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يف ف�صِل �صهر َرَجب واأعماِله
رمضان  وشهر  شعبان  وشهر  الّشهر  هذا  اّن  اعلم 
فضلها  يف  واالح��ادي��ث  ال��رف،  متناهية  أشهر  هي 
كثرية، بل روي عن النّبي اّنه قال: »إّن رجب شهر 
وفضاًل،  حرمًة  الّشهور  من  شهر  يقاربه  ال  العظيم  اهلل 
اهلل،  شهر  رجب  اّن  أال  حرام  فيه  الكّفار  مع  والقتال 
صام  فمن  أال  ُاّمتي،  شهر  ورمضان  شهري،  وشعبان 
وابتعد  االكرب،  اهلل  رضوان  استوجب  يومًا  رجب  من 
عنه غضب اهلل، واغلق عنه باب من أبواب النّار«، وعن 
يومًا من  قال: »من صام   Cبن جعفر اإلمام موسى 
ثالثة  صام  ومن  سنة،  مسري  النّار  عنه  تباعدت  رجب 

أيام وجبت له اجلنّة«.
من  بياضًا  أشّد  اجلنّة  يف  هنر  »رجب  أيضًا:  وقال 
الّلبن، وأحىل من العسل َمْن صام يومًا من رجب سقاه 

اهلل عزوجل من ذلك النّهر«. 
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وعن الّصادق صلوات اهلل وسالمه عليه قال:»قال 
رسول اهلل: رجب شهر االستغفار الّمتي، فأكثروا 
الرجب  ويسّمى  رحيم،  غفوٌر  فاّنه  االستغفار  فيه 
األصّب الن الّرمحة عىل اّمتي تصب صّبًا فيه، فاستكثروا 

من قول ﴿َاْسَتْغِفر اهللَ َوَاْسَأُلُه التَّْوَبَة﴾«.
وروى ابن بابويه بسند معترب عن سامل قال:دخلت 
عىل الّصادق  يف رجب وقد بقيت منه أّيام، فلّم نظر 
شيئًا«  الّشهر  هذا  يف  صمت  هل  سامل  »يا  يل:  قال  ايّل 
فاتك  »فقد  يل:  فقال  اهلل،  رسول  ياابن  واهلل  ال  قلت: 
هذا  اّن  عزوجل،  اهلل  ااّل  مبلغه  يعلم  مل  ما  الّثواب  من 
للّصائمني  وأوجب  حرمته  وعّظم  اهلل  فّضله  قد  شهر 
فيه كرامته«، قال: فقلت له:يابن رسول اهلل فان صمت 
ممّا بقي منه شيئًا هل أنال فوزًا ببعض ثواب الّصائمني 
الشهر  هذا  آخر  من  يومًا  صام  من  سامل  فقال:»يا  فيه، 
من  له  وأمانًا  املوت  سكرات  شّدة  من  أمانًا  ذلك  كان 
آخر  من  يومني  صام  ومن  القرب،  وعذاب  املّطلع  هول 
هذا الّشهر كان له بذلك جوازًا عىل الّصاط، ومن صام 
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ثالثة أّيام من آخر هذا الّشهر أمن يوم الفزع االكرب من 
أهواله وشدائده واعطي براءة من النّار«. 

كثري  فضل  رجب  شهر  لصوم  ورد  قد  اّنه  واعلم 
وروي اّن من مل يقدر عىل ذلك يسّبح يف كّل يوم مائة 
مّرة هبذا الّتسبيح لينال أجر الّصيام فيه: ﴿ُسْبحاَن ااِللِه 
ُسْبحاَن  َلُه،  إاِّل  التَّْسبيُح  َينَْبغي  ال  َمْن  ُسْبحاَن  اجَلليِل، 

االََعزِّ االَْكَرِم، ُسْبحاَن َمْن َلبَِس الِعزَّ َوُهَو َلُه َاْهٌل﴾.
َوأّما أعمله فِقسمن

الق�صم الّول
األعمل العاّمة التي تؤّدى يف مجيع الّشهر وال ختّص 

أّيامًا معّينة منه وهي أمور:
الّدعاء  هبذا  رجب  من  يوم  كّل  يف  يدعو  أن  �الّول: 

اهلل  صلوات  العابدين  زي��ن  اإلم��ام  اّن  روي  ال��ذي 
وسالمه عليه دعا به يف احِلْجر يف غّرة رجب :

َضمرَي  وَيْعَلُم  الّساِئلنَي،  َحواِئَج  َيْمِلُك  َمْن  ﴿يا 
َوَجواٌب  حاِضٌ  َسْمٌع  ِمنَْك  َمْسَأَلٍة  لُِكلِّ  الّصاِمتنَي، 
الفاِضَلُة،  وَاياديَك  الّصاِدَقُة،  َوَمواعيُدَك  َالّلُهمَّ  َعتيٌد، 
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َوآِل  ٍد  ُمَمَّ َعىل   َ ُتَصلِّ َاْن  فأْسأُلَك  الواِسَعُة،  ُتَك  وَرمْحَ
ْنيا َواآلِخَرِة، اِنََّك َعىل ُكلِّ  ٍد وَاْن َتْقِضَ َحوائِجي لِلدُّ ُمَمَّ

ء َقديٌر{. َشْ
به  يدعو  كان  اّلذي  الّدعاء  هبذا  يدعو  أن  �لثّاين: 

الّصادق يف كّل يوم من رَجَب:
ُضوَن  امُلَتَعرِّ َوَخِسَ  َك،  َغرْيِ َعىل  الوافُِدوَن  ﴿خاَب 
امُلنَْتِجُعوَن  َوَاْج��َدَب  بَِك،  إاِّل  امُللُِّموَن  َوضاَع  َلَك،  إاِّل 
َك  اْنَتَجَع َفْضَلَك، باُبَك َمْفُتوٌح لِلّراِغبنَي، َوَخرْيُ إاِّل َمِن 
َوَنْيُلَك  لِلّسائِلنَي،  ُمباٌح  َوَفْضُلَك  لِلّطالِبنَي  َمْبُذوٌل 
َوِحْلُمَك  َعصاَك،  ملَِْن  َمْبُسوٌط  َوِرْزُقَك  لآِلِملنَي،  ُمتاٌح 
امُلسيئنَي،  اَِل  اإلْحساُن  عاَدُتَك  ن��اواَك،  ملَِْن  ٌض  ُمْعَتِ
ُهَدى  َفاْهِدين  َالّلُهمَّ  امُلْعَتديَن،  َعىَل  ااِلْبقاُء  َوَسبيُلَك 
ِمَن  َعْلني  َتْ َوال  املْجَتِهديَن،  اْجتِهاَد  َواْرُزْقني  امُلْهَتديَن، 

الغافِلنَي امُلْبَعديَن، واْغِفْر يل َيْوَم الّديِن﴾.
بن  امُلعىّل  روى  املصباح:  يف  الّشيخ  قال  �لثالث: 

خنيس عن الصادق  اّنه قال: ُقل يف رجب :
َوَعَمَل  َلَك،  الّشاكِريَن  َصرْبَ  َاسأُلَك  ايِّن  ﴿َالّلُهمَّ 
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الَعِلُّ  َاْنَت  َالّلُهمَّ  َلَك،  العابِديَن  َوَيقنَي  ِمنْك،  اخلائِفنَي 
الَغنِيُّ احَلميُد،  َاْنَت  الَفقرُي،  البائُِس  َعْبُدَك  َوَاَنا  الَعظيُم، 
َوْاْمنُْن  َوآلِِه  ٍد  ُمَمَّ َعىل  َصلِّ  َالّلُهمَّ  ليل،  الذَّ الَعْبُد  َوَاَنا 
َعىل  تَِك  َوبُِقوَّ َجْهل،  َعىل  َوبِِحْلِمَك  َفْقري،  َعىل  بِِغناَك 
َوآلِِه  ٍد  ُمَمَّ َعىل  َصلِّ  َالّلُهمَّ  ياَعزيُز،  ياَقِويُّ  َضْعفي، 
ْنيا  الدُّ َاْمِر  ِمْن  ني  َاَهَّ ما  َواْكِفني  امَلْرِضيِّنَي،  االوصياِء 

َواآلِخَرِة ياَاْرَحَم الّرامِحنَي﴾.
هبذا  يدعو  َاْن  يستحّب  أيضًا:  الشيخ  �لر�بع:قاَل 

اّلدعاء يف كّل َيْوم :
ال��واِزَع��ِة،  َواآلالِء  الّسابَِغِة،  املِنَِن  ي��اَذا  ﴿َالّلُهمَّ 
اجَلسيَمِة،  َوالنَِّعِم  اجلاِمَعِة،  َوالُقْدَرِة  الواِسَعِة،  ِة  مْحَ والرَّ
والَعطاَيا  اجَلميَلِة،  َواألي���اِدي  الَعظيَمِة،  َوامَل��واِه��ِب 
َوال  بِنَظري،  ُيَمثَُّل  َوال  بَِتْمثيل،  ُينَْعُت  ال  ياَمْن  اجَلزيَلِة، 
َواْبَتَدَع  َفَاْنَطَق،  َواهَلَم  َفَرَزَق  َخَلَق  ياَمْن  بَِظهري،  ُيْغَلُب 
َفَاْتَقَن،  َر  َوَصوَّ َفَاْحَسَن،  َر  َوَقدَّ َفاْرَتَفَع،  َوَعال  َع،  َفَشَ
َوَمنََح  َفَاْجَزَل،  َوَاْعطى  َفَاْسَبَغ،  َوَاْنَعَم  َفَاْبَلَغ،  َواْحَتجَّ 
َفَاْفَضَل، ياَمْن َسام يِف الِعزِّ َففاَت َنواظَِر األْبصاِر، َوَدنا يِف 
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َد بامُللِك َفال  الُّلْطِف َفجاَز َهواِجَس األْفكاِر، ياَمْن َتَوحَّ
َد بِاآلالِء َوالكرِِبياِء َفال  نِدَّ َلُه يف َمَلُكوِت ُسْلطانِِه، َوتَفرَّ
ياِء َهْيَبتِِه  وِت َشأنِِه، ياَمْن حاَرْت يف كرِْبِ َلُه يف َجرَبُ ِضدَّ 
َعَظَمتِِه  اِْدراِك  ُدوَن  ْت  َواْنَحَسَ األْوهاِم،  َلطائِِف  َدقائُِق 
ْيَبتِِه،  هِلَ الُوُجوُه  َعنَِت  ياَمْن  األن��اِم،  َاْبصاِر  َخطائُِف 
ِمْن  الُقُلوُب  َووِجَلِت  لَِعَظَمتِِه،  قاُب  الرِّ َوَخَضَعِت 
َتنَْبغي إاِّل َلَك، َوباِم  الَّتي ال  خيَفتِِه، َاسأُلَك ِبِذِه املِْدَحِة 
َوَأْيَت بِِه َعىل َنْفِسَك لِداعيَك ِمَن امُلْؤِمننَي، َوباِم َضِمنَْت 
الّساِمعنَي،  ياَاْسَمَع  لِلّداعنَي،  َنْفِسَك  َعىل  فيِه  ااِلجاَبَة 
املتنُي،  ِة  الُقوَّ ياَذا  احلاِسبنَي،  َع  َوَاْسَ النّاظِريَن،  َواْبَصَ 
ٍد خاَتِم النَّبِّينَي، َوَعىل َاْهِل َبْيتِِه، َواْقِسْم يل  َصلِّ َعىل ُمَمَّ
يف َشْهِرنا هذا َخرْيَ ما َقَسْمَت، َواْحتِْم يل يف َقضائَِك َخرْيَ 
عاَدِة فيَمْن َخَتْمَت، َواْحيِني ما  ما َحَتْمَت، َواْختِْم يل بِالسَّ
ورًا َوَمْغُفورًا، َوتَولَّ َاْنَت  َاْحَيْيَتني َمْوُفورًا، َوَاِمْتني َمْسُ
َزِخ، َواْدَرْأ َعنّي ُمنَْكرًا َوَنكريًا، َوَاِر  َنجايت ِمْن ُمساَءَلِة الرَبْ
ًا َوَبشريًا، َواْجَعْل يل اِل ِرْضوانَِك َوِجنانَِك  َعْيني ُمَبشِّ
ٍد  ُمَمَّ َعىل  َوَصلِّ  َكبرْيًا،  َوُمْلكًا  َقريرًا،  َوَعْيشًا  َمصريًا، 
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َوآلِِه َكثريًا﴾.
أقول:هذا دعاء يدعى به يف مسجد صعصعة أيضًا.
الّتوقيع  ه��ذا  خ��رج  اّن��ه  الّشيخ  روى  �خلام�س: 

الكبري أيب  الّشيخ  يد  املقّدسة عىل  النّاحية  الّريف من 
ُادع يف كّل يوم   :Eجعفر حمّمد بن عثمن بن سعيد

من أّيام رجب :
بِِه  َيْدُعوَك  ما  َجيِع  بَِمعاين  َاسَاُلَك  ايِّن  ﴿َالّلُهمَّ 
بَِاْمِرَك،  وَن  امُلْسَتْبِشُ َك،  ِسِّ َعىل  امَلْاُموُنوَن  َاْمِرَك،  ُوالُة 
الواِصُفوَن لُِقْدَرتَِك امُلعلِنُوَن لَِعَظَمتَِك، َاسَاُلَك باِم َنَطَق 
َوَاْركانًا  لَِكلاِمتَِك،  َمعاِدَن  َفَجَعْلَتُهْم  َمِشيَّتَِك،  ِمْن  فيِهْم 
لَِتْوحيِدَك، َوآياتَِك َوَمقاماتَِك الَّتي ال َتْعطيَل هَلا يف ُكلِّ 
إاِّل  َوَبْينَها  َبْينََك  َفْرَق  َعَرَفَك، ال  َمْن  ِبا  َيْعِرُفَك  َمكان، 
ِمنَْك  َبْدُؤها  بَِيِدَك،  َوَرْتُقها  َفْتُقها  َوَخْلُقَك،  ِعباُدَك  ُْم  َاهنَّ
َوَحَفَظٌة  وَاْذواٌد  وُمناٌة  وَاْشهاٌد  َاْعضاٌد  اَِليَك  َوَعْوُدها 
ال  َاْن  َظَهَر  َحّتى  َوَاْرَضَك  َسامئَك  َمأْلَت  َفبِهْم  َوُرّواٌد، 
اِلَه إالّ َاْنَت، َفبِذلَِك َاسَاُلَك، َوبَِمواِقِع الِعزِّ ِمْن َرمْحَتَِك، 
وَاْن  َوآلِِه،  ٍد  ُمَمَّ َعىل   َ ُتَصلِّ َاْن  َوَعالماتَِك  َوبَِمقاماتَِك 
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َتزيَدين إيامنًا َوَتْثبيتًا، ياباطِنًا يف ُظُهوِرِه َوظاهرًا يف ُبُطونِِه 
ْيُوِر، ياَمْوُصوفًا بَِغرْيِ  َبنْيَ النُّوِر َوالدَّ قًا  َوَمْكنُونِِه، ياُمَفرِّ
ُكلِّ  َمُْدود، َوشاِهَد  ُكلِّ  ِشْبه، حادَّ  بَِغرْيِ  َوَمْعُروفًا  ُكنْه، 
َمْعُدود،  ُكلِّ  َوُمْ��ِ�َ  َمْوُجود،  ُكلِّ  َوُموِجَد  َمْشُهود، 
ياِء  َوفاِقَد ُكلِّ َمْفُقود، َلْيَس ُدوَنَك ِمْن َمْعُبود، َاْهَل الكرِْبِ
ُن بَِاْين، ياُمَْتِجبًا  َواجُلوِد، ياَمْن ال ُيَكيَُّف بَِكْيف، َوال ُيَؤيَّ
َعْن ُكلِّ َعنْي، ياَدْيُموُم ياَقيُّوُم َوعامِلَ ُكلِّ َمْعُلوم، َصلِّ َعىل 
َك املْحَتِجبنَي،  ٍد َوآلِِه، َوَعىل ِعباِدَك امُلنَْتَجبنَي، َوَبَشِ ُمَمَّ
َوباِرَك  احلاّفنَي،  الّصاّفنَي  َوالُبْهِم  بنَي،  امُلَقرَّ َوَمالئَِكتَِك 
االْشُهِر  ِمَن  َبْعَدُه  َوما  م  امُلَكرَّ ِب  امُلَرجَّ هَذا  َشْهِرنا  َلنا يف 
الِقَسَم،  فيِه  َلنا  َوَاْجِزْل  النَِّعَم،  فيِه  َعَلْينا  َوَاْسبِْغ  احُلُرِم، 
االْكَرِم  االَجلِّ  االْعَظِم  بِاْسِمَك  الَقَسَم  فيِه  َلنا  َوَاْب��ِرْز 
َفَاْظَلَم،  ْيِل  اللَّ َوَعىل  َفَاضاَء،  النَّهاِر  َعىل  َوَضْعَتُه  الَّذي 
ُنوِب  َوْاغِفْر َلنا ما َتْعَلُم ِمنّا َوما ال َنْعَلُم، َواْعِصْمنا ِمَن الذُّ
َخرْيَ الِعَصِم، َواْكِفنا َكوايِفَ َقَدِرَك، وْامنُْن َعَلْينا بُِحْسِن 
َك، َوال َتْنَْعنا ِمْن َخرْيَك َوباِرَك  َنَظِرَك، َوال َتكِْلنا اِل َغرْيِ
َلنا فيام َكَتْبَتُه َلنا ِمْن َاْعامِرنا، وَاْصلْح لنا َخبيَئَة َاْساِرنا، 
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ْغنا  َوَبلِّ اإليامِن  بُِحْسِن  َوْاسَتْعِمْلنا  األماَن،  ِمنَْك  وَاْعطِنا 
اجَلالِل  ياَذا  َواألعواِم  األّياِم  ِمَن  َبْعَدُه  َوما  ياِم  الصِّ َشْهَر 

وااِلْكراِم﴾.
اد�س: روى الّشيخ اّنه خرج من النّاحية املقّدسة  �ل�ضّ

أّيام  يف  الّدعاء  هذا   Eالقاسم أيب  الّشيخ  يد  عىل 
رجب:

ْبِن  ِد  ُمَمَّ َرَجب  يف  بِامَلْوُلوَدْيِن  َاسأُلَك  ايِّن  ﴿َالّلُهمَّ 
ِباِم  ُب  َوَاَتَقرَّ امُلنَْتَجِب،  ِد  ُمَمَّ ْبِن  َعِلِّ  َواْبنِِه  الثاين  َعلٍّ 
َوفيام  ُطلَِب،  امَلْعُروُف  اَِلْيِه  ياَمْن  الُقَرِب،  َخرْيَ  اَِلْيَك 
َاْوَبَقْتُه  َقْد  ُمْذنِب  ف  ُمْقَتِ ُسؤاَل  َاسَاُلَك  ُرِغَب،  َلَدْيِه 
َوِمَن  ُدُؤوُبُه،  اخَلطايا  َعىَل  َفطاَل  ُعُيوُبُه،  َوَاْوَثَقْتُه  ُذُنوُبُه، 
والنُّْزوَع  األْوَبِة  َوُحْسَن  التَّْوَبَة  َيْسَأُلَك  ُخُطوُبُه،  زايا  الرَّ
يف  َعاّم  َوالَعْفَو  َرَقَبتِِه،  َفكاَك  النّاِر  َوِم��َن  احَلْوَبِة،  َعِن 
وَاسَاُلَك  َالّلُهمَّ  َوثَِقتِِه،  َاَملِِه  َاْعَظُم  َمْوالَي  َفَاْنَت  ِرْبَقتِِه، 
يف  َدين  َتَتَغمَّ َاْن  امُلنيَفِة  َوَوسائَِلك  يَفِة،  الشَّ بَِمسائِلَِك 
ْهِر بَِرمْحَة ِمنَْك واِسَعة، َونِْعَمة واِزَعة، َوَنْفس باِم  هَذا الشَّ
ِهَي  َوما  اآلِخَرِة  َوَملِّ  احلافَِرِة  ُنُزوِل  اِل  قانَِعة،  َرَزْقَتها 
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اَِلْيِه صائَِرٌة﴾.
الزيارة الرجبية

ابع: وروى الّشيخ أيضًا عن أيب القاسم حسني  �ل�ضّ

بن روح Eالنّائب اخلاّص للحّجة   اّنه قال زر 
أّي املشاهد كنت بحرضهتا يف رجب تقول:

َرَجب،  َاْولِيائِِه يف  َمْشَهَد  َاْشَهَدنا  الَّذي  ﴿احَلْمُد هللِ 
اهللُ  َوَص��ىلَّ  َوَج��َب،  َقْد  ما  ِهْم  َحقِّ ِمْن  َعَلْينا  َوَاْوَج��َب 
َالّلُهمَّ  احُلُجِب،  َاْوِصيائِِه  َوَعىل  امُلنَْتَجِب،  ٍد  ُمَمَّ َعىل 
َوَاْوِرْدنا  َمْوِعَدُهْم،  َلنا  َفَاْنِجْز  َمْشَهَدُهْم  َاْشَهْدَتنا  َفَكام 
واخُلْلِد،  امُلقاَمِة  داِر  يف  ِوْرد  َعْن  ئنَي  ُمَلَّ َغرْيَ  َمْوِرَدُهْم، 
بَِمْسَأَلتي  َواْعَتَمْدُتُكْم  َقَصْدُتُكْم  ايِّن  َعَلْيُكْم  الُم  َوالسَّ
َمَعُكْم  َوامَلَقرُّ  النّاِر،  ِمَن  َرَقَبتي  َفكاُك  َوِهَي  َوحاَجتي 
َعَلْيُكْم  الُم  َوالسَّ االْب��راِر،  شيَعتُِكُم  َمَع  الَقراِر  داِر  يف 
فيام  َوآِمُلُكْم  سائُِلُكْم  َاَنا  الّداِر،  ُعْقَبى  َفنِْعَم  ُتْم  َصرَبْ باِم 
رَبُ امَلهيُض  اَِلْيُكُم التَّْفويُض، َوَعَلْيُكْم التَّْعويُض َفبُِكْم ُيْ
ايِّن  َتغيُض،  َوما  االْرح��اُم  َت��ْزداُد  َوما  امَلريُض،  َوُيْشَفى 
ُمْقِسٌم  بُِكْم  اهللِ  َوَعىَل  ٌم،  ُمَسلِّ َولَِقْولُِكْم  ُمْؤِمٌن،  ُكْم  بِِسِّ
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َواِْنجاِحها  َواِْمضائِها  َوَقضائِها  بَِحوائِجي  َرْجعي  يف 
الُم  َوالسَّ َوَصالِحها،  َلَدْيُكْم  َوبِ��ُش��ؤوين  َواِْبراِحها، 
اهللَ  َيْسَأُل  ُموِدٌع  َحوائَِجُه  َوَلُكْم  ُمَودِّع،  َسالَم  َعَلْيُكْم 
َيْرِجَعني  َوَاْن  ُمنَْقطِع،  َغرْيُ  اَِلْيُكْم  َوَسْعُيُه  امَلْرِجَع  اَِلْيُكْم 
َوَخْفِض  ُمْ��ِرٍع،  َجناٍب  اِل  َمْرِجع  َخرْيَ  تُِكْم  َحْضَ ِمْن 
َمصرٍي  َوَخ��رْيِ  األَج��ِل،  حنِي  اِل  َوَمَهل  َوَدَع��ٍة  ٍع،  ُمَوسَّ
َوَدواِم األُكِل،  امُلْقَتَبِل  َوالَعْيِش  النَّعيِم األَزِل،  ، يف  َوَملٍّ
ْلَسِل، َوَعلٍّ َوهَنَل، ال َسأَم ِمنُْه َوال  حيِق َوالسَّ ِب الرَّ َوُشْ
ُة اهللِ َوَبَركاُتُه َوَتِّياُتُه َعَلْيُكْم َحّتى الَعْوِد اِل  َمَلَل، َوَرمْحَ
ُزْمَرتُِكْم،  يف  َواحَل��ْشِ  تُِكْم،  َكرَّ يف  والَفوِز  تُِكْم،  َحْضَ
َوُهَو  َوَتِّياُتُه،  َوَصَلواُتُه  َعَلْيُكْم  َوَبَركاُتُه  اهللِ  ��ُة  َوَرمْحَ

َحْسُبنا َونِْعَم الَوكيُل﴾.
بن  حمّمد  عن  ط��اووس  ابن  السّيد  روى  �لثّامن: 

الّسجود  من  يكثر  كان  الّنه  بالّسجاد  املعروف  ذكوان 
 : والبكاء فيه حّتى ذهب برصه قال: قلت للّصادق
اهلل  ينفعني  دعاءًا  فيه  فداك هذا رجب عّلمني  جعلت 
حيِم قل يف كّل  مْحِن الرَّ به، قال:  »اكتب بِْسِم اهللِ الرَّ
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يوم من رجب صباحًا ومساءًا ويف أعقاب صلواتك يف 
يومك وليلتك ﴿يا َمْن َاْرُجوُه لُِكلِّ َخرْي، َوآَمُن َسَخَطُه 
ُيْعطي  ياَمْن  بِالَقليِل،  الَكثرَي  ُيْعطِي  ياَمْن   ، َشٍّ ُكلِّ  ِعنَْد 
نُّنًا ِمنُْه  َمْن َسَأَلُه ياَمْن ُيْعطي َمْن مَلْ َيْسالُه َوَمْن مَلْ َيْعِرْفُه َتَ
َوَجيَع  ْنيا  الدُّ َخرْيِ  َجيَع  اِّياَك  بَِمْسَأَلتي  َاْعطِني  ًة،  َوَرمْحَ
َشِّ  َجيَع  اِّي��اَك  بَِمْسَأَلتي  َعنّي  ْف  َواْصِ اآلِخ��َرِة،  َخرْيِ 
ُه َغرْيُ َمنُْقوص ما َاْعَطْيَت، َوِزْدين  ْنيا َوَشِّ اآلِخَرِة، َفاِنَّ الدُّ

ِمْن َفْضلَِك ياَكريُم﴾«.
عىل  فقبض  اليرسى  يده    مّد  ثّم  الراوي:  قال 
ثّم  اليمنى،  بسّبابته  يلوذ  وهو  الّدعاء  هبذا  ودعا  حليته 

قال بعد ذلك:
ياَذا  َواجُلوِد،  النَّْعامِء  ياَذا  َواالْكراِم،  اجَلالِل  َذا  ﴿يا   

ْم َشْيَبتي َعىَل النّاِر﴾. امَلنِّ َوالطَّْوِل، َحرِّ
قال يف رجب  قال: من  اّنه   النّبي ع: عن  �لتّا�ضِ

َلُه  َشيَك  ال  َوْح��َدُه  ُهَو  إاِّل  اِلَه  ال  الذي  اهللَ  ﴿َاْسَتْغِفُر 
َوَاُتوُب اَِلْيِه﴾. )مائة مّرة( وختمها بالّصدقة ختم اهلل له 
بالّرمحة واملغفرة، ومن قاهلا )أربعمئة مّرة( كتب اهلل له 
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أجر مائة شهيد.
العارش: وعنه قال: من قال يف رجب: ﴿ال اِلَه 
إالَّ اهللُ﴾ ألف مّرة، كتب اهلل له مائة ألف حسنة وبنى اهلل 

له مائة مدينة يف اجلنّة.
يف  اهلل  استغفر  احل��دي��ث:م��ن  يف  ع�ضر:  �حل���ادي 

بالعيّش يقول:                      مّرة  بالغداة وسبعني  مّرة  رجب سبعني 
مّرة  سبعني  متام  بلغ  فإذا  اَِلْيِه﴾،  َوَاُتوُب  اهللَ  ﴿َاْسَتْغِفُر 
﴾، فان مات  رفع يديه وقال: ﴿َالّلُهمَّ اْغِفْر يل َوُتْب َعَلَّ

يف رجب مات مرضّيًا عنه وال متّسه النّار بربكة رجب.
مّرة  ألف  الشهر  هذا  يف  يستغفر  أن  ع�ضر:  �لثّاين 

َجيِع  ِم��ْن  َواإلْك���راِم  اجَل��الِل  َذا  اهللَ  ﴿َاْسَتْغِفُر  قائاًل: 
ُنوِب واآلثام﴾، ليغفر له اهلل الّرحيم. الذُّ

كثريًا  فضاًل  االقبال  يف  الّسيد  روى  ع�ضر:  �لثّالث 

لقراءة ﴿قل هو اهلل احد﴾ عرة آالف مّرة أو ألف مّرة 
أو مائة مّرة يف شهر رجب. 

