،حتى ينتهي الحمد �إلى ما تحب
((( ال�شيخ الطو�سي ،Mم�صباح املتهجد.650-649
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وتر�ضى .وهذا �آخر يوم من �ش��هر رم�ضان ف�إذا انق�ضى
فاختمه لنا بال�سعادة والرحمة والمغفرة ،والرزق الوا�سع
الكثير الطيب ،الذي ال ح�ساب فيه وال عذاب عليه،
والبرك�� ِة والفوز والفوز بالجنة ،والعت��ق من النار ،وال
تجعله �آخر العهد منه ،و�أهله عليناب�أف�ضل الخير والبركة
ووال��دي وذريتي يا كريم.
علي وعلى �أهلي
َّ
وال�س��رور َّ
�أل َّلهم هذا �شهر رم�ضان الذي �أنزلت فيه القر�آن هدى
للنا�س وبينات من الهدى والفرقان وقد ت�صرم ،ف�أعوذ
بوجهك الكريم �أن تغيب ال�شم���س من هذا اليوم� ،أو
يطلع الفجر من هذه الليل��ة ،ولك قبلي ذنب �أو تبعة،
تري��د�أن تعذبني عليها يوم �ألق��اك� .أي ملين الحديد
لداود� ،أي كا�ش��ف الكرب العظي��م عن �أيوب� ،صل
على محمد وعلى �أهل بي��ت محمد وهب لي فكاك
رقبتي م��ن النار وكل تبعة وذنب ل��ك قبلي ،واختم
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لي بالر�ض��ا والجنة .يا اهلل يا �أرح��م الراحمين� ،صل
على محمد وعلى �أهل بيته المباركين الأخيار و�سلم
(((
ت�سليما».
التا�سع :وداع �شهر رم�ضان المبارك

وق��د وردت ع��دة �أدعي��ة لذلك �أح�س��نها كما
عبر المح��دث القمي رحمه اهلل الدعاء الخام���س
والأربعون من ال�صحيفة ال�سجادية.
العا�شر :دعاء ختم القر�آن

من َوفَّقه اهلل تعالى لختمة من القر�آن الكريم� ،أو
�أكثر ،فليقر�أ �أدعية ختم كتاب اهلل تعالى وعهده �إلى
خلقه.
قال ال�سيد ابن طاوو�س :Mومنها (�أي مهام هذا
اليوم)  :دعاء ختم القر�آن  :فال �أقل �أن يكون قد ختم
(((

الإقبال  .447-446وقد �أورد املحدث القمي بع�ض هذه الأدعية.
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واحدة في طول �ش��هر رم�ضان  ،كم��ا تقدم ذكره في
(((
بع�ض الأخبار .ثم �أورد دعاء الإمام ال�سجاد Q
(((
الوارد في ال�صحيفة ال�سجادية «عند ختم القر�آن».
قال المحدث القم��ي :Mويختم القر�آن غالباً
في ه��ذا اليوم � -أي في الي��وم الأخير -فينبغي �أن
يدع��ى عند الختم بالدع��اء الثان��ي والأربعين من
ال�صحيفة ال�سجادية و�إن �ش��اء �أن يدعو بهذا الدعاء
الوجي��ز عن �أمي��ر الم�ؤمنين �صلوات اهلل و�س�لامه
عليهَ « :ال ّلـ�� ُه َّم ا�شْ �� َر ْح بِا ْلق ُْر�آنِ َ�ص ْدري َو ْا�س�� َت ْعمِ لْ
بِا ْلقُ��ر�آنِ َب َدنيَ ،ونَ ِّو ْر بِا ْلقُر�آنِ َب َ�ص��ريَ ،و َا ْطل ِْق بِا ْلقُر�آنِ
لِ�سانيَ ،و َا َع ّني َع َل ْي ِه ما َا ْب َق ْي َتنيَ ،ف ِا ّنَ ُه ال َح ْو َل َوال ُق َّو َة
ّ َ (((
�إال بِك»..
((( الإقبال.449
((( الإقبال 449فما بعدها.
((( املحدث القمي ،مفاتيح اجلنان
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يوم العيد

