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  املقدمة
 

     بسم اهللا الرمحن الرحيم      
احلمد هللا محدًا دائًام أبدًا، كام هو أهله ومستحقه، وكام ينبغي لكرم وجهه وعّز 

رضـني، جالله، وصلوات اهللا عىل سفرائه يف العاملني، وخلفائه يف الساموات واأل
 .حممٍد وأهل بيته الطيبني الطاهرين، صلوات اهللا عليهم أمجعني

فـيام يتعلـق بالـذكر وبعد، هذه جمموعة من املطالب املفيدة واملواضيع املهمة 
قد مجعتها من مضامني آيات الكتاب الكريم، وأحاديث السنّة والشكر والدعاء، 

بني يدي القـارئ الكـريم، الرشيفة، ومن أهم الكتب واملصادر املختلفة، أقدمها 
يًا أن تكون ذات فائدة جليلة للدنيا واآلخرة، ونظمتها عىل فـصول، لتكـون راج

كّل جمموعة من هذه الفوائد حتت عنوان الفصل املناسب هلـا، ليـسهل االطـالع 
 .عليها واالستفادة منها

ة وقد أهديت هذا العمل املتواضع إىل الساحة املقدسة لوّيل اهللا األعظم احلج
املنتظر، صلوات اهللا عليه، وعّجل اهللا تعاىل فرجه الرشيف، آمًال أن ينال رضـاه، 



 نفحات من الذكر والدعاء

)٦( 

وإىل والدّي وأوالدي الكرام، سائًال املوىل القدير أن جيعله ذخرًا يل وهلم يـوم ال 
 .ينفع فيه إّال العمل الصالح

ن وبعد االستعانة باهللا عّز وجل، وبمحّمد رسوله الكريم، وعرتته الغرر امليام
 :صلوات اهللا عليهم أمجعني أقول
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  يف الذكر:  األولالفصل
 ، وهو أعظم رشف لإلنسان، وإّن أعىل درجة يناهلا يفتعـاىلواملراد منه ذكر اهللا 

 .١العظيمستمرار عىل ذكر اهللا الدنيا واآلخرة إّنام تكون باال
م إىل نال أغواره وال ُينزف مـاؤه، وهـو ينقـسوهذا املوضوع بحر عميق، ال تُ 

، سـبحانهكالذكر اللساين، والذكر القلبـي، والتفكـر يف عظمـة اهللا : شعب خمتلفة
والتفكر بام ُيصلح اإلنسان ويزّكيه، والتفكـر يف كيفّيـة تنقيـة الـنفس مـن أدران 

ة من أنوارها، دافستها بالفضائل واالتالذنوب، وظلامت الرذائل، ويف كيفّية حتلي
مـن الـربزخ، وعرصـات القيامـة، واحلـساب والتفكر باملوت وما بعـد املـوت 

وامليزان، واجلنان والنريان، إىل غري ذلك من التفكـر الـذي يوصـل اإلنـسان إىل 
 . وخيلصه من الشقاء والتعاسة،السعادة

بديـة جماهـدة الـنفس نفسنا بأّمهّية هذا املوضوع، والوما عسانا إّال أن نذّكر أ
ع املنازل وعلّو الدرجات يف الـدنيا  برفيىضستمرار عليه، لتحلالتصاف به، واال

 يف بحـث الطريـق إىل ذكرت يف كتايب ملحـات يف أهـم العبـاداتواآلخرة، وقد 
 يف غري أوقـات تعاىلستمرار عىل ذكر اهللا حقيقة الصالة، الرابع منها هو االحتقيق 

                                                 
 . وبقّية كتب األخالق٣٦٢: ٣راجع كتاب جامع السعادات . ١
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الصالة، وما روي أن من عمر قلبه بدوام الذكر حسنت أفعاله يف الّرس واجلهـر، 
 ، وعىل توفري أسباب حقيقة الصالة األخرى، نعّود أنفسنا عىل دوام الذكرفإذا مل

 .مل حيصل لنا اخلشوع وحضور القلب يف صلواتنا
 من رشف املذكور، فكّلام كان املذكور أرشف كان ذكره إّن رشف الذكر ناشئ

أرشف، وكّلام كان املذكور أعظم كان ذكره أعظم، وهل هناك من هـو أهـل ِألَن 
 بـل ال حـّد وال هنايـة ؟عـّز اسـمهأعىل مراتب الرشف والعظمة غري اهللا يوصف ب

 رشف لإلنسان، وهذا ما يبّينه اإلمـام الـسّجاد تعاىللرشفه وعظمته، إذن ذكر اهللا 
يــا مــن ذكــره رشف >:  يف بعــض أدعيــة الــصحيفة املقّدســة بقولــهعليــه الــسالم

 . <...للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين 
 أذن هلـم ، ورمحتـه هلـملطفـه بعبـاده من سبحانه وتعاىلدرك بأّن اهللا وجيب أن ن

 عـىل عبـاده، عّزوجّل بذكره وشكره، وهذه ِمنّة عظيمة ونعمة جسيمة يمن هبا اهللا 
 .يأمرهم بذكره لينالوا الدرجات العالية واملنازل الرفيعة يف القرب منه

 ،إهلـي>: رشيفة يقـول يف أحد أدعيتـه الـعليه السالملذلك نرى إمامنا السجاد 
لوال الواجب من قبول أمرك لنّزهتك عن ذكري إّياك، عىل أّن ذكري لك بقدري 
ال بقدرك، وما عسى أن يبلغ مقداري حتى ُأجَعل حمًال لتقديسك، ومـن أعظـم 
. <النعم علينا جرياُن ذكرك عىل ألسنتنا، وإذُنك لنا بدعائك وتنزهيك وتسبيحك

قّرب املعّظم، فكيف بنا نحن املـأمومني املستـضعفني هذا قول اإلمام املعصوم امل
املساكني، وما عسى أن نقول، لكنّنا مأمورون بقراءة هذه األدعية تعّبـدًا وتّربكـًا 
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 .وإن مل نكن أهًال لذلك
ولكثرة فوائد الذكر عىل اإلنسان وفضله وردت التأكيدات من العـيل القـدير 

 واألئّمـة املعـصومني صـّىل اهللا عليـه وآلـه  وعىل لسان النبي الكريم،يف كتابه العزيز
 .  عىل مواصلة الذكر إىل عبادهعليهم السالم

َثيراً {: تعـاىلقوله : فمن اآليات الكريمة َ ذِكْراً ك َي هَا ال ذينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اهللا   *يا أ
 َ الـذكر  مـن عليهـا الـسالم، وقد روي أّن تـسبيح الزهـراء ١}أَصيالوَسَب حُوهُ بُكْرًَة و

، فإّنه من أهّم مصاديق الـذكر الكثـري ٢عليه الـسالمكام عن اإلمام الصادق ، الكثري
أّنه يعادل من صّىل ألف ركعـة يف كـّل و ،الذي ورد يف اإلتيان به بعد كّل فريضة

ِ {: تعاىلوقوله . يوم ُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَال أَوْالدُكُمْ عَنْ ذ َي هَا ال ذينَ آمَنُوا ال ت ِ يا أ كْـرِ اهللا 
َأُول َِك هُمُ الْخاسِرُون  .٣} وَمَنْ يَفْعَلْ ذلَِك ف

ذكر اهللا سجّية >: عليه السالمما روي عن أمرياملؤمنني : ومن الروايات الرشيفة
 .٤< وشيمة كّل مؤمن،كّل حمسن

أكثروا ذكر اهللا ما استطعتم يف كـّل >: عليه السالموما روي عن اإلمام الصادق 
 .٥< الليل والنهار، فإّن اهللا أمر بكثرة الذكر لهساعة من ساعات

                                                 
 .٤٢ و ٤١سورة األحزاب، اآلية . ١
 .٢٨٦: ٤عن نوادر الراوندي . ٢
 .٩سورة املنافقون، اآلية  .٣
 .٥١٧٣غرر احلكم رقم . ٤
 .٢١٥: ٧٨بحار األنوار . ٥
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وكـن >:  عند الوفاةعليهام الـسالموما روي يف وصّية أمرياملؤمنني لولده احلسن 
 .١<هللا ذاكرًا عىل كّل حال

َمن ُشِغَل بذكري عـن >: ّن اهللا يقولأ عليه السالموما روي عن اإلمام الصادق 
 .٢<مسألتي أعطيته أفضل ما ُأعطي من سألني

مـن ذكـرين ّرسًا ذكرتـه >: تعاىل قال اهللا عليه السالموما روي عن اإلمام الرضا 
 .٣<عالنية

أنا مع عبدي مـا ذكـرين >: عّزوجّل  قال اهللا صّىل اهللا عليه وآلهوما روي عن النبي 
 .٤<وحتّركت شفتاه

ّيـام عبـد اّطلعـُت أ:  قالتعاىلإّن اهللا >: وما روي يف بعض األحاديث القدسّية
 وكنـت جليـسه ، توّليُت سياسته، الغالب عليه التمّسك بذكريرأيتىل قلبه فع
، منزلة ما أعظمها، ورشف ما أعاله، إذا كان اهللا تعاىل جليـسه ٥<أنيسهحمادثه وو

 .وأنيسه
 .إىل غري ذلك من الروايات الكثرية يف مدح الذكر والذاكرين وجمالس الذكر

أّنه يساعد عىل تصفية النفس وتطهريها مـن  تعاىلومن الفوائد املهّمة لذكر اهللا 
ــة ــصفات الذميم ــامت ال ــذنوب وظل ــد إىل اال،أدران ال ــؤّدي بالعب ســتقامة  وي

                                                 
 .٨: ٨أمايل الشيخ الطويس قدس رسه . ١
 . باب االشتغال بالذكر١ ح ٥٠١: ٢الكايف . ٢
 . باب ذكر اهللا يف الرس١ ح ٥٠١: ٢الكايف . ٣
 .٦٨: ٤رشح هنج البالغة للبحراين . ٤
 .٢٣٥: عّدة الداعي. ٥
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ِ أَال {: تعاىلويدّل عىل ذلك قوله . نانئطمواال ُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اهللا  َتَطْمَ ِن  ق ال ذينَ آمَنُوا و
ِ تَطْمَ ِن  الْقُلُوب  .١} بِذِكْرِ اهللا 

، كام يف كّل عبادة، ظاهر وحقيقة، واملطلوب من العبد اإلتيان تعـاىلاهللا ولذكر 
كتاب ملحـات يف أهـم  يف بحث آداب الصالة يف تم ذكر ذلكبحقيقة الذكر، كام 

، وحقيقة الذكر هلا رشائط وأركان ينبغي توفرها عند كّل ذكر، ليحصل العبادات
 .الذاكر عىل الفوائد العظيمة واآلثار اجلسيمة منه

وهذه األركان والرشائط هي ضبط ألفاظ الذكر اللساين، واحلضور القلبـي، 
ه باخلضوع لوالتوجه إىل معاين الذكر وتفهمها، واإلخالص، والصدق، وإذا أكم

 بـام يناسـب ،نكسار والتـّرضع واال،وف واهليبة، واحلياء والرقةواخلشوع، واخل
وَاذْكُرْ رَب َك {:  بقولهسبحانه وتعـاىل فنور عىل نور، كام أراد اهللا ،عظمة اهللا وجربوته

ِالْغُـدُو  وَاْآلصـالِ وَال تَكُـنْ مِـنَ  يف عًا وَخيفًَة وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ب  نَفْسَِك تَضَر 
ِلين ع إليه والرغبة فيه والتقـرب إليـه، امليلففي الترضع معنى . ٢} الْغاف  إىل املترضَّ

 والرهبة منه، ومقتىض ذلك أن يكون بحركٍة تعاىلاهللا تقاء من ويف اخليفة معنى اال
عد عنه ملهابتـه، لـذلك ت منه حلّبه له، ويبأحدًا وهيابه، فيدنوداخلّية، كالذي حيب 

عًا وَخيفَةً  وَاذْكُرْ رَب َك يف {: سبحانهقال  ، أي غري الذكر القويل املوزع  } نَفْسَِك تَضَر 
بالـصلوات وغريهـا، كـام جـاء يف تفـسري عىل آنات الزمان يف الغدو واآلصـال 

 .امليزان
                                                 

 .٢٨رة الرعد، اآلية سو. ١
 .٢٠٥سورة األعراف، اآلية . ٢
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فإذا ذكر العبد رّبه هبذا النوع من الذكر فسيحىض باحلـضوة اإلهلّيـة العظيمـة 
وهي ذكر اهللا له، وهذا رشف عظيم ومنزلة عالية أن يكون العبد مذكورًا من قبل 

 ممّـا تعـاىل، ومعنى ذلك أن يكون العبد ذا قيمـة ومنزلـة عنـد اهللا سبحانه وتعاىلاهللا 
 له، وعنايته به، وتأييده وتـسديده، وقـد وعـد  به، ورعايتهتعاىليوجب اهتامم اهللا 

 أَذْكُـرْكُمْ وَ  فَـاذْكُرُو  {: تعـاىل بذلك وإّنه ال خيلف امليعاد، حيث قال سبحانهاهللا 
 . ١}   وَال تَكْفُرُون اشْكُرُوا لي

عظم بكثري من ذكر العبد لرّبه،  للعبد أتعاىلومن املعلوم والواضح أّن ذكر اهللا 
ْبَر{: تعاىلبل ال قياس بينهام، قال اهللا  ِ أَك َلَذِكْرُ اهللا  الةَ إِن  {وقبلهـا } و َقِـمِ الـص  َأ و

َنْهى الةَ ت َالْمُنْكَر الص  وإّنام خّص الصالة من بني أنواع الذكر ألّهنا . ٢} عَنِ الْفَحْشاءِ و
 . وأّهنا أعظم أنواع الذكر،ذكر كّلها

مـن >:  فيام روي عنهعليه السالمالصادق اإلمام وإىل حقيقة الذكر يشري موالنا 
 ومـن كـان غـافًال عنـه فهـو عـاص، ، عىل احلقيقة فهو مطيـعتعاىلكان ذاكرًا هللا 

 ،والطاعة عالمة اهلداية، واملعصية عالمة الضاللة، وأصلها من الـذكر والغفلـة
  ورىض، بإشارة القلب، وموافقة العقـل إّال ه ال حتّرك،فاجعل قلبك قبلًة للسانك

 .٣<الخ احلديث الرشيف...  عاملٌ بّرسك وجهرك تعاىلفإّن اهللا . اإليامن
َ {: تعـاىل الذكر الذي يريده من العبد بقولـه تعاىلوقد وصف اهللا  فَـاذْكُرُوا اهللا 

                                                 
 .١٥٢سورة البقرة، اآلية . ١
 .٤٥سورة العنكبوت، اآلية . ٢
 .يف الذكر: مصباح الرشيعة، الباب الرابع والعرشون. ٣
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ِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَد  ذِكْرا  . ١}كَذِكْر
 أيـضًا أّن الـذي يعـّود نفـسه عـىل ذكـر اهللا تعاىلهللا ومن الفوائد املهّمة لذكر ا

بصورة مستمّرة سيّتعظ برسعة بآيات اهللا الكثرية، بـسبب صـفاء الـنفس ورّقـة 
 سبحانهالقلب املتسببة عن دوام الذكر، فستؤثر فيه اآليات الكونّية التي وّفرها اهللا 

 العبـاد، فهـؤالء  عـىلتعـاىل وهـي أعظـم نعمـه ،لعباده ليّتعظوا هبا، ويعتربوا هبا
 ويـشكرون اهللا كثـريًا عليهـا، ، يتفّكرون دائًام يف هذه اآليـات والـنعمونالذاكر

 .ويزداد ذكرهم له سبحانه
 عباده هبا ويرشـدهم إليهـا يف قرآنـه احلكـيم سبحانههذه اآليات التي ينّبه اهللا 

َاْألَرِْض وَاخْتِالفِ الل   إِن  يف{: حيث يقول ماواِت و َالن هارِ َآلياٍت ِألُولِـي  خَلْقِ الس  يْلِ و
ْباِب  َل َلى  * اْأل َقُعُوداً وَع ِياماً و َ ق َتَفَك رُونَ يف ال ذينَ يَذْكُرُونَ اهللا  ماواِت   جُنُوبِهِمْ وَي  خَلْقِ الس 

ار َاْألَرِْض رَب نا ما خَلَقَْت هذا باطِالً سُبْحانََك فَقِنا عَذاَب النـ  وقـد تكـّررت . ٢}و
ر اهللا القرآنية اآليات  بآياته ونعمه لكي يتوّجهـوا إليـه فيها  عباده سبحانهالتي ُيذكِّ

 .٣ نعمهويشكروا
ومن فوائد دوام الذكر اإلنابة إىل اهللا والتوّجه إليه واإلخـالص لـه، فهـؤالء 

 وهـم ، دائًام هم أولو األلباب كام تقّدم يف اآلية السابقةعّزوجّل الذين يذكرون اهللا 
 ،تعــاىلوا عقــوهلم يف التفكــري بآيــات اهللا، وهــم املنيبــون إىل اهللا الــذين اســتعمل

                                                 
  .٢٠٠سورة البقرة، اآلية . ١

 .١٩١ و ١٩٠سورة آل عمران، اآلية . ٢
 .١٣ و ١٢رة اجلاثية آية ، وسو٣٤ ـ ٣٢راجع سورة إبراهيم اآليات . ٣
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)١٤( 

لُ لَكُمْ {: قال اهللا تعاىل. التاركون للدنيا وراء ظهورهم ُنَز  هُوَ ال ذي يُريكُمْ آياتِهِ وَ ي
ُنيب َتَذَك رُ إِال  مَنْ ي ماءِ رِزْقًا وَما ي فبهذه اآليات وغريها يمدح اهللا الذين . ١} مِنَ الس 

 وجيتبيهم وهيـدهيم الطريـق ،تفّكرون يف تلك اآليات وينيبون إليه، وُيقّرهبم إليهي
 كام وعد يف آيات متعّددة يف كتابـه وإّنـه ، ويمهده هلم ويسّهله عليهم،املؤّدي إليه

َبي{: تعـاىلفقال . ال خيلف امليعاد ُ يَجْت ُنيب اهللا  َيْهِ مَنْ ي ِل َيْهِ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدي إ ِل  ،٢}  إ
ْبُشْرى{: تعاىلقال و ِ لَهُمُ ال ِلَى اهللا  َنابُوا إ َأ اغُوَت أَنْ يَعْبُدُوها و َبُوا الط  َن َال ذينَ اجْت رْ  و َبَـش   ف

َأُول ِكَ هُمْ أُولُو  *عِبادِ  ُ و َت بِعُونَ أَحْسَنَهُ أُول َِك ال ذينَ هَداهُمُ اهللا  َي ال ذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ ف
ْباب َل  .٣} اْأل
 هو من أعظم الصفات وأعالها أّنه من صـفات تعاىلممّا يدّل عىل أّن ذكر اهللا و

، ومن صـفات األوليـاء واملقـّربني، كـّل عليهم السالماألنبياء واألئّمة املعصومني 
هؤالء ال يمّلون مـن ذكـر اهللا وتـسبيحه وحتميـده وتقديـسه وهتليلـه وتكبـريه، 

 دائًام أن يوّفقهم إىل ذكـره تعاىلون إىل اهللا بقلوهبم وألسنتهم وجوارحهم، ويتوّسل
 .بام يليق بشأنه، وكام ينبغي لكرم وجهه وعّز جالله

فهذا أمرياملؤمنني وسيد املوحدين وإمام املّتقني، وسيد الذاكرين والـشاكرين 
ناجـاة الـشعبانّية الـشهرية امليف فـيام روي عنـه  تعاىل، يدعو اهللا عليه الصالة والسالم

 فلـك ،إهلي>: ، ويف مكان آخر فيها يقول<هلمني َوَهلًا بذكرك إىل ذكرك وأ،إهلي>
أسأل، وإليك أبتهل وأرغـب، وأسـألك أن تـصّيل عـىل حممـد وآل حممـد، وأن 

                                                 
 .١٣سورة غافر، اآلية . ١
  .١٣سورة الشورى، اآلية . ٢

 .١٨ و ١٧سورة الزمر، اآلية . ٣



 يف الذكر: األولالفصل 

)١٥( 

 .<جتعلني ممن ُيديم ذكرك، وال ينقض عهدك، وال يغُفُل عن شكرك
فـيام   يـدعو اهللاعليه السالموهذا إمامنا وسّيدنا زين العابدين وسّيد الساجدين 

 واإلعالن ، والليل والنهار،إهلي فأهلمنا ذكرك يف اخلالء واملالء>: بقولهروي عنه 
 .١<إىل آخر دعائه... ذكرك اخلفّي ب وآنسنا ، ويف الّرساء والّرضاء،واإلرسار

ستمرار عليـه ال حيـصل للعبـد يف بدايـة  واالتعاىلواجلدير بالذكر أّن ذكر اهللا 
 فيسهل حينئـٍذ ،نفس واملجاهدة حتى يصبح ذلك عادةاألمر إّال بالضغط عىل ال

 .ستمرار عليهاال
ر يف  هـو معرفـة اهللا وحمّبتـه، والتفكـتعـاىلوممّا يساعد كثريًا عىل دوام ذكر اهللا 

عظمته، وهذه األمور مرتابطة بعضها مع بعض يكّمل بعضها بعضًا، لكي نعـّود 
ُنشغل قلوبنا إّال بام يقّربنـا  حتى ال ،أنفسنا عىل استمرار الذكر، وحتصيل حقيقته

ــسّبحني تعــاىلإىل اهللا  ــذاكرين وامل ــده مــن ال ــسّجلنا عن ــضينا وي ــا ويرت ، فيجتبين
 .صلوات اهللا عليهم أمجعني بحّق حممد وآله الطاهرين ،واملقّدسني والشاكرين

 و ١٨٨: ١ األخبـار كاين يف آللـئريوأختم حديثي يف الذكر بام أورده التوسـ
 بعد ذكر اآليات التي تـأمر بـدوام الـذكر ومتـدح ،ة الذكر يف فضل مداوم١٨٩

ألّن القلب إذا أرشق فيه ذكـر اهللا حـصل فيـه النـور والـضوء >: الذاكرين يقول
يْطانِ {: تعـاىل لقوله ،واإلرشاق واجلالء هُمْ طا ٌِف مِـنَ الـش  ْا إِذا مَس  إِن  ال ذينَ ات قَو

َإِذا هُمْ مُبِْصرُون  أّن جالء القلب حيصل بالذكر، ولقـول تعـاىلفأخرب . <٢} تَذَك رُوا ف
                                                 

 .١٥١: ٩١بحار األنوار . ١
 .٢٠٣سورة األعراف، اآلية . ٢
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)١٦( 

سمع به بعد الـوقرة، ويبـرص  ي،بوإّن الذكر جالء القل>: عليه السالمأمرياملؤمنني 
يـصدأ >: عليه الـسالم، ولقول أيب عبد اهللا ١<به بعد الغشوة، وينقاد به بعد املعاندة

 يف وصـّيته أليب  اهللا عليه وآلـهصّىل ولقوله . ٢<ء اهللا انجىل عنهآالالقلب فإذا ذّكرته ب
 .٣<نّبه بالذكر قلبك>: ذر

 وذكر غـريه ظلمـة، ألّن الوجـود ،وملا قاله بعض األعالم من أّن ذكر اهللا نور
نور والعدم ظلمة، فاحلّق هو النور، وما سواه منبـع الظلمـة، فالقلـب إذا أرشق 

ىل اخللـق فقـد فيه الذكر فقد حصل فيه النـور والـضوء واإلرشاق، وإذا توّجـه إ
حصل فيه الظلمة، ومهام أعرض عـن احلـق وأقبـل عـىل اخللـق فقـد حـصلت 

ْبَهُ عَنْ {: تعاىل فاإلعراض عن احلق هو املراد بقوله... الظلمة َل ْنا ق وَال تُطِعْ مَنْ أَغْفَل
َات بَعَ هَواه ِنا و فَوَيْـٌل {: تعـاىل  بسبب سواد قلبه بالغفلة عن ذكرنا، وبقولـه،٤} ذِكْر

 ْ ِل ِ أُول َِك يفل ُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اهللا   .٥}  ضَالٍل مُبين قاسِيَةِ ق
  .واحلمد هللا رب العاملني

                                                 
 .٢٢٢اخلطبة : هنج البالغة. ١
 .٣٩٣: ١٠جممع البيان . ٢
 .٤٣٧): جمموعة ورام(تنبيه اخلواطر . ٣
 .٢٨كهف، اآليةسورة ال. ٤
 .٢٢سورة الزمر، اآلية . ٥



)١٧( 

 
 
 

  يف الشكر:  الثاينلفصلا
  عىل نعامئهسبحانه وتعاىلواملراد منه شكر اهللا 

تقّدم يف بحث الذكر أّن الشكر هو أحد أفراد الـذكر، بـل مـن أهـّم أفـراده، 
من الواجبات العقلّية والنقلّية، فقد أمجع العقالء عىل أّن شكر  عّزوجـّل وشكر اهللا 

 .املنعم واجب
أّول مـا >: عليه السالمومن الروايات الداّلة عىل ذلك ما روي عن أمرياملؤمنني 

 .١< شكر أياديه وابتغاء مراضيهسبحانهجيب عليكم هللا 
 لكـان جيـب أن ال  عىل معصيتهسبحانهلو مل يتوّعد اهللا >: عليه السالموروي عنه 

 .٢<ُيعىص شكرًا لنعمه
يف كّل َنَفس من أنفاسـك شـكٌر الزم >: عليه السالمالصادق اإلمام وروي عن 

 .٣<لك بل ألف وأكثر
ومن املعلوم أّن النعمة كّلام كانت أكرب، وأّن النعم كلّام كانت أكثر، فيجب إن 

لكن أّنى لـه بـذلك ة النعمة وكثرة عدد النعم، وميكون شكر العبد بام يقابل عظ
                                                 

 .٣٣٨٩ ح ١٨١: غرر احلكم. ١
 .١٩١: ١٩رشح هنج البالغة البن أيب احلديد . ٢
 .٤٦: ٧١بحار األنوار . ٣
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)١٨( 

َ {: تعاىلوإّن النعم ال ُتعد وال حتىص، كام قال  وا نِعْم َ وَإِنْ تَعُد  ِ ال تُحْصُوهاة  .١} اهللا 
ويف تفــسري الــصايف أي ال تعــّدوها وال تطيقــوا حــرص أنواعهــا فــضًال عــن 

شكرها كلها، وذلـك ألن اإلنـسان يف بال تقوموا : أفرادها، وقيل يف تفسريها أي
نظر بعينه نظرات ال حتىص، ويسمع بأذنـه حروفـًا ال حتـىص، ويـتكلم آن واحد ي

بلسانه كلامت ال حتىص، وتسكن منه عروق ال يعلم عددها، وتتحرك منه عروق 
ال يعلم عددها، ويتنفس بأنفاس ال حتىص، كذلك تتحـرك جوارحـه بحركـات 

ي للعبد فينبغ. كثرية، فهذا يف اآلن الواحد، فكيف يف يومه، وسنته، وطول عمره
، وأن يعرتف بعجزه عنه، فإنـه تعـاىل نفسه العجز عن أداء حق شكره منأن يعلم 

 .منتهى الشكر، وحق الشكر
عليـه   إىل موسـىتعـاىل اهللا أّنـه أوحـى>: عليـه الـسالمالصادق اإلمام روي عن 

 كيـف أشـكرك حـّق ،يـا رّب : فقـال.  اشـكرين حـّق شـكري،يا موسى: السالم
ـ أي فيستحّق اهللا < !كر به إّال وأنت أنعمت به عّيل؟ وليس من شكٍر أش،شكرك

 شكرتني حّق شكري حني علمـت أّن ذلـك ،يا موسى: فقال>منه شكرًا عليه ـ 
 .٢<منّي

يل بتحصيل فكيف ... >:  يف مناجاته لرّبهعليه السالموروي عن اإلمام السجاد 
 لـذلك لك احلمد وجب عـيلّ : الشكر وشكري إياك يفتقر إىل شكر، فكلام قلت

                                                 
 .١٨، وسورة النحل، اآلية ٣٤سورة إبراهيم، اآلية . ١
 .٣٥١: ١٣بحار األنوار . ٢
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)١٩( 

 .١<أن أقول لك احلمد
وا{:  أنه قرأ هذه اآليةعليه السالموروي عنه  سبحان من «: فقال} ...َوإِْن َتُعدُّ

مل جيعل يف أحد من معرفة نعمه إّال املعرفة بالتقصري عن معرفتها، كام مل جيعـل يف 
  معرفـة العـارفنيتعاىل معرفة إدراكه أكثر من العلم أنه ال يدرك، فشكره منأحد 

 .٢»احلديث... بالتقصري عن معرفة شكره، فجعل معرفتهم بالتقصري شكراً 
 وجـب عليـه شـكر سـبحانهمن شكر اهللا >: عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 

 .٣<ثاٍن، إذ وّفقه لشكره، وهو شكر الشكر
متـام الـشكر اعـرتاف لـسان الـّرس «: عليـه الـسالم عن اإلمام الصادق يورو

لعجز عن بلوغ أدنى شكره، ألن التوفيق للـشكر نعمـة حادثـة  باتعاىلخاضعًا هللا 
 .٤»احلديث... جيب الشكر عليها

 عّزوجـّل فكّلام اجتهد اإلنسان يف بيان شكره وأطنب فال يؤّدي شـكر نَِعـم اهللا 
 .حّق شكره، بل وال شكر نعمة واحدة

 يعبد أّن عابدًا كان يف األعصار السابقة>: عليه السالمالصادق اإلمام روي عن 
اهللا يف كهف جبل صائًام هناره قائًام ليله، وكان قد أنبت اهللا له باب ذلك الكهـف 
شجرة رّمان، فكان يأكل منها كّل ليلة رّمانة واحدة، ويّدخر منهـا لـشأنه، فبقـي 

                                                 
 .١٤٦: ٩٤بحار األنوار . ١
  .٨٩: ٣تفسري الصايف . ٢
 .٦١٣٣ ح ٢٧٨: غرر احلكم. ٣
  .٥٢: ٧١بحاراألنوار . ٤



 نفحات من الذكر والدعاء

)٢٠( 

يعبد اهللا مخسامئة عام تقريبًا، فإذا كان يوم القيامة أمر اهللا بإحـضار ذلـك العابـد، 
يا : إّين قد عفوت عنه فأدخلوه اجلنّة بفضيل، فيقول العابد: ةفيقول ملالئكة الرمح

أراد : فيقول اهللا سبحانه.  إّين قد عبدتك كثريًا وأريد أن أدخل اجلنّة بعباديت،رّب 
ــ أي ضـعوا . < زنوا عبادته مع ما أنعمت عليه يف الدنيا،منّا العدل، يا مالئكتي

م اهللا هبـا عليـه يف الكّفـة األخـرى ـ عبادته كّلها يف كّفة، وضعوا النعم التي أنعـ
ـ <  فتوضع أعامله كّلها يف كّفة من امليزان، وتوضع رّمانة واحدة من ذلك الرّمان>

فرتجح الرّمانة الواحدة عىل كـّل ذلـك العمـل، فيبقـي >أي يف الكّفة األخرى ـ 
 .١<فيدخله اجلنّة.  ألتمس منك الفضل،يا رّب : العابد متحّريًا، فيقول

 . فرجحتية أّن النعمة التي وضعت يف الكّفة األخرى هي نعمة العنيويف روا
 :٢حقيقة الشكر وأركانه

و عرفـان الشكر ه: الشكر هو مقابلة النعمة بالقول والفعل والنّية، وقال آخر
، والعمل بموجب الفرح بإضامر اخلري، والتحميـد ا هبالنعمة من املنعم، والفرح

 :ةوله أركان ثالث. عتهللمنعم، واستعامل النعمة يف طا
 املـنعم بـصفاته الالئقـة بـه، ويعـرف أّن مجيـع الـنعم بأن يعرف: ـ املعرفة١

، وأّنـه املـنعم احلقيقـّي، وأّن سـبحانهظاهرها وباطنهـا، جلّيهـا وخفّيهـا مـن اهللا 
فإذا حصل ذلك حـصل أحـد .  ومسّخرات ألمره،الوسائط كّلها منقادة حلكمه

                                                 
 .٣٠ و ٢٩: ٢آللئ األخبار . ١
، مـع االختـصار والتـرصف ٢٢: ٧١ فام بعدها، وبحار األنوار ٢٣٣: ٣راجع جامع السعادات . ٢

 .غري املخل لإليضاح
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)٢١( 

، وهو الشكر القلبيأركان الشكر، بل هو ُيعّد ش اإلمـام  فقـد روي عـن. كرًا مستقال 
 .١<من أنعم اهللا عليه بنعمة فعرفها بقلبه فقد أّدى شكرها>: عليه السالمالصادق 
م عليـه، وهـي اخلـضوع والتواضـع والـرسور ـ احلال التي تظهر عىل املنعَ ٢

ىل التقّرب إليه، نة عي، ومقوية لطاعته، ومعتعاىلّهنا هدّية من اهللا إبالنعم من حيث 
 ، عليهـا ومعـني،وعالمة ذلك أن ال يفرح من الدنيا إّال بام هـو مزرعـة لآلخـرة

وموجب للقرب من اهللا عّزوجّل، وحيزن بكّل نعمة تلهيه عـن ذكـر اهللا وتبعـده 
 .عنه
ـ العمل الذي هو ثمرة تلك احلـال، ألّن الـرسور بالنعمـة بـاملعنى املتقـّدم ٣

وبعبارة أخرى هـو القيـام بـام . ب للقرب من املنِعميوجب النشاط للعمل املوج
 .هو مقصود املنِعم وحمبوبه، وهذا العمل يتعّلق بالقلب واللسان واجلوارح

 وحتميـده ومتجيـده، والتفكـر يف تعـاىلفالقصد إىل تعظيمـه : أّما عمل القلب
 .صنائعه وآثار لطفه، وقصد اخلري والعزم عىل إيصاله جلميع اخللق

فإظهار الشكر هللا بام يدّل عليـه مـن التحميـد والتمجيـد : للسان الوأّما عم
ما أنعـم اهللا عـىل >: عليه السالمفقد روي عن اإلمام الصادق . والتسبيح والتهليل

 .٢<احلمد هللا إّال أّدى شكرها: عبد بنعمة صغرت أو كربت فقال
  عليـه أمـر إذا ورد صـّىل اهللا عليـه وآلـهكان رسـول اهللا >: عليه الـسالموروي عنه 
  :احلمــد هللا عــىل هــذه النعمــة، وإذا ورد عليــه أمــر يغــتّم بــه قــال: يــّرسه قــال