اهلل  هو  ﴿ُقل  قرأ  من  اّن  ايضًا  وروي  ع�ضر:  �لّر�بع 

أحٌد﴾ مائة مّرة يف يوم اجلمعة من شهر رجب كان له 
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يوم القيامة نور جيذبه إىل اجلنّة.
من  يومًا  صام  من  اّن  السّيد  روى  ع�ضر:  �خلام�س 

الكريس  آية  يقرأ يف االُوىل  أربع ركعات  رجب وصىّل 
مائة مّرة، ويف الّثانية ﴿ُقل هو اهلل أحٌد﴾ مائتي مّرة، مل 

يمت ااّل وقد شاهد مكانه يف اجلنّة أو شوهد له.
اد�س ع�ضر: روى السّيد ايضًا عن النّبي »اّن  �ل�ضّ

بني  ما  ركعات  أربع  رجب  من  اجلمعة  يوم  صىّل  من 
صالة الّظهر وصالة العص يقرأ يف كّل ركعة احلمد مّرة 
وآية الكريس سبع مّرات وُقْل ُهَو اهللُ أَحٌد مخس مّرات، 
ثّم يقول عشًا ﴿َاْسَتْغِفُر اهللَ الَّذي ال اِلَه إاِّل ُهَو َوَاْسَأُلُه 
هذه  فيه  صىّل  الذي  اليوم  من  له  اهلل  كتب  التَّْوَبَة﴾، 
الّصالة إل اليوم الذي يموت فيه بكّل يوم ألف حسنة، 
الياقوت  من  اجلنّة  يف  مدينة  تالها  آية  بكّل  وأعطاه 
الّدّر االبيض،  االمحر، وبكّل حرف قصًا يف اجلنّة من 
وزّوجه حور العني وريض عنه بغري سخط، وكتب من 

العابدين، وختم له بالّسعادة واملغفرة ....خلرب«.
الّشهر  هذا  من  أّيام  ثالثة  يصوم  أن  ع�ضر:  ابع  �ل�ضّ
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اّن من  أّيام اخلميس واجلمعة والّسبت، فقد روي  هي 
عبادة  له  اهلل  كتب  احلرم  االشهر  من  شهر  يف  صامها 

تسعمئة عام.
�لثّامن ع�ضر: يصّل يف هذا الشهر سّتني ركعة، ُيصّل 

مّرة  احلمد  ركعة  كّل  يف  يقرأ  ركعتني  ليلة  كّل  يف  منها 
اهللُ  ُهَو  و﴿ُقْل  مّرات  ثالث  الكافُِروَن﴾  ياأّيا  و﴿ُقل 
أَحٌد﴾ مّرة واحدة، فإذا سلم رفع يديه إىل الّسمء وقال: 
﴿ال اِلَه إالَّ اهللُ َوْحَدُه ال َشيَك َلُه، َلُه امُلْلُك َوَلُه احَلْمُد، 
ُيْيي َوُيميُت، َوُهَو َحيٌّ ال َيُموُت، بَِيِدِه اخَلرْيُ َوُهَو َعىل 
َة إاِّل بِاهللِ  ء َقديٌر، َواَِلْيِه امَلصرُي، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ ُكلِّ َشْ
يِّ َوآلِِه﴾،  ٍد النَّبِيِّ االمِّ الَعِلِّ الَعظيِم، َالّلُهمَّ َصلِّ َعىل ُمَمَّ
فعل  من  »اّن   النّبي وعن  وجهه،  عىل  يده  ويمرر 
حّجة  سّتني  أجر  أعطاه  و  دع��اءه  اهلل  استجاب  ذلك 

وُعمرة«.
يف  قرأ  من  »اّن   النّبي عن  روي  ع�ضر:  �لتّا�ضع 

ليلة من ليايل رجب مائة مّرة ُقْل ُهَو اهللُ أَحٌد يف ركعتني 
فكأّنام قد صام مائة سنة يف سبيل اهلل ورزقه اهلل يف اجلنّة 
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.»Dمائة قص كّل قص يف جوار نبّي من االنبياء
�لع�ضرون: وعنه ايضًا »اّن من صىّل يف ليلة من 

ليايل رجب عش ركعات يقرأ يف كّل ركعة احَلْمد وُقل 
ياأّيا الكافُِروَن مّرة، والّتوحيد ثالث مّرات غفر اهلل له 

ما اقتفه من االثم... اخلرب«.
زاد  يف  املجليس  العاّلمة  قال  و�لع�ضرون:  �حل��ادي 

املعاد: روي عن أمري املؤمنني اّنه قال:»قال رسول 
وشعبان  رجب  أّي��ام  من  يوم  كّل  يف  قرأ  من   اهلل
ورمضان ويف كّل ليلة منها كاًل من احلمد وآية الكريس 
أَحٌد﴾ و﴿ُقْل  اهللُ  ُهَو  الكافُِروَن﴾ و﴿ُقْل  ياأّيا  و﴿ُقل 
ثالث  النّاِس﴾  بَِربِّ  َاُعوُذ  و﴿ُقْل  الَفَلق﴾  بَِربِّ  َاُعوُذ 
مّرات، وقال:﴿ُسْبحاَن اهللِ َواحَلْمُد هللِ َوال اِلَه إالَّ اهللُ َواهللُ 
الَعِلِّ الَعظيِم﴾،وثالثًا  َة إاِّل بِاهللِ  ، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ َاْكرَبُ
وثالثًا﴿َالّلُهمَّ  ٍد﴾،  ُمَمَّ َوآِل  ٍد  ُمَمَّ َعىل  َصلِّ  ﴿َالّلُهمَّ 
﴿َاْسَتْغِفُر  مّرة  امُلؤِمناِت﴾،وأربعامئة  َو  لِْلُمؤِمننَي  اْغِفْر 
اهللَ َوَاُتوُب اَِلْيِه﴾، غفر اهلل له ذنوبه وإن كانت عدد قطر 

االمطار َوورق االشجار وزبد البحار... اخلرب«.
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 ايضًا  �لثاين و�لع�ضرون: وقال العالمة املجليس 

هذا  من  ليلة  كّل  يف  اهللُ{  إالَّ  اِل��َه  }ال  قول  املأثور  من 
الّشهر ألف مّرة.

اعمال ليلة الرغائب
رجب  من  اجلمعة  ليايل  من  ليلة  أّول  اّن  واعلم 
 النّبي الّرغائب وفيها عمل مأثور عن  تسّمى ليلة 
والعالمة  االق��ب��ال  يف  الّسيد  ورواه  كثري  فضل  ذو 
يغفر  أن  ُزهرة، ومن فضله  بني  اجازة  املجليس يف 
ملن صاّلها ذنوبًا كثرية، واّنه إذا كان أّول ليلة نزوله إىل 
قربه بَعث اهلل اليه ثواب هذه الّصالة يف أحسن صورة 
فقد  أبر  ياحبيبي  فيقول:  ذلق،  ولسان  طلق  بوجه 
نجوت ِمن كّل شّدة، فيقول:َمْن أنت فم رأيت أحسن 
وجهًا منك، وال سمعت كالمًا أحىل من كالمك، وال 
شممت رائحة أطيب من رائحتك؟ فيقول:يا حبيبي أنا 
ثواب تلك الّصالة التي صّليتها ليلة كذا يف بلدة كذا يف 
شهر كذا يف سنة كذا، جئت الّليلة القيض حّقك، وآنس 
الّصور  يف  نفخ  فإذا  وحشتك،  عنك  وارفع  وحدتك، 
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القيامة عىل رأِسك، فافرح فاّنك لن  ظّللُت يف عرصة 
تعدم اخلري أبدًا.

َوِصَفُة هذه الّصالة أن يصوم أّول مخيس من رجب 
ثّم يصّل بني صاليت املغرب والعشاء اثنتي عرة ركعة 
يفصل بني كّل ركعتني بتسليمة يقرأ يف كّل ركعة فاحتة 
اهللُ  ُهَو  مّرات و»ُقْل  َأْنَزْلناُه« ثالث  َو »اّنا  مّرة  الكتاب 
أَحٌد« اثنتي عرة مّرة، فإذا فرغ من َصالته قال سبعني 
يِّ َوَعىل آلِِه﴾، ثّم  ٍد النَّبِيِّ االمِّ مّرة:﴿َالّلُهمَّ َصلِّ َعىل ُمَمَّ
وٌس  يسجد ويقول يف سجوده سبعني مّرة:﴿ُسبُّوٌح ُقدُّ
وِح﴾ ثّم يسأل حاجته فاّنا تقىض ان  َربُّ امَلالئَِكِة َوالرُّ

شاء اهلل.
زيارة الإمام الر�صا والعمرة يف رجب 

املندوب يف شهر رجب زيارة  اّن من  أيضًا  وأعلم 
اإلمام الّرضا وهلا يف هذا الّشهر مزّية كم اّن للعمرة 
يف  احلّج  تالية  اّنا  وروي  فضل  الّشهر  هذا  يف  أيضًا 
اعتمر  قد  كان   احلسني بن  عّل  اّن  وروي  الّثواب 
ليله وناره  الكعبة ويسجد  يف رجب فكان ُيصّل عند 
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ِمْن  ْنُب  الذَّ الّسجود: ﴿َعُظَم  وُهو يف  منه  ُيسمع  وكان 
َعْبِدَك َفْلَيْحُسِن الَعْفُو ِمْن ِعنِْدَك﴾.

الِق�ْصم الّثاين

ة من رجب ة بليايل اأو اأّياِم خا�صّ يف العمال اخلا�صّ

�لليلة �الُوىل: هي ليلة رشيفة وقد ورد فيها أعمل :

َعَلْينا  ُه  َاِهلَّ َالّلُهمَّ  اهلالل:  رأى  إذا  يقول  أن  �الّول: 

اهللُ  ��َك  َوَربُّ َريّب  َواالْس��الِم  الَمِة  َوالسَّ َواالي��مِن  بِاالْمِن 
هالل  رأى  إذا  كان  النّبياّنه  عن  وروي  َوَجلَّ  َعزَّ
ْغنا  رجب قال:﴿َالّلُهمَّ باِرْك َلنا يف َرَجب َوَشْعباَن، وَبلِّ
ياِم َوالِقياِم َوِحْفِظ اللِّساِن،  َشْهَر َرَمضاَن، وَاِعنّا َعىَل الصِّ

َعْل َحظَّنا ِمنُْه اجُلوَع َوالَعَطَش﴾. ، َوال َتْ َوَغضِّ الَبَصِ
قال:»من  اّنه   النّبي فعن  يغتسل،  أن  �لثّاين: 

وآخره  وأوسطه  أّول��ه  يف  فاغتسل  رجب  شهر  أدرك 
خرج ِمن ذنوبه كيوم ولدته ُاّمه«.

�لثّالث: أن يزور احلسني  ويمكن يف هذه الليلة 

عىل رأي الشهيد زيارة أول يوم من رجب اآلتية ص27.
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ركعة  عرين  املغرب  صالة  بعد  ُيصّل  أن  �لّر�بع: 

مّرة  احد  اهلل  هو  وُقل  الكتاب  فاحتة  ركعة  كّل  يف  يقرأ 
وَولده،  أهله وماله  ليحفظ يف  كّل ركعتني  ويسلم بني 
كالربق  ال��رّصاِط  عىل  وجيوز  القرب،  عذاب  ِمن  وجيار 

اخلاطف من غري حساب.
�خلام�س: أن يصّل ركعتني بعد العشاء يقرأ يف أّول 

اهلل  مّرة، وقل هو  وأمل نرح  الكتاب  فاحتة  منها  ركعة 
احٌد ثالث مّرات، ويف الّركعة الّثانية فاحتة الكتاب وأمل 
نرح وُقْل ُهَو اهللُ احٌد واملعوذتني، فإذا سّلم قال:﴿ال 
النّبي ثالثني  مّرة، وصىّل عىل  إالَّ اهللُ﴾ ثالثني  اِلَه 

مّرة ليغفر اهلل له ذنوبه وخيرج منها كيوم ولدته ُاّمه.
ركعة  كّل  يف  يقرأ  ركعة  ثالثني  يصّل  أن  اد�س:  �ل�ضّ

وس��ورة  م��ّرة،  ال��ك��افِ��ُروَن  ياأّيا  وُق��ْل  الكتاب  فاحتة 
التوحيد ثالث مّرات.

حيث  املصباح  يف  الّشيخ  ذكره  بم  يأيت  أن  ابع:  �ل�ضّ

 :الّصادق رجب:عن  من  ليلة  أّول  يف  العمل  قال: 
أن  يعجبه  كان  قال:   عّل عن  جّده،  عن  أبيه،  عن 
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من  ليلة  أّول  وهي  الّسنة،  يف  ليال  أرب��ع  نفسه  يفرغ 
وليلة  الفطر،  وليلة  النّصف من شعبان،  وليلة  رجب، 

النّحر.
قال:يستحّب  اّنه   الّثاين جعفر  أيب  عن  وروي 
العشاء  بعد  رجب  من  ليلة  أّول  الّدعاء  هبذا  يدعو  أن 

اآلخرة :
ء  ﴿َالّلُهمَّ ايِّن َاسأُلَك بَِانََّك َملٌِك، وَانََّك َعىل ُكلِّ َشْ
ُه  َاَتوجَّ ايِّن  َالّلُهمَّ  َيُكوُن،  َأْمر  ِمْن  َتشاُء  َوَانََّك ما  ُمْقَتِدٌر، 
ُد  ِة َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه، ياُمَمَّ مْحَ ٍد َنبِيِّ الرَّ اَِلْيَك بِنَبِيَِّك ُمَمَّ
ُه بَِك اَِل اهللِ َربَِّك َوَربِّ لُِينِْجَح يل  ياَرُسوَل اهللِ، ايِّن َاَتوجَّ
ِة ِمْن َاْهِل َبْيتِِه َصىلَّ  ٍد َواألئِمَّ بَِك َطلَِبتي، َالّلُهمَّ بِنَبِيَِّك ُمَمَّ

اهللُ َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم َاْنِجْح َطلَِبتي﴾. ثّم تسأل حاجتك.
بن  موسى  ك��ان  ف��ق��ال:  حديد  ب��ن  ع��ّل  وروى 
جعفر يقول وهو ساجد بعد فراغه من صالة الّليل:
��ُة إْن  َاَط��ْع��ُت��َك، َوَل���َك احُل��جَّ ﴿َل��َك امَل��ْح��َم��َدَة إْن 
بَِك،  إاِّل  اِْحساٍن  يف  لَِغرْيي  َوال  يل  ُصنَْع  ال  َعَصْيُتَك، 
 ، ء  َشْ ُكلِّ  َن  ُمَكوِّ َويا   ، ء  َشْ ُكلِّ  َقْبَل  )كائنًا(  ياكائِن 
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ء َقديٌر، َالّلُهمَّ ايِّن َاُعوُذ بَِك ِمَن الَعديَلِة  اِنََّك َعىل ُكلِّ َشْ
ِعنَْد امَلْوِت، َوِمْن َشِّ امَلْرِجِع يِف الُقُبوِر، َوِمَن النَّداَمِة َيْوَم 
وَاْن  ٍد،  ُمَمَّ َوآِل  ٍد  ُمَمَّ َعىل   َ ُتَصلِّ َاْن  َفَاْسأُلَك  اآلِزَف��ِة، 
َوُمنَْقَلبي  ًة،  َسِويَّ ِميَتًة  َوِميَتتي  َنِقيًَّة  ِعيَشًة  َعْييش  َعَل  َتْ
َعىل  َصلِّ  َالّلُهمَّ  فاِضح،  َوال  ُمْ��ٍز  َغ��رْيَ  َكرياًم،  ُمنَْقَلبًا 
َوَمعاِدِن  النِّْعَمِة  َوُاويِل  احِلْكَمِة  َينابيِع  َة،  َوآلِِه االئِمَّ ٍد  ُمَمَّ
الِعْصَمِة، َوْاعِصْمني ِبِْم ِمْن ُكلِّ ُسوء، َوال َتأُخْذين َعىل 
َحْسًة،  َاْعاميل  َعواِقَب  َعْل  َتْ َوال  َغْفَلة،  َعىل  َوال  ة،  ِغرَّ
الّظاملنَِي  ِمَن  َوَاَنا  لِلّظاملنَِي،  َمْغِفَرَتَك  َفاِنَّ  َعنّي  َواْرَض 
َينُْقُصَك،  ال  ما  وَاْعطِني  َك،  َي��ُضُّ ال  ما  يل  اْغِفْر  َالّلُهمَّ 
َعَة  السَّ َوَاْعطِني  ِحْكَمُتُه،  البَديُع  ُتُه،  َرمْحَ الوسيُع  َفاِنََّك 
ْكَر  َة، َوالُبُخوَع َوالُقنُوَع، َوالشُّ حَّ َعَة، واألْمَن َوالصِّ َوالدِّ
َوَعىل  َعَلْيَك  ْدَق  َوالصِّ  ، رْبَ َوالصَّ والتَّْقوى  َوامُلعافاَة، 
َاْهل  ياَربِّ  بِذلَِك  َوَاْعِمْم  ْكَر،  َوالشُّ َوالُيْسَ  َاْولِيائَِك، 
َوَوَلْدُت  َوَاَحبَّني،  َاْحَبْبُت  َوَمْن  فيَك  َواِْخواين  َوُوْلدي 

َووَلَدين ِمَن امُلْسلِمنَي َوامُلْؤِمننَي ياَربَّ العامَلنَي﴾.
وهذا الّدعاء يعقب الّثمين ركعات صالة الّليل قبل 
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صالة الوتر، ثّم تصل الثالث ركعات صالة الوتر فإذا 
سّلمت قلت وأنت جالِس :

آِمنُُه،  َياُف  َوال  َخزائِنُُه،  َتنَْفُد  الَّذي ال  ﴿احَلْمُد هللِ 
اِنََّك  بَِكَرِمَك  ِمنّي  ثَِقٌة  َفذلَِك  امَلعاِصَ  اْرَتَكْبُت  اِِن  َربِّ 
َوَتْغِفُر  َسيِّئاِتِْم،  َعْن  َوَتْعُفو  ِعباِدَك،  َعْن  التَّْوَبَة  َتْقَبُل 
تائٌِب  َوَاَنا  َقريٌب،  َوِمنُْه  لِداعيَك  ُميٌب  َواِنََّك  َلَل،  الزَّ
ِمَن  َحّظي  َتْوفرِي  يف  اَِلْيَك  َوراِغ��ٌب  اخَلطايا،  ِمَن  اَِلْيَك 
َشديَدة،  ُكلِّ  ِمْن  ياُمنِْقذي  الرَبايا،  ياخالَِق  الَعطايا، 
وَر، َواْكِفني َشَّ  ُ ْر َعَلَّ السُّ ياُمريي ِمْن ُكلِّ َمُْذور، َوفِّ
َعواِقِب االُموِر، َفَاْنَت اهللُ َعىل َنْعامئَِك َوَجزيِل َعطائَِك 

َمْشُكوٌر َولُِكلِّ َخرْي َمْذُخوٌر﴾.
الّريف  الّشهر  هذا  ليايل  من  ليلة  لكّل  اّن  واعلم 
صالة خاّصة ذكرها علمؤنا وال يسمح لنا املقام نقلها. 

اليْوم الّول
ِمْن َرَجب وهو يوم �صريف وفيه اأعمال

ركب  قد  نوحًاكان  اّن  روي  وقد  �الّول:الّصيام 

ومن  يصوموه.  أن  معُه  َمْن  فأمر  اليوم  هذا  يف  سفينته 
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صام هذا اليوم تباعدت عنه النّار مسري سنة.
�لثّاين:الُغسل.

بشري  عن  الشيخ  روى   .احلُسني �لثّالث:زيارة 

بن  احلسني  زار  »من  قال:    الّصادق  عن  الّدهان 
علأّول يوم من رجب غفر اهلل له البّتة«. 

الّشيخ  رأي  التي سنذكرها هي عىل  الّزيارة  وهذه 
من  األّول  اليوم  ختّص  ط��اُووس  ابن  والّسيد  املفيد 
رجب وليلة النّصف من شعبان ولكن الّشهيد اضاف 
وناره،  منه  النّصف  وليلة  رجب  من  ليلة  اّول  اليها 
 ُيزار الّريف  رأيه  فعىل  شعبان  من  النّصف  ويوم 

هبذه الّزيارة يف سّتة أوقات.
أردت  ي��ل:إذا  كم  فهي  ال��ّزي��ارة  ه��ذه  صفة  وأّم��ا 
زيارته يف االوقات املذكورة فاغتسل والبس أطهر 
عىل  وسّلم  القبلة  مستقبل  قّبته  باب  عىل  وِقف  ثيابك 
املؤمنني وفاطمة واحلسن  امري  اهلل وعّل  سّيدنا رسول 

واحلسني واالئمة صلوات اهلل عليهم امجعني وقل: 
َكثريًا  هللِ  ْمُد  َوَاحْلَ َكبريًا  َاْكرَبُ  قل:َاهللُ  ثم  َاْكرَبُ  ﴿اللُه 
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َوُسْبحاَن اهللِ ُبْكَرًة َوَاصياًل، َواحَلْمُد هللِ الَّذي َهدانا هِلذا 
نا  َوما ُكنّا لِنَْهَتِدَي َلْوال َاْن َهداَنا اهللُ، َلَقْد جاَءْت ُرُسُل َربِّ
الُم  الُم َعىل َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه، َالسَّ ، َالسَّ بِاحَلقِّ
َسيَِّدِة  ْهراِء  الزَّ فاطَِمَة  َعىل  الُم  َالسَّ امل�ُْؤِمننَي،  َامرِي  َعىل 
الُم َعىل  ، َالسَّ الُم َعىَل احَلَسِن َواحُلَسنْيِ نِساِء اْلعامَلنَي، َالسَّ
الُم َعىل  ، َالسَّ ِد ْبِن َعلِّ الُم َعىل ُمَمَّ ، َالسَّ َعِلِّ ْبِن احُلَسنْيِ
الُم  ْبِن َجْعَفر، َالسَّ الُم َعىل ُموَسى  د، َالسَّ ْبِن ُمَمَّ َجْعَفِر 
الُم  ، َالسَّ ِد ْبِن َعِلِّ الُم َعىل ُمَمَّ َعىل َعِلِّ ْبِن ُموسى، َالسَّ
الُم  ، َالسَّ الُم َعىَل احَلَسِن ْبِن َعِلِّ د، َالسَّ َعىل َعِلِّ ْبِن ُمَمَّ
الُم َعَلْيَك ياَابا َعْبِداهللِ،  َعىَل اخَلَلِف الّصالِِح امُلنَْتَظِر، َالسَّ
الُم َعَلْيَك َياْبَن َرُسوِل اهللِ، َعْبُدَك َواْبُن َعْبِدَك َواْبُن  َالسَّ
بَِمْشَهِدَك  اْسَتجاَر  َك  لَِعُدوِّ امُلعادي  لَِولِيَِّك  امُلوايل  َاَمتَِك 
ْمُد هللِ الَّذي َهداين لِِوالَيتَِك  َب اَِل اهللِ بَِقْصِدَك، َاحْلَ َوَتَقرَّ

َل يل َقْصَدَك﴾. ني بِِزياَرتَِك َوَسهَّ َوَخصَّ
الُم  ﴿َالسَّ ُقل  ثّم   ﴾ َاْك��رَبُ ﴿َاهللُ  م��ّرة:  مائة  ُقل  ثم 
خاَتِم  ياْبَن  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اهللِ،  َرُس��وِل  ياْبَن  َعَلْيَك 
الُم  َالسَّ امُلْرَسلنَي،  َسيِِّد  ياْبَن  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ النَّبِّينَي، 



