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  بسم اهللا الرحمن الرحيم  
  

الحمد هللا خالقِ الخلق، باسط الرزق، فالقِ االصباح، ذي 
 الجالل واالكرام، والفضل واالنعام، الذي بعد فال يرى

 وقرب فشهِد النجوى
 

ات الظاهرة ان الرؤية االسالمية هي رؤية عمومية كلية تربط الموجود
والحقائق المركبة بالحقائق المجردة، وهذه الفكرة .. بالغيبيات الباطنة

تتجلى في هذه الفقرة من الدعاء، حيث يربط بين الخلق االول الذي لم 
نشهده، وبين الرزق المبسوط المتجدد الذي نراه ونلمسه كلّ لحظة، وهذا 

وهكذا يربط الرزق المشهود هو خير دليل على ذلك الخلق الغيبي، 
الدعاء بين ذلك الغيب وهذا الشهود، بين ذلك الماضي وهذا الحاضر، 
بين ذلك الذي لم نره وهذا الذي ال نزال نراه في كل لحظة، هذا من 

 ..جهة
ومن جهة أخرى، نرى ان هذه الفقرة تربط بين الخلق االول والرزق 

 من المتجدد وفلق االصباح وجالل اهللا واكرامه كمجموعة مترابطة
الحقائق، وبين ان ربنا قريب يسمع النجوى، وبعيد بجالله وعظمته فهو 
قريب من جهة، بعيد من جهة، قريب النه مهيمن، محيط سميع بصير، 

) الذي بعد فال يرى: (وبعيد النه عظيم جليل ال يشبه خلقه، يقول الدعاء
يرى؟ انه هل يستطيع االنسان المحدود ان يرى اهللا سبحانه وتعالى من ان 

بعيد من هذه الناحية، بعيد عن رؤية العين وبعيد عن أوهام الخيال 
لو ناجى االنسان صاحبه بصوت منخفض ال يسمعه ) وقرب فشهد النجوى(

فان اهللا سبحانه وتعالى يسمعه قبل صاحبه، ولذلك فهو من هذه  احد،
ب فشهد وقَر{: الجهة قريب إلى اإلنسان، بل هو اقرب اليه من حبل الوريد

  ..)النجوى تبارك وتعالى



 

 

  اهللا شهر رمضان ،، شهر 
  

حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم : حدثنا محمد بن علي ما جيلويه قال 
عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبداهللا الصادق 

شهر رمضان : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : عليه السالم قال 
 عز وجل وهو شهر يضاعف اهللا فيه الحسنات ويمحو السيئات وهو شهر اهللا

شهر البركة وهو شهر اإلنابة وهو شهر التوبة وهو شهر المغفرة وهو شهر 
العتق من النار والفوز بالجنة أال فاجتنبوا فيه كل حرام وأكثروا فيه من 
 تالوة القرآن وسلوا فيه حوائجكم واشتغلوا فيه بذكر ربكم وال يكونن

شهر رمضان عندكم كغيره من الشهور فإن له عند اهللا حرمة وفضالً على 
  سائر الشهور وال يكونن شهر رمضان يوم صومكم كيوم فطركم

  
  
  

  أصل كلمة رمضان
 

إنه من الرمض وهو شدة الحر : اختلف في اشتقاق كلمة رمضان فقيل
اشتد عليهم قال ابن : قوموأَرمض الحرّ ال. اشتدّ حرّه: يرمض رمضاً: فيقال
لما نقلوا أَسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها باألَزمنة التي هي : دريد

يقال هذا : قال الفَراء.فيها فوافَق رمضانُ أَيام رمضِ الحر وشدته فسمي به
شهر رمضان، وهما شهرا ربيع، وال يذكر الشهر مع سائر أَسماء الشهور 

وشهر رمضانَ مأْخوذ من رمض الصائم . ذا شعبانُ قد أَقبله: يقال. الهجرية
يرمض إذا حر جوفُه من شدة العطش، قال اهللا عز وجل في القرآن 

  )).شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن: ((الكريم
  



 

 

 أهم الوقائع في الشهر الفضيل
 

 االول من رمضان
 

 وبلغ من الشدة أن انهار  للهجرة احترق المسجد النبوي654من سنة: وفيه 
 .به بناء المسجد وتحطم المنبر 

  
 الثالث من رمضان

 
اُنزلت الصحيفة من السماء على خليل اهللا إبراهيم عليه وعلى نبينا : وفيه 

 .وآله السالم 
 

 السادس من رمضان
 

اُنزلت التوراة على كليم اهللا موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله : وفيه 
 .يل في التاسع من ذي الحجة الحرام السالم وق

 للهجرة تمت البيعة لإلمام ثامن الحجج علي بن موسى 201من سنة: وفيه 
الرضا عليه السالم بوالية العهد وذلك في زمن المأمون العباسي وعلى 

 .قول في األول من الشهر 
 

 السابع من رمضان
 

 والكفيل لرسول من السنة العاشرة للبعثة توفي المحامي والناصر: وفيه 
اهللا صلى اهللا عليه وآله وعمه مؤمن قريش الموحد أبو طالب رضوان اهللا 

  .وقيل في النصف من شوال وقيل في ذي القعدة . عليه 
  
 
 



 

 

 العاشر من رمضان
 

من السنة الثامنة للهجرة فتحت مكة عنوةً وذلك عندما خرج : وفيه 
 . هاً نحو مكة رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله من المدينة متج

ثم دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله مكة في كتيبته الخضراء وهو 
وطاف بالبيت . على ناقته القصواء عنوة فأسلم الناس طائعين وكارهين 

وكان حول البيت ثالثمائة وستون صنماً فجعل كلّما مر بصنم منها يشير 
فيقع الصنم لوجهه  ) جاء الحق وزهق الباطل ( إليه بقضيب في يده ويقول 

 .وأمر بالل أن يؤذن وصلّى الضحى 
من السنة العاشرة للبعثة توفيق خديجة بنت خويلد رضوان اهللا : وفيه 

واول من تشرفت . عليها زوجة النبي صلى اهللا عليه وآله وأم المؤمنين خقّاُ 
والتي ضحت بكل ما تملك من أجل نشر اإلسالم وتثبيت . باإلسالم 

 سماه النبي عام الحزنف. ركائزه 
 للهجرة بعث أهل الكوفة رسائلهم إلى االمام الحسين 60من سنة: وفيه 

 .عليه السالم وهو في مكة يطلبون منه القدوم إلى الكوفة 
 

 الثاني عشر من رمضان
 

من السنة االولى للهجرة آخى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله بين : وفيه 
د آخى حينها بينه وبين االمام علي بن أبي كما وق. المهاجرين واألنصار 

 أنت أخي في الدنيا واآلخرة : طالب عليه السالم فقال 
 

 الثالث عشر من رمضان
 

على األشهر اُنزل اإلنجيل من السماء على روح اهللا عيسى بن مريم : وفيه 
  .عليه وعلى نبينا وآله السالم 

 
 



 

 

 الرابع عشر من رمضان
 

 توفي المختار ابن أبي عبيدة الثقفي الرجل الذي  للهجرة67من سنة: وفيه 
  .انتقم من قتلة االمام الحسين عليه السالم في الكوفة 

  
 الخامس عشر من رمضان

 
من السنة الثانية للهجرة ولد السبط األول لرسول اهللا صلى اهللا : وفيه 

عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة اإلمام المجتبى الحسن بن علي بن أبي 
 . عليه السالم طالب
 للهجرة بعث اإلمام الحسين عليه السالم مسلم بن عقيل 60من سنة: وفيه 
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من السنة الثانية عشرة من البعثة المباركة أسري برسول اهللا : وفيه 
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 ن وأعمالِه في فضلِ شهر رَمضا. 1
 

، عن آبائه، عن أمير )عليه السالم(روى الصدوق بسند معتبر عن الرضا 
صلى اهللا عليه وآله (إنّ رسول اهللا : المؤمنين عليه وعلى أوالده السالم قال 

أيها الناس أنه قد أقبل إليكم شهر اهللا : خطبنا ذات يوم فقال ) وسلم
عند اهللا أفضل الشهور، وأيامه أفضل بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو 

األيام، ولياليه أفضل اللّيالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه 
الى ضيافة اهللا، وجعلتم فيه من أهل كرامة اهللا، أنفاسكم فيه تسبيح، 
ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب، 

قة، وقلُوب طاهرة أن يوفّقكم لصيامه، فسلوا اهللا ربكم بنيات صاد
وتالوة كتابه، فإنّ الشقي من حرم غفران اهللا في هذا الشهر العظيم، 
واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا 
على فقرائكم ومساكينكم، ووقروا كباركم، وارحموا صغاركم، 

وا عمظر إليه وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم، وغضا ال يحلّ الن
أبصاركم، وعما ال يحلّ االستماع إليه اسماعكم و تحننوا على أيتام 
الناس يتحنن على أيتامكم وتوبوا إليه من ذنوبكم، وارفعوا إليه 
أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم فانها أفضل الساعات ينظر اهللا 

وه، ويلبيهم إذا نادوه، عزوجل فيها بالرحمة الى عباده يجيبهم إذا ناج
 .ويستجيب لهم اذا دعوه 

 
أيها الناس إنّ أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكّوها باستغفاركم، 
وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخفّفوا عنها بطول سجودكم، واعلموا أنّ 
اهللا تعالى ذكره أقسم بعزته أن ال يعذّب المصلّين والساجدين، وأن ال 

م يقوم الناس لرب العالمين ، أيها الناس من فطّر منكم يروعهم بالنار يو
صائماً مؤمناً في هذا الشهر كان له بذلك عند اهللا عتق رقبة، ومغفرة 

وليس ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(يا رسول اهللا : لما مضى من ذنوبه ، قيل 

 
 



 

 

ار ولو اتقوا الن) : صلى اهللا عليه وآله وسلم(كّلنا يقدر على ذلك ، فقال 
بشق تمرة اتقّوا النار ولو بشربة من ماء، فإنّ اهللا تعالى يهب ذلك األجر 
لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على أكثر منه ، يا أيها الناس من حسن 
منكم في هذا الشهر خلقه كان له جواز على الصراط يوم تزلّ فيه 

نيه خفّف اهللا عليه االقدام، ومن خفّف في هذا الشهر عما ملكت يم
حسابه، ومن كف فيه شره كف اهللا عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم 
فيه يتيماً أكرمه اهللا يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله اهللا برحمته 
يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع اهللا عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع 

من أدى فيه فرضاً كان له ثواب فيه بصالة كتب اهللا له براءة من النار، و
 الة عليهور، من أكثر فيه من الصى سبعين فريضة فيما سواه من الشن أدم
ثقل اهللا ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تال فيه آية من القرآن كان له 
مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور ، أيها الناس إنّ أبواب الجنان 

مفتحة فسلوا ربكم أن ال يغلقها عليكم، وأبواب النيران في هذا الشهر 
مغلقة فسلوا ربكم أن ال يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فسلوا 

 .ربكم أن ال يسلّطها عليكم 
 

كان إذا ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(إنّ النبي ) رحمه اهللا(وروى الصدوق 
  .دخل شهر رمضان فك كلّ أسير وأعطى كلّ سائل

 
شهر رمضان هو شهر اهللا رب العالمين وهو أشرف الشهور شهر يفتح : أقول 

فيه أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة ويغلق فيه أبواب جهنم، 
وفي هذا الشهر ليلة تكون عبادة اهللا فيها خيراً من عبادته في ألف شهر 

رك وكيف فانتبه فيه لنفسك وتبصر كيف تقضى فيه ليلك ونها
تصون جوارحك وأعضائك عن معاصي ربك، واياك وأن تكون في 
ليلتك من النائمين وفي نهارك من الغافلين عن ذكر ربك، ففي 
الحديث انّ اهللا عزوجلّ يعتق في آخر كلّ يوم من أيام شهر رمضان عند 
 االفطار ألف ألف رقبة من النار فاذا كانت ليلة الجمعة ونهارها اعتق اهللا



 

 

من النار في كلّ ساعة ألف ألف رقبة ممن قد استوجب العذاب ويعتق في 
اللّيلة ا الخيرة من الشهر ونهارها بعدد جميع من أعتق في الشهر كلّه، 
فاياك يا أيها العزيز وأن ينقضي عنك شهر رمضان وقد بقى عليك ذنب 

غفار والدعاء ، من الذّنوب واياك أن تعد من المذنبين المحرومين من االست
من لَم يغفَر لَه في شهر رمضان لَم يغفَر « : انه ) عليه السالم(فَعنِ الصادق 

وصن نفسك مما قد حرمه اهللا ومن أن » لَه الى قابِل االّ أن يشهد عرفَةَ 
تفطر بمحرم عليك، واعمل بما أوصى به موالنا الصادق صلوات اهللا 

اذا أصبحت صائماً فليصم سمعك وبصرك وشعرك : قال وسالمه عليه ، ف
وجلدك وجميع جوارحك ، أي عن المحرمات بل المكروهات أيضاً، وقال 

عليه (ال يكن يوم صومك كيوم افطارك ، وقال ) : عليه السالم(
انّ الصيام ليس من الطّعام والشراب وحدهما فاذا صمتم ) : السالم

ضوا أبصاركم عما حرم اهللا، وال فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغ
كذباً بل وال (تنازعوا وال تحاسدوا وال تغتابوا وال تماروا وال تخالفوا 

وال تسابوا وال تشاتموا وال تظلموا وال تسافهوا وال تضاجروا وال ) صدقاً
تغفلوا عن ذكر اهللا وعن الصالة وألزموا الصمت والسكوت والصبر 

لشر، واجتنبوا قول الزور والكذب والفرى والصدق ومجانبة أهل ا
والخصومة وظن السوء والغيبة والنميمة وكونوا مشرفين على االخرة 

صلى اهللا (من آل محمد ) عليه السالم(ظهور القائم (منتظرين اليامكم 
منتظرين لما وعدكم اهللا متزودين للقاء اهللا، )) عليه وآله وسلم

الخشوع والخضوع وذلّ العبيد الخيف من وعليكم السكينة والوقار و
موالها خائفين راجين، ولتكن أنت أيها الصائم قد طهر قلبك من العيوب 
وتقدست سريرتك من الخبث ونظف جسمك من القاذورات وتبرأت الى 
اهللا ممن عداه وأخلصت الوالية له وصمت مما قد نهاك اهللا عنه في السر 

ك وعالنيك، ووهبت نفسك والعالنية وخشيت اهللا حقخشيته في سر 
اهللا في أيام صومك وفرغت قلبك له ونصبت نفسك له فيما أمرك 
ودعاك اليه ، فاذا فعلت ذلك كلّه فأنت صائم هللا بحقيقة صومه صانع 



 

 

له ما أمرك، وكلّمأ انقصت منها شيئاً فيما بينت لك فقد نقص من 
صلى (سمع رسول اهللا :  قال )عليه السالم(صومك بمقدار ذلك، وانّ أبي 

امرأة تساب جارية لها وهي صائمة فدعا رسول اهللا )اهللا عليه وآله وسلم
أنا صائمة يا : كُلي ، فقالت : بطعام فقال لها ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(

كيف تكونين صائمة : ، فقال ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(رسول اهللا 
من الطّعام والشراب وانما جعل اهللا وقد سببت جاريتك انّ الصوم ليس 

ذلك حجاباً عن سواهما من الفواحش من الفعل والقول، ما أقلّ الصوم 
كم من : وأكثر الجوع، وقال أمير المؤمنين صلوات اهللا وسالمه عليه 

صائم ليس له من صيامه الّا الظّماء، وكم من قائم ليس له من قيامه الّا 
س وافطارهم، وعن جابر بن يزيد عن الباقر العناء، حبذا نوم االكيا

لجابر بن عبد ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال النبي : قال )عليه السالم(
يا جابر هذا شهر رمضان من صام نهاره وقام ورداً من ليلته وصان بطنه : اهللا 

: وفرجه وحفظ لسانه لخرج من الذّنوب كما يخرج من الشهر ، قال جابر 
ما أحسنه من حديث ، فقال رسول ) صلى اهللا عليه وآله وسلم( يا رسول اهللا

 .وما أصعبها من شروط ) : صلى اهللا عليه وآله وسلم(اهللا 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



 

 

 في أعمالِ شهر رَمضان الخاصّة. 2
 

 اللّيلة االُولى
 وفيها أعمال 

 
 . االستهالل وقد أوجبه بعض العلماء :االول 

 
 شهر رمضان فال تشر اليه ولكن استقبل القبلة وارفع  اذا رأيت هالل:الثّاني 

 :يديك الى السماء وخاطب الهالل تقول 
 

 ةالمالسو ،يماناالنِ ونا بِاالَْملَيع لَّهاَه ماَللّـه ،الْعالَمين باهللاُ ر كبري وبر
للّـهم بارِك لَنا في شهرِنا هذا، واالسالمِ، والْمسارعة الى ما تحب وترضى، اَ

 هتنتفو بالءَهو هرشو هرا ضنع رِفاصو ،هنوعو هريقْنا خزارو. 
 

كان اذا استهلّ هالل شهر ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وروي انّ رسول اهللا 
 :رمضان استقبل القبلة بوجهه وقال 

 
لَّهاَه ماَللّـه لَّلَةالُْمج ةيالْعافالمِ، وساالو ةالمالسو ،يماننِ واالنا بِاالَْملَيع 

 ماَللّـه ،الْقُرآن ةالوتيامِ والْقيامِ والصو الةلَى الصَع نوالْعقامِ، وفاعِ االَسدو
لِّمسنا، وم هلِّمستضانَ ومرِ رهشنا للَّمضانَ سمر رها شنع يقَضنى يتح نا فيه

 .وقَد عفَوت عنا وغَفَرت لَنا ورحمتنا 
 

 :اذا رأيت الهالل فقل : قال ) عليه السالم(وعن الصادق 
 

قُرآنَ اَللّـهم قَد حضر شهر رمضانَ، وقَد افْترضت علَينا صيامه، واَنزلْت فيه الْ
هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقان، اَللّـهم اَعنا على صيامه وتقَبلْه منا، 
وسلِّمنا فيه، وسلِّمنا منه وسلَّْمه لَنا في يسر منك وعافية انك على كُلِّ 

 حيميا ر منحيا ر ،ء قَديريش. 



 

 

 
 أن يدعو اذا شاهد الهالل بالدعاء الثّالث واالربعين من دعوات :لثّالث ا

عليه (الصحيفة الكاملة ، روى السيد ابن طاووس انّ علي بن الحسين 
 :مر في طريقه يوماً فنظر الى هالل شهر رمضان فوقف فقال ) السالم

 
رتالْم ،ريعالس بائالد طيعالْم لْقا الْخهاَي فرصتقْديرِ، الْمنازِلِ التفي م دد

 لَكعوج ،مهالْب بِك حضاَوو ،الظُّلَم بِك رون نبِم تنبيرِ، آمدالت في فَلَك
آيةً من آيات ملْكه، وعالمةً من عالمات سلْطانِه، فَحد بِك الزمانَ، 

 والنقْصان، والطُّلُوعِ واالُفُولِ، واالنارة والْكُسوف، في وامتهنك بِالْكَمالِ
 نم ربما د بجما اَع هحانبس ،ريعس هترادلَى ااو ،طيعم لَه تاَن ككُلِّ ذل
اَمرِك، واَلْطَف ما صنع في شأنِك، جعلَك مفْتاح شهر حادث الَمر حادث، 

اَسأَلُ اهللاَ ربي وربك، وخالقي وخالقَك، ومقَدري ومقَدرك، ومصوري فَ
ومصورك اَنْ يصلِّي على محمد وآلِ محمد، واَنْ يجعاَلك هاللَ بركة ال 

ن ماللَ اَمه ،ا االثامهسندة ال تطَهارو ،قُها االَيامحمت نة مالمسو ،االفات ن
 ،رسع همازِجر ال يسيو ،هعم كَدن ال نمي فيه سحد ال نعاللَ سه ،ئاتيالس
 مالم، اَللّـهساة والمسسان وحاة ومنِعايمان ون واللَ اَمه ،رش هوبشر ال ييخو

حآلِ مد ومحلى ملِّ عص نكى ماَزو ،هلَيع طَلَع نضى ماَر نلْنا معاجد، وم
 ،ةبوالتو ةلطّاعل فيه ما اَللّـهفِّقْنوو ،فيه لَك دبعت نم دعاَسو ،هلَيا ظَرن

ةمعالن كْرش نا فيهزِعاَوو ،ةوبالْحاالثامِ و نم نا فيهمصاعو نا فيهواَلْبِس ،
 تاَن كنةَ، انالْم فيه كتكْمالِ طاعتنا بِاسلَيع مماَتو ،ةيالْعاف ننج
الْمنانُ الْحميد، وصلَّى اهللاُ على محمد وآله الطَيبين، واجعلْ لَنا فيه عوناً 

ترضِ طاعتك، وتقَبلْها انك االَكْرم من منك على ما ندبتنا الَيه من مفْ
 الْعالَمين بر آمين حيم، آمينكُلِّ ر نم محاالَركُلِّ كَريم، و. 

 
 يستحب أن يأتي أهله وهذا مما خص به هذا الشهر ويكره ذلك :الرابع 

 .في أوائل سائر الشهور 
 



 

 

 من اغتسل اول ليلة منه لم يصبه الغسل ، ففي الحديث انّ: الخامس 
 .الحكّة الى شهر رمضان القابل 

 
 أن يغتسل في نهر جار ويصب على رأسه ثالثين كفّاً من الماء :السادس 

 .ليكون على طهر معنوي الى شهر رمضان القابل 
 

لتذهب عنه ذنوبه ويكون له ) عليه السالم( أن يزور قبر الحسين :السابع 
 .والمعتمرين في تلك السنة ثواب الحجاج 

 
أن يبدأ في الصالة ألف ركعة الواردة في هذا الشهر التي مرت في : الثّامن 

 .أواخر القسم الثّاني من أعمال هذا الشهر 
 

 أن يصلّي ركعتين في هذه اللّيلة يقرأ في كلّ ركعة الحمد :التاسع 
 .مخاوف واالسقام وسورة االنعام ويسأل اهللا تعالى أن يكفيه ويقيه ال

 
 أن يدعو بدعاء اَللّـهم انَّ هذَا الشهر الْمبارك الذي ذكرناه في :العاشر 

 .آخر ليلة من شعبان 
 

 أن يرفع يديه اذا فرغ من صالة المغرب ويدعو بهذا الدعاء :الحادي عشر 
 ) :عليه السالم(المروي في االقبال عن االمام الجواد 

 
 مةَ اَللّـهنخائ لَمعي نيا م ،يء قَديرلى كُلِّ شع وهو بيردالت كلمي نيا م

االَعينِ وما تخفي الصدورِ وتجِن الضمير وهو اللَّطيف الْخبير، اَللّـهم اجعلْنا 
فَكَسِلَ، و يقش نملْنا معجال تلَ، وموى فَعن نمل ممرِ على غَيع وه نمال م

 ننا ملَيع تضرلى ما افْتا عناَعلَلِ، والْع ننا مداناَب ححص ملُ، اَللّـهكتي
الْعملِ، حتى ينقَضي عنا شهرك هذا وقَد اَدينا مفْروضك فيه علَينا، 

امه، ووفِّقْنا لقيامه، ونشطْنا فيه للصالة، وال تحجبنا من اَللّـهم اَعنا على صي
الْقراءَة، وسهلْ لَنا فيه ايتاءَ الزكاة، اَللّـهم ال تسلِّطْ علَينا وصباً وال تعباً 



 

 

رِز نم فْطارقْنا االزار مطَباً، اَللّـهال عقَماً وال سلْ لَنا وهس مالْحاللِ، اَللّـه كق
فيه ما قَسمته من رِزقك، ويسر ما قَدرته من اَمرِك، واجعلْه حالالً طَيباً 
 رباً غَيالّ طَينا امطْعال ت مرامِ، اَللّـهاالَجاالصارِ و نصاً ماالثامِ خال ناً ميقن

بيث وخ نيا م قامال اَسو سند هوبشالالً ال يلَنا ح قَكلْ رِزعاجرام، وال ح
 وه نيا م ،سانحبِاال هبادلى عالً عفَضتيا م ،النعالبا هلْمكَع ربِالس هلْمع

ككْرنا ذاَلْهِم بيرخ ليميء عبِكُلِّ شو يء قَديرلى كُلِّ شنا عبنجو 
 ننا ممصاعو ،دادلسفِّقْنا لوو ،شادلرنا لداَهو ،كرساَنِلْنا يو ،كرسع
الْباليا، وصنا من االَوزارِ والْخطايا، يا من ال يغفر عظيم الذُّنوبِ غَيره، وال 

حمين، واَكْرم االَكْرمين، صلِّ على يكْشف السوءَ إالّ هو، يا اَرحم الرا
محمد واَهلِ بيته الطَّيبين، واجعلْ صيامنا مقْبوالً، وبِالْبِر والتقْوى موصوالً، 
وكَذلك فَاجعلْ سعينا مشكُوراً وقيامنا مبروراً، وقُرآننا مرفُوعاً، ودعاءَنا 

مسا ملْ لَناَعرى، وسلْينا لرسيرى، وسا الْعنبنجنى، وسلْحنا لداهوعاً، و
الدرجات، وضاعف لَنا الْحسنات، واقْبلْ منا الصوم والصالةَ، واسمع منا 

يا السنع زجاوتو ،طيئاتا الْخلَن راغْفو ،واتعالد لينالْعام نلْنا معاجو ،ئات
 رهش يقَضنى يتح ،الّينالَ الضو هِملَيوبِ عضغالْم نلْنا معجال تو ،زينالْفائ
 تغَفَرمالَنا، واَع فيه تكَّيزنا، ويامقنا ويامص فيه قَبِلْت قَدا ونضانَ عمر

ت فيه من كُلِّ خير نصيبنا، فَانك االِْلـه الُْمجيب، فيه ذُنوبنا، واَجزلْ
 .والرب الْقَريب، واَنت بِكُلِّ شيء محيطٌ 

 
) عليه السالم( أن يدعو بهذا الدعاء المأثور عن الصادق :الثّاني عشر 

 :المروي في كتاب االقبال 
 

زنضانَ، ممرِ رهش بر ماَللّـه فيه لْتزضانَ الَّذي اَنمر رههذا ش ،آنلَ الْقُر
 ،هيامقْنا صزار ماَللّـه ،قانالْفُردى والْه ننات ميآيات ب فيه لْتزاَنآنَ، والْقُر

 يسر منك واَعنا على قيامه، اَللّـهم سلِّمه لَنا وسلِّمنا فيه وتسلَّمه منا في
ومعافاة، واجعلْ فيـما تقْضي وتقَدر من االَمرِ الَْمحتومِ وفيـما تفْرق من االَمرِ 
 نني مبكْتلُ، اَنْ تدبال يو درالْقَضاءِ الَّذي ال ي نرِ مالْقَد لَةكيمِ في لَيالْح

 
 



 

 

ربرامِ الْمالْح كتياجِ بجح ،مهوبفُورِ ذُنغالْم ،مهيعكُورِ سشالْم ،مهجورِ ح
 عسوتري ومطيلَ عاَنْ ت رقَدتقْضي ولْ فيـما تعاجو ،مهئاتيس مهنكَفَّرِ عالْم

 .علي من الرزقِ الْحاللِ 
 

دعية الصحيفة  أن يدعو بالدعاء الرابع واالربعين من أ:الثّالث عشر 
 .الكاملة 

 
...  أن يدعو بالدعاء الطّويل اَللّـهم انه قَد دخلَ شهر رمضانَ :الرابع عشر 

 .الخ ، الذي رواه السيد في االقبال 
 

اَللّـهم انَّ هذا شهر رمضانَ اَللّـهم رب شهرِ رمضانَ، : يقول  : الخامس عشر
الَّذي اَنز فَبارِك ماَللّـه ،قانالْفُردى والْه ننات ميب هلْتعجآنَ، والْقُر فيه لْت

لَنا في شهرِ رمضانَ، واَعنا على صيامه وصلَواته وتقَبلْه منا، ففي الحديث انّ 
كان اذا دخل شهر رمضان دعا بهذا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(النبي 

 .دعاء ال
 

ايضاً انه كان يدعو ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(عن النبي : السادس عشر 
 :في أول ليلة من شهر رمضان فيقول 

 
اَلْحمد هللاِ الَّذي اَكْرمنا بِك اَيها الشهر الْمبارك، اَللّـهم فَقَونا على 

اننا واَقْدام تثبنا، ويامقنا ويامص تاَن ماَللّـه ،رينمِ الْكافلَى الْقَونا عرص
 كزعفَال ي زيزالْع تواَن ،لَك هبفال ش دمالص تواَن ،لَك لَدفَال و دالْواح

نا شيءٌ، واَنت الْغنِي واَنا الْفَقير، واَنت الْمولى واَنا الْعبد، واَنت الْغفور واَ
 يالْح تاَنو ،لُوقا الَْمخاَنو قالْخال تاَنئُ، وطا الُْمخاَنو حيمالر تاَنو ،ذْنِبالْم
 كني انع زجاوتني، ومحرتلي و رفغاَنْ ت كتمحبِر اَلُكاَس ،تيا الْماَنو

 ء قَديريلى كُلِّ شع. 
 