                                                 
 .١٥ ح٩٦: ٢الكايف . ١
 .٩٦: ٢الكايف . ٢
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)٢٢( 

 .١<احلمد هللا عىل كّل حال
إذا أصبحَت وأمسيَت فقـل عـرش >: وروي عن اإلمام الصادق عليه السالم

الّلهم ما َأصَبَحت يب من نعمة أو عافية يف دين أو دنيا فمنـك وحـدك ال : مّرات
د ولــك الــشكر هبــا عــيلَّ يــا رّب حتــى تــرىض وبعــد رشيــك لــك، لــك احلمــ

 . احلديث٢<...الرضا
ه وعبادتـه، وعـدم  يف طاعتـعّزوجـّل وأما عمل اجلـوارح فاسـتعامل نعـم اهللا 

 يف النظـر فـيام يقـرب امستعانة هبا عىل معصيته، فمثًال شكر العينـني اسـتعامهلاال
لعلـوم النافعـة، وعـدم قـراءة القـرآن واألدعيـة واك ،العبد إىل رّبه وإىل مرضاته

 يف ام وفيام يبعد العبد من اهللا، وشكر األذنني اسـتعامهلتعاىل فيام حّرم اهللا اماستعامهل
 وإىل مرضاته، كسامع القـرآن والروايـات والعلـوم عّزوجّل سامع ما يقرب إىل اهللا 

يبـة  كالغنـاء وسـامع الغ،تعـاىل فيام حّرم اهللا امالنافعة من املعّلمني، وعدم استعامهل
شـكر >: عليه السالمفقد روي عن أمرياملؤمنني . وغري ذلك، وهكذا بقّية اجلوارح

 .٣<مه عمله به وبذله ملستحّقهعل] نعمة[العامل عىل 
 .٤<شكر كّل نعمة الورع عن حمارم اهللا>: عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 

ــه  ــسالموروي عن ــه ال ــه>: علي ــو عن ــل العف ــدّوك فاجع ــىل ع ــدرت ع   إذا ق
                                                 

 .٣٣: ٧١بحار األنوار . ١
 .٢٣٦: ٣ات جامع السعاد. ٢
 .١٣٣ ح ٤٤: غرر احلكم. ٣
 .١٤٦: ٧٥مشكاة األنوار . ٤
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)٢٣( 

 .١<كرًا للقدرة عليهش
شكر املؤمن يظهر يف عمله، وشكر املنافق ال يتجاوز >: عليه الـسالموروي عنه 

 .٢<لسانه
 :ثمرات الشكر ونتائجه

 :للشكر ثمرات كثرية
يـدَن كُم{: تعـاىل هـولـلق ،عمـادة النـزيـ ١ ْتُمْ َألَز َ ِنْ شَـكَر ن ـ وروي عـ،٣} ل

 .٤<الشكر مل حيرم الزيادةمن ُأعطي >: عليه السالمأمرياملؤمنني 
استحّق املزيد قبل ـ أي بقلبه ـ من شكر النعم بجنانه >: عليه السالموروي عنه 

 .٥<أن يظهر عىل لسانه
ُ بِعَـذابِكُمْ إِنْ {: تعـاىل لقوله ،منع نزول العذاب عىل الشاكرينـ ٢ ما يَفْعَلُ اهللا 

ْتُم َآمَن ْتُمْ و ْناهُمْ بِسَحٍَر إِال  آلَ {: تعاىل وقوله ،٦} شَكَر ي نِعْمًَة مِنْ عِنْدِنا كَذلِكَ   * لُوٍط نَج 
 .٧}نَجْزي مَنْ شَكَر

                                                 
 .١١ احلكمة ٤٧٠: هنج البالغة. ١
 .١٠٥٠١ ح ٤٥٩: غرر احلكم. ٢
 .٧سورة إبراهيم، اآلية . ٣
 .١٣٥ حكمة ٤٩٤: هنج البالغة. ٤
 .٥٣: ٧١بحار األنوار . ٥
 .١٤٧سورة النساء، اآلية . ٦
 .٣٥ و ٣٤سورة القمر، اآلية . ٧
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)٢٤( 

اكِرين{: تعـاىل لقولهالثواب واجلزاء يف اآلخرة، ـ ٣  وقولـه ،١} وَسَنَجْزِي الـش 
اكِرين{: تعـاىل ُ الش  .  أي من يشكر نعمـة اإلسـالم بثبـاهتم عليـه،٢} وَسَيَجْزِي اهللا 

الطاعم الشاكر له من األجـر كـأجر الـصائم >: صّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن النبي 
املحتسب، واملعاىف الشاكر له من األجر كأجر املبتىل الصابر، واملعطى الشاكر لـه 

 .٣<من األجر كأجر املحروم القانع
ليقوم احلـّامدون، فيقـوم : ينادي مناٍد يوم القيامة>: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

الـذين : ب هلم لـواء فيـدخلون اجلنّـة، فقيـل مـن احلـّامدون؟ فقـالزمرة فينص
 .٤<يشكرون اهللا عىل كّل حال

الـشكر >: عليـه الـسالم ملا روي عن أمرياملـؤمنني ،األمان من الفتنة والنقمةـ ٤
 . ٥<عصمة من الفتنة

 .٦<شكر النعمة أمان من حلول النقمة>: عليه السالموروي عنه 
إّن >:  يقولعليه السالمعيل بن احلسني اإلمام  فقد روي عن ،عّزوجّل  حمّبة اهللاـ ٥

ـ أي كثري الشكر . ٧<احلديث... اهللا حيّب كّل قلٍب حزين، وحيّب كّل عبد شكور
                                                 

 .١٤٥سورة آل عمران، اآلية . ١
 .١٤٤سورة آل عمران، اآلية . ٢
 .٢٢: ٧١ عنه بحاراألنوار ٩٤: ٢الكايف . ٣
 .٢٣٩: ٣جامع السعادات . ٤
 .٣٦٥: ٧٨بحار األنوار . ٥
 .٦١٩٧ ح ٢٨٠: غرر احلكم. ٦
 .٢٥ ح ٣٨: ٧١ عنه بحار األنوار ٩٩: ٢الكايف . ٧
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)٢٥( 

 .يشكر هللا ويشكر للوسائط ـ 
شكر املنِعم يزيد >:  قالعليه السالم فقد روي عن أمرياملؤمنني ،زيادة الرزقـ ٦

 .١<يف الرزق
ثالثـة ال >: عليـه الـسالمالـصادق اإلمام  فقد روي عن ، الرضرالوقاية منـ ٧

ستغفار عند الذنب، والـشكر عنـد الدعاء عند الكربات، واال: ّن يشءيرضُّ معه
 .٢<النعمة
الصادق عليـه الـسالم قيـل اإلمام  فقد روي عن ،عّزوجّل  الكرامة عند اهللاـ ٨
 .٣<ر، وإذا ابُتَيل صربَمن إذا ُأعطي شك: من أكرم اخللق عىل اهللا؟ قال>: له

ّنه كفى بالشكر رشفـًا وفـضًال إ :ويف اخلتام ال يفوتني أن أقول ما قاله العلامء
ُ شَكُوٌر حَليم{: تعاىل، كام قال عّزوجّل أّنه من أخالق اهللا : الً أوّ  : تعاىل وقال ،٤} وَاهللا 
َ غَفُوٌر شَكُور{ و،٥}إِن  رَب نا لَغَفُوٌر شَكُور{ شكر لعبده عىل  أي كثري ال،٦}إِن  اهللا 

صـّىل اهللا وقد روي عـن رسـول اهللا . عايص ال يعجل عىل عقوبتهطاعته، حليم بال
 وقد ُأمرنـا .٧<يا خري ذاكر ومذكور، يا خري شاكٍر ومشكور>:  يف الدعاءعليه وآله

                                                 
 .٤٦ ح ٤٤ :٧١ عنه بحار األنوار ٩٤: ٢اخلصال . ١
 .٥٣ ح ٤٦: ٧١ عنه بحار األنوار ٢٠٧: ١أمايل الطويس . ٢
 .٨٢، ح٥٣: ٧١بحار األنوار . ٣
 .١٧سورة التغابن، اآلية . ٤
 .٣٤سورة فاطر، اآلية . ٥
 .٢٣سورة شورى، اآلية . ٦
  .٣٩٦: ٩٤بحاراألنوار . ٧
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)٢٦( 

 .١<ختّلقوا بأخالق اهللا>يف احلديث الرشيف 
وَقالُوا {:  حاكيًا عـنهمتعاىل كام قال ،ةأّن الشكر هو فاحتة كالم أهل اجلنّ : وثانياً 

َنا وَعْدَه ِ ال ذي صَدَق َآخِرُ {:  حاكيًا عنهمتعاىل وخامتة كالمهم كام قال ،٢} الْحَمْدُ ِهللا  و
ِ رَب  الْعالَمين  .٣} دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ ِهللا 

 .واحلمد هللا رب العاملني

                                                 
 .١٢٩: ٥٨ بحاراألنوار .١
 .٧٤ سورة الزمر، اآلية .٢
 .١٠آلية  سورة يونس، ا.٣



)٢٧( 

 
 
 

  يف الدعاء:  الثالثلفصلا
لتي دعينا إليهـا يف شـهر اد العبادة، ومن أهّم مظاهر الضيافة اوهو أفضل أفر

 . غريه من األوقاترمضان ويف
 سَيَدْخُلُونَ   أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِن  ال ذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَ  ادْعُو {: تعـاىلقال اهللا 

ذا ورد يف احلـديث  عن الدعاء بالعبـادة، لـعّزوجّل  فقد عّرب اهللا ،١} جَهَن مَ داخِرين
ـك مـع الـدعاء ،أّن الدعاء مـّخ العبـادة>: صّىل اهللا عليه وآلهعن رسول اهللا   وال َهيلِ

 . ٢<أحد
 . ٣<أّنه أفضل العبادة>: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

الـدعاء >: صّىل اهللا عليه وآلـه قال رسول اهللا عليه السالماإلمام الصادق عن  روي
 .٤<ين ونور الساموات واألرضسالح املؤمن، وعمود الد

: عليـه الـسالمقـال أمرياملـؤمنني >:  قـالعليه الـسالمالصادق اإلمام وروي عن 
: عليـه الـسالم، ثم قال الـصادق < يف األرض الدعاءعّزوجّل أحّب األعامل إىل اهللا >

                                                 
 .٦٠سورة غافر، اآلية . ١
 .٣٠٠: ٩٣بحار األنوار . ٢
 .٢٣٧: ٢تنبيه اخلواطر . ٣
 . باب أّن الدعاء سالح املؤمن١ ح ٤٦٨: ٢الكايف . ٤
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)٢٨( 

وقد كانـت أدعيتـه .  أي كثري الدعاء١< رجًال دّعاءعليه السالموكان أمرياملؤمنني >
 آية من آيات البالغة، وقد تضّمنت من املعارف اإلهلّيـة والتوجيهـات لسالمعليه ا

ًام لإلنسان املتكامل،  الدينّية يف خمتلف جماالت احلياة ما يصلح أن تكون منهجًا قيِّ
 يف االثنتـان ثّم مجعت ، والثانيةوقد ُمجعت يف صحيفتيه، الصحيفة العلوّية األوىل

 .الصحيفة الكاملة العلوّية
 بأّن الدعاء قـد أصـبح :٢يك ما أجاد به بعض علامئنا يف عقيدتنا يف الدعاءوإل

من خصائص الشيعة التي امتازوا هبا، فاهتّموا بتأليف الكتب الكثـرية يف فـضل 
 يف خمتلـف صـلوات اهللا علـيهمالدعاء وآدابه واألدعية املأثورة عن النبي وأهل بيته 

 .جماالت احلياة
الواردة عنهم تعترب خري مـنهج للمـسلم الـذي يريـد ويف احلقيقة أّن األدعية 

ن  فيها وسار عىل منهجها، فإّهنا تبعث يف نفسه قّوة اإليامل إذا تّدبرها ومتعنالكام
والعقيدة، وروح التضحية يف سبيل احلّق، وتّعرفه أرسار العبادة، ولـّذة املناجـاة 

، ويبعـده عـن تعـاىلىل اهللا ، وتلّقنه ما جيب عليه يف دينـه، ومـا يقربـه إتعاىلمع اهللا 
 .الشيطان الرجيم ومكائده وبَِدعه الباطلة

وخالصة القول إّن هذه األدعية قد تضّمنت خالصـة املعـارف الدينّيـة مـن 
 .الناحية اخلُُلقّية والتهذيبّية، ومن الناحية العقائدّية

                                                 
 . باب فضل الدعاء واحلّث عليه٨ ح ٤٦٧: ٢الكايف . ١
ار وتـّرصف  مـع اختـص٣٤راجع عقائد اإلمامّية للشيخ حممد رضا املظّفر قّدس رسه يف الفصل . ٢

 .وإضافات توضيحّية



 يف الدعاء: الفصل الثالث

)٢٩( 

ت ولو استطاع الناس أن هيتدوا هبدى هذه األدعية يف مضامينها العالية ملا كنـ
جتد من هذه املفاسد التي أثقلت األرض أثرًا، ولكن أّنى للبـرش أن يـستفيد مـن 

اِس {: تعـاىلهذه الدروس األخالقّية القّيمة، وقد كشف عنهم قوله  ْثَرُ النـ  وَما أَك
َلَوْ حَرَصَْت بِمُؤْمِنين الناس كّلهم هبـائم >: عليه السالموروي عن اإلمام الباقر . ١} و

ألّن أكثر الناس مغّرت بنفسه، متجاهل لسّيئاته، ومغالط . ٢<ملؤمننيإّال قليًال من ا
 ويطـاوع شـهوات نفـسه ، احلـدود الـرشعّيةفسه يف أّنه ُحيسن صنعًا، فيتعّدىلن

ذينَ ضَـل  {: تعاىلغر خطاياه وذنوبه، كام يصفهم اهللا صاألّمارة بالسوء، ويست ـ  ال
 َ ْيا وَهُمْ ي ن َن هُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاسَعْيُهُمْ ِيف الْحَياةِ الد   .٣}حْسَبُونَ أ

وحي جتهـد أن حتمـل اإلنـسان وهذه األدعية املأثورة التي تستمد من منبع ال
، وأّنه املـذنب عرتاف باخلطأ، لتلّقنه االتعاىلختالء بنفسه، والتجّرد إىل اهللا عىل اال

ه مواقـع سلّمـ بطلب التوبـة واملغفـرة، ولتتعـاىلنقطاع إىل اهللا الذي جيب عليه اال
إهلـي >: الغرور واخلطيئة يف نفسه، مثل أن يقول الداعي يف دعاء كميل بـن زيـاد

بعُت فيه هوى نفيس، ومل احرتس فيـه مـن تـزيني ،وموالي  أجريَت عيلَّ حكًام اتَّ
فغّرين بـام أهـوى وأسـعده >ـ أي تزيني الشيطان لفعل املنكر يف نفيس ـ < عدّوي

ل بيني وبني ارتكاب املعـصية ـ  اهللا وشأين، ومل حيـ بأن تركني< عىل ذلك القضاء
 .٤<فتجاوزُت بام جرى عّيل من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك>

                                                 
 .١٠٣سورة يوسف، اآلية . ١
 .٢ ح٢٤٢: ٢الكايف . ٢
 .١٠٤سورة الكهف، اآلية . ٣
 .٣٢٤ ـ ٣١٧:  ومصباح الزائر٥٨٨ ـ ٥٨٤:  عن مصباح املتهّجد٢٥٥ ـ ٢٤٩: عمدة الزائر. ٤
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رتاف عـ أسهل عىل اإلنسان مـن االعرتاف يف اخللوةوال شّك أن مثل هذا اال
 ختفيف هيجان نفسه عرتاف بالذنب له شأن كبري يفعالنية أمام الناس، وهذا اال

 .ضها عىل طلب اخلري، وترويالرشيرة
ومن يريد هتذيب نفسه األّمارة بالسوء البّد أن هيّيئ هلا هذه اخللوة ملحاسبتها 

 طريق هلذه اخللوة واملحاسبة أن يواظب عىل قـراءة هـذه األدعيـة بحرية، وخريُ 
 مثـل أن يقـرأ يف دعـاء أيب محـزة ،املأثورة التي تصل بمضامينها إىل أعامق النفس

 أي ،<أي ربِّ جّللنـي بـسرتك>: ن اإلمام زين العابـدين عليـه الـسالمالثاميل ع
ث إّن اإلنسان يرغب  حي،غطني واغمرين بسرتك لعيويب وذنويب وعدم فضيحتي

 أي ال ،<واعــف عــن تــوبيخي بكــرم وجهــك >،ه ومعاصــيهيف إخفــاء مــساوئ
يام يأيت  وف، ويف هذا التلقني للعبد تنبيه له عىل خطيئته،تؤاخذين بذنبي ومعصيتي

فلو اّطلع اليوم عـىل ذنبـي >: يف الدعاء استدراج له إىل أن يعرتف بخطيئته بقوله
اخلطيئـة هـذا االعـرتاف ب. <تهنبغريك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة الجت

 تعاىلري يف النفس الرغبة يف طلب العفو واملغفرة من اهللا هبذا األسلوب البليغ يستث
 عن طريق محده عىل حلمه عنـه، وعفـوه ،ارشب وغري م،بأسلوب خفّي بينه وبينه

فلـك احلمـد عـىل حلمـك بعـد علمـك، وعـىل عفـوك بعـد >: عن ذنبه بقولـه
 .<قدرتك

ثم يوحي الدعاء إىل النفس سبيل االعتذار عّام فرط منها عـىل أسـاس ذلـك 
 يكن ، لئّال تنقطع الصلة بينه وبني رّبه، ويلقنه أّن عصيانه ملتعاىلاحللم والعفو منه 
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ئنـي عـىل معـصيتك ِملوَحيْ >: واستهانة بأوامره، حيث يقوللنكران اهللا  ني وُجيرِّ
 سـُرتك عـّيل، وُيـّرسعني إىل التوّثـب عـىل ءحلمك عنّي، ويدعوين إىل قّلة احليا

 بعد أن قال العبد لرّبه سابقًا بعد ،<حمارمك معرفتي بسعة رمحتك وعظيم عفوك
ال إلّنك أهون الناظرين إّيل وأخـّف ، بتهنجتولو خفت تعجيل العقوبة ال>: قوله

املّطلعــني عــّيل، بــل ألّنــك يــا ربِّ خــُري الــساترين وأحكــم احلــاكمني وأكــرم 
 .<...األكرمني

وعىل أمثال هذا النمط البليغ تنهج األدعيـة يف مناجـاة العبـد لرّبـه لتهـذيب 
 .نفسه وترويضها عىل الطاعات وترك املعايص

 واملغفرة من رّبه، وهو أسلوب  طلب العبد العفووهناك أسلوب بليغ آخر يف
وليـت شـعري يـا >: ، مثل ما تقرأ يف دعاء كميل بن زيـادتعاىلحتجاج مع اهللا اال

سّيدي وموالي، أتسّلط النار عىل وجوٍه خّرت لعظمتك ساجدة، وعـىل ألـسٍن 
قة،  نطقت بتوحيدك صادقة، وبشكرك مادحة، وعىل قلوب اعرتفت بإهلّيتك حمقِّ

ىل ضامئر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعىل جوارح سعت إىل وع
 وال ،مـا هكـذا الظـّن بـك! أوطان تعّبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة؟

 .<أخربنا بفضلك عنك
 فهو يف الوقت الـذي يـوحي للـنفس ،بالغتهوحتجاج تأّمل يف لطف هذا اال

ر  نار جهنّم مع كّل مـا صـد واحتامل العقوبة يف،االعرتاف بتقصريها وخطاياها
يف نفس الوقت يلقنها هذا األسلوب عـدم اليـأس منها ممّا ذكرته هذه الفقرات، 
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 وكرمه، وكذلك ينّبهها ويلقنها واجباهتا جتاه موالهـا بأسـلوب تعاىلمن رمحة اهللا 
ستعارة غري املبارش، إذ يفرض فيها أّهنـا قـد قامـت هبـذه الواجبـات الكناية واال

 من اهللا التفـّضل بـالعفو واملغفـرة، وهـذا ام صارت أهًال ألن تطلبلة، فكأنّ كام
األسلوب يشّوق العبد إىل أن يرجع إىل نفسه فيعمل ما جيب عليـه أن يعملـه ممّـا 

 حّتى يكـون صـادقًا يف قولـه ،ذكره يف الدعاء إن مل يكن قد أّدى تلك الواجبات
 واّدعائه

أمثلـة أخـرى لألسـاليب ماميـة  يف عقائـد اإلقدس رسهالشيخ املظفر ثم يذكر 
 لـذكر تفاصـيلها ة يف األدعية املأثورة وأدعية الصحيفة السّجادّية ال جماليالبالغ

  .٣٥ و ٣٤طالع عىل التفاصيل يراجع املصدر املتقّدم يف الفصلني ومن أراد االهنا، 
وعىل كّل حال فقـد ورد احلـّث الكثـري والرتغيـب عـىل الـدعاء يف اآليـات 

ين{: تعاىل قال والروايات، ادْعُوا رَب كُـمْ {: تعـاىل وقال ،١} وَادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الد 
عًا وَخُفْيَة اعِ { :  تعاىل وقال ،٢} تَضَر  َةَ الد  َإِ   قَريٌب أُجيبُ دَعْو َن ي ف َلَكَ عِبادي ع وَإِذا سَأ

ْيَسْتَجيبُوا لي َل ْيُؤْمِنُوا   إِذا دَعانِ ف َل َ   و  . وآيات أخرى،٣} رْشُدُون لَعَل هُمْ ي
عليك بالـدعاء فـإّن >: عليه الـسالمأّما الروايات فقد روي عن اإلمام الصادق 

 .٤<فيه شفاًء من كّل داء
                                                 

  .٢٩سورة األعراف، اآلية . ١

 .٥٥سورة األعراف، اآلية . ٢
 .١٨٦ سورة البقرة، اآلية. ٣
 .٢٧١: مكارم األخالق. ٤
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ومـا : فقيـل. علـيكم بـسالح األنبيـاء>: عليه الـسالموروي عن اإلمام الرضا 
 .١<الدعاء: سالح األنبياء؟ قال

:  كان إذا بعث نبّيًا قال لهتبارك وتعاىل اهللا إنّ >: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
 .٢ <...ستجب لك أإذا أحزنك أمر تكرهه فادعني 
 الدعاء فإّنه مفتاح كّل رمحـة، منأكثر >: عليه السالموروي عن اإلمام الصادق 

 .٣ <...ونجاح كّل حاجة، وال ُينال ما عند اهللا إّال بالدعاء 
إّن الذي بيده خزائن الساموات واألرض  >:عليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 

 وتـسرتمحه ، وتكّفل لك باإلجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك،قد أذن لك بالدعاء
 . ٤ <لريمحك

: أّنـه قـال جلامعـة مـن شـيعته وأصـحابه عليه السالموروي عن اإلمام الصادق 
 املـؤمنني بـاده فإّن اهللا حيّب من عباده الذين يدعونه، وقد وعد ع،وأكثروا من الدعاء>

 .٥ <يامة هلم عمًال يزيدهم به اجلنّةاإلجابة، واهللا مصّري دعاء املؤمنني يوم الق
قسم خاٍل من السؤال والطلب، وقسم مع الـسؤال : واعلم أّن الدعاء قسامن

، وقيـل إّن علـيهم الـسالم وكالمها وارد يف األدعية وعىل لـسان األنبيـاء ،والطلب
                                                 

 .٥ ح ٤٦٨: ٢الكايف . ١
 .٢٩٠: ٩٣بحار األنوار . ٢
 .٢٩٥: ٩٣بحار األنوار . ٣
 . يف وصّيته عليه السالم لولده احلسن عليه السالم٣٩٨: هنج البالغة. ٤
 .٣١٤: حتف العقول. ٥
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 .ة لإلجابة واآلثاراألّول أبلغ وأعظم بالنسب
كاألدعية املتضّمنة للحمد والثناء فقط، ككلـامت الفـرج التـي هـي : فاألّول

ال إله «:  ـ وهوعليه السالم  اإلمام الباقرأفضل دعاء يقرأ يف القنوت ـ كام روي عن
إّال اهللا احلليم الكريم، ال إله إّال اهللا العـيل العظـيم، سـبحان اهللا رّب الـساموات 

 ، ورّب العـرش العظـيم،، ومـا فـيهّن ومـا بيـنهنّ  السبع األرضنيالسبع ورّب 
 .١<واحلمد هللا رّب العاملني

إذا >:  قالصّىل اهللا عليه وآلهفقد روي عن رسول اهللا . ومنها التسبيحات األربعة
 ،٢<سـبحان اهللا واحلمـد هللا وال إلـه إّال اهللا واهللا أكـرب: أصبحت وأمسيت فقـل
ال إلـه إّال اهللا إهلـًا واحـدًا ونحـن لـه >: ت، التي منهـاوككثري من أدعية التعقيبا

مسلمون، ال إله إّال اهللا وال نعبد إّال إّياه، خملصني له الدين، ولو كره املـرشكون، 
ال إله إّال اهللا رّبنا ورّب آبائنا األّولني، ال إله إّال اهللا وحده وحـده وحـده، أنجـز 

اب وحده، فله امللك، وله ا حلمد، وعده، ونرص عبده، وأعّز جنده، وهزم األحز
ُحييي وُيميت، وُيميت وُحييي، وهو حّي ال يموت، بيده اخلري وهو عىل كـّل يشء 

وكثري من األدعية الواردة يف الصحيفتني العلوّيـة والـسّجادّية مقتـرصة . ٣<قدير
يا أكرم األكرمني، ويـا : يا أرحم الرامحني، وقولك:  وكقولك،عىل احلمد والثناء

هللا، ويا رّزاق، ويا غّفار، ويا تّواب، ويا وّهـاب، فكـّل أيا :  العاملني، وقولكرّب 
                                                 

 .١٥٦: مفتاح الفالح رشح املازندراين. ١
  .٦٩: مفتاح الفالح رشح املازندراين. ٢

 . الدعاء األّول١٣ و ١٢: مفاتيح اجلنان للشيخ القمي قّدس رسه، التعقيبات العاّمة. ٣
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 ويعطيـه مـا ،لّبيـك عبـدي:  جييب عبده بقولهعّزوجـّل هذه العبارات دعاء، واهللا 
يناسب رمحته وكرمه من الرزق والرمحة واملغفرة، أو يعطيه بام يناسب نّيته ولياقته 

الّلهـم ارمحنـي، : ي أبلـغ مـن قـول العبـده: وقيل. واستحقاقه حسب املصالح
 املحـدود مـن قدر ما ينطبع يف ذهن العبد القارصوالّلهم ارزقني، فإّن اهللا جييبه ب

 .الرمحة واجلود والرزق
ك عن لم كفا ع،إهلي>: ومن األدعية العالية يف مضموهنا واخلالية من السؤال

 .<أرحم الرامحني إهلي مّسني الّرض وأنت ،املقال، وكفى كرمك عن السؤال
األدعية املتضّمنة للسؤال والطلب، وهذا القسم مـن األدعيـة : القسم الثاينو

أنواع متفاوتة من حيث األفضلّية، فالدعاء املتضّمن للحمد والثناء مـع الـسؤال 
أفضل من الدعاء اخلايل مـنهام، ودعـاء الـسؤال مـع إرشاك الغـري مـن املـؤمنني 

 عىل نفس السائل، كام سيأيت يف آداب الدعاء، واملؤمنات أفضل من قرص السؤال
والدعاء الطلبي لنفس السائل إذا كان لألمور العالية واألخروّية، كسؤال املعرفة 

 ، يف اجلنـانعليهم السالمواملغفرة، ومرافقة الشهداء والصاحلني واألئّمة الطاهرين 
 والعقـار، فـإذا أفضل بكثري وأبلغ من السؤال لألمور الدنيوّية من املـال واجلـاه

 يكفيـه أمـور الـدنيا عّزوجـّل أهتّم اإلنسان بآخرته ومل يسأل أمور الدنيا، فـإّن اهللا 
 .واآلخرة، كام ورد يف الروايات

ومن األدعية العالية من القسم الثاين الطلبي، والتي ال يقل فضلها عن القسم 
هم ئ أعـدا الصالة عىل حممد وآل حممد، والدعاء بتعجيل فرجهم، ولعـن،األّول
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 .أمجعني
ومن األدعية العالية من القسم الثاين املشرتكة بـني الـداعي وغـريه، وكثـرية 

 واملـسلمني ،رّب اغفر يل ولوالدّي وللمـؤمنني واملؤمنـات >،الثواب والربكات
عليـه  فقـد روي عـن أيب احلـسن األّول ،< األحياء منهم واألمـوات،واملسلامت

َل ،املؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلامتمن دعا ألخوانه من >:  قالالسالم  وكَّ
 .١<اهللا به عن كّل مؤمن ملكًا يدعو له
ما من مؤمن يـدعو للمـؤمنني >:  قالعليه السالموروي عن أيب احلسن الرضا 

 إّال كتب اهللا له بكّل ،واملؤمنات، واملسلمني واملسلامت، األحياء منهم واألموات
 .٢< آدم إىل إن تقوم الساعةمؤمن ومؤمنة حسنة منذ بعث اهللا

 العلامء من أّن الدعاء ينبغي أن خيلو عن الطلبـات املاّديـة وقد ذكر بعضهذا 
 من احلـّث  ال ختلوعليهم الـسالم ولكن الروايات الواردة عن أهل البيت ،الدنيوّية

عىل الدعاء يف كّل حاجة حّتى احلوائج الدنيوّيـة، فقـد روي فـيام أوحـى اهللا إىل 
 سلني كّل ما حتتاج إليه، حّتى علف شاتك وملـح ،يا موسى>: ليه السالمعموسى 
 .٣<عجينك

 مـا بـدا لكـم مـن عّزوجـّل  اهللا اسـلو>: صّىل اهللا عليه وآلـهوروي عن رسول اهللا 
                                                 

 .٤١ ح٢٦: الدعوات للراوندي. ١
 . من أبواب الدعاء٤٣ باب ٦ ح ١١٦: ٧الوسائل . ٢
 .٣٩ ح ٣٠٣: ٩٣بحار األنوار . ٣
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 .١<حوائجكم حّتى ِشسع النعل، فإّنه إن مل ييّرسه مل يتيّرس 
 وما ذكروه خيّص ،ّن هذه الروايات خاّصة بالعوامأ أولئك العلامء وقد أجاب

 متفاوتة من حيث مراتـب عليهم السالماخلواّص من الناس، وروايات أهل البيت 
ه هلم الروايات : صـلوات اهللا علـيهم لـذا روي عـنهم ،السائلني ومراتب الذين ُتوجَّ

 .<ن نكّلم الناس عىل قدر عقوهلمأإّنا معارش األنبياء أمرنا >
يات التي تنقل أدعية األنبياء واملرسلني لكن يبقى أّن القرآن الكريم ميلء باآل

 وأكثرها طلبية وشخصّية، فال مـانع مـن اإلتيـان باألدعيـة الطلبّيـة عليهم السالم
وكـذلك األدعيـة الشخصّية اقتداًء هبم، فإّهنم من اخلواص وليسوا من العـوام، 

ائج  يف طلب الـرزق واحلـوصلوات اهللا عليهمالكثرية الوارد قراءهتا عن أهل البيت 
 .ائق األمورقواهللا العامل بحالدنيوية، وال إشكال يف رجحان قراءهتا امتثاالً، 

والذي يظهر من اجلمع بني النصوص أن مجيع األدعية الواردة سـواء اخلاليـة 
ولكنهـا متفاوتـة يف ، سبحانه وتعـاىل من الطلب أو املتضمنة له، كلها حمبوبة للموىل

فضل، وال مانع من صدور مجيعهـا مـن العبـاد الفضل، كالعبادات املتفاوتة يف ال
 .عىل اختالف طبقاهتم ملكان حمبوبيتها

 مـا ذكـره تـشري إىل اً قصـص »باقات من القصص الرتبوية« يف كتاب ذكرتو
، ولعلهـا ـ إن صـحت ـ تـشري إىل أن هؤالء العلامء من مرجوحية الطلب للـدنيا

عم فيها بام هي دنيـا، هذا الطلب الوارد يف القصص هو طلب خاص للدنيا والتن

                                                 
  .٢٣ ح ٢٩٥: ٩٣بحار األنوار . ١



 نفحات من الذكر والدعاء

)٣٨( 

ذكـرت  و. إليهـااً وليس له ارتباط باآلخرة وكون الدنيا مزرعة لآلخـرة وطريقـ
 . أخرى تتعّلق بالدعاءاً قصصأيضًا 

 .واحلمد هللا رب العاملني
 



)٣٩( 

 
 
 

  آداب الدعاء وشرائطه:  الرابعالفصل
هذا وينبغي لإلنسان الداعي أن يتأّدب بآداب الدعاء، وحيّقق رشائطـه حتـى 

 .من استجابة دعائهيض
احفظ آداب الـدعاء، فـإن مل تـأِت >: عليه السالمفقد روي عن اإلمام الصادق 
 :وإليك آداب الدعاء ورشائطه. ١<برشط الدعاء فال تنتظر اإلجابة

عرفة بالقدرة اإلهلّية عىل اإلجابة، واعتقاد حتّقق اإلجابـة بـسبب الوعـد املـ ١
ُ {: تعاىلاإلهلي باإلجابة بقوله   . وإّن اهللا ال خيلف امليعاد،٢}  أَسْتَجِبْ لَكُم و ادْع

 فال ُيـستجاب ندعو>: وقد سأله قومٌ عليه السالمالصادق اإلمام وقد روي عن 
 .٣<ألّنكم تدعون من ال تعرفونه: لنا؟ قال

 .٤<البابب أن حاجتكإذا دعوت فظنَّ >: عليه السالموروي عنه 
ْ {: تعاىلقال اهللا : ـ العمل الصالح٢  . ٥} فُوا بِعَهْدي أُوفِ بِعَهْدِكُمأَو

                                                 
 .٣٦ ح٣٢٢: ٩٠بحاراألنوار . ١
 .٦٠رة غافر، اآلية سو. ٢
 .٤ ح ٣٦٨: ٩٣بحار األنوار . ٣
 .١ ح٤٧٣: ٢الكايف . ٤
 .٤٠سورة البقرة، اآلية . ٥



 نفحات من الذكر والدعاء

)٤٠( 

 .١<الداعي بال عمل كالرامي بال وتر>: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
مـن أحـّب أن >: صّىل اهللا عليـه وآلـهروي عن النبي : ـ طيب املكسب واملطعم٣

 .٢<يستجاب دعاؤه فليطّيب مطعمه ومكسبه
ستجاب دعوتـك، فـإّن الرجـل طِب كسبك ُتـأ>: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