28

َعَلْيَك ياَابا َعْبِداهللِ،  الُم  َالسَّ َعَلْيَك ياْبَن َسيِِّد الَوِصّينَي، 
َياْبَن  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ  ، َعِلِّ ْبَن  َياُحَسنْيَ  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ
الُم َعَلْيَك َياَويِلَّ اهللِ َواْبَن  فاطَِمَة َسيَِّدِة نِساِء العامَلنَي، َالسَّ
الُم  َالسَّ َصِفيِِّه،  َواْبَن  اهللِ  َياَصِفيَّ  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ َولِيِِّه، 
َياَحبيَب  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ تِِه،  َواْبَن ُحجَّ اهللِ  َة  َياُحجَّ َعَلْيَك 
الُم َعَلْيَك َياَسفرَي اهللِ َواْبَن َسفرِيِه،  اهللِ واْبَن َحبيبِِه، َالسَّ
الُم َعَلْيَك  الُم َعَلْيَك َياخاِزَن الكِتاِب امَلْسُطوِر، َالسَّ َالسَّ
َعَلْيَك  الُم  َالسَّ ُب��وِر،  َوال��زَّ َواألْنجيِل  التَّْوراِة  َي��اواِرَث 
الُم  السَّ الُقْرآِن،  َياَشيَك  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ مْحِن،  الرَّ َياَامنَي 
الُم َعَلْيَك َياباَب ِحْكَمِة َربِّ  يِن، َالسَّ َعَلْيَك ياَعُموَد الدِّ
َدَخَلُه  َمْن  الَّذي  ِحطٍَّة  َياباَب  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ العامَلنَي، 
الُم  الُم َعَلْيَك َياَعْيَبَة ِعْلِم اهللِ، َالسَّ كاَن ِمَن اآلِمننَي، َالسَّ
َواْبَن  اهللِ  َياثاَر  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اهللِ،  ِسِّ  َياَمْوِضَع  َعَلْيَك 
اّلتي  االْرواِح  َوَعىل  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ امَلْوُتوَر،  َوالِوْتَر  ثاِرِه 
َحلَّْت بِِفنائَِك َوَاناَخْت بَِرْحلَِك، بَِاب َاْنَت َوُاّمي َوَنْفيس 
ُة بَِك َعَلْينا  ِزيَّ ياَابا َعْبِداهللِ َلَقْد َعُظَمِت امُلصيَبُة َوَجلَِّت الرَّ
َاساَس  َسْت  َاسَّ ًة  ُامَّ َفَلَعَن اهللُ  َاْهِل اإلْسالِم،  َوَعىل َجيِع 
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ًة َدَفَعْتُكْم  الظُّْلِم َواجَلْوِر َعَلْيُكْم َاْهَل الَبْيِت، َوَلَعَن اهللُ ُامَّ
َبُكُم اهللُ فيها،  َعْن َمقاِمُكْم َوَازاَلْتُكْم َعْن َمراتِبُِكْم الَّتي َرتَّ
ْت  بَِاب َاْنَت َوُاّمي َوَنْفيس ياَابا َعْبِداهللِ َاْشَهُد َلَقِد اْقَشَعرَّ
امُء  ِة اخَلالئِِق، َوَبَكْتُكُم السَّ ُة الَعْرِش َمَع َاظِلَّ لِِدمائُِكْم َاظِلَّ
َواألْرُض َوُسّكاُن اجِلناِن َوالرَبِّ َوالَبْحِر، َصىلَّ اهللُ َعَلْيك 
َعَدَد ما يِف ِعْلِم اهللِ، َلبَّْيَك داِعَي اهللِ اِْن كاَن مَلْ ُيِْبَك َبَدين 
َاجاَبَك  َفَقْد  اْستِنْصاِرَك،  ِعنَْد  َولِساين  اْستِغاَثتَِك  ِعنَْد 
نا  َربِّ َوْعُد  اِْن كاَن  نا  َربِّ ي، ُسْبحاَن  َقْلبي َوَسْمعي َوَبَصَ
ُطْهٍر طاِهٍر،  ِمْن  ٌر  ُمَطهَّ طاِهٌر  ُطْهٌر  َانََّك  َاْشَهُد  مَلَْفُعوالً، 
َاْرٌض  َوَطُهَرْت  الباِلُد  بَِك  َوَطُهَرْت  َطُهْرَت  ٌر  ُمَطهَّ
بِالِقْسِط  َاَمْرَت  َقْد  َانََّك  َاْشَهُد  َحَرُمَك،  َوَطُهَر  ِبا  َاْنَت 
َصَدْقَت  ِصّديٌق  صاِدٌق  َوَانََّك  اَِلْيِهام،  َوَدَعْوَت  َوالَعْدِل 
فيام َدَعْوَت اَِلْيِه، َوَانََّك ثاُر اهللِ يِف األْرِض، َوَاْشَهُد َانََّك 
َك َرُسوِل اهللِ َوَعْن َابيَك َامرِي  ْغَت َعِن اهللِ َوَعْن َجدِّ َقْد َبلَّ
يِف  َوجاَهْدَت  َوَنَصْحَت  احَلَسِن،  َاخيَك  َوَعْن  امُلْؤِمننَي 
َسبيِل اهللِ َوَعَبْدَتُه ُمْلِصًا َحّتى َاتيَك الَيقنُي، َفَجزاَك اهللُ 
َتْسلياًم،  َم  َوَسلَّ َعَلْيَك  اهللُ  َوَصىلَّ  الّسابِقنَي،  َجزاِء  َخرْيَ 
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احُلَسنْيِ  َعىَل  َوَصلِّ  ٍد،  ُمَمَّ َوآِل  ٍد  ُمَمَّ َعىل  َصلِّ  َالّلُهمَّ 
شيِد َقتيِل الَعرَباِت َوَاسرِي الُكُرباِت،  هيِد الرَّ امَلْظُلوِم الشَّ
هُلا َوال َينَْفُد آِخُرها،  َصالًة ناِمَيًة زاكَِيًة ُمباَرَكًة َيْصَعُد َاوَّ
امُلْرَسلنَي  َاْنبِيائَِك  َاْوالِد  ِمْن  َاَحٍد  َعىل  ْيَت  َصلَّ ما  َاْفَضَل 

يااِلَه العامَلنَي﴾.
ثّم قّبل الرّضيح وضع خّدك االيمن عليه ثّم االيرس 

ثّم طف حول الرّضيح وقّبله من جوانبه األربعة.
بن  ع��ّل  ضي��ح  إىل  ام��ض  ث��ّم   :املفيد وق��ال 

احلسني وِقف عليه وُقل:
كِيُّ احَلبيُب  ّديُق الطَّيُِّب الزَّ ا الصِّ َ الُم َعَلْيَك َايُّ ﴿َالسَّ
الُم َعَلْيَك ِمْن َشهيد  ُب َواْبَن َرْياَنِة َرُسوِل اهللِ، َالسَّ امُلَقرَّ
َف  َوَاْشَ َمقاَمَك  َاْكَرَم  ما  َوَبَركاُتُه،  اهللِ  ُة  َوَرمْحَ ُمَْتِسب 
َثواَبَك،  َوَاْجَزَل  َسْعَيَك  اهللُ  َشَكَر  َلَقْد  َاْشَهُد  ُمنَْقَلَبَك، 
ِف َويِف  ُف ُكلُّ الشَّ َ ْرَوِة العالَِيِة، َحْيُث الشَّ َواحَلَقَك بِالذِّ
الُغَرِف الّساِمَيِة َكام َمنَّ َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوَجَعَلَك ِمْن َاْهِل 
َرُهْم َتْطهريًا،  ْجَس َوَطهَّ الَبْيِت الَّذيَن َاْذَهَب اهللُ َعنُْهُم الرِّ
ُة اهللِ َوَبَركاُتُه َوِرْضواُنُه، َفاْشَفْع  َصَلواُت اهللِ َعَلْيَك َوَرمْحَ
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َظْهري  َعْن  االْثقاِل  يِف َحطِّ  َربَِّك  اِل  الّطاِهُر  يُِّد  السَّ ا  َ َايُّ
يِِّد َابيَك  فيِفها َعنّي َواْرَحْم ُذيّل َوُخُضوعي َلَك َولِلسَّ َوَتْ

َصىلَّ اهللُ َعَلْيُكام﴾.
ثّم انكب عىل القرب وقل :

ْنيا،  َفُكْم يِف الدُّ فُِكْم يِف اآلِخَرِة َكام َشَّ ﴿زاَد اهللُ يِف َشَ
الّديِن  َاْعالُم  ُكْم  َانَّ َوَاْشَهُد  بُِكْم،  َاْسَعَد  َكام  َوَاْسَعَدُكْم 

ُة اهللِ َوَبَركاُتُه﴾ الُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَ َوُنُجوُم العامَلنَي، َوَالسَّ
ثّم توّجه إىل الّشهداء وقل :

َرُسولِِه  َوَاْن��ص��اَر  اهللِ  ياَاْنصاَر  َعَلْيُكْم  ��الُم  ﴿َال��سَّ
َوَاْنصاَر  فاطَِمَة  َوَاْنصاَر  طالِب  َاب  ْبِن  َعِلّ  َوَاْنصاَر 
َقْد  ُكْم  َانَّ َاْشَهُد  اإلْس��الِم،  َوَاْنصاَر  َواحُلَسنْيِ  احَلَسِن 
َنَصْحُتْم هللِ َوجاَهْدُتْم يِف َسبيلِِه َفَجزاُكُم اهللُ َعِن اإلْسالِم 
ياَلْيَتني  َعظياًم،  َفْوزًا  َواهللِ  ُفْزُتْم  اجَلزاِء،  َاْفَضَل  َوَاْهلِِه 
ِعنَْد  ُكْم أْحياٌء  أنَّ َاْشَهُد  َفْوزًا َعظياًم،  َفَاُفوَز  َمَعُكْم  ُكنُْت 
ُكُم  َوأنَّ َعداُء  َوالسُّ َهداُء  الشُّ ُكُم  َأنَّ َاْشَهُد  ُتْرَزُقوَن،  ُكْم  َربِّ
اهللِ  ُة  َوَرمْحَ َعَلْيُكْم  الُم  الُعىل، وَالسَّ َدَرجاِت  يِف  الفائِزُوَن 

َوَبَركاُتُه﴾.
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وادُع  الّزيارة  صالة  َفَصلِّ  الّرأس  عند  إىل  ُعد  ثّم 
لنفسك ولوالديك وإلخوانك املؤمنني.

كتاب  يف  املروي  الّطويل  بالّدعاء  يدعو  �لّر�بع:أن 

االقبال.
وهي   ،Eسلمن ص��الة  يبتديء  �خل��ام�����س:أن 

ركعات،  عر  اليوم  هذا  يف  منها  يصّل  ركعة  ثالثون 
يسّلم بعد كّل ركعتني، ويقرأ يف كّل ركعة فاحتة الكتاب 
ياأّيا  وُقل  مّرات،  ثالث  َاَح��ٌد﴾  اهللُ  ُهَو  و﴿ُقل  مّرة، 

الكافُِروَن ثالث مّرات، فإذا سّلم رفع يديه وقال :
َوَلُه  امُلْلُك  َلُه  َلُه،  َشيَك  ال  َوْحَدُه  اهللُ  إالَّ  اِلَه  ﴿ال 
اخَلرْيُ  بَِيِدِه  َيُموُت  ال  َحيٌّ  َوُهَو  َوُيميُت،  ُيْيي  احَلْمُد 
َوُهَو َعىل ُكلِّ َشْييء َقديٌر﴾، ثّم يقول:﴿َالّلُهمَّ ال مانَِع 
ملِا َاْعَطْيَت، َوال ُمْعطَِي ملِا َمنَْعَت، َوال َينَْفُع َذا اجَلدِّ ِمنَْك 
﴾، ثّم يمسح هبم وجهه ويصّل عرًا هبذه الّصفة  اجَلدُّ
يف يوم النّصف من رجب ولكن يقول بعد ﴿َعىل ُكلِّ 
ٍد َوآلِِه الّطاِهريَن َوال  ء َقديٌر﴾ ﴿َوَصىلَّ اهللُ َعىل ُمَمَّ َشْ
َة إاِّل بِاهللِ الَعِلِّ الَعظيِم﴾، ثّم يمسح وجهه  َحْوَل َوال ُقوَّ
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ال  مّجة  فوائد  ذات  صالة  وهذه  حاجته  ويسأل  بيديه، 
ينبغي الّتغايض عنها.

�ضالة �أخرى ل�ضلمان

ولسلمن أيضًا صالة ُاخرى يف هذا اليوم وهي 
والّتوحيد  مّرة  الفاحتة  ركعة  كّل  يف  يقرأ  ركعات  عر 
فاّنا  عظيم،  فضل  ذات  ص��الة  وه��ي  م��ّرات  ث��الث 
ومن  القرب  فتنة  ِمن  والوقاية  الّذنوب،  غفران  توجب 
اجلذام  صاّلها  من  عن  ويرصف  القيامة،  يوم  عذاب 

والربص وذات اجلنب.
والدة �الإمام �لباقر

ويف مثل هذا اليوم من سنة سبع ومخسني كان عىل 
. بعض االقوال والدة اإلمام الباقر
والدة �الإمام علي �لهادي

ويف اليوم الثاين من هذا الّشهر عىل بعض الّروايات 
. كانت والدة االمام عّل النّقي
وفاة �الإمام علي �لهادي

سنة  الّشهر  هذا  من  الّثالث  يف   وفاته وك��ان 
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مائتني وأربع ومخسني يف رّس من رأى.
والدة �الإمام حممد �جلو�د

والدة  عّياش  ابن  قول  عىل  فيه  العارش:كان  اليوم 
.االمام حمّمد الّتقي

الّلْيلة الّثاِلثة ع�صرة
الّليايل  ليلة من  كّل  أن يصّل يف  يستحّب  اّنه  اعلم 
البيض من هذه االشهر الّثالثة رجب وشعبان ورمضان 
الّليلة الثالثة عرة منها ركعتني، يقرأ يف كّل ركعة فاحتة 
والّتوحيد،  امللك  وتبارك  يس  وسورة  مّرة،  الكتاب 
الّرابعة  الليلة  يف  بسالمني  ركعات  أربع  مثلها  ويصّل 
عرة، ويأيت سّت ركعات مثلها يسّلم بني كّل ركعتني 
منها يف الليلة اخلامسة عرة، فعن الّصادق »اّنه من 
فعل ذلك حاز فضل هذه االشهر الّثالثة، وغفر له كّل 

ذنب سوى شك«.
والدة �الإمام علي بن �بي طالب

الَيوُم الّثالث ع�صر 
هذا  يف  لِلصيام  ورد  وقد  البيض،  االّي��ام  أّول  هو 
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يدعو  أن  أراد  وَمن  جزيل،  أجر  بعده  واليومني  اليوم 
هذا  يف  وكان  اليوم،  هذا  بصيام  فليبدأ  داود  أّم  بدعاء 
اهلل  صلوات  املؤمنني  أمري  والدة  املشهور  عىل  اليوم 
وسالمه عليه يف الكعبة بعد ثالثني سنة من عام الفيل.

َليلة الّن�صف ِمن رجب
وهي ليلة رشيفة وردت فيها أعمل :

�الّول:الُغسل.

الّثاين:�حياوؤها بالعبادة كما قال �لعالّمة �ملجل�ضي.
 زيارته ويمكن   احلسني �ل��ثّ��ال��ث:زي��ارة 

رأي  عىل  رجب  أول  يف  ص27  يف  السابقة  بالزيارة 
 .vالشهيد األول

�لّر�بع:الّصالة سّت ركعات الّتي قد مّرت عند ذكر 

الليلة الّثالثة عرة.
ركعة  كّل  يف  يقرأ  ركعة،  ثالثون  �خلام�س:الّصالة 

الّسيد  روى  وقد  مّرات،  عر  والّتوحيد  مّرة،  الفاحتة 
هذه الّصالة عن النّبيوروى هلا فضاًل كثريًا.

بني  تسلم  ركعة،  ع��رة  اثنتا  اد�س:الّصالة  �ل�ضّ
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الفاحتة  سور  من  كاّلً  ركعة  كّل  يف  تقرأ  ركعتني،  كّل 
وس��ورة                    الكريس  وآي��ة  وال��نّ��اس  والفلق  والّتوحيد 
﴿اّنا أنزلناُه﴾ أربع مّرات، ثّم تسّلم وتقول بعد الفراغ 
ُِذ ِمْن  ُك بِِه َشْيئًا، َوالَ َاتَّ أربع مّرات: ﴿َاهللُ َاهللُ َرّب ال ُاْشِ
ُدونِه َولِّيًا﴾، ثّم تدعو بم أحببت، وقد روى الّسيد هذه 
الّصالة عن الّصادق هبذه الّصفة ولكن الّشيخ قال 
  الّصادق  عن  رسحان  بن  داود  روى  املصباح:  يف 
قال: »تصّل ليلة النّصف من رجب اثنتي عشة ركعة 
تقرأ يف كّل ركعة احلمد وسورة، فإذا فرغت من الّصالة 
االخالص  وسورة  واملعوذتني  احلمد  ذلك  بعد  قرأت 
بعد ذلك:﴿ُسْبحاَن  مّرات، وتقول  أربع  الكريس  وآية 
﴾ أربع مّرات، ثّم  اهللِ َواحَلْمُد هللِ َوال اِلَه إالَّ اهللُ َواهللُ َاْكرَبُ
َة  ُك بِِه َشْيئًا، َوما شاَء اهللُ ال ُقوَّ تقول:﴿َاهللُ َاهللُ َرّب ال ُاْشِ
ليلة سبع وعشين  وتقول يف  الَعظيِم﴾،  الَعِلِّ  بِاهللِ  إاِّل 

مثلها«.
َيوُم الّن�صف ِمن رجب

وهو يوم مبارك ويسّمى )أي النّصف من رجب( 
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بالغفيلة لغفلة عاّمة النّاس عن فضله وفيه أعمل:
�الّول:الُغسل.

اّنه  نرص  أيب  اب��ن  فعن   احلسني �ل��ثّ��اين:زي��ارة 

نزور  شهر  أّي  يف  الّرضا؟  احلسن  أبا  قال:سألت 
احلسني قال: »يف النّصف من رجب، والنّصف من 

شعبان«.
وأتيت  ذل��ك  أردت  ف��إذا  خ��اّص��ة،  زي���ارة  وه��ي 
الّصحن فادخل الّروضة وكرّب اهلل تعاىل ثالثًا وِقف عىل 

القرب وُقل :
ياَصْفَوَة  َعَلْيُكْم  الُم  َالسَّ اهللِ،  ياآَل  َعَلْيُكْم  الُم  ﴿َالسَّ
الُم َعَلْيُكْم  َة اهللِ ِمْن َخْلِقِه، َالسَّ الُم َعَلْيُكْم ياِخرَيَ اهللِ، َالسَّ
الغاباِت،  ياُلُيوَث  َعَلْيُكْم  الُم  َالسَّ الّساداِت،  ياساَدَة 
الُم َعَلْيَك ياَابا َعْبِداهللِ  الُم َعَلْيُكْم ياُسُفَن النَّجاِة، َالسَّ َالسَّ
ُة اهللِ  الُم َعَلْيَك ياواِرَث ِعْلِم االْنبِياِء َوَرمْحَ ، َالسَّ احُلَسنْيِ
الُم  الُم َعَلْيَك ياواِرَث آَدَم َصْفَوِة اهللِ، َالسَّ َوَبَركاُتُه، َالسَّ
ياواِرَث  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اهللِ،  َنبِيِّ  ُنوح  ي��اواِرَث  َعَلْيَك 
الُم َعَلْيَك ياواِرَث اِْسامعيَل َذبيِح  اِْبراهيَم َخليِل اهللِ، َالسَّ
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الُم  َالسَّ اهللِ،  َكليِم  ُموسى  ياواِرَث  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اهللِ، 
الُم َعَلْيَك ياواِرَث  َعَلْيَك ياواِرَث عيسى ُروِح اهللِ، َالسَّ
امُلْصَطفى،  ِد  ُمَمَّ َياْبَن  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اهللِ،  َحبيِب  ٍد  ُمَمَّ
َياْبَن  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ امُلْرَتىض،  َعِلِّ  َياْبَن  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ
الُكربى،  َخدَيَة  َياْبَن  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ ْهراِء،  الزَّ فاطَِمَة 
َعَلْيَك  الُم  َالسَّ هيِد،  الشَّ اْب��َن  ياَشهيُد  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ
َولِيِِّه،  َواْبَن  اهللِ  ياَويِلَّ  َعَلْيَك  الُم  ،َالسَّ الَقتيِل  اْبَن  ياَقتيُل 
تِِه َعىل َخْلِقِه، َاْشَهُد  َة اهللِ َواْبَن ُحجَّ الُم َعَلْيَك ياُحجَّ َالسَّ
كاَة َوَاَمْرَت بِامَلْعُروِف  الَة َوآَتْيَت الزَّ َانََّك َقْد َاَقْمَت الصَّ
َك،  َوهَنَْيَت َعْن امُلنَْكِر، َوُرِزْئَت بِوالِديَك َوجاَهْدَت َعُدوَّ
َانََّك َتْسَمُع الَكالَم َوَتُردُّ اجَلواَب، َوَانََّك َحبيُب  َوَاْشَهُد 
اهللِ َوَخليُلُه َوَنجيُبُه َوَصِفيُُّه َواْبُن َصِفيِِّه، ياَمْوالَي َواْبَن 
ياَسيِّدي  اهللِ  اِل  َشفيعًا  يل  َفُكْن  ُمْشتاقًا  ُزْرُتَك  َمْوالَي، 
َسيِِّد  َوبِأبيَك  النَّبِّينَي،  َسيِِّد  َك  بَِجدِّ اهللِ  اَِل  َوَاْسَتْشِفُع 
َك فاطَِمَة َسيَِّدِة نِساِء العامَلنَي، َاال َلَعَن اهللُ  الَوِصّينَي، َوبُِامِّ
قاتِليَك َوَلَعَن اهللُ ظاملِيَك َوَلَعَن اهللُ سالِبيَك َوُمْبِغضيَك 
د َوآلِِه  لنَي َواالِخريَن، َوَصىلَّ اهللُ َعىل َسيِِّدنا ُمَمِّ ِمَن االوَّ
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الطَّيِّبنَي الّطاِهريَن﴾.
بن  ع��ّل  ق��رب  إىل  وت��وّج��ه  الّطاهر  القرب  قّبل  ث��ّم 

احلسنيفزره وُقل:
اهللُ  َلَعَن  َمْوالَي،  َواْبَن  ياَمْوالَي  َعَلْيَك  الُم  ﴿َالسَّ
بِِزياَرتُِكْم  اهللِ  اَِل  ُب  َاَتَقرَّ ايِّن  اهللُ ظاملِيَك،  َوَلَعَن  قاتِليَك 
َعَلْيَك  الُم  َوالسَّ َاْعدائُِكْم،  ِمْن  اهللِ  اَِل  َوَاَبَرُأ  َوبَِمَحبَّتُِكْم 

ُة اهللِ َوَبَركاُتُه﴾. ياَمْوالَي َوَرمْحَ
ثّم امض إىل قُبور الّشهداء رضوان اهلل عليهم، فإذا 

بلغتها فقف وُقل:
َعْبِداهللِ  َاب  بَِقرْبِ  امُلنيَخِة  االْرواِح  َعىَل  الُم  ﴿َالسَّ
ِمَن  ياطاِهريَن  َعَلْيُكْم  الُم  َالسَّ الُم،  َالسَّ َعَلْيِه  احُلَسنْيِ 
َعَلْيُكْم  الُم  َالسَّ ياَمْهِديُّوَن،  َعَلْيُكْم  الُم  َالسَّ َنِس،  الدَّ
نَي  احلافِّ امَلالئَِكِة  َوَع��ىَل  َعَلْيُكْم  الُم  َالسَّ اهللِ،  ي��اَاْب��راَر 
تِِه  َرمْحَ ُمْسَتَقرِّ  يِف  َواِّياُكْم  اهللُ  َعنَا  َجَ َاْجَعنَي،  بُِقُبوِرُكْم 
ُة  الُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَ امِحنَي، َوَالسَّ ُه َاْرَحُم الرَّ َت َعْرِشِه اِنَّ َوَتْ

اهللِ َوَبَركاُتُه﴾.
�لثّالث:صالة سلمن عىل نحو ما مّر  يف ص32يف اليوم االّول.
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يده  بسط  سّلم  فإذا  ركعات  أربع  يصّل  أن  �لّر�بع: 

وقال:
َاْنَت  امُلْؤِمننَي،  ُمِعزَّ  َويا  َجّبار،  ُكلِّ  ياُمِذلَّ  ﴿َالّلُهمَّ 
ًة  َرمْحَ َخْلقي  باِرُئ  َوَاْنَت  امَلذاِهُب،  ُتْعيينِي  حنَي  َكْهفي 
َلُكنُْت  ُتَك  َرمْحَ َوَل��ْوال  َغنِّيًا،  َخْلقي  َعْن  ُكنَْت  َوَقْد  ب 
َوَلْوال  َاْعدائي  بِالنَّْصِ َعىل  ُمَؤيِّدي  َوَاْنَت  اهلالِكنَي،  ِمَن 
ِة ِمْن  مْحَ َك اِّياَي َلُكنُْت ِمَن امَلْفُضوحنَي، ياُمْرِسَل الرَّ َنْصُ
َخصَّ  ياَمْن  َمواِضِعها،  ِمْن  َكِة  الرَبَ َوُمنِْشىَء  َمعاِدهِنا، 
َويا  وَن،  َيْعَتزَّ ِه  بِِعزِّ َفَاْولِياُؤُه  ْفَعِة،  َوالرِّ ُموِخ  بِالشُّ َنْفَسُه 
ِمْن  َفُهْم  َاْعناِقِهْم،  امَلَذلَِّة َعىل  نرَِي  امُلُلوُك  َلُه  َوَضَعْت  َمْن 
َسَطواتِِه خائُِفوَن، َاسَاُلَك بَِكْينُونِيَّتَِك الَّتِي اْشَتَقْقَتها ِمْن 
تَِك،  يائَِك الَّتِى اْشَتَقْقَتها ِمْن ِعزَّ يائَِك، َوَاسَاُلَك بِكرِْبِ كرِْبِ
تَِك الَّتِي اْسَتَوْيَت ِبا َعىل َعْرِشَك َفَخَلْقَت  َوَاسَاُلَك بِِعزَّ
ٍد  ُمَمَّ َعىل   َ ُتَصلِّ َاْن  ُمْذِعنُوَن  َلَك  َفُهْم  َخْلِقَك  َجيَع  ِبا 

َوَاْهِل َبْيتِِه﴾.
ويف احلديث ما دعا هبذا الّدعاء مكروب إال نّفس 

اهلل ُكربته.