 
 



 

 

 قد مر في الباب االول من الكتاب استحباب أن يدعو بدعاء :السابع عشر 
 .الجوشن الكبير في أول ليلة من رمضان 

 
 . أن يدعو بدعاء الحج الذي مر في أول الشهر :الثّامن عشر 

 
 ينبغي االكثار من تالوة القرآن اذا دخل شهر رمضان، وروي انّ :التاسع عشر 

 :ول قبلما يتلو القرآن كان يق) عليه السالم(الصادق 
 

 دمحم كولسلى رع كدنع نلُ مزنالْم كتاباَنَّ هذا ك دهي اَشنا ماَللّـه
 ،كبِين سانلى لع قاطالن ككَالمو ،هوآل هلَيلَّى اهللاُ عاهللاِ صدبنِ عب

حو ،كلْقلى خا كنياً مهاد هلْتعج ،كبادع نيبو كنيالً فيـما بصتالً مب
اَللّـهم اني نشرت عهدك وكتابك، اَللّـهم فَاجعلْ نظَري فيه عبادةً، 
 يانظَ بِبعات نملْني معاجباراً، وتاع كْري فيهفكْراً، وف راءَتي فيهقو

تاجو ،فيه كظواعال معي، وملى سراءَتي عق دنع عطْبال تو ،عاصيكم بن
تجعلْ على بصري غشاوةً، وال تجعلْ قراءَتي قراءَةً ال تدبر فيها، بلِ اجعلْني 
 اَتدبر آياته واَحكامه، آخذاً بِشرايِعِ دينِك، وال تجعلْ نظَري فيه غَفْلَةً،

 حيمالر ؤوفالر تاَن كنذَراً، اراءَتي هال قو. 
 

 :ويقول بعدما فرغ من تالوته 
 

اَللّـهم اني قَد قَرأت ما قَضيت من كتابِك الَّذي اَنزلْته على نبِيك الصادقِ 
هم اجعلْني ممن يحلُّ حاللَه، صلَّى اهللاُ علَيه وآله، فَلَك الْحمد ربنا، اَللّـ

ويحرم حرامه، ويؤمن بِمحكَمه ومتشابِهِه، واجعلْه لي اُنساً في قَبري، 
واُنساً في حشري، واجعلْني ممن ترقيه بِكُلِّ آية قَرأها درجةً في اَعال 

 .لَمين علِّيين، آمين رب الْعا
 
  

 
 



 

 

 االعمال و االدعية في الليالي و االيام. 3
  

 اليوم االول
 :وفيه أعمال 

 
 أن يغتسل في ماء جار ويصب على رأسه ثالثين كفّاً من الماء، فانّ :االول 

 .ذلك يورث االمن من جميع االالم واالسقام في تلك السنة 
 

جو من المذلّة والفقر وأن  أن يغسل وجهه بكف من ماء الورد لين:الثّاني 
 .يصب شيئاً منه على رأسه ليأمن من السِرسام 

 
 . أن يؤدي ركعتي صالة اول الشهور والصدقة بعدهما :الثّالث 

 
 أن يصلّي ركعتين يقرأ في االُولى الحمد وسورة انا فتحنا، وفي :الرابع 

ويكون في حفظ الثّانية الحمد وما شاء من السور ليدرأ اهللا عنه كلّ سوء 
 .اهللا الى العام القادم 

 
 : أن يقول اذا طلع الفجر :الخامس 

 
اَللّـهم قَد حضر شهر رمضانَ، وقَد افْترضت علَينا صيامه، واَنزلْت فيه الْقُرآنَ 

ى صيامه، وتقَبلْه منا هدى للناسِ وبينات من الْهدى والْفُرقان، اَللّـهم اَعنا عل
 ء قَديريلى كُلِّ شع كنة ايعافو كنر مسلَنا في ي هلِّمسا ونم هلَّمستو. 

 
 أن يدعو بالدعاء الرابع واالربعين من أدهية الصحيفة الكاملة :السادس 

 .إن لم يدع به ليالً 
 

روى الكليني : ي كتاب زاد المعاد  قال العالّمة المجلسي ف:السابع 
) عليه السالم(والطّوسي وغيرهما بسند صحيح عن االمام موسى الكاظم 

 
 



 

 

ادع بهذا الدعاء في شهر رمضان في اول السنة، أي اليوم االول من : قال 
من دعا اهللا تعالى خلواً ) : عليه السالم(الشهر على ما فهمه العلماء وقال 

لفاسدة والرياء لم تصبه في ذلك العام فتنة وال من شوائب االغراض ا
ضاللة وال آفة يضر دينه أو بدنه، وصانه اهللا تعالى من شر ما يحدث في 

 :ذلك العام من الباليا، وهو هذا الدعاء 
 

 تعسالَّتي و كتمحبِرء، ويكُلُّ ش الَّذي دانَ لَه كمبِإس اَلُكي اَسنا ماَللّـه
لَّ شيء، وبِعظَمتك الَّتي تواضع لَها كُلُّ شيء، وبِعزتك الَّتي قَهرت كُ

 تالَّتي غَلَب كوترببِجء، ويلَها كُلُّ ش عضالَّتي خ كتبِقُوء، ويكُلَّ ش
وسيا قُد ورء، يا نيالَّذي اَحاطَ بِكُلِّ ش كلْمبِعء، وىلَ كُلَّ شلَ قبيا اَو ،

كُلِّ شيء، ويا باقياً بعد كُلِّ شيء، يا اَهللاُ يا رحمن، صلِّ على محمد وآلِ 
محمد، واغْفر لي الذُّنوب الَّتي تغير النعم، واغْفر لي الذُّنوب الَّتي تنزِلُ 

وبالذُّن يل راغْفو ،قَمديلُ النالَّتي ت وبِلذُّن الي راغْفجاءَ، والر قْطَعالَّتي ت 
االَعداءَ، واغْفر لي الذُّنوب الَّتى ترد الدعاءَ، واغْفر لي الذُّنوب الَّتي 

ءِ، واغْفر يستحق بِها نزولُ الْبالءِ واغْفر لي الذُّنوب الَّتي تحبِس غَيثَ السما
لي الذُّنوب الَّتي تكْشف الْغطاءَ، واغْفر لي الذُّنوب الَّتي تعجلُ الْفَناءَ، 
 ،مصالْع كتهالَّتي ت وبالذُّن يل راغْفو ،مدورِثُ النالَّتي ت وبالذُّن يل راغْفو

 ال ترام، وعافني من شر ما اُحاذر بِاللَّيلِ واَلْبِسني درعك الْحصينةَ الَّتي
 ضيناالَر برعِ، وبالس ماواتالس بر ماَللّـه ،هتي هذنقْبِلِ ستسهارِ في مالنو

والْقُرآن السبعِ وما فيهِن وما بينهن، ورب الْعرشِ الْعظيمِ، ورب السبعِ الْمثاني، 
 هلَيلَّى اهللاُ عد صمحم بررائيلَ، وبجميكائيلَ ورافيلَ وسا برظيمِ، والْع
وآله سيد الْمرسلين وخاتمِ النبِيين، اَساَلُك بك وبِما سميت به نفْسك يا 

دتظيمِ، وبِالْع نمالَّذي ت تاَن ،ظيمزِيل، عطي كُلَّ جعتذُور، وحكُلَّ م فَع
وتضاعف الْحسنات بِالْقَليلِ وبِالْكَثيرِ، وتفْعلُ ما تشاءُ يا قَدير يا اَهللاُ يا 
 هتي هذنلِ سقْبتسني في ماَلْبِسو ،هتيلِ باَهد ومحلى ملِّ عمن، صحر

نورِك، واَحبني بِمحبتك، وبلِّغني رِضوانك، سترك، ونضر وجهي بِ



 

 

 نمو كدنرِ ما عيخ نني مطاَعو ،كتيطع سيمجو ،كتكَرام ريفشو
 عضويا م كتيعاف كذل عني ماَلْبِسو ،كلْقخ نداً ماَح طيهعم ترِ ما اَنيخ

كْوى، وشاءُ كُلِّ شما ت عيا دافة، ويفكُلِّ خ ميا عالوى، وجكُلِّ ن ديا شاه
 راهيمبا لَّةلى مفَّني عوزِ، تجاوالت نسفْوِ، يا حالْع ة، يا كَريميلب نم

يلى خعو ،هتنسو هوآل هلَيلَّى اهللاُ عد صمحلى دينِ معو ،هتطْرفو ،فاةرِ الْو
 هني في هذبنجو ماَللّـه ،كدائَعياً العادمو ،كيائَولياً الوالفَّني موفَت
 ل اَوملَى كُلِّ عني ابلاَجو ،كنني مدباعل يعف ل اَوقَو ل اَومكُلَّ ع ةنالس

سنة يا اَرحم الراحمين، وامنعني من قَول اَو فعل يقَربني منك في هذه ال
 كقْتم اَخافو ،تهبعاق ررض ي اَخافنكُونُ مل يعف ل اَوقَو ل اَومكُلِّ ع
 نقْصاً من بِه وجِبي فَاَستنع الْكَريم كهجو رِفصاَنْ ت ذارح هلَيع اييا

رؤوف يا رحيم، اَللّـهم اجعلْني في مستقْبلِ سنتي هذه حظٍّ لي عندك يا 
في حفْظك َوفي جِوارِك وفي كَنفك، وجلِّلْني ستر عافيتك، وهب لي 
كَرامتك، عز جارك وجلَّ ثَناؤك وال الـه غَيرك، اَللّـهم اجعلني تابِعاً 

نحي مصالقالَ ل نمماً للسلْني معاَجو قْني بِهِماَلْحو ،كيائلاَو نضى مم 
بِالصدقِ علَيك منهم، واَعوذُ بِك اَللّـهم اَنْ تحيطَ بي خطيئَتي وظُلْمي 
 كولُ ذلحواتي، فَيهغالي بِشتواش ،وايهباعي لاتفْسي، ولى نرافي عساو
 كطخسضاً لرعتم ،كدناً عسِينفَاَكُونُ م وانِكرِضو كتمحر نيبني ويب
 كلَيني ابقَري، ونع ضى بِهرح تل صالمكُلِّ عفِّقْني لو ماَللّـه ،كتنِقْمو

 علَيه وآله هولَ عدوه، زلْفى، اَللّـهم كَما كَفَيت نبيك محمداً صلَّى اهللاُ
 ،كدهع لَه تزاْنجو ،كدعو ،هقْتدصو ،هغَم فْتكَشو ،همه تجفَرو
اَللّـهم فَبِذلك فَاكْفني هولَ هذه السنة وآفاتها واَسقامها وفتنتها وشرورها 

 فيها، وبلِّغني بِرحمتك كَمالَ الْعافية بِتمامِ دوامِ واَحزانها وضيق الْمعاشِ
النعمة عندي الى منتهى اَجلَي، اَساَلُك سؤالَ من اَساءَ وظَلَم واستكانَ 
واعترف، واَسأَلفك اَنْ تغفر لي ما مضى من الذُّنوبِ الَّتي حصرتها 

كفَظَتح نلـهي مني يا امصعاَنْ تو ،لَيع ككَتالئم رامها كتصاَحو 
 ،حيميا ر منحلي، يا اَهللاُ يا رهى اَجتنلى مري اعم نم يقوبِ فيـما بالذُّن

 
 



 

 

لَيا تبغرو كاَلْتني كُلَّ ما سآتد، ومحم تيلِ باَهد وحملَى ملِّ عص ك
 ميناحالر محيا اَر ةجابلي بِاال كَفَّلْتتعاءِ وني بِالدتراَم نكفَا ،فيه. 

 
 .قد أورد السيد هذا الدعاء في اللّيلة االُولى من هذا الشهر : أقول 

 
 اليوم السادس

عليه (في مثل هذا اليوم من سنة مائتين وواحدة بويع االمام الرضا 
وذكر السيد انه يصلّي فيها شكراً ركعتين يقرأ في كلّ ، )السالم

 .ركعة بعد الحمد سورة االخالص خمساً وعشرين مرة 
  

 ليالي البيض 
 اللّيلة الثّالثة عشر

 :هي أولى اللّيالي البيض وفيها ثالثة أعمال 
 

 . الغسل :االول 
 

حيد خمساً  الصالة أربع ركعات في كلّ ركعة الحمد مرة والتو:الثّاني 
 .وعشرين مرة 

 
 صالة ركعتين قد مر مثلها في اللّيلة الثّالثة عشرة من شهري رجب :الثّالث 

وشعبان تقرأ في كلّ ركعة منها بعد الفاتحة سورة يس وتبارك الملك 
  .والتوحيد 

 اللّيلة الرابعة عشرة
 وفي اللّيلة الرابعة عشرة تصلّي مثل ذلك أربع ركعات بسالمين وقد
قدمنا عند ذكر دعاء المجير انّ من دعا به في االيام البيض من شهر 

جر ورمل البررمضان غفر له ذنوبه وإن كانت عدد قطر المطر وورق الش  
 

 
 



 

 

  اللّيلة الخامسة عشرة
 

 :ليلة مباركة وفيها أعمال 
 

 . الغسل :االول 
 

 ) .عليه السالم( زيارة الحسين :الثّاني 
 

 .ة ست ركعات بالفاتحة ويس وتبارك والتوحيد الصال: الثّالث 
 

الصالة مائة ركعة يقرأ في كلّ ركعة بعد الفاتحة التوحيد  :الرابع 
 .عشر مرات 

 
انّ من ) : عليه السالم(روى الشيخ المفيد في المقنعة عن أمير المؤمنين 

لجن أتى بها أرسل اهللا تعالى اليه عشرة امالك يدفعون عنه اعداءه من ا
 .واالنس، ويرسل اليه ثالثين ملكاً عند الموت يؤمنونه من النار 

 
ما ترى لمن حضر قبر : انه قيل له) عليه السالم(عن الصادق : الخامس 
بخ بخ من : ليلة النصف من شهر رمضان ؟ فقال ) عليه السالم(الحسين 

 العشاء صلّى عند قبره ليلة النصف من شهر رمضان عشر ركعات من بعد
 داهللاُ اَح ومن غير صالة اللّيل يقرأ في كلّ ركعة فاتحة الكتاب وقُلْ ه
عشر مرات واستجار باهللا من النار كتبه اهللا عتيقاً من النار ولم يمت حتى 

 .يرى في منامه مالئكة يبشرونه بالجنة ومالئكة يؤمنونه من النار 
 

ذكره الكفعمي في كتابه  ) 15،  14 ، 13( و من أعمال األيام البيض 
البلد األمين و المصباح أن من أدعية األيام البيض دعاء المجير فمن دعا 

  به في كل يوم من األيام البيض من شهر رمضان المبارك ، غفرت ذنوبه



 

 

 و لو كانت عدد قطر المطر و ورق الشجر و رمل البر و يجدي في شفاء 
 . فقر و يفرج الغم و يكشف الكرب المريض و قضاء الدين و الغنى عن ال

 
 يوم النصف من شهر رمضان

فيه كانت في السنة الثّانية من الهجرة والدة االمام الحسن المجتبى 
وقال المفيد فيه أيضاً في سنة مائة وخمس وتسعين كانت ) عليه السالم(

، ولكن المشهور خالف ذلك )عليه السالم(والدة االمام محمد التقي 
أي حال فانّ هذا اليوم يوم شريف جداً وللصدقة والبر فيه فضل وعلى 

 .كثير 
 

 اللّيلة السابِعة عشرة
صلى (ليلة مباركة جداً وفيها تقابل الجيشان في بدر ، جيش رسول اهللا 

وجيش كفّار قريش، وفي يومها كانت غزوة بدر ) اهللا عليه وآله وسلم
على المشركين ) عليه وآله وسلمصلى اهللا (ونصر اهللا جيش رسول اهللا 

وكان ذلك أعظم فتوح االسالم ولذلك قال علماؤنا يستحب االكثار من 
 الصدقة والشكر في هذا اليوم وللغسل والعبادة في ليله أيضاً فضل عظيم 

 
قال ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(في روايات عديدة انّ النبي : أقول 

في هذه اللّيلة الى البئر فيستقي لنا؟ الصحابه ليلة بدر من منكم يمضي 
عليه (فصمتوا ولم يقدم منهم أحد على ذلك، فأخذ امير المؤمنين 

قربة وانطلق يبغي الماء، وكانت ليلة ظلمآء باردة ذات رياح حتى ) السالم
ورد البئر وكان عميقاً مظلماً، فلم يجد دلواً يستقي به فنزل في البئر ومال 

 في الرجوع، فعصفت عليه عاصفة جلس على االرض القربة، فارتقى وأخذ
لشدتها حتى سكنت، فنهض واستأنف المسير واذا بعاصفة كاالولى 
تعترض طريقه فتجلسه على االرض، فلما هدأت العاصفة قام يواصل 
مسيره واذا بعاصفة ثالثة تعصف عليه فجلس على االرض، فلما زالت عنه 

فسأله ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(ي قام وسلك طريقه حتى بلغ النب



 

 

: يا أبا الحسن لماذا أبطأت ؟ فقال : فقال ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(النبي 
صلى (عصفت علي عواصف ثالث زعزعتني فمكثت لكي تزول ، فقال 

وهل علمت ما هي تلك العواصف يا علي ؟ فقال ) : اهللا عليه وآله وسلم
كانت العاصفة ) : لى اهللا عليه وآله وسلمص(ال ، فقال ) : عليه السالم(

االولى جبرئيل ومعه ألف ملك سلّم عليك وسلّموا، والثّانية كانت 
ميكائيل ومعه ألف ملك سلّم عليك وسلّموا، والثّالثة قد كانت 

 .اسرافيل ومعه ألف ملك سلّم عليك وسلّموا، وكلّهم قد هبطوا مدداً لنا 
) عليه السالم( انها كانت المير المؤمنين الى هذا قد أشار من قال: أقول 

ثالثة آالف منقبة في ليلة واحدة ويشير اليه السيد الحميري في مدحه 
 :في الشعر ) عليه السالم(له 

 
   هآالئبِاهللاِ و اُقسِم  

   والْمرءُ عما قالَ مسؤولُ
 

  انَّ على بن اَبى طالب    
 ر مجبولُ علَى التقى والْبِ

 
  كانَ اذَا الْحرب مرتها الْقَنا   

   واَحجمت عنها البهاليلُ
 
  
  
  
  
  
 
 



 

 

 اعمال ليالي القدر العظيمة 
 

 اللّيلة التاسعة عشرة
وهي اول ليلة من ليالي القدر، وليلة القدر هي ليلة ال يضاهيها في الفضل 

ن عمل ألف شهر، وفيها يقدر شؤون سواها من اللّيالي والعمل فيها خير م
السنة وفيها تنزل المالئكة والروح االعظم باذن اهللا، فتمضي الى امام 

وتتشرف بالحضور لديه، فتعرض عليه ما قدر لكلّ )عليه السالم(العصر 
فقسم منها عام يؤدى في : احد من المقدرات، وأعمال ليالي القدر نوعان 

ثالثة، وقسم خاص يؤتى فيما خص به من هذه كلّ ليلة من اللّيالي ال
  اللّيالي ، 

  
 االعمال العامة ) ليالي القدر  ( أعمالالقسم االوّل عدّة 

 
االفضل أن يغتسل عند ) : رحمه اهللا( الغسل ، قال العالمة المجلسي :االول 

 .غروب الشمس ليكون على غسل لصالة العشاء 
 

 كلّ ركعة بعد الحمد التوحيد سبع  الصالة ركعتان يقرأ في:الثّاني 
من : مرات ويقول بعد الفراغ سبعين مرة اَستغفر اهللاَ واَتوب الَيه وفي النبوي 

  فعل ذلك ال يقوم من مقامه حتى يغفر اهللا له والبويه الخبر 
  

 دعاء رفع المصاحف 
 

 :تأخذ المصحف فتنشره وتضعه بين يديك وتقول : الثّالث 
 

ـهم اني اَساَلُك بِكتابِك وما فيه وفيه اسمك االَكْبر واَسماؤك اَللّ
الْحسنى، وما يخاف ويرجى اَنْ تجعلَني من عتقائك من النارِ وتدعو بما 

 .بدالك من حاجة 



 

 

 
 : خذ المصحف فدعه على رأسك وقُل :الرابع 

 
 الْقُرآن، وبِحق من اَرسلْته بِه، وبِحق كُلِّ مؤمن مدحته فيه، اَللّـهم بِحق هذَا

 ات بِكشر مرقُل ع ثم كنم قِّكبِح فراَع دفَال اَح ،هِملَيع قِّكبِحو
 يااَهللاُ وعشر مرات بِمحمد وعشر مرات بِعلي وعشر مرات بِفاطمةَ وعشر

مرات بِالْحسنِ وعشر مرات بِالْحسينِ وعشر مرات بِعلي بنِ الْحسينِ وعشر 
مرات بمحمد بنِ علي وعشر مرات بِجعفَرِ بنِ محمد وعشر مرات بِموسى بنِ 

لنِ عب دمحات بِمشر مروسى وعنِ مب يلات بِعشر مرفَر وععات جشر مروع ي
بِعلي بنِ محمد وعشر مرات بِالْحسنِ بنِ علي وعشر مرات بِالْحجة وتسأل 

 .حاجتك 
 

في الحديث انه اذا كان ليلة القدر ) عليه السالم( زيارة الحسين :الخامس 
قبر نادى مناد من السماء السابعة من بطنان العرش انّ اهللا قد غفر لمن زار 

 ) .عليه السالم(الحسين 
 

من احيا ليلة القدر :  احياء هذه اللّيالي الثّالثة ففي الحديث :السادس 
غفرت له ذنوبه ولو كانت ذنوبه عدد نجوم السماء ومثاقيل الجبال 

 .ومكائيل البحار 
 

 الصالة مائة ركعة فانها ذات فضل كثير، واالفضل أن يقرأ في :السابع 
 .بعد الحمد التوحيد عشر مرات كلّ ركعة 

 
 : تقول :الثّامن 

 
اَللّـهم اني اَمسيت لَك عبداً داخراً ال اَملك لنفْسي نفْعاً وال ضراً، وال 
اَصرِف عنها سوءاً، اَشهد بِذلك على نفْسي، واَعترِف لَك بِضعف قُوتي، 

صلِّ على محمد وآلِ محمد، واَنجِز لي ما وعدتني وجميع وقلَّة حيلَتي، فَ



 

 

الْمؤمنين والْمؤمنات من الْمغفرة في هذه اللَّيلَة، واَتمم علَي ما آتيتني فَاني 
ـهم ال تجعلْني عبدك الْمسكين الْمستكين الضعيف الْفَقير الْمهين، اَللّ

 نال آيِساً مني، وتطَيفيـما اَع سانِكِحال الني، وتلَيفيـما اَو كْرِكذياً لناس
 ة اَويعاف خاء، اَور ة اَودش اءَ، اَورض اءَ اَوري، في سنع طَأَتنْ اَباو كتجابا

كنماءَ اعن س اَوؤب الء، اَوعاءِ بالد ميعس . 
 

) عليه السالم(وقد روى الكفعمي هذا الدعاء عن االمام زين العابدين 
كان يدعو به في هذه اللّيالي قائماً وقاعداً وراكعاً وساجداً، وقال 

انّ أفضل االعمال في هذه اللّيالي هو ) : رحمه اهللا(العالّمة المجلسي 
خرة للنفس وللوالدين واالقارب االستغفار والدعاء لمطالب الدنيا واال

ولالخوان المؤمنين االحياء منهم واالموات والذّكر والصالة على محمد وآل 
محمد ما تيسر، وقد ورد في بعض االحاديث استحباب قراءة دعاء الجوشن 

 .الكبير في هذه اللّيالي الثّالث 
 

صلى اهللا عليه وآله (قد أوردنا الدعاء فيما مضى وقد روي انّ النبي : أقول 
 العافية : ماذا أسأل اهللا تعالى اذا أدركت ليلة القدر ؟ قال : قيل له ) وسلم

 
 يلة من ليالي القدر فهو أما القسم الثّاني أي مايخصّ كلّ ل

 )اعمال الخاصة ( كما يلي
 

 أعمال اللّيلة التاسعة عشرة
 .وب الَيه  أن يقول مائة مرة اَستغفر اهللاَ واَت:االول 

 
 . مائة مرة اَللّـهم الْعن قَتلَةَ اَميرِ الْمؤمنين :الثّاني 

 
 دعاء يا ذَا الَّذي كانَ وقد مضى الدعاء في القسم الرابع من :الثّالث 

  .الكتاب



 

 

 
 

 : يقول :الرابع 
 

ترِ الَْمحاالَم نم رقَدتقْضي ولْ فيـما تعاْج مرِ اَللّـهاالَم نم قفْرفيـما تومِ، و
الحكيمِ في لَيلَة الْقَدرِ، وفي الْقَضاءِ الَّذي ال يرد وال يبدلْ، اَنْ تكْتبني 
من حجاجِ بيتك الْحرامِ، الْمبرورِ حجهم، الْمشكُورِ سعيهم، الْمغفُورِ 

كَفَّرِ عالْم مهوبري ذُنمطيلَ عاَنْ ت رقَدتقْضي ولْ فيـما تعاجو مهئاتيس مهن
وتوسع علَي في رِزقي، وتفْعلَ بي كَذا وكَذا ويسأل حاجته عوض هذه 

 .الكلمة 
 

 اللّيلة الواحدة والعشرون
وفضلها أعظم من اللّيلة التاسعة عشرة وينبغي أن يؤدى فيها االعمال 

عامة لليالي القدر من الغسل واالحياء والزيارة والصالة ذات التوحيد سبع ال
مرات ووضع المصحف على الرأس ودعاء الجوشن الكبير وغير ذلك وقد 
أكّدت االحاديث استحباب الغسل واالحياء والجد في العبادة في هذه 

هما ، وقد سئل اللّيلة واللّيلة الثّالثة والعشرين وانّ ليلة القدر هي احد
في عدة أحاديث عن ليلة القدر أي اللّيلتين هي ؟ ) عليه السالم(المعصوم 

ما عليك اَنْ « : أو قال » ما أيسر ليلتين فيما تطلب « : فلم يعين ، بل قال 
ونحو ذلك، وقال شيخنا الصدوق فيما أملى على » تفعلَ خيراً في لَيلَتينِ 

ومن أحيى هاتين اللّيلتين : د من مذهب االماميةالمشايخ في مجلس واح
بمذاكرة العلم فهو أفضل، وليبدأ من هذه اللّيلة في دعوات العشر االواخر 
من الشهر، منها هذا الدعاء وقد رواه الكليني في الكافي عن الصادق 

 :تقول في العشر االواخر من شهر رمضان كلّ ليلة : قال ) عليه السالم(
 

بِجاللِ وجهِك الْكَريمِ أنْ ينقضي عني شهر رمضانَ اَو يطْلُع الْفَجر اَعوذُ 
 هلَيني عذِّبعةٌ تبِعت اَو بلي ذَنبق لَكو هلَتي هذلَي نم. 

 

 
 
 
 



 

 

) عليه السالم(وروى الكفعمي في هامش كتاب البلد االمين انّ الصادق 
 :العشر االواخر بعد الفرائض والنوافل كان يقول في كلّ ليلة من 

 
 هلَّمستو ،نا فيهقْصيرلَنا ت راغْفضانَ، ومرِ رهش نضى مما م قا حنع اَد ماَللّـه
منا مقْبوالً وال تؤاخذْنا بِاسرافنا على اَنفُسِنا، واجعلْنا من الْمرحومين وال 

 .من الَْمحرومين تجعلْنا 
 

من قاله غفر اهللا له ما صدر عنه فيما سلف من هذا الشهر وعصمه : وقال 
 .من المعاصي فيما بقى منه 

 
ومنها ما رواه السيد ابن طاووس في االقبال عن ابن أبي عمير، عن مرازم 

 :يقول في كلّ ليلة من العشر االواخر ) عليه السالم(كان الصادق : قال 
 
شهر رمضانَ الَّذي اُنزِلَ فيه الْقُرآنُ :(للّـهم انك قُلْت في كتابِك الْمنزلِاَ

قانالْفُردى والْه ننات ميباسِ ولنل دىضانَ بما ) همرِ رهةَ شمرح تفَعظَّم
 وجعلْتها خيراً من اَلْف شهر، اَنزلْت فيه من الْقُرآن، وخصصته بِلَيلَة الْقَدرِ

اَللّـهم وهذه اَيام شهرِ رمضانَ قَد انقَضت، ولَياليه قَد تصرمت، وقَد صرت يا 
 ،عينملْقِ اَجالْخ نم هددعصى لاَحي ونم بِه لَماَع تلى ما اَنا هنلـهي ما

أَلُكلُونَ، فَاَسسرالْم كبِياؤاَنونَ وبقَرالْم ككَتالئم بِه أَلكبِما س 
 نتي مقَبر فُكأنَ تد ومحآلِ مد ومحلى مع لِّيصونَ، اَنْ تحالالص كبادعو

وِك وكَرمك و النارِ، وتدخلَنِى الْجنةَ بِرحمتك، واَنْ تتفَضلَ علي بِعفْ
تتقبل تقَربي و تستجيب دعائي وتمن علي باالمن يوم الخوف من كُلِّ هول 
اَعددته ليومِ الْقيامة، الـهي واَعوذُ بِوجهِك الْكَريمِ، وبِجاللك الْعظيمِ 

ك قبلي تبِعةٌ اَو ذَنب تؤاخذُني بِه اَو اَنْ ينقَضي اَيام شهرِ رمضانَ ولَياليه ول
خطيئَةٌ تريد اَنْ تقْتصها مني لَم َتغفرها لي سيدي  سيدي سيدي أسألُك يا 
 درِ فَاْزدهني في هذَا الشع تيضر تنْ كُنا تإالّ اَن لـهذْ ال اا تإالّ اَن لـهال ا

رِضاً، وانْ لَم تكُن رضيت عني فَمن االنَ فَارض عني يا اَرحم عني 



 

 

 لَه كُني لَمو ولَدي لمو دلي لَم نيا م دميا ص ديا اَهللاُ يا اَح ،ميناحالر
 دوأكثر من قول (كُفُواً اَح (المالس هلَيع دداول ديدالْح نلَييا يا م 

اَي مفَرج هم ) عليه السالم(كاشف الضر والكُربِ العظام عن ايوب 
يعقُوب علَيه السالم، اَي منفِّس غَم يوسف علَيه السالم صلِّ على محمد وآلِ 

افْعو عينماَج هِملَيع لِّيصاَنْ ت لهأَه تد كَما اَنمحال مو لُهاَه تلْ بي ما اَن
 لُها اَهلْ بي ما اَنفْعت. 