 .٣<يرفع اللقمة إىل فيه حرامًا فام تستجاب له أربعني يوماً 
 وال يـدخل يف جوفـه ،وقيل إّنه ينبغي عىل اإلنسان إن يمتنع عن أكل املـشتبه

 لقمة احلرام الواقعي املانعة من استجابة الدعاء، ويدعو ىمشتبهًا باحلرام ليتحاش
وطّهـر بطوننـا >: عليه الـسالمروي عن اإلمام احلّجة بذلك، كام روي يف الدعاء امل

 .٤<من احلرام والشبهة
ال >: صـّىل اهللا عليـه وآلـهروي عني النبـي : ـ حضور القلب ورّقته عند الدعاء٤

 .٥<يقبل اهللا عّزوجّل دعاء قلب ساهٍ 
 .٦<اعلموا أّن اهللا ال يقبل دعاًء عن قلب غافل>: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عنه 

 .٧<ال يقبل اهللا دعاء قلب الهٍ >: عليه السالم عن أمرياملؤمنني وروي
                                                 

 .٣٧٦: ٩٠بحار األنوار . ١
 .٣٧٣: ٩٠بحار األنوار . ٢
 .٣٥٨: ٩٠بحار األنوار . ٣
 .١١٦: مفاتيح اجلنان املعّرب. ٤
 .٥٧: ٧٧بحار األنوار . ٥
 .١٧٣: ٧٧بحار األنوار . ٦
 .٣١٤: ٩٣ر األنوار بحا. ٧



 آداب الدعاء وشرائطه: الرابعالفصل 

)٤١( 

فإذا دعوت فأقبل بقلبك ... >:  وقال فيهعليه السالمالصادق اإلمام وروي عن 
 .١<ثم استيقن باإلجابة

 .٢<اغتنموا الدعاء عند الرّقة فإّهنا رمحة>: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
إذا اقشعّر جلدك، ودمعت عيناك، >: ه السالمالصادق علياإلمام وروي عن 

لـزم هـذه احلالـة اــ أي . ٣<فقـد قـصد قـصدكدونك، ووجل قلبك، فدونك 
 .ستجابة فأكثر من الدعاء فهو حمّل اال،واغتنمها فقد حصل مقصودك

إّن اهللا أوحـى إىل >: عليه السالمروي عن أمرياملؤمنني : ـ تصفية مظامل الناس٥
إّين غري مـستجيب ألحـد مـنكم ... أل من بني إرسائيل قل للم: عيسى بن مريم

 .٤<دعوة وألحد من خلقي ِقَبله مظلمة
ين{: تعاىلقال : ـ اإلخالص٦  .٥} وَادْعُوهُ مُخْلِصينَ لَهُ الد 

 فإّن القلـب ال ،إذا رّق أحدكم فليدع>: عليه السالمالصادق اإلمام وروي عن 
 .٦<يرق حّتى ُخيلص

مـن طلـب >: عليـه الـسالمالـصادق اإلمام روي عن : ـ الطهارة من احلدث٧

                                                 
 .٤٧٣: ٢الكايف . ١
 .٣١٣: ٩٣بحار األنوار . ٢
 .٣٤٤: ٩٣بحار األنوار . ٣
 .٣١١: ٧٥بحار األنوار . ٤
 .٢٩سورة األعراف، اآلية . ٥
 .٤٧٧: ٢الكايف . ٦



 نفحات من الذكر والدعاء

)٤٢( 

 .١<اجة وهو عىل غري وضوء فلم ُتقض له فال يلومّن إّال نفسهح
إّين ألعجب ممن يأخذ يف حاجة وهو عـىل وضـوء >: وروي عنه عليه السالم

وتنبغي اإلشارة إىل أّن الطهـارة مـن احلـدث مطلوبـة . ٢<كيف ال ُتقىض حاجته
 .يف مجيع األوقات للنصوص الكثرية بذلك بل ،ليس فقط وقت الدعاء

روي أّن أفضل املجالس ما اسُتقبل هبا القبلة، وهذا يـدّل : ـ استقبال القبلة٨
 .عىل أّن الدعاء مستقبًِال للقبلة أفضل من غري املستقبِل، وأدعى لإلجابة

عًا وَخُفْيَة{: تعاىلقال اهللا : ـ التّرضع والبكاء٩  .٣}ادْعُوا رَب كُمْ تَضَر 
سـتغفار لزيـادة  حينام عّلم أعرابيًا دعاء االعليه الـسالموروي عن أمرياملؤمنني 

 . ٤< وإن مل جتد البكاء فتباك،وابك يا أعرايب>: الرزق قال له
إذا اقشعّر جلدك، >: وتقّدم يف الرشط الرابع عن اإلمام الصادق عليه السالم

 .٥< فقد قصد قصدك،ودمعت عيناك، ووجل قلبك، فدونك دونك
 ال يلحُّ عبٌد ،واهللا>: عليه السالمالباقر اإلمام روي عن : ـ اإلحلاح يف الدعاء١٠

 .٦<مؤمن عىل اهللا عّزوجّل يف حاجته إّال قضاها له

                                                 
 .١٠٧٧ ح ٣٥٩: ١هتذيب األحكام . ١
 .٨٢٠ ح ٢٦٦: ١من ال حيرضه الفقيه . ٢
 .٥٥سورة األعراف، اآلية . ٣
 .٧٢ و ٧١: لصحيفة الثانية العلوّيةا. ٤
 .٣٤٤: ٩٣بحار األنوار . ٥
 . وغريه٥ و٤ ح ٤٧٥: ٢الكايف . ٦



 آداب الدعاء وشرائطه: الرابعالفصل 

)٤٣( 

فألّح عليه يف املسألة يفـتح ... >:  يف حديثعليه السالموروي عن أمرياملؤمنني 
 .١<لك أبواب الرمحة

مثل يا إهلي وسـّيدي ومـوالي، : بل الدعاء قتعاىلـ التحميد والتمجيد هللا ١١
يا عليًام بـّرضي ومـسكنتي، ويـا مـن لـه ويا من بيده ناصيتي، وويا مالك رّقي، 

 وأمثال ،الرجعى واملنتهى، ويا من له الدنيا واآلخرة، ويا من إليه مفّري ومفزعي
إّن >: عليـه الـسالم عن أمرياملؤمنني عليه السالمالصادق اإلمام ذلك، فقد روي عن 

كيـف أجمّـده؟ : قلـت:  قـال، فمجدهعّزوجـّل املدحة قبل املسألة، فإذا دعوت اهللا 
أقرب إّيل من حبل الوريد، يا من حيول بني املرء وقلبـه، يـا هو يا من : تقول: قال

 .٢<من هو باملنظر األعىل، يا من ليس كمثله يشء
وي عن النبـي عى لإلجابة، رأدفإّنه : ـ تعميم الدعاء للمؤمنني واملؤمنات١٢

إذا دعا أحد فليعمم فإّنه أوجب للدعاء، ومن قدم أربعـني >: صّىل اهللا عليه وآله
 .٣<رجًال من إخوانه قبل أن يدعو لنفسه استجيب له فيهم ويف نفسه

 جاء إىل موسـى وقـال عليه السالمأّن شاّبًا مؤمنًا يف زمن النبي موسى >وروي 
إّن :  رّبه فأتـاه اجلـوابعليه السالمسأل موسى  ف،أنا كّلام أدعو ال أجد اإلجابة: له

 .<ستجيب لهأ فال ،هذا الشاب لئيم ال يدعو إّال لنفسه وال ُيرشك غريه
ـ الصالة عىل حممد وآل حممد قبل الـدعاء أو بعـده أو قبلـه وبعـده، ألن ١٣

                                                 
 .٢٠٥: ٧٧بحار األنوار . ١
 .٣١٥: ٩٣بحار األنوار . ٢
 .٣١٣: ٩٣بحار األنوار . ٣



 نفحات من الذكر والدعاء

)٤٤( 

 ، ومن أّي شخص صدرت،الصالة عىل حممد وآل حممد مقبولة قطعًا ومستجابة
ال يـزال >: عليه السالمالصادق اإلمام ء تبعًا لذلك، كام روي عن فيستجاب الدعا

 .١< عىل حممد وآل حممداء حمجوبًا حّتى يصّىل الدع
 حاجة فليبدأ بالصالة عىل عّزوجّل من كانت له إىل اهللا >: عليه السالموروي عنه 

رم حممد وآله ثم يسأل حاجته، ثّم خيتم بالصالة عىل حممد وآل حممد، فإّن اهللا أكـ
من أن يقبل الطرفني ويدع الوسط، إذ كانـت الـصالة عـىل حممـد وآل حممـد ال 

 .٢<ُحتجب عنه
ّنـه إذا أ>: عليـه الـسالمالصادق اإلمام روي عن : ـ قطع الطمع عن غري اهللا١٤

ن الناس كّلهم، وال يكـون أراد أحدكم أن ال يسأل رّبه شيئًا إّال أعطاه فلييأس م
فـإذا علـم اهللا ذلـك مـن قلبـه مل يـسأل اهللا شـيئًا إّال  إّال مـن عنـد اهللا، له رجاء
 .٣<أعطاه
 فإّنـه كـان يرفـع ،صّىل اهللا عليه وآلـهتأّسيًا بالنبي : ـ رفع اليدين حال الدعاء١٥

 عن سـلامن الفـاريس عـن روي فقد ،يديه إذا ابتهل ودعا، كام يستعطي املسكني
من عبده إذا رفع يده يف الـدعاء إّن اهللا تعاىل يستحيي >: النبي صّىل اهللا عليه وآله

 .٤<أن يرّدها خالية
                                                 

 .٢ و١ ح ٤٩١: ٢الكايف . ١
 .٣١٦: ٩٣بحار األنوار . ٢
 .١٠٩: ٧٥ بحار األنوار ،١٠٦: ٣مرآة الكامل للاممقاين قّدس رسه . ٣
 . يف حيا١٣٣: ١جممع البحرين . ٤
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)٤٥( 

 .وروي أن تكون مبسوطة ومرفوعة إىل السامء
اإلمـام روي عـن : ـ اختيار األماكن املقّدسة كاملساجد واملشاهد املـّرشفة١٦

عليكم بإتيان املـساجد فإّهنـا بيـوت اهللا يف األرض، ومـن >: عليه الـسالمالصادق 
ره، فـأكثروا فيهـا الـصالة  مـن ذنوبـه وُكتـب مـن زّواأتاها متطّهـرًا طّهـره اهللا

 .١ <...والدعاء
.  فال بّد أن يكون مـستجاباً تعاىلفإذا كان الدعاء يف املسجد حمبوبًا ومطلوبًا هللا 
عليـه روي يف زيـارة أمرياملـؤمنني . وكذلك املشاهد املّرشفة فإّهنا بحكم املـساجد

ع ركعات إّال رجعه اهللا مرسورًا بقضاء ال يأتيه مكروب فيصّيل عنده أرب>: السالم
بـضميمة مـا روي عـن وذلك  ومنها التي طلبها يف دعائه عند الزيارة، ،<حاجته

أّن من زار أّولنا فقد زار آخرنـا، ومـن زار آخرنـا فقـد زار >: عليه الـسالمالكاظم 
 .٢<أّولنا

م كليلـة اجلمعـة ويومهـا، وأّيـا: املباركـةواألحـوال ـ اختيـار األوقـات ١٧
األعياد، ويوم عرفة، ووقت السحر، وبني الطلوعني، ويف أوقـات الـصالة، ويف 

 يف ذكر شهر رمـضان وآدابـه يف صّىل اهللا عليه وآلهملا روي عن النبي . حال السجود
وادعـوا اهللا يف أوقـات صـلواتكم فإّهنـا >: خطبة له يف آخر شهر شـعبان وفيهـا

 .٣<أفضل الساعات
                                                 

 .١٢٢: ١٠٠بحار األنوار . ١
 .١٢٢: ١٠٠بحار األنوار . ٢
 .٣١٤: ١٠وسائل الشيعة . ٣
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)٤٦( 

هللا أيـا : إذا قال العبد وهو ساجد>:  قاليه السالمعلعن اإلمام الصادق وروي 
 .١<سل حاجتكلّبيك عبدي : تبارك وتعاىلأجابه  ، ثالث مّرات،يا رّباه يا سّيداه

مـن أّدى فريـضة فلـه عنـد اهللا دعـوة >: صـّىل اهللا عليـه وآلـهوروي عن النبـي 
 .٢<مستجابة
ال يـرّد دعـاء :  عليه وآلهصّىل اهللاملا روي عن النبي : ـ ابتداء الدعاء بالبسملة١٨

 . ٣<أّوله بسم اهللا الرمحن الرحيم
عًا وَخُفْيَـة{: تعاىلقال : ـ اإلرسار والتخّفي يف الدعاء١٩ . ٤}ادْعُوا رَب كُمْ تَضَر 

 .٥<دعوة الّرس تعدل سبعني دعوة يف العالنية>: صّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
ّن العبد ليسأل احلاجة فيكون مـن شـأنه أ>ملا روي : ـ الورع عن حمارم اهللا٢٠

تـه ج حا ال تقـضِ :للَمَلـك فيذنب العبد ذنبًا فيقول اهللا ،قضاؤها إىل أجل قريب
 .٦<واحرمه إّياها، فإّنه تعّرض لسخطي واستوجب احلرمان منّي

ما اجتمـع >: عليه السالمالصادق اإلمام ملا روي عن : ـ االجتامع يف الدعاء٢١
 .٧<إّال تفّرقوا عن إجابة] اهللا[أمر واحد فدعوا أربعة رهط قط عىل 

                                                 
 ).٦املجلس الرابع والستون، ح (٦٧٧ ح٤٩٦: األمايل للشيخ الصدوق. ١
 .٣٢١: ٨٥بحار األنوار . ٢
 .٣١٣: ٩٣بحار األنوار . ٣
 .٥٥راف، اآلية سورة األع. ٤
 . وغريه٣١٢: ٩٣بحار األنوار . ٥
 .١٤ ح٢٧١: ٢الكايف . ٦
 .٤٨٧: ٢الكايف . ٧



 آداب الدعاء وشرائطه: الرابعالفصل 

)٤٧( 

 قـال ملوسـى عّزوجـّل فقد روي أّن اهللا : ـ سؤال الدعاء من إخوانه املؤمنني٢٢
ادعنـي : يا رّب أّنى بذلك؟ قـال: قال. ادعني عىل لساٍن مل تعص به>: عليه السالم

 .١<عىل لسان غريك
يـا (عـرشًا، أو ) هللاأيـا (ا إمّ : ـ أن يقول السائل قبل الدعاء وطلب احلاجة٢٣

سـبعًا، أو ) يا أرحـم الـرامحني(ثالثًا، أو ) هللا يا رّباه يا سّيداهأيا (عرشًا، أو ) رّب 
أّن مـن وعرشًا، لورود مجيـع ذلـك يف الروايـات، ) يا سّيداه(عرشًا، أو ) يا رّباه(

 .لّبيك عبدي سل حاجتك تعط: قال واحدة منها قال له الرّب 
 يقرأ كّل واحد منهم مـّرة، أو اً دفر أربعني مّرة، أو أربعون  الدعاءـ تكرار٢٤
 ملـا روي أّن مـن كـّرره ، يقرأ كّل واحد منهم عـرش مـّرات، وهكـذادارأربعة أف

 .٢كذلك استجيب له
ملا روي أّنه مـا : بعد الدعاء< ما شاء اهللا ال حول وال قّوة إّال باهللا>: ـ قول٢٥

َن استبَسل عبدي ـ أ: عّزوجّل ال اهللا من رجل دعا وختم دعاءه بذلك إّال ق ي توطَّ
 .٣عينوه واقضوا حاجتهـ واسَتسَلَم ألمري، أ

مراعاة العربّية وجتنّب اللحن يف ألفاظ : منها، ٤وقد ذكروا آدابًا أخرى للدعاء
 .الدعاء

                                                 
 .١٢٠: عّدة الداعي. ١
  . باب االجتامع يف الدعاء١ ح٤٨٧: ٢الكايف . ٢

 .١ ح٥٢١: ٢الكايف . ٣
 .راجع مرآة الكامل للاممقاين قّدس رسه. ٤
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)٤٨( 

 . ملا روي أّنه سبب يف استجابة الدعاء،لبس اخلاتم الفريوزج والعقيق: ومنها
دعـى يف اسـتجابة أ فإّنه عليهم السالم اهللا بمحمد وآل حممد التوسل إىل: ومنها
 .الدعاء

 . للقنوط من اإلجابةءعدم ترك الدعا: ومنها
 .مسح الوجه والرأس أو الصدر عند الفراغ منه: ومنها

 .واحلمد هللا رب العاملني



)٤٩( 

 
 
 

  طلب احلاجةوالرزق رات من أدعية خمتا:  اخلامسالفصل
ئ الكريم جمموعة من أدعية الرزق وطلب احلاجـة لقد اخرتت لك أّهيا القار

وأداء الدين املجّربة، ألّين وجدهتا أكثر األدعية طلبًا من غالبيـة النـاس، ألّمهّيـة 
 :هذه األمور عندهم

أّنه جاء >روى الشيخ الطويس : ـ صالة احلاجة للدين وكفاية ظلم السلطان١
 ،شـكو إليـك دينـًا ركبنـي أ،يـا سـّيدي:  فقـال لـهعليه الـسالمرجل إىل الصادق 

 وأكفي ،وسلطانًا غشمني، وأريد أن تعّلمني دعاء أغتنم به غنيمة أقيض هبا ديني
اقرأ يف الركعة األوىل منها . إذا جنّك الليل فصّل ركعتني: فقال. هبا ظلم سلطاين

ُ {: احلمد وآية الكريس، ويف الركعة الثانية احلمد وآخر احلـرش ْنا هذَا الْق َل َنْز رْآنَ لَوْ أ
َلى ِلن اِس لَعَل هُـمْ  ع ِبُها ل َتِْ َ اْألَمْثالُ نَضْر ِ و عًا مِنْ خَشْيَةِ اهللا  ْتَهُ خاشِعًا مُتَصَد  َي َأ  جَبٍَل لَر

رُونَ  َتَفَك  حيمُ *ي حْمنُ الر  هادَةِ هُوَ الر  َالش  َيِْب و ِلهَ إِال  هُوَ عالِمُ الْغ ُ ال ذي ال إ هُوَ   * هُوَ اهللا 
 ُ َب رُ اهللا  المُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيزُ الْجَب ارُ الْمُتَك وُس الس  ِلهَ إِال  هُوَ الْمَِ ُ الْقُد   ال ذي ال إ

ِكُونَ  ا يُشْر ِ عَم  رُ لَهُ اْألَسْماءُ الْحُسْنى  * سُبْحانَ اهللا  ْبارِئُ الْمُصَو  ُ الْخالِقُ ال  يُسَب حُ لَهُ  هُوَ اهللا 
َ  يفِ ما َاْألَرِْض و ماواِت و ، ثـم خـذ املـصحف فدعـه عـىل ١} هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيم الس 

                                                 
 .٢٤ ـ ٢١سورة احلرش، اآلية . ١
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)٥٠( 

بحّق كّل مؤمٍن مدحَته فيه، وبحّق هذا القرآن، وبحّق من أرسلته به، >: راسك، وقل
 يا حمّمـُد  عرش مّرات، هللاُأبَك يا :  وقل،وبحّقك عليهم، فال أحَد أعرُف بحّقك منك

يـا  عـرش مـّرات، يا َحَسنُ  عرش مّرات، يا فاطمةُ  مّرات،  عرشيا عيلُ عرش مّرات، 
يـا  عرش مّرات، يا حممد بن عـيل عرش مّرات، يا عيل بن احلسني عرش مّرات، حسنيُ 

 عرش يا عيل بن موسى عرش مّرات، يا موسى بن جعفر عرش مّرات، جعفر بن حممد
 يا حـسن بـن عـيلت،  عرش مّرايا عيلَّ بن حممد عرش مّرات، يا حممد بن عيلمّرات، 

 .<عرش مّرات، ثم تسأل حاجتك]  خيا أّهيا احلّجة [باحلّجةعرش مّرات، 
 وصـلح لـه ، دينـهيضفمىض الرجل فعاد إليه بعـد مـّدة قـد ُقـ: قال الراوي

 .١الظاهر أّن هذا يؤتى به عقيب الصالة: يقول املؤلف.  وعظم يساره،سلطانه
 صـالة ركعتـني لقـضاء احلاجـة ،بـ ممّا ذكره بعض الفضالء وأّكد أّنه جمرّ ٢

 بعد منتصف الليـل مـن ليلـة اجلمعـة ُتصّىل وزيادة الرزق ورفع الضائقة املالية، 
احلمـد، وُيقـرأ بعـد الـصالة سـورة بعـد مثل صالة الصبح بدون تعيني سـورة 

ِن ا مُؤْمِنُون{: الدخان، وعند الوصـول إىل آيـة َن ا الْعَذاَب إ َا اكْشِْف ع ر  تكـرّ ٢} رَب ن
مائة وعرش مـّرات، ثـم تكمـل الـسورة، وبعـدها يـصار إىل الـسجود وتطلـب 

 صّىل اهللا عليه وآلـهستجابة طلب تعجيل فرج آل حممد واألفضل لضامن اال. احلاجة
 .أّوالً، ثم طلب حوائج املؤمنني واملؤمنات، ثم طلب احلاجة

                                                 
 . يف اهلامش٢٢٧ ـ ٢٢٥: ان الطبعة احلجريةمفاتيح اجلن. ١
  .١٢سورة الدخان، اآلية . ٢
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)٥١( 

 مّرة، ـ روي عن الشيخ البهائي دعاء لقضاء احلاجة املستعصية، يقرأ سبعني٣
 ال إلـه إّال اهللا بحـّق حّقـك ،] خبحـق حّقـك [ال إله إّال اهللا بعّزتك وقدرتك>: وهو

 فإهنا تقـىض إن ثم يسأل حاجته. <، ال إله إّال اهللا فّرج برمحتك] خبعّزتك وقدرتك[
 املنتخبة واألحراز املجّربة للسيد حممد احليدري ويف كتاب األدعية. شاء اهللا تعاىل

 .١أ الدعاء بعد صالة ركعتني يقرقّدس ّرسه
ـ ما ذكره بعض الفضالء وأّكد بأّنه جمّرب لقضاء احلوائج وطلـب الـرزق، ٤

، ليلـة عليـه الـسالمصالة ركعتني مثل صالة الصبح هديـة أليب الفـضل العّبـاس 
 اً اجلمعة بعد صالة العشاء، وبعد االنتهاء من الصالة ُيقرأ هذا الدعاء مائة وثالثـ

يا كاشف الكرب عن وجه أخيه احلسني، اكشف كـريب بحـّق أخيـك >: وثالثني مّرة
ثم ُيتصّدق بصدقة إىل فقري، يكّرر هذا العمل ثـالث مـّرات . <عليه السالماحلسني 
 . أسابيعةيف ثالث
ـ االلتزام بقراءة سورة الواقعة يف كّل ليلة إّمـا بعـد صـالة املغـرب أو بعـد ٥

 .٢صالة العشاء
الّلهـم إّين >:  بعد كّل صالة هبـذا الـدعاءعليه السالم ـ التوسل باإلمام اجلواد٦

 إّال ُجدَت بـه عـيلَّ مـن ] خعليه السالم التقي اجلواد [أسألك بحّق ولّيك حممد بن عيل
 عـّيل مـن رزقـك، وأغنيتنـي ] خبه [فضلك، وتفّضلَت به عّيل من ُوسِعَك، ووسعت

                                                 
 .٦٨: األدعية املنتخبة واألحراز املجّربة. ١
 . يف اهلامش١٢٤: مفاتيح اجلنان املعرب الطبعة احلجرّية. ٢



 نفحات من الذكر والدعاء

)٥٢( 

وقـضاءها [ ليك إعّمن سواك، وجعلَت حاجتي]  خبحاللك عن حرامك وبفضلك[
 .١< إّنك ملا تشاء قدير،] خعليك
 صـّىل اهللا عليـه وآلـه كام عن النبـي ،عّجل اهللا تعاىل فرجهـ التوّسل باإلمام املهدي ٧

ثنى عرش إىل أن يصل إىل صـاحب الزمـان يذكر التوّسل بكّل إمام من األئّمة اال
يـا صـاحب  >:فإذا بلغ منك السيف املذبح فاستغث بـه وقـل>:  يقولعليه السالم

وذكروا أّنه من املجّربات يف التوسل بـه . < يا صاحب الزمان أدركني،الزمان أغثني
 .٢ يف الشدائدعليه السالم

ال حول وال قـّوة إّال بـاهللا،  >،ـ تكرار هذا الذكر بعد الصلوات ويف كّل وقت٨
  ولـداً صـاحبة وال [توّكلت عىل احلّي الذي ال يموت، واحلمد هللا الذي مل يّتخـذ ولـداً 

ملا روي عن . < ومل يكن له رشيك يف امللك، ومل يكن له ويلٌّ من الذّل وكّربه تكبرياً ،]خ
 عّلمه رجـًال شـكا عنـده صّىل اهللا عليه وآله أّن رسول اهللا عليه السالمالصادق اإلمام 

أال أعّلمك كالمًا إذا قلته ذهـب عنـك >: صّىل اهللا عليه وآله فقال له ،الفقر والسقم
 .٣وذكر الدعاء: إذا أصبحت وأمسيت فقل:  قال،بىل:  والسقم؟ قالالفقر

صـّىل اهللا عليـه  أنه أبطأ رجل من أصحاب النبي قدس رسهوروى الشيخ الكليني 
: مـا أبطـأ بـك عنـا؟ فقـال: صّىل اهللا عليـه وآلـه عنه ثم أتاه، فقال له رسول اهللا وآله

                                                 
 . عن منتهى اآلمال للشيخ عباس القّمي٢١٢: التحفة الرضوية يف جمّربات اإلمامية. ١
 عن العّالمة املجليس يف حتفـة الزائـر وغـريه يف قـّصة ٢١٤: ضوية يف جمّربات اإلماميةالتحفة الر. ٢

 .ظريفة فراجعها هناك
 . يف املتن طلب املواظبة عليه٢٢٢ يف اهلامش، ويف ص ١٥٨: مفاتيح اجلنان املعّرب. ٣
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)٥٣( 

:  عنك بالسقم والفقر؟ قالأفال أعلمك دعاء يذهب اهللا: السقم والفقر، فقال له
. <وكّربه تكبـرياً : إىل قوله ... ال حول وال قّوة إّال باهللا>: بىل يا رسول اهللا، فقال قل

 قـد أذهـب اهللا ،يا رسول اهللا:  فقالصّىل اهللا عليه وآلهفام لبث أن عاد إىل النبي : قال
 .١عني السقم والفقر

عىل صدره بعد صـالة الفجـر، كـام سبعني مّرة واضعًا يده ) يا فّتاح(ـ قراءة ٩
 الـذي ،قـّدس ّرسهورد ذلك يف قّصة ظريفة جرت للموىل حممد صـادق العراقـي 

قـّدس كان يف غاية الضيق والعرسة والرضاء، فعّلمه املوىل السيد حممـد الـسلطان 
ت و ، وبعد فرتة وجيزة تغري حاله من العرس إىل اليرس، أذكار فأّداهاة ثالثّرسه صبَّ

مـا ذكـر :  والثـاين،)٨(ما ذكر يف الفقرة : نيا من كّل ناحية ومكان، أّوهلاعليه الد
 .٢)١٠(  الفقرةيفا سيأيت ذكره م: يف هذه الفقرة، والثالث

 عن اإلمام قّدس ّرسهـ أن يقرأ بعد صالة الفجر الدعاء الذي رواه ابن فهد ١٠
أل حاجـة إّال  أّن من قال عقيب صالة الصبح هذا القول ما سـعليه الـسالمالرضا 

 وأفـّوض ،ِه وصّىل اهللا عىل حممد وآلـهـبسم اللَّ >:  وهو،تيّرست له وكفاه اهللا ما أّمهه
أمري إىل اهللا إنَّ اهللا بصٌري بالعباد، فوقاه اهللا سّيئاِت ما مكروا، ال إله إّال أنت سـبحانك 

نني، حسبنا اهللا  فاستجبنا له ونّجيناه من الغّم وكذلك ننجي املؤم،إّين كنُت من الظاملني
حـول وال ال اهللاُ  شاء  فانقلبوا بنعمٍة من اهللا وفضٍل مل يمسسُهم سوٌء، ما،ونعم الوكيل

                                                 
 . باب الدعاء للرزق٣ ح٥٥١: ٢الكايف .  ١
 . يف املتن٢٢: مفاتيح اجلنان املعّرب. ٢
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)٥٤( 

اهللاُ  شـاء شاء الناس، مـا اهللا ال ما شاء ما ،١] خما شاء اهللا ال قّوة إّال باهللا[قّوة إّال باهللا 
خلـوقني، حـسبي وإن كره الناس، حسبي الربُّ من املربوبني، َحـسبي اخلـالُق مـن امل

الرازق من املرزوقني، حسبَي اهللا ربُّ العاملني، حسبي من هـو حـسبي، حـسبي مـن مل 
 هـو عليـه َزل حـسبي، حـسبَي اهللا ال إلـه إّال يزل حسبي، حسبي َمن كان ُمذ كنُت مل يَ 

 .٢<توّكلُت وُهَو ربُّ العرش العظيم
                                                 

كام يف بعض نسخ من ال حيرضه الفقيه، وهذه النسخة تناسـب مـا رواه الـصدوق قـدس رسه يف  . ١
عجبت ملن فزع من أربـع كيـف ال يفـزع إىل >: الفقيه مسندًا عن اإلمام الصادق عليه السالم قال

ـ{أربع، عجبُت ملن خاف كيف ال يفزع إىل قوله عّز وجـل  ، فـإين }ُه َونِْعـَم اْلَوكِيـُل ـَحـْسُبنَا اللَّ
ـ{: سمعت اهللا عّز وجل يقول بعقبهـا ، }ِه َوَفـْضٍل َملْ َيْمَسـْسُهْم ُسـوءٌ ـَفـاْنَقَلُبوا بِنِْعَمـٍة ِمـَن اللَّ

ــُت ِمــَن {وعجبـت ملــن اغــتّم كيــف ال يفــزع إىل قولــه تعــاىل  َال إَِلــَه إِالَّ َأْنــَت ُســْبَحاَنَك إِينِّ ُكنْ
ال ْينَاُه ِمـَن اْلَغـمِّ َوَكـَذلَِك {: ول بعقبها، فإين سمعت اهللا عز وجل يق}ِمنيَ ـِالظَّ َفاْسَتَجْبنَا َلُه َوَنجَّ

ُض َأْمِري إَِىل اللَّ {، وعجبت ملن مكر به كيف ال يفزع إىل قوله تعاىل }ُمْؤِمنِنيَ ـُننِْجي الْ  ِه إِنَّ ـَوُأَفوِّ
، }ُه َسيَِّئاِت َمـا َمَكـُرواـَقاُه اللَّ َفوَ {: ، فإين سمعت اهللا عز وجل يقول بعقبها}َه َبِصٌري بِاْلِعَبادِ ـاللَّ 

ـ{وعجبت ملن أراد الدنيا وزينتها كيف ال يفزع إىل قوله تعاىل  ــَما َشـاَء اللَّ َة إِالَّ بِاللَّ ، }هِ ـُه َال ُقـوَّ
ُيـْؤتَِنيِ إِْن َتَرِن َأَنا َأَقلَّ ِمنَْك َماًال َوَوَلـًدا َفَعـَسى َريبِّ َأْن {: فإين سمعت اهللا عز وجل يقول بعقبها

ا ِمْن َجنَّتَِك  اآلية ـ وعسى هنا موجبة يراد منهـا وجـوب متعلقهـا وحتققهـا، ولـيس جمـرد } َخْريً
 .الرتجي ـ

وال خيفى أنه قد مجع يف الدعاء املذكور أعاله اآليات األربع، وأن الظاهر عـدم ذكـر ال حـول يف   
 .ة املباركةالدعاء كام يف بعض نسخ الفقيه عند ذكر الدعاء لعدمه يف اآلي

راجع التعليقة يف اهلامش عىل الدعاء املزبور للعالمة حممد إسامعيل املازندراين ضمن تعليقاته عىل   
 .٢٠٣ ـ ٢٠٢: كتاب مفتاح الفالح للشيخ البهائي

 .٦ ح٥٤٧: ٢ يف املتن عن عّدة الداعي، والكايف ٢١: مفاتيح اجلنان املعّرب. ٢
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)٥٥( 

 إّيل أبو جعفر كتب:  يف الفقيه عن حممد بن الفرج قالقدس رسهرواه الصدوق 
من دعا بـه يف دبـر : حممد بن عيل الرضا عليه السالم هذا الدعاء وعّلمنيه، وقال

 .١<صالة الفجر مل يلتمس حاجًة إّال استجيب له، وكفاه اهللا ما أمهه
 .٢مخسني مّرة بعد كل فريضة< الكريُم الوهاُب ذو الطول>: ـ قراءة١١
َ هُوَ ال{: ـ قراءة اآلية١٢ اقُ ذُو الْقُو ةِ الْمَتينإِن  اهللا  ز   وعرشين مّرة بعد  سبعاً ٣}  ر 

 .٤صالة الصبح أربعني يومًا، وهي آية جمّربة للرزق
ـ روي عن املوىل الشيخ حممد حـسن النـائيني يف كـشكوله أن ممّـا ُجـّرب ١٣

َ يَجْعَـ{: لسعة الرزق وكفاية املهّامت قراءة هذه اآلية املباركة َت قِ اهللا  لْ لَـهُ وَمَنْ ي
َ بالِغُ  *مَخْرَجًا  ِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِن  اهللا  َلَى اهللا  ْ ع َتَوَ   وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيُْث ال يَحْتَسِبُ وَمَنْ ي

 ْ ُ لُِ   َ  ِهِ قَدْ جَعَلَ اهللا   ثالث مّرات بعد صالة الصبح مصّليًا عىل النبي ٥}ٍء قَدْرا أَمْر
 .٦ثالث مّرات بعدهاحممد وآله ثالث مّرات قبلها، و

 صالة ركعتني بمهام شـاء، ويقـرأ بعـدها صّىل اهللا عليه وآلهـ روي عن النبي ١٤
َتُعِز  {: آيتي امللك نْ تَشاءُ و َنْزِعُ الْمُْ َ مِم  َت قُلِ الل هُم  مالَِك الْمُْ ِ تُؤِْ  الْمُْ َ مَنْ تَشاءُ و