و�أعماله:
 -1الغ�سل

قال ال�سيد ابن طاوو�س� :Mإعلم �أنه ينبغي
ابتداء هذا اليوم بالغ�سل ،لما رويناه با�سنادنا
عن �أبي عبد اهلل  Qقال« :الغ�سل يوم الفطر
�سنة» ،ف��إذا هممت بذلك فقل�« :أللهم �إيمانا
بك ،وت�صديقا بكتابك  ،واتباع �سنة نبيك محمد
 ,»Pف�إذا فرغت من الغ�سل فقل�« :أللهم اجعله
كفارة لذنوبي ،وطهرني ديني� ،أللهم اذهب عني
(((
الدن�س».
� -2صالة الفجر

تتمي��ز �صالة الفج��ر يوم العي��د بالتكبير بعدها
((( الإقبال .467-466
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كما مر في م�س��تحبات ليلة العيد ،وبتعقيب خا�ص
بها على ما ن�ص عليه ال�س��يد ابن طاوو���س Mفي
الإقبال ،وهو نف�س��ه الدعاء الذي ي�أتي عن ال�ش��يخ
الطو�س��ي Mتحت عنوان « التوجه �إلى الم�صلى»
�أنه يدعى به بعد �صالة العيد.
قال ال�شيخ الطو�سي:M
ف�إذا �أ�صبح يوم الفطر ي�س��تحب له �أن يغت�س��ل،
ووقته بعد طلوع الفجر �إلى وقت �صالة العيد ويلب�س
�أطهر ثيابه ،ويم���س �ش��يئا من الطيب ج�س��ده ..ثم
(((
يخرج �إلى الم�صلى ب�سكينة ووقار ل�صالة العيد.
 -3دعاء الندبة

وي�ستحب في يوم العيد قراءة دعاء الندبة الذي
ورد �أن��ه يقر�أ في الأعياد الأربع��ة ،الفطر والأ�ضحى
((( ال�شيخ الطو�سي ،Mم�صباح املتهجد.653
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والغدير ويوم الجمعة ،وهو من تعابير الأدب مع ولي
اهلل تعالى ،وو�صي ر�سوله .P
وبعد �أن �أورد ال�سيد ابن طاوو�س Mالدعاء في
الإقبال قال:
ف���إذا فرغت من الدع��اء ،فت�أهب لل�س��جود بين
يدي م��والك ،وقل ما رويناه ب�أ�س��نادنا الى �أبي عبد
اهلل  Qق��ال � :إذا فرغت من دعاء العيد المذكور
�ضع خ��دك الأيمن عل��ى الأر�ض وقل�« :س��يدي
�س��يدي ،كم عتيق ل��ك ،فاجعلني مم��ن �أعتقت،
�س��يدي �س��يدي ،وكم من ذنب قد غفرت ،فاجعل
ذنبي في من غفرت� ،سيدي �سيدي ،وكم من حاجة
ق��د ق�ضيت ،فاجعل حاجتي فيما ق�ضيت� ،س��يدي
�س��يدي  ،وكم من كربة قد ك�شفت ،فاجعل كربتي
ٍ
م�ستغيث قد
فيما ك�شفت� .س��يدي �س��يدي ،وكم
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�أغثت ،فاجعلني في من �أغثت� ،س��يدي �سيدي كم
من دعوة قد �أجب��ت ،فاجعل دعوتي في ما �أجبت،
�س��يدي �س��يدي� ،إرحم �س��جودي في ال�ساجدين،
وارح��م عبرتي ف��ي الم�س��تعبرين ،وارحم ت�ضرعي
فيمن ت�ضرع من المت�ضرعين� .س��يدي �سيدي ،كم
من فقي��ر قد �أغنيت ،فاجعل فق��ري في ما �أغنيت،
�سيدي �س��يدي� ،إرحم دعوتي في الداعين� ،سيدي
و�إلهي �أ�س���أت وظلم��ت وعملت �س��وءاً ،واعترفت
بذنبي ،وبئ���س ما عملت ،فاغفر ل��ي يا موالي� ،أي
(((
كريم �أي عزيز �أي جميل».
 -4زكاة الفطرة