41

دعاء اأّم داود
اليوم  هذا  أعمل  اهّم  وهو  داود  أّم  اخلامس:دعاء 
ومن آثاره قضاء احلوائج وكشف الكروب ودفع ُظلم 
الظاملني، وصفته عىل ما أورده الّشيخ يف املصباح هي اّن 
الّثالث عر والّرابع عر  اليوم  أراد ذلك فليصم  من 
واخلامس عر: فإذا كان عند الّزوال من اليوم اخلامس 
عر اغتسل، فإذا زالت الّشمس صىّل الّظهر والعرص 
حيسن ركوعهم وسُجودمها، وليكن يف موضع خال ال 
يشغله شاغل، وال يكّلمه إنسان، فإذا فرغ من الّصالة 
مائة  مّرة، واالخالص  مائة  احلمد  وقرأ  القبلة  استقبل 
مّرة، وآية الكريس عر مّرات، ثّم يقرأ بعد ذلك ُسورة 
ولقمن،  والكهف،  ارسائيل)االرساء(،  وبني  األنعام، 
ويس، والّصافات، وحم الّسجدة ، وحم عسق، وحم 
و)إذا  و)ن(،  وامللك،  والواقعة،  والفتح،  الّدخان، 
فرغ  فإذا  القرآن،  آخر  إىل  بعدها  وما  انشّقت(،  الّسمء 

من ذلك قال وهو مستقبل القبلة:
﴿َصَدَق اهللُ الَعظيُم الَّذي ال اِلَه إاِّل ُهَو احَليُّ الَقيُّوُم، 
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الَكريُم،  احَلليُم  حيُم،  الرَّ مْحُن  الرَّ َواالْكراِم،  اجَلالِل  ُذو 
الَبصرُي  الَعليُم  ميُع  السَّ َوُهَو  ٌء  َشْ َكِمْثلِِه  َلْيَس  الَّذي 
ُه ال اِلَه إاِّل ُهَو َوامَلالئَِكُة َوُاوُلو الِعْلِم  اخَلبرُي، َشِهَد اهللُ َانَّ
َغْت ُرُسُلُه  قائاًِم بِالِقْسِط ال اِلَه إاِّل ُهَو الَعزيُز احَلكيُم، َوَبلَّ
الكِراُم َوَاَنا َعىل ذلَِك ِمَن الّشاِهديَن، َالّلُهمَّ َلَك احَلْمُد، 
، َوَلَك الَفْخُر، َوَلَك الَقْهُر، َوَلَك  َوَلَك املْجُد، َوَلَك الِعزُّ
ُة، َوَلَك امَلهاَبُة، َوَلَك  مْحَ النِّْعَمُة، َوَلَك الَعَظَمُة، َوَلَك الرَّ
التَّْسبيُح،  َوَلَك  اإلْمتِناُن،  َوَلَك  الَبهاُء،  َوَلَك  ْلطاُن،  السُّ
ما  َوَلَك  التَّْكبرُي،  َوَلَك  التَّْهليُل،  َوَلَك  التَّْقديُس،  َوَلَك 
الُعىل،  مواِت  السَّ َفْوَق  َوَلَك ما  َوَلَك ما ال ُيرى،  ُيرى، 
َوَلَك  ْفىل،  السُّ األَرُض��وَن  َوَلَك  الثَّرى،  َت  َتْ ما  َلَك  َو 
َواحَلْمِد  الثَّناِء  ِمَن  بِِه  َتْرىض  ما  َوَلَك  َواألول،  اآلِخَرُة 
َامينَِك َعىل  ئيَل  َالّلُهمَّ َصلِّ َعىل َجرْبَ النَّْعامِء،  َو  كِر  َوالشُّ
َسمواتَِك،  يف  َوامُلطاِع  َاْم��ِرَك،  َعىل  َوالَقِويِّ  َوْحيَِك، 
ألْنبِيائَِك  النّاِصِ  لَِكلاِمتَِك  ِل  امُلَتَحمِّ َكراماتَِك  َوَمالِّ 
ِر ألعدائك، َالّلُهمَّ َصلِّ َعىل ميكائيَل َمَلِك َرمْحَتَِك،  امُلَدمِّ
طاَعتَِك،  ألهل  امُلعنِي  َوامُلْسَتْغِفِر  لَِرْأَفتَِك،  َواملْخُلوِق 
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َوصاِحِب  َعْرِشَك،  حاِمِل  اِْسافيَل  َعىل  َصلِّ  َالّلُهمَّ 
خيَفتَِك،  ِمْن  امُلْشِفِق  الَوِجِل  ألمرك،  امُلنَْتظِِر  وِر  الصُّ
َفَرِة  السَّ َوَعىل  الّطاِهريَن،  الَعْرِش  َلِة  مَحَ َعىل  َصلِّ  َالّلُهمَّ 
َرِة الطَّيِّبنَي، َوَعىل َمالئَِكتَِك الكِراِم الكاتِبنَي،  الكِراِم الرَبَ
امَلْوِت  َوَمَلِك  النرّياِن،  َوَخَزَنِة  اجِلناِن،  َمالئَِكِة  َعىل  َو 
َابينا  َعىل  َصلِّ  َالّلُهمَّ  َواالْكراِم،  اجَلالِل  ياَذا  َواالْعواِن، 
َمالئَِكتَِك،  بُِسُجوِد  ْمَتُه  َكرَّ الَّذي  فِْطَرتَِك  َبديِع  آَدَم 
ِمَن  َرِة  امُلَطهَّ َحّواَء  نا  ُامِّ َعىل  َصلِّ  َالّلُهمَّ  َجنََّتَك،  َوَاَبْحَتُه 
اإلْنِس،  ِمَن  َلِة  امُلَفضَّ َنِس،  الدَّ ِمَن  امُلَصّفاِة  ْجِس،  الرِّ
َدِة َبنْيَ َمالِّ الُقْدِس، َالّلُهمَّ َصلِّ َعىل هابيَل َوَشْيث  دِّ امُلَتَ
َواِْسامعيَل  اِْبراهيَم  َو  َوصالٍِح  َوُه��وٍد  َوُن��وٍح  َواِْدري��َس 
َواِْسحاَق َوَيْعُقوَب َوُيوُسَف َواألْسباِط َوُلوط َوُشَعْيب 
َوَايُّوَب َوُموسى َوهاُروَن َوُيوَشَع َوميشا َواخِلْضِ َوِذي 
الَقْرَننْيِ َوُيوُنَس َوإْلياَس َواْلَيَسَع َوِذي الكِْفِل َوطاُلوَت 
َوَمّتى  َوُت��وَرَخ  َوَيْيى  َوَشْعيا  َوَزَكِرّيا  َوُسَلْيامَن  َوداوَد 
َوَشْمُعوَن  َوعيسى  َوُعَزْير  َودانِياَل  َوَحْيُقوَق  َواِْرِميا 
َوَحنَْظَلَة  َوخالِد  َواألْت��ب��اِع  َواحَل��واِرّي��نَي  َوِجْرجيَس 
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دًا  ٍد، َواْرَحْم ُمَمَّ ٍد َوآِل ُمَمَّ َوُلْقامَن، َالّلُهمَّ َصلِّ َعىل ُمَمَّ
ْيَت  َصلَّ َكام  ٍد،  ُمَمَّ َوآِل  ٍد  ُمَمَّ َعىل  َوب��اِرْك  ٍد،  ُمَمَّ َوآَل 
مَحيٌد  اِنََّك  اِْبرهيَم  َوآِل  اِْبرهيَم  َعىل  َوباَرْكَت  َْت  َوتَرمحَّ
َهداِء  َوالشُّ َعداِء  َوالسُّ االْوِصياِء  َعىَل  َصلِّ  َالّلُهمَّ  َميٌد، 
ّياِح  ِة اهُلدى، َالّلُهمَّ َصلِّ َعىَل األْبداِل َواألْوتاِد َوالسُّ َوَائِمَّ
َواالْجتِهاِد،  اجِلدِّ  َوَاْه��ِل  ّهاِد  َوالزُّ َواملْخلِصنَي  َوالُعّباِد 
َوَاْجَزِل  َصَلواتَِك  بَِاْفَضِل  َبْيتِِه  َوَاْهَل  دًا  ُمَمَّ َواْخُصْص 
َوَسالمًا،  َتِيًَّة  ِمنّي  َجَسَدُه  َو  ُروَح��ُه  ْغ  َوَبلِّ َكراماتَِك، 
َدَرجاِت  َاْعىل  َغُه  ُتَبلِّ َحّتى  َوَكَرمًا،  فًا  َوَشَ َفْضاًل  َوِزْدُه 
بنَي،  امُلَقرَّ النَّبِّينَي َوامُلْرَسلنَي َواالفاِضِل  ِمَن  ِف  َ َاْهِل الشَّ
ْيُت َوَمْن مَلْ ُاَسمِّ ِمْن َمالئَِكتَِك  َالّلُهمَّ َوَصلِّ َعىل َمْن َسمَّ
َصَلوايت  َوَاْوِص��ْل  طاَعتَِك،  َوَاْه��ِل  َوُرُسلَِك  َوَاْنبِيائَِك 
َوَاْعواين  فيَك  اِْخواين  َواْجَعْلُهْم  َاْرواِحِهْم،  َواِل  اَِلْيِهْم 
َوبَِكَرِمَك  اَِلْيَك،  بَِك  َاْسَتْشِفُع  ايِّن  َالّلُهمَّ  ُدعائَِك،  َعىل 
تَِك اِل َرمْحَتَِك،  اِل َكَرِمَك، َوبُِجوِدَك اِل ُجوِدَك، َوبَِرمْحَ
َوبَِاْهِل طاَعتَِك اَِلْيَك، َوَاسَاُلَك اّللُهمَّ بُِكلِّ ما َسَأَلَك بِِه 
َاَحٌد ِمنُْهْم ِمْن َمْسَأَلٍة َشيَفٍة َغرْيِ َمْرُدوَدٍة، َوباِم َدَعْوَك بِِه 
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ُمَيََّبة، ياَاهللُ ياَرمْحُن ياَرحيُم ياَكريُم  ِمْن َدْعَوة ُماَبة َغرْيِ 
ياُمقيُل  ياَوكيُل  ياَكفيُل  ياَجيُل  ياُمنيُل  ياَجليُل  ياَعظيُم 
ياُمرُي ياَخبرُي ياُمنرُي ياُمبرُي ياَمنيُع ياُمديُل ياُميُل ياَكبرُي 
ياقاِهُر  ياطاِهُر  ياُطْهُر  ياَبرُّ  ياَشُكوُر  ياَبصرُي  ياَقديُر 
 ُ ياظاِهُر ياباطُِن ياساتُِر ياُميُط ياُمْقَتِدُر ياَحفيُظ ياُمَتَجربِّ
ياَشهيُد  ياُمعيُد  ياُمْبِدُئ  ياَميُد  يامَحيُد  ياَوُدوُد  ياَقريُب 
ياباِسُط  ياقابُِض  ياُمْفِضُل  ياُمنِْعُم  ياُمِْمُل  ياُمِْسُن 
ُد ياُمْعطي يامانُِع يادافُِع  ياهادي ياُمْرِسُل ياُمْرِشُد ياُمَسدِّ
ياَفّتاُح  ياَتّواُب  ياَوّهاُب  ياَخاّلُق  ياواقي  ياباقي  يارافُِع 
ياَرؤوُف  ياَنّفاُع  ِمْفتاح،  ُكلُّ  بَِيِدِه  ياَمْن  ياُمْرتاُح  ياَنّفاُح 
ياَعُطوُف ياكايف ياشايف ياُمعايف ياُمكايف ياَويِفُّ ياُمَهْيِمُن 
ياَصَمُد  ياَاَحُد  ياُمْؤِمُن  ياَسالُم   ُ ياُمَتَكربِّ ياَجّباُر  ياَعزيُز 
ياُمؤنُِس  ياناِصُ  وُس  ياُقدُّ ياِوْتُر  ياَفْرُد  ُر  ياُمَدبِّ ياُنوُر 
ُر  ياباِعُث ياواِرُث ياعامِلُ ياحاكُِم يابادي ياُمَتعايل ياُمَصوِّ
بُِّب ياقائُِم يادائُِم ياَعليُم ياَحكيُم ياَجواُد  ُم ياُمَتحَّ ياُمَسلِّ
ياَحنّاُن  ياَدّياُن  يافاِصُل  ياَعْدُل  ياسارُّ  يابارُّ  ياباِرىُء 
ياغافُِر  ياناِشُ  ياُمعنُي  ياَخفرُي  ياَبديُع  ياَسميُع  ياَمنّاُن 
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ياراِزُق  يانافُِع  ياُمْيي  ياُميُت   ُ ياُمَيسِّ ُل  ياُمَسهِّ ياَقديُم 
ياخالُِق  ياُمْقني  ياُمْغني  ياُمغيُث  ياُمَسبُِّب  ياُمْقَتِدُر 
ياَشديُد  ياحافُِظ  ياجابُِر  ياحاِضُ  ياواِحُد  ياراِصُد 
َفكاَن  َفاْسَتْعىل  َعال  ياَمْن  ياقابُِض،  ياعائُِد  ياِغياُث 
 َّ بِامَلنَْظِر األْعىل، ياَمْن َقُرَب َفَدنا َوَبُعَد َفنَأى، َوَعلَِم السِّ
الَعسرُي  َمِن  َويا  امَلقاديُر،  َوَلُه  التَّْدبرُي  اَِلْيِه  ياَمْن  َوَاْخفى، 
َعَلْيِه َسْهٌل َيسرٌي، ياَمْن ُهَو َعىل ما َيشاُء َقديٌر، ياُمْرِسَل 
اجُلوِد  ياَذا  االْرواِح،  ياباِعَث  اإلْصباِح،  يافالَِق  ياِح،  الرِّ
ياجاِمَع  االْمواِت،  ياناِشَ  فاَت،  َقْد  ما  يارادَّ  امِح،  َوالسَّ
ما  فاِعَل  َويا  ِحساب،  بَِغرْيِ  َيشاُء  َمْن  ياراِزَق  تاِت،  الشَّ
َيشاُء، َكْيَف َيشاُء َويا َذا اجَلالِل َواالْكراِم، ياَحيُّ ياَقيُّوُم، 
، ياَحيُّ ياُمْيَِي امَلْوتى ياَحيُّ ال اِلَه إاِّل  ياَحّيًا حنَي ال َحيَّ
َصلِّ  َوَسيِّدي  يااهِلي  َواالْرِض،  امواِت  السَّ َبديُع  َاْنَت 
َوباِرْك  ٍد،  ُمَمَّ َوآَل  دًا  ُمَمَّ َواْرَحْم  ٍد،  ُمَمَّ َوآِل  ٍد  ُمَمَّ َعىل 
َوتَرمِحَْت  َوباَرْكَت  ْيَت  َصلَّ َكام  ٍد،  ُمَمَّ َوآِل  ٍد  ُمَمَّ َعىل 
َو  ُذيل  َواْرَحْم  َميٌد،  مَحيٌد  اِنََّك  اِْبرهيَم  َوآِل  اِْبرهيَم  َعىل 
فاَقتي َوَفْقري َواْنِفرادي َوَوْحَديت َوُخُضوعي َبنْيَ َيَدْيَك 



47

عي اَِلْيَك، َاْدُعوَك ُدعاَء اخلاِضِع  َواْعتاِمدي َعَلْيَك، َوَتَضُّ
احَلقرِي،  امَلهنِي  البائِِس،  امُلْشِفِق  ليِل اخلاِشِع، اخلائِِف  الذَّ
امُلْسَتْغِفِر  بَِذْنبِِه  امُلِقرِّ  امُلْسَتجرِي،  العائِِذ  الَفقرِي،  اجلائِِع 
َوَرَفَضْتُه  َثِقُتُه،  َاْسَلْمَتُه  َمْن  ُدعاَء  ِه،  لَِربِّ امُلْسَتكنِي  ِمنُْه، 
َضعيف  َحزين،  َحِرق  ُدعاَء  َفجيَعُتُه،  َوَعُظَمْت  َاِحَبتُُّه، 
َوَاسَاُلَك  َالّلُهمَّ  ُمْسَتجري،  بَِك  ُمْسَتكني  بائِس  َمهني، 
َعىل  َوَانََّك  َيُكوُن،  َاْمر  ِمْن  َتشاُء  ما  َوَانََّك  َمليٌك،  بَِانََّك 
احَل��راِم،  ْهِر  الشَّ هَذا  بُِحْرَمِة  َوَاسَاُلَك  َقديٌر،  َتشاُء  ما 
ْكِن َوامَلقاِم، َوامَلشاِعِر  َوالَبْيِت احَلراِم، َوالَبَلِد احَلراِم، َوالرُّ
ياَمْن  الُم،  السَّ َوآلِ��ِه  َعَلْيِه  ٍد  ُمَمَّ َنبِيَِّك  َوبَِحقِّ  الِعظاِم، 
َوَهَب اِلَدَم ِشْيثًا، َوإلْبراهيَم اِْسامعيَل َواِْسحاَق، َويا َمْن 
َردَّ ُيوُسَف َعىل َيْعُقوَب، َويا َمْن َكَشَف َبْعَد الَبالِء ُضَّ 
ِه، َو زائَِد اخِلْضِ يف ِعْلِمِه، َويا  َايُّوَب، يارادَّ ُموسى َعىل ُامِّ
َمْن َوَهَب لِداُوَد ُسَلْيامَن، َولَِزَكِرّيا َيْيى، َوملَِْرَيَم عيسى، 
ياحافَِظ بِنِْت ُشَعْيب، َويا كافَِل َوَلِد ُامِّ ُموسى، َاسَاُلَك 
ٍد، َوَاْن َتْغِفَر يِل ُذُنوب ُكلَّها،  ٍد َوآِل ُمَمَّ َ َعىل ُمَمَّ َاْن ُتَصلِّ
َوَاماَنَك  ِرْضواَنَك  يل  َوُتوِجَب  َعذابَِك،  ِمْن  َوُت��رَيين 



48

َعنّي  َتُفكَّ  َاْن  َوَاسَاُلَك  َوِجناَنَك،  َوُغْفراَنَك  َواِْحساَنَك 
باب،  ُكلَّ  يل  َوَتْفَتَح  ُيْؤذيني،  َمْن  َوَبنْيَ  َبْيني  َحْلَقة  ُكلَّ 
ِرَس  َوُتْ َعَسري،  ُكلَّ  يل  َل  َوُتَسهِّ َصْعب،  ُكلَّ  يل   َ َوُتَلنيِّ
، َوَتُكفَّ َعنّي ُكلَّ باغ، َوَتْكبَِت َعنّي  َعنّي ُكلَّ ناطِق بَِشٍّ
ُكلَّ َعُدوٍّ يل َوحاِسد، َوَتْنََع ِمنّي ُكلَّ ظامِل، َوَتْكِفَيني ُكلَّ 
َبْيني  َق  ُيَفرِّ َاْن  َوُياِوُل  َوَبنْيَ حاَجتي،  َبْيني  َيُوُل  عائِق 
اجِلنَّ  اجَلَم  ياَمْن  ِعباَدتَِك،  َعْن  َوُيَثبَِّطني  طاَعتَِك،  َوَبنْيَ 
يَن،  ياطنِي، َوَاَذلَّ ِرقاَب امُلَتَجربِّ ديَن، َوَقَهَر ُعتاَة الشَّ امُلَتَمرِّ
بُِقْدَرتَِك  َاسَاُلَك  امُلْسَتْضَعفنَي،  َعِن  امُلَتَسلِّطني  َكْيَد  َوَردَّ 
َعَل  َتْ َاْن  َتشاُء  َكْيَف  َتشاُء  ملِا  َوَتْسهيلَِك  َتشاُء،  ما  َعىل 

َقضاَء حاَجتي فيام َتشاُء﴾.
ثّم اسجد عىل االرض وعّفر خّديك وقل :

ُذيّل  َفاْرَحْم  آَمنُْت،  َوبَِك  َسَجْدُت،  َلَك  ﴿َالّلُهمَّ 
عي، َوَمْسَكنَتي َوَفْقري اَِلْيَك  َوفاَقتي، َواْجتِهادي َوَتَضُّ

.﴾ ياَربِّ
الّذبابة  رأس  بقدر  ولو  عيناك  تسح  أن  واجتهد 

ُدموعًا فاّن ذلك عالمة االجابة.
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وفاة �الإمام مو�ضى بن جعفر

الَيوُم اخلام�س والع�صرون
كانت  وثمنني  وثالث  مائة  سنة  من  اليوم  هذا  يف 
وفاة االمام موسى بن جعفر يف بغداد يف سجن 
الُعمر مخس ومخسون سنة،  سندي بن شاهك وله من 

وهو يوم يتجّدد فيه احزان آل حمّمد وشيعتهم.
زيارة �المام مو�ضى بن جعفر

تأيت  ثّم  تغتسل  أن  فينبغي   زيارته أردت  إذا 
أتيته  فإذا   ، والوقار  الّسكينة  وعليك  املقّدس  املشهد 

فِقف عىل بابه وُقل :
ْمُد هللِ  ﴿َاهللُ َاْكرَبُ َاهللُ َاْكرَبُ ال اِلَه إاِّل اهللُ َواهللُ َاْكرَبُ َاحْلَ
َعىل ِهداَيتِِه لِِدينِِه َوالتَّْوفيِق ملِا َدعا اَِلْيِه ِمْن َسبيلِِه، َالّلُهمَّ 
بًا اَِلْيَك  اِنََّك َاْكَرُم َمْقُصود، َوَاْكَرُم َمأيِتٍّ َوَقْد َاَتْيُتَك ُمَتَقرِّ
الّطاِهريَن  آبائِِه  َوَعىل  َعَلْيِه  َصَلواُتَك  َنبِيَِّك  بِنِْت  بِاْبِن 
َوال  د  ُمَمَّ َوآِل  د  ُمَمَّ َعىل  َصلِّ  َالّلُهمَّ  الطَّيِّبنَي،  َوَاْبنائِِه 
َتْقَطْع َرجائي َواْجَعْلني ِعنَْدَك َوجيهًا  يِّْب َسْعيي َوال  ُتَ

بنَي﴾. ْنيا َواآلِخَرِة َوِمَن امُلَقرَّ يف الدُّ
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ثّم ادخل وقّدم رجلك الُيمنى وُقل :
ِة َرُسوِل اهللِ  ﴿بِْسِم اهللِ َوبِاهللِ َويف َسبيِل اهللِ َوَعىل ِملَّ
ميِع  َوجِلَ َولِوالَِديَّ  يل  اْغِفْر  َالّلُهمَّ  َوآلِِه،  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ 

امُلْؤِمننَي َوامُلْؤِمناِت﴾.
فإذا وصلت باب الُقّبة فِقف عليه واستأذن، تقول:
َأَاْدُخُل  اهللِ،  ياَنبِيَّ  َأَاْدُخ��ُل  اهللِ،  ياَرُسوَل  ﴿أَاْدُخ��ُل 
ياَابا  َأَاْدُخُل  امُلْؤِمننَي،  ياَامرَي  َأَاْدُخُل  َعْبِداهللِ،  ْبَن  َد  ياُمَمَّ
، َأَاْدُخُل ياَابا  د احَلَسَن، َأَاْدُخُل ياَابا َعْبِد اهللِ احُلَسنْيَ ُمَمَّ
 ، َد ْبَن َعِلٍّ ، َأَاْدُخُل ياَابا َجْعَفر ُمَمَّ د َعِلَّ ْبَن احُلَسنْيِ ُمَمَّ
ياَمْوالَي  َأَاْدُخُل  د،  ُمَمَّ ْبَن  َجْعَفَر  اهللِ  َعْبِد  ياَابا  َأَاْدُخُل 
ياَابا  ياَمْوالَي  َأَاْدُخ��ُل  َجْعَفر،  ْبَن  ُموَسى  احَلَسِن  ياَاَبا 

.﴾ َد ْبَن َعِلٍّ َجْعَفر َأَاْدُخُل ياَمْوالَي ُمَمَّ
﴾، ثّم ِقف مستقبل  ثم ادخل وُقل أربعًا:﴿َاهللُ َاْكرَبُ

القرب واجعل الِقبلة بني كتفيك وُقل:
الُم  َالسَّ َولِ��يِّ��ِه،  َواْب��َن  اهللِ  ي��اويِلَّ  َعَلْيَك  ��الُم  ﴿َال��سَّ
ياَصِفيَّ  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ تِِه،  ُحجَّ َواْبَن  اهللِ  َة  ياُحجَّ َعَلْيَك 
َامينِِه،  َواْبَن  اهللِ  ياَامنَي  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ َصِفيِِّه،  َواْبَن  اهللِ 
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الُم  َالسَّ األْرِض،  ُظُلامِت  يف  اهللِ  ياُنوَر  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ
يِن َوالتُّقى،  الُم َعَلْيَك ياَعَلَم الدِّ َعَلْيَك يااِماَم اهُلدى، َالسَّ
َعَلْيَك  الُم  َالسَّ النَّبِّينَي،  ِعْلِم  ياخاِزَن  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ
الُم َعَلْيَك يانائَِب األْوِصياِء  ياخاِزَن ِعْلِم امُلْرَسلنَي، َالسَّ
الُم  َالسَّ امُلبنِي،  اْلَوْحِي  ياَمْعِدَن  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ الّسابِقنَي، 
ياَعْيَبَة  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اْلَيقنِي،  اْلِعْلِم  ياصاِحَب  َعَلْيَك 
الّصالُِح،  اإلم��اُم  ��ا  َ َايُّ َعَلْيَك  الُم  َالسَّ امُلْرَسلنَي،  ِعْلِم 
ا  َ َايُّ َعَلْيَك  الُم  َالسَّ الّزاِهُد،  اإلماُم  َا  َايُّ َعَلْيَك  الُم  َالسَّ
شيُد،  الرَّ يُِّد  السَّ َا اإلماُم  َايُّ َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اْلعابُِد،  اإلماُم 
َياْبَن  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ هيُد،  الشَّ امَلْقُتوُل  ا  َ َايُّ َعَلْيَك  الُم  َالسَّ
الُم َعَلْيَك ياَمْوالَي ُموَسى  َرُسوِل اهللِ َواْبَن َوِصيِِّه، َالسَّ
ْغَت َعِن  ُة اهللِ َوَبَركاُتُه، َاْشَهُد َانََّك َقْد َبلَّ ْبَن َجْعَفر َوَرمْحَ
ْلَت َحالَل اهللِ  َلَك َوَحِفْظَت َما اْسَتْوَدَعَك، َوَحلَّ اهللِ ما مَحَّ
ْمَت َحراَم اهللِ، َوَاَقْمَت َاْحكاَم اهللِ، َوَتَلْوَت كِتاَب  َوَحرَّ
يف  َوجاَهْدَت  اهللِ،  َجنِْب  يف  األذى  َعىَل  َت  َوَص��رَبْ اهللِ 
َمَضْيَت  َانََّك  َوَاْشَهُد  اْلَيقنُي،  أتاَك  َحّتى  ِجهاِدِه  َحقَّ  اهللِ 
الطَّيُِّبوَن  َوَاْجداُدَك  الّطاِهُروَن  آباُؤَك  َعَلْيِه  ما َمىض  َعىل 
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َعىل  َعمًى  ُتْؤثِْر  مَلْ  وَن،  امَلْهِديُّ ُة  األئِمَّ اهلاُدوَن  األْوِصياُء 
ُهدًى، َومَلْ َتِْل ِمْن َحقٍّ اِل باطِل، َوَاْشَهُد َانََّك َنَصْحَت 
األماَنَة،  ْي��َت  َادَّ ��َك  َوَانَّ امُلؤِمننَي،  َوألم��رِي  َولَِرُسولِِه  هللِ 
كاَة،  الزَّ َوآَتْيَت  الَة،  الصَّ َوَاَقْمَت  اخِلياَنَة،  َواْجَتنَْبَت 
اهللَ  َوَعَبْدَت  امُلنَْكِر،  َعِن  َوهَنَْيَت  بِامَلْعُروِف،  َوَاَم��ْرَت 
َعِن  اهللُ  َفَجزاَك  اْلَيقنُي  أتاَك  َحّتى  ُمَْتِسبًا  ُمَْتِهدًا  ُمْلِصًا 
َاَتْيُتَك  اجَلزاِء،  َف  َوَاْشَ اجَلزاِء  َاْفَضَل  َوَاْهلِِه  اإلْسالِم 
بَِفْضلَِك،  ُمِقّرًا  َك،  بَِحقِّ عاِرفًا  زائِرًا،  اهللِ  َرُسوِل  َياْبَن 
الئِذًا  َك،  بَِقرْبِ عائِذًا  تَِك،  بِِذمَّ ُمَْتِجبًا  لِِعْلِمَك،  ُمَْتِماًل 
ألْولِيائَِك،  ُموالِيًا  اهللِ،  اَِل  بَِك  ُمْسَتْشِفعًا  بَِضيَِك، 
ُمعاِديًا ألْعدائَِك، ُمْسَتْبِصًا بَِشْأنَِك َوبِاهُلَدى الَّذي َاْنَت 
َعَلْيِه، عاملًِا بَِضالَلِة َمْن خاَلَفَك َوبِالَعَمى الَّذي ُهْم َعَلْيِه، 
بَِاب َاْنَت َوُاّمي َوَنْفيس َوَاْهل َومايل َوَوَلدي َياْبَن َرُسوِل 
َوُمْسَتْشِفعًا  َتعال،  اهللِ  اَِل  بِِزياَرتَِك  بًا  ُمَتَقرِّ َاَتْيُتَك  اهللِ، 
بَِك اَِلْيِه َفاْشَفْع يل ِعنَْد ِربَِّك لَِيْغِفَر يل ُذُنوب، َوَيْعُفَو َعْن 
َخطيئايت  َعنّي  َوَيْمُحَو  َسيِّئايت،  َعْن  َوَيَتجاَوَز  ُجْرمي، 
يل  َوَيْغِفَر  َاْهُلُه،  ُهَو  باِم  َعَلَّ  َل  َوَيَتَفضَّ اجَلنََّة،  َوُيْدِخَلنِي 
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ميِع امُلْؤِمننَي َوامُلْؤِمناِت  َوآِلبائي َوإلْخواين َوَاَخوايت َوجِلَ
يف َمشاِرِق األْرِض َوَمغاِرِبا بَِفْضلِِه َوُجوِدِه َوَمنِِّه﴾.