                                                 
 .٣٢٦: ١من ال حيرضه الفقيه .  ١
 . رشح الشيخ حممد رضا سقا زاده واعظ٩٣: الّرس املسترت للشيخ البهائي قّدس ّرسه .٢
 .٥٨سورة الذاريات، اآلية . ٣
 .، وذكر هناك العلامء الذين جّربوها فاستفادوا منها١٣: التحفة الرضوّية يف جمّربات اإلمامّية. ٤
 .٣و٢سورة الطالق، اآلية . ٥
 .١٧: مامّيةالتحفة الرضوية يف جمّربات اإل. ٦
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)٥٦( 

ِيَدِكَ  َتُذِل  مَنْ تَشاءُ ب َلىمَنْ تَشاءُ و ِن َك ع َيْرُ إ ْ  الْخ تُولِجُ الل يْلَ ِيف الن هـارِ  *ٍء قَديٌر   ُ   َ 
َتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ  َتُخْرِجُ الْمَي َت مِنَ الَْ   و َتُخْرِجُ الَْ   مِنَ الْمَي ِت و َتُولِجُ الن هارَ ِيف الل يْلِ و و

 ُتعطي مـنهام َمـن ، واآلخرة ورحيَمُهاميا رمحَن الدنيا>:  ويقرأ بعدمها١} بِغَيْرِ حِساب
صلِّ عىل حممٍد وآله واقض عنّي ، ] خما تشاء[ ، ومتنع منهام َمن تشاء] خما تشاء[تشاء
 .<ديني

اهللا عنه ديونـه ولـو كانـت أّنه من فعل ذلك قىض >: صّىل اهللا عليه آلهفعن النبي 
ـس  األرض ذهبـًا، وإن كـان مهمومـًا أو مكروبـًا فـّرج اهللاعليه ملء  ّمهـه، ونفَّ

 .٢<كربه
: علـيهام الـسالمالبـاقر والـصادق اإلمامني فقد روي عن : ـ زيارة عاشوراء١٥

 هبذه الزيارة من قـرب عليه السالم آىل عىل نفسه أّن من زار احلسني عّزوجّل أّن اهللا >
 وشّفعته يف مسألته بالغة ما بلغت، وأعطيته سـؤله، ثـم ، منه زيارتهأو ُبعد قبلُت 

 والفـوز باجلنّـة ،لب عنّي خائبًا، وأقلبه مرسورًا قريرًا عينه بقـضاء حاجتـهال ينق
 .إىل آخر الرواية. ٣ <...والعتق من النار

وقد ذكر العلامء أّنه ثبت بالتجربة أّن املداومة عليها أربعني يومًا أو أقـل منهـا 
 .٤لقضاء احلاجات ونيل املقاصد ال نظري له

                                                 
 .٢٧ و٢٦سورة آل عمران، اآلية . ١
  .١٩٢: التحفة الرضوّية يف جمّربات اإلمامّية. ٢

  .٤٦٢: مفاتيح اجلنان املعّرب. ٣

 .١٩٧: التحفة الرضوّية يف جمرّبات اإلمامّية. ٤
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)٥٧( 

 ،يا خري املسؤولني ويـا خـري املعطـني>: فريضةـ أن تقول يف سجود صالة ال١٦
 .١< فإّنك ذو الفضل العظيم،] خالواسع[ارزقني وارزق عيايل من فضلك 

 وثالثني مّرة بعد كّل صـالة فريـضة، لقـضاء سبعاً < ال إله إّال اهللا>ـ قراءة ١٧
 .احلوائج وزيادة الرزق

ن موسى الرضا عيل باإلمام الذي روي عن : ـ دعاء االستغفار عند النوم١٨
أّن أعرابيًا جاء إىل عـيل >: عليه السالم عن أيب عبد اهللا احلسني عليهم السالمعن آبائه 

: صلوات اهللا عليه فقال له عّيل ،ّلة فشكا إليه الفقر واخلَ صلوات اهللا عليهبن أيب طالب ا
ُ {:  يقولتعاىل ذكرهعليك باالستغفار يا أعرايب فإّن اهللا  اراً اسْتَغْفِرُوا رَب ك ِن هُ  نَ غَف  مْ إ

َيْكُمْ مِدْراراً  * َل ماءَ ع َنينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَن اٍت وَيَجْعَلْ  *يُرْسِلِ الس  ِأَمْواٍل وَب وَيُمْدِدْكُمْ ب
َنْهارا عليه  قال ،ستغفر اهللا كثريًا وما أرى مايل يزدادإّين أل:  فقال األعرايب،٢}لَكُمْ أ

 ،يا أعـرايب:  قال،فعّلمني يا أمرياملؤمنني:  قال،ن تستغفرلعّلك ال ُحتسن أ: السالم
سـتغفرك مـن كـّل ذنـٍب قـوى عليـه بـدين أالّلهم إين >: إذا أويت إىل فراشك فقل

بعافيتك، أو نالته قدريت بفضل نعمتك، أو بسطُت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلـُت 
لت فيه عىل كـريم عفـوك، فيه عند خويف منه عىل أناتك، أو وثقُت فيه بحلمك، أو عوّ 

سُت بفعله نفيس، أو احتطبُت وت فيه أمانتي، أنستغفرك من كّل ذنٍب ُخ أالّلهم إّين   َبخَّ
به عىل بدين، أو قّدمُت فيـه لـّذيت، أو آثـرُت فيـه شـهويت، أو سـعيُت فيـه لغـريي، أو 

الي استغويُت إليه َمن َتبِعني، أو غلبت عليه بفضل حيلتي، أو أَحلُت عليـك فيـه مـو
                                                 

 .٤ ح٥٥١: ٢الكايف . ١
 .١٢ ـ ١٠سورة نوح، اآلية . ٢
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)٥٨( 

َق علُمـك بفعـيل، َفَحُلمـَت  إذ كنَت كارهًا ملعصيتي، لكـن سـبفلم َتغلبني عىل فعيل،
 وابـك يـا .<عنّي، مل ُتدِخلني فيه َجربًا، ومل َحتملني عليه قهرًا، ومل َتظلِمنـي فيـه شـيئاً 

فغاب عنّـا األعـرايب : فقال احلسني عليه السالم. أعرايب، وإن مل جتد البكاء فتباك
 قد كثر مايل، ال أجد موضعًا أشدُّ فيه إبيل ،يا أمرياملؤمنني: اد إلينا فقالسنة، ثّم ع

 .١<وغنمي، وأضع فيه مايل كثرة
وهناك استغفار آخر طويل ُيقرأ عند النوم أيضًا برواية قريبة من هذه الروايـة 

 .٤٠  سأورده إن شاء اهللا بعد االنتهاء من هذه املجموعة حتت رقم،ويف نفس املصدر
روي عـن اإلمـام : لطلب احلاجة والوصول إليها ومن كان عليـه ديـنـ ١٩

 فليقـرأ الـورد ،أّن من كان عليه دين، أو كانـت لـه حاجـة>: عليه السالمالصادق 
كذلك، ثـم يـرّدد كلمـة ) يا رمحن(ما وسعه النََفس، ثم يرّدد كلمة ) هللاأيا : (التايل

كـذلك، ويقـصد حاجتـه ) يـا أرحـم الـرامحني(كذلك، ثم يرّدد كلمة ) يا رحيم(
 .٢اهللا تستجاب إن شاء

 ىكّل من عقد ومجع أصـابع يـده اليمنـ: ـ لتسهيل املهّامت وطلب احلاجة٢٠
، يا قيومأيا >هبذه األسامء املقّدسة  ثّم مجع أصابع يده < هللاُ، يا رمحُن، يا رحيُم، يا حيُّ

 ثّم ،<يا ودوُد، يا ُمستعانيا سميُع، يا بصُري، يا عليُم، «سامء املقّدسة اليرسى هبذه األ
ثـّم فـتح أصـابع يـده < ، ع، صك، هـ، ي>فتح أصابع يده اليمنى هبذه احلروف 

 ،فإّنــه ينــال مــا أراد مــن احلاجــات< ح، م، ع، س، ق>ى هبــذه احلــروف اليــرس
                                                 

 .٧٢ و٧١:  النوري قّدس ّرسه الطبعة احلجرّيةالصحيفة الثانية العلوية للمريزا حسني. ١
 . عن كتاب جممع الدعوات لعبد املّطلب العالئي١٧٩: الّرس املسترت للشيخ البهائي قّدس ّرسه. ٢
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)٥٩( 

 .١وسهلت عليه املهامت
 أّنه إذا كان ألحد أمر مهـّم وقـرأ هـذا قّدس ّرسهـ روي عن الشيخ البهائي ٢١

عاء، مّدة عرشة أّيام، يف كّل يوم مائة مّرة، عىل أن يبدأ يـوم األربعـاء، وخيـتم الد
: ، والدعاء هـوتعـاىلفإن حاجته تقىض إن شاء اهللا يوم اجلمعة من األسبوع بعده، 

 األبواب، يا مقّلـب القلـوب واألبـصار، ويـا دليـل املتحـريين، ويـا غيـاث يا مفتَِّح >
 مهّمي، وال حـول وال قـّوة ، فاقِض حاجتي، واكِف غيثني، توّكلت عليك يا رّب املست

 .٢<إّال باهللا العّيل العظيم، وصّىل اهللا عىل حممٍد وآله أمجعني
أّن اهللا تعـاىل ُيقـسم بـأن مـن قـرأ : عليه الـسالمـ روي عن اإلمام الصادق ٢٢

اآليات اآلتية من آل حممد وشيعتهم إّال نظرت إليه بعينـي املكنونـة يف كـّل يـوم 
 له يف كّل نظرة سبعني حاجة، وقبلته عىل ما فيه من املعايص، ، أقيض نظرةسبعني

إىل هم فيهـا خالـدون (وهذه اآليات هي سورة الفاحتة إىل آخرها، وآية الكريس 
ِلهَ إِال  { :  ، وآية الشهادة وهي)أفضل َن هُ ال إ ُ أ َأُولُوشَهِدَ اهللا  َالْمَال ِكَةُ و  الْعِلْمِ قا ِماً  هُوَ و

ِا ِلهَ إِال  هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ ب َلََف ال ذينَ  *لْقِسْطِ ال إ ِ اْإلِسْالمُ وَمَا اخْت ينَ عِنْدَ اهللا  إِن  الد 
 َ ِ فَـإِن  اهللا  ِآياِت اهللا  ْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ ب َي أُوتُوا الْكِتاَب إِال  مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ب

 ِ قُلِ الل هُم  مالَِك الْمُْ ِ تُؤِْ  الْمُْ َ مَنْ تَشاءُ {:  وآية امللك وهـي،٣} سابسَريعُ الْح

                                                 
 عن كتاب املجتنى، وروي قريـب منـه ٥٥/ ٤٩ رقم ١١٢: التحفة الرضوّية يف جمربات اإلمامية. ١

 .عن األمان من أخطار األسفار واألزمان
 . عن الكلم الطّيب٧/ ٤٩ رقم ١١٣: التحفة الرضوية يف جمربات اإلمامية .٢
 .١٩ و١٨سورة آل عمران، اآلية . ٣
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)٦٠( 

ِن َك عَلـى َيْرُ إ ِيَدِكَ الْخ َتُذِل  مَنْ تَشاءُ ب َتُعِز  مَنْ تَشاءُ و نْ تَشاءُ و َنْزِعُ الْمُْ َ مِم  َت ْ  و ٍء   ُ   َ 
ِ  *قَديٌر  َتُخْرِجُ الْمَي َت تُولِجُ الل يْلَ ِيف الن هار َتُخْرِجُ الَْ   مِنَ الْمَي ِت و َتُولِجُ الن هارَ ِيف الل يْلِ و  و

َتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِساب   ١.٢} مِنَ الَْ   و
 بسند موثق عن اإلمـام الـصادق قدس رسهروى الكليني : وإليك نّص الرواية

 هذه اآليات أن هيـبطن إىل األرض تعّلقـن جلعز وملا أمر اهللا >:  أنه قالعليه السالم
 إىل أين ُهتبطنا، إىل أهل اخلطايا والذنوب؟ فـأوحى اهللا ،أي ربِّ : بالعرش وقلن

 إليهّن أن اهبطن، فوعزيت وجاليل ال يتلوكن أحٌد من آل حممد وشيعتهم عّز وجـل
ظـرة إّال نظرت إليه بعيني املكنونة يف كّل يوم سـبعني نظـرة، أقـيض لـه يف كـل ن

 أّم الكتاب، وشهد اهللا أنه ال :سبعني حاجة، وقبلته عىل ما فيه من املعايص، وهي
 .٣<إله إّال هو، وآية الكريس، وآية امللك

 والـشيخ ١٤ يف املفاتيح املعـّرب ص قدس رسهوقال بعضهم ـ كالشيخ القمي 
  وهي،آية السخرة وتقرأ بعدها : وغريمها٤٥: ٨٣املجليس قدس رسه يف البحار 
ماواِت {: ، وهـيثالث آيات من سورة األعراف ُ ال ذي خَلَـقَ الـس  إِن  رَب كُمُ اهللا 

َاْألَرَْض يف َي اٍم ثُم  اسْتَوى و مَْس   سِت ةِ أ َالش  ُبُهُ حَثيثًا و َلَى الْعَرِْش يُغْ ِ الل يْلَ الن هارَ يَطْل  ع
 َ ِهِ أ ِأَمْر راٍت ب َالن جُومَ مُسَخ  َالْقَمَرَ و ُ رَب  الْعالَمينَ و َبارَكَ اهللا  َاْألَمْرُ ت ادْعُوا  *ال لَهُ الْخَلْقُ و

ِن هُ ال يُحِب  الْمُعْتَدينَ  عًا وَخُفْيًَة إ وَال تُفْسِدُوا ِيف اْألَرِْض بَعْدَ إِصْـالحِها  *رَب كُمْ تَضَر 
                                                 

 .٢٧ و٢٦سورة آل عمران، اآلية . ١
  . يف اهلامش٥٢: مفاتيح اجلنان الطبعة احلجرّية. ٢

 .٦٢٠: ٢الكايف .  ٣
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 َ ْفًا وَطَمَعًا إِن  رَحْم َ وَادْعُوهُ خَو ْ ة ِ قَريٌب مِنَ ال  ١.٢} مُحْسِنين اهللا 
 أّنه َمن تعـذرت عليـه احلـوائج عليه السالمـ روي عن أيب عبد اهللا احلسني ٢٣

عليـه  احلديـد لـداود تعـاىلفليلتمس طلبها يوم الثالثاء، فإّنه اليوم الـذي أالن اهللا 
الّلهّم يا مسّهل الشديد، ويا ملّني احلديـد، ويـا منّجـز >:  وليقرأ هذا الدعاء،٣الـسالم

ويا من هو كلَّ يوم يف أمر جديد، أخرجني من َحَلق الضيق إىل أوسع الطريق، الوعيد، 
 .<، وال حول وال قّوة إّال باهللا العّيل العظيم]ما ال أطيق[بك أدفع عن نفيس ما ُأطيق 

، )يا أحد( يا واحد ،بسم اهللا الرمحن الرحيم>: ـ دعاء كثري الفوائد والربكات٢٤
 حنّان، يا منّان يا كريم، اسألك حتفًة من حتفاتـك تلـمُّ هبـا يا ماجد يا جواد، يا حليم يا

ي، وتقيض هبا ديني، وُتصلُح هبا شأين، برمحتك يا سّيدي، الّلهم إن كان رزقـي يف ثشع
خرجـُه، وإن كـان بعيـدًا فقّربـه، وإن كـان قريبـًا أالسامء فأنزلُه، وإن كان يف األرض ف

ه، وإن كان قليًال فكّثرُه، وإن كا  فيه، وأرسـله عـىل أيـدي خيـار يلن كثريًا فبارك فيرسِّ
نـه بكينونّيتـك ووحـدانّيتك  ،خلقك، وال ُحتِوجني إىل رشار خلقك، وإن مل يكن فكوِّ

يـا  (،الّلهّم انقله إيلَّ حيث أكون، وال تنقلني إليه حيث يكون، إّنك عىل كّل يشء قدير
حيم يـا غنـّي، صـّل عـىل حممـد وآل ، يا ر)حّي يا قّيوم، يا واحد يا جميد، يا برُّ يا كريم
ئنا كرامتك  .٤< وألبسنا عافيتك،حممد، ومتّم علينا نعمتك، وهنّ

                                                 
 .٥٦ ـ ٥٤سورة األعراف، اآلية . ١
 .٣١٧ ـ ٣١٦ الباقيات الصاحلات ص مفاتيح اجلنان املعرب يف.  ٢
 .١٠٩ ح ١٤٣: ٨الكايف . ٣
 . رشح الشيخ حممد رضا سقازاده واعظ١٤٧: الّرس املسترت للشيخ البهائي. ٤
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 عن يعن الشيخ املجليس قدس رسه أنه رو) منتخب اخلتوم( يف كتاب يرو
اإلمام زين العابدين عليه السالم أنه إذا كان أول الشهر يوم االثنني فابدأ بقـراءة 

 الرابع عرش عىل عدد األيام، بحيـث تقرأهـا يـوم إىل اليوم} إذا وقعت{سورة 
 وهـذا العمـل .الرابع عرش أربع عرشة مرة، ويف كّل مخيس اقرأ هذا الدعاء مـّرة

 جمـرب غـري مـّرة، ،واخلتم لتوسعة الرزق وتسهيل األمور املشكلة وأداء الديون
 .١لبتةأولُيكَتم من اجلهال والسفهاء 

م اهللا الـرمحن الـرحيم، الّلهـم صـّل عـىل بس>: ـ دعاء جمّرب لقضاء احلوائج٢٥
حممد وآل حممد، إهلي بحّق املضطّرة بني احلائط والباب، إهلـي بحـّق املـضطّرات يـوم 
عاشوراء، إهلي بحّق املضطّر حتت حوافر اخليول، إهلي بحّق املضطّر يف قعر السجون، 

ثّم تدعو بام شـئت . <عليه السالم  أليب عبد اهللا احلسنيسفَ بحّق آخر نَ ]  خإهلي[الّلهم 
 .تعاىل بإذن اهللا فإّهنا ُتقىضمن احلاجات 

اسـتغفار جمـّرب لتحـصيل املـال : عليـه الـسالمـ روي عن اإلمام الصادق ٢٦
:  يقـرأ أربعامئـة مـّرة لـشهرين متتـابعني،الغزير والعلم الكثري وقـضاء احلـوائج

احلـّي القّيـوم الـرمحن  [،مستغفر اهللا الذي ال إله إّال هو الرمحن الرحيم احلـّي القّيـوأ>
] خجرمـي وظلمـي [ من مجيع ظلمي وجرمي ، بديُع الساموات واألرض،] خالرحيم

 .٢<وإرسايف عىل نفيس وأتوب إليه
                                                 

 .٦٢٠: عمدة الزائر الطبعة املحققة.  ١
التحفة الرضوية يف جمّربات اإلمامّية عـن مـصباح الكفعمـي، ومفتـاح اجلنّـات للـسيد األمـني، . ٢

 .ات الصاحلات هبامش مفاتيح اجلنانوالباقي
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للخــالص مــن الــشّدة رّدد هــذه : عليــه الــسالمـــ روي عــن أمرياملــؤمنني ٢٧
  يف خزائنـه، والفـيض الكاشـاينقـّدس ّرسهاألبيات، وقد نقل عن الشيخ النراقي 
 : قّدس ّرسه أّهنا من املجّربات عندمها

  وكـــم هللا مـــن لطـــٍف خفـــيِّ 
 

  يــدقُّ خفــاه عــن فهــم الــذكيِّ  
 

  وكم ُيـرس أتـى مـن بعـد ُعـٍرس 
 

ــشجيِّ   ــِب ال ــَة القل ــّرج ُكرب   وف
 

ــباحاً  ــه ص ــساء ب ــر ُت ــم أم   وك
 

ــــيشِّ   ُة بالع ــــرسَّ ــــك امل   وتأتي
 

  وال يومـاً اقت بك األحـإذا ض
 

  فثِــق بالواحـــد الفــرد العـــيلِّ  
 

 :وأضيف إليها يف بعض الروايات
ل بالنبيِّ فكـلُّ خطـٍب    توسَّ

 

ـــل بـــالنبيِّ     هيــون إذا ُتُوسِّ
 

ــراٍب  ــيل أيب ت ــاملوىل الع   وب
 

ــاطميِّ   ــيِّ الف ــالنّور البه   وب
 

  وباألطهار أهل الذكر حّقـاً 
 

  ســاللة أمحــٍد ُولــِد الــويصِّ  
 

  وال جتزع إذا ما ناب خطٌب 
 

  ١فكم هللا مـن لطـٍف خفـيِّ  
 

من طلـب الـسعة يف >:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهـ روي عن الرسول األكرم ٢٨
 ثالث مّرات يف كـّل هالرزق فليكتب هذا الدعاء وحيمله أو يضعه يف بيته، وليقرأ

، يا حـيُّ يـا قيـوم، يـا ذا اجلـالل أهللا يا أهللا يا أيا >:  وهو،يوم هللا، يا ربِّ يا ربِّ يا ربِّ

                                                 
 ـ ٢٢٠: ، والتحفـة الرضـوّية يف جمّربـات اإلمامّيـة٢١٤: الّرس املسترت للشيخ البهائي قّدس ّرسه. ١

 ويذكر العلامء الذين أّكدوا عـىل أّهنـا جمّربـة يف دفـع الـشدائد وقـضاء احلـوائج، وشـواهد ٢٢٢
  .وقصصًا عىل صّحة ذلك
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)٦٤( 

مك األعظم أن ترزقني رزقًا حالالً طّيبًا، برمحتـك الواسـعة يـا واإلكرام، أسألك باس
والذي بعثني باحلّق، من كتـب هـذا : ، ثّم قال صّىل اهللا عليه وآله<أرحم الرامحني

 .١ىالدعاء ومحله أو وضعه يف منزله تبدل فقره غن
 ذكر بعض العلامء املحّققني أّن هلذا الدعاء فوائد تربو: ـ دعاء كثري الفوائد٢٩

 ،بسم اهللا الرمحن الرحيم، بفضل بسم اهللا الرمحن الرحيم>: عىل األربعني فائدة، وهو
صـمدي، مـن عنـدك مـددي، وعليـك ]  خاهللا[هللا أبربكة بسم اهللا الرمحن الرحيم، يا 

معتمدي، بحّق حممٍد العريب، ناِد عليًا مظهَر العجائب، جتده عونًا لك يف النوائب، كل 
، يا أبا أمتك يا همٍّ وغمٍّ سينجيل بعظ هللا، بنبّوتك يا حممد، بواليتك يا عيلُّ يا عيلُّ يا عيلُّ

 .٢<الغيث أغثني، يا عيل أدركني
مرياملؤمنني أذكر ) املحارضات(ـ لسعة الرزق نقل الراغب اإلصفهاين يف ٣٠

 .٣<يا ربِّ إّين ظلمُت نفيس فاغفر يل>:  يف سجدته ثالث مّراتعليه السالم
أّنـه إذا : عليـه الـسالم عن اإلمام الـسّجاد قّدس ّرسهاملجليس ـ يروي الشيخ ٣١

فينبغي أن ُيبدأ بختم سورة ) القمري(ثنني هو اليوم األّول من الشهر كان يوم اال
 ُتقرأ السورة يف كّل يـوم بعـدد اليـوم، ثـّم ، ملّدة أربعة عرش يوماً ،الواقعة املباركة

 .٤ختم جمّرب لسعة الرزق، وهو )٢٤(ُيقرأ الدعاء املذكور يف الفقرة 
                                                 

 .٢١٠: بهائي قّدس ّرسهالّرس املسترت للشيخ ال. ١
 .٦٠: الّرس املسترت للشيخ البهائي قّدس ّرسه. ٢
 .١٤٢: الّرس املسترت للشيخ البهائي قّدس ّرسه. ٣
ويف التحفة الرضوّية يف جمّربـات اإلمامّيـة إّال أّنـه . ١٤٧: الّرس املسترت للشيخ البهائي قّدس ّرسه. ٤

  .من متام السور مّرة واحدةيقرأ الدعاء املذكور يف كّل مخيس بعد الفراغ 
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ال  {: ُيقرأ قوله تعاىل>: عليه السالمـ لتسديد الدين روي عن اإلمام الرضا ٣٢
الِمينَ  ُنُْت مِنَ الظ  َنَْت سُبْحانََك إِ   ك ِلهَ إِال  أ ْناهُ مِنَ الْغَم  وَكَذلَِك  *إ ي َنَج  َاسْتَجَبْنا لَهُ و ف

ُنِْ  الْمُؤْمِنين  .٢أربعني مّرةوني  أربعامئة واثن١} ن
ّن خـاتم األنبيـاء وسـيد الرسـل أ من الفقر والنجاةـ روي لتسديد الدين ٣٣
  عّلم أصحاب الـصّفة حيـث كـانوا يعـانون الـضيق املـايلصّىل اهللا عليه وآلهحممدًا 

 اقـِض عنّـا ، العرِش العظيم، وربَّ  الساموات السبعالّلهم ربَّ >: الشديد هذا الدعاء
 .٣<الفقر وأغننا من ،الدين
 عـىل النبـي ة مّرة، ويصّىل  عرشتيـ روي ألداء الدين ُيقرأ الدعاء التايل اثن٣٤

الّلهم يا دّيان الدين، اقِض ديني >:  والدعاء هو، مّرة أيضاً ةي عرشتوآله األطهار اثن
  ديني بحرمة جّد احلـسن واحلـسني، اقضِ ]خ عليه السالم احلسني[بحرمة جّد احلسنني 

 .٤<عليهام السالم
 كثري القـراءة ا أّن للتوّسل اآليت خواص عديدة يناهل٥ـ روي بسند صحيح٣٥

بفضل بسم اهللا الرمحن الرحيم، بربكة بـسم اهللا الـرمحن [بسم اهللا الرمحن الرحيم >: له
مـوالي ... أتيتـك مرجتيـًا نجـاًة لغـدي ... ما زال والك يا عيل مـستندي ]  خالرحيم

                                                 
 .٨٨ و٨٧سورة األنبياء، اآلية . ١
 .١٣٧: الّرس املسترت للشيخ البهائي قّدس ّرسه. ٢
 .١٣٤: الّرس املسترت للشيخ البهائي قّدس ّرسه. ٣
 .١٣١: الّرس املسترت للشيخ البهائي قّدس ّرسه. ٤
 . الذي أنقل الرواية عنه٨٣: عىل حّد تعبري الشيخ البهائي يف كتابه الّرس املسترت. ٥
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...  املرتىض انظر إّيل يا عيلُّ ... يك واثقًا ُخذ بيدي لأجلأت إ... سواك مل يكن معتمدي 
يـا أبـا ... [يا ويلُّ نّجني ممّا أخاف، يا عيلُّ يـا عـيلُّ يـا عـيلُّ ... قد أتيت خائفًا مما لدّي 

 .١ <] خالغيث أغثني، يا عيل أدركني
 ُيقـرأ بعـد أداء  دعـاءعليـه الـسالمـ لطلب الرزق روي عن اإلمـام البـاقر ٣٦
يا من يملك حوائج الـسائلني، ويعلـم ضـمري الـصامتني، لكـّل >:  املكتوبةالفريضة

مسألة منك سمٌع حاٌرض وجواٌب عتيد، ولكّل صامٍت منك علٌم باطن حميط، اسـألك 
بمواعيدك الصادقة، وأياديك الفاضلة، ورمحتك الواسعة، وسلطانك الظاهر، وملكك 

املطيعني، وال تّرضه معصية العاصـني، الدائم، وكلامتك التاّمات، يا من ال تنفعه طاعة 
 برمحتـك ،] خالعافية[عطني فيام ترزقني أصلِّ عىل حممد وآله، وارزقني من فضلك، و

 .٢<يا أرحم الرامحني
 عليـه الـسالم دعاء عّلمـه لولـده احلـسن عليه السالمـ روي عن أمرياملؤمنني ٣٧

: ليقيض حاجتهُيكتب وحيمل يف اليد اليمنى عند الدخول عىل شخص يف حاجة 
 يـا يا واحُد يا أحد، يـا وتـُر يـا نـورهللا أبسم اهللا الرمحن الرحيم، الّلهم إّين أسألك يا >

ر يل قلب،صمُد  بـن افالن  ( يا من َمَألَت أركانه الساموات واألرض، أسألك أن تسخِّ
، وأسألك أن تسّخر يل قلبـه كـام عليه السالم  كام سّخرت احلّية ملوسى بن عمران)فالن

ّخرت لسليامن جنوده من اجلّن واإلنس والطري فهم يوزعـون، وأسـألك أن تلـني يل س
، وأسألك أن تذّلل يل قلبه كام ذّللت نور القمـر عليه السالم قلبه كام لّينت احلديد لداود

                                                 
 .٨٣: الّرس املسترت للشيخ البهائي قّدس ّرسه. ١
 .٤٣: الّرس املسترت للشيخ البهائي. ٢
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ره يل  لنور الشمس، وأنا عبدك ابُن عبدك ابُن أمتك، أخذَت بقدميـه وبناصـيته، فـسخِّ
 ُأريد، إّنك عىل كلِّ يشٍء قدير، وهو عىل ما هو فيام هو ال حتى يقيض حاجتي هذه وما

 .١<إله إّال هو احلّي القيوم
ُيكتب اسم الشخص الذي يراد الدخول عليه يف داخـل القوسـني بـدل : مالحظة

 داخل القوسـني  الدعاء مّرة واحدة ويبقى فالن، وللسهولة ال مانع من كتابةبنافالن 
 .ستعامل لسهولة مسحه بعد اال،يف كّل استعاملفارغًا يكتب بالقلم الرصاص 

دعاء جليل الربكات والفوائد رواه الصدوق قدس رسه يف كامل الـدين ـ ٣٨
 يف حـديث صـّىل اهللا عليـه وآلـه عن النبي عن اإلمام اجلواد عن آبائه عليهم السالم

ن احلسني بن عّيل : أّنه قال ألّيب بن كعب،طويل  مـا  دعـواتعليـه الـسالم وقد ُلقِّ
يدعو هبّن خملوق إّال حرشه اهللا عّزوجّل معه، وكان شفيعه يف آخرتـه، وفـّرج اهللا 
عنه كربه، وقىض هبا دينه، وَيّرس أمره، وأوضح سـبيله، وقـّواه عـىل عـدّوه، ومل 

الّلهم إّين أسألك >: هيتك سرته، وهي أن تقول إذا فرغت من صالتك وأنت قاعد
، وسـّكان سـامواتك ] خومعاقـد عرشـك[ك ، ومعاقـد عـزّ ] خبمالئكتك[بكلامتك 

 فقد رهقني من أمري عٌرس، فأسألك أن ،ك ورسلك، أن تستجيب يلوأرضك، وأنبيائ
 فإن اهللا عز وجل يـسّهل ،<تصّيل عىل حممد وآل حممد، وأن جتعل يل من عرسي يرساً 

أمـرك، ويــرشح لـك صــدرك، ويلّقنـك شــهادة أن ال إلـه إّال اهللا عنــد خــروج 
 .٢نفسك

                                                 
 .١٩ ح١٦٥: ٩٢بحاراألنوار . ١
 ٢٦٤: ١بشارة اإلسالم يف عالمات املهدي عليه السالم عن كامل الـدين للـصدوق قـّدس ّرسه . ٢

  . هـ١٤٠٥، طبعة قم جامعة املدرسني ١١ ح ٤٤باب 
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 قـّدس ّرسه عن جـّده الـشيخ الطـويس قّدس ّرسهبن طاووس اوى السيد ـ ر٣٩
ّن من أصابته شّدة بالغًا مـا بلغـت فلُيـصبح يـوم أ>: عليهم السالمعن أئّمة اهلدى 

 ثم يسأل اهللا ،<ما شاء هللا ال حول وال قّوة إّال باهللا> وليقل ستامئة مّرة ،اجلمعة صائامً 
 .١< رسيعًا إن شاء اهللا حاجته تقىضتعاىل

 ، النوم لطلب احلاجـة وزيـادة الـرزقدـ دعاء االستغفار الطويل يقرأ عن٤٠
 نقلتـه لكـم ، علمه رجًال يدعو به إذا أوى إىل فراشـهعليه السالمعن أمري املؤمنني 

بطوله ألمهيته وبالغته والدروس الرتبوية التي تضمنتها فقراتـه، وهـو عـىل مـا 
 عن اإلمـام أيب ،اري يف كتاب مفاتيح النجاةرواه املحقق املوىل حممد باقر السبزو

 عن آبائه عن عّيل بـن احلـسني عـن أبيـه عليه السالم بن موسى الرضا احلسن عيلّ 
 فـدخل ،عليـه الـسالمكنت يومًا جالسًا عند أمرياملؤمنني :  قال السالمامعليهاحلسني 

فقـال . ّدنيا أنا رجل معيل وال حّظ يل مـن مـال الـ،يا أمري املؤمنني: أعراّيب فقال
 مل ال تستغفر حّتـى حتـسَن حالـك؟ فقـال ،يا أخا العرب: عليه السالمأمريالؤمنني 

فقال .  إّين استغفر كثريًا وال أرى تغيريًا وزيادة يف حايل،يا أمري املؤمنني: األعرايبّ 
َ {:  إّن اهللا تعاىل يقول:عليه السالمأمرياملؤمنني  ِن هُ  َن اًرااسْتَغْفِرُوا رَب كُمْ إ يُرْسِلِ   * غَف 

َاًرا دْر َيْكُم م  َل مَاء ع َالٍ  *الس  ِأَمْو ِينَ وَيَجْعَل ل كُمْ جَن اٍت وَيَجْعَـل ل كُـمْ   وَيُمْدِدْكُمْ ب َن وَب
َنْهَاراً  فكتـب .  أنا أعّلمك استغفارًا تستغفر به عند املنام فإّن اهللا ُيوّسُع رزقك،٢}أ

ّنه إذا أويت إىل فـراش َنومـك َوأَرْدت املنـام إ: االستغفار وناوله األعرايب وقال
                                                 

  .احلجم الكبري منشورات مكتبة آية اهللا املرعيش قّدس رسه يف قم: ٢١٧: مجال األسبوع. ١

  .١٢ ـ ١٠سورة نوح، اآليات . ٢
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 . وإن مل يأتك البكاء فتباك،اقرأ هذا االستغفار وابك
 يف العـام عليـه الـسالموجاء األعرايب إىل أمري املـؤمنني : عليه السالمقال احلسني 

  ال أجد حمالً ١ إّن اهللا تعاىل أتّم نعمَته عّيل حّتى ضاق،يا أمري املؤمنني: املقبل وقال
 .لربط إبيل وغنمي من كثرهتا