وت�س��مى �أي�ضاً زكاة الب��دن ،وهي حوالي ثالث
كيل��وات من الم��واد الغذائية الأ�سا�س��ية� ،أو ثمنها
((( الإقبال.514-513/1
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بال�شروط المقررة في الر�سائل العملية.
ويمتد وقت �إخراجها �إل��ى الظهر ،ولكن ينبغي
عزلها قبل الخروج �إلى ال�صالة.
عن الإمام ال�صادق �« : Qإن من تمام ال�صوم
�إعط��اء الزكاة  -يعني الفطرة  -كما ان ال�صالة على
النب��ي  Pتمام ال�ص�لاة ،لأنه من �ص��ام ولم ي�ؤد
الزكاة فال �صوم ل��ه �إذا تركها متعمداً ،وال �صالة له
�إذا ترك ال�صالة على النبي  ،Pلأن اهلل عزوجل قد
بد�أ بها قبل ال�صوم ،وقال :قد �أفلح من تزكى .وذكر
(((
ا�سم ربه ف�صلى».
 -5التوجه �إلى الم�صلى

قال ال�شيخ الطو�سي:M
ف�إذا توجهت �إلى الم�صلى ،فادع بهذا الدعاء :
((( الإقبال.465/1
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«�أل َّلهم من تهي���أ وتعب�أ و�أعد وا�س��تعد لوفادة �إلى
مخلوق رجاء رفده وطلب جوائزه وفوا�ضله ونوافله ف�إليك
يا �سيدي وفادتي وتهيئتي و�إعدادي وا�ستعدادي رجاء
رفدك وجوائزك ونوافل��ك ،فال تخيب اليوم رجائي يا
موالي  ،يا من ال يخيب عليه �س��ائل وال ينق�صه نائل
ف�إني لم �آت��ك اليوم بعمل �صالح قدمته وال �ش��فاعة
مخلوق رجوتها ولكن �أتيتك مقراً بالظلم والإ�ساءة ال
حجة لي وال عذر ف�أ�س�ألك يا رب �أن تعطيني م�س�ألتي
وتقلبني برغبتي وال تردني مجبوهاً وال خائباً يا عظيم يا
عظيم يا عظيم� ،أرجوك للعظيم� ،أ�س�ألك يا عظيم �أن تغفر
لي العظيم ال �إله �إال �أنت �أللهم �صل على محمد و�آل
محمد وارزقني خير هذا اليوم الذي �ش��رفته وعظمته
وتغ�س��لني فيه من جميع ذنوبي وخطاياي وزدني من
ف�ضلك �إنك �أنت الوهاب».
191

لزيارة املوقع �إ�ضغط هنا

� -6صالة العيد

�صالة العيد وهي ركعتان يقر�أ في ا ُالولى الحمد
و�س��ورة االعلى ،ويك ّبر بعد القراءة خم�س تكبيرات
وتقنت بعد ّ
كل تكبيرة فتقول :
« َال ّلـ�� ُه َّم َا ْه َل الْكِ ْبرِي��ا ِء َوا ْل َع َظ َم��ةَِ ،و َا ْه َل ا ْل ُجو ِد
وتَ ،و َا ْه َ
َوا ْل َج َب�� ُر ِ
��ل ا ْل َع ْف ِو َوال َّر ْح َم��ةَِ ،و َا ْه َل ال َّت ْقوى
��ق َ
هذا ا ْل َي ِوم ا َّل��ذي َج َع ْل َت ُه
َوا ْل َم ْغ ِف َر ِةَ ،ا ْ�س�� َا ُل َك ب َِح ِّ
ِمح َّمد َ�ص َّلى ُ
اهلل َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه ُذ ْخراً
ِل ْل ُم ْ�سل َ
ِمين عيداًَ ،و ُل َ
َو�شَ �� َرفاً َو َمز ْيداًَ ،انْ ُت َ�ص ِّل َي َعل��ى ُم َح َّمد َو�آلِ ُم َح َّمد،
َو َانْ ُت ْدخِ َلني في ُك ِّل َخ ْي��ر َا ْد َخ ْل َت في ِه ُم َح َّمداً َو� َآل
ُم َح َّم��دَ ،و َانْ ُت ْخر َِجني م ِْن ُك ِّل ُ�س��وء َا ْخ َر ْج َت ِم ْن ُه
هِمَ ،ال ّلـ�� ُه َّم
ُم َح َّم��داً َو� َآل ُم َح َّمد َ�ص َلوا ُت َك َع َل ْي ِه َو َع َل ْي ْ
ال�صال ُِحونَ ،
ِا ّني َا ْ�س�� َا ُل َك َخ ْي َر ما َ�س���أَ َل َك ِم ْن ُه عِ با ُد َك ّ
َو َا ُعو ُذ ب َِك ِم َّما ْا�ستعا َذ ِم ْن ُه عِ با ُد َك ا ْل ّ�صال ُِحونَ ».
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ال�ساد�س��ة وتركع وت�س��جدّ ،ثم تنه�ض
ّ
ث��م تك ّبر ّ
للركعة الثّانية ،فتقر�أ فيها بعد الحمد �سورة وال�شّ م�س،
ّثم تكب ّر �أربع تكبي��رات تقنت بعد ّ
كل تكبيرة وتقر�أ
ف��ي القنوت م��ا م ّر ،ف��اذا فرغت ك ّبرت الخام�س��ة
ال�صالة
ال�صالة و�س�� ّبحت بع��د ّ
فركع��ت و�أتممت ّ
ت�سبيح ال ّزهراء.O
 -7الدعاء بعد �صالة العيد