 
ومنها ما رواه في الكافي مسنداً وفي المقنعة والمصباح مرسالً، تقول أول 

 :ليلة منه أي في اللّيلة الحادية والعشرين 
 

ج الْحي من الْميت، يا مولج اللَّيلِ في النهارِ، ومولج النهارِ في اللَّيلِ، ومخرِ
ومخرِج الْميت من الْحي، يا رازِق من يشاءُ بِغيرِ حساب، يا اَهللاُ يا رحمـن، يا 
اَهللاُ يا رحيم، يا اَهللاُ يا اَهللاُ يا اَهللاُ لَك االَسماءُ الْحسنى، واالَمثالُ الْعلْيا، 

اَساَلُك اَنْ تصلِّي على محمد وآلِ محمد، واَنْ تجعلَ والْكبرِياءُ واالالءُ، 
 ،ينلِّيساني في عحاداءِ، وهالش عوحي مرداءِ، وعي السف لَةاللَّي همي في هذاس

ذْهيماناً ياقَلْبي، و بِه رباشاً تقينلي ي بهاَنْ تةً، وفُورغساءَتي ماو كالش ب
عني، وترضيني بِما قَسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنةً وفي االخرة حسنةً، 
وقنا عذاب النارِ الْحريقِ، وارزقْني فيها ذكْرك وشكْرك، والرغْبةَ 

محم لَه فَّقْتما ول فيقوالتو هناباالو كلَيا هِملَيعو هلَيداً عمحداً وآلَ م
 المالس. 

 
رينشالْععاء اللّيلة الثّانية ود 

يا سالخ النهارِ من اللَّيلِ فَاذا نحن مظْلمونَ ومجرِي الشمسِ لمستقَرها 
نازِلَ حرِ مالْقَم رقَدمو ،ليميا ع زيزيا ع ،قْديرِكبِت ونجركَالْع ى عادت

الْقَديمِ، يا نور كُلِّ نور، ومنتهى كُلِّ رغْبة، وولي كُلِّ نِعمة، يا اَهللاُ يا 
رحمـن، يا اَهللاُ يا قُدوس، يا اَحد يا واحد، يا فَرد يا اَهللاُ يا اَهللاُ يا اَهللاُ، 

 الْعلْيا، والْكبرِياءُ واالالءِ، اَسأَلك اَنْلَك االَسماءُ الْحسنى، واالَمثالُ 



 

 

تصلِّي على محمد واَهلِ بيته، واَنْ تجعلَ اسمي في هذه اللَّيلَة في 
السعداءِ،وروحي مع الشهداءِ، واحساني في علِّيين، واساءَتي مغفُورةً، واَنْ 

تباشر بِه قَلْبي، وايماناً يذْهب الشك عني، وترضيني بِما تهب لي يقيناً 
قَسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنةً وفى االخرة حسنةً وقنا عذاب النارِ 
الْحريقِ، وارزقْني فيها ذكْرك وشكْرك والرغَبةَ الَيك واالنابةَ 

التو المالس هِملَيد عمحداً وآلَ ممحم لَه فَّقْتما ول وفيق. 
 

 اللّيلة الثّالثة والْعشرين دعاء
يا رب لَيلَة الْقَدر وجاعلَها خيراً من اَلْف شهر، ورب اللَّيلِ والنهارِ، والْجِبالِ 

 واالَْرضِ والسماءِ، يا بارِئ يا مصور، يا حنانُ يا والْبِحارِ، والظُّلَمِ واالَْنوارِ،
منانُ، يا اَهللاُ يا رحمن، يا اَهللاُ يا بديع، يا اَهللاُ يا اَهللاُ يا اَهللاُ، لَك االَْسماءُ 

ى محمد الْحسنى، واالَْمثالُ الْعلْيا، والْكبرِياءُ واالالءُ، اَساَلُك اَنْ تصلِّي عل
وآلِ محمد، واَنْ تجعلَ اسمي في هذه اللَّيلَة فى السعداءِ، وروحي مع الشهداءِ 
واحساني في علِّيين، واساءَتي مغفُورةً، واَنْ تهب لي يقيناً تباشر بِه قَلْبي 

ما قَسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنةً وايماناً يذهب الشك عني، وترضيني بِ
 ككْرقْني فيها ذزارريقِ، وارِ الْحالن ذابنا عقةً، ونسح ةري االخفو
وشكْرك والرغْبةَ الَيك واالنابةَ والتوبةَ والتوفيق لما وفَّقْت لَه محمداً 

لَيد عمحآلَ مو المالس هِم. 
 

كرر : قالوا ) عليهم السالم(وروى محمد بن عيسى بسنده عن الصالحين 
في اللّيلة الثّالثة والعشرين من شهر رمضان هذا الدعاء ساجداً وقائماً 
وقاعداً وعلى كلّ حال وفي الشهر كلّه وكيف أمكنك ومتى حضرك 

صلى اهللا عليه (يه من دهرك تقول بعد تمجيده تعالى والصالة على نب
 ) :وآله وسلم

 
اَللّـهم كُن لوليك فالن بن فالن وتقول عوض فالن بن فالن الْحجة بنِ 
الْحسنِ صلَواتك علَيه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كُلِّ ساعة ولياً 



 

 

تنا حيعليالً ودراً وناصداً وقائظاً وحافو هعتمتعاً وطَو كضاَر هنكسى ت
يا مدبر االُمورِ، يا باعثَ من فى الْقُبورِ، يا مجرِي ) وتقول أيضاً(فيها طَويالً 

الْبحورِ، يا ملَين الْحديد لداود صلِّ على محمد وآل محمد وافْعلْ بي كَذ 
 .يلَةَ اللَّيلَةَ اللَّ) وتسأل حأجتك(وكَذا 

 
وارفع يديك الى السماء أي عند قولك يا مدبر االُمورِ الى آخر الدعاء 
وادع بهذا الدعاء راكعاً وساجداً وقائماً وقاعداً وكرره وادع به في اللّيلة 

 .االخيرة ايضاً 
 

 دعاءُ اللَّيلَة الرابعة والْعشرين
باحِ، واالِْص قيا يا فال زيزباناً، يا عسرِ حالْقَمسِ ومالشكَناً، ولِ سلَ اللَّيجاع

عليم، يا ذَا المن والطَّولِ، والْقُوة والْحولِ، والْفَضلِ واالِْنعامِ، والْجاللِ 
ظاهر يا باطن، واالِْكْرامِ، يا اَهللاُ يا رحمـن، يا اَهللاُ يا فَرد يا وِتر، يا اَهللاُ يا 

يا حي ال الـه إالّ اَنت، لَك االَْسماءُ الْحسنى، واالَْمثالُ الْعلْيا، والْكبرِياءُ 
 همي في هذلَ اسعجاَنْ تد، ومحآلِ مد ومحلى مع لِّيصاَنْ ت اَلُكاالالءُ، اَسو

وحي مرداءِ، وعي السف لَةساءَتي اللَّياو ،ينلِّيساني في عحاداءِ، وهالش ع
مغفُورةً، واَنْ تهب لي يقيناً تباشر بِه قَلْبي، وايماناً يذْهب بِالشك عني، 
ورِضى بِما قَسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنةً وفي االخرة حسنه، وقنا 

لْحريقِ، وارزقْني فيها ذكْرك وشكْرك والرغْبةَ الَيك، عذاب النارِ ا
 هلَيع كلَواتد صمحآلَ مداً ومحم لَه فَّقْتما ول فيقوالتو هبوالتةَ واالنابو

 هِملَيعو. 
 

رينشالْعو ةسالخام لَةعاء اللّيد 
لِ للَ اللَّيتاداً، يا اَهللاُ يا يا جاعالْجِبالِ اَوهاداً، وضِ ماالَْرعاشاً، وهارِ مالنباساً، و

قاهر، يا اَهللاُ يا جبار، يا اَهللاُ يا سميع، يا اَهللاُ يا قَريب، يا اَهللاُ يا مجيب، يا 
ثالُ الْعاالَْمنى، وسماءُ الْحاالَْس رِياءُ اَهللاُ يا اَهللاُ يا اَهللاُ، لَكبالْكلْيا، و

 همي في هذلَ اسعجاَنْ تد، ومحآلِ مد ومحلى مع لِّيصاَنْ ت اَلُكاالالءُ، اَسو



 

 

اللَّيلَة في السعداءِ، وروحي مع الشهداءِ، واحساني في علِّيين، واساءَتي 
باشقيناً تلي ي بهاَنْ تفُورةً، وغي، منع كالش بذْهايماناً يقَلْبي، و بِه ر

ورِضى بِما قَسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنةً وفي االخرة، حسنةً وقنا 
 كلَيةَ اغْبالرو ككْرشو ككْرقْني فيها ذزارريقِ، وارِ الْحالن ذابع

 .التوفيق لما وفَّقْت لَه محمداً وآلَ محمد علَيهِم السالم واالِْنابةَ والتوبةَ و
 

رينشالْعة وسادعاءِ اللَّيلة السد 
يا جاعلَ اللَّيلِ والنهارِ آيتينِ، يا من محا آيةَ اللَّيلِ وجعلَ آيةَ النهارِ مبصرةً 

نالً موا فَضغتبتل ،ابهيا و فْصيالً، يا ماجِدء تيلَ كُلِّ شفَصواناً، يا مرِضو ه
يا اَهللاُ يا جواد، يا اَهللاُ يا اَهللاُ يا اَهللاُ، لَك االَْسماءُ الْحسنى، واالَْمثالُ 

حآلِ مد ومحلى مع لِّيصاَنْ ت اَلُكاالالءُ، اَسرِياءُ وبالْكلْيا، واَنْ الْعمد، و
تجعلَ اسمي في هذه اللَّيلَة في السعدآءِ، وروحي مع الشهداءِ واحساني في 
 ذْهبايماناً يقَلْبي، و بِه رباشقيناً تلي ي بهاَنْ تةً، وفُورغساءَتي ماو ،ينلِّيع

ا في الدنيا حسنةً  وفي االخرة الشك عني، وترضيني بِما قَسمت لي، وآتن
 ككْرشو ككْرقْني فيها ذزارريقِ، وارِ الْحالن ذابنا عقنةً، وسح
والرغْبةَ الَيك واالِْنابةَ والتوبةَ والتوفيق لما وفَّقْت لَه محمداً وآلَ محمد 

و هلَيلَّى اهللاُ عص هِملَيع. 
 

رينشالْعة وابِعالس لَةدعاء اللّي 
 ليالً ثُمد هلَيع سمالش لْتعجناً، وساك هلْتعلَج ئْتش لَوالظِّلِّ و يا ماد
 لـهاالالءِ، ال ارِياءِ وبالْكلِ والطَّوو ودسيراً، يا ذَالْجضاً يقَب كليا هتضقَب

 اَنت عالم الْغيبِ والشهادة الرحمن الرحيم، ال إله إالّ اَنت يا قُدوس يا إالّ
سالم يا مؤمن يامهيمن يا عزيز ياجبار يا متكبر يا اَهللاُ يا خالق يا بارِئ يا 

لْحسنى، واالَْمثالُ الْعلْيا، مصور، يا اَهللاُ يا اَهللاُ يا اَهللاُ، لَك االَْسماءُ ا
والْكبرِياءُ واالالءُ، اَساَلُك اَنْ تصلِّي على محمد وآلِ محمد، واَنْ تجعلَ 
 ،ينلِّيساني في عحاداءِ، وهالش عوحي مرداءِ، وعي السف لَةاللَّي همي في هذاس

نْ تهب لي يقيناً تباشر بِه قَلْبي، وايماناً يذْهب الشك واساءَتي مغفُورةً، واَ

 
 
 
 



 

 

عني، وترِضيني بِما قَسمت لي، وآتنا في الدنيا حسنةً وفي االخرة حسنةً 
لَيةَ اغْبالرو ككْرشو ككْرقْني فيها ذزارريقِ، وارِ الْحالن ذابنا عقو ك

 هلَيلّى اهللاُ عد صمحآلَ مداً ومحم لَه فَّقْتما ول فيقوةَ والتبوالتةَ واالِْنابو
 هِملَيعو. 

 
رينشالْعنة والثّام لَةعاء اللَّيد 

أَنْ تقَع علَى يا خازِنَ اللَّيلِ فى الْهواءِ، وخازِنَ النورِ فى السماءِ، ومانِع السماءِ 
االَْرضِ إالّ بِاذْنِه وحابِسهما اَنْ تزوال، يا عليم يا عظيم، يا غَفُور يا دائم، يا 
اَهللاُ يا وارِثُ، يا باعثَ من في الْقُبورِ، يا اَهللاُ يا اَهللاُ يا اَهللاُ، لَك االَْسماءُ 

الْكلْيا، وثالُ الْعاالَْمنى، وسد الْحمحلى مع لِّيصاَنْ ت اَلُكاالالءُ، اَسرِياءُ وب
 عوحي مرداءِ، وعي السف لَةاللَّي همي في هذلَ اسعجاَنْ تد، ومحآلِ مو
 بِه رباشقيناً تلي ي بهاَنْ تفُورةً، وغساءَتي ماو ،ينلِّيساني في عحاداءِ، وهالش

ي وايماناً يذْهب الشك عني، وترِضيني بِما قَسمت لي، وآتنا في الدنيا قَلْب
 ككْرقْني فيها ذزارريقِ، وارِ الْحالن ذابنا عقةً ونسح ةري االخفةً ونسح

فيقوةَ والتبوالتةَ واالِْنابو كلَيةَ اغْبالرو ككْرشداً ومحم لَه فَّقْتما ول 
هِملَيعو هلَيلّى اهللاُ عد صمحآلَ مو.  

 
رينشالْعة وعاسالت عاء اللّيلةد 

يا مكَور اللَّيلِ علَى النهارِ، ومكَور النهارِ علَى اللَّيلِ، يا عليم يا حكيم يا 
سادات، ال اله إالّ اَنت يا اَقْرب الَي من حبلِ الْوريد، يا رب االَربابِ وسيد ال

اَهللاُ يا اَهللاُ يا اَهللاُ، لَك االَْسماءُ الْحسنى، واالَْمثالُ الْعلْيا، والْكبرِياءُ 
لَ اسعجاَنْ تد، ومحآلِ مد ومحلى مع لِّيصاَنْ ت اَلُكاالالءُ اَسو همي في هذ

اللَّيلَة في السعداءِ، وروحي مع الشهداءِ، واحساني في علِّيين، واساءَتي 
مغفُورةً، واَنْ تهب لي يقيناً تباشر بِه قَلْبي، وايماناً يذْهب الشك عني، 

سيا حني الدنا فآتلي، و تمني بِما قَسِضيرتنا وقةً، ونسح ةري االخفةً ون
كلَيةَ اغْبالرو ككْرشو ككْرقْني فيها ذزارريقِ، وارِ الْحالن ذابع 



 

 

 هلَيلّى اهللاُ عد صمحآلَ مداً ومحم لَه فَّقْتما ول فيقوةَ والتبوالتةَ واالِْنابو
 هِملَيعو. 

 
 لّيلة الثّالثيندعاء ال

 هاللج زعو هِهجمِ وكَرغي لبنهللاِ كَما ي دمالْح ،لَه ريكهللاِ ال ش دمالْح
وكَما هو اَهلُه، يا قُدوس يا نور يا نور الْقُدسِ، يا سبوح يا منتهى التسبيحِ، 

 يا عليم يا كَبير، يا اَهللاُ يا لَطيف يا يا رحمـن يا فاعلَ الرحمة، يا اهللاُ
جليلُ، يا اَهللاُ يا سميع يا بصير، يا اَهللاُ يا اَهللاُ يا اَهللاُ، لَك االَْسماءُ 
الْحسنى، واالَْمثالُ الْعلْيا، والْكبرِياءُ واالالءُ، اَساَلُك اَنْ تصلِّي على محمد 

اَهد ومحآلِ موحي ورداءِ، وعي السف لَةاللَّي همي في هذلَ اسعجاَنْ تو ،هتيلِ ب
 رباشقيناً تلي ي بهاَنْ تفُورةً، وغساءَتي ماو ،ينلِّيساني في عحاداءِ، وهالش عم

تمني بِما قَسِضيرتي، ونع كالش بذْهايماناً يقَلْبي، و ي بِهنا فآتلي، و 
الدنيا حسنةً وفى االخرة حسنةً، وقنا عذاب النارِ الْحريقِ، وارزقْني فيها 
 فَّقْتما ول فيقوةَ والتبوالتةَ واالِْنابو كلَيةَ اغْبالرو ككْرشو ككْرذ

لّى اهللاُ عد صمحآلَ مداً ومحم لَه هِملَيعو هلَي. 
 

رينشالْعيةَ وة أعمال اللّيلة الحادتتم 
 :تقول في اللّيلة الحادية والعشرين : روى الكفعمي عن السيد ابن باقي 

 
اَللّـهم صلِّ على محمد، وآلِ محمد واقْسِم لي حلْماً يسد عني باب الْجهلِ، 

بِه نمت دىهكُلِّ فَقْر، و ي بابنع بِه دست نىغاللَة، وكُلِّ ض نم لَيع 
وقُوةً ترد بِها عني كُلَّ ضعف، وعزاً تكْرِمني بِه عن كُلِّ ذُلٍّ، ورِفْعةً 

 تسترني ترفَعني بِها عن كُلِّ ضعة، واَمناً ترد بِه عني كُلَّ خوف، وعافيةً
بِها عن كُلِّ بالء، وعلْماً تفْتح لي بِه كُلَّ يقين، ويقيناً تذْهب بِه عني 
 ،ةاعالس هفي هذو ،لَةاللَّي هةَ في هذجاباال طُ لي بِهسبعاءً تدو ،ككُلَّ ش

شنفاً توخو ،ةَ يا كَريماعةَ الساعةَ الساعة، السمحكُلَّ ر لي بِه ر



 

 

 ينومصعالْم دنبِها ع حى اُفْلتوبِ، حالذُّن نيبني ويولُ بِها بحةً تمصعو
 ميناحالر محيا اَر كتمحبِر ،كدنع. 

 
ليلة ) عليه السالم(دخلت على الصادق : وروي عن حماد بن عثمان قال 

نعم : يا حماد اغتسلت ، فقلت : مضان فقال لي احدى وعشرين من شهر ر
الي لزقي فصلّ فلم يزل يصلّي وأنا : جعلت فداك، فدعا بحصير ثم قال 

اُصلّي الى لزقه حتى فرغنا من جميع صلواتنا، ثم أخذ يدعو وأنا اُءَمّن 
على دعائه الى أن اعترض الفجر، فأذّن وأقام ودعا بعض غلمانه فقمنا 

 فصلّى بنا الغداة، فقرأ بفاتحة الكتابِ وانا اَنزلناه في لَيلَة خلفه، فتقدم
 ،داهللاُ اَح وكعة الثّانية بفاتحة الكتاب وقُل هرِ في االُولى، وفي الرالْقَد
فلما فرغنا من التسبيح والتحميد والتقديس والثّناء على اهللا تعالى 

والدعاء لجميع )  وآله وسلمصلى اهللا عليه(والصالة على رسول اهللا 
المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خر ساجداً ال أسمع منه الّا 
النفس ساعة طويلة، ثم سمعته يقول ال الـه إالّ اَنت مقَلِّب الْقُلُوبِ 

 . واالَبصارِ، الى آخر الدعاء المروي في االقبال
 

اذا كانت ليلة احدى ) السالمعليه(وروى الكليني انه كان الباقر 
فاذا ) ينتصف(وعشرين وثالث وعشرين أخذ في الدعاء حتى يزول اللّيل 

كان يغتسل في ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وروى انّ النبي . زال اللّيل صلّى 
كلّ ليلة من هذا العشر، ويستحب االعتكاف في هذا العشر وله فضل 

، وروي انه يعدل حجتين وعمرتين، كثير وهو أفضل االوقات لالعتكاف
اذا كان العشر االواخر ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وكان رسول اهللا 

اعتكف في المسجد وضرِبت له قُبة من شعر وشمر المئزر وطَوى فراشه 
واعلم انّ هذه ليلة تتجدد فيها أحزان آل محمد وأشياعهم ففيها في سنة 

 .دة موالنا أمير المؤمنين صلوات اهللا عليه أربعين من الهجرة كانت شها
 



 

 

وروى انه ما رفع حجر عن حجر في تلك اللّيلة الّا وكان تحته دماً عبيطاً 
): رحمه اهللا(، وقال المفيد ) عليه السالم(كما كان ليلة شهادة الحسين 

ينبغي االكثار في هذه اللّيلة من الصالة على محمد وآل محمد والجد في 
واللّعن على قاتل امير المؤمنين )عليهم السالم(ن على ظالمي آل محمد اللّع

 ) .عليه السالم(
 

 الْيوم الحادي والعشرون
عليه (ومن المناسب أن يزار ) عليه السالم(يوم شهادة أمير المؤمنين 

في ) عليه السالم(في هذا اليوم، والكلمات التي نطق بها خضر ) السالم
فيه قد أودعناها كتابنا هدية ) عليه السالم(ارة له هذا اليوم وهي كزي

 .الزائر 
 

 اللّيلة الثّالثة والعشرون
وهي أفضل من اللّيلتين السابقتين ويستفاد من أحاديث كثيرة انها هي 
ليلة القدر وفيها يقدر كلّ أمر حكيم، ولهذه اللّيلة عدة أعمال خاصة 

 .فيها اللّيلتين الماضيتين سوى االعمال العامة التي تشارك 
 

انّ ) : عليه السالم( قراءة سورتي العنكبوت والروم، وقال الصادق :االول 
 .من قرأ هاتين السورتين في هذه اللّيلة كان من أهل الجنة 

 
 .قراءة سورة حم دخان : الثّاني 

 
 . قراءة سورة القدر ألف مرة :الثّالث 

 
ه اللّيلة بل في جميع االوقات هذا الدعاء اَللّـهم أن يكرر في هذ: الرابع 

كُن لوليك الخ ، وقد ذكرناه في خالل أدعية العشر االواخر بعد دعاء 
 .اللّيلة الثّالثة والعشرين

 

 
 
 
 



 

 

 :يقول : الخامس 
 

غني اَللّـهم امدد لي في عمري، واَوسع لي في رِزقي، واَصح لي جِسمي، وبلِّ
اَملي، وانْ كُنت من االَْشقياءِ فَاْمحني من االَْشقياءِ، واْكتبني من السعداءِ، 
 هلَيع كلَوتلِ صسرالْم كبِيلى نلِ عزنالْم تابِكفي ك قُلْت كنفَا

هآلالْ:(و اُم هدنعو ثْبِتيشاءُ وو اهللاُ ما يحمتابِيك.( 
 

 :يقول  : السادس
 

 نم قفْرفيـما تومِ، وترِ الَْمحاالَْم نم رقَدفيـما تقْضي ولْ فيـما تعاج ماَللّـه
االَْمرِ الْحكيمِ في لَيلَة الْقَدرِ، من الْقَضاءِ الَّذي ال يرد وال يبدلُ اَنْ 

تياجِ بجح نني مبكْتكُورِ تشالْم مهجورِ حربرامِ في عامي هذا الْمالْح ك
سعيهم، الْمغفُورِ ذُنوبهم، الْمكَفَّرِ عنهم سيئاتهم، واجعلْ فيـما تقْضي 

 .وتقَدر اَنْ تطيلَ عمري وتوسع لي في رِزقي 
 

 :االقبال  يدعو بهذا الدعاء المروي في :السابع 
 

يا باطناً في ظُهورِه، ويا ظاهراً في بطُونِه ويا باطناً لَيس يخفى، ويا ظاهراً 
لَيس يرى، يا موصوفاً ال يبلُغُ بِكَينونيِة موصوف وال حد محدود، ويا 

ب فَيصاب، ولَم يخلُ منه غائباً غَير مفْقُود، ويا شاهداً غَير مشهود، يطْلَ
السماوات واالَْرضِ ومابينهما طَرفَةَ عين، ال يدرِك بِكَيف وال يؤين بِاَين 
 نحانَ مبورِ، سميعِ االُمبِج طْتبابِ، اَحاالَْر برورِ والن ورن تث، اَنيال بِحو

 وهو السميع الْبصير سبحانَ من هو هكَذا وال هكَذا لَيس كَمثْله شيءٌ
 هرتدعو بما تشاء . غَي ثم. 

 
 أن يأتي غسالً آخر في آخر اللّيل سوى ما يغتسله في أوله واعلم انّ :الثّامن 

فيها والصالة ) عليه السالم(للغسل في هذه اللّيلة واحياؤها وزيارة الحسين 
 . كثير وقد أكّدتها االحاديث مائة ركعة فضل



 

 

 
) عليه السالم(قال لي الصادق : روى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال 

صلّ في اللّيلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر مائة ركعة تقرأ في : 
جعلت فداك فإن لم : قلت : كلّ ركعة قُل هو اهللاُ اَحد عشر مرات قال 

ادها وأنت : فإن لم أقو ، قال : صلّها جالساً ، قلت : أقو عليها قائماً قال 
 .مستلق في فراشك 

 
كان ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وعن كتاب دعائم االسالم انّ رسول اهللا 

يطوي فراشه ويشد مئزره للعبادة في العشر االواخر من شهر رمضان، وكان 
لماء في تلك يوقظ أهله ليلة ثالث وعشرين، وكان يرش وجوه النيام با

اللّيلة وكانت فاطمة صلوات اهللا عليها ال تدع أهلها ينامون في تلك 
اللّيلة وتعالجهم بقلّة الطّعام وتتأهب لها من النهار، أي كانت تأمرهم 

 .محروم من حرم خيرها : بالنوم نهاراً لئالّ يغلب عليهم النعاس ليالً، وتقول
 

 مدنفاً فأمر فأخرج الى المسجد كان) عليه السالم(وروي انّ الصادق 
 .فكان فيه حتى أصبح ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان 

 
عليك في هذه اللّيلة أن تقرأ من ): رحمه اهللا(قال العالمة المجلسي 

القرآن ما تيسر لك، وأن تدعو بدعوات الصحيفة الكاملة ال سيما دعاء 
ى حرمة أيام ليالي القدر مكارم االخالق ودعاء التوبة، وينبغي أن يراع

واالشتغال فيها بالعبادة وتالوة القرآن المجيد والدعاء، فقد روي باسناد 
 .معتبرة انّ يوم القدر مثل ليلته 

 
 اللّيلة السابِعة والعشرون

كان يقول ) عليه السالم(ورد فيها الغسل وروي انّ االمام زين العابدين 
اَللّـهم ارزقْني التجافي عن دارِ الغرورِ، : افيها من اول اللّيلة الى آخره

تلُولِ الْفَولَ حقَب تولْمل دادعتاالسو ،لُودلى دارِ الْخةَ اناباالو . 
 



 

 

 :آخر ليلة من الشهر هي ليلة كثيرة البركات وفيها أعمال 
 

 . الغسل :االول 
 

 ) .معليه السال( زيارة الحسين :الثّاني 
 

 قراءة سور االنعام والكهف ويس ومائة مرة اَستغفر اهللاَ واَتوب :الثّالث 
 هلَيا. 

 
عليه ( أن يدعو بهذا الدعاء الذي رواه الكليني عن الصادق :الرابع 
 ) :السالم

 
مرصت قَدآنَ، والْقُر فيه لْتزضانَ الَّذي اَنمر رههذا ش ماَللّـه هِكجوذُ بِواَعو 

 لَكضانَ ومر رهش مرصتي اَو ،هلَتي هذلَي نم رالْفَج طْلُعأنْ ي بالْكَريمِ يا ر
 اَلْقاك موي ني بِهذِّبعاَنْ ت ريدت بذَن ةٌ اَوبِعلي تبق. 