 اعلـم واهللا الـذي بعـث ُحمّمـدًا ،يا أخا العرب: عليه السالمفقال أمري املؤمنني 
 ويقـيض ، يغفـر ذنوبـهتعـاىل ما من عبد يدعو هبذا االستغفار إّال اّن اهللا ،بالرسالة

 : ويزيد ماله وَولده بربكة قراءة هذا االستغفار،حوائجه املرشوعة
ِحيمِ ـبِْسِم اللَّ « ْمحِن الرَّ ُهمَّ إِينِّ َأْسـَتْغِفُرَك ِمـْن ُكـلِّ َذْنـٍب َقـِوَي َعَلْيـِه َبـَدِين ، ِه الرَّ اللَّ

َكْلـُت  َك، َأِو اتَّ بَِعافَِيتَِك، َأْو َناَلْتُه ُقْدَرِيت بَِفْضِل نِْعَمتَِك، َأْو َبَسْطُت إَِلْيِه َيِدي بَِسابِِغ ِرْزقِ
َك، َأْو َوثِْقـُت ِمـن  َعىل َأَناتِـَك، َأِو اْحَتَجْبـُت فِيـِه ِمـَن النَّـاِس بِـَس فِيِه ِعنَْد َخْوِيف ِمنْهُ  ْرتِ

ْلُت فِيِه َعىل َكَرِم َعْفِوكَ ،َسْطَوتَِك َعَيلَّ فِيِه بِِحْلِمَك   . َأْو َعوَّ
ـ ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك ِمْن ُكلِّ َذْنٍب ُخنُْت فِيـِه َأَمـاَنتِي، َأْو َبخَّ ِفْعلِـِه َنْفـِيس، َأِو ْسُت بِ اللَّ

ي،  ِيت، َأْو آَثْرُت فِيِه َشْهَوِيت، َأْو َسَعْيُت فِيِه لَِغـْريِ ْمُت فِيِه َلذَّ اْحَتَطْبُت بِِه َعىل َبَدِين، َأْو َقدَّ
 َأْو ،َعـاَداِين  َأْو َكاَيْدُت فِيِه َمْن َمنََعنِي، َأْو َقَهْرُت َعَلْيِه َمـْن ،َأِو اْسَتْغَوْيُت إَِلْيِه َمْن َتبَِعنِي
ـَت ،َغَلْبُت َعَلْيِه بَِفْضِل ِحيَلتِي  َأْو َأَحْلُت َعَلْيَك َمْوالََي َفَلْم َتْغلِْبنِـي َعـىل فِْعـِيل، إِْذ ُكنْ

ي، لـكِْن َسَبَق ِعْلُمَك ِيفَّ بِِفْعِيل ذلَِك ـَكاِرهًا لِ   َملْ ُتْدِخْلنِي َيـا َربِّ ،َمْعِصَيتِي َفَحُلْمَت َعنِّ
ِمْلنِي َعَلْيِه َقْهرًا، َوَملْ َتْظلِْمنِي فِيِه َشْيئًا، َفَأْسَتْغِفُرَك َلُه َولِ فِيِه َجْرب   .َجِميِع ُذُنوِيب ـًا، َوَملْ َحتْ

ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب ُتْبُت إَِلْيَك ِمنُْه، َوَأْقَدْمُت َعىل فِْعلِهِ  َك ،اللَّ  َفاْسَتْحَيْيُت ِمنْ
                                                 

  .يف العبارة سقط: يف هامش الصحيفة العلوية. ١
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 . َتَعاَطْيُتُه َوُعْدُت إَِلْيهِ ،ْيِه، َوَرِهْبُتَك َوَأَنا فِيهِ َوَأَنا َعلَ 
ُهمَّ إِينِّ  َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب َكَتْبَتُه َعَيلَّ بَِسَبِب َخْريٍ َأَرْدُت بِِه َوْجَهـَك، َفَخـاَلَطنِي  اللَّ

ُلُص َلَك، َأْو َوَجَب  َعَيلَّ َما َأَرْدُت بِِه ِسَواَك، َوَكثٌِري ِمْن فِيِه ِسَواَك، َوَشاَرَك فِْعِيل َما الَ َخيْ
 .فِْعِيل َما َيُكوُن َكذلَِك 

َك َعَيلَّ بَِسَبِب َعْهٍد َعاَهْدُتَك َعَلْيِه، َأْو َعْقٍد َعَقْدُتُه  ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب َتَورَّ اللَّ
ا ِمْن َأْجلَِك ِألَ  ٍة َواَثْقُت ِهبَ وَرٍة َلَك، َأْو ِذمَّ َحٍد ِمْن َخْلِقَك، ُثمَّ َنَقْضُت ذلَِك ِمْن َغـْريِ َرضُ

، َوَمنََعنِي َعْن ِرَعاَيتِِه اْلَبَطرُ   .َلِزَمْتنِي فِيِه، َبِل اْسَتَزلَّنِي إَِلْيِه َعِن اْلَوَفاِء بِِه اْألََرشُ
ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب َرِهْبُت  َك، َواْسَتْحيَيُْت ،اِدكَ فِيِه ِمْن ِعبَ  اللَّ  َوِخْفُت فِيِه َغْريَ

 . ُثمَّ َاْفَضْيُت بِِه فِْعِيل إَِلْيَك ،فِيِه ِمْن َخْلِقَك 
ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب َأْقَدْمُت َعَلْيِه َو َأَنا ُمْسَتْيِقٌن َأنََّك ُتَعاقُِب َعَىل اْرتَِكابِِه،  اللَّ

 .َفاْرَتَكْبُتهُ 
ْمُت فِيِه َشْهَوِيت َعىل َطاَعتَِك، َوآَثْرُت َحمَبَّـتِي َعـىل ا ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب َقدَّ للَّ

ْمَت إَِيلَّ فِيـِه  ـَك، َوَتَقـدَّ ـُه بِنَْهيِ َأْمِرَك، َوَأْرَضْيُت فِيِه َنْفـِيس بِـَسَخطَِك، َوَقـْد َهنَْيَتنِـي َعنْ
 .َت َعَيلَّ فِيِه بَِوِعيِدكَ بِاِْعَذاِرَك، َواْحَتَجْج 

ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك  ْدُتُه،لُِكلِّ ذَ اللَّ َأْو  ْنٍب َعلِْمُتُه ِمْن َنْفِيس، َأْو َذَهْلُتُه، َأْو َنِسيُتُه، َأْو َتَعمَّ
نٌَة بِِه لَ ـمَّ ـَأْخَطْأُتُه، مِ  َدْيَك، َوإِْن ُكنُْت َقْد َنِسيُتُه ا الَ َأُشكُّ َأنََّك َسائِِيل َعنُْه َوَأنَّ َنْفِيس ُمْرَهتَ

 .َأْو َغَفَلْت َنْفِيس َعنْهُ 
ـُت َأنَّـَك َتـَراين، َوَأْغَفْلـُت َأْن  ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب َواَجْهُتَك بِِه َوَقـْد َأْيَقنْ اللَّ

 .ْو َنِسيُت َأْن َأْسَتْغِفَرَك َلهُ َأُتوَب إَِلْيَك ِمنُْه، َأْو َنِسيُت َأْن َأُتوَب إَِلْيَك ِمنُْه، أَ 
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َبنِي َعَلْيـِه،  ي بَِك َأْن الَ ُتَعذِّ ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب َدَخْلُت فِيِه، َوَأْحَسنُْت َظنِّ اللَّ
 .َوَأنََّك َتْكِفينِي ِمنْهُ 

ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب اْسَتْوَجْبُت بِِه مِ  َعاِء، َوِحْرَمـاَن اْإلِ اللَّ ـَك َردَّ الـدُّ َجاَبـِة، نْ
َجاءِ   .َوَخْيَبَة الطََّمِع، َواْنِفَساَخ الرَّ

ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب ُيَعقُِّب الْ  ْزَق، ـاللَّ ـبُِس الـرِّ َة، َوُيوِرُث النََّداَمـَة، َوَحيْ َحْرسَ
َعاءَ   .َوَيُردُّ الدُّ

ُهمَّ إِينِّ أَ  َقَم، اللَّ نَاَء، َوُيوِجـُب الـنِّ ْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب ُيوِرُث اْألَْسَقاَم، َوُيَعقُِّب الـضَّ
ًة َوَنَداَمةً   .َوَيُكوُن آِخُرُه َحْرسَ

ْت إَِلْيـِه َنْفـِيس، َأِو اْكَتـَسْبُتُه  ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب َمَدْحُتُه بِلِـَساِين، َأْو َهـشَّ اللَّ
 .ْمُقُت َمْن َعِمَلهُ ـبَِيِدي، َوُهَو ِعنَْدَك َقبِيٌح ُتَعاقُِب َعىل ِمْثلِِه، َو تَ 

ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب َخَلْوُت بِِه ِيف َلْيٍل َأْو َهنَـاٍر َحْيـُث الَ َيـَراِين َأَحـٌد ِمـْن  اللَّ
َلْت ِيل َنْفـِيسَ َخْلِقَك، َفِمْلُت فِيِه ِمْن َتْركِِه بَِخْوفَِك إِ  َىل اْرتَِكابِِه بُِحْسِن الظَّنِّ بَِك، َفـَسوَّ

 .ْقَداَم َعَلْيِه، َفَواَقْعُتُه َوَأَنا َعاِرٌف بَِمْعِصَيتِي َلَك فِيهِ اْإلِ 
ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب اْسَتْقَلْلُتُه، َأِو اْسَتْصَغْرُتُه، َأِو اْسـَتْعَظْمُتهُ  ْطـُت  وَ ،اللَّ َتَورَّ

 .فِيهِ 
ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب َماَألْ  ُتُه لِنَْفـِيس، َأْو اللَّ نْ تَِك، َأْو َزيَّ ُت فِيِه َعىل َأَحٍد ِمْن َبِريَّ

ْرُت َعَلْيِه بَِعْمـِدي، َأْو َأَقْمـُت عَ  ي، َوَدَلْلُت َعَلْيِه ِسَواَي، َأْو َأْرصَ َلْيـِه َأْوَمْأُت بِِه إِىل َغْريِ
 .بِِحيَلتِي

ٍء مِ  ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب اْسَتَعنُْت َعَلْيِه بِِحيَلتِي، بَِيشْ ا ُيَراُد بِِه َوْجُهـَك، ـمَّ ـاللَّ
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ُب بِِمْثلِِه إَِلْيَك، َو َواَرْيُت َعِن النَّـاِس، َولَ  بَّـْسُت َأْو ُيْسَتْظَهُر بِِمْثلِِه َعىل َطاَعتَِك، َأْو ُيَتَقرَّ
ٌف َعـىل َغـْريِ ،َهَوى فِيـهِ ـُمَراُد بِـِه َمْعـِصَيُتَك، َواْلــفِيِه َكَأينِّ ُأِريُدَك بِِحيَلتِي، َوالْ   ُمَتـَرصِّ

 .َطاَعتَِك 
ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب َكَتْبَتُه َعَيلَّ بَِسَبِب ُعْجـٍب َكـاَن بِنَْفـِيس، َأْو ِرَيـاٍء، َأْو  اللَّ

، َأْو َبَطٍر، َأْو ِحْقٍد، َأْو َمحِيٍَّة، َأْو َغـَضٍب، َأْو ُسمْ  َعٍة، َأْو ُخَيَالَء، َأْو َفَرٍح، َأْو َمَرٍح، َأْو َأَرشٍ
، َأْو ُبْخٍل، َأوْ  ْهٍو، َأْو َلِعـٍب، َأْو ـَقٍة، َأْو كِْذٍب، َأْو لَ  ُظْلٍم، َأْو ِخَياَنٍة، َأْو َرسِ ِرًىض، َأْو ُشحٍّ

ُنوُب َنْوٍع ِمْن أَ  اِحِه اْلَعَطُب ،ْنَواِع َما ُيْكَتَسُب بِِمْثلِِه الذُّ  . َوَيُكوُن بِاْجِرتَ
ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب َسـَبَق ِيف ِعْلِمـَك َأينِّ َفاِعُلـُه َفـَدَخْلُت فِيـِه بِـَشْهَوِيت،  اللَّ

ْحُتُه بِإَِراَدِيت، َوَقاَرْفُتُه بَِمَحبَّـتِي وَ  ِيت َوَمِشيَّتِي، َوِشْئُتُه إِْذ ِشْئَت َأْن َأَشاَءُه، َوَأَرْدُتُه َواْجَرتَ َلذَّ
َإْذ َأَرْدَت َأْن ُأِريَدُه، َفَعِمْلُتُه، إِْذ َكاَن ِيف َقِديِم َتْقِديِرَك َوَنافِِذ ِعْلِمَك َأينِّ َفاِعُلُه، َملْ ُتْدِخْلنِي 

ِمْلنِي َعَلْيِه َقهْ  رًا، َوَملْ َتْظلِْمنِي فِيِه َشْيئًا، َفَأْسَتْغِفُرَك َلُه َولُِكلِّ َذْنٍب َجـرى فِيِه َجْربًا، َوَملْ َحتْ
 .بِِه ِعْلُمَك َعَيلَّ َوِيفَّ إِىل آِخِر ُعْمِري

ُهمَّ إِينِّ َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب َماَل بِـَسَخطِي فِيـِه َعـْن ِرَضـاَك، َوَماَلـْت َنْفـِيس إِىل  اللَّ
ُتُه، َأْو َرِهْبُت فِيِه ِسَواَك، َأْو َعاَدْيُت فِيِه َأْولَِياَءَك، َأْو َواَلْيُت فِيِه َأْعـَداَءَك، ِرَضاَك َفَسِخطْ 

ُت فِيِه َعْن ِرَضاَك، َيـا َخـْريَ  ْ َك، َأْو َخَذْلُت فِيِه َأِحبَّاَءَك، َأْو َقرصَّ ْم َعىل َأْصِفَيائِ ُهتُ َأِو اْخَرتْ
 .اْلَغافِِرينَ 

ُهمَّ إِينِّ  َام َأْعَطْيُتَك ـَوَأْسَتْغِفُرَك لِ ،  َأْسَتْغِفُرَك لُِكلِّ َذْنٍب ُتْبُت إَِلْيَك ِمنُْه ُثمَّ ُعْدُت فِيهِ اللَّ
ـا َعـىل ، ِمْن َنْفِيس ُثمَّ َملْ َأِف بِهِ  ـا َعـَيلَّ َفَقِويـُت ِهبَ ْعَمـِة الَّتِـي َأْنَعْمـَت ِهبَ َوَأْسـَتْغِفُرَك لِلنِّ

َوَأْسـَتْغِفُرَك ، ُرَك لُِكلِّ َخْريٍ َأَرْدُت بِِه َوْجَهَك َفَخاَلَطنِي َما َلْيَس َلـَك َوَأْسَتْغفِ ، َمْعِصَيتَِك 
َخُص فِيَام اْشَتَبَه َعَيلَّ ِممَّا ُهَو ِعنَْدَك َحَرامٌ ـلِ  ُنوِب الَّتِـي ال ، َام َدَعاِين إَِلْيِه الرُّ َوَأْسَتْغِفُرَك لِلذُّ
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كَ  َتِمُلَها إِالَّ  َوال َيطَّلِـعُ ،َيْعَلُمَها َغْريُ ،  َعْفُوكَ  ِحْلُمَك، َوال َيَسُعَها إِالَّ  َعَلْيَها ِسَواَك، َوال َحيْ
َهـا ـَوَأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَِلْيَك ِمْن َمظالِ  ـَبيل َيـا َربِّ َفَلـْم َأْسـَتطِْع َردَّ َم َكثِـَريٍة لِِعَبـاِدَك قِ

ُهْم، َأْو َشــِهُد  لِيَلَهــا ِمــنْ ْم، َوالطََّلــِب إَِلــْيِهْم ا  َفاْســَتْحَيْيُت ِمــنِ واَعَلــْيِهْم، َوَحتْ ْســتِْحالِهلِ
ُهْم، َوُتْرِضَيُهْم َعنّي، َكْيَف ِشـْئَت،  َوإِْعالِمِهْم ذلَِك، َوَأْنَت اْلَقاِدُر َعىل َأْن َتْسَتْوِهَبني ِمنْ

اِمحَِني، َوَأْحَكَم الْ ،َوبَِام ِشْئَت   .اْلَغافِِرينَ َحاكِِمَني، َوَخْريَ ـ َيا َأْرَحَم الرَّ
اَك َمَع اْإلِ  ُهمَّ إِنَّ اْستِْغَفاري إِيَّ اِر َلْوٌم، َوَتْركَِي اِال اللَّ ْسـتِْغَفاَر َمـَع َمْعِرَفتِـي بِـَسَعِة ْرصَ

ي، َوَكْم  ُب إَِيلَّ َيا َربِّ َوَأْنَت اْلَغنِيُّ َعنِّ ُض إَِلْيـَك أَ ُجوِدَك َوَرْمحَتَِك َعْجٌز، َفَكْم َتَتَحبَّ َتـَبغَّ
ْغِفْر ِيل َخَطاَياَي َواْعـُف ا، ا، َوَاْوَعَد َفَعفاتَِك، َفَيا َمْن َوَعَد َفَوفَأَنا اْلَفِقُري إَِلْيَك َوإِىل َرْمحَ وَ 

اِمحِنيَ   .١»َواْرَحْم َوَأْنَت َخْريُ الرَّ
ـ دعاء لطلـب احلاجـة وزيـادة الـرزق يرويـه الـشيخ البهـائي يف مفتـاح ٤١
 :الفالح
 ، وأصـبحت ذنـويب مـستجرية بمغفرتـك، بعفـوكجرياً اللهم أصبح ظلمي مست«

  مستجرياً  وأصبح ذّيل ، بغناك وأصبح فقري مستجرياً ، بأمانكوأصبح خويف مستجرياً 
 بوجهـك  وأصبح وجهـي الفـاين مـستجرياً ، بقوتك وأصبح ضعفي مستجرياً ،بعزك
 عـىل ّل  صـء،ن كل يش ويا مكوّ ء، بعد كل يش ويا كائناً ء، قبل كل يش يا كائناً ،الباقي

 وارزقني من حيث أحتسب ومن ، وخمرجاً  واجعل يل من أمري فرجاً ،حممد وآله حممد
 .٢»حيث ال أحتسب

                                                 
  .٧٠ ـ ٦٢: الصحيفة العلوية املباركة الثانية. ١
  .ة حممد إسامعيل املازندراين مع تعليقات العالم٢٠٤ ـ ٢٠٣:  مفتاح الفالح. ٢
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كان يقرأه صّىل اهللا عليه وآله يف الصباح عند رشوق الشمس، روي مما هذا ما 
وأما يف املساء عند غروب الشمس فقد روي يف عدة الداعي البن فهد احليل ص 

كـان رسـول اهللا صـّىل اهللا عليـه وآلـه إذا :  السالم قال عن أيب جعفر عليه٢٥٣
أمـسى ظلمـي >: عىل رأس قلة اجلبل مهلت عيناه دموعًا ثّم قـالامحرت الشمس 

مستجريًا بعفوك، وأمست ذنويب مستجرية بمغفرتك، وأمسى خويف مستجريًا بأمانك، 
البايل الفاين مسى فقري مستجريًا بغناك، وأمسى وجهي أوأمسى ذيل مستجريًا بعّزك، و

 وغـشني رمحتـك، وجللنـي ،اللهم ألبسني عافيتـكمستجريًا بوجهك الدائم الباقي، 
 .<ن يا رحيمهللا يا رمحٰ أ يا ،بكرامتك، وقني ّرش خلقك من اجلن واإلنس

مـع االختـصار (يقول شارح مفتـاح الفـالح يف التعليـق عـىل هـذا الـدعاء 
ستجارة إىل ما ذكر من الظلـم واال) أو اإلمساء(إن إسناد اإلصباح ): والترصف

والذنوب وغريمها جماز، فإهنا أسباب الستجارة موصوفاهتا بـاهللا تعـاىل باعتبـار 
فعل من أفعاله املقابلة لتلك األفعال، كعفو الظلم ومغفرة الـذنب وهكـذا، ويف 
احلقيقة املستجار به يف مجيع هذه الصور هو اهللا تعاىل باعتبار أن كـل نـاقص مـن 

ث هو كامل فيستجري به، فالصفات قص إنام يرجع إىل الكامل من حيحيث هو نا
 . الطرفني علل وأسباب للرجوع واالستجارةمن

وجهي البايل الفاين مستجريًا بوجهـك الـدائم ) أو أمسى(أصبح >: ويف قوله
 ُ   َ ٍْء هَالِـكٌ {إن املراد بالوجه هنا هو الذات كام يف قوله تعاىل : يقول< الباقي

 ُ  فيكون املعنـى أن ذايت اهلالكـة الفانيـة مـستجرية بـذاتك الدائمـة ،١}إِال  وَجْهَه
                                                 

 .٨٨سورة القصص، اآلية .  ١
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 .الباقية، ولبعض أهل املعرفة معنى آخر يرجع إليه يف حمله
ويف تفسري اآلية املذكورة باعتبار أنه صّىل اهللا عليه وآله له جنبة جسامنية فانيـة 

قية باعتبارهم وجه اهللا الـذي هـو بـاق نسبة إىل العمر يف الدنيا، وجنبة نورانية با
 .وال يفنى أبدًا كام أفادت الروايات التفسريية

مـروي عـن  ،كثري الربكات وعظيم األجر والثوابـ دعاء لطلب احلاجة ٤٢
 :صّىل اهللا عليه وآلهالنبي 
 القبيح، يا من مل هيتك السرت، ومل يؤاخذ باجلريرة] عيلّ [يا من أظهر اجلميل، وسرت «

، يا عظيم العفـو، يـا حـسن التجـاوز، يـا ] مل يؤاخذ باجلريرة ومل هيتك السرت خيا من[
 يا ،واسع املغفرة، يا باسط اليدين بالرمحة، يا صاحب كل نجوى، ومنتهى كل شكوى

 يا رباه ، بالنعم قبل استحقاقها، يا مبتدئاً مقيل العثرات، يا كريم الصفح، يا عظيم املنّ 
] يا غاية رغبتنـا خ[، يا غاية رغبتاه ]يا موالنا خ [يا أماله] ا خيا ربنا يا سيدن[يا سيداه 

 وأن تقـيض يل حـوائج ،ه خلقـي بالنـارأن ال تشوّ ] هللا خأأسألك يا [هللا ألك بك يا أأس
 .١ عىل حممد وآل حممد وتدعو بام بدا لك وتصّيل »آخريت ودنياي، وتفعل يب كذا وكذا

ـ متثاالً لكـل عبـد، فـإذا اشـتغل وروي إن يف العرش ـ املقصود عامل العرش 
العبد بالعبادة رأت املالئكة متثاله، وإذا اشتغل باملعصية أمـر اهللا بعـض املالئكـة 
: حتى حيجبوه بأجنحتهم لئال تراه املالئكة، فذلك معنى قوله صّىل اهللا عليه وآله

 .٢<يا من أظهر اجلميل وسرت القبيح>
                                                 

  .١٦٤: ٩٢بحاراألنوار . ١
 .١٦٤: ٩٢بحار األنوار .  ٢
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 عدة الداعي مسندًا عن النبي  عن٣٢ ح ١٩٨: ٩٢وروى املجليس يف البحار 
أن جربئيل عليه السالم نزل عليه هبذا الـدعاء مـن الـسامء، >: صّىل اهللا عليه وآله

وعليك الـسالم : السالم عليك يا حممد، قال: ونزل عليه ضاحكًا مستبرشًا فقال
ومـا تلـك اهلديـة يـا : إن اهللا عز وجل بعث إليك هبديـة، قـال: يا جربئيل فقال
: وما هّن يا جربئيل: كلامت من كنوز العرش أكرمك اهللا هبا، قال: جربئيل؟ قال

 فقـال .<أن ال تـشّوه خلقـي بالنـار: إىل قوله... يا من أظهر اجلميل >: قل: قال
هيهـات : ما ثواب هـذه الكلـامت؟ قـال: رسول اهللا صّىل اهللا عليه وآله جلربئيل

 أرضـني عـىل أن هيهات انقطع العمل، لو اجتمع مالئكة سبع سـاموات وسـبع
 .يصفوا ثواب ذلك إىل يوم القيامة ما وصفوا من كّل جزء جزءًا واحداً 

سرته اهللا ورمحـه يف الـدنيا < يا من أظهر اجلميل وسرت القبيح>: فإذا قال العبد
يا من مل >: وإذا قال. وّمجله يف اآلخرة، وسرت اهللا عليه ألف سرت يف الدنيا واآلخرة

مل حياسبه اهللا تعاىل يوم القيامة، ومل هيتـك سـرته <  السرتيؤاخذ باجلريرة ومل هيتك
غفر اهللا ذنوبه ولو كانت خطيئتـه < يا عظيم العفو>: وإذا قال. يوم هتتك الستور
جتـاوز اهللا عنـه حتـى الـرسقة < يـا حـسن التجـاوز>: وإذا قال. مثل زبد البحر

يـا واسـع >: وإذا قـال. ورشب اخلمر، وأهاويل الدنيا وغري ذلـك مـن الكبـائر
فتح اهللا له سبعني بابًا من الرمحة، فهو خيـوض يف رمحـة اهللا تعـاىل حتـى < املغفرة

بـسط اهللا يـده عليـه لـه < يا باسـط اليـدين بالرمحـة>: قالوإذا . خيرج من الدنيا
أعطـاه اهللا مـن < يا صاحب كل نجوى ومنتهى كّل شـكوى>: وإذا قال. بالرمحة
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وكّل مريض، وكّل رضير، وكـّل مـسكني، األجر ثواب كّل مصاب، وكّل سامل، 
< يـا كـريم الـصفح>: وإذا قال. وكل فقري، وكل صاحب مصيبة إىل يوم القيامة

أعطاه اهللا يـوم القيامـة منيتـه < يا عظيم املن>: وإذا قال. أكرمه اهللا كرامة األنبياء
األجر أعطاه اهللا من < يا مبتدئًا بالنعم قبل استحقاقها>: وإذا قال. ومنية اخلالئق

اشـهدوا : قـال اهللا تعـاىل< يا ربنـا ويـا سـيدنا>: وإذا قال. بعدد من شكر نعامءه
 ،مالئكتي أين قد غفرت له، وأعطيته من األجر بعدد من خلقته يف اجلنـة والنـار

والــساموات الــسبع واألرضــني الــسبع، والــشمس والقمــر والنجــوم، وقطــر 
 وغـري ذلـك، والعـرش األمطار، وأنـواع اخللـق واجلبـال، واحلـىص والثـرى،

ويـا غايـة >: وإذا قـال. مأل اهللا قلبه من اإليامن< يا موالنا>: وإذا قال. والكريس
: وإذا قـال. أعطاه اهللا تعاىل يـوم القيامـة رغبتـه، ومثـل رغبـة اخلالئـق< رغبتنا

اسَتْعَتَقني عبدي من النـار، : قال اجلبار< هللا أن ال تشّوه خلقي بالنارأأسألك يا >
الئكتي أين قد أعتقته من النار، وأعتقت أبويه وإخوته، وأهلـه وولـده اشهدوا م

. وجريانه، وشفعته يف ألف رجـل ممـن وجـب عليـه النـار، وأجرتـه مـن النـار
فعّلمهّن يا حممد املتقني، وال تعلمهّن املنافقني، فإهنا دعوة مـستجابة لقـائلهّن إن 

 .نوا يطوفون بهشاء اهللا، وهو دعاء أهل البيت املعمور حوله إذا كا
 :عليهام السالمدعاء لطلب احلاجة مروي عن اإلمام عّيل بن احلسني ـ ٤٣
لك باسمك املكتوب يف رسادق املجد، وأسألك باسـمك املكتـوب أاللهم إين أس«

لك باسـمك ألك باسمك املكتـوب يف رسادق العظمـة، وأسـأيف رسادق البهاء، وأس
لك أ وأسـ،ةملكتـوب يف رسادق العـزّ لك باسـمك اأاملكتوب يف رسادق اجلالل، وأسـ
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لك باسـمك املكتـوب يف رسادق الـرسائر، أباسمك املكتوب يف رسادق القدرة، وأسـ
 العـرش العظـيم، وبـالعني  املالئكة الثامنية، ورّب السابق الفائق، احلسن النضري، رّب 

حيط التي ال تنام، وباالسم األكرب األكرب األكرب، وباالسم األعظم األعظم األعظم، امل
 ، وأضاء بـه القمـر،بملكوت الساموات واألرض، وباالسم الذي أرشقت به الشمس

، رت به البحار، ونصبت به اجلبال، وباالسـم الـذي قـام بـه العـرش والكـرّيس وسّج 
 أسـألك ،مات املكنونات املخزونات يف علم الغيـب عنـدكسات املكرّ وبأسامئك املقّد 

 .»... وأن تفعل يب كذا وكذا  عىل حممد وآل حممد،ه أن تصّيل بذلك كلّ 
 إياكم أن تـدعوا هبـذا ،يا أبان: عليه السالمقال أبو عبد اهللا : قال أبان بن تغلب

؟ هو من  ألمر مهم من أمر اآلخرة والدنيا، فان العباد ما يدرون ما هوالدعاء إال
 .١عليه وعليهم السالمخمزون علم آل حممد 

صـّىل اهللا عليـه  إىل رسول اهللا عليه الـسالمـ دعاء كثري الربكات نزل به جربئيل ٤٤
 ، وحـث شـديد عـىل قراءتـه، ذكر له يف البحار فوائد عظيمة وآثار جـسيمة،وآله

 :والتحذير من تركه والغفلة عنه
 صىل اهللا عليه وآلـه  عن النبّي عليه السالم بن أيب طالب روي عن أمري املؤمنني عيلّ 

 فرغـت فلـّام :  خلـف املقـام، قـالأصـّيل  وكنت عليه السالمنزل جربئيل : أنه قال
  أراك حريـصاً ،يا حممد: عليه السالم، فقال يل جربئيل تيمّ  أل وجّل  اهللا عزّ استغفرُت 

: عليـه الـسالم جلربئيل صىل اهللا عليه وآلـه عىل أمتك، واهللا تعاىل رحيم بعباده، فقال النبي
 .وين من بعدي دعاء تكون أمتي يذكرمني، علّ  أنت حبيبي وحبيب أمتي،يا أخي

                                                 
  .٢١ ح١٦٦: ٩٢بحاراألنوار . ١
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وموا ثالثـة أيـام أوصيك أن تـأمر أمتـك أن يـص: عليه السالمفقال يل جربئيل 
 وأوصـيك يـا ،، واخلامس عرشابع عرش، والرالثالث عرش: البيض من كل شهر

 محلـة العـرش حيملـون ، وإنّ  هبذا الدعاء الرشيف أن تأمر أمتك أن تدعو،حممد
ذا ، وهـ األرض وأصـعد إىل الـسامءأنـزل إىل، وبربكته العرش بربكة هذا الدعاء

 ،، وعىل منازهلـاالدعاء مكتوب عىل أبواب اجلنة، وعىل حجراهتا، وعىل رشفاهتا
 . وجّل عزّ  وهبذا حيرش اخللق يوم القيامة بأمر اهللا ،وبه تفتح أبواب اجلنة

 عنه عذاب القرب، ويؤمنه مـن  وجّل عزّ ومن قرأ هذا الدعاء من أمتك يرفع اهللا 
 . النار، ومن آفات الدنيا واآلخرة بربكته، ومن قرأه ينجيه من عذابالفزع األكرب

، قـال  جربئيـل عـن ثـواب هـذا الـدعاءصىل اهللا عليـه وآلـهثم سأل رسول اهللا 
، وال يعلـم  ال أقدر عىل وصـفهء قد سألتني عن يش،يا حممد: عليه السالمجربئيل 
، واخلالئق ، والبحار مداداً اً  لو صارت أشجار الدنيا أقالم،، يا حممد اهللاقدره إّال 

  هذا عبـد وأراد عتقـه إّال أ ثواب قارئ هذا الدعاء ، وال يقر مل يقدروا عىل،اباً كتّ 
ج اهللا  فـرّ ، وال يقـرؤه مغمـوم إّال ة العبوديّ صه من رّق ، وخلّ تبارك وتعاىلأعتقه اهللا 

 .هه وغمّ مهّ 
شـاء  دنيا واآلخرة إن له يف ال وجّل عزّ  قضاها اهللا وال يدعو به طالب حاجة إّال 

 تبـارك وتعـاىل، ويعطيـه اهللا  ويقيه اهللا موت الفجاءة، وهول القرب، وفقر الدنيا،اهللا
 بربكة هذا الـدعاء دار  وجّل عزّ ، ويدخله اهللا الشفاعة يوم القيامة ووجهه يضحك
 .بىلتيلبسه من حلل اجلنة التي ال ، والسالم، ويسكنه اهللا يف غرف اجلنان
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ئيل وميكائيـل  له مثل ثواب جرب وجّل عزّ هذا الدعاء كتب اهللا ومن صام وقرأ 
صـلوات ، وعيسى وحممـد وإرسافيل وعزرائيل، وإبراهيم اخلليل وموسى الكليم

 .اهللا عليهم أمجعني
 يف عليـه الـسالملقد عجبت من كثرة ما ذكر جربئيل : صىل اهللا عليه وآلهقال النبي 

 . فيه من الثواب لقارئ هذا الدعاء وما ذكر،فضل هذا الدعاء ورشفه وتعظيمه
ة  ليس أحد من أمتك يدعو هبذا الدعاء يف عمره مـرّ ،يا حممد: ثم قال جربئيل

جهه يتألأل مثـل القمـر ليلـة متامـه، فيقـول  حرشه اهللا يوم القيامة ووواحدة إّال 
 بل هـذا ، وال ملكاً اً ؟ فتخربهم املالئكة بأن ليس هذا نبيّ و همن هذا أنبّي : الناس

 عزّ ، فأكرمه اهللا ة واحدة هذا الدعاء قرأ يف عمره مرّ ،بد من عبيد اهللا من ولد آدمع
 . هبذهوجّل 

الـدعاء من قرأ هذا  ،يا حممد: صىل اهللا عليه وآله للنبي عليه السالمثم قال جربئيل 
، وال اقف عىل قربه ومعـي بـراق مـن اجلنـة وأنا ومخس مرات حرش يوم القيامة

 يف دار النعـيم خالـد ، وال ينزل عنـه إّال ب عىل ذلك الرباق حتى يركأبرح واقفاً 
صىل اهللا عليـه  ويف جوار حممد ،عليه السالم، يف جوار إبراهيم د، وال حساب عليهخملّ 
، ولـو بـه ال يعذّ تعـاىل، وأنا أضمن لقارئ هذا الدعاء من ذكر أو أنثـى أن اهللا وآله