و�أورد ال�شيخ �صالة العيد ثم قال:
ف�إذا �س�� َّلم عقَّب بت�سبيح الزهراء Oوما خف
عليه من الدعاء ثم يدعو بهذا الدعاء.
«�أل َّلهم �إني توجه��ت �إليك بمحمد �أمامي وعلي
من خلفي و�أئمتي عن يميني و �ش��مالي �أ�ستتر بهم
لفى ال �أجد
من عذابك و�س��خطك و�أتقرب �إليك ُز ً
�أحدا �أقرب �إليك منهم ،فهم �أئمتي ف�آمن بهم خوفي
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من عذابك و�سخطك و�أدخلني برحمتك الجنة في
عبادك ال�صالحين� ،أ�صبحت باهلل م�ؤمنا موقنا مخل�صا
على دين محمد و�سنته وعلى دين علي و�سنته وعلى
دين الأو�صياء و�س��نتهم � ،آمنت ب�س��رهم وعالنيتهم
و�أرغب �إلى اهلل تعالى فيما رغبوا فيه ،و�أعوذ باهلل من
�ش��رما ا�س��تعاذوا منه ،وال حول وال قوة وال منعة �إال
ب��اهلل العلي العظيم  ،توكلت على اهلل ح�س��بي اهلل
ومن يتوكل على اهلل فهو ح�س��به� ،أل َّلهم �إني �أريدك
ف�أردني و �أطلب ما عندك في�سره لي� .أل َّلهم �إنك قلت
في محكم كتاب��ك المنزل وقول��ك الحق ووعدك
ال�صدق � :شهر رم�ضان الذي �أنزل فيه القرءان هدى
للنا���س وبينات من الهدى والفرقان  ،فعظمت �شهر
رم�ضان بما �أنزلت فيه من القرءان الكريم وخ�ص�صته
ب�أن جعلت فيه ليلة الق��در� ،أل َّلهم وقد انق�ضت �أيامه
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وليالي��ه وقد �صرت منه �إلى م��ا �أنت �أعلم به مني ،و
�أ�س���ألك يا �إلهي بما �س���ألك به مالئكتك المقربون
و�أنبيا�ؤك المر�س��لون وعب��ادك ال�صالحون �أن ت�صلي
على محمد وال محمد و�أن تقبل مني كل ما تقربت
به �إليك في��ه ،وتتف�ضل علي بت�ضعيف عملي وقبول
تقربي وقرباتي وا�ستجابة دعائي ،وهب لي من لدنك
رحم��ة و�أعتق رقبت��ي من النار و�آمن��ي يوم الخوف
من كل الفزع ومن كل ه��ول �أعددته ليوم القيامة،
�أع��وذ بحرمة وجهك الكريم و بحرمة نبيك ،وبحرمة
الأو�صياء �أن يت�صرم هذا اليوم ولك قبلي تبعة تريد
�أن ت�ؤاخذني به��ا �أو خطيئة تريد �أن تقت�صها مني لم
تغفرها لي� ،أ�س���ألك بحرمة وجهك الكريم يا ال �إله
�إال �أن��ت بال �إله �إال �أن��ت �أن تر�ضى عني و�إن كنت
ق��د ر�ضيت عني ف��زد فيما بقي م��ن عمري ر�ضى،
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و�إن كن��ت لم تر�ض عني فم��ن الآن فار�ض عني يا
�سيدي وموالي ال�ساعة ال�س��اعة ال�ساعة ،واجعلني
في هذه ال�س��اعة وفي هذا اليوم وفي هذا المجل�س
م��ن عتقائك من النار عتق��اً ال رق بعده � .أللهم �إني
�أ�س���ألك بحرمة وجهك الكريم �أن تجعل يومي هذا
خير يوم عبدتك فيه منذ �أ�س��كنتني الأر�ض �أعظمه
�أج��را و�أعمه نعمة وعافية و�أو�س��عه رزق��اً و�أبتله عتقا
من الن��ار و�أوجبه مغفرة و�أكمل��ه ر�ضوانا و�أقربه �إلى