 
لذي مضى في أعمال اللّيلة  أن يدعو بالدعاء يا مدبر االُمورِ الخ ا:الخامس 

 .الثّالثة والعشرين
 

 أن يودع شهر رمضان بدعوات الوداع التي رواها الكليني :السادس 
والصدوق والمفيد والطّوسي والسيد ابن طاووس رضوان اهللا عليهم ولعلّ 
احسنها هو الدعاء الخامس واالربعون من الصحيفة الكاملة ، وروى السيد 

من ودع شهر رمضان، في آخر : قال ) عليه السالم(الصادق ابن طاووس عن 
اَللّـهم ال تجعلْه آخر الْعهد من صيامي لشهرِ رمضانَ واَعوذُ : ليلة منه وقال 

بِك اَنْ يطْلُع فَجر هذه اللَّيلَة إالّ وقَد غَفَرت لي غفر اهللا تعالى له قبل أن 
نابة اليه وروى السيد والشيخ الصدوق عن جابر بن عبد يصبح ورزقه اال

في ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(دخلت على رسول اهللا : اهللا االنصاري قال 
يا جابر هذا آخر جمعة : آخر جمعة من شهر رمضان فلما أبصر بي قال لي 



 

 

من صيامنا اياه فَانْ اَللّـهم ال تجعلْه اخر الْعهد : من شهر رمضان فودعه وقل 
جعلْته فَاجعلْني مرحوماً وال تجعلني محروماً، فانه من قال ذلك ظفر 

 .باحدى الحسنيين اما ببلوغ شهر رمضان من قابل، وأما بغفران اهللا ورحمته 
 

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وروى السيد ابن طاووس والكفعمي عن النبي 
 من صلّى آخر ليلة من شهر رمضان عشر ركعات يقرأ في كلّ ركعة :قال 

فاتحة الكتاب مرة واحدة وقُلْ هو اهللاُ اَحد عشر مرات ويقول في ركوعه 
 ،راهللاُ اَكْبالَّ اهللاُ وا لـهال اهللاِ و دمالْححانَ اهللاِ وبات سوسجوده عشر مر

اذا فرغ من آخر عشر ركعات وسلّم ويتشهد في كلّ ركعتين ثم يسلّم ف
يا : استغفر اهللا ألف مرة، فاذا فرغ من االستغفار سجد ويقول في سجوده 

حي يا قَيوم، يا ذَا الْجاللِ واالكْرام، يا رِحمن الدنيا واالخرة ورحيمهما، 
ا ،ريناالخو ليناالَو لـهيا ا ،ميناحالر محا يا اَرنلْ مقَبتنا، ووبلَنا ذُن رغْف

 .صالتنا وصيامنا وقيامنا 
 

والذي بعثني بالحق نبياً انّ ) : صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال النبي 
جبرئيل أخبرني عن اسرافيل عن ربه تبارك وتعالى انه ال يرفع رأسه من 

ضان ويتجاوز عن ذنوبه السجود حتى يغفر اهللا له ويتقبل منه شهر رم
الخبر، وقد رويت هذه الصالة في ليلة عيد الفطر أيضاً ولكن في تلك 

 .الرواية انه يسبح بالتسبيحات االربع في الركوع والسجود 
 

وورد في دعاء السجود بعد الصالة عوض اغْفر لَنا ذُنوبنا الى آخر الدعاء 
 .صومي وصالتي وقيامي اغْفر لي ذُنوبي وتقَبلْ 

 
 اليوم الثّالثُون

 ميناحالر ،محاَر كنا مله اَللّـههر دعاءاً أويد لليوم االخير من الشروى الس
ويختم القرآن غالباً في هذا اليوم، فينبغي أن يدعى عند الختم بالدعاء 

دعو بهذا الدعاء الثّاني واالربعين من الصحيفة الكاملة ولمن شاء أن ي



 

 

اَللّـهم : الوجيز الذي رواه الشيخ عن أمير المؤمنين صلوات اهللا وسالمه عليه
 قاَطْلري، وصب بِالْقُرآن رونني، ودب لْ بِالْقُرآنمعتاسري ودص آنبِالْقُر حراش

ني، فَاتقَيما اَب هلَيي عناَعساني، ول بِالْقُرآن ،ةَ إالّ بِكال قُولَ ووال ح هن
 ) :عليه السالم(ويدعو أيضاً بهذا الدعاء المروي عن أمير المؤمنين 

 
اَللّـهم اني اَساَلُك اخبات الُْمخبِتين، واخالص الْموقنين، ومرافَقَةَ االَْبرارِ، 

مةَ من كُلِّ بِر، والسالمةَ من كُلِّ اثْم، واستحقاق حقائقِ االيمان، والْغني
 .ووجوب رحمتك، وعزآئم مغفرتك، والْفَوز بِالْجنة والنجاةَ من النارِ 

 
خاتمة في صلوات اللّيالي ودعوات االيام المشهورة، وقد ذكرها العالّمة 

لمعاد في الفصل االخير من أعمال في كتاب زاد ا) رحمه اهللا(المجلسي 
 : شهر رمضان، وانني اقتصر هنا على ما ذكر هناك ، قال 

 
صالة اللّيلة االُولى اربع ركعات في كلّ ركعة بعد الحمد التوحيد 

 . خمس عشرة مرة 
 

اللّيلة الثّانية أربع ركعات في كلّ ركعة بعد الحمد عشرون مرة انا 
 لناهزاَن . 

 
 .ثة عشر ركعات في كلّ ركعة الحمد والتوحيد خمسون مرةالثّال

 
 .الرابعة ثمان ركعات في كلّ ركعة الحمد وانا اَنزلناه عشرون مرة

 
الخامسة ركعتان في كلّ منهما الحمد والتوحيد خمسون مرة ويقول بعد 

 .الفراغ مائة مرة اَللّـهم صلِّ على محمد وآلِ محمد 
 
لسادسة أربع ركعات في كلّ منها الحمد وسورة تبارك الّذي بِيده ا

 لْكالم. 

 
 
 
 



 

 

 
لناهزا اَنة انابعة أربع ركعات في كلّ منها الحمد وثالث عشرة مرالس . 

 
الثّامنة ركعتان في كلّ منهما الحمد والتوحيد عشر مرات ويقول بعد 

 .السالم ألف مرة سبحانَ اهللاِ 
 

ركعات بين المغرب والعشاء في كلّ منها الحمد وآية الت عة ستاس
الكرسي سبع مرات ويقول بعد الفراغ خمسين مرة اَللّـهم صلِّ على محمد 

 .وآلِ محمد 
 

 . العاشرة عشرون ركعة في كلّ ركعة الحمد والتوحيد ثالثون مرة
 

عشرون مرة انا اَعطَيناك الحادية عشرة ركعتان في كلّ منهما الحمد و
 الْكَوثَر. 

 
 لناهزا اَنة انالثّانية عشرة ثمان ركعات في كلّ منها الحمد وثالثون مر. 

 
الثّالثة عشرة أربع ركعات في كلّ منها الحمد والتوحيد خمساً وعشرون 

 .مرة 
 

ة سورة اركعات في كلّ ركعة الحمد وثالثون مر ابعة عشرة ستذا الر
 .زلزِلَت 

 
الخامسة عشرة أربع ركعات في االوليين يقرأ بعد الحمد التوحيد مائة 

 .مرة، وفي االخريين يقرؤها خمسون مرة
 

السادسة عشرة اثنتا عشرة ركعة في كلّ ركعة الحمد واثنتا عشرة مرة 
 كاثُرالت سورة اَلْهيكُم. 

 



 

 

الحمد ما شاء من السور وفي السابعة عشرة ركعتان في االولى يقرأ بعد 
ويقول بعد السالم مائة مرة ال الـه . الثّانية يقرأ بعدها التوحيد مائة مرة

 إالّ اهللاُ
 

الثّامنة عشرة أربع ركعات في كلّ ركعة الحمد وخمس وعشرون مرة 
 الْكَوثَر ناكطَيا اَعنسورة ا. 

 
اسعة عشرة خمسون ركعة بالحمد وخمسين مرلْزِلَت التذا زة سورة ا

والظاهر انّ المراد أن تقرأ السورة في كلّ ركعة مرة واحدة فانّ من الصعب 
 .أن يقرأ سورة اذا زلزلت في ليلة واحدة الفين وخمسمائة مرة 

 
صالة اللّيلة العشرين والحادية والعشرين والثّانية والعشرين والثّالثة 

لّ من هذه اللّيالي يصلّي ثمان ركعات والعشرين والرابعة والعشرين في ك
 . بما تيسر من السور

 
الخامسة والعشرين ثمان ركعات في كلّ منها الحمد والتوحيد عشر 

 . مرات
 

 . السادسة والعشرين ثمان ركعات في كلّ منها الحمد والتوحيد مائة مرة
 

بارابعة والعشرين أربع ركعات في كلّ منها الحمد وسورة تالّذي الس ك
 . بِيده الملْك فان لم يتمكّن قرأ التوحيد خمساً وعشرين مرة

 
الثّامنة والعشرين ست ركعات في كلّ منها الحمد وآية الكرسي مائة 
مرة، والتوحيد مائة مرة، وسورة الكوثر مائة مرة، وبعد الصالة يصلّي على 

 .النبي وآله مائة مرة 
 



 

 

ة الثّامنة والعشرين على ما وجدتها في االحاديث ست صالة اللّيل: أقول 
ركعات بفاتحة الكتاب وآية الكرسي عشر مرات والكوثر عشراً وقُلْ 

 . هو اهللاُ اَحد عشراً ويصلّي على النبي وآله مائة مرة
 

 .التاسعة والعشرين ركعتان في كلّ منهما الحمد والتوحيد عشرون مرة
 

عشرة ركعة في كلّ ركعة الحمد والتوحيد عشرون مرة الثّالثين اثنتا 
ويصلّي بعد الفراغ على محمد وآل محمد مائة مرة وهذه الصلوات كلّها 

  .يفصل بين كلّ ركعتين منها بالسالم كما ذكر 
  

  شهر رمضاناالدعية اليومية في +  اليومية عمالالفي أ. 4
 

ذا الدعاء الذي رواه الشيخ ، كما أن يدعو كلّ يوم به: أولها : وهي اُمور 
 :رواه السيد 

 
اَللّـهم هذا شهر رمضانَ الَّذي اَنزلْت فيه الْقُرآنَ هدى للناسِ وبينات من الْهدى 
والْفْرقان، وهذا شهر الصيامِ، وهذا شهر الْقيامِ، وهذا شهر االنابة، وهذا 

الت رهزِ شالْفَوارِ والن نقِ متالْع رههذا شو ،ةمحالرو ةرفغالْم رههذا شو ،ةبو
بِالْجنة، وهذا شهر فيه لَيلَةُ الْقَدرِ الَّتي هي خير من اَلْف شهر، اَللّـهم فَصلِّ 

امه وقيامه، وسلِّمه لي وسلِّمني فيه، على محمد وآلِ محمد، واَعني على صي
 كولسر ةطاعو كتطاعل فِّقْني فيهوو ،نِكولِ عبِاَفْض هلَيي عناَعو
 ةالوتو كعائدو كتبادعل غْني فيهفَرو ،هِملَيلَّى اهللاُ عص كليائواَو

 لي فيه مظاَعو ،تابِكك فيه حاَصةَ، ويالْعاف لي فيه سِناَحكَةَ، ورالْب
بدني، واَوسع لي فيه رِزقي، واكْفني فيه ما أهمي واستجِب فيه دعائي، 
 عاسالن ي فيهنع بد، واَذْهمحآلِ مد ومحلى ملّ عص مجائي، اَللّـهني رلِّغبو

والسامةَ والْفَترةَ والْقَسوةَ والْغفْلَةَ والْغرةَ، وجنبني فيه الْعلَلَ والْكَسلَ 
 ،وبالذُّنطايا والْخو راضاالَمو راضاالَعزانَ واالَحو وممالْهو قاماالَسو



 

 

لتعب والْعناءَ انك واصرِف عني فيه السوءَ والْفَحشاءَ والْجهد والْبالء وا
 طانيالش نم ذْني فيهاَعد، ومحآلِ مد ومحلى ملِّ عص معاءِ، اَللّـهالد ميعس
 هدكَيه وطْشبو هثْبيطتو هتسوسوو هفْخنو هفْثنو زِهلَمو زِهمهجيمِ والر

و هلحبائو كْرِهمو هباعاَتو ابِهزاَحو هكرشو هتنتفو ورِهغُرو هاَمانِيو هعدخ
واَشياعه واَوليائه وشركائه وجميعِ مكائده، اَللّـهم صلِّ على محمد وآلِ 

قيامه، واستكْمالَ ما محمد، وارزقْنا قيامه وصيامه وبلُوغَ االَملِ فيه وفي 
يرضيك عني صبراً واْحتساباً وايماناً ويقيناً، ثُم تقَبلْ ذلك مني 
بِاالَضعاف الْكَثيرة، واالَجرِ الْعظيمِ يا رب الْعالَمين، اَللّـهم صلِّ على محمد 

مالْعو جقْني الْحزارد ومحآلِ مةَ ونابشاطَ واالةَ والنالْقُوو هادتاالجو ةَ والجدر
 عرضالتةَ وبهةَ والرغْبالرولَ وقْبالْم ريةَ والْخبق والْقُرلتوفيةَ ولبووالت

،كنلَ مجالْوو ،اللِّسان قدصو ،قَهادةَ الصيقَّةَ، والنالرو وعشجاءَ والْخالرو 
لَك، والتوكُّلَ علَيك، والثِّقَةَ بِك، والْورع عن محارِمك، مع صالحِ 
الْقَولِ، ومقْبولِ السعي، ومرفُوعِ الْعملِ، ومستجابِ الدعوة، وال تحلْ بيني 

مال هض ورال مض ورعب كذل نشيء م نيبال غَفْلَة وقْم وال سو ال غَمو 
والنِسيان، بلْ بِالتعاهد والتحفُّظ لَك وفيك، والرعاية لحقِّك، والْوفاءِ 
بعهدك ووعدك بِرحمتك يا اَرحم الراحمين، اَللّـهم صلّ على محمد وآلِ 

لي فيه اقْسِمد ومحم ني فيهطاَعو ،حينالالص كعبادل هقْسِملَ ما تاَفْض 
اَفْضلَ ما تعطي اَولياءَك الْمقَربين، من الرحمة والْمغفرة والتحننِ 

نقِ متالْعو ،عافاةالْمو ةيالْعافو ،ةمائالد ةرفغالْمفْوِ والْعو ةجاباالارِ، والن 
والْفَوزِ بِالْجنة، وخيرِ الدنيا واالْخرة، اَللّـهم صلّ على محمد وآلِ محمد، 
واجعلْ دعائي فيه الَيك واصالً، ورحمتك وخيرك الَى فيه نازِالً، وعملي 

كُوراً، وشم يي فيهعسوالً، وقْبم صيبي فيهكُونَ نى يتفُوراً، حغم بي فيهذَن
فيه االَكْثَر، وحظّي فيه االَوفَر، اَللّـهم صلّ على محمد وآلِ محمد، ووفِّقْني 
 ،كيائلاَو نم دها اَحلَيكُونَ عاَنْ ي بحلِ حال تلى اَفْضرِ عالْقَد لَةلَيل فيه

 لَك، ثُم اجعلْها لي خيراً من اَلْف شهر، وارزقْني فيها اَفْضلَ ما واَرضاها
 نم كقائتع نلْني فيها ماْجعبِها، و هتماَكْراها ويا هتلَّغب نمداً ماَح قْتزر



 

 

كترفغبِم كلْقداءِ خعسارِ، والن نم كوطُلَقائ ،منهج محيا اَر وانِكرِضو 
 رِنا هذَا الْجِدهقْنا في شزارد، ومحآلِ مد ومحلى ملّ عص ماَللّـه ،ميناحالر
واالجتهاد، والْقُوةَ والنشاطَ، وما تحب وترضى، اَللّـهم رب الْفَجرِ ولَيال عشر، 

ورب شهرِ رمضانَ، وما اَنزلْت فيه من الْقُرآن، ورب جبرئيلَ والشفْعِ والْوترِ، 
 راهيمبا ربو ،بينقَرالْم كَةالئميعِ الْمجرائيلَ وزعرافيلَ وسميكائيلَ واو

مرسلين، واسماعيلَ واسحـاق ويعقُوب، ورب موسى وعيسىوجميعِ النبِيين والْ
 اَلُكاَسو ،عينماَج هِملَيعو هلَيع كلَواتص ينبِيمِ الند خاتمحم ربو
 هآلو هلَيع تلَّيا صظيمِ لَمالْع قِّكبِحو ،كلَيع قِّهِمبِحو هِملَيع قِّكبِح

ظْرن لَيا تظَرنو ،عينماَج هِملَيعطَ وخال س ي رِضىنضى بِها عرةً تحيمةً ر
 فْترصتي، وراداتي ونِياُمتي وغْبرلي وؤس ميعني جتطَياَعداً، واَب هدعب لَيع
عني ما اَكْره واَحذَر واَخاف على نفْسي وما ال اَخاف، وعن اَهلي ومالي 

يذُرواني وخانا ولَيع بتو بينوبِنا فَـاوِنا تائذُن ننا مرفَر كلَيا متي، اَللّـه
مستغفرين، واغْفر لَنا متعوذين، واَعذْنا مستجيرين، واَجِرنا مستسلمين، وال 

طاَعو ،ليننا سائفِّعشو ،بينا راغنوآم ،بينذُلْنا راهخعاءِ تالد ميعس كننا ا
قَريب مجيب، اَللّـهم اَنت ربي واَنا عبدك واَحق من سأَلَ الْعبد ربه ولَم يسأَلِ 
 ةهى حاجتنيا مو ،لينائالس كْويش عضووداً، يا مجماً وكَر ثْلَكم بادالْع

 الْمستغيثين، ويا مجيب دعوة الْمضطَرين، ويا ملْجاَ الراغبين، ويا غياثَ
 فيا كاشو ،فينعضتسالْم بيا رو ،رِخينصتسالْم ريخيا صو ،الْهارِبين
كَربِ الْمكْروبين، ويا فارِج هم الْمهمومين، ويا كاشف الْكَربِ الْعظيمِ 

ويا اَهللاُ المكْنون من كُلِّ (ا رحمن يا رحيم يا اَرحم الراحمين يا اَهللاُ ي
صلّ على محمد وآلِ محمد، واغْفر لي ذُنوبي ) عينِ، الْمرتدي بِالْكبرِياءِ

فَض نقْني مزارفْسي، ولى نرافي عسامي ورجظُلْمي وساءَتي واوبي ويعو كل
 نم لَفلي كُلَّ ما س راغْفي ونع فاعو ،كركُها غَيلمال ي هنفَا كتمحرو
ذُنوبي، واعصمني فيـما بقي من عمري، واستر علَي وعلى والدي وولَدي 

ؤالْم نل مبيي بِسنكانَ م نمتي وزانلِ حاَهتي وقرابفي و ناتمؤالْمو نينم
الدنيا واالْخرة فَانَّ ذلك كُلَّه بِيدك واَنت واسع الْمغفرة، فَال تخيبني يا 



 

 

 جيبتستبي، و كلَ ذلفْعى تتري ححلى ندي اال يعائي ود درال تدي، ويس
 من فَضلك فَانك على كُلِّ شيء قَدير، لي جميع ما سأَلْتك، وتزيدني

ونحن الَيك راغبونَ، اَللّـهم لَك االَسماءُ الْحسنى، واالَمثالُ الْعلْيا، 
 تنْ كُنحيمِ امـنِ الرحمِ اهللا الربِس كمبِاس اَلُكاالالءُ، اَسرِياءُ وبالْكو

يلَة تنزلَ الْمالئكَة والروحِ فيها اَنْ تصلِّي على محمد قَضيت في هذه اللَّ
وآلِ محمد، واَنْ تجعلَ اسمي في السعداءِ، وروحي مع الشهداءِ، واحساني في 

قَلْبي، و بِه رباشقيناً تلي ي بهاَنْ تةً وفُورغساءَتي ماو ،ينلِّيع هوبشايماناً ال ي
شك، ورِضى بِما قَسمت لي، وآتني في الدنيا حسنةً وفى حسنةً وقنى 
عذاب النارِ، وانْ لَم تكُن قَضيت في هذه اللَّيلَة تنزلَ الْملـائكَة والروحِ 

قْني فيها ذزارو ،كلى ذلني ارفيها فَاَخ كتطاعو ككْرشو ككْر
 محيا اَر كلَواتلِ صدبِاَفْضمحآلِ مد ومحلى ملِّ عوص كتبادع نسحو
الراحمين يا اَحد يا صمد، يا رب محمد، اغْضبِ الْيوم لُمحمد والَبرارِ 

داً، ودب مداءَهلْ اَعواقْت هترتضِ عرِ االَرلى ظَهع عدال تداً، ودع هِمصاَح
 تاَن ينبِيليفَةَ النيا خ ةبحالص نسداً، يا حاَب ملَه رفغال تداً، واَح مهنم
 رغَي مائالديءٌ، وش كثْلكَم سالَّذي لَي ديعديءُ الْبالْب ميناحالر محاَر

، والْحي الَّذي ال يموت، اَنت كُلَّ يوم في شأن، اَنت خليفَةَ، محمد، الْغافلِ
وناصر محمد، ومفَضلُ محمد، اَساَلُك اَنْ تنصر وصي محمد، وخليفَةَ 

لَيع كلَواتد صمحياءِمصأَو نم طسبِالْق مالْقائد، ومحم فطعا ،هِملَيعو ه
علَيهِم نصرك يا ال الـه إالّ اَنت، بِحق ال الـه إالّ اَنت، صلِّ على محمد وآلِ 
محمد، واجعلْني معهم في الدنيا واالخرة، واجعلْ عاقبةَ اَمري الى 

راحمين، وكَذلك نسبت نفْسك يا سيدي غُفْرانِك ورحمتك يا اَرحم ال
بِاللَّطيف، بلى انك لَطيف، فَصلِّ على محمد وآلِ محمد والْطُف بي لما 
تشاءُ، اَللّـهم صلِّ على محمد وآلِ محمد، وارزقْنِى الْحج والْعمرةَ في عامنا 

اَستغفر ) ثُم تقُول ثالثاً( علَي بِجميعِ حوائجي لالْخرة والدنيا هذا، وتطَولْ
اهللاَ ربي واَتوب الَيه انَّ ربي قَريب مجيب، اَستغفر اهللاَ ربي واَتوب الَيه انَّ 

 وباَتي وباهللاَ ر رفغتاَس ،وددو حيمي ربلي ر راغْف مكانَ غَفّاراً اَللّـه هنا هلَيا



 

 

انك اَرحم الراحمين، رب اني عملْت سوءاً وظَلَمت نفْسي فَاغْفر لي انه ال 
لْحليم يغفر الذُّنوب إالّ اَنت، اَستغفر اهللاَ الَّذي ال الـه إالّ هو الْحي، الْقَيوم ا

الْعظيم الْكَريم، الْغفّار للذَّنبِ الْعظيمِ واَتوب الَيه، اَستغفر اهللاَ انَّ اهللاَ 
اَللّـهم إني اَسألُك اَنْ تصلِّي على محمد وآلِ :) ثُم تقولُ (كانَ غَفُوراً رحيماً 

در من االَمرِ الْعظيمِ الَْمحتومِ في لَيلَة محمد، واَنْ تجعلَ فيـما تقْضي وتقَ
 كتياجِ بجح نني مبكْتلُ، اَنْ تدبال يو درالْقَضاءِ الَّذي ال ي نرِ مالْقَد
الْحرامِ، الْمبرورِ حجهم، الْمشكُورِ سعيهم، الْمغفُورِ ذُنوبهم، الْمكَفَّرِ 

هنع عسوتري ومطيلَ عاَنْ، ت رقَدتقْضي ولَ فيـما تعجاَنْ تو ،مهئاتيس م
 نلْ لي معاج ماَللّـه ،الْعالَمين بر ني، آمينيدتي وي اَمانني عدؤتقي، ورِز

مو سِبتثُ اَحيح نقْني مزارجاً، ورخمجاً وري فَراَم ،سِبتثُ ال اَحيح ن
واحرسني من حيثُ اَحترِس، ومن حيثُ ال اَحترِس وصلِّ على محمد وآلِ 

 .محمد وسلِّم كَثيراً 
 

 وقال أيضاً تسبح كلّ يوم من شهر رمضان الى آخره بهذه :الثّاني 
 :رة تسبيحات التسبيحات وهي عشرة أجزاء كلّ جزء يحتوي على عش

 
سبحـانَ اهللاِ بارِئِ النسمِ، سبحـانَ اهللاِ المصورِ، سبحـانَ اهللاِ خالقِ ) 1(

 بقِ الْححـانَ اهللاِ فالبورِ، سالنو لِ الظُّلُماتحـانَ اهللاِ جاعبواجِ كُلِّها، ساالَز
نَ اهللاِ خالقِ ما يرى، وما ال يرى والنوى، سبحـانَ اهللاِ خالقِ كُلِّ شيء، سبحـا

سبحـانَ اهللاِ مداد كَلماته، سبحـانَ اهللاِ رب الْعالَمين، سبحـانَ اهللاِ السميعِ 
 ،ضينعِ اَربس تحما ت هشرقِ عفَو نم عمسي ،هنم عميءٌ اَسش سالَّذي لَي

بر والْبحرِ، ويسمع االَنين والشكْوى ويسمع السر ويسمع ما في ظُلُمات الْ
) ويعلَم خائنةَ االَعينِ وما تخفي الصدورِ(واَخفى، ويسمع وساوِس الصدورِ 

 توص هعمس مصال يحـانَ اهللاِ الُ) 2(وبمِ، سسحـانَ اهللاِ بارِئِ النبرِ، سومص
سبحـانَ اهللاِ خالقِ االَزواجِ كُلِّها، سبحـانَ اهللاِ جاعلِ الظُّلُمات والنورِ، 
سبحـانَ اهللاِ فالقِ الْحب والنوى، سبحـانَ اهللاِ خالقِ كُلِّ شيء، سبحـانَ اهللاِ 

هماتكَل دادحـانَ اهللاِ مبرى، سما ال يرى وقِ ما يخال بحـانَ اهللاِ ربس ،

 
 
 
 



 

 

الْعالَمين، سبحـانَ اهللاِ الْبصيرِ الَّذي لَيس شيءٌ اَبصر منه، يبصر من فَوقِ 
 رِكُهدر، ال تحالْبو رالْب ما في ظُلُمات رصبيو ،ضينعِ اَربس تحما ت هشرع

و صاراالَب رِكدي وهو صارةُ، االبالظُّلْم هرصى بشغال ت ،بيرالْخ اللَّطيف وه
وال يستتر منه بِسِتر، وال يواري منه جِدار، وال يغيب عنه بر وال بحر، وال 
يكُن منه جبلٌ ما في اَصله، وال قَلْب ما فيه، وال جنب ما في قَلْبِه، وال 

فى يخال يو ،رِهغصل غيرص هنفي مختسال يو ،ال كَبيرو غيرص هنم رتتس
علَيه شيءٌ في االَرضِ وال في السماءِ، هو الَّذي يصوركُم في االَرحامِ 

 كيمالْح زيزالْع وإالّ ه لـهشاءُ، ال اي فحـانَ اهللاِ با) 3(كَيبمِ، سسرِئِ الن
سبحـانَ اهللاِ الُمصورِ، سبحـانَ اهللاِ خالقِ االَزواجِ كُلِّها، سبحـانَ اهللاِ جاعلِ 
الظُّلُمات والنورِ، سبحـانَ اهللاِ فالقِ الْحب والنوى، سبحـانَ اهللاِ خالقِ كُلِّ 

ى سبحـانَ اهللاِ مداد كَلماته، شيء، سبحـانَ اهللاِ خالقِ ما يرى، وما ال ير
 حبسيالثِّقالَ، و حابئُ السشنحـانَ اهللاِ الَّذي يبس ،الْعالَمين بحـانَ اهللاِ ربس
 نبِها م صيبفَي قواعلُ الصسريو ،هيفَتخ نكَةُ مالئالْمو ،هدمبِح دعالر

لُ الرسريشاءُ، وماءِ يالس نلُ الْماءَ مزنيو ،هتمحي ردي نيراً بشب ياح
بِكَلمته وينبِت النبات بِقُدرته، ويسقُطُ الْورق بِعلْمه، سبحـانَ اهللاِ الَّذي ال 

غال اَصماءِ، وي السال فضِ وي االَرة فثْقالُ ذَرم هنع بزعال يو كذل نم ر
سبحـانَ اهللاِ بارِئِ النسمِ، سبحـانَ اهللاِ ) 4(اَكْبر إالّ في كتاب مبين 

 لِ الظُّلُماتحـانَ اهللاِ جاعبواجِ كُلِّها، سقِ االَزحـانَ اهللاِ خالبرِ، سوالُمص
نَ اهللاِ خالقِ كُلِّ شيء، والنورِ، سبحـانَ اهللاِ فالقِ الْحب والنوى، سبحـا

سبحـانَ اهللاِ خالقِ ما يرى، وما ال يرى سبحـانَ اهللاِ مداد كَلماته، سبحـانَ 
 ضغيما تثى ولُ كُلُّ اُنمحما ت لَمعحـانَ اهللاِ الَّذي يبس ،الْعالَمين باهللاِ ر

نء عيكُلُّ شو دادزما تو حاماالَر رالْكَبي ةهادالشبِ ويالْغ مقْدار، عالبِم هد
الْمتعالِ، سواءٌ منكُم من اَسر الْقَولَ ومن جهر بِه، ومن هو مستخف بِاللَّيلِ 

م هفَظُونحي هلْفخ نمو هيدنِ ييب نم قِّباتعم هارِ، لَهبِالن سارِبرِ اهللاِ، واَم ن
 ضاالَر قُصنما ت لَمعيتى، وويِى الْمحيياءَ، واالَح ميتحانَ اهللاِ الَّذي يبس

 ىمسل ملى اَجشاءُ احامِ ما يي االَرف رقيو ،مهنحـانَ اهللاِ بارِئِ ) 5(مبس



 

 

 خالقِ االَزواجِ كُلِّها، سبحـانَ اهللاِ النسمِ، سبحـانَ اهللاِ الُمصورِ، سبحـانَ اهللاِ
جاعلِ الظُّلُمات والنورِ، سبحـانَ اهللاِ فالقِ الْحب والنوى، سبحـانَ اهللاِ خالقِ 
 دادحـانَ اهللاِ مبرى، سما ال يرى وقِ ما يحـانَ اهللاِ خالبيء، سكُلِّ ش

بحـانَ اهللاِ ربس ،هماتى كَلتؤت لْكالْم كحـانَ اهللاِ مالبس ،الْعالَمين 
الْملْك من تشاءُ، وتنزِع الْملْك ممن تشاءُ، وتعز من تشاءُ، وتذلُّ من تشاءُ، 
 جولتهارِ، وي النلَ فاللَّي جولت ،يء قَديرلى كُلِّ شع كنا ريالْخ كدبِي
 نم قزرتو ،يالْح نم تيالْم رِجختو ،تيالْم نم ىالْح رِجخلِ، تي اللَّيف هارالن