اخلالئـق ، وعدد وورق الشجركان عليه ذنوب أكثر من زبد البحر، وقطر املطر، 
دعو هلـذا  يأمر أن يكتب هبذا الـذي يـ وجّل عزّ ، وإن اهللا من أهل اجلنة وأهل النار

 .الدعاء ثواب حجة مربورة، وعمرة مقبولة
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ات عىل طهـارة فإنـه يـراك  ومن قرأ هذا الدعاء وقت النوم مخس مر،يا حممد
 وال جيـد مـا يأكـل وال مـا  أو عطـشاناً ، ومن كان جائعاً ه باجلنة، وتبّرش يف منامه

ج عنـه مـا هـو فيـه  يفرّ  وجّل عزّ  اهللا نّ إ فيقرأ هذا الدعاء ف،يرشب، أو كان مريضاً 
 .بربكته، ويطعمه ويسقيه، ويقيض له حوائج الدنيا واآلخرة

 ركعتـني أو أربـع ر ويـصّيل  فيقـوم ويتطّهـ، أو أبق له عبدءومن رسق له يش
خالص وهـي قـل هـو اب مرة وسورة اإل، ويقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتركعات

، أو حتـت اء، وجيعل الصحيفة بـني يديـهم يقرأ هذا الدع فإذا سلّ ،تنياهللا أحد مرّ 
  العبد اآلبق بربكة هذا الدعاء إن، ويردّ  جيمع املرشق واملغربتعاىل اهللا نّ إ ف،رأسه

 .تعاىلشاء اهللا 
ه اهللا يف حـرز  فيقرأ هذا الـدعاء عـىل نفـسه، فيجعلـوإن كان خياف من عدوّ 

 ، وجّل عزّ  قضاه اهللا  وما من عبد قرأه وعليه دين إّال ،، وال يقدر عليه أعداؤهحريز
 ، ومن قرأه عىل مريض شفاه اهللا بربكته،تعاىلل له من يقضيه عنه إن شاء اهللا وسهّ 

 ومن ،تعاىلك اجلبل بإذن اهللا  عىل جبل لتحرّ  وجّل عزّ ن قرأه عبد مؤمن خملص هللا إف
 .ة خالصة عىل املاء جلمد املاءقرأه بنيّ 

 تعـاىل فيه اسم اهللا نّ إ، ف الفضل الذي ذكرته يف هذا الدعاءوال تعجب من هذا
 ،نس فيـدعون لقاريـه واإله إذا قرأه القارئ وسمعه املالئكة واجلنّ ، وإنّ األعظم

، وبربكة هـذا  وجّل عزّ  وكل ذلك بربكة اهللا ، اهللا تعاىل يستجيب منهم دعاءهموإنّ 
 قلبـه بـام  فيجـب أن ال يغـاّش ، وهبذا الدعاء من آمن باهللا وبرسوله، وإنّ عاءالد
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 وحفظـه أو ه ومـن قـرأ، اهللا يرزق من يشاء بغري حسابنّ إ، فءذكر يف هذا الدعا
 .فال يبخل به عىل أحد من املسلمنينسخه 

  ظفـرتما قـرأت هـذا الـدعاء يف غـزاة إّال : صىل اهللا عليه وآلهوقال رسول اهللا 
عطي نـور األوليـاء يف من قرأ هذا الدعاء أُ : عليه السالم، وقال ته عىل أعدائيبربك

  . له كل يسري، ويّرس له كل عسري ويسريل ، وسهّ وجهه
 :وهو هذا الدعاء

 ، وسـبحانه مـن قـدير مـا أعظمـه،سبحان اهللا العظيم وبحمده من إله ما أقـدره«
ه، وسـبحانه مـن ماجـد مـا ه، وسبحانه من جليل ما أجمـدوسبحانه من عظيم ما أجلّ 

سبحانه من كبري ما ، وه، وسبحانه من عزيز ما أكربهأرأفه، وسبحانه من رؤوف ما أعزّ 
 .أقدمه، وسبحانه من قديم ما أعاله، وسبحانه من عال ما أسناه

 ما أنوره، وسبحانه من منري ما أظهره، ، وسبحانه من هبيّ  ما أهباهوسبحانه من سنيّ 
 ما أعلمـه، وسـبحانه مـن علـيم مـا ، وسبحانه من خفيّ خفاهوسبحانه من ظاهر ما أ

 أكرمه، وسبحانه من كريم ما ألطفه، وسبحانه من لطيف ، وسبحانه من خبري ماأخربه
 .ما أبرصه، وسبحانه من بصري ما أسمعه

 مـا ، وسبحانه من مـيلّ وسبحانه من سميع ما أحفظه، وسبحانه من حفيظ ما أماله
ما أصدقه، وسبحانه من صادق ما أمحده، وسبحانه من محيـد  ، وسبحانه من هادٍ أهداه

 وسـبحانه مـن ،، وسبحانه من شكور ما أوفـاهه من ذاكر ما أشكره، وسبحانما أذكره
 . ما أغناه، وسبحانه من غني ما أعطاهويفّ 

، وسبحانه من واسع ما أجوده، وسبحانه من جواد ما هوسبحانه من معط ما أوسع
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د  وسبحانه من سيّ ،، وسبحانه من منعم ما أسيدهضل ما أنعمهف، وسبحانه من مُ أفضله
، وسـبحانه مـن ه، وسبحانه من شديد مـا أقـواه، وسبحانه من رحيم ما أشّد ما أرمحه

 . ما أحكمه، وسبحانه من حكيم ما أبطشهقويّ 
وم ما أمحده، وسبحانه مـن محيـد مـا ، وسبحانه من قيّ وسبحانه من باطش ما أقومه

مـا ، وسـبحانه مـن فـرد من دائم ما أبقاه، وسبحانه من باق ما أفردهأدومه، وسبحانه 
 وسـبحانه مـن ،، وسبحانه من صمد ما أملكـهأوحده، وسبحانه من واحد ما أصمده

 . ما أعظمه، وسبحانه من ويلّ مالك ما أواله
 مـا ، وسـبحانه مـن تـامّ همّ ـ، وسبحانه من كامل ما أتوسبحانه من عظيم ما أكمله

مـن ، وسـبحانه ه من عجيب ما أفخره، وسبحانه من فاخر مـا أبعـدهأعجبه، وسبحان
 وسبحانه مـن ،، وسبحانه من مانع ما أغلبهبعيد ما أقربه، وسبحانه من قريب ما أمنعه

 . ما أحسنه، وسبحانه من عفوّ غالب ما أعفاه
وسبحانه من حمسن ما أمجله، وسبحانه من مجيل ما أقبله، وسـبحانه مـن قابـل مـا 

 وسـبحانه مـن ،، وسبحانه من غفور مـا أكـربهبحانه من شكور ما أغفرهأشكره، وس
ان ما أقضاه، وسبحانه مـن ، وسبحانه من ديّ ار ما أدينه، وسبحانه من جبّ كبري ما أجربه

 .قاض ما أمضاه، وسبحانه من ماض ما أنفذه
وسبحانه من نافذ ما أرمحه، وسبحانه من رحيم ما أخلقه، وسبحانه من خـالق مـا 

 ما أقدره، وسبحانه من قادر ما ، وسبحانه من ملك، وسبحانه من قاهر ما أملكهأقهره
 وسبحانه من رازق ،، وسبحانه من رشيف ما أرزقهأرفعه، وسبحانه من رفيع ما أرشفه

 .هأ، وسبحانه من قابض ما أبدما أقبضه
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وس ما أطهره، وسبحانه من طاهر مـا ، وسبحانه من قّد وسبحانه من باد ما أقدسه
اد مـا  وسبحانه من عـوّ ،، وسبحانه من باق ما أعوده ما أبقاه، وسبحانه من زكيّ كاهأز

 وسبحانه من تواب ،اب ما أتوبه، وسبحانه من وهّ أفطره، وسبحانه من فاطر ما أوهبه
 .ما أسخاه، وسبحانه من سخي ما أبرصه

 وسبحانه من بصري ما أسلمه، وسبحانه من سالم ما أشفاه، وسبحانه من شاف مـا
 ما أطلبه، وسبحانه مـن طالـب مـا ه، وسبحانه من بارّ ، وسبحانه من منج ما أبرّ أنجاه
 وسـبحانه مـن ،، وسبحانه من شـديد مـا أعطفـهه، وسبحانه من مدرك ما أشّد أدركه
 .ما أعدله، وسبحانه من عادل ما أتقنهف متعطّ 

يل ما وسبحانه من متقن ما أحكمه، وسبحانه من حكيم ما أكفله، وسبحانه من كف
 اهللا، واهللا أكـرب، وهللا ، احلمد هللا وال إلـه إّال  وهو اهللا العظيم وبحمده، وسبحانهأشهده
ة، وهـو حـسبي ونعـم  بلّيـ، دافـع كـّل  العظيم باهللا العيلّ ة إّال ، وال حول وال قوّ احلمد

 .»الوكيل
  من عرف حـّق نّ إف! ويل ملن ال يعرف حرمة هذا الدعاء: قال سفيان الثوري

، ، وآفـة ومـرض وغـمّ ة وصـعوبة شدّ  كّل  وجّل عزّ ، كفاه اهللا ء وحرمتههذا الدعا
.١شـاء اهللا ري يف الـدنيا واآلخـرة إن ففيه الربكة واخلري والكثـ،موهموه وعلّ فتعلّ 

                                                 
  .٣٦٩ ـ ٣٦٤: ٩٢بحاراألنوار . ١



)٨٥( 

 
 
 

  ستشفاء واألعمال يف االاألدعيةخمتارات من :  السادسالفصل
 

مـن مل >: قـال عليه السالمفقد روي عن اإلمام الصادق : ـ قراءة سورة احلمد١
 .١<ُيربئه احلمد مل يربئه يشء

يـا >:  أّنه قال جلـابر بـن عبـد اهللا األنـصاريصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
بأيب أنت وأّمي :  أال أعّلمك أفضل سورة أنزهلا اهللا يف كتابه؟ فقال له جابر،جابر

منيها  أال أخـربك ،ابريـا جـ:  فعّلمه احلمد أّم الكتاب، ثـّم قـال،يا رسول اهللا علِّ
 ،هي شفاء من كـل داء إّال الـسام: بىل بأيب أنت وأّمي، فأخَربين فقال: عنها؟ قال

 .٢<والسام املوت
لو قرأت احلمد عىل مّيت سبعني >:  قالعليه الـسالمالصادق اإلمام وروي عن 

 .٣<مّرة ثّم رّد اهللا فيه الروح ما كان عجباً 
ه عّلة فليقرأ احلمد يف جيبه سبع مـّرات، من نالت>:  أيضاً عليه السالموروي عنه 

 .٤<فإن ذهبت وإّال فليقرأها سبعني مّرة، وأنا الضامن له بالعافية
                                                 

 .٥٧ ح٢٦١: ٨٩، بحاراألنوار ٢٧٤: عدة الداعي. ١
 .١٨ و١٧: ١جممع البيان . ٢
  .٢٢٦ ح٩٦: ١الربهان . ٣

 .٢٤٨ ح٩٩: ١الربهان . ٤
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سبع مّرات شـفاء مـن ) احلمد هللا(>:  أّنه قالصّىل اهللا عليه وآلهوروي عن النبي 
 .١<كّل داء
سـلامن  عليها الـسالموقد عّلمته موالتنا فاطمة الزهراء  ى،للحمّ ـ دعاء النور ٢

 فواظـب إن ّرسك أن ال يمّسك أذى احلّمى ما عـشت يف دار الـدنيا: الفاريس فقالت
بسم اهللا الرمحن الرحيم، بـسم اهللا : عّلمتني هذا احلرز فقالت: عليه، ثم قال سلامن

بسم اهللا نوٌر عىل نور، بسم اهللا الذي هو مدّبُر األمور، بـسم بسم اهللا نور النور، النور، 
 النور من النور، احلمد هللا الذي خلق النور من النور، وأنزل النـور عـىل اهللا الذي خلق

الطور، يف كتاٍب مسطور، يف َرقٍّ منشور، بقدًر مقدوٍر، عىل نبيٍّ حمبـور، ـ أي مـرسور 
بنعم اهللا تعاىل ـ احلمد هللا الذي هو بـالعّز مـذكور، وبـالفخر مـشهور، وعـىل الـّرساء 

 . <ىل سّيدنا حممد وآله الطاهرينوالّرضاء مشكوٌر، وصّىل اهللا ع
فتعّلمتهّن، فواهللا لقد عّلمتهنَّ أكثر من ألف نفس من أهل املدينة : قال سلامن

 .٢<تعاىل من مرضه بإذن اهللا احلّمى، فكلٌّ برئ] علل[ممن هبم ومّكة 
 ملـا عـاده رسـول اهللا عليه السالم روي عن أمرياملؤمنني :ـ دعاء للحّمى أيضاً ٣

أحتّب أن يكـشف اهللا >: صّىل اهللا عليه وآلـه فقال له ، يف عّلته الشديدةليه وآلهصّىل اهللا ع
الّلهم ارحم جلدي الرقيق، وعظمـي : قل:  قال،بىل يا رسول اهللا: ما بك؟ قلت له

 إن كنِت آمنِت ـ وهي كنية للحّمى ـعوذ بك من فورة احلريق، يا أم ِملَدم، أالدقيق، و
ّن مع أترشيب الدَم، وال تفوري من الفم، وانتقيل إىل من يزعم باهللا فال تأكيل اللحم وال 

                                                 
 .٣٦٣: مكارم األخالق. ١
 . مناقب وبعض أحوال الزهراء عليها السالم٣ باب ٥٩ ح ٦٦: ٤٣بحار األنوار . ٢
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اهللا إهلــًا آخــَر، فــإّين أشــهد أن ال إلــه إّال اهللا وحــده ال رشيــك لــه، وأّن حممــدًا عبــُده 
 .١فقلتها فعوفيت من ساعتي:  قال،<ورسوله
، وكنّـا ٢ما فزعت قّط إليه إّال وجدتـه>: عليه السالمجعفر بن حممد اإلمام قال 

 . ٣<عّلمه النساء والصبيانن
ابـن طـاووس يف ـ عوذة لوجع الرأس وغريه من األوجـاع ذكرهـا الـسيد ٤
ُدعي به عىل فرس مّيت فوثب الفرس ساملًا، وعن العالمة السيد : ى، وقالاملجتن

تقرؤه ثـالث مـّرات عـىل :  أّنه جّربه لوجع الرأس قالرمحه اهللاعيل أكرب التربيزي 
سمُت عليِك أّيتها العّلُة بعـّزة عـّزة اهللا، وعظمـة عظمـة اهللا، أق>:  وهي،حمّل الوجع

ام َجَرى بوبجالل جالل اهللا، وبقدرة قدرة اهللا، وبسلطان سلطان اهللا، وبال إله إّال اهللا، و
 .٤< إّال انرصفِت ،به القلُم من عند اهللا، وبال حول وال قّوة إّال باهللا

: عليـه الـسالمالـصادق مام اإلروي عن :  وجع العني والرضسدعاء لدفعـ ٥
 مل يـشتك ، وصّىل عىل حمّمد وأهل بيتـه، عليهمن سمع عطسة فحمد اهللا وأثنى>

وإن سمعها وبينه وبني العاطس البحر فال يدع أن : رضسه وال عينه أبدًا، ثّم قال
 .٥<يقول ذلك

                                                 
 .٥٣٣ ح١٩٣: الدعوات للراوندي. ١
 .أو ما أشبه) معافياً (لعّل كلمة ساقطة من الناسخ هي . ٢
 .ار عن البح٥١: التحفة الرضوية يف جمربات اإلمامية. ٣
 .٥٨: التحفة الرضوية يف جمربات اإلمامية. ٤
 .٣٥٤ ـ ٣٥٣: مكارم األخالق. ٥
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 عليـه الـسالمروي عن أمرياملـؤمنني : وجع األذنني واألرضاسدعاء لدفع ـ ٦
 مل جيـد وجـع »احلمـد هللا رّب العـاملني عـىل كـّل حـال>: ن قال إذا عطسم>: قال

 .١<األذنني واألرضاس
عليـه روي عـن أمرياملـؤمنني مـا : ـ عوذة لوجع العينـني وضـعف بـرصمها٧
إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ عليها آية الكريس، ولُيـضمر يف قلبـه أّنـه >: السالم

 .٢<تعاىل  إن شاء اهللا، فإّنه يعاىفيربأ وُيعاىف
قال املحّقق الكبري حممد حسن الفيض الكاشاين طـاب ثـراه بعـد ذكـره هلـذا 

أعيذ نور برصي بنور اهللا >: هتاءوإن شاء فليقل قبل قرا: احلديث العلوي الرشيف
 .ويمسح بيده عىل عينه< الذي ال ُيطفأ

:  يف منامـه قـائًال يقـول لـهأّن بعض الصاحلني َضُعف برصه فرأىفقد ُحكي 
 .فـصّح بـرصه:  قال،< وأتبعها بآية الكريس، وامسح يدك عىل عينك،قل ذلك>
البلد (ويف هامش ) املصباح( الكفعمي يف وأورد. ّرب ذلك فصح يف التجربةُج و

قـّدس بن طـاووس االدعاء مع اآلية عىل نحو ما مّر، ونقله كذلك السيد ) األمني
 وزاد فيـه وامـسح ،)اتمهـج الـدعو(يف كتابـه ) التجّمـل( نقًال من كتـاب ّرسه

 .٣بيديك عىل عينيك
 يف قـّدس ّرسهروى العالمـة الكفعمـي : ـ دعاء لوجع العني ومجيع األوجاع٨

                                                 
 .٣٥٤: مكارم األخالق. ١
 .٣٧٥ ـ ٣٧٤: مكارم األخالق. ٢
 .٣ الرقم ٦٥: التحفة الرضوية يف جمربات اإلمامية. ٣
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املصباح أّنه ممّا جّرب لوجع العـني ومجيـع أوجـاع األعـضاء التوّسـل بالكـاظم 
الّلهم بحـّق ولّيـك موسـى >:  وهو، ورواه غريه أيضاً ،عليه السالمموسى بن جعفر 

يف مجيع جـوارحي مـا ] إّال سّلمتني خ[ الكاظم ـ عليه السالم ـ أن تسّلمني بن جعفرا
وروي . ١<ظهر منها وما بطن، يا جواد يا كريم، وصـّىل اهللا عـىل حممـد وآلـه أمجعـني

 .بصيغة أخرى
الّلهـم >: والظاهر أن أصّح رواية يف الدعاء املذكور هي: قال السيد الرضوي

ّال عافيتني به يف مجيع جوارحي ما إ عليه السالم  جعفرإّين أسألك بحّق ولّيك موسى بن
 .٢< يا جواد يا كريم،ظهر منها وما بطن

ْيَـوْمَ { تقرأ عىل املاء : لنفس الغرضـ وروي٩ َبَصَرُكَ ال َنَْك غِطاءَكَ ف فَكَشَفْنا ع
َلى{، ٣}حَديد َلَوْ نَشاءُ لَطَمَسْنا ع َأَ    و راطَ ف َبَقُوا الص  َاسْت ُنِهِمْ ف ْي ُبِْصرُون أَع  ثـالث ٤}  ي
ْناهُ سَميعًا بَصيرا{وكذلك تقول يف كّل يوم . ، ثّم تغسل به وجهكمّرات  ٥}فَجَعَل

 .٦تسلم عينك من اآلفات
 صّىل اهللا عليه وآلـه عن النبي عليهم السالمالصادق عن آبائه اإلمام ـ روي عن ١٠

                                                 
 .٥ الرقم ٦٨: التحفة الرضوية يف جمربات اإلمامية. ١
 .٦٠: ي قّدس ّرسهالّرس املسترت للشيخ البهائ. ٢
 .٢٢سورة ق، اآلية . ٣
 .٦٦سورة يس، اآلية . ٤
  .٢ سورة اإلنسان، اآلية .٥

 .٣٧٥: مكارم األخالق طبعة مؤسسة األعلمي بريوت. ٦
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م اهللا الـرمحن بس>: من كان به مرض فقال عقيب صالة الفجر أربعني مّرة>: قال
الرحيم، احلمـد هللا رّب العـاملني، حـسبنا اهللا ونعـم الوكيـل، تبـارك اهللا أحـسن 

 ومسح يـده عليـه أزالـه اهللا ،<اخلالقني، وال حول وال قّوة إّال باهللا العيل العظيم
 .١تعاىل عنه وشفاه

روى العّالمـة الـسيد نعمـة اهللا : ـ آية مأثورة وجمّربـة لزيـادة نـور البـرص١١
ماواِت {: ُيكتب:  قال عليه السالمائري مرفوعًا عن اإلمام الكاظم زاجل ُ نُورُ الس  اهللا 

ِهِ كَمِشْ ٍة فيها مِصْباٌح الْمِصْباحُ يف َاْألَرِْض مَثَلُ نُور ي   و َن ها كَوْكٌَب دُر  َأ جاجَةُ ك  زُجاجٍَة الز 
ِي   ْتُونٍَة ال شَرْق ْتُها يُ يُوقَدُ مِنْ شَجَرٍَة مُبارَكٍَة زَي ِي ٍة يَ دُ زَي َلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ ناٌر  ٍة وَال غَرْب ءُ و

َلى ْ  نُوٌر ع ُ بِـُ   َ  ِلن اِس وَاهللا  ُ اْألَمْثالَ ل ِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَضْرُِب اهللا  ِنُور ُ ل ٍء   نُوٍر يَهْدِي اهللا 
له ويـصّريه يف رشب فيه املاء ـ ثـّم يغـس ثالث مّرات يف جام ـ أي كأس يُ ٢} عَليم

 .٣ ويكتحل بهةقارور
 وهـي ،قـّدس ّرسهرواها السيد املرعيش النجفي : ـ آية جمّربة لزيادة احلافظة١٢

َاْألَرْضِ  {: تعـاىلآية النور السابقة قوله  ماواِت و ُ نُورُ الس  ُ بُِ    {: إىل قوله } اهللا  وَاهللا 
 ْ  .٤ }ٍء عَليم َ 

صـلوات أهل البيت عن  تظافرت الروايات فقد: ـ االستشفاء بخبز الشعري١٣

                                                 
 . ويذكر مصادر وقصصًا يف أنه جمرب٥١ رقم ١١٦: التحفة الرضوية يف جمربات اإلمامية. ١
 .٣٥سورة النور، اآلية . ٢
 .١٢٢ : ٤ عن األنوار النعامنّية ٦٧ ـ ٦٦: ة يف جمربات اإلماميةالتحفة الرضويّ . ٣
 .سمعته منه شخصياً . ٤



 خمتارات من أدعية الرزق وطلب احلاجة: الفصل اخلامس

)٩١( 

ٍئ مـرما دخل يف جوف ا> يف فضل خبز الشعري وفوائده، ويف بعضها أّنه اهللا عليهم
 .١<إّال وأخرج كّل داء فيه

فقد تظافرت الروايات عن أهل : عليه السالمـ االستشفاء بطني قرب احلسني ١٤
إّن يف طـني >:  قـالليه الـسالمعالصادق اإلمام  منها ما عن ،عليهماهللا وات لصالبيت 

. ٢< وأمانـًا مـن كـّل خـوف، شفاًء من كّل داءعليه السالماحلائر الذي فيه احلسني 
بمقدار احلمصة، ومـا زاد لالستشفاء وأفادت الروايات تناول اليشء اليسري منه 

 .عليهم السالمفهو حمرم بمثابة أكل حلومهم ودمائهم 
:  هـذا الـدعاء عنـد التنـاول قـراءة الـسالمعليهوآداب تناول تربة قرب احلسني 

نبي الذي خزهنا، وأسألك الّلهم إّين أسألك بحّق اَملَلك الذي قبضها، وأسألك بحّق ال>
 وأن جتعله شفاء مـن كـّل ، أن تصّيل عىل حممد وآل حممد، الذي حّل فيهابحّق الويص

ر عليهـا ثـّم  سـورة القـدوقراءة، < وحفظًا من كّل سوء،داء، وأمانًا من كّل خوف
 .٣ومن آداهبا تقبيلها قبل الدعاء ووضعها عىل العني. تناوهلا
 ،إهلي>: عليه السالمروي عن أمرياملؤمنني : ـ دعاء لدفع األسقام واألوجاع١٥

كّلام أنعمت عيلَّ بنعمة قّل لك عندها شكري، وكّلـام ابتليتنـي ببلّيـة قـّل لـك عنـدها 
فلم حيرمني، ويا من قّل صربي عنـد بالئـه فلـم صربي، فيا من قّل شكري عند نَِعِمِه 

                                                 
 .١ ح٣٠٤: ٦الكايف . ١
، ومـصباح املتهّجـد ٧١١ و٧١٠، ح ٩٢:  بـاب٤٦٧:  عن كامـل الزيـارات٣٦٨: عمدة الزائر. ٢

 .وغريمها
 . عن املصادر املذكورة٣٦٩: عمدة الزائر. ٣
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)٩٢( 

خيذلني، ويا من رآين عىل املعايص َفَلم يفضحني، ويا من رآين عىل اخلطايا فلم يعاقبني 
 إّنـك عـىل كـّل ،عليها، صّل عىل حممد وآل حممد واغفر يل ذنبي، واشفني من مـريض

 .١<يشء قدير
َ {بسم اهللا الرمحن الرحيم :  لوجع البطنعوذةـ ١٦ َا الن ونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِبًا و ذ

َنادى  َيْهِ ف َل ُنُْت مِنَ  فَظَن  أَنْ لَنْ نَقْدِرَ ع َنَْت سُبْحانََك إِ   ك ِلهَ إِال  أ لُماِت أَنْ ال إ  ِيف الظ 
الِمينَ   .٣الكتاب سبع مّرات، وهو جمّرب ، ويقرأ فاحتة٢}الظ 
أّنـه إذا عطـس أحـدكم : المعليه السـ روى أحد الفضالء عن أمرياملؤمنني ١٧
 آمنت بـرّبكم احلمد هللا رّب العاملني، وصّىل اهللا عىل حممد وآله الطاهرين، إّين >: فليقل

 وليقل ذلك أيضًا إذا سمع أحدًا من املؤمنني يعطس، فإذا فعل ذلك ،<فاسمعون
مل يصب بوجع رضس أو وجع خارصة، ومن فوائده أّنه إذا مات ونـزل يف قـربه 

 لعّله من رائحة الكـافور عنـد مـا تلتقـي ، ونكري فإّنه عادة يعطسوحرضه منكر
منكـر ونكـري يقـول  ف، اجلسد، فيقول حـسب عادتـه الـذكر املـذكورعالروح م

، فُيكفى ـ بربكة هذا الذكر ـ هول سؤال نمل ُيبِق لنا شيئًا فينرصفا: أحدمها لآلخر
 .منكر ونكري

الّلهـم إّنـك قلـَت يف >:  للمريض قـلابن طاووس دعاءـ روي عن السيد ١٨
َيْديكُمْ وَيَعْفُوا  {كتابك املنزل عىل نبّيك املرسل َبِما كَسَبَْت أ وَما أَصابَكُمْ مِنْ مُصيبٍَة ف

                                                 
 .مهج الدعوات عن ٥٨٨: عمدة الزائر. ١
 .٨٧سورة األنبياء، اآلية . ٢
 . عن سفينة البحار٨٥: التحفة الرضوية يف جمربات اإلمامية. ٣
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)٩٣( 

َثير  واجعل هذا املرض مـن الكثـري الـذي ،، الّلهم فصّل عىل حممد وآل حممد١}عَنْ ك
، ا العبـد الـضعيف منه، اسكن أّهيا الوجع وارحتـل الـساعة عـن هـذئُ تعفو عنه وُترب

نُتك ورّحلُتك بالذي فـإن . < سكن له ما يف الليـل والنهـار وهـو الـسميع العلـيمَسكَّ
عويف بمّرة واحدة، وإّال كّرر القراءة حتى يربأ، فإّهنا جمّربة مع اليقني برمحة أرحم 

 .٢الرامحني
ـ دعاء جمّرب لدفع مجيع األمراض واآلفات ذكره السيد اجلليل عيل خـان ١٩

  ،بـسم اهللا الـرمحن الـرحيم>: ويـربط عـىل العـضد األيمـن: قالين الشريازي املد
   واجعـل،يا هَو يا مـن هـَو، يـا مـن لـيس هـَو إّال هـَو، صـّل عـىل حممـد وآل حممـد

حلامل كتايب هذا من كّل هّم وغّم وأمل ومرض وخوف فرجًا وخمرجًا، حممٌد عٌيل فاطمُة 
علـيهم الـصالة   حممـٌد عـيلٌّ احلـسن م ح م داحلسُن احلسُني عٌيل حممٌد جعفٌر موسى عيلٌّ 

 .٣<والسالم
 طـاب ثـراهبـن طـاووس ا للشفاء من العلل واألمراض عن الـسيد عوذةـ ٢٠
، الـذي ال خييـب لديـه جّل جاللهجّربناها لسائر األمراض فتزول بقدرة اهللا : قال

 اسـكن أّهيـا الوجـع،>: املأمول، إذا عرض مرض فاجعل يدك اليمنى عليه وقـل
وارحتل الساعة عن هذا العبد الضعيف، سّكنتك ورّحلتك بالذي سكن له ما يف الليل 

فإن مل يسكن أّول مّرة فقل ذلك ثـالث مـّرات، أو . <والنهار، وهو السميع العليم
                                                 

 .٣٠سورة الشورى، اآلية . ١
 . عن كتاب املجتنى٤٩/٥ رقم ١١٢: التحفة الرضوية يف جمربات اإلمامية. ٢
 .يب عن الكلم الط٤٩/٧ رقم ١١٣: التحفة الرضوية يف جمربات اإلمامية. ٣
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)٩٤( 

 .١٨وقد تقّدم قريب منه يف رقم . ١حتى يسكن إن شاء اهللا
لة الذهبّيـة اآليت  روايـة السلـسطاب ثـراهـ روى السيد نعمة اهللا اجلزائري ٢١
 وهـي كـام عـن ، عىل مريض إّال شفي، وعىل مرصوع إّال أفـاقئت ما قر،ذكرها

، عـن موسـى بـن عليه السالم مسندًا عن عيل بن موسى الرضا قّدس ّرسهالصدوق 
جعفر، عن جعفر بن حممد، عن حممد بن عيل، عن عيل بن احلسني، عن احلـسني 

، عـن صـّىل اهللا عليـه وآلـه عـن النبـّي ، الـسالمعليهمبن عّيل، عن عّيل بن أيب طالب ا
: عّزوجـّل جربئيل، عن ميكائيل، عن إرسافيل، عن اللـوح، عـن القلـم، قـال اهللا 

 .٢<والية عيل بن أيب طالب حصني، ومن دخل حصني أمن من عذايب>
 ُتكتب هذه ،ـ روي عن الشيخ البهائي عمل جمّرب للعقم وطلب األوالد٢٢

ىل اخلارصة اليمنـى للزوجـة، ثـم يف نفـس اليـوم ُيـذبح اآلية بحروف مقّطعة ع
ال ُترى يف مكان ال يقل عمره عن الستة أشهر،  ،خروف أسود سمني ال عيب فيه

 السامء، ويقسم حلمه عىل أربعني مؤمنًا ممّن يأكل اللحم ولو كان صغريًا ذكرًا فيه
ْآنًا {: ي واآلية هـ،أو أنثى، ثم حتصل املامّسة بني الزوجني يف ذلك اليوم َلَوْ أَن  قُر و
عَْت بِهِ اْألَرُْض أَوْ  ُ مَ بِهِ الْمَوْ  ِ اْألَمْرُ جَميعا سُي رَْت بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُط  تكتب .  ٣}  بَلْ ِهللا 

و ل و أ ن ق ر ء ا ن ا س ي ر ت ب ه ا ل ج ب ا ل أ و ق ط ع ت ب ه ا >هكذا 
                                                 

 عن كتاب األمـان مـن أخطـار األسـفار ١/ ٥٠ رقم ١١٤: التحفة الرضوّية يف جمربات اإلمامية. ١
 .واألزمان

  . عن كتاب عيون أخبار الرضا عليه السالم٤/ ٦ رقم ٧٨: التحفة الرضوّية يف جمربات اإلمامية. ٢

 .٣١سورة الرعد، اآلية . ٣
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)٩٥( 

 .١<ل ل ا ه ا ل أ م ر ج م ي ع ال أ ر ض أ و ك ل م ب ه ا ل م و ت ى ب ل 
: املرضمن شفاء لـ روي عن أحد العلامء من أهل الفضل واملعرفة دعاء ل٢٣

الـرض، وحّولـه إىل مـن ) عنـه(يا مالك الرض اكشف عنّي >بسم اهللا الرمحن الرحيم 
 .٢<يعبد غريك
بسم اهللا >: ـ روي عن أحد العلامء من أهل الفضل واملعرفة لشفاء املريض٢٤

ك، بحـّق ئـ وعـافني مـن بال،كئك، وداوين بدوائالّلهم اشفني بشفامحن الرحيم، الر
الدعاء  وإذا كان .<عليهام الـسالم  العبد الصالح موسى بن جعفر،كئولّيك وابن أوليا

 .٣ مّرة كان أدعى لإلجابة٤٠إذا كّرر : للغري يبّدل الضمري بحسبه، ويقال
: اجلليل حممد بن شهرآشوب قـالـ دعاء لشفاء البرص عىل ما رواه الشيخ ٢٥

 ثـم ذهـب إىل بيتـه فتطهـر ، وحفظـهعليـه الـسالمسمع رضير دعاء أمري املؤمنني 
 ارتـد ، أن جتعـل النـور يف بـرصي: بلـغ إىل قولـه فلام، ثم دعا به،للصالة وصىل

 : والدعاء هو.تعاىلاألعمى بصريًا بإذن اهللا 
 ةِ طاَعـ بِ َك لُ أَ ْسـ، أَ ةِ َيـبالِ  الْ سادِ ْجـاْألَ َربَّ ، وَ ةِ يَ فانِ  الْ باِب رْ  اْألَ بَّ  يا رَ َك لُ أَ ْس  أَ ينِّ  إِ مَّ هُ اللَّ 

 قاِق ِش اْنـبِ ها، وَ ضائِ ْعـىل أَ  إِ ةِ مَ ئِ تَ لْ مُ ـ اْلـسادِ ْج  اْألَ ةِ طاعَ بِ ها، وَ سادِ ْج ىل أَ  إِ ةِ عَ اجِ  الرَّ واِح رْ اْألَ 
ـ اْخلَ زَ رَ ذا َبـ، إِ مْ هُ نَ ْيـ بَ قِّ اْحلَ  بِـكَ ذِ ْخـأَ ، وَ مْ  فيهِ ةِ قَ ادِ  الصَّ َك تِ وَ عْ َد بِ ها، وَ لِ هْ  أَ نْ  عَ ورِ بُ قُ الْ   ُق الئِ