ما تحب وتر�ضى� .أل َّلهم ال تجعله �آخر �ش��هر رم�ضان
�صمته ل��ك وارزقني العود فيه ث��م العود فيه حتى
تر�ضى وتر�ضي كل من ل��ه قبلي تبعة وال تخرجني
من الدنيا �إال و�أنت عني را���ض� ،أللهم اجعلني من
حجاج بيتك الحرام في ه��ذا العام المبرور حجهم
الم�شكور �سعيهم المغفور ذنبهم الم�ستجاب دعا�ؤهم
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المحفوظين في �أنف�سهم و �أديانهم وذراريهم و�أموالهم
وجمي��ع م��ا �أنعمت به عليه��م� .ألله��م اقلبني من
مجل�سي هذا وفي يومي هذا وفي �ساعتي هذه مفلحاً
منجحاً م�ستجاباً دعائي مرحوماً �صوتي مغفوراً ذنبي
� ،أل َّلهم واجعل فيما �شئت و�أردت وق�ضيت وحتمت
و�أنفذت �أن تطيل عمري و�أن تقوي �ضعفي و�أن تجبر
فاقتي و �أن ترحم م�س��كنتي و�أن تعز ذلي وت�ؤن���س
وح�ش��تي و�أن تكث��ر قلتي و�أن تدر رزق��ي في عافية
وي�سر وخف�ض عي�ش وتكفيني كل ما �أهمني من �أمر
�آخرتي و دنياي وال تكلني �إلى نف�س��ي ف�أعجز عنها
وال �إلى النا���س فيرف�ضوني وعافني في بدني و�أهلي
وولدي و�أهل مودتي وجيراني و�إخواني وذريتي و�أن
تمن علي بالأم��ن �أبداً ما �أبقيتن��ي ،توجهت �إليك
بمحم��د و�آل محم��د Pوقدمته��م �إلي��ك �أمامي
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و�أمام حاجتي وطلبتي وت�ضرعي وم�س�ألتي فاجعلني
بهم وجيهاً في الدني��ا والآخرة ومن المقربين ف�إنك
مننت علي بمعرفتهم فاختم لي بها ال�س��عادة �إنك
على كل �ش��ئ قدير  ،ف�إنك وليي وموالي و�س��يدي
وربي و�إلهي وثقتي ورجائي ومعدن م�س�ألتي ومو�ضع
�ش��كواي ومنتهى رغبتي فال يخيبن عليك دعائي يا
�سيدي وموالي  ،وال يبطلن طمعي ورجائي لديك،
فقد توجه��ت �إليك بمحم��د و�آل محمد �صلى اهلل
علي��ه وعليهم وقدمتهم �إلي��ك �أمامي و�أمام حاجتي
وطلبتي وت�ضرعي وم�س���ألتي ،واجعلني بهم وجيهاً
في الدنيا والآخرة ومن المقربين �إليك ف�إنك مننت
عل��ي بمعرفتهم فاختم لي بها ال�س��عادة� .إنك على
كل �شئ قدير�.أل َّلهم وال تبطل عملي ورجائي يا �إلهي
وم�س�ألتي ،واختم لي بال�سعادة وال�سالمة والإ�سالم
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والأم��ن والإيم��ان والمغفرة والر�ضوان وال�ش��هادة
والحفظ يا من��زوال به كل حاجة يا �أهلل يا �أهلل يا �أهلل،
�أنت لكل حاجة فتول عاقبتها وال ت�سلط علينا �أحداً
من خلقك ب�شيء ال طاقة لنا به من �أمر الدنيا وفرغنا
لأم��ر الآخرة ي��ا ذا الجالل واالك��رام � ،صل على
محمد و�آل محمد  ،وب��ارك على محمد وال محمد
وتحنن على محمد و�آل محم��د ك�أف�ضل ما �صليت
وباركت وترحمت و�س��لمت وتحنن��ت على �إبرهيم
(((
و�آل �إبرهيم �إنك حميد مجيد».