سبحـانَ اهللاِ بارِئِ النسمِ، سبحـانَ اهللاِ الُمصورِ، ) 6(تشاءُ بِغيرِ حسابِ 
اهللاِ جاعلِ الظُّلُمات والنورِ، سبحـانَ اهللاِ خالقِ االَزواجِ كُلِّها، سبحـانَ 

سبحـانَ اهللاِ فالقِ الْحب والنوى، سبحـانَ اهللاِ خالقِ كُلِّ شيء، سبحـانَ اهللاِ 
 بحـانَ اهللاِ ربس ،هماتكَل دادحـانَ اهللاِ مبرى، سما ال يرى وقِ ما يخال

نحـانَ اهللاِ الَّذي عبس ،ي الْعالَمينما ف لَمعيو وها إالّ هلَمعبِ ال ييالْغ حفاتم هد
الْبر والْبحرِ، وما تسقُطُ من ورقَة إالَّ يعلَمها، وال حبة في ظُلُمات االَرضِ وال 

 سبحـانَ اهللاِ بارِئِ النسمِ، سبحـانَ) 7(رطْب وال يابِس إالّ في كتاب مبين 
 لِ الظُّلُماتحـانَ اهللاِ جاعبواجِ كُلِّها، سقِ االَزحـانَ اهللاِ خالبرِ، سواهللاِ الُمص
والنورِ، سبحـانَ اهللاِ فالقِ الْحب والنوى، سبحـانَ اهللاِ خالقِ كُلِّ شيء، 

 دادحـانَ اهللاِ مبرى، سما ال يرى وقِ ما يحـانَ اهللاِ خالبحـانَ سبس ،هماتكَل
اهللاِ رب الْعالَمين، سبحـانَ اهللاِ الَّذي ال يحصي مدحته الْقائلُونَ، وال يجزي 
 هحانباهللاُ سقُولُ، وما ن قفَوكَما قالَ و وهونَ، وونَ الْعابِدراكالش هبِـآالئ

حيطونَ بِشال يو فْسِهلى نكَما اَثْنى ع هيسكُر عسالّا بِما شاءَوا هلْمع نئ م
 ظيمالْع يلالْع وهما وفْظُهح هدؤال يو ضاالَرو ماواتحـانَ اهللاِ ) 8(السبس

بارِئِ النسمِ، سبحـانَ اهللاِ الُمصورِ، سبحـانَ اهللاِ خالقِ االَزواجِ كُلِّها، سبحـانَ 
حـانَ اهللاِ اهللاِ جاعبوى، سالنو بقِ الْححـانَ اهللاِ فالبورِ، سالنو لِ الظُّلُمات

 دادحـانَ اهللاِ مبرى، سما ال يرى وقِ ما يحـانَ اهللاِ خالبيء، سقِ كُلِّ شخال
يلج فى كَلماته، سبحـانَ اهللاِ رب الْعالَمين، سبحـانَ اهللاِ الَّذي يعلَم ما 

 جلما ي لُهغشال يفيها، و جرعما يماءِ والس نزِلُ منما يها ونم جرخما يضِ واالَر

 
 
 
 



 

 

فى االَرضِ ومايخرج منها عما ينزِلُ من السماءِ وما يعرج فيها، وال يشغلُه ما 
 جرعما يماءِ والس نزِلُ منال يها، ونم جرخما يضِ وى االَرف جلا يمفيها ع

يشغلُه علْم شىء عن علْمِ شىء وال يشغلُه خلْق شىء عن خلْقِ شيء، وال 
 هثْلكَم سءٌ لَييش لُهدعال يءٌ ويش ساويهال يء ويش فْظح نء، عيفْظُ شح

ءٌ ويش صيرالْب ميعالس وحـانَ اهللاِ ) 9(هبمِ، سسحـانَ اهللاِ بارِئِ النبس
 لِ الظُّلُماتحـانَ اهللاِ جاعبواجِ كُلِّها، سقِ االَزحـانَ اهللاِ خالبرِ، سوالُمص

قِ كُلِّ شحـانَ اهللاِ خالبوى، سالنو بقِ الْححـانَ اهللاِ فالبورِ، سالنيء، و
سبحـانَ اهللاِ خالقِ ما يرى وما ال يرى، سبحـانَ اهللاِ مداد كَلماته، سبحـانَ 
 كَةالئلِ الْمضِ، جاعاالَرو ماواترِ السحـانَ اهللاِ فاطبس ،الْعالَمين باهللاِ ر

قِ ما يشاءُ انَّ اهللاَ على رسالً اُولي اَجنِحة، مثْنى وثُالثَ ورباع، يزيد فى الْخلْ
 سِكمما يلَها، و سِكمة فَال ممحر ناسِ ملنحِ اهللاُ لفْتما ي ،ء قَديريكُلِّ ش

 كيمالْح زيزالْع وهو هدعب نم لَ لَهسرمِ، ) 10(فَال مسحـانَ اهللاِ بارِىءِ النبس
برِ، سوحـانَ اهللاِ الُمصبلِ سحـانَ اهللاِ جاعبواجِ كُلِّها، سقِ االَزحـانَ اهللاِ خال

الظُّلُمات والنورِ، سبحـانَ اهللاِ فالقِ الْحب والنوى، سبحـانَ اهللاِ خالقِ كُلِّ 
 ،هماتكَل دادحـانَ اهللاِ مبرى، سما ال يرى وقِ ما يحـانَ اهللاِ خالبيء، سش

هللاِ رب الْعالَمين، سبحـانَ اهللاِ الَّذي يعلَم ما فى السماوات وما فى سبحـانَ ا
 والّا هة اسمال خو ،مهرابِع وى ثَالثَة إالّ هوجن نكُونُ مضِ، ما ياالَر

ثُم سادسهم، وال اَدنى من ذلك وال اَكْثَر إالّ هو معهم اَينما كانوا، 
 ليمء عينَّ اهللاَ بِكُلِّ شا ةيامالْق مولُوا يمبِما ع مئُهبني. 

 
 :تصلّي في كلّ يوم من رمضان على النبي تقول :  وقاال أيضاً:الثّالث 

 
لَيلُّوا عوا صنآم ا الَّذينهيا اَي بِيلَى النلُّونَ عصةُ يكَتالئمنَّ اهللاَ ووا الِّمسو ه

تسليما، لَبيك يا رب وسعديك وسبحانك، اَللّـهم صلّ على محمد وآلِ 
 راهيمبلى اع كْتبارو تلَّيد، كَما صمحآلِ مد ومحلى مع بارِكد، ومحم

حار ماَللّـه ،جيدم ميدح كنا راهيمبآلِ او تمحد كَما رمحآلِ مداً ومحم م
ابراهيم وآلَ ابراهيم انك حميد مجيد، اَللّـهم سلِّم على محمد وآلِ محمد 

 
 



 

 

كَما سلَّمت على نوح فى الْعالَمين، اَللّـهم امنن على محمد وآلِ محمد كَما 
ى وهارونَ، اَللّـهم صلّ على محمد وآلِ محمد كَما شرفْتنا بِه مننت على موس

اَللّهم صلّ على محمد وآلِ محمد كَما هديتنا بِه، اَللّـهم صلّ على محمد 
لُونَ واالَو بِه بِطُهغوداً يمحقاماً مم ثْهعابد ومحآلِ مد ومحلى مونَ، عراالخ

وآله السالم كُلَّما طَلَعت شمس اَو غَربت، على محمد وآله السالم كُلَّما 
طَرفَت عين اَو برقَت، على محمد وآله السالم كُلَّما ذُكر السالم، على 

بكُلَّما س المالس هآلد ومحم هآلد ومحلى مع المالس ،هسقَد اَو لَكاهللاَ م ح
 هآلد ومحلى مع المالسو ،رِينى االخف هآلد ومحلى مع الموالس ،لينى االَوف

، ورب الْحلِّ في الدنيا واالخرة، اَللّـهم رب الْبلَد الْحرامِ ورب الركْنِ والْمقامِ
والْحرامِ، اَبلغْ محمداً نبيك عنا السالم، اَللّـهم اَعط محمداً من الْبهاءِ 
 فرالشقامِ والْمو زِلَةنالْمو سيلَةالْوو طَةبالْغو ةالْكَرامورِ ورالسو ةرضالنو

اعة عندك يوم الْقيامة اَفْضلَ ما تعطي اَحداً من خلْقك، والرفْعة والشف
واَعط محمداً فَوق ما تعطي الْخالئق من الْخيرِ اَضعافاً كَثيرةً ال يحصيها 

 واَنمى غَيرك، اَللّـهم صلِّ على محمد وآلِ محمد اَطْيب واَطْهر وأزكى
واَفْضلَ ما صلَّيت على اَحد من االَولين واالخرين، وعلى اَحد من خلْقك يا 
 نم عادو وااله نوالِ مو نينمؤاَميرِ الْم ليلى علِّ عص ماَللّـه ،ميناحالر محاَر

في د رِكش نلى مع ذابالْع فضاعو عاداه تةَ بِنملى فاطلِّ عص ماَللّـه ،هم
نبيك محمد علَيه وآله السالم والْعن من آذى نبِيك فيهاووال من واالها 
وعاد من عاداها وضا عف العذاب على من ظَلَمها واَلعن من اذى نبيك فيها 

سلَى الْحلِّ عص ممااَللّـهوااله نوالِ مو ،مينلسىِ الْممامنِ ايسالْحنِ و  نم عادو
 يللى علِّ عص مهِما، اَللّـهمائفي د رِكش نلى مع ذابالْع فضاعما، وعاداه

الْع فضاعو عاداه نم عادو وااله نوالِ مو مينلسمامِ الْمنِ ايسنِ الْحب ذاب
 وااله نوالِ مو مينلسمامِ الْما يلد بنِ عمحلى ملِّ عص ماَللّـه ،هظَلَم نلى مع
وعاد من عاداه وضاعف الْعذاب على من ظَلَمه، اَللّـهم صلِّ على جعفَرِ بنِ 

و وااله نوالِ مو مينلسمامِ الْمد امحم نلى مع ذابالْع فضاعو عاداه نم عاد
 عادو وااله نوالِ مو مينلسمامِ الْمفَر اعنِ جى بوسلى ملِّ عص ماَللّـه ،هظَلَم



 

 

من عاداه وضاعف الْعذاب على من شرِك في دمه، اَللّـهم صلِّ على علي بنِ 
مسلمين ووالِ من وااله وعاد من عاداه وضاعف الْعذاب على من موسى امامِ الْ

 وااله نوالِ مو مينلسمامِ الْما يلنِ عد بمحلى ملِّ عص ماَللّـه ،همفي د رِكش
 على علي بنِ وعاد من عاداه وضاعف الْعذاب على من ظَلَمه، اَللّـهم صلِّ

 نلى مع ذابالْع فضاعو عاداه نم عادو وااله نوالِ مو مينلسمامِ الْمد امحم
 نم عادو وااله نوالِ مو مينلسمامِ الْما يلنِ عنِ بسلَى الْحلِّ عص ماَللّـه ،هظَلَم

لى مع ذابالْع فضاعو مامِ عاداها هدعب نم لَفلَى الْخلِّ عص ماَللّـه ،هظَلَم ن
الْمسلمين ووالِ من وااله وعاد من عاداه وعجلْ فَرجه، اَللّـهم صلِّ علَى 

كبِين تةَ بِنقَيلَى رلِّ عص ماَللّـه ،كبِيي ننبرِ االطّاهمِ والْقاس نم نالْعو 
آذى نبِيك فيها، اَللّـهم صلِّ علَى اُم كُلْثُوم بِنت نبِيك والْعن من آذى 
نبِيك فيها، اَللّـهم صلِّ علَى ذُرية نبِيك، اَللّـهم اخلُف نبِيك في اَهلِ 

الَرضِ، اَللّـهم اجعلْنا من عددهم ومددهم بيته، اَللّـهم مكِّن لَهم فى ا
 مرِهوِتو هِملحبِذ اطْلُب ماَللّـه ،ةيالنالْعو رى السف قلَى الْحع مصارِهاَنو

اغ ودمائهِم وكُف عنا وعنهم وعن كُلِّ مؤمن ومؤمنة بأس كُلِّ باغ وط
 .وكُلِّ دابة اَنت آخذٌ بِناصيتها انك اَشد بأساً واَشد تنكيالً

 
يا عدتي في كُربتي، ويا صاحبي في : وقال السيد ابن طاووس وتقول 

شدتي، ويا وليي في نِعمتي، ويا غايتي في رغْبتي، اَنت الساتر عورتي، 
مؤالْمو ميناحالر محطيئَتي يا اَرلي خ رتي، فَاغْفثْرقيلُ عالْمتي، وعور ن

اَللّـهم اني اَدعوك لهم ال يفَرجه غَيرك، ولرحمة ال تنالُ إالّ : وتقول 
 ،لَغُ إالّ بِكبة ال تغْبرلو ،تإالّ اَن فُهكْشب ال يكَرلو ،ة ال بِكحاجلو

 كأَلَتسم نم لي بِه تنما اَذ أنِكش نفَكَما كانَ م ماَللّـه ،تقْضيها إالّ اَني
ورحمتني بِه من ذكْرِك، فَلْيكُن من شأنِك سيدي االجابةُ لي فيـما 

ه مما فَزِعت الَيك فيه، دعوتك، وعوائد االفْضالِ فيـما رجوتك، والنجا
فَانْ لَم اَكُن اَهالً اَنْ اَبلُغَ رحمتك فَانَّ رحمتك اَهلٌ اَنْ تبلُغني وتسعني، 
وانْ لَم اَكُن لالِْجابة اَهالً فَاَنت اَهلُ الْفَضلِ، ورحمتك وسعت كُلَّ شيء، 



 

 

ني رعسفَلْت لِّيصالْكَريمِ اَنْ ت هِكجبِو اَلُكاَس لـهي يا كَريميا ا ،كتمح
على محمد واَهلِ بيته، واَنْ تفَرج همي، وتكْشف كَربي وغَمي، وترحمني 

 جيبم عاءِ قَريبالد ميعس كنا كلفَض نقَني مزرتو ،كتمحبِر. 
 

 :قل في كلّ يوم :  وقال الشيخ والسيد أيضاً :الرابع 
 

اَللّـهم  اني اَساَلُك من فَضلك بِاَفْضله وكُلُّ فَضلك فاضلٌ، اَللّـهم  اني 
قكُلُّ رِزو همبِاَع كقرِز نم اَلُكي اَسنا مكُلِّه، اَللّـه كلبِفَض اَلُكاَس ك

 كطائع نم اَلُكي اَسنا  ماَللّـه ،كُلِّه كقبِرِز اَلُكي اَسنا  ماَللّـه ،عام
  مكُلِّه، اَللّـه كطائبِع اَلُكي اَسنا منيءٌ، اَللّـهه طائككُلُّ عو هئنبِأَه

كُلُّ خو هلجبِاَع رِكيخ نم اَلُكي اَسنا اَلُكي اَسنا معاجِلٌ، اَللّـه رِكي
 سانِكحكُلُّ او نِهسبِاَح سانِكحا نم اَلُكي اَسنا ماَللّـه  كُلِّه رِكيبِخ
حسن، اَللّـهم اني اَساَلُك بِاحسانِك كُلِّه، اَللّـهم  اني اَساَلُك بِما تجيبني 

ساَلُك فَاَجِبني يا اَهللاُ، وصلِّ على محمد وآلِ محمد عبدك بِه حين اَ
 جيبِكنو كلْقونَ خد كجِينو اَمينِكطَفى، وصالْم كولرسضى، وترالْم
 كتريخو كولسلى رلِّ عصو ،بيبِكحقِ، ودبِالص كبِينو ،كبادع نم

لْعالَمين، الْبشيرِ الَّنذيرِ السراجِ الْمنيرِ، وعلى اَهلِ بيته االَبرارِ من ا
 نع مهتبجحو ،فْسِكنل مهتلَصختاس الَّذين ككَتالئلى معو ،رينالطّاه

لى رعقِ، ودبِالص كننبِئُونَ عي الَّذين كبِيائلى اَنعو ،كلْقخ كلس
الَّذين خصصتهم بِوحيِك، وفَضلْتهم علَى الْعالَمين بِرِساالتك، وعلى 
 دينتهالْم ةماالَئ ،كتمحفي ر مهلْتخاَد الَّذين حينالالص كبادع

واسرافيلَ الراشدين، واَوليائك الْمطَهرين، وعلى جبرئيلَ وميكائيلَ 
وملَك الْموت، وعلى رِضوانَ خازِن الْجِنان، وعلى مالك خازِن النارِ، وروحِ 
الْقُدسِ والروحِ االَمينِ، وحملَة عرشك الْمقَربين، وعلى الْملَكَينِ 

 لِّيصاَنْ ي بحالَّتي ت الةبِالص لَينِ عظَيلُ الْحافاَهو ماواتلُ الساَه هِملَيبِها ع
االَرضين صالةً طَيبةً كَثيرةً مباركَةً زاكيةً ناميةً ظاهرةً باطنةً شريفَةً 
فاظلَةً، تبين بِها فَضلَهم علَى االَولين واالخرِين، اَللّـهم  اعط محمداً 

 
 



 

 

رالشسيلَةَ والْو  ماَللّـه ،هتاُم ناً عبِين تيزما ج ريخ زِهالْفَضيلَةَ واجو ف
واَعط محمداً صلَّى اهللاُ علَيه وآله مع كُلِّ زلْفَة زلْفَةً، ومع كُلِّ وسيلَة 

عفَاً ترف شركُلِّ ش عمكُلِّ فَضيلَة فَضيلَةً، و عمسيلَةً، وو طأع مطي اَللّـه
 ،رِينواالخ ليناالَو نداً ماَح تطَيلَ ما اَعاَفْض ةيامالْق موي آلَهداً ومحم
اَللّـهم  واجعلْ محمداً صلَّى اهللاُ علَيه وآله اَدنى الْمرسلين منك مجلساً، 

نع ةنى الْجف مهحأفْسلَ واَو لْهعاْجسيلَةً، وو كلَيا مهباَقْرزِالً، ونم كد
شافع، واَولَ مشفَّع، واَولَ قائل، واَنجح سائل، وابعثْه الْمقام الَْمحمود الَّذي 

نْ تصلِّي على يغبِطُه بِه االَولُونَ واالخرونَ يا اَرحم الراحمين، واَساَلُك اَ
محمد وآلِ محمد واَنْ تسمع صوتي وتجيب دعوتي، وتجاوز عن خطيئَتي، 
وتصفَح عن ظُلْمي، وتنجِح طَلبتي، وتقْضي حاجتي، وتنجِز لي ما وعدتني، 

نع فُوعتوبي، وذُن رفغتتي، وثْرقيلَ عتي، ونع رِضعالتو لَيقْبِلَ عتمي، ورج 
 هبقِ اَطْيزالر نقَني مرزتني، ويلتبال تني ويعافتني وذِّبعال تني ومحرتو
واَوسعه وال تحرِمني يا رب واقْضِ عني ديني، وضع عني وِزري، وال تحملْني 

ةَ لي بِه، ياموالي اَدخلْني في كُلِّ خير اَدخلْت فيه محمداً وآلَ ما ال طاقَ
 كلَواتد، صمحآلَ مداً ومحم هنم تجروء اَخكُلِّ س نني مرِجاَخد، ومحم

ربةُ اهللاِ ومحرو هِملَيعو هلَيع المالسو ،هِملَيعو هلَيع هكات. 
 

اَللّـهم  اني اَدعوك كَما اَمرتني فَاستجِب لي كَما وعدتني : ثم قل ثالثاً 
اَللّـهم  اني اَساَلُك قَليالً من كَثير مع حاجة بي الَيه عظيمة، ) ثم قل(

س كلَيع وهو ،دي كَثيرنع وهو ،قَديم هنع ناكغو لَيع ننفَام ،سيرلٌ يه
 الْعالَمين بر آمين ،ريء قَديلى كُلِّ شع كنا بِه. 

 
أن يدعو بهذا الدعاء اَللّـهم اني اَدعوك كَما اَمرتني فَاستجِب  :الخامس 

لي كَما وعدتني وقد تركناه لطوله فليطلب من كتاب االقبال أو من زاد 
 .عاد الم

 

 
 



 

 

 روى المفيد في المقنعة عن الثّقة الجليل علي بن مهزيار عن :السادس 
انه يستحب أن تكثر في شهر رمضان ) عليه السالم(االمام محمد التقي 

 :في ليله ونهاره من أوله الى آخره 
 

يقى وبي يء، ثُمكُلَّ ش لَقخ يء، ثُملَ كُلِّ شفْنى كُلُّ يا ذَا الَّذي كانَ قَب
شيء، يا ذَا الَّذي لَيس كَمثْله شيءٌ، ويا ذَا الَّذي لَيس في السماوات الْعلى، 
 هرغَي دبعي لـها نهنيال بو ،نهتحال تو نال فَوقَهفْلى، والس ضينى االَرال فو

صائحلى اقْوى عداً ال يمح دمالْح آلِ لَكد ومحلى ملِّ عفَص ،تإالّ اَن ه
 تها إالّ اَنصائحلى اقْوى عالةً ال يد  صمحم. 

 
 روى الكفعمي في البلد االمين وفي المصباح عن كتاب اختيار :السابع 

السيد ابن باقي انّ من قرأ هذا الدعاء في كلّ يوم من رمضان غفر اهللا له 
للّـهم رب شهرِ رمضانَ الَّذي اَنزلْت فيه الْقُرآنَ، وافْترضت ذنوب أربعين سنة اَ

على عبادك فيه الصيام، ارزقْني حج بيتك الْحرامِ في هذَا الْعامِ وفي 
جاللِ كُلِّ عام، واغْفر لي الذُّنوب الْعظام فَانه ال يغفرها غَيرك يا ذَا الْ

 .واالِْكْرامِ 
 

 أن يذكر اهللا تعالى في كلّ يوم مائة مرة بهذه االذكار التي :الثّامن 
أوردها المحدث الفيض في كتاب خالصة االذكار سبحانَ الضار النافعِ، 
هحانبس ،هدمبِحو هحانبلى، ساالع يلحانَ الْعبس ،قحانَ الْقاضي بالْحبس 

 .وتعالى 
 

انّ من سنن شهر رمضان الصالة على النبي : قال المفيد في المقنعة: التاسع 
  في كلّ يوم مائة مرة، واالفضل أن يزيد عليها ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(
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عليهما (عن الصادق والكاظم ) رحمه اهللا(روى السيد ابن طاووس 
 :تقول في شهر رمضان من أوله الى آخره بعد كلّ فريضة: قاال ) المالس

 
اَللّـهم ارزقْني حج بيتك الْحرامِ في عامي هذا وفي كُلِّ عام ما اَبقَيتني 
 فالْمواق لْكت نني ملخال تق، ورِز ةعسة، ويعافو كنر مسفي ي

اهد الشريفَة، وزِيارة قَبرِ نبِيك صلَواتك علَيه وآله، الْكَريمة، والْمش
وفي جميعِ حوائجِ الدنيا واالْخرة فَكُن لي، اَللّـهم اني اَساَلُك فيـما تقْضي 

ال يرد وال يبدلُ، وتقَدر من االَمرِ الَْمحتومِ في لَيلَة الْقَدرِ، من الْقَضاءِ الَّذي 
 ،مهيعكُورِ سشالْم ،مهجورِ حربرامِ، الْمالْح كتياجِ بجح نني مبكْتاَنْ ت
الْمغفُورِ ذُنوبهم، الْمكَفَّرِ عنهم سيئاتهم، واجعلْ فيـما تقْضي وتقَدر، اَنْ 

ع عسوتري، ومطيلَ عت بر ني آمينيدتي وي اَماننى عؤدتقي، ورِز لَي
 . الْعالَمين

 
 : وتدعو عقيب كلّ فريضة فتقول 

 
 هثْلكَم سالَّذي لَي ظيمالْع بالر تاَن ،حيميا ر يا غَفُور ،ظيميا ع  يليا ع

مته وكَرمته، وشرفْته وفَضلْته شيءٌ وهو السميع الْبصير، وهذا شهر عظَّ
علَى الشهورِ، وهو الشهر الَّذي فَرضت صيامه علَي، وهو شهر رمضانَ، الَّذي 
 فيه لْتعجقانَ، والْفُردى والْه ننات ميباسِ ولنل دىآنَ، هالْقُر فيه لْتزاَن

 الْقَدرِ، وجعلْتها خيراً من اَلْف شهر، فَيا ذَا الْمن وال يمن علَيك، من لَيلَةَ
 كتمحةَ بِرنلْنِى الْجخاَدو ،هلَيع نمت نارِ فيمالن نتي مقَبر بِفَكاك لَيع

 ميناحالر محيا اَر. 
 



 

 

ي البلد االمين كما روى الشيخ الشهيد في وروى الكفعمي في المصباح وف
من دعا بهذا : انه قال ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(مجموعته عن النبي 

 :الدعاء في رمضان بعد كلّ فريضة غفر اهللا له ذنوبه الى يوم القيامة 
 

فَقير، اَللّـهم اَشبِع كُلَّ اَللّـهم اَدخلْ على اَهلِ الْقُبورِ السرور اَللّـهم اَغْنِ كُلَّ 
 جفَر مدين، اَللّـهكُلِّ م نياقْضِ د ميان، اَللّـهركُلَّ ع اكْس مع، اَللّـهجائ
 مكُلَّ اَسير، اَللّـه فُك مكُلَّ غَريب، اَللّـه در موب، اَللّـهكْركُلِّ م نع

اُم ند مكُلَّ فاس حلاَص دس مريض، اللّهكُلَّ م فاش ماَللّـه ،مينلسورِ الْم
 نيا الدناقْضِ ع ماَللّـه ،كنِ حالسنا بِحوءَ حالر سغَي ماَللّـه ،ناكنا بِغفَقْر

 يء قَديرلى كُلِّ شع كنالْفَقْرِ، ا ناَغْنِنا مو. 
 

عليه (كان الصادق :  أبي بصير قال وروى الكليني في الكافي عن
 :يدعو بهذا الدعاء في شهر رمضان ) السالم

 
اَللّـهم اني بِك ومنك اَطْلُب حاجتي، ومن طَلَب حاجةً الي الناسِ فَاني ال 
 كلبِفَض اَساَلُكو ،لَك ريكال ش كدحو كنتي إالّ محاج اَطْلُب

ك اَنْ تصلِّي على محمد وأهلِ بيته، واَنْ تجعلَ لي في عامي هذ الى ورِضوانِ
بيتك الْحرامِ سبيالً حجةً مبرورةً متقبلَةً زاكيةً خالصةً، لَك تقَر بِها 

 اَحفَظَ فرجي، واَنْ عيني، وترفَع بِها درجتي، وترزقَني اَنْ اَغُض بصري، واَنْ
 ندي منع يءٌ آثَركُونَ شى اليتح ،كحارِمميعِ مج نبِها ع اَكُف
 ،هنع تيهنو تما كَرِهل كرالتو ،تببلِ بِما اَحمالْعو ،كتيشخو كتطاع

بِه تمعما اَنة وير ويسار عافسفي ي كلْ ذلعاجلَ وعجاَنْ ت اَساَلُكو ،لَيع 
وفاتي قَتالً في سبيلك، تحت راية نبِيك مع اَوليائك، واَساَلُك اَنْ تقْتلَ 
 نم ئْتش نم وانني بِهكْرِماَنْ ت اَلُكاَسو ،كولسداءَ راَعو داءَكبي اَع

ي بِكَرامهِنال تو ،كلْقولِ خسالر علْ لي معاج ماَللّـه ياءِكلاَو ند ماَح ة
 .سبيالً، حسبِي اهللاُ ما شاءَ اهللاُ 

 

 
 



 

 

هذا الدعاء يسمى دعاء الحج وقد رواه السيد في االقبال عن : أقول 
لليالي شهر رمضان بعد المغرب، وقال الكفعمي في ) عليه السالم(الصادق 

يستحب الدعاء به في كلّ يوم من رمضان وفي أول ليلة منه، : البلد االمين
 . وأورده المفيد في المقنعة في خصوص اللّيلة االُولى بعد صالة المغرب

 
واعلم انّ أفضل االعمال في ليالي شهر رمضان وأيامه هو تالوة القرآن 

ن الكريم وينبغي االكثار من تالوته في هذا الشهر ففيه كان نزول القرآ
وفي الحديث انّ لكلّ شيء ربيعاً وربيع القرآن هو شهر رمضان، ويستحب في 
سائر االيام ختم القرآن ختمة واحدة في كلّ شهر وأقلّ ما روى في ذلك 
هو ختمة في كلّ ستة أيام، واما شهر رمضان فالمسنون فيه ختمه في 

 يوم، وروى كلّ ثالثة أيام، ويحسن إن تيسر له أن يختمه ختمة في كلّ
) عليهم السالم(انّ بعض االئمة االطهار ) رحمه اهللا(العالمة المجلسي 

كانوا يختمون القرآن في هذا الشهر أربعين ختمة واكثر من ذلك، 
ويضاعف ثواب الختمات ان أهديت الى أرواح المعصومين االربعة عشر 

 أن يخص كلّ منهم بختمة، ويظهر من بعض الروايات انّ أجر مهديها
يكون معهم في يوم القيامة، وليكثر المرء في هذا الشهر من الدعاء 

عليه (والصالة واالستغفار ومن قول ال الـه إالّ اهللاُ وقد روي انّ زين العابدين 
كان اذا دخل شهر رمضان ال يتكلّم إالّ بالدعاء والتسبيح ) السالم

بالمأثور من ا لعبادات ونوافل واالستغفار والتكبير، وليهتم اهتماماً بالغاً 
 .اللّيالي وااليام 
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فضالً ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(فقد روي عن ابن عباس عن النبي 
كثيراً لصيام كلّ يوم من شهر رمضان وذكر لكلّ يوم منه دعاءاً يخصه 

 .زيل ونحن نقتصر على ايراد الدعوات ذا فضل كثير وأجر ج
 

اَللّـهم اجعلْ صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه : دعاء اليوم االول 
 لـهيا ا مي فيهرلى ج بهو ،لينالْغاف ةمون نع ني فيههبنو ،مينالْقائ قيام

 .عن الُْمجرِمين الْعالَمين، واعف عني يا عافياً 
 

اَللّـهم قَربني فيه الى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك : اليوم الثّاني 
 ميناحالر محيا اَر كتمحبِر كايـات رآءَةقل فِّقْني فيهوو ،كماتقنو. 