                                                 
 عـن كتـاب ١٨٦ ـ ١٨٥: حممـد احليـدري قـدس رسهاألدعية املنتخبة واألحراز املجربة للسيد . ١

 .خطي للشيخ البهائي قدس رسه، مع اختالف طفيف
  .سمعته من السيد حممد رضا الشريازي قدس رسه. ٢
  .سمعته من الشيخ املال حمسن املاليري قدس رسه. ٣
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)٩٦( 

نـي غْ  ال يُ مَ وْ ، يَ َك تَ ْمحَ  رَ ونَ ُج رْ يَ ، وَ َك َش طْ  بَ ونَ افُ َخي ، وَ َك طانَ لْ  ُس نَ وْ رَ يَ ، وَ كَ ضاءَ  قَ ونَ رُ ظِ تَ نْ يَ 
 .يمُ حِ  الرَّ زُ يزِ عَ  الْ وَ  هُ هُ نَّ  إِ ، اهللاُمَ حِ  رَ نْ  مَ الَّ  إِ ونَ َرصُ نْ  يُ مْ ال هُ  وَ ئاً يْ  َش ىلً وْ  مَ نْ  عَ ىلً وْ مَ 

 هـارِ النَّ  وَ لِ يْ اللَّ  بِ كَ رَ كْ ذِ بي، وَ لْ  يف قَ قنيَ يَ الْ  وَ ،يَرص  يف بَ ورَ  النُّ َل عَ  َجتْ نْ  أَ نُ ْمح  يا رَ َك لُ أَ ْس أَ 
 .١يرٌ دِ  قَ ءٍ  َيشْ لِّ ىل كُ  عَ َك نَّ  إِ ،نيتَ يْ قَ بْ  ما أَ داً بَ ساين أَ ىل لِ عَ 

 

                                                 
  .٧٢: الصحيفة العلوية املباركة الثانية. ١



)٩٧( 

 
 
 

  ة من األدعية واألذكار املتفرقّاتخمتار:  السابعالفصل
ـ روي يف كتاب خواص آيات القرآن آلية اهللا حممد تقي النجفي نقـًال عـن ١

محل احلروف النورانّية، >: نويب عن بعض املشايخ واألكابرالالشيخ رشف الدين 
 يوجب حتصيل اخلريات والربكـات، وتيـسري ،وهي التي تبتدئ هبا بعض السور

:  وغري ذلك، وهي،ن األعداء وتيسري الرزق، واملنع م،األمور، واملنع من الرسقة
رصاط ( وجتمعها العبـارة ،<ا، ل، م، ص، ر، ك، هـ، ي، ع، ط، س، ح، ق، ن>

 .<)عيل حق نمسكه
وكذلك وضعها يف الصناديق ويف أثاث البيت واألبواب واحليطـان واملـزارع 

 .وغريها توجب حفظها من اآلفات
كـون القمـر يف بـرج حينام يأي وكذلك كتابتها يف خاتم فّضة يف طالع الثور، 

 .لبس ذلك اخلاتم يوجب قضاء مجيع احلوائجفإن الثور، 
 عـن النبـي عليهم السالمروي عن اإلمام الصادق عن آبائه : ـ دعاء للشّدات٢

ّام اجتمعت إليه ـ لعليه السالم دعا به عيسى ،عليه السالم عن جربئيل صّىل اهللا عليه وآله
: صّىل اهللا عليه وآلـهإليه بربكته، ثّم قال رسول اهللا  فدعا به ورفعه اهللا ،اليهود ليقتلوه

 فو الذي نفيس بيده ما دعا هبـّن ، سلوا رّبكم هبؤالء الكلامت،يا بني عبد املّطلب
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اشـهدوا أّين قـد : عبٌد بإخالص ونية، إّال اهتّز له العرش، وإّال قال اهللا ملالئكتـه
، وأعطيته سؤله يف عاجل دنياه وآجل :  آخرته، ثم قال ألصحابهاستجبت له هبنَّ

 :سلو هبا وال تستبطئوا اإلجابة، وهي
الّلهم إّين أدعوك باسمك الواحد األعّز، وأدعوك الّلهم باسمك الصمد، وأدعوك >

ت أركانك ،الّلهم باسمك العظيم الوتر، وأدعوك الّلهم باسمك الكبري املتعال  الذي ثبَّ
 .١< أن تكشف عنّي ما أصبحت وأمسيت فيه،كّلها
 :سمعته من أحد الفضالءـ دعاء كثري الفوائد والربكات والثواب العظيم ٣
ها، احلمد هللا عىل كّل ئها، ومن اآلخرة إىل بقا فنائاحلمد هللا من أّول الدنيا إىل>

 .<نعمة، أستغفر اهللا من كّل ذنب وأتوب إليه، يا أرحم الرامحني
العـني >:  قـاللـسالمعليـه ا روي عن اإلمام الـصادق: تحايش العنيـ دعاء ل٤
 من نفسك ـ عىل نفسك، وال منك عىل وال تأمنها منك ـ أي ال تأمنها حتىحق، 

< ماشاء اهللا ال قـّوة إّال بـاهللا العـّيل العظـيم>: غريك، فإذا خفَت شيئًا من ذلك فقل
كتب احلمـد واإلخـالص ـُتـ: عليـه الـسالمويف رواية أخرى عنـه . ٢ثالث مّرات

 .٣يس وُحتملن وآية الكرواملعّوذتا
وزير سليامن بـن داود  دعا به آصف بن برخيا أنهـ دعاء كثري الربكات روي ٥

الّلهم إّين أسـألك بأّنـك >:  فأحرضه بربكته،إلحضار عرش بلقيسعليهام السالم 
                                                 

 .١٧٥: ٩٢بحار األنوار . ١
 .٣٨٦: خالقمكارم األ. ٢
 .٣٨٦: مكارم األخالق. ٣
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رّب [أنت اهللا ال إله إّال أنت، احلّي القّيوم، الطاهر املطّهر، نـور الـساموات واألرضـني 
 عـامل الغيـب والـشهادة، الكبـري املتعـال، املنّـان ذو اجلـالل ،]الساموات واألرضني خ

 وروي أنـه الـدعاء الـذي كـان عيـسى عليـه .١< أن تفعل يب كذا وكـذا،واإلكرام
 .٢السالم حييي به املوتى

 عليـه الـسالم عـن اإلمـام الـسجاد قـّدس ّرسهـ روى السيد املرعيش النجفـي ٦
نخاف ممّن ال خياف منك، احفظنـا بحـّق ّنا نخاف منك، وإالّلهم >: للحفظ أن تقول

 .٣< من ّرش من ال خياف منك،من خياف منك
صّىل اهللا بن طاووس عن رسول اهللا اروي عن السيد : ـ دعاء التفاؤل بالقرآن٧

 فاقرأ سـورة اإلخـالص ثـالث عّزوجّل  تتفّأل بكتاب اهللا إذا أردت أن>: عليه وآله
الّلهم إّين تفّألت بكتابك، وتوّكلـت >: ثم قلمّرات، ثّم صّل عىل النبي وآله ثالثًا، 

 ثم افـتح القـرآن ،<رين من كتابك ما هو مكتوم من ّرسك املكنون يف غيبكأ ف،عليك
 .٤ وجد الفال يف اخلّط األّول من اجلانب األيمن،)الكامل(

كتبت رقعـة أو   إذا:أنه قال ملواله نافذ عليه السالمـ روي عن اإلمام الصادق ٨
رأس الرقعـة بقلـم   فاكتب، فأردت أن تنجح حاجتك التي تريد،اجةكتابا يف ح

املخرج ممـا  ن اهللا وعد الصابرينإ ،بسم اهللا الرمحن الرحيم> :ليس فيه حرب أو بالعود

                                                 
 .١٧٥: ٩٢، بحاراألنوار ٢٩٩: املصباح للكفعمي. ١
 .٣١١: مهج الدعوات.  ٢
 .سمعته منه شخصياً . ٣
 .١٥٦: فتح األبواب للسيد ابن طاووس. ٤
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ال خوف علـيهم   جعلنا اهللا وإياكم من الذين، والرزق من حيث ال حيتسبون،يكرهون
 . ١ح حوائجي فكنت أفعل ذلك فتنج: قال نافذ.<وال هم حيزنون

تقـرأ >: عليه السالمروي عن اإلمام الصادق : ـ دعاء لطلب األوالد والذرّية٩
 ، سّبب يل من لـدنك ذّريـة طّيبـة،يا رّب : الدعاء التايل يف السجود للغرض املذكور

 .٢<إّنك سميع الدعاء
: وروي أيضًا للغرض نفسه أن يقول طالـب األوالد يف كـّل صـباح ومـساء

 .٣سبعني مّرة< ستغفر اهللاأ>عني مّرة، وسب< سبحان اهللا>
 .٤<ستغفر اهللاأ>ومّرة < سبحان اهللا>تسع مّرات : ويف رواية أخرى

 عن عليهم السالم عن آبائه عليه السالمالصادق اإلمام ـ دعاء جليل روي عن ١٠
الّلهم كتبت >: عليه الـسالموكان من دعاء أمرياملؤمنني :  قالعليه السالمأمرياملؤمنني 

بيننـا وبـني ] فحللـت خ[ثار، وعلمت األخبار، واّطلعـت عـىل األرسار، فُحلـت اآل
القلوب، فالّرس عندك عالنية، والقلوب إليك ِمفضاة، وإّنام أمـرك لـيشء إذا أردتـه أن 

 وال ،تقول له كن فيكون، فقل برمحتك لطاعتك أن تدخل يف كّل عضو مـن أعـضائي
أن خترج من كّل عضو من أعضائي، فـال  حّتى ألقاك، وقل برمحتك ملعصيتك يتفارقن

 وارزقني من الدنيا وزّهدين فيها، وال ُتزِوها عنّـي ،حّتى ألقاك] فال تقاربني خ[تقربني 

                                                 
 .٣٧٥: ٢كشف الغّمة لألربيل . ١
 .٢٢٥: مكارم األخالق. ٢
 .٨٤: ١٠١بحاراألنوار . ٣
 .٥٤: شيخ البهائي قّدس ّرسه ترمجة عيل اإلبراهيميالّرس املسترت لل. ٤
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 .١< يا رمحان،]وترّغبني فيها خ[ورغبتي فيها 
الّلهـم اجعلنـي >:  قـالعليـه الـسالمالصادق اإلمام ـ دعاء جليل روي عن ١١

قـواك، وال ُتـشقني بنـشطي ملعاصـيك، وِخـر يل يف أخشاك كـأّين أراك، وأسـعدين بت
يف قدرك، حّتى ال أحّب تـأخري مـا عّجلـت، وال تعجيـل مـا ] يل خ[ك، وبارك ئقضا

 الـوارثني منّـي، امي يف نفيس، ومّتعني بسمعي وبرصي، واجعلهـغناأّخرت، واجعل 
 .٢» وأقرَّ بذلك عيني،وانرصين عىل من ظلمني، وأرين فيه قدرتك يا رّب 

روي يف مـصباح : دعاء جليل يف ضـمن التعقيبـات العاّمـة للـصلواتـ ١٢
 فِض عّيل من فـضلك، وانـرش عـّيل مـن وأ،الّلهم اهدين من عندك>: املتهّجد  ثّم قل

 ،رمحتك، وأنزل عّيل من بركاتك، سبحانك ال إله إّال أنت، اغفر يل ذنويب كّلهـا مجيعـاً 
 الّلهم إّين أسـألك مـن كـّل خـري أحـاط بـه فإّنه ال يغفر الذنوب كّلها مجيعًا إّال أنت،

وأعوذ بك من كّل ّرش أحاط به علمك، اللهم إين أسألك عافيتك يف أمـوري علمك، 
وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة، وأعوذ بوجهك الكـريم، وعّزتـك كلها، 

  مـن ّرش الـدنيا واآلخـرة، ومـن ّرش ،التي ال ُترام، وقدرتك التي ال يمتنـع منهـا يشء
األوجاع كّلها، ومن ّرش كّل داّبة أنت آخذ بناصيتها، إّن رّيب عىل رصاط مـستقيم، وال 
حول وال قّوة إّال باهللا العّيل العظيم، تّوكلت عـىل احلـّي الـذي ال يمـوت، واحلمـد هللا 
الذي مل يّتخذ ولدًا، ومل يكن لـه رشيـك يف امللـك، ومل يكـن لـه وٌيل مـن الـذّل وكـّربه 

 .٣<تكبرياً 
                                                 

 . باب دعوات موجزات جلميع احلوائج للدنيا واآلخرة٣٠ ح ٥٩٠: ٢الكايف . ١
 . باب دعوات موجزات جلميع احلوائج للدنيا واآلخرة١ ح ٥٧٨ ـ ٥٧٧: ٢الكايف . ٢
 . عن مصباح املتهّجد وغريه١٣: مفاتيح اجلنان. ٣
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 مسندًا إىل أيب ١٩٠ روى الصدوق قدس ّرسه يف كتابه ثواب األعامل ص فقد
أتى النبي صّىل اهللا عليه وآله رجل يقال له شـيبة اهلـذيل : جعفر عليه السالم قال

دتـه ،يا نبي اهللا: فقال له  إين شيخ قد كربت سنّي، وضعفت قويت ممـا كانـت تعوَّ
 ،ول اهللا كالمًا ينفعني اهللا بهنفيس من صالة وصيام وحج وجهاد، فعّلمني يا رس

أعد، فأعاد ثالث مرات، فقال له النبي صّىل اهللا : وخّفف عّيل يا رسول اهللا، فقال
رمحـة لـك [ما حولك من شجرة وال مدرة إّال وقد بكت من رمحتك : عليه وآله

سبحان اهللا العظيم وبحمده، وال حول >:  فإذا صّليت الصبح فقل عرش مرات،]خ
فإن اهللا عّز وجل يعافيك بذلك من العمى واجلنون <  باهللا العيل العظيموال قّوة إّال 

تقـول : يا رسول اهللا، هذا للدنيا فام لآلخرة؟ قـال: واجلذام والفقر واهلدم، فقال
اللهم اهدين من عندك، وأفْض عّيل من فضلك، وانرش عـّيل مـن >: يف دبر كّل صالة

فقـال النبـي .  عليهن بيده ثـّم مـىض قال فقبض.<نزل عّيل من بركاتكأرمحتك، و
أما إنه إن واىف يوم القيامة ومل َيَدْعها متعمدًا فتح اهللا له ثامنية : صّىل اهللا عليه وآله

  .انتهى احلديث. أبواب من اجلنة يدخل من أّهيا شاء

روي من اّختذ هذه اآليات اخلمس وردًا لـه : سم األعظمـ أوراد آيات اال١٣
 تيّرس له ما أّمهه من األمور الكّلية واجلزئّية ،إحدى عرشة مّرةورّددها يف كّل يوم 

 : عاجًال إن شاء اهللا، وهي منّورة للقلب
ِلهَ إِال  هُوَ الَْ   الْقَي وم{ـ أ ُ ال إ  .إىل آخر آية الكريس}  اهللا 

ِلهَ إِال  هُوَ الَْ   الْقَي ومُ {ـ ب  ُ ال إ َيَْك الْكِت *اهللا  َل لَ ع َيْنَ نَز  قًا لِما ب ِالْحَق  مُصَد  اَب ب
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َاْإلِنْجيلَ  َنْزَلَ الت وْراةَ و َأ َنْزَلَ الْفُرْقان  *يَدَيْهِ و َأ ِلن اِس و َبْلُ هُدًى ل  .١} مِنْ ق
ِلى{ـ ج  َيَجْمَعَن كُمْ إ ِلهَ إِال  هُوَ ل ُ ال إ  يَوْمِ الْقِيامَةِ ال رَيْبَ فيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ  اهللا 

 ِ  .٢} حَديثااهللا 
ِلهَ إِال  هُوَ لَهُ اْألَسْماءُ الْحُسْنى{ـ د  ُ ال إ  .٣} اهللا 

ِ الْمُؤْمِنُون{ـ هـ  َتَوَ   ْي َل ِ ف َلَى اهللا  ِلهَ إِال  هُوَ وَع ُ ال إ  .٤} اهللا 
ال >:  قال لداود الرّقيعليه السالمروي عن اإلمام الصادق : ـ دعاء للحفظ١٤

الّلهم اجعلنـي يف درعـك احلـصينة التـي >: باحًا وثالثًا مساءً تدع أن تقول ثالثًا ص
إّن هـذا دعـاء مـن األدعيـة >: عليـه الـسالمفقـد قـال أيب . <جتعل فيهـا مـن تريـد

 .٥<املخزونة
 ،وإن كان شـقّيًا ُحمـي مـن األشـقياء>:  أيضًا مع إضافةعليه السالموروي عنه 

 .<وكتب من السعداء
 إذا ُدعـَي بـه تعـاىلذي ورد يف الروايات أّنـه عظم السم األـ من أدعية اال١٥
 ما روي عن السيد ابن طاووس عن اإلمـام الرضـا ،ه أعطىبذا سئل إ و،أجاب

 ال حول ،بسم اهللا الرمحن الرحيم>من قال بعد صالة الصبح مائة مّرة >: عليه الـسالم

                                                 
 .٤ ـ ٢آلية سورة آل عمران، ا. ١
 .٨٧سورة النساء، اآلية . ٢
 .٨سورة طه، اآلية . ٣
 .١٣سورة التغابن، اآلية . ٤
  .باب أدعية الصباح واملساء، العارش) اهلامش (٣٣٨: مفاتيح اجلنان املعرب الطبعة احلجرّية. ٥
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واد العـني إىل  س مناألعظماهللا سم ا كان أقرب إىل ،<وال قّوة إّال باهللا العّيل العظيم
 .١<بياضها
ّن اسـم أ>: عليه السالمسم األعظم ما روي عن أمرياملؤمنني ـ من أدعية اال١٦

دُور{: اهللا األعظم يف أّول سورة احلديد إىل قولـه ، وآخـر ٢}وَهُوَ عَليٌم بِذاِت الص 
ْآن {: سورة احلرش من قوله ْنا هذَا الْقُر َل َنْز  يـدك  إىل آخر الـسورة، ثـّم ارفـع٣} لَوْ أ

<  أسألك بحّق هذه األسـامء أن تـصّيل عـىل حممـد وآل حممـد،هكذاهو يا من >: وقل
 .٤<اهللا وسل حاجتك ُتقىض إن شاء

سم األعظم ما روي عن اإلمام الصادق عليه السالم أّنـه ـ ومن أدعية اال١٧
اقـرأ احلمـد :  قـال،بىل: سم األعظم؟ قالأال أعّلمك اال>: قال لبعض أصحابه

 .٥< وادع بام شئت،ية الكريس والقدر، ثّم استقبل القبلةوالتوحيد وآ
عن كتاب الفوائد  قدس رسهسم األعظم ما رواه الكفعمي ـ ومن أدعية اال١٨

 ، يـا ذا املعـارج والقـوى،الّلهم أنـت اهللا ال إلـه إّال أنـت>: اجللية أّنه يف هذا الدعاء
 أن جتعل يل من أمري فرجـًا ،قدر وبام أنزلته يف ليلة ال،أسألك ببسم اهللا الرمحن الرحيم

 ، وتقبل تـوبتي، وأن تغفر يل خطيئتي،وخمرجًا، وأسألك أن تصّيل عىل حممد وآل حممد

                                                 
 .٣٠٨: عن مصباح الكفعمي الطبعة احلجرّية) اهلامش (٨٢: مفاتيح اجلنان الطبعة احلجرّية. ١
 .٦سورة احلديد، اآلية . ٢
 .٢١سورة احلرش، اآلية . ٣
 . السابع عرش٣٠٧: املصباح للكفعمي قدس رسه الطبعة احلجرّية. ٤
 . اخلامس والثالثون٣٠٨: املصباح للكفعمي قّدس ّرسه الطبعة احلجرّية. ٥
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)١٠٥( 

 .١<يا أرحم الرامحني
عن كتـاب النهـى  قدس رسهسم األعظم ما رواه الكفعمي ـ ومن أدعية اال١٩

يف أنـه  اهللا عليه وآلهصّىل  النبي احلرمي عن أليب حممد صّىل اهللا عليه وآلهلدعوات النبي 
الّلهم إّين أسألك بأّن لك احلمد ال إله إّال أنت، يا حنّان يا منّان، يا بديع >: هذا الدعاء

 .٢< يا ذا اجلالل واإلكرام،الساموات واألرض
عـن كتـاب  قـدس رسهسـم األعظـم مـا رواه الكفعمـي ـ ومن أدعيـة اال٢٠

الّلهم إّين أسألك بأّنك >:  هذا الدعاءالتحصيل عن النبي صّىل اهللا عليه وآله أّنه يف
 ومل يكـن لـه كفـوًا ،ولـديمل يلـد ومل ] الذي خ [،أنت اهللا ال إله إّال أنت األحد الصمد

 .٣<أحد
صـّىل اهللا عن النبـي  قدس رسهسم األعظم ما رواه الكفعمي ـ ومن أدعية اال٢١
سنى كّلها ما علمُت منهـا ك احلئالّلهم إّين أسألك بأسام>:  أّنه يف هذا الدعاءعليه وآله

 .٤<وما مل أعلم، وأسألك باسمك العظيم األعظم الكبري األكرب
أّنه يف دعاء يوشع  قـدس رسهسم األعظم ما رواه الكفعمي ـ ومن أدعية اال٢٢

الّلهم أّين أسألك باسمك الطهر الطاهر، >:  وهو،بن نون الذي حبست له الشمسا
 ،ك، املخزون املكنون، املكتـوب عـىل رسادق احلمـد، املقّدس املبار]الطاهر املطّهر خ[

                                                 
 .، الثامن والثالثون٣٠٨: املصباح للكفعمي قّدس ّرسه الطبعة احلجرّية. ١
 .، التاسع والثالثون٣٠٨: صباح للكفعمي قّدس ّرسه الطبعة احلجرّيةامل. ٢
 .، األربعون٣٠٨: املصباح للكفعمي قّدس ّرسه الطبعة احلجرّية. ٣
 .، احلادي واألربعون٣٠٨: املصباح للكفعمي قّدس ّرسه الطبعة احلجرّية. ٤
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)١٠٦( 

ورسادق املجد، ورسادق القدرة، ورسادق السلطان، ورسادق الرسائر، أدعوك يـا رّب 
بأّن لك احلمد، ال إله إّال أنت، النوُر البارُئ، الرمحن الـرحيم، الـصادُق، عـامل الغيـب 

، والشهادة، بديُع الساموات واألرض، ونورهّن   حنـاٌن ذو اجلـالل واإلكـرام،وقياُمُهنَّ
 .١<نوٌر دائٌم قّدوٌس حيٌّ ال يموت

صـّىل اهللا  عن النبـي قّدس ّرسهسم األعظم ما رواه الكفعمي ـ ومن أدعية اال٢٣
الطـاهر ] العظيم األعظـم خ[الّلهم إّين أسألك باسمك >:  أّنه يف هذا الدعاءعليه وآله

 وإذا سئلت به أعطيـَت، وإذا ، أجبَت الطيب املبارك، األحّب إليك، الذي إذا دعيت به
 .٢<اسُرتِمحَت به رِمحت، وإذا استفرجَت به فّرجت

صـّىل اهللا  عن النبـي قّدس ّرسهسم األعظم ما رواه الكفعمي ـ ومن أدعية اال٢٤
الّلهم إّين أسألك بمعاقـد العـّز مـن عرشـك، ومنتهـى >:  أّنه يف هذا الدعاءعليه وآله

ك األعىل، وكلامتك التاماتالرمحة من كتابك، واسمك األ  .٣<عظم، وَجدِّ
صـّىل اهللا  عن النبـي قّدس ّرسهسم األعظم ما رواه الكفعمي ـ ومن أدعية اال٢٥
ك احلسنى، ما علمُت منها وما مل الّلهم إّين أسألك بأسامئ>: لدعاء أّنه يف هذا اعليه وآله

لَت به أعطيت، فإّن أعلم، واسألك باسمك األعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا ُسئ
 .٤< يا ذا اجلالل واإلكرام،لك احلمد، ال إله إّال أنت، املنان، بديع الساموات واألرض

                                                 
 . واألربعون، الثاين٣٠٩ ـ ٣٠٨: املصباح للكفعمي قّدس ّرسه الطبعة احلجرّية. ١
 .، الرابع واألربعون٣٠٩: املصباح للكفعمي قّدس ّرسه الطبعة احلجرّية. ٢
 .، اخلامس واألربعون٣٠٩: املصباح للكفعمي قّدس ّرسه الطبعة احلجرّية. ٣
 .، السادس واألربعون٣٠٩: املصباح للكفعمي قّدس ّرسه الطبعة احلجرّية. ٤
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)١٠٧( 

 عن كتـاب إغاثـة قّدس ّرسهسم األعظم ما رواه الكفعمي ـ ومن أدعية اال٢٦
هللا يـا أهللا يـا أيـا >:  أّنه يف هذا الـدعاءعليه السالمزين العابدين اإلمام الداعي، عن 

 ذو اجلـالل ، وحدك وحدك، ال رشيك لك، أنت املنّاُن، بديع الـساموات واألرضهللا،أ
واإلكرام، وذو األسامء العظام، وذو العز الذي ال يرام، وإُهلكم إلٌه واحد، ال إله إّال هو 

 .١ ثم سل حاجتك،<الرمحن الرحيم، وصّىل اهللا عىل حممد وآله أمجعني
صـّىل اهللا  عن النبـي قّدس ّرسهلكفعمي سم األعظم ما رواه اـ ومن أدعية اال٢٧
الّلهم إّين اسألك باسمك اهللا اهللا اهللا اهللا اهللا، ال إله إّال هو >:  أّنه يف هذا الدعاءعليه وآله

وقد ذكره ابن الفراد احلنفي يف تارخيه عن عيل بن احلـسني . ٢<رّب العرش العظيم
 فـصّليت ركعتـي ، األعظـم أن يعّلمنـي اسـمهتعـاىلسألت اهللا :  قالعليهام السالم

الّلهـم إّين >: قد استجيب لك، قـل:  وإذا رجل جالس بني يدّي، وقال يل،الفجر
 .<إىل آخره... اسألك باسمك اهللا اهللا اهللا اهللا اهللا 
 فراجـع املـصدر ،سم األعظـم يف أدعيـة أخـرىوروايات أخرى تبني أّن اال

 .السابق وغريه
ّهنـا لـو قرئـت أ و،أّنه يف فاحتة الكتاب >:عليه السالمالصادق اإلمام ـ وعن ٢٨

 .٣<عىل مّيت سبعني مّرة ثّم رّدت فيه الروح ما كان ذلك عجباً 
 يـا مـن ال ،يا هَو يا هوَ >ـ وروي عن أمحد بن فهد قّدس ّرسه يف عّدته أّنه ٢٩

                                                 
 .، السابع واألربعون٣٠٩: حلجرّيةاملصباح للكفعمي قّدس ّرسه الطبعة ا. ١
 .، الثامن واألربعون٣١٠: املصباح للكفعمي قّدس ّرسه الطبعة احلجرّية. ٢
 .، السادس والثالثون٣٠٨: املصباح للكفعمي قّدس ّرسه الطبعة احلجرّية. ٣
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)١٠٨( 

 .١<يعلم ما هو إّال هو
 .٢<يا حّي يا قّيوم، وبالعربانّية آهّيًا رشاهياً >ـ وروي أّنه ٣٠
من أراد أن يّرس حممـدًا وآلـه >:  قالعليه الـسالمـ روي عن اإلمام الصادق ٣١

لّلهم يا أجود من أعطى، ويا خري من ُسئِل، ويا أرحم مـن ا: يف الصالة عليهم فليقل
اسرتحم، الّلهم صّل عىل حممد وآله يف األّولني، وصّل عـىل حممـد وآلـه يف اآلخـرين، 

عـط أعىل، وصّل عىل حممد وآلـه يف املرسـلني، الّلهـم وصّل عىل حممد وآله يف املأل األ
حممدًا وآله الوسيلة والفضيلة، والرشف والرفعة، والدرجة الكبـرية، الّلهـم إّين آمنـت 

 ومل أره، فال حترمني يـوم القيامـة رؤيتـه، وارزقنـي صـحبته، صّىل اهللا عليه وآلـه بمحمدٍ 
 سائغًا هنيئـًا، ال أظمـأ بعـده أبـدًا، وتوّفني عىل مّلته، واسقني من حوضه، مرشبًا روّياً 
 ومل أره، فعّرفنـي يف صّىل اهللا عليه وآلـه إّنك عىل كّل يشء قدير، الّلهم إّين آمنت بمحمد

 .٣<وسالماً كثرية  منّي حتّية صّىل اهللا عليه وآله اجلنان وجهه، الّلهم بلِّغ حممداً 
 غايـة العظمـة ـ دعاء عظيم الربكات ُذكر له يف الروايـة أجـر وثـواب يف٣٢

 وعنـد طلـوع ، يقرأ يف ضـمن تعقيبـات فريـضتي الـصبح والعـشاء،واجلسامة
سبحان اهللا كلام سّبح اهللا يشء وكام حيّب اهللا أن يسّبح وكام «:  وهو،الشمس وغروهبا

هو أهله وكام ينبغي لكرم وجهه وعّز جالله، واحلمد هللا كّلام محد اهللا يشء وكام حيّب أن 
ه وكام ينبغي لكرم وجهه وعّز جالله، وال إلـه إّال اهللا كّلـام هّلـل اهللا حيمد وكام هو أهل

                                                 
 .، الستون٣١١: املصباح للكفعمي قّدس ّرسه الطبعة احلجرّية. ١
 .، اخلامس٣٠٦: ه الطبعة احلجرّيةاملصباح للكفعمي قّدس ّرس . ٢
  . الصلوات الكبرية٣٠ باب ٥ ح ٨٥: ٩٤ أو ٩١بحار األنوار . ٣
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)١٠٩( 

يشء وكام حيّب اهللا أن هيّلل وكام هو أهله وكام ينبغي لكـرم وجهـه وعـّز جاللـه، واهللا 
أكرب كّلام كّرب اهللا يشء وكام حيّب اهللا أن يكّرب وكام هو أهله وكـام ينبغـي لكـرم وجهـه 

احلمد هللا وال إله إّال اهللا واهللا أكرب عىل كّل نعمة أنعم هبا عـّيل وعّز جالله، سبحان اهللا و
اللهّم إّين أسألك أن تـصّيل . وعىل كّل أحد من خلقه، ممّن كان أو يكون إىل يوم القيامة

عىل حمّمد وآل حمّمد، وأسألك من خري ما أرجو وخري ما ال أرجو، وأعوذ بك مـن ّرش 
 .١»ما أحذر ومن ّرش ما ال أحذر

 عـن ٢٠وى الشيخ الكفعمي قدس رسه يف املصباح الطبعـة احلجريـة ص ر
أنـه : صاحب رشح هنج البالغة يف حديث املعراج عن النبي صّىل اهللا عليه وآلـه

رأى ملكًا يف السامء له ألف ألف رأس، يف كل رأس ألـف ألـف وجـه، ويف كـل 
 لسان بألف  يسّبح اهللا تعاىل بكّل ،وجه ألف ألف فم، ويف كل فم ألف ألف لسان

 هل يف عبادك من له مثل عباديت؟ فأوحى :ألف لغة، وهو قد سأل اهللا تعاىل يوماً 
اهللا تعاىل إليه أّن يل يف األرض عبدًا أعظم ثوابًا منك، وأكثر تسبيحًا، فاستأذن اهللا 

 فام وجده يزيد عىل فرائـضه شـيئًا ،يف زيارته فأذن له، فأتاه فكان عنده ثالثة أيام
ــه  ــام ســّبح اهللا يشء >: بعــد كــل فــرضغــري قول إىل آخــر < ...ســبحان اهللا كّل

 .التسبيحات األربع كام تقدم يف األصل
 صـّىل اهللا عليـه وآلـهـ دعاء يقرأ عقيب كّل فريضة لزيادة احلافظة عّلمه النبّي ٣٣

سبحان من ال يعتدي عىل أهل مملكته، سبحان «:  وهو،عليه الـسالمألمري املؤمنني 
هل األرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم، اللهم اجعل من ال يأخذ أ

                                                 
  .١٤ ـ ١٣: مفاتيح اجلنان الطبعة احلجرية. ١
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)١١٠( 

 .١» إّنك عىل كّل يشء قدير،يل يف قلبي نورًا وبرصًا وفهًام وعلامً 
ـ دعاء جليل يقرأ عقيب كل فريضة رواه عن الشيخ الشهيد عـن رسـول ٣٤

لقيامـة  أن من أراد أن ال يرى يف صـحيفة أعاملـه ذنبـًا يـوم ا،صّىل اهللا عليه وآلـهاهللا 
اللهم إن مغفرتك أرجى من عميل، وإّن رمحتك أوسع من «:  وهو،فليقرأ هذا الدعاء

ذنبي، اللهم إن كان ذنبي عندك عظيًام فعفوك أعظم من ذنبي، اللهم إن مل أكن أهًال أن 
أبلغ رمحتك فرمحتك أهل أن تبلغني وتسعني، ألّهنـا وسـعت كـّل يشء، برمحتـك يـا 

 .٢»أرحم الرامحني
قـرأ يف كـل صـباح يُ  عليـه الـسالماء جليل روي عن اإلمـام الـصادق ـ دع٣٥
احلمد هللا الذي يفعل ما يشاء وال يفعل مـا يـشاء غـريه، «: هذا الدعاءوهو  ،ومساء

احلمد هللا كام حيّب اهللا أن حيمد، احلمد هللا كام هـو أهلـه، اللهـم أدخلنـي يف كـّل خـري 
 أخرجت منـه حممـدًا وآل حممـد، أدخلت فيه حممدًا وآل حممد، وأخرجني من كّل ّرش 

 .٣»صّىل اهللا عىل حممد وآل حممد
قرأ يف عقيب صـالة الـصبح يُ  قدس رسهـ دعاء جليل رواه الشيخ الطويس ٣٦

يك بحاجتي، وأنزلت إليك لاللهم إّين تعّمدت إ«: هذا الدعاءوهو  ،من يوم اجلمعة
مـيل، وَلــَمغفرُتك اليوم فقري وفـاقتي ومـسكنتي، فأنـا لِــَمغفرتك أرجـى منّـي لع