عليه  خّديك  وتعّفر  وتقّبله  القرب  عىل  َتنَْكب  ثّم 
وتدعو بم تريد ثّم تتحّول إىل الّرأس وتُقول :

ُة  الُم َعَلْيَك ياَمْوالَي ياُموَسى ْبَن َجْعَفر َوَرمْحَ ﴿َالسَّ
امُلْرِشُد  َواْل��َويِلُّ  اهلاِدي  اإلماُم  َانََّك  َاْشَهُد  َوَبَركاُتُه،  اهللِ 
التَّْوراِة  َوحاِمُل  التَّأويِل  التَّنْزيِل َوصاِحُب  َمْعِدُن  َوَانََّك 
ياَمْوالَي  اْلعاِمُل،  َوالّصاِدُق  اْلعاِدُل  َواْلعامِلُ  َواإلْنجيِل، 
بُِمواالتَِك،  اهللِ  اَِل  ُب  َوَاَتَقرَّ َاْعدائَِك  ِمْن  اهللِ  اَِل  َاْبَرُأ  َاَنا 
َوَاْبنائَِك  َوَاْج���داِدَك  آبائَِك  َوَع��ىل  َعَلْيَك  اهللُ  َفَصىلَّ 

ُة اهللِ َوَبَركاُتُه﴾. ّبيَك َوَرمْحَ َوشيَعتَِك َوُمِ
يس  س��ورة  فيهم  تقرأ  للّزيارة  ركعتني  تصّل  ثّم 

والّرمحن أو ما تيرّس من القرآن ثّم ادُع بم تريد.
املبعث النبوي

الليلة ال�ّصابعة َوالِع�صرون
هي ليلة املبعث وهي من الّليايل املترّبكة وفيها اعمل:
الّشيخ يف املصباح: روي عن أيب جعفر  �الّول: قال 
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مّا  للنّاس  ليلة هي خري  »اّن يف رجب  قال:   اجلواد
طلعت عليه الّشمس، وهي ليلة الّسابع والعشين منه 
ُنبئ رسول اهلل يف صبيحتها، واّن للعامل فيها من 

شيعتنا مثل أجر عمل سّتني سنة«.
قيل وما العمل فيها؟ قال: »إذا صّليت العشاء ثّم 
أخذت مضجعك ثّم استيقظت أّي ساعة من ساعات 
ركعة،  عشة  اثنتي  صّليت  منتصفه  قبل  كانت  الّليل 
املفّصل،  من  خفيفة  وسورة  احلمد  ركعة  كّل  يف  تقرأ 
واملفّصل سورة مّمد إل آخر القرآن، وتسّلم بني 
بعد  جلست  الّصلوات  من  فرغت  فإذا  ركعتني،  كّل 
)ُقْل  و  سبعًا،  واملعوذتني  سبعًا،  احلمد  وقرأت  الّسالم 
الكافُِروَن( كاًل منهام سبعًا،  ياأّيا  أَحٌد( و )ُقل  اهللُ  ُهَو 
بعد  وتقول  سبعًا،  منهام  كاًل  الُكريس  وآية  أنزلناه  واّنا 

ذلك كّله :
َلُه َشيٌك  َيُكْن  َومَلْ  َوَلدًا  َيتَِّخْذ  مَلْ  الَّذي  ﴿احَلْمُد هللِ 
َالّلُهمَّ  َتْكبريًا  ُه  ْ لِّ َوَكربِّ الذُّ ِمَن  َويِلٌّ  َلُه  َيُكْن  َومَلْ  امُلْلِك،  يف 
َوُمنَْتَهى  َعْرِشَك،  َاْركاِن  َعىَل  َك  ِعزِّ بَِمعاِقِد  َاسأُلَك  ايِّن 
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األْعَظِم  األْعَظِم  األْعَظِم  َوبِاْسِمَك  كِتابَِك،  ِمْن  ِة  مْحَ الرَّ
، َوِذْكِرَك األْعىَل األْعىَل األْعىَل ، َوبَِكلاِمتَِك الّتاّماِت َاْن 
َاْهُلُه﴾. ثّم  َاْنَت  َتْفَعَل ب ما  ٍد َوآلِِه، َوَاْن  َ َعىل ُمَمَّ ُتَصلِّ

ادع بام شئت«. 
�لثاين: يستحّب الُغسل. 

املصباح عن  الشيخ يف  رواها  التي  الصالة  �لثالث: 

ركعة  عرة  اثنتي    الصادق  عن  رسحان  بن  داود 
وقد ذكرناها يف اعمل ليلة النصف من رجب.

�لر�بع: زيارة أمري املؤمنني ، وهي أفضل أعمل 

هذه الّليلة، وله  يف هذه الّليلة زيارات ثالث:
األوىل: الزيارة الرجبية التي ذكرناها يف ص 36.

الثانية: وهي السالم عىل أيب األئمة ومعدن النبوة.. 
وهي موجودة يف كتاب هدية الزائر للشيخ عباس القمي.
الثالثة: إذا أردت زيارة االمري يف ليلة املبعث أو 
َيومه فقف عىل باب الُقّبة الّريفة ُمقابل قربه  وقل :

﴿َاْشَهُد َاْن ال اِلَه إاِّل اهللُ َوْحَدُه ال َشيَك َلُه،َوَاْشَهُد 
َامرَي  طالِب  َاب  ْبَن  َعِلَّ  َوَانَّ  َوَرُسوُلُه،  َعْبُدُه  دًا  ُمَمَّ َانَّ 
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الّطاِهريَن  َة  األئِمَّ َوَانَّ  َرُسولِِه،  َوَاُخو  اهللِ،  َعْبُد  امُلؤِمننَي 
ِمْن ُوْلِدِه ُحَجُج اهللِ َعىل َخْلِقِه﴾

ثّم ادخل وِقف عند القرب مستقباًل القرب والقبلة بني 
كتفيك وكرّب اهلل مائة مّرة وُقل:

الُم  َالسَّ اهللِ،  َخليَفِة  آَدَم  ي��اواِرَث  َعَلْيَك  الُم  ﴿َالسَّ
ياواِرَث  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ ُنوٍح َصْفَوِة اهللِ،  َعَلْيَك ياواِرَث 
الُم َعَلْيَك ياواِرَث ُموسى َكليِم  اِْبراهيَم َخليِل اهللِ، َالسَّ
الُم  َالسَّ اهللِ،  ُروِح  عيسى  ي��اواِرَث  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اهللِ، 
َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اهللِ،  ُرُسِل  َسيِِّد  د  ُمَمَّ ي��اواِرَث  َعَلْيَك 
الُم  َالسَّ امُلتَّقنَي،  يااِماَم  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ امُلْؤِمننَي،  ياَامرَي 
َرُسوِل  ياَوِصَّ  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اْلَوِصّينَي،  ياَسيَِّد  َعَلْيَك 
ل��نَي  األوَّ ِعْلِم  ي��اواِرَث  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اْلعامَلنَي،  َربِّ 
الُم  َالسَّ اْلَعظيُم،  النََّبُأ  ا  َ َايُّ َعَلْيَك  الُم  َالسَّ َواآلِخريَن، 
ُب  ا امُلَهذَّ َ الُم َعَلْيَك َايُّ اُط امُلْسَتقيُم، َالسَّ َا الصِّ َعَلْيَك َايُّ
الُم َعَلْيَك  ، َالسَّ ا اْلَوِصُّ التَِّقيُّ َ الُم َعَلْيَك َايُّ الَكريُم، َالسَّ
امُلضُء،  اْلَبْدُر  ا  َ َايُّ َعَلْيَك  الُم  َالسَّ  ، كِيُّ الزَّ يِضُّ  الرَّ ا  َ َايُّ
ا  َ َايُّ َعَلْيَك  الُم  َالسَّ  ، األْكرَبُ يُق  دِّ الصِّ ا  َ َايُّ َعَلْيَك  الُم  َالسَّ
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امُلنرُي،  اُج  ال��سِّ ��ا  َ َايُّ َعَلْيَك  الُم  َالسَّ األْعَظُم،  اْلفاُروُق 
الُم َعَلْيَك ياَعَلَم التُّقى،  الُم َعَلْيَك يااِماَم اهُلدى، َالسَّ َالسَّ
َعَلْيَك  الُم  َالسَّ اْل��ُك��رْبى،  اهللِ  َة  ياُحجَّ َعَلْيَك  الُم  َالسَّ
اهللِ  َوباَب  َوَصْفَوَتُه،  اهللِ  َوَامنَي  َوخالَِصَتُه،  اهللِ  َة  ياخاصَّ
اهللِ  ِعْلِم  َوَعْيَبَة  ِه،  َوِسِّ اهللِ  ُحْكِم  َوَم��ْع��ِدَن  َتُه،  َوُحجَّ
الَة،  َوخاِزَنُه، َوَسفرَي اهللِ يف َخْلِقِه، َاْشَهُد َانََّك َاَقْمَت الصَّ
امُلنَْكِر،  َعِن  َوهَنَْيَت  بِامَلْعُروِف،  َوَاَمْرَت  كاَة،  الزَّ َوآَتْيَت 
ْغَت  ُسوَل، َوَتَلْوَت اْلكِتاَب َحقَّ تاِلَوتِِه، َوَبلَّ َبْعَت الرَّ َواتَّ
اهللِ،  َكلاِمُت  بَِك  َّ��ْت  َوَت اهللِ،  بَِعْهِد  َوَوَف��ْي��َت  اهللِ،  َعِن 
َولَِرُسولِِه  هللِ  َوَنَصْحَت  ِجهاِدِه،  َحقَّ  اهللِ  يِف  َوجاَهْدَت 
ُمَْتِسبًا  صابِرًا  بِنَْفِسَك  َوُج��ْدَت  َوآلِ��ِه،  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ 
َعَلْيِه  اهللُ  صىلَّ  اهللِ  لَِرُسوِل  يًا  ُمَوقِّ اهللِ،  ديِن  َعْن  ُماِهدًا 
َوَمَضْيَت  اهللُ،  َوَعَد  فيام  راِغبًا  اهللِ،  ِعنَْد  ما  طالِبًا  َوآلِِه، 
لِلَّذي ُكنَْت َعَلْيِه َشهيدًا َوشاِهدًا َوَمْشُهودًا، َفَجزاَك اهللُ 
َاْفَضَل  ِصّديق  ِمْن  َوَاْهلِِه  اإلْس��الِم  َوَع��ِن  َرُسولِِه  َعْن 
َل اْلَقْوِم اِْسالمًا، َوَاْخَلَصُهْم  اجَلزاِء، َاْشَهُد َانََّك ُكنَْت َاوَّ
َعناًء،  َوَاْعَظَمُهْم  هللِ  َوَاْخَوَفُهْم  َيقينًا،  ُهْم  َوَاَشدَّ ايامنًا، 
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َوَاْحَوَطُهْم َعىل َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه، َوَاْفَضَلُهْم 
َفُهْم  َوَاْشَ َدَرَجًة،  َوَاْرَفَعُهْم  َسوابَِق،  َوَاْكَثَرُهْم  َمناِقَب، 
َوَلِزْمَت  َوَهنُوا،  حنَي  َفَقِوْيَت  َعَلْيِه،  َوَاْكَرَمُهْم  َمنِْزَلًة، 
ِمنْهاَج َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه، َوَاْشَهُد َانََّك ُكنَْت 
اْلكافِريَن،  َوَغْيِظ  امُلنافِقنَي،  بَِرْغِم  ُتناَزْع  مَلْ  َحّقًا  َخليَفَتُه 
َوِضْغِن اْلفاِسقنَي، َوُقْمَت بِاألْمِر حنَي َفِشُلوا، َوَنَطْقَت 
َبَعَك  اتَّ َفَمِن  اِْذ َوَقُفوا،  بِنُوِر اهللِ  َتَتْعَتُعوا، َوَمَضْيَت  حنَي 
ِخصامًا،  ُهْم  َوَاَشدَّ َكالمًا،  ��ْم  هَلُ َاوَّ ُكنَْت  اْهَتدى،  َفَقِد 
َقْلبًا،  َوَاْشَجَعُهْم  َرأي��ًا،  ُه��ْم  َوَاَس��دَّ َمنْطِقًا،  ��ْم  َوَاْص��َوَبُ
بِاألُموِر،  َوَاْعَرَفُهْم  َعَماًل،  َوَاْحَسنَُهْم  َيقينًا،  َوَاْكَثَرُهْم 
ِعياالً،  َعَلْيَك  ص��اُروا  اِْذ  َرحياًم  َاب��ًا  لِْلُمْؤِمننَي  ُكنَْت 
َاضاُعوا،  ما  َوَحِفْظَت  َضُعُفوا،  َعنُْه  ما  َاْثقاَل  َفَحَمْلَت 
اِْذ  َوَعَلْوَت  َجَبنُوا،  اِْذ  ْرَت  َوَشمَّ ُلوا،  َاْهَ ما  َوَرَعْيَت 
َت اِْذ َجِزُعوا، ُكنَْت َعىَل اْلكافِريَن َعذابًا  َهلُِعوا، َوَصرَبْ
مَلْ  َوِعْلاًم،  َوِخْصبًا  َغْيثًا  َولِْلُمْؤِمننَي  َوَغْيظًا،  َوِغْلَظًة  َصّبًا 
ُتَك، َومَلْ َيِزْغ َقْلُبَك، َومَلْ َتْضُعْف َبصرَيُتَك، َومَلْ  ُتْفَلْل ُحجَّ
َوال  اْلَعواِصُف،  ُكُه  رِّ ُتَ ال  َكاجَلَبِل  ُكنَْت  َنْفُسَك،  ُبْن  َتْ
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َتزيُلُه اْلَقواِصُف، ُكنَْت َكام قاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه 
َوآلِِه:َقِوّيًا يف َبَدنَِك، ُمَتواِضعًا يف َنْفِسَك، َعظياًم ِعنَْد اهللِ، 
فيَك  اِلَحد  َيُكْن  مَلْ  امِء،  السَّ يِف  َجلياًل  األْرِض،  يِف  َكبريًا 
ْلق فيَك َمْطَمٌع، َوال  َمْهَمٌز، َوال لِقائِل فيَك َمْغَمٌز، َوال خِلَ
ليُل ِعنَْدَك َقِوّيًا  عيُف الذَّ اِلَحد ِعنَْدَك َهواَدٌة، يُوَجُد الضَّ
ِه، َواْلَقِويُّ اْلَعزيُز ِعنَْدَك َضعيفًا  َعزيزًا َحّتى َتأُخَذ َلُه بَِحقِّ
ذلَِك  يف  ِعنَْدَك  َواْلَبعيُد  اْلَقريُب   ، احَلقَّ ِمنُْه  َتأُخَذ  َحّتى 
ُحْكٌم  َوَقْوُلَك  ْفُق،  َوالرِّ ْدُق  َوالصِّ احَلقُّ  َشأُنَك  َسواٌء، 
َوَحْتٌم، َوَاْمُرَك ِحْلٌم َوَعْزٌم، َوَرأُيَك ِعْلٌم َوَحْزٌم، اْعَتَدَل 
النّرياُن،  بَِك  َوُاْطِفَئْت  اْلَعسرُي،  بَِك  َوَسُهَل  الّديُن،  بَِك 
ْت  َوَق���ِوَي بِ��َك اإلي���امُن، َوَث��َب��َت بِ��َك اإلْس���الُم، َوَه��دَّ
َلَعَن اهللُ َمْن  اَِلْيِه راِجعُوَن،  َفاِّنا هللِ َواِّنا  ُمصيَبُتَك األناَم، 
اْفَتى  َمِن  اهللُ  َوَلَعَن  خاَلَفَك،  َمْن  اهللُ  َوَلَعَن  َقَتَلَك، 
َك، َوَلَعَن اهللُ  َعَلْيَك، َوَلَعَن اهللُ َمْن َظَلَمَك َوَغَصَبَك َحقَّ
ُبَراُء، َلَعَن اهللُ  اِّنا اَِل اهللِ ِمنُْهْم  َبَلَغُه ذلَِك َفَريِضَ بِِه،  َمْن 
َعَلْيَك،  َوَتظاَهَرْت  ِوالَيَتَك،  َوَجَحَدْت  خاَلَفْتَك،  ًة  ُامَّ
ْمُد هللِ الَّذي َجَعَل  َوَقَتَلْتَك َوحاَدْت َعنَْك َوَخَذَلْتَك، َاحْلَ
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النّاَر َمْثواُهْم، َوبِْئَس اْلِوْرُد امَلْوُروُد، َاْشَهُد َلَك ياَويِلَّ اهللِ 
َوَويِلَّ َرُسولِِه َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه بِاْلَبالِغ َواألداِء، َوَاْشَهُد 
َانََّك َحبيُب اهللِ َوباُبُه، َوَانََّك َجنُْب اهللِ َوَوْجُهُه الَّذي ِمنُْه 
َرُسولِِه  َواُخو  اهللِ  َعْبُد  َوَانََّك  اهللِ،  َسبيُل  َوَانََّك  ُيْؤتى، 
َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِِه، َاَتْيُتَك زائِرًا لَِعظيِم حالَِك َوَمنِْزَلتَِك 
راِغبًا  بِِزياَرتَِك،  اهللِ  اَِل  بًا  ُمَتَقرِّ َرُسولِِه،  َوِعنَْد  اهللِ  ِعنَْد 
َنْفيس،  َخالَص  بَِشفاَعتَِك  اْبَتغي  فاَعِة،  الشَّ يِف  اَِلْيَك 
ذًا بَِك ِمَن النّاِر، هاِربًا ِمْن ُذنُوِب الَّتِي اْحَتَطْبُتها َعىل  ُمَتَعوِّ
ِة َرّب، َاَتْيُتَك َاْسَتْشِفُع بَِك  َظْهري، َفِزعًا اَِلْيَك َرجآَء َرمْحَ
ُب بَِك اَِلْيِه لَِيْقِضَ بَِك َحوائِجي،  ياَمْوالَي اَِل اهللِ َوَاَتَقرَّ
َوَمْوالَك  اهللِ  َعْبُد  َفايِّن  اهللِ  اَِل  امُلْؤِمننَي  ياَامرَي  يل  َفاْشَفْع 
اْلَعظيُم،  َواجلاُه  امَلْعُلوُم  امَلقاُم  اهللِ  ِعنَْد  َوَلَك  َوزائِ��ُرَك، 
د  فاَعُة امَلْقُبوَلُة، َالّلُهمَّ َصلِّ َعىل ُمَمَّ أُن اْلَكبرُي، َوالشَّ َوالشَّ
د، َوَصلِّ َعىل َعْبِدَك َوَامينَِك األْوىف، َوُعْرَوتَِك  َوآِل ُمَمَّ
تَِك َعىَل  اْلُوْثقى، َوَيِدَك اْلُعْليا، َوَكلَِمُتَك احُلْسنى، َوُحجَّ
َوُرْك��ِن  األْوِص��ي��اِء،  َسّيِد  األْك��رَبِ  ْيِقَك  َوِصدِّ اْل��َورى، 
َوَيْعُسوِب  امُلْؤِمننَي،  َامرِي  األْصِفياِء،  َوِعامِد  األْولِياِء، 
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امَلْعُصوِم  الّصاحِلنَي،  َواِماِم  ّديقنَي،  الصِّ َوُقْدَوِة  امُلتَّقنَي، 
اْلَعْيِب،  ِمَن  ِب  َوامُلَهذَّ اخَلَلِل،  ِمَن  َوامَلْفُطوِم  َلِل،  الزَّ ِمَن 
َرُسولَِك،  َوَوِصِّ  َنبِيَِّك  َاخي  ْيِب،  الرَّ ِمَن  ِر  َوامُلَطهَّ
َوكاِشِف  بِنَْفِسِه،  َلُه  َوامُل��وايس  فِراِشِه،  َعىل  َواْلبائِِت 
تِِه، َوُمْعِجزًا  اْلَكْرِب َعْن َوْجِهِه، الَّذي َجَعْلَتُه َسْيفًا لِنُُبوَّ
تِِه، َوحاِماًل لِراَيتِِه، َوِوقاَيًة  جَّ لِِرساَلتِِه، َوِدالَلًة واِضَحًة حِلُ
َوبابًا  لَِرأِسِه،  َوتاجًا  لَِبأِسِه،  َوَيدًا  تِِه،  اِلُمَّ ملُِْهَجتِِه، َوهاِديًا 
ِك بَِاْيِدَك،  ْ ِه، َوِمْفتاحًا لَِظَفِرِه، َحّتى َهَزَم ُجنُوَد الشِّ لِنَْصِ
َمْرضاتَِك  يف  َنْفَسُه  َوَبَذَل  بَِاْمِرَك،  الُكْفِر  َعساكَِر  َوَاباَد 
نًّا ُدوَن  َوَمْرضاِة َرُسولَِك، َوَجَعَلها َوْقفًا َعىل طاَعتِِه، َوَمِ
ِه،  َكفِّ يف  َوآلِِه  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  َنْفُسُه  فاَضْت  َحّتى  َنْكَبتِِه، 
َوَاعاَنْتُه َمالئَِكُتَك  َوْجِهِه،  َوَمَسَحُه َعىل  َبْرَدها  َواْسَتَلَب 
هيِزِه، َوَصىّل َعَلْيِه َووارى َشْخَصُه، َوَقىض  عىل ُغْسلِِه َوَتْ
َدْينَُه، َوَاْنَجَز َوْعَدُه، َوَلِزَم َعْهَدُه، َواْحَتذى ِمثاَلُه، َوَحِفَظ 
َوِصيََّتُه، َوحنَي َوَجَد َاْنصارًا هَنََض ُمْسَتِقالًّ بَِاْعباِء اخِلالَفِة 
ُمْضَطلِعًا بَِاْثقاِل اإلماَمِة، َفنََصَب راَيَة اهُلدى يف ِعباِدَك، 
تَِك،  َبِريَّ يف  اْلَعْدَل  َوَبَسَط  باِلِدَك،  يف  األْمِن  َثْوَب  َوَنَشَ 
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َوَقَمَع  احُل��ُدوَد،  َوَاق��اَم  َخليَقتَِك،  يف  بِكِتابَِك  َوَحَكَم 
َة،  اْلَفْتَ َوَاباَد  اْلَغْمَرَة،  َن  َوَسكَّ ْيَغ،  الزَّ َم  َوَقوَّ اجُلُحوَد، 
َوَسدَّ اْلُفْرَجَة، َوَقَتَل النّاكَِثَة َواْلقاِسَطَة َوامْلاِرَقَة، َومَلْ َيَزْل 
َوَوترَيتِِه،  َوآلِ��ِه  َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  اهللِ  َرُس��وِل  ِمنْهاِج  َعىل 
قًا  ُمَتَعلِّ بُِسنَّتِِه،  ُمْقَتِديًا  سرَيتِِه،  َوَجاِل  شاكَِلتِِه،  َوُلْطِف 
َيِْمُل  َعْينَْيِه،  َنصُب  َوَاْمثَِلُتُه  لَِطريَقتِِه،  ُمباِشًا  تِِه،  ِبِمَّ
ِعباَدَك َعَلْيها َوَيْدُعوُهْم اَِلْيها، اِل َاْن ُخِضَبْت َشْيَبُتُه ِمْن 
َدِم َرأِسِه، َالّلُهمَّ َفَكام مَلْ ُيْؤثِْر يف طاَعتَِك َشّكًا َعىل َيقني، 
ناِمَيًة  َعَلْيِه َصالًة زاكَِيًة  َطْرَفَة َعنْي، َصلِّ  بَِك  ْك  ُيْشِ َومَلْ 
ْغُه ِمنّا َتِيًَّة َوَسالمًا،  ِة يف َجنَّتَِك، َوَبلِّ َيْلَحُق ِبا َدَرَجَة النُُّبوَّ
َوَمْغِفَرًة  َواِْحسانًا  َفْضاًل  ُمواالتِِه  يف  َلُدْنَك  ِمْن  َوآتِنا 
ياَاْرَحَم  تَِك  بَِرمْحَ اجَلسيِم  اْلَفْضِل  ُذو  اِنََّك  َوِرْضوانًا، 

الّرامِحنَي﴾.
ثّم  عليه  االيمن  خ��ّدك  وض��ع  الرّضيح  قّبل  ث��ّم 
االيرس وِمْل إىل القبلة وصّل صالة الّزيارة وادُع بم بدا 