((( ال�شيخ الطو�سي ،Mم�صباح املتهجد.658-654
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ع ُ
نكم
ع
ُ
فوت َ
قد َ
فهل عفوتُم عنّي؟

عن محمد بن عجالن قال� :س��معت �أبا عبد اهلل
 Qيقول :
عل��ي بن الح�س��ين � Lإذا َد َخ َل �شَ ��ه ُر
كان ُّ
رم�ضان ال َي�ضر ُِب َعبداً ل��ه وال �أَ َمةً ،وكان �إذا �أذنب
أذنب ُفالن� ،أَذنَ َب ْت ُفالنة
ُ
العبد والأم ُة َيك ُت ُب عند ُه َ � :
يهم الأَ َدب.
يو َم كذا وكذاَ ،و َلم ُيعاقِب��هَ ،ف َيج َتمِ ُع َع َل ُ
ح َّت��ى �إذا كان �آخ َر َلي َل ٍة من �ش��هر َر َم�ض��ان دعا ُهم
تابَّ ،ثم قال:
َو َج َم َع ُهم َحو َل ُه ،ث َُّم � َأظ َهر الكِ َ
لت كذا وكذاَ ،و َلم �أَُ�ؤ ِّدبك� ،أَت َْذ ُك ُر ذلك؟»
«يا فالن َف َع َ
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فيقول :بلى يا ابن ر�سول اهلل.
ح َّّتى ي�أتي على �آخرهم و ُي َق ِّر َر ُهم َجميعاً ،ث َُّم يقوم
َو َ�س َط ُهم َو َي ُ
قول لهم �« :إرفَعوا �أ�صواتكم ،وقولوا:
ح�صى َع َل َ
يك
علي بن ُ
الح�سين� ،إِنَّ َر َّب َك قَد �أَ َ
يا َّ
ح�ص ْي َت َع َلينا ُك َّلما َعمِ ْل َناَ ،و َل َدي ِه
ُك َّل َما َعمِ ْل َت َك َم��ا �أَ َ
بالح ّق ال ُيغَا ِد ُر َ�صغي َر ًة وال كبير ًة
اب َينطِ قُ َع َليك َ
كِ َت ٌ
لت َل َدي ِه
ح�صا َه��اَ ،و َتجِ ُد ُك َّلم��ا َعمِ َ
م َِّم��ا �أَ َتيت ِ�إ َّل �أَ َ
َح ِا�ضراً َك َما َو َجد َنا ُك َّلما َعمِ ْل َنا َل َد ْي َك َح ِا�ضراً ،فَا ْع ُف
َوا�صفَ��ح َك َما َترجو مِن ال َم ِ
ليك ال َعف��وَ ،و َكما ُتحِ ُّب
�أن َيعف َو ال َم ُ
ليك َع َ
نك ،فَا ْع ُف َع َّنا َتجِ د ُه َعفُواًَ ،وب َِك
َرحِ يماًَ ،و َل َك َغفوراًَ ،وال َي ْظل ُِم َر ُّب َك �أَ َحداًَ .كما َل َد َ
يك
بالحقِّ َعلينا َل ُيغَا ِد ُر َ�صغير ًة َوال َكبير ًة
ت��اب َي ْنطِ قُ َ
كِ ٌ
م َِّما �أَ َتينا َها �إِ َّل �أَح�صاهاُ ،
الح َ�س��ين
فاذكر يا َعلي بن ُ
ُذ َّل َمقَام َ
الح َك َم ال َعدل ،ا َّلذي َل
ِ��ك َب َين َي َدي َر ِّب َك َ
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َي ْظل ُِم ِم ْثق َ
َ��ال َح َّب ًة مِن َخردلَ ،وي�أتي بِها يوم القيامة،
عف
فاعف وا�صفَح َي ُ
وكفى باهلل َح�س��يباً و�ش��هيداًُ ،
نك ال َم ُ
َع َ
ليك َوي�صفَح َف ِ�إ َّنه َيقولَ :و ِل َيعفُوا َو ِل َي�صف َُحوا
�أَ َل ُتح ُّبون �أن َي ْغ ِف َر اهلل َل ُكم» .قَال :وهو ينادي بذلك
على نف�س��ه ويلقنهم ،وهم ينادون مع��ه ،وهو واقف
بينهم يبكي وينوح ويقول :
«رب �إ َّنك �أَ َمر َتن��ا �أَن نَعفو َع َّمن َظ َل َمنا وقد َظ َل ْم َنا
ّ
َاعف
َنحن قَد َع َف ْو َنا َع َّمن َظ َل َمنا َكما �أَ َم ْرت ،ف ُ
�أَنف َُ�سنا ،ف ُ
ِينَ ،و�أَ َمر َت َنا �أَن
ع َّنا َف ِ�إ َّنك �أَولى ب َِذل َِك ِم َّنا َوم َِن ال َم�أ ُمور َ
�ساكين،
َل نَ ُر َّد َ�سا ِئ ًال َعن �أَبوابنا َوقد �أَ َتي َن َاك ُ�س َّ�ؤا ًال َو َم َ
��ب نَا ِئ َل َك َو َمعروفَك
َوقَد �أَنَخ َن��ا ِبفِنائِك َو ِب َبا َب َك نَط ُل ُ
و َع َطاء َِك فَام ُنن بذلك َع َلين��ا َو َل ُت َخ ِّيبناَ ،ف�إِنَ َك �أَو َلى
ب َِذل َ
مت َف�أَكرِمني
ِ��ك ِم َّنا وم َِن ال َم�أ ُمورين� .إله��ي َك ُر َ
دت بِال َمع ُروف فَاخ ُلطني
�إِ َذا كنت من �س���ؤّالكُ ،وجِ َ
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ه��ل نَوالِ��ك َيا َكريم» .ث��م ُيقب ُ
ِ��ل َع َليهِم ويقول:
ِب�أَ ِ
َوت َع ُنكم َف َهل َعفَو ُت��م َع ِّني َوم َِّما َكان َم ِّني
«قَ��د َعف ُ
�إِ َل ُيكم مِن ُ�س��وء َم َلكة؟ َف�إِني ُ
مليك ُ�سوءَ ،لئي ٌم َظا ِل ٌم
َم ٌ
ملوك ِل َمل ٍ
ح�س��ن ُم َتف َِّ�ضل».
ِيك َكري ًم َجوا ٍد عادلٍ ُم ٍ
فيقولون :قد عفونا عنك يا �سيدنا وما �أ�س�أت.
اعف عن علي
فيقول  Qلهم :قولوا �« :أللهم ُ
ِ��ن ال َّنار كما
بن الح�س��ين َك َما َعف��ى َع َّنا ،و�أَعتِق ُه م َ
�أَع َت َق ِرقَا َبنا م َِن ال ِّرق» فيقولون ذلك.
رب العالمين،
فيق��ول �« : Qأللهم �آمين ي��ا َّ
��ت ِرقَا َب ُكم َرجا ًء
َوت َع ُنك��م َو�أع َت ْق ُ
�إذ َهب��وا َفقَد َعف ُ
لِل َعف ِو ع ِّن��ي َوعتقِ َر َق َبتي» .فيعتقه��م ،ف�إذا كان يوم
الفطر �أجازهم بجوائز ت�صونهم وتغنيهم عما في �أيدي
(((
النا�س.
((( ال�صحيفة ال�سجادية (ابطحي)  -الإمام زين العابدين� - Qص 287 - 285
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وداع شهر رمضان