 
 والتنبيه، وباعدني فيه من اَللّـهم ارزقْني فيه الذِّهن: اليوم الثّالث 

السفاهة والَّتمويه، واجعلْ لى نصيباً من كُلِّ خير تنزِلُ فيه، بِجودك يا 
 دينواالَْج دواَج. 

 
اَللّـهم قَوني فيه على اقامة اَمرِك، واَذقْني فيه حالوةَ : اليوم الرابع 

 ،كْرِكذ فَظْني فيهاحو ،كمبِكَر كْرِكَداءِ شال ني فيهزِعاَوو
 ريناظالن رصيا اَب ،رِكتسو كفْظبِح. 

 
اَللّـهم اجعلْني فيه من الْمستغفرين، واجعلْني فيه من : اليوم الخامس 

نم لني فيهعاجو ،اْلقانِتين حينالالص كبادع ،بينقَرالْم كيائلاَو 
 ميناحالر محيا اَر كأْفَتبِر. 

 
اَللّـهم ال تخذُلْني فيه لتعرضِ معصيتك، والتضرِبني : اليوم السادس 

بِسِياط نقمتك، وزحزِحني فيه من موجِبات سخطك، بِمنك واَياديك يا 
 .رغْبة الراغبين منتهى 

 
 



 

 

 
اَللّـهم اَعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من : اليوم السابع 

 لّينضالْم ييا هاد كفيقوبِت ،هوامبِد ككْرذ قْني فيهزارو ،هآثامو هفَواته 
 

رحمةَ االَْيتامِ، واطْعام اَلطَّعامِ، وافْشاءَ اَللّـهم ارزقْني فيه : اليوم الثّامن 
 ليناَ االْملْجيا م كرامِ، بِطَولةَ الْكبحصالمِ، والس. 

 
اَللّـهم اجعلْ لي فيه نصيباً من رحمتك الْواسعة، واهدني : اليوم التاسع 

ناصيتي الى مرضاتك الْجامعة، فيه لبراهينِك الساطعة، وخذْ بِ
 تاقينشلَ الْميا اَم كتبحبِم. 

 
اَللّـهم اجعلْني فيه من الْمتوكِّلين علَيك، واجعلْني فيه من : اليوم العاشر 

سانِكحبِا ،كلَيا بينقَرالْم نم لْني فيهعاجو ،كيلَد زينةَ الْفائيا غاي 
 بينالطّال. 

 
اَللّـهم حبب الَي فيه االِْحسانَ، وكَره الَي فيه الْفُسوق : اليوم الحادي عشر 

 غيثينتسياثَ الْميا غ نِكويرانَ بِعالنطَ وخالس فيه لَيع مرحيانَ، وصالْعو. 
 

 زيني فيه بِالسترِ والْعفاف، واسترني فيه بِلباسِ اَللّـهم: اليوم الثّاني عشر 
الْقُنوعِ والْكَفاف، واحملْني فيه علَى الْعدلِ واالِْنصاف، وآمني فيه من كُلِّ 

 فينةَ الْخائمصيا ع كتمصبِع ،ما اَخاف. 
 

فيه من الدنسِ واالَْقْذارِ، وصبرني فيه اَللّـهم طَهرني : اليوم الثّالث عشر 
على كائنات االَْقْدارِ، ووفِّقْني فيه للتقى وصحبة االَْبرارِ، بِعونِك يا قُرةَ 

 ساكيننِ الْميع. 
 

 
 



 

 

من اَللّـهم ال تؤاخذْني فيه بِالْعثَرات، واَقلْني فيه : اليوم الرابع عشر 
 زيا ع كتزبِع ،االْفاتاليا ولْبضاً لغَر لْني فيهعجال تو ،فَواتالْهطايا والْخ

 مينلسالْم. 
 

اَللّـهم ارزقْني فيه طاعةَ الْخاشعين، واشرح فيه : اليوم الخامس عشر 
 .لْخائفين صدري بِانابة الُْمخبِتين، بِاَمانِك يا اَمانَ ا

 
اَللّـهم وفِّقْني فيه لموافَقَة االَْبرارِ، وجنبني فيه : اليوم السادس عشر 

 لـهيا ا كتلهِيلى دارِ الْقَـرارِ، بِاا كتمحبِر آوِني فيهرارِ، ورافَقَةَ االَْشم
 الْعالَمين. 

 
فيه لصالحِ االَْعمالِ، واقْضِ لي فيه اَللّـهم اهدني : اليوم السابع عشر 

الْحوائج واالْمالَ، يا من ال يحتاج الَى التفْسيرِ والسؤالِ، يا عالماً بِما في 
 رينالطّاه هآلد ومحلى ملِّ عص ،ورِ الْعالَميندص. 

 
ت اَسحارِه، ونور فيه قَلْبي اَللّـهم نبهني فيه لبركا: اليوم الثّامن عشر 

بِضياءِ اَنوارِه، وخذْ بِكُلِّ اَعضائي الَى اتباعِ آثارِه، بِنورِك يا منور قُلُوبِ 
 الْعارِفين. 

 
اَللّـهم وفِّر فيه حظّي من بركاته، وسهلْ سبيلي الى : اليوم التاسع عشر 

 . تحرِمني قَبولَ حسناته، يا هادياً الَى الْحق الْمبينِ خيراته، وال
 

اَللّـهم افْتح لي فيه اَبواب الْجِنان، واَغْلق عني فيه اَبواب : اليوم العشرين 
 .مؤمنين النيران، ووفِّقْني فيه لتالوة الْقُرآن، يا منزِلَ السكينة فى قُلُوبِ الْ

 
اَللّـهم اجعلْ لى فيه الى مرضاتك دليالً، وال : اليوم الحادي والعشرين 

 يقيالً، يا قاضمزِالً ونةَ لى منلِ الْجعاجبيالً، وس لَيع فيه طانيلشلْ لعجت
 بينجِ الطّالوائح. 

 
 



 

 

 
افْتح لى فيه اَبواب فَضلك، واَنزِلْ علَي فيه اَللّـهم : اليوم الثّاني والعشرين 

 وحاتبحب ي فيهنكاَسو ،كضاترم وجِباتمل فِّقْني فيهوو ،ككاترب
 ينطَرضالْم ةوعد جيبيا م ،كاتنج. 

 
، وطَهرني فيه من اَللّـهم اغْسِلْني فيه من الذُّنوبِ: اليوم الثّالث والعشرين 

 ذْنِبينالْم ثَراتقيلَ عى الْقُلُوبِ، يا مقْوبِت قَلْبي فيه نحتاموبِ، ويالْع. 
 

اَللّـهم اني اَسأَلُك فيه ما يرضيك، واَعوذُبِك مما : اليوم الرابع والعشرين 
 اُطيعك وال اَعصيك، يا جواد يؤذيك، واَسأَلُك التوفيق فيه الَنْ

 لينائالس. 
 

اَللّـهم اجعلْني فيه محباً الَوليائك، ومعادياً : اليوم الخامس والعشرين 
 ينبِيقُلُوبِ الن ميا عاص ،كبِيائمِ اَنخات ةناً بِسنتسم ،كدائَعال. 

 
للّـهم اجعلْ سعيي فيه مشكُوراً، وذَنبي فيه اَ: اليوم السادس والعشرين 

 عينامالس عموراً، يا اَستسم بي فيهيعوالً، وقْبم لي فيهمعفُوراً وغم. 
 

اَللّـهم ارزقْني فيه فَضلَ لَيلَة الْقَدرِ، وصير اُموري : اليوم السابع والعشرين 
عسرِ الَى الْيسرِ، واقْبلْ معاذيري، وحطَّ عنيِ الذَّنب والْوِزر، يا رؤوفاً فيه من الْ

 حينالالص هبادبِع. 
 

اَللّـهم وفِّر حظّي فيه من النوافلِ، واَكْرِمني فيه : اليوم الثّامن والعشرين 
تى الَيك من بينِ الْوسائلِ، يا من ال بِاحضارِ الْمسائلِ، وقَرب فيه وسيلَ

 ينحلالْم لْحـاحا لُهغشي. 
 

اَللّـهم غَشني فيه بِالرحمة، وارزقْني فيه التوفيق : اليوم التاسع والعشرين 
 .ده الْمؤمنين والْعصمةَ، وطَهر قَلْبي من غَياهبِ التهمة، يا رحيماً بِعبا



 

 

 
اَللّـهم اجعلْ صيامى فيه بِالشكْرِ والْقَبولِ على ما ترضاه : اليوم الثّالثين 

 هآلد ومحنا مديس قولِ، بِحبِاالُْص هوعةً فُركَمحولُ، مسالر ضاهريو
 الْعالَمين بهللاِ ر دمالْحو ،رينالطّاه. 

 
اختلفت كتب الدعوات في تقديم بعض الدعوات والعبادات على : أقول 

بعض، والرواية في ذلك غير معتبرة عندي لذلك لم أتعرض لشيء منه، 
وقد ذكر الكفعمي دعاء اليوم السابع والعشرين لليوم التاسع والعشرين 

 الثّالث وال يبعد أن يكون االنسب على مذهب الشيعة الدعاء به في اليوم
  .والعشرين 
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 في رمضان
 

 االفطار ويستحب تأخيره عن صالة العشاء الّا اذا غلب :االول : وهي اُمور 
 .عليه الضعف أو كان له قوم ينتظرونه 

 
ما التمر ليضاعف أجر  أن يفطر بالحالل الخالي من الشبهات سي:الثّاني 

صالته أربعمائة ضعف ويحسن االفطار أيضاً بأي من التمر والرطب والحلواء 
والنبات ـ النبات كلمة فارسية تعنى بلّورات خاصة من السكر ـ والماء 

 .الحار 
 

:  أن يدعو عند االفطار بدعوات االفطار المأثورة، منها أن يقول:الثّالث 
لَك مليهب اهللا له اَللّـه ،كَّلْتوت كلَيعو ،تاَفْطَر كقلى رِزعو ،تمص 

مثل أجر كلّ من صام ذلك اليوم ولدعاء اَللّـهم رب النورِ الْعظيم الذي 
) عليه السالم(رواه السيد والكفعمي فضل كبير، وروي انّ امير المؤمنين 

 اَللّـهم لَك صمنا وعلى رِزقك بِسمِ اهللاِ: كان اذا أراد أن يفطر يقول 
 ليمالْع ميعالس تاَن كنا انلْ مقَبنا فَتاَفْطَر. 

 
بِسمِ اهللاِ الرحمـنِ الرحيـمِ، يا :  أن يقول عند أول لقمة يأخذها:الرابع 

نّ اهللا تعالى يعتق في واسع الْمغفرةُ اغْفر لي، ليغفر اهللاُ له وفي الحديث ا
آخر ساعة من نهار كلّ يوم من شهر رمضان ألف ألف رقبة فسل اهللا تعالى 

 .أن يجعلك منهم 
 

 . أن يتلو سورة القدر عند االفطار :الخامس 
 



 

 

 أن يتصدق عند االفطار ويفطّر الصائمين ولو بعدد من التمر أو :السادس 
انّ من فطّر ) :  عليه وآله وسلمصلى اهللا(بشربة من الماء ، وعن النبي 

صائماً فله أجر مثله من دون أن ينقص من أجره شيء وكان له مثل أجر ما 
 .عمله من الخير بقوة ذلك الطّعام 

 
عليه (وروى آية اهللا العالّمة الحلّي في الرسالة السعدية عن الصادق 

كتب اهللا له أجر انّ أيما مؤمن أطعم مؤمناً لقمة في شهر رمضان ) : السالم
 .من أعتق ثالثين رقبة مؤمنة وكان له عند اهللا تعالى دعوة مستجابة 

 
 . من المأثور تالوة سورة القدر في كلّ ليلة ألف مرة :السابع 

 
 . أن يتلو سورة حم الدخان في كلّ ليلة مائة مرة إن تيسرت :الثّامن 

 
في كلّ ليلة من شهر رمضان  روى السيد انّ من قال هذا الدعاء :التاسع 

 :غفرت له ذنوب أربعين سنة 
 

 فيه كبادعلى ع تضرافْتآنَ، والْقُر فيه لْتزضانَ الَّذي اَنمرِ رهش بر ماَللّـه
الصيام، صلِّ على محمد وآلِ محمد، وارزقْني حج بيتك الْحرامِ في عامي 

لِّ عام، واغْفر لي تلْك الذُّنوب الْعظام، فَانه ال يغفرها هذا وفي كُ
 الّميا ع منحيا ر كرغَي. 

 
أن يدعو بعد المغرب بدعاء الحج الّذي مر في القسم االول من : العاشر 

  .أعمال الشهر 
  
  
  
  
 



 

 

 
 دعاء االفتتاح

 
 :بهذا الدعاء  أن يدعو في كلّ ليلة من رمضان :الحادي عشر 

 
 تقَناَيو ،نِكوابِ بِملصل ددسم تاَنو ،كدمالثَّناءَ بِح حتي اَفْتنا ماَللّـه
اَنك اَنت اَرحم الراحمين في موضعِ الْعفْوِ والرحمة، واَشد الْمعاقبين في 

و ،ةمقالنكالِ وعِ النضوم ،ةظَمالْعرياءِ وبعِ الْكضوفي م رِينبجتالْم ظَماَع
اَللّـهم اَذنت لي في دعائك ومسأَلَتك فَاسمع يا سميع مدحتي، واَجِب يا 
رحيم دعوتي، واَقلْ يا غَفُور عثْرتي، فَكَم يا الهي من كُربة قَد فَرجتها 

و الء قَدب لْقَةحها، وترشن ة قَدمحرها، واَقَلْت ة قَدثْرعها، وفْتكَش وم قَدمه
 لَه كُني لَملَداً، وال وةً وبذْ صاحختي هللاِ الَّذي لَم دمها، اَلْحفَكَكْت

الذُّلِّ و نم ىلو لَه كُني لَمو ،لْكفي الْم ريكش دمكْبيراً، اَلْحت هركَب
 ضادهللاِ الَّذي ال م دمكُلِّها اَلْح همميعِ نِعلى جا، عكُلِّه هدحامميعِ مهللاِ بِج
لَه في ملْكه، وال منازِع لَه في اَمرِه، اَلْحمد هللاِ الَّذي  ال شريك لَه في 

مته، اَلْحمد هللاِ الْفاشي في الْخلْقِ اَمره وحمده، خلْقه، وال شبيه لَه في عظَ
الظّاهرِ بِالْكَرمِ مجده، الْباسط بِالْجود يده، الَّذي  ال تنقُص خزائنه، وال 

هم اني تزيده كَثْرةُ الْعطاءِ إالّ جوداً وكَرماً، انه هو الْعزيز الْوهاب، اَللّـ
يه عظيمة وغناك عنه قَديم، اَساَلُك  قَليالً من كَثير، مع حاجة بي الَ

وهو عندي كَثير، وهو علَيك سهلٌ يسير، اَللّـهم انَّ عفْوك عن ذَنبي، 
وتجاوزك عن خطيـئَتي، وصفْحك عن ظُلْمي وسترك عن قَبيحِ عملي، 

انَ من خطئي وعمدي، اَطْمعني في وحلْمك عن كَثيرِ جرمي، عند ما ك
 نني متياَرو ،كتمحر نني مقْتزالَّذي  ر ،كنم هجِبوتما ال اَس أَلَكاَنْ اَس
قُدرتك، وعرفْتني من اجابتك، فَصرت اَدعوك آمناً، واَساَلُك مستأنِساً، 

، مدال علَيك فيـما قَصدت فيه الَيك، فَانْ اَبطأَ عني ال خائفاً وال وجِالً
 ةببِعاق كلْمعلي ل ريخ وي هنطأَ علَّ الَّذي اَبلَعو ،كلَيلي عهبِج تبتع

يا ر لَيع كند لَئيم مبلى عع ربالً كَريماً اَصوم اَر ورِ، فَلَماالُْم كنا ،ب

 
 



 

 

تدعوني فَاُولّي عنك، وتتحبب الَي فَاَتبغض الَيك، وتتودد الَى فَال اَقْبلُ 
منك، كَاَنَّ لي التطَولَ علَيك، فَلَم يمنعك ذلك من الرحمة لي، 

لَيلِ عفَضالتو ،لَىا ساناالِْحلَ والْجاه كدبع محفَار ،كمكَرو كودبِج 
 ،لْكالْم كهللاِ مال دماَلْح ،كَريم وادج كنا سانِكحلِ ابِفَض هلَيع دجو
 ،الَمينالْع بينِ، رالد انيباحِ، دقِ االِْصياحِ، فالرِ الرخسم ،رِي الْفُلْكجم

 على حلْمه بعد علمه، والْحمد هللاِ على عفْوِه بعد قُدرته، اَلْحمد هللاِ
والْحمد هللاِ على طُولِ اَناته في غَضبِه، وهو قادر على ما يريد، اَلْحمد هللاِ 

كْرامِ والْفَضلِ خالقِ الْخلْقِ، باسط الرزقِ، فالقِ اَالِْصباحِ ذي الْجاللِ واالِْ
 دمعالى، اَلْحتو كباروى تجالن هِدفَش بقَررى، وفَال ي دععامِ، الَّذي باالِْنو
 رقَه هدعاضي ال ظَهيرو ،لُهشاكي بيهال شو ،لُهعادي نازِعم لَه سهللاِ الَّذي لَي

عل عواضتاءَ، وزاالَْع هتزهللاِ بِع دمشاءُ، اَلْحما ي هترلَغَ بِقُدظَماءُ، فَبالْع هتظَم
 ظِّمعيو ،صيها اَعاَنة ووركُلَّ ع لَيع رتسيو ،اُناديه ني حينجيبالَّذي ي
الْنعمةَ علَى فَال اُجازيه، فَكَم من موهبة هنيئَة قَد اَعطاني، وعظيمة 
 هاَذْكُرداً، وحام هلَياَراني، فَاُثْني ع ونِقَة قَدة مجهبكَفاني، و وفَة قَدخم
 ،لُهسائ درال يو ،هباب لَقغال يو ،هجابح كتههللاِ الَّذي ال ي دمحاً، اَلْحبسم

ائفين، وينجى الصالحين، ويرفَع وال يخيب آملُه، اَلْحمد هللاِ الَّذي يؤمن الْخ
الْمستضعفين، ويضع الْمستكْبِرين،يهلك ملُوكاً ويستخلف آخرينِ، 
والْحمد هللاِ قاصمِ الجبارين، مبيرِ الظّالمين، مدرِك الْهارِبين، نكالِ 

 ،رِخينصتسريخِ الْمص مينالظّال ،نينمؤالْم دمتعم ،بينالطّال عِ حاجاتضوم
 ضاالَْر فجرتها، وكّانسماءُ والس دعرت هتيشخ نهللاِ الَّذي م دماَلْح
وعمارها، وتموج الْبِحار ومن يسبح في غَمراتها، اَلْحمد هللاِ الَّذي هدانا لهذا 

ما كُنو لَقخي لَمو ،لُقخهللاِ الَّذي ي دماَلْح ،ا اللّهدانال اَنْ هلَو يدتهنا ل
 يح وهتى وويِي الْمحياالَْحياءَ و ميتيو مطْعال يو ،مطْعيو قزرال يو ،قزريو

ر، اَللّـهم  صلِّ على محمد ال يموت، بِيده الْخير وهو على كُلِّ شيء قَدي
 ،كلْقخ نم كتريخو ،بيبِكحو ،كيفصو ،اَمينِكو ،كولسرو كدبع
وحافظ سرك، ومبلِّغِ رِساالتك، اَفْضلَ واَحسن، واَجملَ واَكْملَ، واَزكى 

 
 



 

 

سنى واَكْثَر ما صلَّيت وباركْت وترحمت، وتحننت واَنمى، واَطْيب واَطْهر، واَ
وسلَّمت على اَحد من عبادك واَنبِيائك ورسلك، وصفْوتك واَهلِ 
 يصوو ،نينمؤاَميرِ الْم ليلى علِّ عصو ماَللّـه ،كلْقن خم كلَيع ةالْكَرام

لى رع كتجحو ،كولساَخي رو ،كليوو كدبع ،الْعالَمين بولِ رس
 ةرالطّاه يقَةدلَى الصلِّ  عصظيمِ، والْع بأالنرى، والْكُب كتآيو ،كلْقخ

 الْهدى، فاطمةَ سيدة نِساءِ الْعالَمين، وصلِّ على سبطَيِ الرحمة واماميِ
 يلع ،مينلسالْم ةملى اَئلِّ عصو ،ةنلِ الْجبابِ اَهش ييِّدنِ سيسالْحنِ وسالْح
 يلعفَر، وعنِ جى بوسمد، ومحنِ مفَرِ بعجو ،يلنِ عاب دمحمنِ، ويسنِ الْحب

يلنِ عب دمحموسى، ونِ مب لَفالْخو ،ىلنِ عنِ بسالْحد، ومحنِ مب يلعو ،
الْهادي الْمهدي، حججِك على عبادك، واُمنائك في بِالدك صلَاةً 
كَثيرةً دائمةً اَللّـهم  وصلِّ على ولى اَمرِك الْقائمِ الْمؤملِ، والْعدلِ 

 وحفَّه بِمالئكَتك الْمقَربين، واَيده بِروحِ الْقُدسِ يا رب الْمنتظَرِ،
 فْهلختسا ،بِدينِك مالْقائو ،تابِكلى كا ياعالد لْهعاج ماَللّـه ،الْعالَمين

ذي ارتضيته في االَْرضِ كَما استخلَفْت الَّذين من قَبله، مكِّن لَه دينه الَّ
 هزاَع مئاً، اَللّـهيش بِك رِكشال ي كدبعناً ياَم هفوخ دعب نم لْهداَب ،لَه
واَعزِز بِه، وانصره وانتصر بِه، وانصره نصراً عزيزاً، واْفتح لَه فَتحاً يسيراً، 

لَد نم لْ لَهعاجو ،كبِيةَ ننسو ،كدين بِه اَظْهِر مصيراً، اَللّـهلْطاناً نس كن
 غَبرا ننا ملْقِ اَللّـهالْخ ند مخافَةَ اَحم ،قالْح نء مىبِش يفختسى ال يتح

 بِها النفاق واَهلَه، الَيك في دولَة كَريمة تعز بِها االِْسالم واَهلَه، وتذلُّ
وتجعلُنا فيها من الدعاة الى طاعتك، والْقادة الى سبيلك، وترزقُنا بِها 
كَرامةَ الدنيا واالْخرة، اَللّـهم  ما عرفْتنا من الْحق فَحملْناه، وما قَصرنا 

ماَللّـه ،ناهلِّغفَب هنقَنا، عفَت بِه قتارنا، وعدص بِه بعاشثَنا، وعش بِه مالْم 
وكَثِّربِه قلَّتنا، واَعزِز بِه ذلَّتنا، واَغْنِ بِه عائلَنا، واَقْضِ بِه عن مغرمنا، 

وبيض بِه وجوهنا، وفُك واجبربِه فَقْرنا، وسد بِه خلَّتنا، ويسر بِه عسرنا، 
بِه اَسرنا، واَنجِح بِه طَلبتنا، واَنجِز بِه مواعيدنا، واستجِب بِه دعوتنا، 
 قفَو نا بِهطاَعآمالَنا، و ةراالْخيا ونالد نم نا بِهلِّغبلَنا، وؤس نا بِهطاَعو

 
 



 

 

ينا، يا ختغْبر بِه باَذْهنا، ووردص بِه فشا ،طينعالْم عساَوو ؤولينسالْم ر
 ندي مهت كنا ،ذْنِكبِا قالْح نم فيه فلتا اخمل نا بِهداهظَ قُلُوبِنا، وغَي

نا اودعو كودلى عع نا بِهرصانقيم، وتسراط ملى صشاءُ ات ،آمين قالْح لـه
اَللّـهم انا نشكُو الَيك فَقْد نبِينا صلَواتك علَيه وآله، وغَيبةَ ولينا، 
وكَثْرةَ عدونا، وقلَّةَ عددنا، وشدةَ الْفتنِ بِنا، وتظاهر الزمان علَينا، فَصلِّ 

عنا على ذلك بِفَتح منك تعجلُه، وبِضر تكْشفُه، على محمد وآله، واَ
 كنة ميعافلِّلُناها وجت كنة ممحرو ،هظْهِرت قح لْطانسو هزعر تصنو

 ميناحالر محيا اَر كتمحناها، بِرلْبِست. 
 

 :أن يقول في كلّ ليلة : الثّاني عشر 
 
للّـهم بِرحمتك في الصالحين فَاَدخلْنا، وفي علِّيين فَارفَعنا، وِبكَأس من اَ

 نمنا، وجوفَز كتمحورِ الْعينِ بِرالْح نمنا، وقبيل فاسلْسن سيع نعين مم
دونٌ فَاَخكْنم لُؤلُؤ مهكَاَن لَّدينالُْمخ ومِ الْوِلْدانلُحو ةنمارِ الْجث نمنا، وم

الطَّيرِ فَاَطْعمنا، وِمن ثيابِ السندسِ والْحريرِ واالستبرقِ فَاَلْبِسنا، ولَيلَةَ 
الْقَدرِ وحج بيتك الْحرامِ، وقَتالً في سبيلك فَوفِّق لَنا، وصالح الدعاءِ 

فاس أَلةسالْمنا ومحفاَر ةيامالْق موي ريناالخو ليناالَو تعمذا جالَنا، و جِبت
 وانِكهو ذابِكفي علَّنا، وغفَال ت منهفي جلَنا، و بارِ فَاكْتالن نراءَةً مبو

الش عمنا، ومطْعريعِ فَال تالضقُّومِ والز نمنا، ولتبا، فَال تلْنعجياطينِ فَال ت
وفي النارِ على وجوهنا فَال تكْببنا، ومن ثيابِ النارِ وسرابيلِ الْقَطران فَال 

  .تلْبِسنا، ومن كُلِّ سوء يا ال اَله إالّ اَنت بِحق ال الـه إالّ اَنت فَنجنا 
  
  
  
 
 



 

 

تقول في كلّ ليلة من شهر : قال ) لسالمعليه ا(عن الصادق  : الثّالث عشر
 :رمضان 

 
اَللّـهم اني اَساَلُك اَنْ تجعلَ فيـما تقْضي وتقَدر من االَمرِ الَْمحتومِ فى االَمرِ 
 كتياجِ بجح نني مبكْتلُ اَنْ تدبال يو درالْقَضاءِ الَّذي ال ي نكيمِ، مالْح

الْح نكَفَّرِ عاَلْم ،مهوبفُورِ ذُنغالْم، مهيعكُورِ سشالْم ،مهجورِ حربرامِ، الْم
سيئاتهِم، وأنْ تجعلَ فيـما تقْضي وتقَدر، اَنْ تطيلَ عمري في خير وعافية، 

ل بِه رتصنت نملَني معجتقي، َوفي رِز عسوتريولْ بي غَيدبتسال تو دينِك.  
 