: لك بعدها وُقل بعد تسبيح الّزهراء
َوَرُسولَِك  َنبِيَِّك  لِساِن  َعىل  َتني  ْ َبشَّ اِنََّك  ﴿َالّلُهمَّ 
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آَمنُوا  الَّذيَن   ِ َفُقْلَت:﴿َوَبشِّ َوآلِِه،  َعَلْيِه  َصَلواُتَك  د  ُمَمَّ
ِْم﴾ َالّلُهمَّ َوايِّن ُمْؤِمٌن بَِجميِع  ْم َقَدَم ِصْدق ِعنَْد َربِّ َانَّ هَلُ
َبْعَد  َتِقْفني  َفال  َعَلْيِهْم،  َصَلواُتَك  َوُرُسلَِك  َاْنبِيائَِك 
األْشهاِد،  ُرُؤوِس  َعىل  فيِه  َتْفَضُحني  َمْوِقفًا  َمْعِرَفتِِهْم 
َالّلُهمَّ  ِبِ��ْم،  التَّْصديِق  َعىَل  ني  َوَتَوفَّ َمَعُهْم  ِقْفني  َبْل 
َالّلُهمَّ  باِعِهْم،  بِاِتِّ َوَاَمْرَتني  بَِكراَمتَِك  َخَصْصَتُهْم  َوَاْنَت 
َرُسولَِك،  َاخي  بِِزياَرِة  اَِلْيَك  بًا  ُمَتَقرِّ َوزائُِرَك  َعْبُدَك  َوايِّن 
َخرْيُ  َوَاْنَت  َوزاَرُه،  َاتاُه  ملَِْن  َحقٌّ  َوَمُزور  َمأيِتٍّ  ُكلِّ  َوَعىل 
َمأيِتٍّ َوَاْكَرُم َمُزور َفَأْسَأُلَك ياَاهللُ ياَرمْحُن ياَرحيُم ياَجواُد 
َيُكْن  َومَلْ  يُوَلْد  َومَلْ  َيلِْد  مَلْ  ياَمْن  ياَصَمُد  ياَاَحُد  ياماِجُد 
َعىل   َ ُتَصلِّ َاْن  َوَلدًا  َوال  َيتَِّخْذ صاِحَبًة  َومَلْ  َاَحٌد  ُكُفوًا  َلُه 
ِزياَريت َاخا  ِمْن  اِّياَي  َفَتَك  ُتْ َعَل  َتْ َوَاْن  د  ُمَمَّ َوآِل  د  ُمَمَّ
َّْن ُيساِرُع يِف  َعَلني ِم َرُسولَِك َفكاَك َرَقَبتي ِمَن النّاِر َوَاْن َتْ
َعَلني ِمَن اخْلاِشعنَي،  اخَلرْياِت، َوَيْدُعوَك َرَغبًا َوَرَهبًا، َوَتْ
ْبِن أب طالِب  َعِلِّ  بِِزياَرِة َمْوالَي  َعَلَّ  َمنَنَْت  اِنََّك  َالّلُهمَّ 
ُه َوَينَْتِصُ بِِه، َوُمنَّ  َّْن َينُْصُ َوِوالَيتِِه َوَمْعِرَفتِِه، َفاْجَعْلني ِم
ني  َك لِدينَِك َالّلُهمَّ َواْجَعْلني ِمْن شيَعتِِه، َوَتَوفَّ َعَلَّ بِنَْصِ
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ْضواِن َوامَلْغِفَرِة  ِة َوالرِّ مْحَ َعىل دينِِه، َالّلُهمَّ َاْوِجْب يل ِمَن الرَّ
ْزِق اْلواِسِع احَلالِل الطَّيِِّب ما َاْنَت َاْهُلُه  َواإلْحساِن َوالرِّ

ياَاْرَحَم الّرامِحنَي َواحَلْمُد هللِ َربِّ اْلعامَلنَي﴾.
الذي هو  أبا عبد اهلل حمّمد بن بطوطة  اّن    واعلم 
من علمء أهل الّسنة وقد عاش قبل سّتة قرون قد أتى 
رحلته  يف   املؤمنني امري  ملوالنا  الّطاهر  املرقد  بذكر 
املعروفة باسمه )رحلة ابن بُطوطة( عندما ذكر دخوله 
امُلعّظمة،  مّكة  من  عودته  يف  االرشف  النّجف  مدينة 
الّروضة  وهذه  رافضّية  ُكّلهم  املدينة  هذه  وأهل  فقال: 
ظهرت هلا كرامات، منها اّن يف ليلة الّسابع والعرين 
تلك  إىل  يؤتى  املِْحيى  ليلة  عندهم  وتسّمى  رجب  من 
وبالد  وخراسان  العراقني  من  مقعد،  بكّل  الّروضة 
واالربُعون  الّثالثون  منهم  فيجتمع  وال��ّروم،  فارس 
ونحو ذلك، فإذا كان بعد العشاء اآلخرة جعلوا فوق 
الرّضيح املقّدس والنّاس ينتظرون قيامهم وهم ما بني 
من  مىض  فإذا  الّروضة،  ومشاهد  وتال  وذاكر  مصّل 
أصّحاء  اجلميع  قام  ذلك  نحو  أو  ثلثاه  أو  نصفه  الّليل 
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ٌد  ُمَمَّ اهللُ  إالَّ  اِل��َه  »ال  يقولون:  وه��م  س��وء،  غري  من 
عندهم  مستفيض  أمر  وهذا  اهلل«،  َويلُّ  َعَلٌّ  اهللِ  َرُسوُل 
سمعته من الّثقات ومل أحرض تلك الّليلة، لكنّي رأيت 
بمدرسة الضّياف ثالثة من الّرجال، أحدهم من أرض 
خراسان،  من  والّثالث  اصفهان،  من  والّثاين  ال��ّروم، 
اّنم  فأخربوين  شأنم  عن  فاستخربهتم  مقعدون  وهم 
عام  من  أوانا  منتظرون  واّنم  املحيى،  ليلة  يدركوا  مل 
آخر، وهذه الّليلة جيتمع هلا النّاس من البالد خلق كثري، 

ويقيمون سوقًا عظيمة مّدة عرة أّيام.
قال الكفعمي يف كتاب البلد االمني: ُادع  �خلام�س: 

يف ليلة املبعث هبذا الّدعاء :
هِذِه  يف  االْعَظِم  بِالتََّجل))(  َاسَاُلَك  ايِّن  ﴿َالّلُهمَّ 
َعىل   َ ُتَصلِّ َاْن  ِم  امُلَكرَّ َوامُلْرَسِل  امُلَعظَِّم  ْهِر  الشَّ ِمَن  ْيَلِة  اللَّ
ياَمْن  َاْعَلُم،  ِمنّا  بِِه  َاْنَت  ما  َلنا  َتْغِفَر  َوَاْن  َوآلِ��ِه،  ٍد  ُمَمَّ
الَّتي  ه��ِذِه  َلْيَلتِنا  يف  َلنا  ب��اِرْك  َالّلُهمَّ  َنْعَلُم،  َوال  َيْعَلُم 
َوبِاملَحلِّ  َاْجَلْلَتها،  َوبَِكراَمتَِك  ْلَتها،  َفضَّ ساَلِة  الرِّ ِف  بَِشَ

))(  يف نسخة النجل: وهو املحجة. 
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يِف،  يِف َاْحَلْلَتها، َالّلُهمَّ َفاِّنا َنْسَأُلَك بِامَلْبَعِث الشَّ الشَّ
ٍد  َ َعىل ُمَمَّ يِِّد اللَّطيِف، َوالُعنُْصِ الَعفيِف، َاْن ُتَصلِّ َوالسَّ
اللَّيايل  ْيَلِة َويف سايِِر  اللَّ َاْعامَلنا يف هِذِه  َعَل  َتْ َاْن  َو  َوآلِِه، 
َمْقُبوَلًة، َوُذُنوَبنا َمْغُفوَرًة، َوَحَسناتِنا َمْشُكوَرًة، َوَسيِّئاتِنا 
َوَاْرزاَقنا  وَرًة،  َم��ْسُ الَقْوِل  بُِحْسِن  َوُقُلوَبنا  َمْسُتوَرًة، 
ُترى،  َوال  َترى  اِنََّك  َالّلُهمَّ  َمْدُروَرًة،  بِالُيْسِ  َلُدْنَك  ِمْن 
ْجعى َوامُلنَْتهى، َواِنَّ  اَِلْيَك الرُّ َوَاْنَت بِامَلنَْظِر االْعىل، َواِنَّ 
اِّنا  َالّلُهمَّ  َواألول،  اآلِخَرَة  َلَك  َواِنَّ  َواملْحيا،  امَلامَت  َلَك 
َنُعوُذ بَِك َاْن َنِذلَّ َوَنْخزى، َوَاْن َنأيِتَ ما َعنُْه َتنْهى َالّلُهمَّ 
اِّنا َنْسَأُلَك اجَلنََّة بَِرمْحَتَِك، َوَنْسَتعيُذ بَِك ِمَن النّاِر َفَاِعْذنا 
تَِك،  ِمنْها بُِقْدَرتَِك َوَنْسَأُلَك ِمَن احُلوِر العنِي َفاْرُزْقنا بِِعزَّ
َاْعاملِنا  َوَاْحَسَن  ِسنِّنا،  كرَِبِ  ِعنَْد  َاْرزاِقنا  َاْوَسَع  َواْجَعْل 
اَِلْيَك  ُب  ُيَقرِّ اْقِتاِب آجالِنا، َوَاطِْل يف طاَعتَِك َوما  ِعنَْد 
َجيِع  َوَاْحِسْن يف  َاْعامَرنا،  َلَدْيَك  َوُيْزلُِف  ِعنَْدَك  َوُيْظي 
َاْحوالِنا َوُاُموِرنا َمْعِرَفَتنا، َوال َتكِْلنا اِل َاَحد ِمْن َخْلِقَك 
َو  ْنيا  لِلدُّ َحوائِِجنا  بَجميِع  َعَلْينا  ْل  َوَتَفضَّ َعَلْينا،  َفَيُمنَّ 
امُلْؤِمننَي  اِْخوانِنَا  َوَجيِع  َوَاْبنائِنا  بِآبائِنا  َواْبَدأ   ، اآلِخَرِة 
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اِّنا  َالّلُهمَّ  الّرامِحنَي،  ياَاْرَحَم  ألْنُفِسنا  َسأْلناَك  ما  َجيِع  يف 
َ َعىل  َنْسَأُلَك بِاْسِمَك الَعظيِم، َوُمْلكَِك الَقديِم، َاْن ُتَصلِّ
ُه ال َيْغِفُر  ْنَب الَعظيَم اِنَّ ٍد، َوَاْن َتْغِفَر َلنَا الذَّ ٍد َوآِل ُمَمَّ ُمَمَّ
الَّذي  ُم  امُلَكرَّ َرَجٌب  َوهذا  َالّلُهمَّ  الَعظيُم،  إاّل  الَعظيَم 
َاْكَرْمَتنا بِِه ِمْن َبنْيِ االَمِم،  َاْشُهِر احُلُرِم،  ُل  َاْكَرْمَتنا بِِه، َاوَّ
َوبِاْسِمَك  بِِه  َفَاْسَأُلَك  َوالَكَرِم،  اجُلوِد  ياَذا  احَلْمُد  َفَلَك 
َخَلْقَتُه  الَّذي  األْكَرِم،  األَجلِّ  األْعَظِم  األْعَظِم  األْعَظِم 
َ َعىل  َك، َاْن ُتَصلِّ ُرُج ِمنَْك اِل َغرْيِ َفاْسَتَقرَّ يف ظِلَِّك َفال َيْ
َعَلنا ِمَن العاِملنَي فيِه  ٍد َوَاْهِل َبْيتِِه الّطاِهريَن، َوَاْن َتْ ُمَمَّ
بِطاَعتَِك، َواآلِملنَي فيِه لَِشفاَعتَِك، َالّلُهمَّ اْهِدنا اِل َسواِء 
بيِل، َواْجَعْل َمقيَلنا ِعنَْدَك َخرْيَ َمقيل، يف ظِلٍّ َظليل،  السَّ
َوُملٍك َجزيل، َفاِنََّك َحْسُبنا َونِْعَم الَوكيُل، َالّلُهمَّ أْقلِْبنا 
ضاّلنَي،  َوال  َعَلْينا  َمْغُضوٍب  َغرْيَ  ُمنِْجحنَي  ُمْفلِحنَي 
بَِعزائِِم  َاسَاُلَك  ايِّن  َالّلُهمَّ  الّرامِحنَي،  ياَاْرَحَم  تَِك  بَِرمْحَ
اِْثم،  ُكلِّ  ِمْن  الَمَة  السَّ َرمْحَتَِك،  َوبِواِجِب  َمْغِفَرتَِك، 
النّاِر،  ِمَن  َوالنَّجاَة  بِاجَلنَِّة  َوالَفْوَز   ، بِرٍّ ُكلِّ  ِمْن  َوالَغنيَمَة 
الّسائُِلوَن  َوَسَأَلَك  َوَدَعْوُتَك،  الّداُعوَن  َدعاَك  َالّلُهمَّ 
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َالّلُهمَّ  اَِلْيَك،  َوَطَلْبُت  الّطالُِبوَن  اَِلْيَك  َوَطَلَب  َوَسأْلُتَك 
عاِء،  الدُّ يِف  ْغَبِة  الرَّ ُمنَْتَهى  َواَِلْيَك  جاُء،  َوالرَّ الثَِّقُة  َاْنَت 
َقْلبي،  يف  الَيقنَي  َواْجَعِل  َوآلِِه،  ٍد  ُمَمَّ َعىل  َفَصلِّ  َالّلُهمَّ 
ْيِل  َوالنُّوَر يف َبَصي، َوالنَّصيَحَة يف َصْدري، َوِذْكَرَك بِاللَّ
َوالنَّهاِر َعىل لِساين، َوِرْزقًا واِسعًا َغرْيَ َمْنُون َوال َمُْظوٍر 
َفاْرُزْقني، َوباِرْك يل فيام َرَزْقَتني، َواْجَعْل ِغناَي يف َنْفيس، 

تَِك ياَاْرَحَم الّرامِحنَي﴾. َوَرْغَبتي فيام ِعنَْدَك بَِرمْحَ
ملَِْعِرَفتِِه،  َهدانا  الَّذي  هللِ  ﴿احَلْمُد  وُقْل:  اسجد  ثّم 
مائة  ُشْكرًا﴾  ُشْكرًا  لِطاَعتِِه،  َقنا  َوَوفَّ بِِوالَيتِِه،  نا  َوَخصَّ
﴿َالّلُهمَّ  وُق��ل:  الّسجود  من  رأس��ك  ارف��ع  ث��ّم  م��ّرة، 
بَِمْسَأَلتي،  َعَلْيَك  َواْعَتَمْدُت  بِحاَجتي،  َقَصْدُتَك  ايِّن 
بُِحبِِّهم،  اْنَفْعنا  َالّلُهمَّ  َوساَديت،  تي  بَِائِمَّ اَِلْيَك  ْهُت  َوَتَوجَّ
اجَلنََّة يف  َوَاْدِخْلنَا  ُمراَفَقَتُهْم،  َواْرُزْقنا  َمْوِرَدُهْم،  َوَاْوِرْدنا 

تَِك ياَاْرَحَم الّرامِحنَي﴾.  ُزْمَرِتِْم، بَِرمْحَ
وقد ذكر الّسيد هذا الّدعاء لِيوم املبعث

الَيوُم ال�ّصابع والع�صُرون 
بعثة  ك��ان  وفيه  العظيمة  االع��ي��اد  من  عيد  وه��و 
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ومن  بالّرسالة،   عليه جربئيل  وهبوط   النّبي
االعمل الواردة فيه:

�الّول: الُغسل.

�لثّاين: الّصيام، وهذا اليوم أحد األّيام األربعة الّتي 

ُخّصت بالّصيام بني أّيام الّسنة ويعدل صوم هذا اليوم 
صيام سبعني سنة. 

ٍد. ٍد وآل حُمَمَّ �لثّالث: االكثار من الّصالة عىل حُمَمَّ

�لّر�بع: زيارة النّبي وزيارة أمري املؤمنني عليهم وآهلم 

الّسالم.  
بن  الرّيان  روى  املصباح:  يف  الّشيخ  قال  �خلام�س: 

يوم  ببغداد  ك��ان  ملا   اجلواد ص��ام  ق��ال:  الّصلت، 
وصام  منه  وعرين  سبع  وي��وم  رجب  من  النّصف 
اثنتا  هي  اّلتي  الّصالة  نصّل  أن  وأمرنا  حشمه،  مجيع 
فإذا  وس��ورة  احلمد  ركعة  كّل  يف  تقرأ  ركعة،  عرة 
أربعًا  أحد(  اهلل  هو  )قل  و  أربعًا  احلمد  قرأت  فرغت 
 ، واملعوذتني أربعًا وقلت أربعًا:﴿ال اِلَه إاِّل اهللُ واهللُ َاْكرَبُ
َة إاِّل بِاهللِ الَعِلِّ  َوُسْبحاَن اهللِ َواحَلْمُد هللِ، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ
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َشْيئًا﴾،  بِِه  ُك  ُاْشِ ال  َربِّ  اهللُ  وأربعًا:﴿اهللُ  الَعظيم﴾، 
ُك بَِربِّ َاَحدًا﴾. وأربعًا:﴿ال ُاْشِ

اد�س: وروى الّشيخ ايضًا عن أيب القاسم حسني  �ل�ضّ

بن روح   قال:تصّل يف هذا اليوم اثنتي عرة ركعة 
الّسور،  من  تيرّس  وما  الكتاب  فاحتة  ركعة  كّل  يف  تقرأ 

وتتشّهد وتسّلم وجتلس وتقول بني كّل ركعتني:
 ﴿احَلْمُد هللِ الَّذي مَلْ َيتَِّخْذ َوَلدًا، َومَلْ َيُكْن َلُه َشيٌك 
يت  ُه َتْكبريًا، ياُعدَّ ْ لِّ َوَكربِّ يف امُلْلِك، َومَلْ َيُكْن َلُه َويِلٌّ ِمَن الذُّ
يت، ياَولّيي يف نِْعَمتي، ياِغياثي  يت، ياصاِحبي يف ِشدَّ يف ُمدَّ
َغْيَبتي،  يف  ياحافِظي  حاَجتي،  يف  ياَنجاحي  َرْغَبتي،  يف 
الّساتُِر  َاْن��َت  َوْحَشتي،  يف  ياُاْنيس  َوْح��َديت،  يف  ياكايفَّ 
احَلْمُد،  َفَلَك  َعْثَريت  امُلقيُل  وَاْنَت  احَلْمُد،  َفَلَك  َعْوَريت 
ٍد  ُمَمَّ َعىل  َصلِّ  احَلْمُد،  َفَلَك  َعتي  َصْ امُلنِْعُش  َوَاْن��َت 
ٍد َواْسُتْ َعْوَريت، َوآِمْن َرْوَعتي، َوَاِقْلني َعْثَريت،  َوآِل ُمَمَّ
َاْصحاِب  يف  َسيِّئايت  َعْن  َوَت��اَوْز  ُجْرمي،  َعْن  َواْصَفْح 

ْدِق الَّذي كاُنوا ُيَوَعُدوَن﴾. اجَلنَِّة َوْعَد الصِّ
احلمد  ق��رأت  وال��ّدع��اء  الّصالة  من  فرغت  ف��إذا 
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»اّنا  و  الكافرون«  ياأّيا  و»قل  واملعوذتني  واالخالص 
أنزلناه« وآية الكريس سبع مّرات، ثّم تقول: ﴿ال اِلَه إاّل 
َة إاِّل بِاهللِ﴾  اهللُ واهللُ َاْكرَبُ َوُسْبحاَن اهللِ َوال َحْوَل َوال ُقوَّ
ُك  سبع مّرات، ثّم تقول سبع مّرات:﴿اهللُ اهللُ َربِّ ال ُاْشِ

بِِه َشْيئًا﴾، وتدعو بم أحببت.
اّنه  املصباح  نسخ  بعض  ويف  االقبال  يف  ابع:  �ل�ضّ

يستحّب الّدعاء يف هذا اليوم هبذا الّدعاء:
وهو دعاء اإلمام موسى بن جعفر وكان قد دعا 
به يوم انطلقوا به نحو بغداد وهو اليوم الّسابع والعرون 

من رجب وهو دعاء مذخور من أدعية رجب..
َن َنْفَسُه الَعْفَو  َاَمَر بِالَعْفِو َوالتَّجاُوِز، َوَضمَّ ﴿يا َمْن 
َوالتَّجاُوَز، ياَمْن َعفا َوَتاَوَز، ُاْعُف َعنّي َوَتاَوْز ياَكريُم 
َوامَلْذَهُب،  احليَلُة  َوَاْعَيِت  الطََّلُب،  َاْكَدى  َوَقْد  َالّلُهمَّ 
ال  َوْحَدَك  ِمنَْك  إاِّل  جاُء  الرَّ َواْنَقَطَع  اآلماُل،  َوَدَرَس��ِت 
َعًة،  َشيَك َلَك، َالّلُهمَّ ايِّن َاِجُد ُسُبَل امَلطالِِب اَِلْيَك ُمْشَ
عاِء ملَِْن َدعاَك  َعًة، وَاْبواَب الدُّ جاِء َلَدْيَك ُمْتَ َومناِهَل الرَّ
ُمفتََّحًة، َوااِلْستِعاَنَة ملَِِن اْسَتعاَن بَِك ُمباَحًة، َوَاْعَلُم َانََّك 
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لِداعيَك بَِمْوِضِع اِجاَبة، َوللّصاِرِخ اَِلْيَك بَِمْرَصِد اِغاَثة، 
ْهِف اِل ُجوِدَك َوالظَّامِن بِِعَدتَِك ِعَوضًا ِمْن َمنِْع  َوَانَّ يِف اللَّ
ال  َوَانََّك  امُلْسَتأثِريَن،  َاْيِدى  يف  َعاّم  َوَمنُْدوَحًة  الباِخلنَي، 
ُجَبُهُم األْعامُل ُدوَنَك، َوَقْد  َتِجُب َعْن َخْلِقَك إاِّل َاْن َتْ َتْ
َيْتاُرَك  اِراَدٍة  َعْزُم  اَِلْيَك  الّراِحِل  زاِد  َاْفَضَل  َانَّ  َعلِْمُت 
بُِكلِّ  َوَاسَاُلَك  َقْلبي،  ااِلراَدِة  بَِعْزِم  ناجاَك  َوَق��ْد  ِبا، 
َاَغْثَت  اَِلْيَك  َاْو صاِرخ  َاَمَلُه،  ْغَتُه  َبلَّ ِبا راج  َدعاَك  َدْعَوة 
ُمْذنِب  َاْو  َكْرَبُه،  ْجَت  َفرَّ َمْكُروب  َمْلُهوٍف  َاْو  َخَتُه،  َصْ
خاطِئ َغَفْرَت َلُه َاْو ُمعاىًف َاْتَْمَت نِْعَمَتَك َعَلْيِه، َاْو َفقري 
َوِعنَْدَك  َحقٌّ  َعَلْيَك  الَّدْعَوِة  َولِتِْلَك  اَِلْيِه،  ِغناَك  َاْهَدْيَت 
َوَقَضْيَت  ٍد،  ُمَمَّ َوآِل  ٍد  ُمَمَّ َعىل  ْيَت  َصلَّ إاِّل  َمنِْزَلٌة، 
ُب  ْنيا َواآلِخَرِة، َوهذا َرَجٌب امُلَرجَّ َحوائِجي َحوائَِج الدُّ
ُل َاْشُهِر احُلُرِم، َاْكَرْمَتنا بِِه ِمْن  ُم الَّذي َاْكَرْمَتنا بِِه َاوَّ امُلَكرَّ
َوبِاْسِمَك  بِِه  َفنَْسَأُلَك  َوالَكَرِم،  اجُلوِد  ياَذا  االَمِم،  َبنْيِ 
َخَلْقَتُه  الَّذي  األْكَرِم،  األَجلِّ  األْعَظِم  األْعَظِم  األْعَظِم 
 َ ُتَصلِّ َاْن  َك،  َغ��رْيِ اِل  ِمنَْك  ُرُج  َيْ َفال  ظِلَِّك  يف  َفاْسَتَقرَّ 
العاِملنَي  ِمَن  َعَلنا  َوَتْ الّطاِهريَن،  َبْيتِِه  َوَاْهِل  ٍد  ُمَمَّ َعىل 
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فيِه بِطاَعتَِك، َواآلِملنَي فيِه بَِشفاَعتَِك، َالّلُهمَّ َواْهِدنا اِل 
بيِل، َواْجَعْل َمقيَلنا ِعنَْدَك َخرْيَ َمقيل، يف ظِلٍّ  َسواِء السَّ
الُم َعىل ِعباِدِه  َونِْعَم الَوكيُل، َوالسَّ َفاِنََّك َحْسُبنا  َظليل، 
َلنا  َوباِرَك  َالّلُهمَّ  َاْجَعنَي،  َعَلْيِهْم  َوَصَلواُتُه   ، امُلْصَطَفنْيَ
ْلَتُه، َوبِامَلنِْزِل  ْلَتُه، َوبَِكراَمتَِك َجلَّ َيْوِمنا َهَذا الَّذي َفضَّ يف 
ِعباِدَك  اِل  فيِه  َمْن  َعىل  َصلِّ  َاْنَزْلَتُه،  األْع��ىل  العظيِم 
َاْرَسْلَتُه، َوباملَحلِّ الَكريِم َاْحَلْلَتُه، َالّلُهمَّ َصلِّ َعَلْيِه َصالًة 
دائَِمًة َتُكوُن َلَك ُشْكرًا َولنا ُذخرًا، َواْجَعْل َلنا ِمْن َاْمِرنا 
عاَدِة اِل ُمنَْتهى آجالِنا، َوَقْد َقبِْلَت  ُيسًا، َواْختِْم َلنا بِالسَّ
اِنََّك  آمالِنا،  َاْفَضَل  تَِك  بَِرمْحَ ْغَتنا  َوَبلَّ َاْعاملِنا،  ِمْن  اليسرَي 
ٍد َوآلِِه َوَسلَّم﴾. َعىل ُكلِّ َشء َقديٌر، َوَصىلَّ اهللُ َعىل ُمَمَّ

َاسَاُلَك  ايِنِّ  ﴿َالّلُهمَّ  قل:  االقبال  يف  قال  الّثامن: 
بِالنَّجِل األْعَظِم....﴾، وقد مّر هذا الّدعاء يف ص65.