ها هو �شه ُر اهلل تعالى قد انق�ضى ؟
والقلب َّ
أ�س��ى وح�س��ر ًة وندماً على �ضياع
ُ
يتفطر � ً
هذا المو�سم الر َّباني الفريد..
والقل��قُ يتم َّل ُك ال��روح خوفاً م��ن �أن نكون من
المطرودين عن باب الكرم االلهي..
بعد �شه ِر اهلل �شفي ٌع ُيرجى � َّإل ك َر ُم الحبيب
فلي�س َ
َ
الم�صطف��ى وعترت��ه الطاهرين �صل��وات اهلل عليهم
والذي هو َمظه ُر َك ِرم اهلل تعالى..
ول�س��انُ الحال ُير ِّد ُد ِ
كلمات �س�� ِّيد ال�س��اجدين
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وداع �شهر اهلل الأكبر:
 Qفي ِ
وغمنا
«فنحن مو ِّدعوه َو َ
داع من ع�� ّز فِرا ُقه عليناَّ ،
أوح�شَ نا ان�صرا ُفه ع َّنا..
و� َ
فنحن ق�آئلون:
ال�سالم عليك يا �شه َر ا ِهلل الأكبر..
ال�سالم عليك من � ٍ
أليف �آن�س َف�س ّر..
ال�س�لام عليك م��ن ُمجاو ٍر رقَّت في��ه القلوب
وق َّلت فيه ُّ
الذنوب..
ال�س�لام عليك من نا�ص ٍر �أَعانَ على ال�ش��يطان
و�صاحب �س َّهل ُ�س ُب َل الإِح�سان..
ٍ
ال�سالم عليك ما �أكث َر ُع َتقا َء ِالل فيك ,وما �أ�سعد
من َر َعا ُحرم َت َك بِك..
مح َاك ُّ
للذنوب و�أَ�س َت َر َك
ال�س�لام عليك َما كان �أَ َ
نواع ال ُع ُيوب..
لأَ ِ
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طلوب قبل وقته ومحزونٍ
ال�س�لام عليك من َم ٍ
عليه قبل َف ْو ِتهِ..
م�س َع َليك
ال�س�لام عليك ما كان �أَح َر َ�ص َنا بالأَ ِ
�شد �شَ ْو َق َنا غداً �إِليك..
و�أَ َّ
ال�س�لام عليك وعل��ى فَ�ضل َِك ا َّل��ذي ُح ِر ْم َناه
ا�ض من َب َر َكات َِك ُ�س ِل ْب َناه.(((»..
وعلى َم ٍ