 وتيـسري ذلـك ،ورمحُتَك أوسع من ذنويب، فتوّل قضاء كّل حاجـة يل بقـدرتك عليهـا

                                                 
  .١٥: مفاتيح اجلنان الطبعة احلجرية. ١
  .١٥: مفاتيح اجلنان الطبعة احلجرية. ٢
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)١١١( 

 قّط أحد  ولفقري إليك، فإّين مل ُأِصْب خريًا قّط إّال منك، ومل يرصف عنّي سوءً ،عليك
 وال ليوم فقري يوم ُيفـرُدين النـاس يف حفـريت، ،سواك، ولسُت أرجو آلخريت ودنياي

 .١» سواك،يك بذنبيوُأفيض إل
 وهـو ممـا ،عليـه الـسالم املروية عـن أمـري املـؤمنني ـ دعاء جليل يف املناجاة٣٧

عىل ما يف البحار ويف مصباح الزائـر للـسّيد اجلليـل ، وهو تنتعش الروح بقراءته
 ويف مـزار الـشهيد ومـزار ، يف سـياق أعـامل الكوفـةعليه الرمحةعّيل بن طاووس 

 :وغريهاالشيخ حممد ابن املشهدي 
 مـن أتـى اهللا بقلـب لك األمان األمان يوم ال ينفع مال وال بنـون إّال أاللهم إين أس«

 الظامل عىل يديـه يقـول يـا ليتنـي اختـذت مـع لك األمان األمان يوم يعّض أسليم، وأس
عرف املجرمون بسيامهم فيؤخذ بالنوايص لك األمان األمان يوم يُ أ، وأسالرسول سبيالً 

األمان األمان يوم ال جيزي والد عن ولده وال مولود هو جـاز عـن لك أقدام، وأسواأل
لك األمان األمان يوم ال ينفع الظاملني معذرهتم وهلم أ، وأس وعد اهللا حّق ، إنّ والده شيئاً 

مـر  واأللك األمان األمان يوم ال متلك نفس لـنفس شـيئاً أ وأس،اللعنة وهلم سوء الدار
 ، املرء من أخيه، وأمه وأبيه، وصـاحبته وبنيـهوم يفرّ لك األمان األمان يأ وأس،يومئذ هللا

 من ي املجرم لو يفتدلك األمان األمان يوم يودّ أ امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وأسلكّل 
 ثـم عذاب يومئذ ببنيه، وصاحبته وأخيه، وفصيلته التي تؤويه، ومن يف األرض مجيعـاً 

 .، كّال إّهنا لظى، نّزاعًة للشوىينجيه
 مـوالي يـا ؟ املـوىل وهل يرحم العبـد إّال ، أنت املوىل وأنا العبد،اليموالي يا مو

                                                 
  .٣٥: اجلنان الطبعة احلجريةمفاتيح . ١
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)١١٢( 

 ، موالي يـا مـوالي؟ املالك وهل يرحم اململوك إّال ، أنت املالك وأنا اململوك،موالي
 أنت اخلـالق ، موالي يا موالي؟ العزيز وهل يرحم الذليل إّال ،أنت العزيز وأنا الذليل

 أنـت العظـيم وأنـا ، موالي يا مـوالي؟ اخلالق وهل يرحم املخلوق إّال ،وأنا املخلوق
 ، وأنـا الـضعيف أنت القويّ ، موالي يا موالي؟ العظيم وهل يرحم احلقري إّال ،احلقري

 وهل يرحم ، وأنا الفقري أنت الغنيّ ، موالي يا موالي؟ القويّ وهل يرحم الضعيف إّال 
  وهل يـرحم الـسائل إّال ، أنت املعطي وأنا السائل، موالي يا موالي؟ الغنيّ الفقري إّال 

 موالي يا ؟ احليّ  وهل يرحم امليت إّال ،ت وأنا امليّ  أنت احليّ ، موالي يا موالي؟املعطي
 أنـت ،موالي يا مـوالي ؟ الباقي وهل يرحم الفاين إّال ، أنت الباقي وأنا الفاين،موالي

لـرازق وأنـا  أنت ا، موالي يا موالي؟ الدائم وهل يرحم الزائل إّال ،الدائم وأنا الزائل
 ، أنت اجلواد وأنا البخيـل، موالي يا موالي؟ الرازق وهل يرحم املرزوق إّال ،املرزوق

 وهـل يـرحم ، أنت املعايف وأنا املبتىل، موالي يا موالي؟ اجلوادوهل يرحم البخيل إّال 
  وهل يـرحم الـصغري إّال ، أنت الكبري وأنا الصغري، موالي يا موالي؟ املعايفاملبتىل إّال 

 ؟ اهلـادي إّال  وهـل يـرحم الـضاّل ، أنت اهلادي وأنا الضاّل ، موالي يا موالي؟بريالك
 مـوالي ؟حما الر وهل يرحم املرحوم إّال ،حم وأنا املرحوما أنت الر،موالي يا موالي

 مـوالي يـا ؟ السلطان وهل يرحم املمتحن إّال ، أنت السلطان وأنا املمتحن،يا موالي
 ، مـوالي يـا مـوالي؟ الدليل إّال  وهل يرحم املتحّري ، أنت الدليل وأنا املتحّري ،موالي

 أنـت ، مـوالي يـا مـوالي؟ الغفـور وهل يرحم املـذنب إّال ،أنت الغفور وأنا املذنب
 أنت الـرب ، موالي يا موالي؟ الغالب وهل يرحم املغلوب إّال ،الغالب وأنا املغلوب

 وأنـا  أنـت املتكـّرب ، مـوالي يـا مـوالي؟ الربم املربوب إّال ح وهل ير،وأنا املربوب
 وارض ، ارمحنـي برمحتـك، موالي يا مـوالي؟ املتكرب وهل يرحم اخلاشع إّال ،اخلاشع
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)١١٣( 

 ،ول واالمتنان، يا أرحـم الـرامحنيحسان، والطَّ ي بجودك وكرمك، يا ذا اجلود واإلعنّ 
 .١»وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله أمجعني

 هـو و،عليـه الـسالم املـؤمنني دعاء جليل يف الثناء عىل اهللا مروي عن أمريـ ٣٨
عىل ما يف البحار عن جممـوع الـدعوات للـشيخ أيب حممـد هـارون بـن موسـى 

 صـلوات اهللا عليـه رأيـت أمـري املـؤمنني :قال نوف البكايل:  قالرمحـه اهللالتلعكربي 
ّن آمايل تقـّدمني إ ،دعني يا نوف: أين تريد يا موالي؟ فقال:  فقلت،موّليًا مبادراً 
قد علمهـا املـأمول واسـتغنيت : يا موالي وما آمالك؟ قال: فقلت. بيف املحبو

يا : فقلت.  وكفى بالعبد أدبًا أن ال يرشك يف نعمه وأدبه غري رّبه،يينها لغريهبعن ت
ه والتطّلع إىل طمع من أطامع الدنيا،أمري املؤمنني .  إّين خائف عىل نفيس من الَرشَ

. دّلنـي عليـه: هف العارفني؟ فقلـتوأين أنت عن عصمة اخلائفني وك: فقال يل
 ، وتقبـل عليـه هبمـك،إّن اهللا العّيل العظـيم يـصل أملـك بحـسن تفـّضله: قال
 وانقطـع ، فإن أحّلك هبا فأنا الضامن من َمْوردهـا،عرض عن النازلة يف قلبكأو

 ألقطعـّن أمـل كـّل مـن يؤّمـل غـريي ،وعّزيت وجاليل:  فإّنه يقولسبحانهإىل اهللا 
 وألقطعنّـه عـن ، وألبعدّنـه مـن قـريبس،انوّنه ثوَب املذّلة يف ال وألكس،باليأس
 أيؤمل ويله لـشدائده غـريي وكـشف ، وألخّلّني ذكره حني يرعى غريي،َوْصيل

 ويطـرق أبـواب عبـادي وهـي ؟ ويرجو سواي وأنا احلّي الباقي،الشدائد بيدي
ت  فمـن ذا الـذي رجـاين لكثـري ُجرمـه فخّيبـ؟مغلقة ويرتك بايب وهـو مفتـوح
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)١١٤( 

 ،هم مـذخورًا هلـم عنـديء جعلت آمال عبادي مّتصلة يب وجعلت رجا؟هءرجا
 وأمرت مالئكتـي أن ال يغلقـوا األبـواب ،ومألت ساموايت ممّن ال يمل تسبيحي

ن ال يملك أحـد كـشفها أ أمل يعلم من فدحته نائبة من نوائبي ،بيني وبني عبادي
 فلـم يـسألني ،ه مـا مل يـسألني فلم يعرض الَعْبد بأمله عنّي وقد أعطيت؟إّال بإذين

 ؟ خلقي من غري مسألة ثّم أسأل فـال أجيـب سـائيل؟ أفرتاين ابتدئوسأل غريي
 أو لـيس الكـرم واجلـود ؟ أو ليس الدنيا واآلخرة يل؟أبخيل أنا فيبّخلني عبدي

 أو لـيس اآلمـال ال تنتهـي إّال إّيل فمـن ؟ أو ليس الفضل والرمحة بيدي؟صفتي
 لـو ، وعـّزيت  وجـاليل؟ أن يؤّمل املؤّملون مـن سـواي وما عسى؟يقطعها دوين

 مـا نقـص مـن ، ثّم أعطيت كّل واحـد مـنهم،مجعت آمال أهل األرض والسامء
 يا بؤسـًا للقـانطني مـن ؟ وكيَف ينقص نائل أنا أفضته،ملكي بعض عضو الذّرة

ل  ثّم قـا. يا بؤسًا ملن عصاين وتوّثب عىل حمارمي ومل يراقبني واجرتء عيلّ ،رمحتي
 : ادع هبذا الدعاء،يا نوف:  يلعليه وعىل آله السالم

 وإن ،سـتك فبقوتـكدتك فبمـرادك، وإن قّد  إن محدتك فبمواهبك، وإن جمّ ،إهلي«
ه من مل  إنّ ،لتك فبقدرتك، وإن نظرت فإىل رمحتك، وإن عضضت فعىل نعمتك، إهليهلّ 

 وميتتـه عليـه ،ه ميتـة بقربك، كانت حياته علي١هه السفوِ زْ يشغله الولوع بذكرك، ومل يُ 
 تناهت أبصار الناظرين إليك برسائر القلوب، وطالعت أصغى السامعني ،حرسة، إهلي

 ما يريدون، هتكت بينك وبينهم حجـب  الصدور، فلم يلق أبصارهم ردّ بخفّياتلك 
، ملحّبتـك الغفلة، فسكنوا يف نـورك، وتنفـسوا بروحـك، فـصارت قلـوهبم مغـارَس 

                                                 
  .٩٨: ٩٤السفر، كام عن البحار . ١
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)١١٥( 

رواحهم من قدسك، فجالسوا اسـمك بوقـار بت أوقرّ  ،اكف لقدرتكعوأبصارهم م
 هلـم إنـصات ، وأنـصّت املجالسة، وخضوع املخاطبة، فأقبلت إلـيهم إقبـال الـشفيق

غ يب املحل الذي لُ بْ ا، فءاء، وناجيتهم مناجاة األخّال م إجابات األحبّ  هل، وأجبتالرفيق
  إّال وت عـزك بابـاً ، وال ترتك بيني وبني ملك إىل ذكرككإليه وصلوا، وانقلني من ذكر

، ، حتى تقيم روحي بني ضياء عرشـك هتكته من حجب الغفلة إّال ، وال حجاباً فتحته
 . قديرء يشك عىل كّل  إنّ ،ب نوركْص  نَ وجتعل هلا مقاماً 

 ال يكون رجـائي ، وأبعد سفراً  يكون رفيقي فيه أميل فيك ال ما أوحش طريقاً ،إهلي
، فيـا غري ركنكف ركن من استند إىل ، وضعغريكب، خاب من اعتصم منه دلييل منك

مل فيذهب عنهم كآبة الوجـل، ال حترمنـي صـالح العمـل، واكـألين ليه األم مؤمّ معلّ 
  عـن مـضارّ  الفقـر وأنـت الغنـيّ ليـك ذّل ، فكيف يلحـق مؤمّ ة من فارقته احليلءكال

  بـك،صاالً يامن تزداد حالوهتـا اّتـ، وحالوة اإل وإن كل حالوة منقطعة،إهلي ؟املذنبني
، إنـك ل، فأذقه من حالوة بسطك إياه البلوغ ملا أّمـ وإن قلبي قد بسط أمله فيك،إهلي

 . قديرء يشعىل كّل 
 خـري ينبغـي للمـؤمن أن لك مسألة من يعرفك كنـه معرفتـك مـن كـّل أ أس،إهلي

 ، إنـك عـىل كـّل اءك من خلقكها أحبّ من رش وفتنة أعذت ، وأعوذ بك من كّل سلكهي
 . قديرءيش

 يصل داً نَ ْس  وال مُ ، فال جيد ملجأً هئ يف رجاسألة املسكني الذي قد حتّري لك مأ أس،إهلي
،  ومقاماتك التي ال تعطيـل هلـا منـك بك وبأركانك به عليك إّال ، وال يستدّل به إليك

 فعبـدوك ،دوك وعرفـوك فوّحـة أوليائـك بـه خلاّصـلك باسمك الـذي ظهـرَت أفأس
 وال جتعلني يا ،يامن بكعىل حقيقة اإلتك  لك بربوبيّ قرّ فني نفسك ألُ  أن تعرّ ،بحقيقتك
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)١١٦( 

ر هبا قلبي بمعرفتك ظني بلحظة من حلظاتك تنوّ  واْحلَ ،ن يعبد االسم دون املعنىإهلي ممّ 
 .١» قديرء يش إنك عىل كّل ، ومعرفة أوليائك،ةخاّص 
 وهـو ممـا تنـتعش ،عليـه الـسالمـ دعاء جليل يف املناجاة عن أمري املـؤمنني ٣٩

 :عىل ما رواه يف املزار العتيقهو  والروح بقراءته أيضاً 
يا نفساه إن قضيت احلوائج وحاجتي باقية مل ُتقض، يـا نفـساه مـن الكتـاب ومـا «

أحىص ومن القلم وما جرى، وا نفساه من موقفي بني يدي الرمحن يف موقـف غـدًا، وا 
ئد نفساه من يوم يشتغل فيه عن األّمهات واآلباء، وا نفساه من أهوال يوم القيامة وشدا

شّتى، وا نفساه لو كان هول واحد لكفى، وا نفساه من ناٍر حّرها ال ُهيدى وجديدها ال 
يبىل، وا نفساه من نار دخاهنا ال ينقطع ومجرها ال يطفى، وا نفساه من نار ُحترق اجللـود 
وُتنضج الُكىل، وا نفساه من نار تدعو من أدبر وتوّىل، وا أسفاه من نـاٍر حتطِـُم الرجـال 

  حّرها أبدا، وا نفساه من نار الزّقـوم ُأُكُلهـا أبـدًا، وا، وا أسفاه من نار ال يطفأالنساءو
فنى، وا نفساه من نـار الكبـري والـصغري فيهـا ِسـوى، وا نفساه من نار عذاُهبا دائم ال ي

وا أسـفاه  أبـدًا،  نار كسريها ال جيربنفساه من نار ال ترحم كهًال وال فتى، وا نفساه من
ا الصديد بعد الدماء، وا نفساه من نار غضبت عىل من تـوّىل وعـىص، وا من نار رشاهب

نفساه من ناٍر العيش فيها ال يلّذ يومًا، وا نفساه من جـسٍد يطـول مكثـه حتـت أطبـاق 
 ذنوبـًا امـتألالثرى، وا نفساه من نار ُتنْضج األكباد والكىل، وا نفـساه مـن كتـاٍب قـد 

ُد فـام ُتطفـى، وا  النار غدًا، وا نفساه من مج يفوخطايا، وا نفساه من أعضاٍء ُهتدُّ  رٍة تتوقَّ
نفساه من غفلة فيها الشخوص واملنايا، وا نفساه من ذنوٍب كثرية ال ُحتـىص، وا نفـساه 
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)١١٧( 

من يوٍم تزّل فيه قدم وتثبت أخرى، وا نفساه إن ُحرمت منادمَة الصاحلني، وا نفـساه إن 
 كان َمويت ممقوتًا يف أهل السامء، وا نفساه ُحرمت  النظر إىل وجه املصطفى، وا نفساه إن

إن كان َجذيب إىل النار بيدي، وا نفساه إن كان جهنّم املقام واملأوى، وا نفساه إن ُسقيُت 
ُت أعمـى وهويـت يف النـار مـع مـن  احلميم والصديد يف النار غدًا، وا نفساه إن ُحِرشْ

 نفـساه إن سـحبْتني املالئكـُة عـىل واوا نفساه إن سّلموين إىل منكٍر ونكٍري غدا، َهوى، 
وجهي يف النار غدًا، وا نفساه إن مل ترمحني يف عبادك املوتى، وا نفساه لو ُقبَل منّي الفداء 
لفديُت بأهل الدنيا ولكن ال ُيقبل من شيٍخ وال فتًى، وا نفساه مـن نفـس مطروحـٍة يف 

ى، يا رّب وما تـصنُع بعـذايب حمّل املوتى، وا نفساه من جسٍم ُيّتخذ القرب له منزالً ومأو
ورمحتك وسعت كلَّ يشء وأنا يشء فلتسعني رمحتك، يا رّب وما عليك أن ُتعطَيني ما 
سألُتك وأنت لكّل خري، يا خري من َشَخص إليه برصي، ويـا خـري مـن بـسطُت إليـه 
كّفي، ويا خري من رفعت إليه يدي، صّل عىل حمّمد وآله، واغفر يل ذنويب، وجتاوز عـن 

ايت، إّنك أنت الغفور الرحيم، الواحد الباّر الكريم، وال حول وال قّوة إّال باهللا العّيل سّيئ
 .١»العظيم

هذا نزر يسري مما يف بطون كتب األدعية كالـصحيفتني العلـويتني والـصحيفة 
 أدعوك أّهيا ،السجادية وبحاراألنوار وغريها من األدعية املليئة بكنوز يف املعارف

 .ستفادة من معارفها ودروسها الرتبوية اجلليلة واال،ىل قراءهتاالقارئ الكريم إ
 واحلمد هللا رب العاملني

 
                                                 

  .٤٦ ـ ٤٣: الصحيفة العلوية املباركة الثانية. ١



)١١٨( 



)١١٩( 

 
 
 

  املصادر
، مؤسـسة العـارف  للسيد حممد احليدري،األدعية املنتخبة واألحراز املجربة

 .للمطبوعات، بريوت ـ لبنان
 بـن موسـى احلسني بـن بن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب األمايل،  للشيخ

البعثـة،  سالمية، مؤسـسةاإل الدراسات ، حتقيق قسم) ق٣٨١ت (القمي  بابويه
 .يرانإق، قم ـ  ١٤١٧ األوىل الطبعة

، )ق ٤٦٠ت (الطـويس  احلـسن بـن حممـد جعفر الطائفة أيب األمايل، لشيخ
الثقافـة،  والنـرش، دار البعثة للطباعة سالمية، مؤسسةاإل الدراسات حتقيق قسم

 .يرانإق، قم ـ  ١٤١٤ األوىل الطبعة
طـاووس،  بـن موسـى بـن عيل ، للسيداألمان من أخطار األسفار واألزمان

 األوىل الـرتاث، الطبعـة إلحيـاء الـسالم علـيهم البيت آل مؤسسة ونرش حتقيق
 .يرانإ ق، قم ـ ١٤٠٩

، دار القــارئ ) ق١١١٢ت (األنــوار النعامنّيــة، للــسيد نعمــة اهللا اجلزائــري 
 . ق، بريوت ـ لبنان١٤٢٩األوىل للطباعة والنرش، الطبعة 
   املطبوع هبامش مفـاتيح اجلنـان، للـشيخ عبـاس القمـيالباقيات الصاحلات

ــة،) ق١٣٥٩ت ( ــة احلجري ــوري، الطبع ــا الن ــد رض ــسيد حمم ــب ال   ، تعري
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)١٢٠( 

 .دار إحياء الرتاث، بريوت ـ لبنان
 بـاقر حممـد للمـوىل الـشيخاألطهار،  األئمة أخبار لدرر بحار األنوار اجلامعة

 .لبنان ـ الوفاء، بريوت  ق، مؤسسة١٤٠٣الثانية  ، الطبعة) ق١١١١ت (ملجليس ا
، )ق ١١٠٧ت (البحـراين  احلـسيني هاشـم الربهان يف تفسري القرآن، للسيد

 .يرانإالبعثة، قم ـ  اإلسالمية، نرش مؤسسة الدراسات حتقيق قسم
دري ، للـسيد مـصطفى احليـبشارة اإلسالم يف عالمات املهدي عليه السالم

، حتقيق نزار احلـسن، مؤسـسة الـبالغ، الطبعـة األوىل ) ق١٣٣٦ت (الكاظمي 
 . ق، بريوت ـ لبنان١٤٢٨

 عيل بن احلسن حممد أيب عليهم، للشيخ اهللا صىل الرسول آل حتف العقول عن
 أكـرب عليه عـيل والتعليق بتصحيحه ، عنى) ق٤ق ( احلراين شعبة بن احلسني بن

 التابعـة جلامعـة سـالمياإل النـرش ق، مؤسـسة ١٤٠٤ الثانيـة الغفاري، الطبعة
 . املرشفة بقم املدرسني

، للسيد حممد ريض الرضـوي، مؤسـسة التحفة الرضوية يف جمّربات اإلمامّية
 .ق، بريوت ـ لبنان ١٤٢٢الثانية طبعة ال األعلمي للمطبوعات،

، تصحيح مؤسسة إمام اهلـادي ) ق١١١١ت (، للعالمة املجليس حتفة الزائر
  .يرانإ ش، قم ـ ١٣٨٦يه السالم، الطبعة األوىل عل

، لألمـري ورام بـن أيب )مجموعـة وراماملعـروف ب(ونزهـة النـواظر تنبيه اخلواطر 
 .يرانإ ق، طهران ـ ١٣٦٨، دار الكتب اإلسالمية، الطبعة الثالثة ) ق٦٠٥ت (فراس 

 احلـسن بـن حممـد جعفـر أيب الطائفة املقنعة، لشيخ رشح هتذيب األحكام يف



 املصادر

)١٢١( 

 اخلرسـان، دار املوسـوي حسن السيد عليه وعلق ، حققه)ق ٤٦٠ت (الطويس 
 .يرانإ ش، طهران ـ ١٣٦٤سالمية، الطبعة الثالثة اإل الكتب

، )ق ١٢٠٩ ت(النراقـي  مهدي املوىل حممد اجلليل جامع السعادات، للشيخ
 .األرشف ـ العراق النجف النعامن، كالنرت، منشورات مطبعة حممد السيد حققه

القاسـم  أيب الـدين اجلليل ريض املرشوع، للسيد العمل ال األسبوع بكاملمج
، )ق ٦٦٤ ت (احلـسيني طـاوس احلـسنى بن حممد بن جعفر بن موسى بن عيل

  .يرانإمنشورات مكتبة آية اهللا املرعيش قّدس رسه، قم ـ 

 بابويـه بـن احلـسني بـن عـيل بـن حممد جعفر الصدوق أيب اخلصال، للشيخ
 الغفاري، منـشورات مجاعـة أكرب عليه عيل وعلق ، صححه) ق٣٨١ت (القمي 

 . ق١٤٠٣املقدسة،  قم العلمية يف احلوزة يف املدرسني
، )ق ٥٧٣ ت(اهللا  هبـة بـن ، للراونـدي سـعيد)أو سلوة احلزين(الدعوات 

 .يرانإ، قم ـ ١٤٠٧املهدي، الطبعة األوىل  اإلمام مدرسة حتقيق
بن احلسني العاميل املعروف بالـشيخ البهـائي لبهاء الدين حممد  ،الّرس املسترت

لشيخ حممـد سـقا زاده واعـظ، ويليه خواص األسامء احلسنى ل، ) ق١٠٣١ت (
 .، بريوت ـ لبنان ق١٤٢٥ترمجة عيل اإلبراهيمي، مؤسسة البالغ، 

، ) ق١٣٥٩ت ( ومدينة احلكم واآلثار، للشيخ عبـاس القمـي سفينة البحار
 .يرانإ ق، قم ـ ١٤١٤ة والنرش، الطبعة األوىل حتقيق ونرش دار األسوة للطباع

 الفـضل أيب ، بتحقيق حممد) ق٦٥٦ت  ( البن أيب احلديد،رشح هنج البالغة
 .، بريوت ـ لبنان)ق ١٣٧٨(األوىل  العربية، الطبعة الكتب حياءإ إبراهيم، دار
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)١٢٢( 

، بتـصحيح عـدة مـن ) ق٦٧٩ت (رشح هنج البالغة، البن ميثم البحـراين 
 ش، قـم ١٣٦٢ز النرش مكتب اإلعالم اإلسالمي، الطبعة األوىل األفاضل، مرك

 .يرانإـ 
 ١٠٩١ت (الكاشـاين  الفيض ب امللقب حمسن الصايف يف تفسري القرآن، للموىل

 الثانيـة الطبعـة الصدر،  األعلمي، منشورات مكتبة حسني الشيخ ، صححه)ق
 .يرانإ ق، طهران ـ ١٤١٦

الطبعـة ، ) ق١٣٢٠ت (حـسني النـوري لمـريزا ل ،الصحيفة العلوّية الثانيـة
 .احلجرّية

 ، صـححه)ق ٨٤١ت (احلـيل  فهـد بن الساعي، ألمحد  ونجاحعّدة الداعي
 .يرانإقم ـ  الوجداين، القمي، مكتبة املوحدي أمحد

 لـه الـدكتور ، قـدم) ق١٣٨٣ت  ( للشيخ حممد رضا املظّفر،عقائد اإلمامّية
 .يرانإ نصاريان، قم ـأداود، انتشارات  حفني حامد

عمدة الزائر وعـّدة املـسافر يف األدعيـة والزيـارات، آليـة اهللا الـسيد حيـدر 
 ق، مؤسـسة الرافــد ١٤٣٠، الطبعـة األوىل ) ق١٢٦٥ت (احلـسني الكـاظمي 

 .يرانإللطباعة والنرش، قم ـ 
 بن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب عيون أخبار الرضا عليه السالم، للشيخ

عليـه الـشيخ حـسني  وعلـق ، صـححه) ق٣٨١ت  (القمـي بابويه بن احلسني
 ق، ١٤٠٤األعلمي، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعـات، الطبعـة األوىل 

 .بريوت ـ لبنان



 املصادر

)١٢٣( 

، ) ق٥٥٠ت (غرر احلكـم ودرر الكلـم، لعبـد الواحـد التميمـي اآلمـدي 
 .يرانإ ش، قم ـ ١٣٦٦منشورات مكتب اإلعالم اإلسالمي، 

 للـسيد االسـتخارات، األرباب يف رب وبني األلباب ذوي  بنيفتح األبواب
، حتقيق حامد اخلفاف، مؤسسة آل ) ق٦٦٤ت  (طاووسعيل بن موسى بن ابن 

 . ق، بريوت ـ لبنان١٤٠٩البيت إلحياء الرتاث، الطبعة األوىل 
 / ٣٢٨ ت( الرازي إسحاق الكليني بن يعقوب بن حممد جعفر الكايف، أليب

 االسالمية، الطبعة الكتب الغفاري، دار أكرب عيل عليه وعلق ، صححه)ق ٣٢٩
 .ق ١٣٨٨الثالثة 

، ) ق٣٦٨ت (القمـي  قولويـه بـن حممـد بـن جعفر كامل الزيارات، للشيخ
 القيومي وجلنة التحقيق يف مؤسـسة نـرش الفقاهـة، مؤسـسة جواد الشيخ حتقيق
 . ق١٤١٧األوىل  سالمي، الطبعةاإل النرش

، دار ) ق٦٩٣ت  (ربـيلإلا يـسى يف معرفة األئمـة، لعـيل بـن عكشف الغّمة
 . ق، بريوت ـ لبنان١٤٠٥األضواء، الطبعة الثانية 

، ) ق١١٢٠ت ( والغيث الصيب، لعيل خـان بـن أمحـد املـدين الكلم الطّيب
 .يرانإ ش، قم ـ ١٣٨٨بنياد بني املليل دعا، الطبعة األوىل 

 حلسنيا بن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب للشيخ  ومتام النعمة،كامل الدين
الغفــاري،  أكـرب عليـه عـيل وعلـق ، صـححه) ق٣٨١ت (القمـي  بابويـه بـنا

 . ق١٤٠٥املقدسة،  قم العلمية يف احلوزة يف املدرسني منشورات مجاعة
، عنـى بنـرشه ) ق١٣٢٠ت (كاين ريآللئ األخبار، للشيخ حممد نبـي التوسـ
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)١٢٤( 

 . ق١٤١٣يران، إمكتبة املحمدية، نرش مكتبة العالمة، قم ـ 
طـاوس  بـن موسـى بـن عيل الدين ريض املجتبى، للسيد الدعاء  مناملجتنى

  .البرصي الدين حتقيق صفاء) ق ٦٦٤ت (
 ، حتقيـق الـسيد) ق١٠٨٥ت (الطرحيـي  الدين فخر جممع البحرين، للشيخ

 .يرانإش، قم ـ  ١٣٦٢مرتضوي، الطبعة الثانية  احلسيني، النارش أمحد
 ٦ القـرن(الطربيس  احلسن بن الفضل عيل القرآن، أليب تفسري جممع البيان يف

األخـصائيني، منـشورات  واملحققـني العلـامء مـن عليـه جلنـة وعلق ، حققه)ق
 .لبنان ـ  ق، بريوت١٤١٥األوىل  للمطبوعات، الطبعة األعلمي مؤسسة
، حتقيـق امقـاينشيخ عبـد اهللا املللاألعامل،   ملن رام درك مصالح  الكاملةمرآ

 .يرانإ ق، قم ـ ١٤٣٧ دليل ما، الطبعة اخلامسة الشيخ حميي املامقاين، نرش
ت أوائـل القـرن (الطربيس  عيل الفضل األخبار، أليب غرر مشكاة األنوار يف

 ١٤١٨األوىل  احلـديث، الطبعـة هوشمند، دار مهدي: ، حتقيق)السابع اهلجري
 .يرانإق، قم ـ 

 إبـراهيم بـن ، لتقي الـدين)جنة األمان الواقية وجنة األيامن الباقية(صباح امل
 ق، ١٤٠٥، منشورات الريض ـ زاهدي، الطبعة احلجريـة الثانيـة الكفعميعيل 
 .يرانإقم ـ 

، حتقيق ونرش ) ق٦٦٤ت (، للسيد عيل بن موسى بن طاووس مصباح الزائر
 .يرانإ ق، قم ـ ١٤١٧مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، الطبعة األوىل 



 املصادر

)١٢٥( 

، ) ق١٤٨ت (عليه السالم  ادقالص جعفر لإلماماملنسوب مصباح الرشيعة، 
ــ  ق، بـريوت ١٤٠٠األوىل  للمطبوعات، الطبعـة األعلمي منشورات مؤسسة

 .لبنان
 احلـسن بـن عـيل بـن احلـسن بـن حممـدمصباح املتهجد، للشيخ أيب جعفـر 

 .، طبعة دار املرتىض، بريوت ـ لبنان) ق٤٦٠ت (الطويس 
ب الـسيد حممـد ، تعريـ) ق١٣٥٩ت (مفاتيح اجلنان، للشيخ عباس القمـي 

 .رضا النوري، الطبعة احلجرية، دار إحياء الرتاث، بريوت ـ لبنان
حمـسن للـسيد يف األدعية واألعـامل والـصلوات والزيـارات، مفتاح اجلنّات 

 ١٤٢٠، منشورات األعلمي للمطبوعات، الطبعة الثالثة ) ق١٣٧١ت  (األمني
 .ق، بريوت ـ لبنان
 مـن الواجبـات واملـستحبات واآلداب، يف عمل اليوم والليلةمفتاح الفالح 

، ) ق١٠٣١ت (لبهاء الدين حممد بن احلسني العاميل املعروف بالـشيخ البهـائي 
، حتقيق السيد مهدي ) ق١١٧٣ت (تعليق حممد إسامعيل املازندراين اخلواجوئي 

 .يرانإ ق، قم ـ ١٤١٥الرجائي، مؤسسة النرش اإلسالمي، الطبعة األوىل 
، )ق ق الـسادس(الطـربيس  الفـضل بـن احلسن نرص مكارم األخالق، أليب

 .ق ١٣٩٢السادسة  منشورات الرشيف الريض، الطبعة
 بـن احلسني بن عيل بن حممد جعفر الصدوق أيب من ال حيرضه الفقيه، للشيخ

الغفـاري، منـشورات  أكرب عليه عيل وعلق ، صححه) ق٣٨١ت (القمي  بابويه
 .الثانية املقدسة، الطبعة قم العلمية يف احلوزة يف املدرسني مجاعة
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)١٢٦( 

 للـشيخ عبـاس القّمـييف تواريخ النبي واآلل عليهم الـسالم، منتهى اآلمال 
 . ق١٤٣٢، دار املصطفى العاملية، الطبعة الثالثة ) ق١٣٥٩ت (

ت ( ومنهج العنايات، للسيد عـيل بـن موسـى بـن طـاووس مهج الدعوات
لطبعــة األوىل ، تــصحيح ونــرش مؤســسة شــمس الــضحى الثقافيــة، ا) ق٦٦٤
 .يرانإق، طهران ـ ١٤٣٠

 أمرياملـؤمنني كـالم من الريض السيد الرشيف اختاره ما هنج البالغة، جمموع
السالم، ضبط نصه وحققه صبحي صالح، الطبعة األوىل  عليه طالب أيب بن عيل

 . ق، بريوت ـ لبنان١٣٨٧
راونـدي ال احلـسني عـيل بـن اهللا الرضا فضل أيب الدين ضياء النوادر، للسيد

 األوىل  احلـديث، الطبعـة عـسكري، دار عـىل رضا سعيد: ، حتقيق)ق ٥٧١ت (
 .يرانإـ  ش، قم ١٣٧٧

، للـشيخ )تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الـرشيعة(وسائل الشيعة 
 علـيهم البيـت آل مؤسـسة، حتقيق )ق ١١٠٤ ت(العاميل  احلر احلسن بن حممد

، قـم ـ الـرتاث إلحيـاء السالم عليهم بيتال آل مؤسسة، الرتاث إلحياء السالم
 . ق١٤١٤يران، إ

، للـشيخ )تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الـرشيعة(وسائل الشيعة 
 الـشيخ وحتقيقـه بتـصحيحه ، عنى)ق ١١٠٤ ت(العاميل  احلر احلسن بن حممد
 .الشريازي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان الرباين الرحيم عبد
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