 في كتاب أنيس الصالحين اُدع في كلّ ليلة من ليالي شهر :الرابع عشر 
 :رمضان قائالً 

 
 رالْفَج طْلُعي ضانَ، اَومر رهي شنع يقَضنالْكَريمِ اَنْ ي هِكجاللِ ووذُ بِجاَع

 .تبِعةٌ اَو ذَنب تعذِّبني علَيه من لَيلَتي هذه، ولَك قبلي 
 

 روى الكفعمي في هامش كتابه البلد االمين عن السيد :الخامس عشر 
يستحب في كلّ ليلة من ليالي شهر رمضان صالة ركعتين : ابن باقي قال 

سبحانَ : تقرأ في كلّ ركعة الحمد والتوحيد ثالث مرات فاذا سلّمت تقول 
يظٌ ال يغفُل، سبحانَ من هو رحيم ال يعجلُ، سبحانَ من هو قا ئم من هو حف

ال يسهو، سبحانَ من هو دائم ال يلْهو، ثم تسبح بالتسبيحات االربع سبع 
سبحانك سبحانك سبحانك،  يا عظيم اغْفر لي الذَّنب : مرات ثم تقول 

 .ثم تصلّي على النبي وآله عشر مرات . م الْعظي
 

 .الخ ... من صلّى هذه الصالة غفر اهللا له سبعين ألف سيئة 
 

 في الحديث انّ من قرأ في كلّ ليلة من شهر رمضان سورة انا :السادس عشر 
فتحنا في صالة مسنونة كان مصوناً في ذلك العام ، واعلم انّ من أعمال 

 الصالة ألف ركعة وقد أشار اليها المشايخ واالعاظم في ليالي شهر رمضان

 
 



 

 

كتبهم في الفقه وفي العبادة، وأما كيفية هذه الصالة فقد اختلفت فيها 
واختارها )عليه السالم(الروايات وهي على ما رواها ابن أبي قرة عن الجواد 

منها المفيد في كتاب الغرية واالشراف بل واختارها المشهور هي أن يصلّي 
في كلّ ليلة من ليالي العشر االُولى والثّانية عشرين ركعة يسلّم بين 
كلّ ركعتين، فيصلّي منها ثمان ركعات بعد صالة المغرب والباقية وهي 
اثنتا عشرة ركعة تؤخر عن صالة العشاء وفي العشرة، االخيرة يصلّي منها 

يضاً ويؤخر كلّ ليلة ثالثين ركعة يؤتي ثمان منها بعد صالة المغرب أ
الباقية عن العشاء، فالمجموع يكون سبعمائة ركعة وهي تنقص عن 
االلف ركعة ثالثمائة ركعة، وهي تؤدى في ليالي القدر وهي اللّيلة 
التاسعة عشرة والحادية والعشرون والثّالثة، والعشرون فيخص كلّ من هذه 

ه الصالة على اللّيالي بمائة ركعة منها، فتتم االلف ركعة وقد وزع هذ
 .الشهر بنحو آخر وتفصيل ذلك في مقام اخر وال يسعنا هنا بسط الكالم 

 
 :روي انك تقول بعد كلّ ركعتين من نوافل شهر رمضان 

 
اَللّـهم اجعلْ فيـما تقْضي وتقَدر من االمرِ الَْمحتومِ، وفيـما تفْرق من االَمرِ 

لَةكيمِ، في لَيورِ الْحربرامِ، الْمالْح كتياجِ بجح نلَني معجرِ، اَنْ تالْقَد 
حجهم الْمشكُورِ سعيهم، الْمغفُورِ ذُنوبهم، واَساَلُك اَنْ تطيلَ عمري في 

 ميناحالر محقي، يا اَرلي في رِز عسوتو ،كتطاع. 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
 سحار شهر رمضان المباركفي أعمال أ. 8

 
أن يتسحر فال يدع السحور ولو على حشفة تمر أو : االول : وهي عديدة 

جرعة من الماء، وأفضل السحور السويق والتمر وفي الحديث انّ اهللا 
 .ومالئكته يصلّون على المستغفرين والمستسحرين باالسحار 

 
ناه، ففي الحديث ما من مؤمن صام  أن يقرأ عند السحور سورة انا أنزل:الثّاني 

عند سحوره وعند افطاره الّا كان فيما » انا أنزلناه في ليلة القدر«فقرأ 
  .بينهما كالمتشحط بدمه في سبيل اهللا 

  
 دعاء البهاء 

 
أن يدعو بهذا الدعاء العظيم الشأن الذي روي عن الرضا صلوات : الثّالث 

في أسحار شهر ) عليه السالم( دعاء الباقر هو: اهللا وسالمه عليه انه قال 
 :رمضان 

 
 اَلُكي اَسنا ماَللّـه ،هِىب كهائكُلُّ بو هاهبِاَب كهائب نم اَلُكي اَسنا ماَللّـه
 كمالكُلُّ جو هلمبِاَج كمالج نم اَلُكي اَسنا  ماَللّـه ،كُلِّه كهائبِب

لٌ، اَللّـهم  اني اَساَلُك  بِجمالك كُلِّه، اَللّـهم اني اَساَلُك من جاللك جمي
بِاَجلِّه وكُلُّ جاللك جليلٌ، اَللّـهم اني اَساَلُك بِجاللك كُلِّه، اَللّـهم اني 

ظَمكُلُّ عها وظَمبِاَع كتظَمع نم اَلُكي اَسنا  مةٌ، اَللّـهظَيمع كت
 ورِككُلُّ نو رِهوبِاَن ورِكن نم أَلُكي اَسنا مكُلِّها، اَللّـه كتظَمبِع اَلُكاَس
 كتمحر نم  اَلُكي اَسنا ماَللّـه ،كُلِّه ورِكبِن اَلُكي اَسنا ماَللّـه ،رين

ها وعسبِاَو مكُلِّها، اَللّـه كتمحبِر اَلُكي اَسنا مةٌ، اَللّـهعواس كتمحكُلُّ ر
 اَلُكي اَسنا مةٌ، اَللّـهتام كماتكُلُّ كَلها ومبِاَت كماتكَل نم اَلُكي اَسنا

كَمال نم اَلُكي اَسنا ما، اَللّـهكُلِّه كماتكُلُّ بِكَلو هلبِاَكْم ك

 
 



 

 

 اَلُكي اَسنا ماَللّـه ،كُلِّه كبِكَمال اَلُكي اَسنا  ملٌ، اَللّـهكام ككَمال
  اَلُكي اَسنا مةٌ، اَللّـهكَبير كمائكُلُّ اَسرِها وبِاَكْب كاَسمائ نم

ك من عزتك باَعزها وكُلُّ عزتك بِاَسمائك كُلِّها، اَللّـهم اني اَساَلُ
 كتيشم نم اَلُكي اَسنا مكُلِّها، اَللّـه كتزبِع اَلُكي اَسنا مةٌ، اَللّـهزيزع
مكُلِّها، اَللّـه كتيشبِم اَلُكي اَسنا مةٌ، اَللّـهيماض كتيشكُلُّ مضاها وبِاَم 
اني اَساَلُك من قُدرتك بِالْقُدرة الَّتي استطَلْت بِها على كُلِّ شيء وكُلُّ 

  اَلُكي اَسنا  مكُلِّها، اَللّـه كتربِقُد اَلُكي اَسنا مطيلَةٌ، اَللّـهتسم كترقُد
 اَللّـهم اني اَساَلُك بِعلْمك كُلِّه، من علْمك بِاَنفَذه وكُلُّ علْمك نافذٌ،

اَللّـهم  اني اَساَلُك  من قَولك بِاَرضاه وكُلُّ قَولك رضي، اَللّـهم اني 
اَساَلُك بِقَولك كُلِّه، اَللّـهم اني اَساَلُك من مسائلك بِاَحبها الَيك وكُلُّ 

ي منا  مكُلِّها، اَللّـه كلسائبِم اَلُكي اَسنا  مةٌ، اَللّـهبيبح كلَيا كلسائ
 اَلُكي اَسنا ماَللّـه ،ريفش كفركُلُّ شو هفربِاَش كفرش نم اَلُكاَس

لْطانِكس نم اَلُكي اَسنا ماَللّـه ،كُلِّه كفربِش لطانِككُلُّ سو هموبِاَد 
 كلْكم نم اَلُكي اَسنا ماَللّـه ،كُلِّه لْطانِكبِس اَلُكي اَسنا ماَللّـه ،مدائ
 ماَللّـه ،كُلِّه كلْكبِم اَلُكي اَسنا ماَللّـه ،رفاخ كلْككُلُّ مو رِهبِاَفْخ

ع نم اَلُكي اَسنا اَلُكي اَسنا معال، اَللّـه كلُوكُلُّ عو الهبِاَع كلُو
 ،قَديم كنكُلُّ مو همبِاَقْد كنم نم  اَلُكي اَسنا ماَللّـه ،كُلِّه كلُوبِع

 نم اَلُكي اَسنا  ماَللّـه ،كُلِّه كنبِم اَلُكي اَسنا مها اَللّـهمبِاَكْر كايات
وكُلُّ آياتك كَريمةٌ، اَللّـهم اني اَساَلُك بِآياتك كُلِّها، اَللّـهم اني 
 هدحأْن وبِكُلِّ ش اَلُكاَسو ،وتربالْجو أنالش نم فيه تبِما اَن اَلُكاَس

ما تجيبني بِه حين اَساَلُك فَاَجِبني يا جبروت وحدها، اَللّـهم اني اَساَلُك بِ
 .اَهللاُ 

 
  .ثم سل حاجتك فانها تقضى البتة 

  
  
 

 
 



 

 

 
 دعاء أبي حمزة الثّمالي

 
كان زين : قال ) رحمه اهللا( في المصباح عن أبي حمزة الثّمالي :الرابع 

يصلّي عامة اللّيل في شهر رمضان فاذا كان في ) عليه السالم(العابدين 
 :السحر دعا بهذا الدعاء 

 
الهي ال تؤدبني بِعقُوبتك، وال تمكُر بي في حيلَتك، من اَين لي الْخير يا 
رب وال يوجد إالّ من عندك، ومن اَين لي النجاةُ وال تستطاع إالّ بِك، الَ 

وع ننى عغتاس نسالَّذي اَح كلَيأَ عرتاجالَ الَّذي اَساءَ وو ،كتمحرو نِك
 .ولَم يرضك خرج عن قُدرتك، يا رب يا رب يا رب حتى ينقطع النفس

 
بِك عرفْتك واَنت دلَلْتني علَيك ودعوتني الَيك، ولَوال اَنت لَم اَدرِ ما 

لْحمد هللاِ الَّذي اَدعوه فَيجيبني وانْ كُنت بطيـئاً حين يدعوني، اَنت، اَ
واَلْحمد هللاِ الَّذي اَسأَلُه فَيعطيني وانْ كُنت بخيالً حين يستقْرِضني، 

ت، لسِري والْحمد هللاِ الَّذي اُناديه كُلَّما شئْت لحاجتي، واَخلُو بِه حيثُ شئْ
 توعد لَوو هرو غَيعهللاِ الَّذي ال اَد دمتي، اَلْحقْضى لي حاجفيع فَيرِ شيبِغ
 توجر لَوو هرو غَيجهللاِ الَّذي ال اَر دمالْحعائي، ولي د جِبتسي لَم هرغَي

هللاِ الَّذي و دمالْحجائي، ور لَفالََخ هرلْني غَيكي لَمني ومفَاَكْر هلَيكَلَني ا
 دمالْحي، ونع غَنِي وهو لَىا ببحهللاِ الَّذي ت دمالْحوني، وهيناسِ فَيلَى النا
هللاِ الَّذي يحلُم عني حتى كَاَني ال ذَنب لي، فَربي اَحمد شييء عندي، 

اَللّـهم اني اَجِد سبلَ الْمطالبِ الَيك مشرعةً، ومناهلَ واَحق بِحمدي، 
 واباَبةً، وباحم لَكاَم نمل كلةَ بِفَضعانتاالِْسةً، وعرتم كلَيجاءِ االر

 اجابة، الدعاءِ الَيك للصارِخين مفْتوحةً، واَعلَم اَنك للراجي بِموضعِ
 كضا بِقَضائالرو كودلى جا في اللَّهاَنَّ فغاثَة، وا دصربِم وفينلْهلْملو
عوضاً من منعِ اْلباخلين، ومندوحةً عما في اَيدي الْمستأثرين، واَنَّ الراحلَ 

 
 



 

 

جِبتحال ت كاَنو ،سافَةالْم قَريب كلَيا مهبجحإالّ اَنْ ت كلْقخ نع 
 االَْعمالُ دونك، وقَد قَصدت الَيك بِطَلبتي، 

 
 نلي مسوت كعائبِدغاثَتي، وتاس بِك لْتعجتي، وبِحاج كلَيا تهجوتو

ع فْوِكعتيجاب لالَ اسي، ونم كماعتسقاق الحتسرِ اقَتي غَيثلْ لي، بن
 ،كحيدوبِت لَى االْيمانائي الَجو ،كدعقِ ودلى صكُوني اسو ،كمبِكَر
ويقيني بِمعرِفَتك مني اَنْ ال رب لي غَيرك، وال الـه إالّ اَنت وحدك ال 

 ،قح لُكقَولُ والْقائ تاَن ماَللّـه ،لَك ريكش قدص كدعواهللاَ (و أَالواسو
، ولَيس من صفاتك يا سيدي انْ تأمر )من فَضله انَ اهللاَ كانَ بِكُم رحيماً

 ،كلَكَتملِ ملى اَهع اتيطانُ بِالْعنالْم تاَنةَ، ويطالْع عنمتؤالِ وبِالس
حبِت هِملَيع دالْعائغيراً، وص سانِكحاو كمني في نِعتيبلهي را ،كأفَتنِ رن

 ،همنِعو هلفَضتو سانِهحيا بِاني الداني فبر نمي كَبيراً، فَيا مسبِا تهونو
ليلي عد اليورِفَتي يا معم ،همكَرو فْوِهلى عا ةري االْخلي ف اَشارو ،كلَي

 نم نساكو ،كاللَتليلي بِدد نم قا واثاَنو ،كلَيفيعي اش ي لَكبحو
 بر ،هبذَن هسراَخ سان قَددي بِلييا س وكعاَد ،كتفاعلى شفيعي اش

 راجِياً خائفاً، اُناجيك بِقَلْب قَد اَوبقَه جرمه، اَدعوك يا رب راهباً راعباً،
 ريفَخ تفَونْ عفَا ،تعطَم كمكَر تاَيذا راو ،توبي فَزِعذُن اليوم تاَيذا را
 عم ،كأَلَتسلى مأَتي عرتي يا اَهللاُ في ججم، حظال ريفَغ تذَّبنْ عام، وراح

و ،كمكَرو كودج ،هكْرياني ما تتيائي اح لَّةق عتي مدتي في شدع
 قِّقتي، فَحيننِ مذَينِ وذَي نيب خيباَنْ ال ت توجر قَدو ،كتمحرو كأفَتر
رجائي، واَسمع دعائي يا خير من دعاه داع، واَفْضلَ من رجاه راج، عظُم يا 

مساءَ علي، ودي اَميذْني سؤاخال تلي، وقْدارِ اَمبِم فْوِكع نني مطلي، فَاَع
 نع ركْبي كلْمحو ،ذْنِبينالْم جازاةم نجِلُّ عي كمنَّ كَرلي، فَامءِ عوبِأَس
 ،كلَيا كنم هارِب ،كلذٌ بِفَضدي عائيا يا ساَنو ،رينقَصالْم كافاةم

جنتطَري، مما خو با يا رما اَناً، وظَن بِك نساَح نمفْحِ عالص نم تدعما و ز
 نع فاعو ،رِكتلِّلْني بِسج بر اَي فْوِكبِع لَيع قدصتو ،كلني بِفَضبه

 
 



 

 

ي غَيرك ما فَعلْته، ولَو توبيخي بِكَرمِ وجهِك، فَلَوِ اطَّلَع الْيوم على ذَنب
 فاَخو ريناظنُ النواَه كَنال ال ،هتبنتالَج ةقُوبجيلَ الْععت فْتخ
 ماَكْرو ،مينالْحاك كَماَحو ،ريناتالس ريخ بيا ر كَنلْ الب ،عينطَّلالْم

ار الذُّنوبِ، عالّم الْغيوبِ، تستر الذَّنبِ االَْكْرمين، ستار الْعيوبِ، غَفّ
 دعب كلْملى حع دمالْح فَلَك ،كلْمةَ بِحقُوبالْع رخؤتو ،كمبِكَر
 كتيصعلى مئُني عرجيلُني ومحيو ،كترقُد دعب فْوِكلى ععو ،كلْمع

عديي، ونع كلْملَى حني ارِعسيو ،لَيع كرتياءِ سالْح لَّةلى قوني ا
 ليميا ح ،فْوِكظيمِ ععو ،كتمحر ةرِفَتي بِسِععم كحارِملى مثُّبِ عوالت
 ،نالْم ظيمبِ، يا عوبِ، يا قابِلَ التالذَّن ريا غاف ،وميا قَي ييا ح ،يا كَريم

يم االِْحسان، اَين سَترك الْجميلُ، اَين عفْوك الْجليلُ، اَين فَرجك يا قَد
 طاياكع ناَي ،ةعالْواس كتمحر ناَي ،ريعالس ياثُكغ ناَي ،الْقَريب

ضلُك الْفاضلَةُ، اَين مواهبك الْهنيئَةُ، اَين صنائعك السنِيةُ، اَين فَ
الْعظيم، اَين منك الْجسيم، اَين احسانك الْقَديم، اَين كَرمك يا 
 معنلُ، يا ممجيا م سِنحني، يا ملِّصفَخ كتمحبِرذْني، وقنتفَاس بِه ،كَريم

النا، بلْ بِفَضلك يا مفْضلُ، لَست اَتكلُ في النجاة من عقابِك على اَعم
علَينا، الَنك اَهلَ التقْوى واَهلَ الْمغفرة تبدئ بِاالِْحسان نِعماً، وتعفُو عنِ 
 اَم ،رتسما ت قَبيح اَم ،رشنميلَ ما تاَج ،كُرشري ما ندماً، فَما نبِ كَرالذَّن

لَياَوو تلَيما اَب ظيمع نم بيبيا ح ،تعافَيو تيجن هنما م كَثير اَم ،ت
 نحنو سِنالُْمح تاَن ،كلَيا قَطَعانو الذَ بِك ننِ ميةَ عيا قُرو ،كلَيا ببحت

ج اَيو ،كدنميلِ ما عنا بِجدنقَبيحِ ما ع نع بيا ر زجاوسيؤنَ فَتل يا الْمه
رب ال يسعه جودك، اَو اَي زمان اَطْولُ من اَناتك، وما قَدر اَعمالنا في جنبِ 
 ضيقي فلْ كَيب ،كمقابِلُ بِها كَرماالً ناَع ركْثتسن فكَيو ،كمنِع

مغفرة، يا باسطَ الْيدينِ علَى الْمذْنِبين ما وسعهم من رحمتك، يا واسع الْ
 ال كَفَفْتو ،بابِك نم ترِحني ما بترهن دي، لَوييا س كتزع فَو ،ةمحبِالر
عن تملُّقك، لما انتهى الَى من الْمعرِفَة بِجودك وكَرِمك، واَنت الْفاعلُ 

نم ذِّبعشاءُ تما تشاءُ لشاءُ بِما تت نم محرتشاءُ، وت فشاءُ كَيشاءُ بِما تت 

 
 



 

 

كَيف تشاءُ، ال تسأَلُ عن فعلك، وال تنازِع في ملْكك، وال تشارك في 
 ،بيرِكدفي ت داَح كلَيع رِضتعال يو ،ككْمفي ح ضادال تو ،رِكاَم

 لْقالْخ لَك ،الذَ بِك نم قامهذا م بيا ر ،الْعالَمين باهللاُ ر كبارت ،راالَْمو
 ضيقالَّذي ال ي وادالْج تاَنو كمنِعو كسانحا فاَلو ،كمبِكَر جارتاسو

نثَّقْنا موت قَدو ،كتمحلُّ رقال تو ،لُكفَض قُصنال يو ،فُْوكفْحِ عبِالص ك
 فلخت بيا ر راكاَفَت ،ةعالْواس ةمحالرظيمِ، ولِ الْعالْفَضالْقَديمِ، و
ظُنوننا، اَو تخيب آمالَنا، كَالّ يا كَريم، فَلَيس هذا ظَننا بِك، وال هذا 

 انَّ لَنا فيك رجاءً فيك طَمعنا يا رب انَّ لَنا فيك اَمالً طَويالً كَثيراً،
عظيماً، عصيناك ونحن نرجو اَنْ تستر علَينا، ودعوناك ونحن نرجو اَنْ 
 نلكنا، ومالبِاَع جِبوتسنا ما نملع النا، فَقَدوجاءَنا مر قِّقلَنا، فَح جيبتست

 تصرِفُنا عنك وانْ كُنا غَير مستوجِبين علْمك فينا وعلْمنا بِاَنك ال
 ننفَام ،كتعلِ سبِفَض ذْنِبينلَى الْمعنا ولَيع ودجلٌ اَنْ تاَه تفَاَن ،كتمحرل

رِك علَينا بِما اَنت اَهلُه، وجد علَينا فَانا محتاجونَ الى نيلك، يا غَفّار بِنو
 نينا بوبنا، ذُنيساَمنا وحباَص كتمبِنِعنا، وينغتاس كلبِفَضنا، ويدتاه
يديك نستغفرك الّلهم منها ونتوب الَيك، تتحبب الَينا بِالنعمِ 

نا الَيك صاعد، ولَم يزلْ وال ونعارِضك بِالذُّنوبِ، خيرك الَينا نازِلٌ، وشر
يزالُ ملَك كَريم يأتيك عنا بِعمل قَبيح، فَال يمنعك ذلك من اَنْ 
 كلَمما اَح كحانبفَس ،كنا بِآالئلَيلَ عفَضتتو ،كموطَنا بِنِعحت

قَدعيداً، تمئاً ودبم كماَكْرو كظَماَعو ،كلَّ ثَناؤجو ماؤكاَس تس
وكَرم صنائعك وفعالُك، اَنت الهي اَوسع فَضالً، واَعظَم حلْماً من اَنْ 
تقايِسني بِفعلي وخطيـئَتي، فَالْعفْو الْعفْو الْعفْو، سيدي سيدي سيدي، 

عذْنا من سخطك، واَجِرنا من عذابِك، وارزقْنا اَللّـهم اشغلْنا بِذكْرِك، واَ
من مواهبِك، واَنعم علَينا من فَضلك، وارزقْنا حج بيتك، وزِيارةَ قَبرِ 
 هتيلِ بلى اَهعو هلَيع كوانرِضو كترفغمو كتمحرو كلَواتص كبِين

نا ةنسو ،كلَّتلى مفَّنا عوتو ،كتالً بِطاعمقْنا عزارو ،جيبم قَريب ك
نبِيك صلَّى اهللاُ علَيه وآله، اَللّـهم اغْفر لي ولوالدي وارحمهما كَما ربياني 

 
 



 

 

 ئاتيبِالسساناً وحا زِهما بِاالِْحسانجغيراً، اص نينمؤلْمل راغْف مغُفْراناً، اَللّـه
 ماَللّـه راتيبِالْخ مهنيبنا ونيب تابِعت، واالَْمواو مهناالَْحياءِ م ناتمؤالْمو
اغْفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبِنا، ذَكَرِنا واُنثانا، صغيرِنا وكَبيرِنا، 

 ومملُوكنا، كَذَب الْعادلُونَ بِاهللاِ وضلُّوا ضالالً بعيداً، وخسِروا حرنا
خسراناً مبيناً، اَللّـهم صلِّ على محمد وآلِ محمد، واختم لي بِخير، واكْفني 

يرحمني، واجعلْ علَي ما اَهمني من اَمرِ دنياي وآخرتي وال تسلِّطْ علَي من ال 
 نقْني مزارو ،لَيع بِه تمعما اَن حني صاللُبسال تةً، ويةً باقيواق كنم
فَضلك رِزقاً واسعاً حالالً طَيباً، اَللّـهم احرسني بِحراستك، واحفَظْني 

ارو ،كالئَتاكْالَني بِكو ،كفْظنا بِحرامِ في عامالْح كتيب جقْني حز
هذا وفي كُلِّ عام، وزِيارةَ قَبرِ نبِيك واالَْئمة علَيهِم السالم، وال تخلني يا 
رب من تلْك الْمشاهد الشريفَة، والْمواقف الْكَريمة، اَللّـهم تب علَي حتى 

يصهارِ ما ال اَعالنلِ وبِاللَّي كتيشخو ،لَ بِهمالْعو ريالْخ نِياَلْهِمو ،ك
 تقُمو أتبعتو أتيهت قَد ي كُلَّما قُلْتنا ماَللّـه ،الْعالَمين بني يا رتقَياَب

اساً اذا اَنا صلَّيت، وسلَبتني للصالة بين يديك وناجيتك اَلْقَيت علَي نع
 نم بقَرتي، وريرس تلَحص قَد مالي كُلَّما قُلْت ،تيا ناجذا اَنا كناجاتم
 نيبني ويب حالَتمي، وقَد ةٌ اَزالَتيللي ب تضرسي، علجم ابينوسِ التجالم

ع لَّكدي لَعيس كتمدخ ني اَوتيحن كتمدخ نعني، وتدطَر بابِك ن
 كنرِضاً ععني متاَير لَّكلَع ني، اَوتيفَاَقْص قِّكفّاً بِحختسني متاَير لَّكلَع
 لَّكلَع ني، اَوتفَضفَر بينقامِ الْكاذني في متدجو لَّكلَع ني، اَوتفَقَلَي

يتني غَير شاكر لنعمائك فَحرمتني، اَو لَعلَّك فَقَدتني من مجالسِ راَ
 ني، اَوتسآي كتمحر نفَم لينى الْغافني فتاَير لَّكلَع ني، اَوذَلْتلَماءِ فَخالْع

هنيبني ويفَب طّالينسِ الْبجالم ني آلفتاَير لَّكلَع لَم لَّكلَع ني، اَوتلَّيخ م
 ني، اَوتتي كافَيريرجمي وربِج لَّكلَع ني، اَوتدعائي فَباعد عمساَنْ ت بحت
لَعلَّك بِقلَّة حيائي منك جازيتني، فَانْ عفَوت يا رب فَطالما عفَوت عنِ 

رمك اَي رب يجِلُّ عن مكافات الْمقَصرين، واَنا الْمذْنِبين قَبلي، الَنَّ كَ
 نمفْحِ عالص نم تدعما و زجنتم ،كلَيا كنم هارِب ،كلذٌ بِفَضعائ

 
 



 

 

 اَحسن بِك ظَناً، الهي اَنت اَوسع فَضالً، واَعظَم حلْماً من اَنْ تقايِسني بِعملي
 كلني بِفَضبطَري، هما خدي ويا يا سما اَنطيئَتي، وزِلَّني بِختساَنْ ت اَو
سيدي، وتصدق علَي بِعفْوِك، وجلِّلْني بِسترِك، واعف عن توبيخي 

 الَّذي علَّمته، بِكَرمِ وجهِك، سيدي اَنا الصغير الَّذي ربيته، واَنا الْجاهلُ
 ،هتنالَّذي آم فا الْخائاَنو ،هتفَعالَّذي ر ضيعا الْواَنو ،هتيدالُّ الَّذي ها الضاَنو
 ،هتوالْعاري الَّذي كَسو ،هتيوطْشانُ الَّذي اَرالْعو ،هتعبالَّذي اَش الْجايِعو

تيالَّذي اَغْن الْفَقيرو ،هتززالذَّليلُ الَّذي اَعو ،هتيالَّذي قَو عيفالضو ،ه
 ،هترتالَّذي س ذْنِبالْمو ،هتطَيلُ الَّذي اَعائالسو ،هتفَيالَّذي ش قيمالسو

ذي نصرته، والْخاطئُ الَّذي اَقَلْته، واَنا الْقَليلُ الَّذي كَثَّرته، والْمستضعف الَّ
 لَمالءِ، وى الْخف يِكحتاَس الَّذي لَم با يا راَن ،هتيالَّذي آو ا الطَّريداَنو
 هديلى سا الَّذي عظْمى، اَني الْعواهالد با صاحالءِ، اَنى الْمف كباُراق

نا الَّذي اَعطَيت على معاصى الْجليلِ اجترى، اَنا الَّذي عصيت جبار السماءِ، اَ
الرشا، اَنا الَّذي حين بشرت بِها خرجت الَيها اَسعى، اَنا الَّذي اَمهلْتني فَما 
ارعويت، وسترت علَي فَما استحييت، وعملْت بِالْمعاصي فَتعديت، واَسقَطْتني 

ع نم كى كَاَنتني حترتس رِكبِسِتني ولْتهاَم كلْمفَبِح ،تفَما بالَي نِكي
اَغْفَلْتني، ومن عقُوبات الْمعاصي جنبتني حتى كَاَنك استحييتني، الهي 

ك مستخف، لَم اَعصك حين عصيتك واَنا بِربوبِيتك جاحد، وال بِاَمرِ
 تضرطيئَةٌ عخ نهاوِنٌ، لكتم كعيدوال لو ،ضرعتم كتقُوبعال لو
 كرتني سغَرتي، وقْوها شلَيني عاَعانو ،وايني هغَلَبفْسي، ولي ن لَتوسو

الْنَ من عذابِك من الْمرخى علَى، فَقَد عصيتك وخالَفْتك بِجهدي، فَا
 تنْ اَنلُ اصاَت نلِ مببِحني، ولِّصخي نماءِ غَداً مصدي الْخاَي نمذُني، وقنتسي
قَطَعت حبلَك عني، فَواسواَتا على ما اَحصى كتابك من عملي الَّذي لَوال 

حر ةعسو كمكَر نو مجما اَر طْتلَقَن وطنِ الْقُنع اييا يِكهنو كتم
 ةمبِذ مراج، اَللّـه جاهر نلَ ماَفْضداع، و عاهد نم ريها، يا خذَكَّرما اَتدنع

بِيالن يببِحو ،كلَيا دمتاَع آنالْقُر ةمربِحو ،كلَيلُ اسوالمِ اَتاالِْس ياالُْم 
الْقُرشي الْهاشمي الْعربِي التهامي الْمكِّي الْمدنِي اَرجو الزلْفَةَ لَديك، فَال 

 
 



 

 

توحشِ استيناس ايماني، وال تجعلْ ثَوابي ثَواب من عبد سواك، فَانَّ قَوماً 
ه دماءَهم فَاَدركُوا ما اَملُوا، َوإنا آَمنا بِك آمنوا بِاَلْسِنتهِم ليحقنوا بِ

بِاَلْسِنتنا وقُلُوبِنا لتعفُو عنا، فَاَدرِكْنا ما اَملْنا، وثَبت رجاءَك في صدورِنا، 
نت وال تزِغْ قُلُوبنا بعد اذْ هديتنا، وهب لَنا من لَدنك رحمةً انك اَ

 نع ال كَفَفْتو ،بابِك نم ترِحني ما بترهتلَوِ ان كتزعفَو ،ابهالْو
 نلى ما ،كتمحر ةعسو كمبِكَر رِفَةعالْم نقَلْبي م ما اُلْهِمل كلُّقمت