((( ال�صحيفة ال�سجادية (ابطحي)  -الإمام زين العابدين (ع)
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يوم يُثاب فيه المحسنون
ٌ
ويخسر فيه المبطلون

خطب �أمير الم�ؤمنين  Qفي يوم الفطر فقال:
المح�سِ ُنون
«�أ ُّي َها ال َّنا�س �إنَّ َيو ُم ُكم َهذا ُي ُ
ثاب في ِه ُ
المبطِ ُلون ،وهو �أَ�ش َب ُه ِب َي ِوم قِيا َمت ُِكم.
و َي َخ�س ُر فيه ُ
ُ
فاذكروا بِخُ روجِ ُكم مِن َم َنا ِزل ُِكم �إلى ُم َ�ص َّل ُكم،
جد ِاث �إلى َر ِّب ُكم.
خُ روجِ ُكم من الأَ َ
َو ُ
اذك�� ُروا ِب ُو ُقوفَكم في ُم َ�ص َّل ُك��م وقوف َُكم َب َين
َي َد ّي َر ِّب ُكم.
َو ُ
اذكروا ِب ُر ُجوعِ ُكم �إلى َم َنا ِزل ُِكمُ ،ر ُجو َع ُكم �إلى
َم َنا ِزل ُِكم في الج َّنة.
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وال�صائِمات �أن
ِل�صائِمِ َين َّ
عِ َبا َد اهلل �إِنَّ �أَدنَ��ى َما ل َّ
ُينا ِديِهِم َم َل ٌك فِي �آخِ ِر َي ٍوم من �شهر رم�ضان:
«�أَب�شِ ��روا عِ َب��ا َد اهلل َفقَد ُغ ِف َر َل ُكم َما َ�س�� َل َف من
(((
ُذ ُنوب ُِكم ف ُ
يف َت ُكو ُنونَ في ما َت�س َت ْ�أ ِنفُون».
َانظروا َك َ

((( ال�شيخ ال�صدوق ،الأمايل.160
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