الَيوُم الأخري من ال�ّصهر
ورد فيه الُغسل وصيامه ُيوجب غفران الّذنوب ما 
تقّدم منها وما تأّخر، ويصّل فيه صالة سلمن الّتي مّرت 

يف اليوم األول.
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ملحق
يف املناجات اخلم�س َع�َصرة

. ملولنا علّي بن احُل�صني
قال العالمة املجليس يف البحار: وجدهتا مروّية 

عنه يف كتب بعض االصحاب رضواُن اهلل َعَليهم.
�ملناجاة �الُوىل:

»مناجاة الّتاِئبنَي«
َلنِي  َوَجلَّ َمَذلَّتي،  َث��ْوَب  اخَلطايا  ألَبَسْتنِي  ﴿اهِل��ي 
َعظيُم  َقْلبي  َوَام��اَت  َمْسَكنَتي،  لِباَس  ِمنَْك  التَّباُعُد 
ُسْؤيل  َويا  َوُبْغَيتي  ياَاَمل  ِمنَْك  بَِتْوَبة  َفأْحيِِه  ِجناَيتي، 
َوال  غافِرًا،  ِسواَك  لُِذنُوب  َاِجُد  ما  تَِك  َفَوِعزَّ َوُمنَْيتي، 
َك جابِرًا، َوَقْد َخَضْعُت بِاإلناَبِة اَِلْيَك،  َارى لَِكْسي َغرْيَ
َوَعنَْوُت بِاإلْستِكاَنِة َلَدْيَك، َفاِْن َطَرْدَتني ِمْن بابَِك َفبَِمْن 
َاَسفاُه  َفوا  َاُعوُذ،  َفبَِمْن  َجنابَِك  َعْن  َرَدْدَتني  َواِْن  َاُلوُذ، 
َعَمل  ُس��وِء  ِمْن  فاُه  هَلْ َووا  َواْفتِضاحي،  َخْجَلتي  ِمْن 
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جابَِر  َويا  الَكبرِي،  ْنِب  الذَّ ياغافَِر  َاْسَاُلَك  َواْجِتاحي، 
َوَتْسُتَ  اجَلرائِِر،  ُموبِقاِت  يل  َتََب  َاْن  الَكسرِي،  الَعْظِم 
الِقياَمِة  َمْشَهِد  يف  لِني  ُتْ َوال  ائِِر،  السَّ فاِضحاِت  َعَلَّ 
َصْفِحَك  َجيِل  ِمْن  ُتْعِرين  َوال  َوَغْفِرَك  َعْفِوَك  َبْرِد  ِمْن 
ْل َعىل ُذُنوب َغامَم َرمْحَتَِك، َوَاْرِسْل َعىل  َك، اهِلي َظلِّ َوَسْتِ
إاِّل  اآلبُِق  الَعْبُد  َيْرِجُع  َهْل  اهِلي  َرأَفتَِك  َسحاَب  ُعُيوب 
اِْن  َاَحٌد ِسواُه، اهِلي  َاْم َهْل ُيرُيُه ِمْن َسَخطِِه  اِل َمْوالُه، 
النّاِدمنَي،  ِمَن  تَِك  َوِعزَّ َفايِّن  َتْوَبًة  ْنِب  الذَّ َعىَل  النََّدُم  كاَن 
ِمَن  َلَك  َف��ايِّن  ِحطًَّة  اخَلطيَئِة  ِمَن  االْستِْغفاُر  كاَن  َواِْن 
بُِقْدَرتَِك  اهِلي  َتْرىض،  َحّتى  الُعْتبى  َلَك  امُلْسَتْغِفريَن، 
، ُتْب َعَلَّ َوبِِحْلِمَك َعنِّي، اْعُف َعنّي َوبِِعْلِمَك ب،  َعَلَّ
َعْفِوَك  اِل  بابًا  لِِعباِدَك  َفَتْحَت  الَّذي  َاْنَت  اهِلي  ب  َاْرفِْق 
َفام  َنُصوحًا«،  َتْوَبًة  اهللِ  اَِل  »ُتوُبوا  َفُقْلَت  التَّْوَبَة،  ْيَتُه  َسمَّ
ُعْذُر َمْن َاْغَفَل ُدُخوَل الباِب َبْعَد َفْتِحِه، اهِلي اِْن كاَن َقُبَح 
ْنُب ِمْن َعْبِدَك َفْلَيْحُسِن الَعْفُو ِمْن ِعنِْدَك، اهِلي ما َاَنا  الذَّ
َض ملَِْعُروفَِك َفُجْدَت  ِل َمْن َعصاَك َفُتْبَت َعَلْيِه، َوَتَعرَّ بَِاوَّ
 ، الرِبِّ ياَعظيَم   ِّ الضُّ ياكاِشَف،   ، امُلْضَطرِّ ياُميَب  َعَلْيِه، 
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بُِجوِدَك  اِْسَتْشَفْعُت   ، ْتِ السِّ ياَجيَل   ، ِّ السِّ يِف  باِم  ياَعلياًم 
َلَدْيَك،  َِك  َوَتَرمحُّ بَِجنابَِك  ْلُت  َوَتَوسَّ اَِلْيَك،  َوَكَرِمَك 
يِّْب فيَك َرجائي، َوَتَقبَّْل َتْوَبتي  َفاْسَتِجْب ُدعائي َوال ُتَ

تَِك ياَاْرَحَم الّرامِحنَي﴾. ْر َخطيَئتي بَِمنَِّك َوَرمْحَ َوَكفِّ
�لثّانية:

»ُمناجاة ال�ّصاكني«
وِء َاّماَرًة، َواَِل اخَلطيَئِة  ﴿اهِلي اَِلْيَك َاْشُكو َنْفسًا بِالسُّ
َضًة،  ُمَتَعرِّ َولَِسَخطَِك  ُموَلَعًة،  َوبَِمعاصيَك  ُمباِدَرًة، 
َعَلني ِعنَْدَك َاْهَوَن هالِك،  َتْسُلُك ب َمسالَِك امَلهالِِك، َوَتْ
َواِْن  َزُع،  َتْ  ُّ الشَّ َها  َمسَّ اِْن  األَمِل،  َطويَلَة  الِعَلِل،  َكثرَيَة 
ْهِو َمُْلوءًة بِالَغْفَلِة  ِعِب َواَللَّ َها اخَلرْيُ َتْنَُع، َمّياَلًة اَِل اللَّ َمسَّ
اهِلي  بِالتَّْوَبِة،  ُفني  َوُتَسوِّ احَلْوَبِة  اَِل  ب  ُع  ُتْسِ ْهِو،  َوالسَّ
َماَل  َقْد  ُيْغويني،  َوَشْيطانًا  ُيِضلُّني،  َعُدّوًا  اَِلْيَك  َاْشُكو 
بِالَوْسواِس َصْدري، َوَاحاَطْت َهواِجُسُه بَِقْلبي، ُيعاِضُد 
ْنيا َوَيُوُل َبْيني َوَبنْيَ الّطاَعِة  ُن يل ُحبَّ الدُّ يِلَ اهَلوى، َوُيَزيِّ
الَوْسواِس  َمَع  قاِسيًا  َقْلبًا  َاْشُكو  اَِلْيَك  اهِلي  ْلفى،  َوالزُّ
ِمْن  الُبكاِء  َعِن  َوَعْينًا  ُمَتَلبِّسًا،  َوالطَّْبِع  ْيِن  َوبِالرَّ بًا،  ُمَتَقلِّ
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َحْوَل  ال  اهِلي  طاِمًَة،  ها  َيُسُّ ما  اِل  ِو  جاِمَدًة،  َخْوفَِك 
ْنيا  الدُّ َمكاِرِه  ِمْن  َنجاَة يل  َوال  بُِقْدَرتَِك،  إاِّل  َة  ُقوَّ َوال  يل 
إاِّل بِِعْصَمتَِك، َفَاْسأُلَك بَِبالَغِة ِحْكَمتَِك َوَنفاِذ َمِشيَّتَِك، 
لِْلِفَتِن  ين  َ ُتَصريِّ ضًا، َوال  ُمَتَعرِّ لَِغرْيِ ُجوِدَك  َعَلني  َتْ َاْن ال 
املخازي  َوَعىَل  ن��اِصًا،  األْع��داِء  َعىَل  يل  َوُكْن  َغَرضًا، 
َوالُعُيوِب ساتِرًا، َوِمَن الَبالِء واِقيًا، َوَعِن امَلعاص عاِصاًم 

تَِك ياَاْرَحَم الّرامِحنَي﴾. بَِرْأَفتَِك َوَرمْحَ
�لثّاِلثة:

»ُمناجاة اخلاِئفنَي«
َبْعَد ُحّبي  َاْم  ُبني،  ُتَعذِّ بَِك  َبْعَد اإليامِن  َاَتراَك  ﴿اهِلي 
ِرُمني،  ُدين، َاْم َمَع َرجائي لَِرمْحَتَِك َوَصْفِحَك َتْ اِّياَك ُتَبعِّ
لَِوْجِهَك  حاشا  ُتْسلُِمني،  بَِعْفِوَك  اْستِجاَريت  َمَع  َاْم 
ُاّمي،  َوَلَدْتني  قاِء  َالِلشَّ ِشْعري  َلْيَت  يَِّبني،  ُتَ َاْن  الَكريِم 
َوَلْيَتني  ُتَربِّني،  َومَلْ  َتلِْدين  مَلْ  َفَلْيَتها  ْتني،  َربَّ لِْلَعناِء  َاْم 
َوِجواِرَك  َوبُِقْربَِك  َجَعْلَتني  عاَدِة  السَّ َاْهِل  َاِمْن  َعلِْمُت 
اهِلي  َنْفيس،  َلُه  َوَتْطَمئِنَّ  َعْيني  بِذلَِك  َفَتِقرَّ  َخَصْصَتني، 
ِرُس  ُتْ َاْو  لَِعَظَمتَِك،  ْت ساِجدًة  َخرَّ ُوُجوهًا  ُد  ُتَسوِّ َهْل 
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أْلِسنًَة َنَطَقْت بِالثَّناِء َعىل َمِْدَك َوَجالَلتَِك، َاْو َتْطَبُع َعىل 
َذْت  َتَلذَّ َاْسامعًا  ُتِصمُّ  َاْو  َمَبَّتَِك،  َعىل  اْنَطَوْت  ُقُلوب 
اآلماُل  َرَفَعْتَها  ًا  َاُكفَّ َتُغلُّ  َاْو  اِراَدتِ��َك،  يف  ِذْكِرَك  بَِسامِع 
بِطاَعتَِك  َعِمَلْت  َاْبدانًا  ُتعاِقُب  َاْو  َرأَفتَِك،  َرجاَء  اَِلْيَك 
يف  َسَعْت  َاْرُجاًل  ُب  ُتَعذِّ َاْو  ُماَهَدتَِك،  يف  َنِحَلْت  َحّتى 
َرمْحَتَِك،  َاْبواَب  ديَك  ُمَوحِّ َعىل  ُتْغلِْق  ال  اهِلي  ِعباَدتَِك، 
ُجْب ُمْشتاقيَك َعِن النََّظِر اِل َجيِل ُرْؤَيتَِك، اهِلي  َوال َتْ
ِهْجرانَِك،  بَِمهاَنِة  ا  ُتِذهلُّ َكْيَف  بَِتْوحيِدَك  َاْعَزْزَتا  َنْفٌس 
ِرُقُه بَِحراَرِة نريانَِك،  تَِك َكْيَف ُتْ َوَضمرٌي اْنَعَقَد َعىل َمَودَّ
ياَحنّاُن  َسَخطَِك  َوَعظيِم  َغَضبَِك  أليِم  ِمْن  َاِجْرين  اهِلي 
ياَمنّاُن، ياَرحيُم ياَرمْحُن، ياَجّباُر ياَقّهاُر، ياَغّفاُر ياَسّتاُر، 
اَِذا  العاِر،  َوَفضيَحِة  النّاِر  َع��ذاِب  َمْن  تَِك  بَِرمْحَ ني  َنجِّ
َوهاَلِت  األْحواُل  َوحاَلِت  األْشاِر،  ِمَن  األْخياُر  اْمتاَز 
األْهواُل، َوَقُرَب املْحِسنُوَن َوَبُعَد امُلسيُئوَن، َوُوّفَيْت ُكلُّ 

َنْفس ما َكَسَبْت َوُهْم ال ُيْظَلُموَن﴾.
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�لّر�ِبَعة:

»ُمناجاة الّراِجني«
َغُه  َل ما ِعنَْدُه َبلَّ ﴿يا َمْن اِذا َسَأَلُه َعْبٌد َاْعطاُه، َواِذا َامَّ
َبُه َوَاْدناُه، َواِذا جاَهَرُه بِالِعْصياِن  ُمناُه، َواِذا َاْقَبَل َعَلْيِه َقرَّ
َوَكفاُه،  َاْحَسَبُه  َعَلْيِه  َل  َتَوكَّ َواِذا  َوَغّطاُه،  َذْنبِِه  َعىل  َسَتَ 
َوَمِن  َقَرْيَتُه،  َفام  ِقراَك  ُمْلَتِمسًا  بَِك  َنَزَل  الَّذي  َمِن  اهِلي 
َاْن  َاَيُْسُن  َاْوَلْيَتُه،  َفام  َنداَك  ُمْرَتِيًا  بِبابَِك  َاناَخ  الَّذي 
ِسواَك  َاْعِرُف  َوَلْسُت  وفًا  َمْصُ بِاخَلْيَبِة  بابَِك  َعْن  َاْرِجَع 
ُه  َك َواخَلرْيُ ُكلُّ َمْوًل بِاإلْحساِن َمْوُصوفًا، َكْيَف َاْرُجو َغرْيَ
َأَاْقَطُع  َلَك،  َواألْمُر  َواخَلْلُق  ِسواَك  ُل  ُاَؤمِّ َوَكْيَف  بَِيِدَك، 
َاْم  َفْضلَِك  ِمْن  َاْسالُه  مَلْ  ما  َاْوَلْيَتني  َوَقْد  ِمنَْك  َرجائي 
تِِه  ُتْفِقُرين اِل ِمْثل َوَاَنا َاْعَتِصُم بَِحْبلَِك، ياَمْن َسِعَد بَِرمْحَ
َاْنساَك  َكْيَف  امُلْسَتْغِفُروَن،  بِنِْقَمتِِه  َيْشَق  َومَلْ  القاِصُدوَن، 
َومَلْ َتَزْل ذاكِري، َوَكْيَف أل�ُْهو َعنَْك َوَاْنَت ُمراِقبي، اهِلي 
بَِذْيِل َكَرِمَك َاْعَلْقُت َيدي، َولِنَْيِل َعطاياَك َبَسْطُت َاَمل، 
َصْفَوِة  ِمْن  َواْجَعْلني  َتْوحيِدَك،  بِخالَِصِة  َفَاْخلِْصني 
اِّياُه  َوُكلُّ طالِب  َيْلَتِجُئ،  اَِلْيِه  ُكلُّ هاِرب  ياَمْن  َعبيِدَك، 
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َيُردُّ  ال  َمْن  َويا   ، َمْدُعوٍّ َاْكَرَم  َويا  َمْرُجوٍّ  ياَخرْيَ  َيْرَتي، 
يُِّب آِمَلُه، ياَمْن باُبُه َمْفُتوٌح لِداعيِه، َوِحجاُبُه  سائَِلُه َوال ُيَ
َمْرُفوٌع لِراجيِه، َاْسَاُلَك بَِكَرِمَك َاْن َتُنَّ َعَلَّ ِمْن َعطائَِك 
باِم َتِقرُّ بِِه َعْيني، َوِمْن َرجائَِك باِم َتْطَمئِنُّ بِِه َنْفيس، َوِمَن 
َعْن  بِِه  ُلو  َوَتْ ْنيا،  الدُّ ُمصيباِت  َعَلَّ  بِِه  ُن  ُتَوِّ باِم  الَيقنِي 

تَِك ياَاْرَحَم الّرامِحنَي﴾. َبصرَييت َغَشواِت الَعمى، بَِرمْحَ
�خلاِم�ضة:

»ُمناجاة الّراِغبني«
﴿اهِلي اِْن كاَن َقلَّ زادي يِف امَلسرِي اَِلْيَك َفَلَقْد َحُسَن 
ِمْن  َاخاَفني  َقْد  ُجْرمي  كاَن  َواِْن  َعَلْيَك،  ِل  بِالتََّوكُّ َظنّي 
نِْقَمتَِك،  ِمْن  بِاألْمِن  َاْشَعَرين  َقْد  َرجائي  َفاِنَّ  ُعُقوَبتَِك 
ُحْسُن  آَذَنني  َفَقْد  لِِعقابَِك  َعَرَضني  َقْد  َذْنبي  كاَن  َواِْن 
ثَِقتي بَِثوابَِك، َواِْن َاناَمْتنَِي الَغْفَلُة َعِن االْستِْعداِد لِلِقائَِك 
ما  َاْوَحَش  َواِْن  َوآالئَِك،  بَِكَرِمَك  امَلْعِرَفُة  َنبََّهْتنَِي  َفَقْد 
ى  َبْيني َوَبْينََك َفْرُط الِعْصياِن َوالطُّْغياِن َفَقْد آَنَسني ُبْشَ
َوبَِاْنواِر  َوْجِهَك  بُِسُبحاِت  َاْسَاُلَك  ْضواِن،  َوالرِّ الُغْفراِن 
َك  بِرِّ َوَلطائِِف  تَِك  َرمْحَ بَِعواطِِف  اَِلْيَك  َوَاْبَتِهُل  ُقْدِسَك، 
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َوَجيِل  اِْكراِمَك،  َجزيِل  ِمْن  ُلُه  ُاَؤمِّ باِم  َظنّي  َق  قِّ ُتَ َاْن 
بِالنََّظِر  َلَدْيَك َوالَّتَمُتعِّ  ْلفى  ِمنَْك َوالزُّ اِْنعاِمَك يِف الُقْربى 
َوَعْطِفَك،  َرْوِح��َك  لِنََفحاِت  ٌض  ُمَتَعرِّ َاَنا  َوها  اَِلْيَك، 
اِل  َسَخطَِك  ِمْن  فارٌّ  َوُلْطِفَك،  ُجوِدَك  َغْيَث  َوُمنَْتِجٌع 
ٌل  ِرضاَك، هاِرٌب ِمنَْك اَِلْيَك، راج َاْحَسَن ما َلَدْيَك، ُمَعوِّ
بِِه ِمْن  َبَدْاَت  ُمْفَتِقٌر اِل ِرعاَيتَِك، اهِلي ما  َعىل َمواِهبَِك، 
َتْسُلْبُه،  َفال  َكَرِمَك  ِمْن  يل  َوَهْبَت  َوما  ْمُه،  َفَتمِّ َفْضلَِك 
تِْكُه، َوما َعلِْمَتُه ِمْن َقبيِح  َتُه َعَلَّ بِِحْلِمَك َفال َتْ َوما َسَتْ
َواْسَتَجْرُت  اَِلْيَك،  بَِك  اِْسَتْشَفْعُت  اهِلي  َفاْغِفْرُه،  فِْعل 
بَِك ِمنَْك، َاَتْيُتَك طاِمعًا يف اِْحسانَِك، راِغبًا يِف اْمتِنانَِك، 
طالِبًا  َفْضلَِك،  َغامَم  ُمْسَتْمطِرًا  َطْولَِك،  وابَِل  ُمْسَتسِقيًا 
ِرْف��ِدَك،  َشيَعَة  واِردًا  َجناَبَك،  قاِصدًا  َمْرضاَتَك، 
ِة  َحْضَ اِل  وافِ��دًا  ِعنِْدَك،  ِمْن  اخَل��رْياِت  َسنِيَّ  ُمْلَتِمسًا 
َجالَِك، ُمريدًا َوْجَهَك، طاِرقًا باَبَك، ُمْسَتكينًا لَِعَظَمتَِك 
ِة َوال  مْحَ َوَجاللَِك، َفاْفَعْل ب ما َاْنَت َاْهُلُه ِمَن امَلْغِفَرِة َوالرَّ
تَِك ياَاْرَحَم  َتْفَعْل ب ما َاَنا َاْهُلُه ِمْن الَعذاِب َوالنَّْقَمِة بَِرمْحَ

الّرامِحنَي﴾.
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اِد�ضة: �ل�ضّ

»ُمناجاة ال�ّصاِكرين«
َطْولَِك،  َتتاُبُع  ُشْكِرَك  اِقاَمِة  َعْن  َاْذَهَلني  ﴿اهِلي 
َوَشَغَلني  َفْضلَِك،  َفْيُض  َثنائَِك  اِْحصاِء  َعْن  َوَاْعَجَزين 
َنْشِ  َعْن  َوَاْعياين  َعوائِِدَك،  َت��راُدُف  َماِمِدَك  ِذْكِر  َعْن 
بُِسُبوِغ  َف  اْعَتَ َمِن  َمقاُم  َوهذا  َاياديَك،  َتوايل  َعواِرفَِك 
باإلهال  َنْفِسِه  َعىل  َوَشِهَد  بِالتَّْقصرِي،  َوقاَبَلها  النَّْعامِء 
الَكريُم،   ُ ال��ربَّ حيُم  الرَّ ؤوُف  ال���رَّ َوَاْن���َت  َوالتَّْضييِع، 
آِمليِه،  فِنائِِه  َعْن  َيْطُرُد  َوال  قاِصديِه  يُِّب  ُيَ ال  الَّ��ذي 
آماُل  َتِقُف  َوبَِعْرَصتَِك  الّراجنَي،  ِرحاُل  طُّ  َتُ بِساَحتَِك 
َوال  َواإلياِس،  بِالتَّْخييِب  آماَلنا  ُتقابِْل  َفال  فِديَن،  امُلْسَتْ
ِعنَْد  َتصاَغَر  اهِلي  َواإلْب��الِس،  الُقنُوِط  ب��اَل  ِسْ ُتْلبِْسنا 
اِّياَي  َتعاُظِم آالئَِك ُشْكري َوَتضاَءَل يف َجنِْب اِْكراِمَك 
ُحَلاًل،  اإليامِن  َاْنواِر  ِمْن  نَِعُمَك  َلْتني  َجلَّ َوَنْشي،  َثنائي 
َدْتني  َوَقلَّ كَِلاًل،  الِعزِّ  ِمَن  َك  بِرِّ َلطائُِف  َعَلَّ  َب��ْت  َوَضَ
َفآالُؤَك  ُتَفلُّ  ال  َاْطواقًا  َقْتني  َوَطوَّ  ، لُّ ُتَ ال  َقالئَِد  ِمنَنَُك 
َقُصَ  َكثرَيٌة  َوَنْعامُؤَك  اِْحصائِها،  َعْن  لِساين  َضُعَف  ٌة  َجَّ
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يل  َفَكْيَف  اْستِْقصائِها،  َعِن  َفْضاًل  اِْدراكِها  َعْن  َفْهمي 
َفُكلَّام  ُشْكر،  اِل  َيْفَتِقُر  اِّياَك  َوُشْكري  ْكِر  الشُّ بَِتْحصيِل 
ُقْلُت َلَك احَلْمُد َوَجَب لِذلَِك َاْن َاُقوَل َلَك احَلْمُد، اهِلي 
ْم َعَلْينا َسوابَِغ  ْيَتنا بُِصنِْعَك َفَتمِّ ْيَتنا بُِلْطِفَك َوَربَّ َفَكام َغذَّ
النَِّعِم َواْدَفْع َعنّا َمكاِرَه النَِّقِم، َوآتِنا ِمْن ُحُظوِظ الّداَرْيِن 
ُحْسِن  َعىل  احَلْمُد  َوَلَك  َوآِجاًل،  عاِجاًل  َوَاَجلَّها  َاْرَفَعها 
ى  َوَيمَتِ ِرضاَك،  ُيوافُِق  مَحْدًا  َنْعامئَِك  َوُسُبوِغ  َبالئَِك 
تَِك ياَاْرَحَم  َك َوَنداَك، ياَعظيُم ياَكريُم بَِرمْحَ الَعظيَم ِمْن بِرِّ

الّرامِحنَي﴾.
ابعة: �ل�ضّ

»ُمناجاة املُطيعني هلل«
ْ َلنا  ْمنا طاَعَتَك، َوَجنِّْبنا َمْعِصَيَتَك، َوَيسِّ ﴿َاّللُهمَّ أهْلِ
ُبْحُبوَحَة  َوَاْحلِْلنا  ِرْضوانَِك،  اْبتِغاِء  ِمِن  َنَتَمنّى  ما  ُبُلوَغ 
اإلْرتِ��ي��اِب،  َسحاَب  َبصائِِرنا  َع��ْن  َواْق��َش��ْع  ِجنانَِك، 
َوَاْزهِق  َواحِلجاِب،  املِْرَيِة  َاْغِشَيَة  ُقُلوبِنا  َعْن  َواْكِشْف 
َفاِنَّ  َسائِِرنا،  يف  احَل��قَّ  َوَاْثبِِت  َضامئِِرنا،  َعْن  الباطَِل 
َرٌة لَِصْفِو امَلنايِِح  ُكوَك َوالظُّنُوَن َلواِقُح الِفَتِن، َوُمَكدِّ الشُّ
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بَِلذيِذ  َوَمتِّْعنا  َنجاتَِك  ُسُفِن  يف  امْحِْلنا  َاّللُهمَّ  َواملِنَِن، 
َك  ُودِّ َحالَوَة  َوَاِذْقنا  ُحبَِّك،  ِحياَض  َوَاْوِرْدنا  ُمناجاتَِك، 
طاَعتَِك،  يف  نا  َهَّ و  فيَك،  ِجهاَدنا  َواْجَعْل  َوُق��ْربِ��َك، 
َوسيَلَة  َوال  َوَلَك  بَِك  َفاِّنا  ُمعاَمَلتَِك،  نِّياتِنا يف  َوَاْخلِْص 
َلنا اَِلْيَك إاِّل َاْنَت، اهِلي اِْجَعْلني ِمَن امُلْصَطَفنْيَ األْخياِر، 
امَلْكُرماِت  اَِل  الّسابِقنَي  األْب��راِر،  بِالّصاحِلنَي  ْقني  َوأحْلِ
امُلساِرعنَي اَِل اخَلرْياِت، العاِملنَي لِْلباِقياِت الّصاحِلاِت، 
ء َقديٌر،  َرجاِت، اِنََّك َعىل ُكلِّ َشْ الّساعنَي اِل َرفيِع الدَّ

تَِك ياَاْرَحَم الّرامِحنَي﴾. َوبِاالجاَبِة َجديٌر بَِرمْحَ
�لثّاِمنة:

»ُمناجاة املُريدين«
َتُكْن  مَلْ  َم��ْن  َع��ىل  ال��طُّ��ُرِق  َاْض��َي��َق  ما  ﴿ُسْبحاَنَك 
اهِلي  َسبيَلُه،  َهَدْيَتُه  َمْن  ِعنَْد  احَلقِّ  َاْوَض��َح  َوما  َدليَلُه، 
َاْق��َرِب  يف  نا  ْ َوَسريِّ اَِلْيَك،  الُوُصوِل  ُسُبَل  بِنا  َفاْسُلْك 
َعَلْينَا  ْل  َوَسهِّ الَبعيَد  َعَلْينَا  ْب  َقرِّ َعَلْيَك،  لِْلُوُفوِد  الطُُّرِق 
ْقنا بِِعباِدَك الَّذيَن ُهْم بِالبِداِر اَِلْيَك  ديَد، َوأحْلِ الَعسرَي الشَّ
ْيِل  واِم َيْطُرُقوَن، َواِّياَك يِف اللَّ ُيساِرُعوَن، َوباَبَك َعىَل الدَّ
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الَّذيَن  ُمْشِفُقوَن،  َهْيَبتَِك  ِمْن  َوُهْم  َيْعُبُدوَن،  َوالنَّهاِر 
ُم  غائَِب، َوَاْنَجْحَت هَلُ ْغَتُهُم الرَّ ُم امَلشاِرَب َوَبلَّ ْيَت هَلُ َصفَّ
ْم ِمْن َفْضلَِك امَلآِرَب، َوَمأْلَت َل�ُهْم  امَلطالَِب، َوَقَضْيَت هَلُ
َفبَِك  بَِك،  ِمْن صايف ِشْ ْيَتُهْم  َوَروَّ ُحبَِّك،  ِمْن  َضامئَِرُهْم 
َمقاِصِدِهْم  َاْقىص  َوِمنَْك  َوَصُلوا،  ُمناجاتَِك  َلذيِذ  اِل 
َوبِالَعْطِف  ُمْقبٌِل،  َعَلْيِه  امُلْقبِلنَي  ُهَو َعىَل  َفياَمْن  ُلوا،  َحصَّ
َعَلْيِهْم عائٌِد ُمْفِضٌل، َوبِالغافِلنَي َعْن ِذْكِرِه َرحيٌم َرؤوٌف 
َعَلني ِمْن  َوبَِجْذِبِْم اِل بابِِه َوُدوٌد َعُطوٌف، َاْسَاُلَك َاْن َتْ
ْم ِمْن  َاْوَفِرِهْم ِمنَْك َحّظًا، َوَاْعالُهْم ِعنَْدَك َمنِْزالً، َوَاْجَزهِلِ
َك ِقْساًم، َوَاْفَضلِِهْم يف َمْعِرَفتَِك َنصيبًا، َفَقِد اْنَقَطَعْت  ُودِّ
َك  َغرْيُ ال  َفَاْنَت  َرْغَبتي،  َنْحَوَك  َفْت  َواْنَصَ تي،  ِهَّ اَِلْيَك 
ُة  ُمرادي، َوَلَك ال لِِسواَك َسَهري َوُسهادي، َولِقاُؤَك ُقرَّ
َعْيني، َوَوْصُلَك ُمنى َنْفيس، َواَِلْيَك َشْوقي، َويف َمَبَّتَِك 
َوُرْؤَيَتَك  ُبْغَيتي،  َوِرضاَك  َصباَبتي،  َهواَك  َواِل  َوهَلي، 
َويف  ُس��ْؤيل،  غاَيُة  َوُق��ْرُب��َك  َطَلبي،  َوِج���واُرَك  حاَجتي 
َوِشفاُء  ِعلَّتي  َدواُء  َوِعنَْدَك  َوراَحتي،  َرْوحي  ُمناجاتَِك 
يف  َانييس  َفُكْن  ُكْرَبتي،  َوَكْشُف  َلْوَعتي،  َوَب��ْرُد  ُغلَّتي، 



86

َتْوَبتي،  َوقابَِل  َزلَّتي،  َوغافَِر  َعْثَريت،  َوُمقيَل  َوْحَشتي، 
َوال  فاَقتي،  َوُمْغنَِي  ِعْصَمتي،  َوَويِلَّ  َدْع��َويت،  َوُميَب 
ِمنَْك، ياَنعيمي َوَجنَّتي، َويا  ُتْبِعْدين  َتْقَطْعني َعنَْك، َوال 

ُدْنياَي َوآِخَريت، ياَاْرَحَم الّرامِحنَي﴾.
�لتّا�ضعة:

»ُمناجاة امُلحبنّي«
ِمنَْك  َفراَم  َمَبَّتَِك  َحالَوَة  ذاَق  الَّذي  َذا  َمْن  ﴿اهِلي 
ِحَوالً،  َعنَْك  َفاْبَتغى  بُِقْربَِك  َانَس  الَّذي  َذا  َوَمْن  َبَدالً، 
َِّن اْصَطَفْيَتُه لُِقْربَِك َوِوالَيتَِك، َوَاْخَلْصَتُه  اهِلي َفاْجَعْلنا ِم
ْيَتُه بَِقضائَِك،  ْقَتُه اِل لِقائَِك، َوَرضَّ َك َوَمَبَّتَِك، َوَشوَّ لُِودِّ
َوَاَعْذَتُه  بِِرضاَك،  َوَحَبْوَتُه  َوْجِهَك،  اِل  بِالنََّظِر  َوَمنَْحَتُه 
ِجواِرَك،  يف  ْدِق  الصِّ َمْقَعَد  أَتُه  َوَبوَّ َوِقالَك،  َهْجِرَك  ِمْن 
َقْلَبُه  َوَهيَّْمَت  لِِعباَدتَِك،  ْلَتُه  َوَاهَّ بَِمْعِرَفتَِك،  َوَخَصْصَتُه 
َلَك،  َوْجَهُه  َوَاْخَلْيَت  ملُِشاَهَدتَِك،  َواْجَتَبْيَتُه  اِلراَدتَِك، 
َوأْل�َهْمَتُه  ِعنَْدَك،  فيام  ْبَتُه  َوَرغَّ بَِّك،  حِلُ ُف��ؤاَدُه  ْغَت  َوَفرَّ
َتُه  ْ َوَصريَّ بِطاَعتَِك،  َوَشَغْلَتُه  ُشْكَرَك،  َوَاْوَزْعَتُه  ِذْكَرَك، 
َعنُْه  َوَقَطْعَت  ملُِناجاتَِك،  َتُه  َواْخَتْ تَِك،  َبِريَّ صاحِلي  ِمْن 
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ُم اإلْرتِياُح  َّْن َدْأُبُ ء َيْقَطُعُه َعنَْك، َاّللُهمَّ اْجَعْلنا ِم ُكلَّ َشْ
ْفَرُة َواألننُي، ِجباُهُهْم ساِجَدٌة  اَِلْيَك َواحَلننُي، َوَدْهُرُهُم الزَّ
َوُدُموُعُهْم  ِخْدَمتَِك،  يف  ساِهَرٌة  َوُعُيوهُنُْم  لَِعَظَمتَِك، 
ْم  َقٌة بَِمَحبَّتَِك، َوَاْفئَِدُتُ ْم ُمَتَعلِّ سائَِلٌة ِمْن َخْشَيتَِك، َوُقُلوُبُ
ّبيِه  ُمِ ألْبصاِر  ُقْدِسِه  َاْنواُر  ياَمْن  َمهاَبتَِك،  ِمْن  ُمنَْخلَِعٌة 
ياُمنى  شائَِقٌة،  عاِرفيِه  لُِقُلوِب  َوْجِهِه  َوُسُبحاُت  رائَِقٌة، 
ُحبََّك  َاْسَاُلَك  املِحّبنَي،  آماِل  َويا غاَيَة  امُلْشتاقنَي،  ُقُلوِب 
ُقْربَِك،  اِل  ُيوِصُلني  َعَمل  ُيِبَُّك َوُحبَّ ُكلِّ  َمْن  َوُحبَّ 
اِّياَك  ُحّبي  َعَل  َتْ َوَاْن  ِسواَك،  ِمّا  ايَِلَّ  َاَحبَّ  َعَلَك  َتْ َوَاْن 
قائِدًا اِل ِرْضوانَِك، َوَشْوقي اَِلْيَك ذائِدًا َعْن ِعْصيانَِك، 
، َواْنُظْر بَِعنْيِ الُودِّ َوالَعْطِف ايَِل،  َواْمنُْن بِالنََّظِر اَِلْيَك َعَلَّ
اإلْسعاِد  َاْهِل  ِمْن  َواْجَعْلني  َوْجَهَك،  َعنّي  ْف  َتْصِ َوال 

َواحَلْظَوِة ِعنَْدَك، ياُميُب ياَاْرَحَم الّرامِحنَي﴾.
َرة: �لعا�ضِ

لني« »ُمناجاة املُتَو�صِّ
﴿اهِلي َلْيَس يل َوسيَلٌة اَِلْيَك إاِّل َعواطُِف َرأَفتَِك، َوال 
َنبِيِّ  َنبِيَِّك  اَِلْيَك إاِّل َعواِرُف َرمْحَتَِك، َوَشفاَعُة  يل َذريَعٌة 
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ِة، َفاْجَعْلُهام يل َسَببًا اِل َنْيِل  ِة ِمَن الُغمَّ ِة، َوُمنِْقِذ األمَّ مْحَ الرَّ
ُها يل ُوْصَلًة اِل الَفْوِز بِِرْضوانَِك، َوَقْد  ْ ُغْفرانَِك، َوَصريِّ
َحلَّ َرجائي بَِحَرِم َكَرِمَك، َوَحطَّ َطَمعي بِِفناِء ُجوِدَك، 
ِمْن  َواْجَعْلني  َعَمل،  بِاخَلرْيِ  َواْختِْم  َاَمل،  فيَك  ْق  َفَحقِّ
ْم داَر  ْأَتُ ُبْحُبوَحَة جنَّتَِك، َوبوَّ َاْحَلْلَتُهْم  الَّذيَن  َصْفَوتَِك 
لِقائَِك،  َيْوَم  اَِلْيَك  بِالنََّظِر  َاْعُينَُهْم  َوَاْق��َرْرَت  َكراَمتَِك، 
َيِفُد  ال  ياَمْن  ِج��واِرَك،  يف  ْدِق  الصِّ َمناِزَل  َوَاْوَرْث��َت��ُه��ْم 
الوافُِدوَن َعىل َاْكَرَم ِمنُْه، َوال َيُِد القاِصُدوَن َاْرَحَم ِمنُْه، 
ياَخرْيَ َمْن َخال بِِه َوحيٌد، َويا َاْعَطَف َمْن َاوى اَِلْيِه َطريٌد، 
َاْعَلْقُت  َكَرِمَك  َوبَِذْيِل  َيدي،  َم��َدْدُت  َعْفِوَك  َسَعِة  اِل 
َكّفي، َفال ُتولِنِي احِلْرماَن، َوال ُتْبلِني بِاخَلْيَبِة َواخُلْساِن، 

ياَسميَع الّدعاِء ياَاْرَحَم الّرامِحنَي﴾.
�حلاِدية َع�ضَرة:

»ُمناجاة املُفتقريْن«
َوَحناُنَك،  ُلْطُفَك  إاِّل  ُه  ���رُبُ َيْ ال  َك��ْسي  ﴿اهِل��ي 
ال  َوَرْوَعتي  َواِْحساُنَك،  َعْطُفَك  إاِّل  الُيْغنيِه  َوَفْقري 
ُسْلطاُنَك،  إاِّل  ها  ُيِعزُّ ال  َوِذلَّتي  َاماُنَك،  إاّل  نُها  ُيَسكِّ



89

إاِّل  ها  َيُسدُّ ال  َوَخلَّتي  َفْضُلَك،  إاِّل  ُغنيها  ُيَبلِّ ال  َوُاْمنِيَّتي 
ُجُه  ُيَفرِّ ال  َوَكْرب  َك،  َغرْيُ َيْقضيها  ال  َوحاَجتي  َطْوُلَك، 
َوُغلَّتي  َرأَفتَِك،  َغرْيُ  َيْكِشُفُه  ال  ي  َوُضّ َرمْحَتَِك،  ِسوى 
لِقاُؤَك،  إاِّل  ُيْطفيها  ال  َوَلْوَعتي  َوْصُلَك،  إاِّل  ُدها  ُيرَبِّ ال 
َوَقراري  َوْجِهَك،  اِل  النََّظُر  إالّ  ُه  َيُبلُّ ال  اَِلْيَك  َوَشْوقي 
ها إاِّل َرْوُحَك،  رُّ ُدوَن ُدُنّوي ِمنَْك، َوَل�ْهَفتي ال َيُردُّ ال َيقِّ
َوُسْقمي ال َيْشفيِه إاِّل طِبَُّك، َوَغّمي ال ُيزيُلُه إاِّل ُقْرُبَك، 
ؤُه إاِّل َصْفُحَك، َوَرْيُن َقْلبي ال َيُْلوُه إاِّل  َوُجْرحي ال ُيرْبِ
َعْفُوَك، َوَوْسواُس َصْدري ال ُيزُيُه إاِّل َاْمُرَك، َفيا ُمنَْتهى 
َطلَِبِة  َاْقىص  َويا  الّسائِلنَي،  ُسْؤِل  غاَيَة  َويا  اآلِملنَي،  َاَمِل 
الّصاحِلنَي،  َويِلَّ  َويا  الّراِغبنَي،  َرْغَبِة  َاْعىل  َويا  الّطالِبنَي، 
َويا َاماَن اخلائِفنَي، َويا ُميَب َدْعَوِة امُلْضَطّريَن، َويا ُذْخَر 
َويا  امُلْسَتغيثنَي،  ِغياَث  َويا  البائِسنَي،  َكنَْز  َويا  امُلْعِدمنَي، 
االْكَرمنَي،  َاكَرَم  َويا  َوامَلساكنَي،  الُفَقراِء  َحوائِِج  قايِضَ 
َواَِلْيَك  َوُس��ؤايل،  عي  َتَضُّ َل��َك  ال��ّرامِح��نَي،  َاْرَح��َم  َوي��ا 
عي َواْبتِهايل، َاْسَاُلَك َاْن ُتنيَلني ِمْن َرْوِح ِرْضوانَِك،  َتَضُّ
واِقٌف،  َكَرِمَك  بِباِب  َاَنا  َوها  اْمتِنانَِك،  نَِعَم  َعَلَّ  َوُتديَم 
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ُمْعَتِصٌم،  ديِد  الشَّ َوبَِحْبلَِك  ٌض،  ُمَتَعرِّ َك  بِرِّ َولِنََفحاِت 
ليَل  الذَّ َعْبَدَك  اِْرَحْم  اهِلي  ٌك،  ُمَتَمسِّ الُوْثقى  َوبُِعْرَوتَِك 
بَِطْولَِك  َعَلْيِه  َواْمنُْن  الَقليِل،  َوالَعَمِل  الَكليِل  اّللِساِن  َذا 
ياَجيُل  ياَكريُم  الظَّليِل،  ظِلَِّك  َت  َتْ َواْكنُْفُه  اجَلزيِل، 

ياَاْرَحَم الّرامِحنَي﴾.
�لثّانَية َع�ضرة:

»ُمناجاة العارفني«
َيليُق  َكام  َثنائَِك  ُبُلوِغ  َعْن  األْلُسُن  ِت  َقُصَ ﴿اهِلي 
َجالَِك،  ُكنِْه  اِْدراِك  َعْن  الُعُقوُل  َوَعَجَزِت  بَِجاللَِك، 
َوْجِهَك،  ُسُبحاِت  اِل  النََّظِر  ُدوَن  األْبصاُر  ِت  َواْنَحَسَ
َعْن  بِالَعْجِز  إاِّل  َمْعِرَفتَِك  اِل  َطريقًا  لِْلَخْلِق  َعْل  َتْ َومَلْ 
َاْشجاُر  َخْت  َتَرسَّ الَّذيَن  ِمَن  َفاْجَعْلنا  اهِلي  َمْعِرَفتَِك، 
َلْوَعُة  َوَاَخ��َذْت  ُص��ُدوِرِه��ْم،  َحدائِِق  يف  اَِلْيَك  ْوِق  الشَّ
َمَبَّتَِك بَِمجاِمِع ُقُلوِبِْم، َفُهْم اِل َاْوكاِر األْفكاِر َيْأُووَن، 
ِحياِض  َوِمْن  َيْرَتُعوَن،  َوامُلكاَشَفِة  الُقْرِب  ِرياِض  َويف 
امُلصافاِت  َوَشايِ��َع  َيْكَرُعوَن،  امُلالَطَفِة  بَِكْاِس  املَحبَِّة 
َواْنَجَلْت  َاْبصاِرِهْم،  َعْن  الِغطاُء  ُكِشَف  َقْد  َي��ِرُدوَن، 
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ُة  ْيِب َعْن َعقائِِدِهْم َوَضامئِِرِهْم، َواْنَتَفْت ُماجَلَ ُظْلَمُة الرَّ
بَِتْحقيِق  َحْت  َواْنَشَ َوَسائِ��ِرِه��ْم،  ُقُلوِبِْم  َعْن  كِّ  الشَّ
هاَدِة  الزَّ يِف  عاَدِة  السَّ لَِسْبِق  َوَعَلْت  ُصُدوُرُهْم،  امَلْعِرَفِة 
يف  َوطاَب  ��ْم،  ُبُ ِشْ امُلعاَمَلِة  َمعنِي  يف  َوَع��ُذَب  ُمُهْم،  ِهَ
ْم،  ُبُ ِسْ املخاَفِة  َمْوطِِن  يف  َوَاِمَن  ُهْم،  ِسُّ األُْنِس  َمْلِِس 
نَْت  ُجوِع اِل َربِّ األْرباِب َاْنُفُسُهْم، َوَتَيقَّ َواْطَمأنَّْت بِالرُّ
َمُْبوِبِْم  اِل  بِالنََّظِر  ْت  َوَقرَّ َاْرواُحُهْم،  َوالَفالِح  بِالَفْوِز 
ؤوِل َوَنْيِل امَلْأُموِل َقراُرُهْم،  َاْعُينُُهْم، َواْسَتَقرَّ بِإْدراِك السُّ
َأَلذَّ  ما  اهِلي  ْم،  ِتاَرُتُ بِاآلِخَرِة  ْنيا  الدُّ َبْيِع  يف  َوَربَِحْت 
امَلسرَي  َاْحىَل  َوما  الُقُلوِب،  َعىَل  بِِذْكِرَك  اإلهْلاِم  َخواطَِر 
َطْعَم  َاْطَيَب  َوما  الُغُيوِب،  َمسالِِك  يف  بِاألْوهاِم  اَِلْيَك 
َطْرِدَك  ِمْن  َفَاِعْذنا  ُقْربَِك،  َب  ِشْ َاْع��َذَب  َوما  ُحبَِّك، 
َواِْبعاِدَك، َواْجَعْلنا ِمْن َاَخصِّ عاِرفيَك، َوَاْصَلِح ِعباِدَك، 
ياَجليُل،  ياَعظيُم  ُعّباِدَك،  َوَاْخَلِص  طائِعيَك،  َوَاْصَدِق 

تَِك َوَمنَِّك ياَاْرَحَم الّرامِحنَي﴾. ياَكريُم ياُمنيُل، بَِرمْحَ
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�لثّالَثة َع�ضرة:

»ُمناجاة الّذاكريَن«
ِمْن  ْهُتَك  َلنَزَّ َاْمِرَك  َقُبوِل  ِمْن  الواِجُب  َلْوالَ  ﴿اهِلي 
َوما  بَِقْدِرَك،  بَِقْدري ال  َلَك  ِذْكري  َانَّ  َعىل  اِّياَك  ِذْكري 
َعسى َاْن َيْبُلَغ ِمْقداري َحّتى ُاْجَعَل َمَالًّ لَِتْقديِسَك، َوِمْن 
َاْعَظِم النَِّعِم َعَلْينا َجَرياُن ِذْكِرَك َعىل أْلِسنَتِنا، َواِْذُنَك َلنا 
يِف  ِذْكَرَك  ْمنا  َفأهْلِ اهِلي  َوَتْسبيِحَك،  َوَتنْزيَِك  بُِدعائَِك 
َواإلْساِر،  َواإلْع��الِن  َوالنَّهاِر،  ْيِل  َواللَّ َوامَل��الِء  اخَلالِء 
، َواْسَتْعِمْلنا  ْكِر اخَلِفيِّ اِء، َوآنِْسنا بِالذِّ ّ اِء َوالضَّ ّ َويِف السَّ
 ، ، َوجاِزنا بِامليزاِن الَويِفِّ ْعِي امَلْريِضِّ ، َوالسَّ كِيِّ بِالَعَمِل الزَّ
َمْعِرَفتَِك ُجَِعِت  ُة، َوَعىل  اهِلي بَِك هاَمِت الُقُلوُب الواهِلَ
َوال  بِِذْكراَك،  إاِّل  الُقُلوُب  َتْطَمئِنُّ  َفال  امُلَتبايِنَُة،  الُعُقوُل 
َتْسُكُن النُُّفوُس إاِّل ِعنَْد ُرْؤياَك، َاْنَت امُلَسبَُّح يف ُكلِّ َمكان، 
َوامَلْدُعوُّ  َاوان،  ُكلِّ  َوامَلْوُجوُد يف  َزمان،  ُكلِّ  َوامَلْعُبوُد يف 
ُكلِّ  ِمْن  َوَاْسَتْغِفُرَك  َجنان،  ُكلِّ  َوامُلَعظَُّم يف  لِسان،  بُِكلِّ 
َوِمْن ُكلِّ  ُاْنِسَك،  بَِغرْيِ  َوِمْن ُكلِّ راَحة  ِذْكِرَك،  بَِغرْيِ  ة  َلذَّ
اهِلي  بَِغرْيِ طاَعتَِك،  ُشْغل  ُكلِّ  َوِمْن  ُقْربَِك،  بَِغرْيِ  ور  ُسُ
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اْذُكُروا اهللَ  اَمنُوا  الَّذيَن  ا  َ َايُّ َوَقْوُلَك احَلقُّ »يا  ُقْلَت  َاْنَت 
ِذْكرًا َكثريًا َوَسبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَاصياًل« َوُقْلَت َوَقْوُلَك احَلقُّ 
َاْن  َعَلْيِه  بِِذْكِرَك، َوَوَعْدَتنا  َفَاَمْرَتنا  َاْذُكْرُكْم«  »َفاْذُكُروين 
َتْذُكَرنا َتْشيفًا َلنا َوَتْفخياًم َواِْعظامًا، َوها َنْحُن ذاكُِروَك 
َويا  الّذاكِريَن  ياذاكَِر  َوَعْدَتنا،  ما  َلنا  َفَاْنِجْز  َاَمْرَتنا،  َكام 

َاْرَحَم الّرمِحنَي﴾.
رة: �لّر�ِبَعة َع�ضَ

مني« »ُمناجات املُعَت�صِ
العائِذيَن،  َمعاَذ  َوي��ا  الاّلئِذيَن،  ياَمالَذ  ﴿َاّللُهمَّ 
راِحَم  َويا  البائِسنَي،  عاِصَم  َويا  اهلالِكنَي،  ُمنِْجَي  َويا 
امُلْفَتِقريَن،  َوياَكنَْز  امُلْضَطّريَن،  ُميَب  َويا  امَلساكنِي، 
ناِصَ  َويا  امُلنَْقطِعنَي،  َمأَوى  َويا  امُلنَْكِسيَن،  جابَِر  َويا 
امَلْكُروبنَي،  ُمغيَث  َويا  اخلائِفنَي،  ُمرَي  َويا  امُلْسَتْضَعفنَي، 
تَِك َفبَِمْن َاُعوُذ، َواِْن  َاُعْذ بِِعزَّ َويا ِحْصَن الاّلجئنَي اِْن مَلْ 
اِل  ُنوُب  الذُّ اجَلَاْتنِي  َوَقْد  َاُل��وُذ،  َفبَِمْن  بُِقْدَرتَِك  َاُلْذ  مَلْ 
التََّشبُِّث بَِاْذياِل َعْفِوَك، َوَاْحَوَجْتنِي اخَلطايا اَِل اْستِْفتاِح 
بِِفناِء  اإلناَخِة  اَِل  اإلس��اَءُة  َوَدَعْتنِي  َصْفِحَك  َاْب��واِب 
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بُِعْرَوِة  ِك  الَّتَمسُّ َلْتنِي املخاَفُة ِمْن نِْقَمتَِك َعىَل  َك، َومَحَ ِعزِّ
َعْطِفَك، َوما َحقُّ َمِن اْعَتَصَم بَِحْبلَِك َاْن ُيَْذَل، َوال َيليُق 
لِنا ِمْن  َك َاْن ُيْسَلَم َاْو ُيَْمَل، اهِلي َفال ُتْ بَِمِن اْسَتجاَر بِِعزِّ
مِحاَيتَِك َوال ُتْعِرنا ِمْن ِرعاَيتَِك، َوُذْدنا َعْن َمواِرِد اهَلَلَكِة، 
تَِك  خاصَّ بَِاْهِل  َاْسَاُلَك  َوَلَك،  َكنَِفَك  َويف  بَِعْينَِك  َفاِّنا 
َعَلْينا  َعَل  َتْ َاْن  تَِك  َبِريَّ ِمْن  َوالّصاحِلنَي  َمالئَِكتَِك  ِمْن 
َوُتكِنُّنا  اآلفاِت،  ِمَن  نُِّبنا  َوُتَ اهَلَلكاِت،  ِمَن  ُتنْجينا  واِقَيًة 
َسكينَتَِك،  ِمْن  َعَلْينا  ُتنِْزَل  َوَاْن  امُلصيباِت،  َدواِهي  ِمْن 
اِل  ُتْؤِوَينا  َوَاْن  َمَبَّتَِك،  بِ��َاْن��واِر  ُوُجوَهنا   َ ُتَغيشِّ َوَاْن 
ِوَينا يف َاْكناِف ِعْصَمتَِك، بَِرأَفتَِك  َشديِد ُرْكنَِك، َوَاْن َتْ

تَِك ياَاْرَحَم الّرامِحنَي﴾. َوَرمْحَ
رة: ة َع�ضَ �خلام�ضَ

»ُمناجاة الّزاهدين«
َقْتنا  ﴿اهِلي َاْسَكنَْتنا دارًا َحَفَرْت َلنا ُحَفَر َمْكِرها، َوَعلَّ
بَِاْيِدي امَلنايا يف َحبائِِل َغْدِرها، َفاَِلْيَك َنْلَتِجيُء ِمْن َمكائِِد 
زينَتِها،  بَِزخاِرِف  اإلْغِتاِر  ِمَن  َنْعَتِصُم  َوبَِك  ُخَدِعها، 
بِاآلفاِت،  ُة  املْحُشوَّ ا،  ُحاّلهَلَ امُلْتلَِفُة  ا،  ُطاّلَبَ امُلْهلَِكُة  َا  َفاهِنَّ
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ِمنْها  ْمنا  َوَسلِّ فيها،  ْدنا  َفَزهِّ اهِلي  بِالنََّكباِت،  امَلْشُحوَنُة 
ُماَلَفتَِك،  َجالبيَب  َعنّا  َواْن��َزْع  َوِعْصَمتَِك،  بَِتْوفيِقَك 
َسَعِة  ِمْن  َمزيَدنا  َوَاْوفِْر  كِفاَيتَِك،  بُِحْسِن  ُاُموَرنا  َوَتَولَّ 
َوَاْغِرْس  َمواِهبَِك،  َفْيِض  ِمْن  ِصالتِنا  َوَاْجِْل  َرمْحَتَِك، 
َمْعِرَفتَِك،  َاْن��واَر  َلنا  َوَاْتِ��ْم  َمَبَّتَِك،  َاْشجاَر  َاْفئَِدتِنا  يف 
َيْوَم  َاْعُينَنا  َوَاْقِرْر  َمْغِفَرتَِك،  َة  َوَلذَّ َعْفِوَك،  َوَاِذْقنا َحالَوَة 
َكام  ُقُلوبِنا  ِمْن  ْنيا  الدُّ ُحبَّ  َوَاْخ��ِرْج  بُِرْؤَيتَِك،  لِقائَِك 
تَِك،  َفَعْلَت بِالّصاحِلنَي ِمْن َصْفَوتَِك، َواألْبراِر ِمْن خاصَّ

تَِك ياَاْرَحَم الّرامِحنَي َويا َاْكَرَم األْكَرمنَي﴾. بَِرمْحَ
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