خلُوق إالّ الى خالقه، الهي لَو يذْهب الْعبد إالّ الى مواله، والى من يلْتجِئُ الَْم
قَرنتني بِاالَْصفاد، ومنعتني سيبك من بينِ االَْشهاد، ودلَلْت على فَضايِحي 
 ترارِ، ما قَطَعاالَْب نيبني ويب لْتحارِ، ولَى النبي ا تراَمو ،بادونَ الْعيع

ما صو كنجائي ما رقَلْبي، اَن نم كبح جرال خو ،كنفْوِ علْعأميلي لت فْتر
 بح رِجدي اَخييا، سنفي دارِ الد لَيع كرتسدي، ونع كيسى اَيادال اَن
كلْقخ نم كتريخ هآلطَفى وصالْم نيبني ويب عماجقَلْبي، و نيا منالد 

 ةبالَّتو ةجرلى دقُلْني اانو ،هآلو هلَيلَّى اهللاُ عد صمحم ينبِيمِ النخاتو
الَيك، واَعني بِالْبكاءِ على نفْسي، فَقَد اَفْنيت بِالتسويف واالْمالِ عمري، 

ي نري، فَميخ نم زِلَةَ االْيِسيننم لْتزن قَدو لْتقا ني إنْ اَننأ حاالً موكُونُ اَس
على مثْلِ حالي الى قَبري، لَم اُمهده لرقْدتي، ولَم اَفْرشه بِالْعملِ الصالحِ 
لضجعتي، ومالي ال اَبكي وال اَدري الى ما يكُونُ مصيري، واَرى نفْسي 

، وقَد خفَقَت عند رأسي اَجنِحةُ الْموت، فَمالي ال تخادعني، واَيامي تخاتلُني
اَبكي اَبكي، لخُروجِ نفْسي، اَبكي لظُلْمة قَبري، اَبكي لضيقِ لَحدي، 
اَبكي لسؤالِ منكَر ونكير اياي، اَبكي لخروجي من قَبري عرياناً ذَليالً 

لى ظَهقْلي عالً ثقِ حامالئالْخ ذمالي، اش نرى عاُخميني وي نةً عرم ظُرري، اَن
وجوه يومئذ * لكُلِّ امرِئ منهم يومئذ شأنٌ يغنيه (في شأن غَيرِ شأني 

) رةٌترهقُها قَت* ووجوه يومئذ علَيها غَبرةٌ * ضاحكَةٌ مستبشرةٌ * مسفرةٌ 
 كتمحبِركُّلي، ووتجائي وردي ومتعملي ووعم كلَيدي عيلَّةٌ، سذو
 فَلَك ،بحت نم كتدي بِكَرامهتشاءُ وت نم كتمحبِر صيبلُّقي، تعت

لى بع دمالْح لَكقَلْبي، و كرالش نم تقَّيلى ما نع دمساني، الْحل طس

 
 



 

 

اَفَبِلساني هذَا الْكالِّ اَشكُرك، اَم بِغاية جهدي في عملي اُرضيك، وما 
 كمبِ نِعنلي في جمع رما قَدو ،كْرِكبِ شنفي ج بساني يا رل رقَد

لي، سمقَبِلَ ع ككْرشلي، وطَ اَمسب كودنَّ جلهي اا ،سانِكحادي وي
الَيك رغْبتي، والَيك رهبتي، والَيك تأميلي، وقَد ساقَني الَيك اَملي، 
 لَكتي، وغْبر طَتسبان كدنفيـما عتي، ومه كَفَتدي عيا واح كلَيعو

 تاَلْقَي كلَياتي، وبحم تأَنِس بِكفي، ووخجائي ور صلِ خالببِحدي، وبِي
 كناجاتبِمقَلْبي، و عاش كْرِكبِذ اليوتي، يا مبهر تددم كتطاع
بردت اَلَم الْخوف عني، فَيا موالي ويا مؤملي ويا منتهى سؤلي فَرق بيني 

نفَا ،كتومِ طاعلُز نالْمانِعِ لي م بِيذَن نيبجاءِ وقَديمِ الرل اَلُكما اَس
 أفَةالر نم فْسِكلى نع هتبجالَّذي اَو ،كنعِ مظيمِ الطَّمعو ،فيك
 يالُكع مكُلُّه لْقالْخو لَك ريكال ش كدحو ،لَك رفَاالَْم ،ةمحالرو

ت يا رب الْعالَمين، الهي وفي قَبضتك، وكُلُّ شيي خاضع لَك تباركْ
 كؤالس دنع طاشساني، ول وابِكج نكَلَّ عتي وجح تقَطَعذَا انني امحار
اياي لُبي، فَيا عظيم رجائي ال تخيبني اذَا اشتدت فاقَتي، وال تردني 

عطني لفَقْري وارحمني لضعفي، سيدي لجهلي، وال تمنعني لقلَّة صبري، اَ
 كبِفَنائلُّقي، وعت كتمحبِركُّلي، ووتجائي ورلي ووعمدي ومتعم كلَيع
اَحطُّ رحلي، وبِجودك اَقْصد طَلبتي، وبِكَرمك اَي رب استفْتح دعائي، 

 وبِغناك اَجبر عيلَتي، وتحت ظلِّ عفْوِك قيامي، ولَديك اَرجو فاقَتي،
والى جودك وكَرمك اَرفَع بصري، والى معروفك اُديم نظَري، فَال 
تحرِقْني بِالنارِ واَنت موضع اَملي، وال تسكنىِ الْهاوِيةَ فَانك قُرةُ عيني، يا 

ي ال تكَذِّب ظَني بِاحسانِك ومعروفك فَانك ثقَتي، وال تحرِمني سيد
ثَوابك فَانك الْعارِف بِفَقْري، الهي انْ كانَ قَد دنا اَجلي ولَم يقَربني 

 انْ منك عملي فَقَد جعلْت االْعتراف الَيك بِذَنبي وسائلَ علَلي، الهي
عفَوت فَمن اَولى منك بِالْعفْوِ، وانْ عذَّبت فَمن اَعدلُ منك في الْحكْمِ، 
ارحم في هذه الدنيا غُربتي، وعند الْموت كُربتي، وفي الْقَبرِ وحدتي، 

 نيسابِ بلْحل ترشذا ناتي، وشحو دي اللَّحفلي و راغْففي، وقوذُلَّ م كيدي

 
 



 

 

ما خفي علَى االْدميين من عملي، واَدم لي ما بِه سترتني، وارحمني صريعاً 
علَى الْفراشِ تقَلِّبني اَيدي اَحبتي، وتفَضلْ علَي ممدوداً علَى الْمغتسلِ 

، وتحنن علَي محموالً قَد تناولَ االَْقْرِباءُ اَطْراف يقَلِّبني صالح جيرتي
جِنازتي، وجد علَي منقُوالً قَد نزلْت بِك وحيداً في حفْرتي، وارحم في 
ذلك الْبيت الْجديد غُربتي، حتى ال اَستاْنِس بِغيرِك، يا سيدي انْ 

 الى نفْسي هلَكْت، سيدي فَبِمن اَستغيثُ انْ لَم تقلْني عثَرتي، وكَلْتني
 فِّسنت نْ لَمجِئُ ااَلْت نلى ماتي، وعجفي ض كتنايع تنْ فَقَدا عاَفْز نلى مفَا

من اُؤملُ انْ كُربتي سيدي من لي ومن يرحمني انْ لَم ترحمني، وفَضلَ 
عدمت فَضلَك يوم فاقَتي، والى منِ الْفرار من الذُّنوبِ اذَا انقَضى اَجلي، 
سيدي ال تعذِّبني واَنا اَرجوك، الهي حقِّق رجائي، وآمن خوفي، فَانَّ كَثْرةَ 

 اَنا اَساَلُك ما ال اَستحق واَنت اَهلُ ذُنوبي ال اَرجو فيها إالّ عفْوك، سيدي
 لَيطّي عغباً يثَو ظَرِكن نني ماَلْبِسلي و رفَاغْف ،ةرفغلُ الْماَهقْوى والت
التبِعات، وتغفرها لي وال اُطالَب بِها، انك ذُو من قَديم، وصفْح عظيم، 

الهي اَنت الَّذي تفيض سيبك على من ال يسأَلُك وعلَى وتجاوز كَريم، 
 ،لَك لْقاَنَّ الْخ قَناَيو أَلَكس ندي بِميس ففَكَي ،كتوبِيببِر دينالْجاح
بِبابِك كدبدي عيس ،الْعالَمين بيا ر تعالَيتو كْتبارت ،كلَيا راالَْمو 
 رِضعفَال ت ،هعائبِد سانِكحا باب عقْري كيدي نيةُ بصاصالْخ هتأقام
بِوجهِك الْكَريمِ عني، واَقْبلْ مني ما اَقُولُ، فَقَد دعوت بِهذَا الدعاءِ واَنا 

كتمحرو كأفَتي بِرنرِفَةً معني، مدرو اَنْ ال تجالَّذي ال اَر تلهي اَنا ،
 مقُولُ، اَللّـهما ن قفَوقُولُ وكَما ت تلٌ، اَننائ كقُصنال يلٌ، وسائ فيكحي
اني اَساَلُك صبراً جميالً، وفَرجاً قَريباً، وقَوالً صادقاً، واَجراً عظيماً، 

ما ع رِ كُلِّهيالْخ نم بيا ر اَلُكاَس نم ماللّه اَلُكاَس ،لَماَع ما لَمو هنم تمل
خيرِ ما سأَلَك منه عبادك الصالحونَ، يا خير من سئلَ، واَجود من اَعطى، 
 ،واني فيكخاتي وزانلِ حاَهلَدي ووو ديواللي واَهفْسي ولي في نؤني سطاَع

دغاَرو اَطَلْت نملْني معاجوالي، واَح ميعج حلاَصتي، وورم اَظْهِرشي، ويع 
عمره، وحسنت عملَه، واَتممت علَيه نِعمتك، ورضيت عنه واَحييته حياةً 

 
 



 

 

تم الْعيشِ، انك تفْعلُ ما تشاءُ طَيبةً في اَدومِ السرورِ، واَسبغِ الْكَرامة، واَ
وال تفْعلُ ما يشاءُ غَيرك، اَللّـهم خصني منك بِخاصة ذكْرِك، وال تجعلْ 
شيئاً مما اَتقَرب بِه في آناءِ اللَّيلِ واَطْراف النهارِ رِياءً وال سمعةً وال اَشراً وال 

، واجعلْني لَك من الْخاشعين، اَللّـهم أعطنِى السعةَ في الرزقِ، واالَْمن بطَراً
في الْوطَنِ، وقُرةَ الْعينِ في االَْهلِ والْمالِ والْولَد، والْمقام في نِعمك عندي، 

و ،ندي الْبةَ فالْقُومِ، وى الْجِسةَ فحالصلْني ومعتاسينِ، وى الدةَ فالمالس
بِطاعتك وطاعة رسولك محمد صلَّى اهللاُ علَيه وآله اَبداً ما استعمرتني، 
واجعلْني من اَوفَرِ عبادك عندك نصيباً في كُلِّ خير اَنزلْته وتنزِلُه في 

يلَة الْقَدرِ، وما اَنت منزِلُه في كُلِّ سنة من رحمة تنشرها، شهرِ رمضانَ في لَ
وعافية تلْبِسها، وبلية تدفَعها، وحسنات تتقَبلُها، وسيئات تتجاوز عنها، 

زارفي كُلِّ عام، ونا هذا ورامِ في عامالْح كتيب جقْني حزارقاً وقْني رِز
 نيالد يناقْضِ عواءَ، ودي االَْسيي يا سنع رِفاصعِ، والْواس كلفَض نعاً مواس
والظُّالمات، حتى ال اَتاَذّى بِشي منه، وخذْ عني بِاَسماعِ واَبصارِ اَعدائي 

هِملَيني عرصانو ،لَيع الْباغينادي وسحلْ وعاجقَلْبي، و حفَرني ويع راَقو ،
لي من همي وكَربي فَرجاً ومخرجاً، واجعلْ من اَرادني بِسوء من جميعِ 
خلْقك تحت قَدمي، واكْفني شر الشيطان، وشر السلْطان، وسيئات عملي، 

الذُّن نني مرطَهةَ ونلْنِى الْجخاَدو ،فْوِكارِ بِعالن نني ماَجِروبِ كُلِّها، و
 كيائلقْني بِاَواَلْحو ،كلورِ الْعينِ بِفَضالْح نني مجوزو ،كتمحبِر

لَيع كلَواتيارِ صاالَْخ رينالطّاه بينرارِ الطَّياالَْب هآلد ومحم حينالالص هِم
هكاتربةُ اهللاِ ومحرو هِمواحاَرو مهسادلى اَجعو. 

 
 ،فْوِكبِع كنبوبي الَُطالني بِذُنتطالَب نلَئ كاللجو كتزعدي ويسلهي وا

 ارنِى النلْتخاَد نلَئو ،كمبِكَر كنبمي الَُطالني بِلُؤتطالَب نلَئنَّ وبِرالَُخ
اَهلَ النارِ بِحبي لَك، الهي وسيدي انْ كُنت ال تغفر إالّ الَوليائك واَهلِ 
 فاءِ بِكلَ الْوإالّ اَه كْرِمال ت تنْ كُناونَ، وذْنِبالْم عفْزي نلى مفَا كتطاع

دخلْتنِى النار فَفي ذلك سرور عدوك، فَبِمن يستغيثُ الْمسيؤنَ الهي انْ اَ

 
 



 

 

 كبِين ورراَنَّ س لَماهللاِ اَعا واَنو ،كبِين وررس كةَ فَفي ذلننِى الْجلْتخنْ اَداو
الََ قَلْبي حماَنْ ت اَلُكي اَسنا ماَللّـه ،كودورِ عرس نم كلَيا باَح ،اً لَكب

وخشيةً منك، وتصديقاً بِكتابِك، وايماناً بِك، وفَرقاً منك، وشوقاً 
الَيك، يا ذَا الْجاللِ واالِْكْرامِ حبب الَى لقاءِك واَحبِب لقائي، واجعلْ لي 

مةَ، اَللّـهالْكَرامو جالْفَرةَ واحالر كقائضى، في لم نحِ مقْني بِصالاَلْح 
واجعلْني من صالحِ من بقي وخذْ بي سبيلَ الصالحين، واَعني على نفْسي بِما 
 هنلْ ثَوابي معاجو ،نِهسلي بِاَحمع متاخو ،فُسِهِملى اَنع حينالالص بِه عينت

على صالحِ ما اَعطَيتني، وثَبتني يا رب، وال تردني الْجنةَ بِرحمتك، واَعني 
في سوء استنقَذْتني منه يا رب الْعالَمين، اَللّـهم اني اَساَلُك ايماناً ال اَجلَ 

يه، لَه دونَ لقائك، اَحيِني ما اَحييتني علَيه وتوفَّني اذا توفَّيتني علَ
وابعثْني اذا بعثْتني علَيه واَبرِىءْ قَلْبي من الرياءِ والشك والسمعة في 
 ،ةً في دينِكصيرني بطاَع ماَللّـه ،صاً لَكلي خالمكُونَ عى يتح ،دينِك

حر ننِ مفْلَيكو ،كلْمقْهاً في عفو ،ككْمماً في حفَهعاً وروو ،كتم
يحجزني عن معاصيك، وبيض وجهي بِنورِك، واجعلْ رغْبتي فيـما 
 ،هآلو هلَيلَّى اهللاُ عص كولسلَّةَ رلى معو ،كبيلفَّني في سوتو ،كدنع

مالْهلِ والْفَشلِ والْكَس نم وذُ بِكي اَعنا ماَللّـه فْلَةالْغلِ وخالْبنِ وبالْجو 
والْقَسوة والْمسكَنة والْفَقْرِ والْفاقَة وكُلِّ بلية، والْفَواحشِ ما ظَهر منها 
 ،عشخقَلْب ال يو ،عبشطْن ال يبو ،عقْنفْس ال تن نم وذُ بِكاَعو ،طَنما بو

عمسعاء ال يدمالي وديني وفْسي ولى نع بيا ر وذُ بِكاَعو ،فَعنل ال يمعو 
 ماَللّـه ،ليمالْع ميعالس تاَن كنا جيمالر طانيالش نني مقْتزميعِ ما رلى جعو

جداً، فَال تحلْتم ونِكد نم ال اَجِدو داَح كنني مجيرال ي هنفْسي في الْ نع
شي من عذابِك، وال تردني بِهلَكَة وال تردني بِعذاب اَليم، اَللّـهم تقَبلْ 
مني واَعلِ ذكْري، وارفَع درجتي، وحطَّ وِزري، وال تذْكُرني بِخطيئَتي، 

ي رِضاك والْجنةَ، واَعطني واجعلْ ثَواب مجلسي وثَواب منطقي وثَواب دعائ
 بيا ر براغ كلَيي انا ،كلفَض نني مزِدو ،كاَلْتما س ميعج بيا ر
الْعالَمين، اَللّـهم انك اَنزلْت في كتابِك اَنْ نعفُو عمن ظَلَمنا، وقَد ظَلَمنا 

 
 



 

 

نا فَانع فنا فَاعفُساَن نالً عسائ درنا اَنْ ال نتراَما، ونم كلى بِذلاَو ك
 ساننا بِاالِْحتراَمتي، وني إالّ بِقَضاءِ حاجدرالً فَال تسائ كجِئْت قَدوابِنا واَب

زعي عند الى ما ملَكَت اَيماننا ونحن اَرِقّاؤك فَاَعتق رِقابنا من النارِ، يا مفْ
كُربتي، ويا غَوثي عند شدتي، الَيك فَزِعت وبِك استغثْت ولُذْت، ال اَلُوذُ 
 فُكي نيك يا منع جفَرثْني وفَاَغ ،كنإالّ م جالْفَر ال اَطْلُبو بِسِواك

ير واعف عنى الْكَثير انك اَنت االَْسير، ويعفُو عنِ الْكَثيرِ اقْبلْ منى الْيس
 لَمى اَعتقيناً حيقَلْبي و بِه رباشايماناً ت اَلُكي اَسنا ماَللّـه ،فُورالْغ حيمالر
 محلي يا اَر تمشِ بِما قَسيالْع نني مضرلي و تبني ما كَتصيبي لَن هاَن

 ميناحالر.  
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 دُعاءُ المجير
 

) صلى اهللا عليه وآله وسلم(وهو دعاء رفيع الشأن مروِي عنِ النبي 
وهو يصلّي ) صلى اهللا عليه وآله وسلم(نزل به جبرئيل علَى الّنبي 

ذكر الكفعمي هذا الدعاءِ في ) . عليه السالم(في مقامِ ابراهيم 
 نم لى ما لهش افي الهام صباح واشارالملد االمين وتابيه البك
الفَضل، ومن جملتها انّ من دعا به في االيام البيض من شهر رمضان 

 وورق الشجر، ورمل، البر غفرت ذنوبه ولَو كانت عدد قطر المطر،
ويجدى في شفاءِ المريض و قضآءِ الدين والغنى عنِ الفقر ويفرج 

 :الغم ويكشف الكرب ، وهو هذا الدعاء 
 

 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر منحيا ر تعالَييا اَهللاُ ت كحانبس
اَجِر يا كَريم تعالَيت حيميا ر كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا م

 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر كيا مال تعالَيت كليا م كحانبس
 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر الميا س تعالَيت وسيا قُد كحانبس

ير، سبحانك يا مؤمن تعالَيت يا مهيمن اَجِرنا من النارِ يا مج
 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر اربيا ج تعالَيت زيزيا ع كحانبس
 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر ربجتيا م تعالَيت ركَبتيا م كحانبس
 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر يا بارِئ تعالَيت قيا خال كحانبس

يا م كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر رقَديا م تعالَيت روص
 ،جيرارِ يا مالن ننا ميا باقى اَجِر تعالَييا هادى ت كحانبس
 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر ابويا ت تعالَيت ابهيا و كحانبس

ح اَجِرنا من النارِ  يا مجير، سبحانك يا فَتاح تعالَيت يا مرتا
 ،جيرارِ يا مالن ننا مياموالي اَجِر تعالَيدي تياسي كحانبس

 
 



 

 

 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر قيبيا ر تعالَيت يا قَريب كحانبس
ارِ يا مالن ننا ماَجِر عيديا م تعالَيت ئدبيا م كحانبس ،جير

 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر جيديا م تعالَيت ميديا ح كحانبس
 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر ظيميا ع تعالَيت يا قَديم كحانبس
 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر كُوريا ش تعالَيت يا غَفُور كحانبس

ت ديا شاه كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر هيديا ش تعالَي
 ،جيرارِ يا مالن ننا مانُ اَجِرنيا م تعالَيانُ تنيا ح كحانبس
 ،جيرارِ يا مالن ننا ميا وارِثُ اَجِر تعالَيثُ تيا باع كحانبس

نا ماَجِر ميتيا م تعالَييى تحيا م كحانبس ،جيرارِ يا مالن ن
 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر فيقيا ر تعالَيت فيقيا ش كحانبس
 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر نِسيا مو تعالَيت يا اَنيس كحانبس
 ،جيرارِ يا مالن ننا مميلُ اَجِريا ج تعالَيليلُ تيا ج كحانبس

حانبارِ يا سالن ننا ماَجِر صيريا ب تعالَيت بيريا خ ك
 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر ىليا م تعالَيت ىفيا ح كحانبس،جيرم
 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر ودجويا م تعالَيت ودبعيا م كحانبس

تعالَيت يا غَفّار كحانبس كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر اريا قَه 
يا مذْكُور تعالَيت يا مشكُور اَجِرنا من النارِ يا مجير، سبحانك يا 
جواد تعالَيت يا معاذُ اَجِرنا من النارِ يا مجير، سبحانك يا جمالُ 

ننا ماللُ اَجِريا ج تعالَيت تعالَيت يا سابِق كحانبس ،جيرارِ يا مالن 
 قيا فال تعالَيت قيا صاد كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر يا رازِق
اَجِرنا من النارِ يا مجير، سبحانك يا سميع تعالَيت يا سريع اَجِرنا 

كحانبس ،جيرارِ يا مالن نارِ مالن ننا ماَجِر يا بديع تعالَيت فيعيا ر 
يا مجير، سبحانك يا فَعالُ تعالَيت يا متعالُ اجِرنا من النارِ يا 

 
 



 

 

 ،جيرارِ يا مالن ننا ميا راضى اَجِر تعالَييا قاضى ت كحانبس ،جيرم
جِرنا من النارِ يا مجير، سبحانك يا قاهر تعالَيت يا طاهر اَ

 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر ميا حك تعالَيت ميا عال كحانبس
 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر ميا قآئ تعالَيت ميا دآئ كحانبس
 ،جيرارِ يا مالن ننا مجِرا ميا قاس تعالَيت ميا عاص كحانبس
 ،جيرارِ يا مالن ننا منى اَجِرغيا م تعالَيت يا غَنِى كحانبس
 كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر يا قَوِى تعالَيت ىفيا و كحانبس
يا كافى تعالَيت يا شافى اَجِرنا من النارِ يا مجير، سبحانك يا 

عالَيت مقَدلُ ميا اَو كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر رخؤيا م ت
 تعالَيت ريا ظاه كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر ريا آخ تعالَيت
يا باطَن اَجِرنا من النارِ يا مجير، سبحانك يا رجآءُ تعالَيت يا 

ننا مجى اَجِرتريا ذَا م تعالَيت نيا ذَا الْم كحانبس ،جيرارِ يا مالن 
 مويا قَي تعالَيت ىيا ح كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ملِ اَجِرالطَّو
اَجِرنا من النارِ يا مجير، سبحانك يا واحد تعالَيت يا اَحد اَجِرنا 

جيرارِ يا مالن نارِ مالن ننا ماَجِر دميا ص تعالَيت دييا س كحانبس ،
يا مجير، سبحانك يا قَدير تعالَيت يا كَبير اَجِرنا من النارِ يا 
 ،جيرارِ يا مالن ننا معالى اَجِرتيا م تعالَييا والى ت كحانبس ،جيرم

لَيت يا اَعلى اَجِرنا من النارِ يا مجير، سبحانك يا على تعا
 كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ملى اَجِرويا م تعالَيت ىليا و كحانبس
 ضيا خاف كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر يا بارِئ تعالَيت يا ذارِئ

ننا ماَجِر عيا راف تعالَيت تعالَيقْسِطُ تيا م كحانبس ،جيرارِ يا مالن 
يا جامع اَجِرنا من النارِ يا مجير، سبحانك يا معز تعالَيت يا مذلُّ 
اَجِرنا من النارِ يا مجير، سبحانك يا حافظُ تعالَيت يا حفيظُ اَجِرنا 

 
 



 

 

نك يا قادر تعالَيت يا مقْتدر اَجِرنا من النارِ من النارِ يا مجير، سبحا
يا مجير، سبحانك يا عليم تعالَيت يا حليم اَجِرنا من النارِ يا 
مجير، سبحانك يا حكَم تعالَيت يا حكيم اَجِرنا من النارِ يا 

ا مانِع اَجِرنا من النارِ يا مجير، مجير، سبحانك يا معطى تعالَيت ي
 كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر عيا ناف تعالَيت يا ضآر كحانبس
يا مجيب تعالَيت يا حسيب اَجِرنا من النارِ يا مجير، سبحانك يا 

ا مجير، سبحانك يا لَطيف عادلُ تعالَيت يا فاصلُ اَجِرنا من النارِ ي
 تعالَيت بيا ر كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر ريفيا ش تعالَيت
 ديا واح تعالَيت يا ماجِد كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر قيا ح

ت فُويا ع كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا منا اَجِراَجِر مقتنيا م تعالَي
من النارِ يا مجير، سبحانك يا واسع تعالَيت يا موسع اَجِرنا من النارِ 
يا مجير، سبحانك يا رؤوف تعالَيت يا عطوف اَجِرنا من النارِ يا 

جِرنا من النارِ يا مجير، مجير، سبحانك يا فَرد تعالَيت يا وِتر اَ
 ،جيرارِ يا مالن ننا محيطُ اَجِريا م تعالَيت قيتيا م كحانبس
 ،جيرارِ يا مالن ننا ملُ اَجِرديا ع تعالَيكيلُ تيا و كحانبس
 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر تينيا م تعالَيت بينيا م كحانبس
 كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر ودديا و تعالَيت ريا ب كحانبس
 وريا ن كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر دشريا م تعالَيت شيديا يار

لَيت تعالَيت يا منور اَجِرنا من النارِ يا مجير، سبحانك يا نصير تعا
 يا صابِر تعالَيت وربيا ص كحانبس ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر ريا ناص
اَجِرنا من النارِ يا مجير، سبحانك يا محصى تعالَيت يا منشئُ اَجِرنا 

 من من النارِ يا مجير، سبحانك يا سبحانُ تعالَيت يا ديانُ اَجِرنا
النارِ يا مجير، سبحانك يا مغيثُ تعالَيت يا غياثُ اَجِرنا من النارِ يا 

 
 



 

 

 ،جيرارِ يا مالن ننا ماَجِر ريا حاض تعالَيت ريا فاط كحانبس ،جيرم
، سبحانك يا ذَا الْعز والْجمالِ تباركْت يا ذَا الْجبروت والْجاللِ

 مينالظّال نم تى كُننا كحانبس ،تالّ اَنا لـهال ا كحانبس
فَاستجبنا لَه ونجيناه من الْغم وكَذلك ننجىِ الْمؤمنين، وصلَّى 
 الْعالَمين بهللاِ ر دمالْحو ،عينماَج هآلد ومحنا مديلى ساهللاُ ع

سحظيمِوالع ليالّ بِاهللاِ الْعةَ اال قُولَ ووال حكيلُ والْو منِعا اهللاُ ونب  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 



 

 

 دعاء جوشن الكبير
  

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 1 ( 
ي ، ا كَرِيمي ، يمحا رانُ ، يمحا ري ، ا اللَّهي ، يمظا عي ، يمقا م

 يمكا حي ، يملا حي ، يملا عي ، يمقَد . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

كْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ و الْإِ
 ينماحالر. 

 )2 (  جِيبا مي ، اتادالس ديا سبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي
 يئَاتطالْخ را غَافي ، اتنسالْح يلا وي ، اتجرالد عافا ري ، اتوعالد

بوا قَابِلَ التي ، أَلَاتسالْم يطعا مي ، مالا عي ، اتوالْأَص عاما سي ، ات
 اتيلالْب عافا دي ، اتيفالْخ . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
و الْإِكْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ 

 ينماحالر. 
 )3 (  ريا خي ، رِينافالْغ ريا خبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

 ريا خي ، ينماكالْح ريا خي ، رِيناصالن ريا خي ، ينحالْفَات
الْح ريا خي ، ينارِثالْو ريا خي ، ينازِقالر رِينالذَّاك ريا خي ، يندام
 سِنِينحالْم ريا خي ، ينزِلنالْم ريا خي ، . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
الِ و الْإِكْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَ

 ينماحالر. 

 
 



 

 

 )4 (  نا مالُ ، يمالْج ةُ وزالْع لَه نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي
 وه نا ملَالُ ، يالْج و لْكالْم لَه نا مالُ ، يالْكَم ةُ ورالْقُد لَه

شنا مالُ ، يعتالْم الْكَبِير يددش وه نا مابِ الثِّقَالِ ، يحئَ الس
 نا مقَابِ ، يالْع يددش وه نا مابِ ، يسالْح رِيعس وه نا مالِ ، يحالْم

 . عنده حسن الثَّوابِ ، يا من عنده أُم الْكتابِ 
الْغ ، تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س و دمحلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغو

 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 5( 
نا مانُ ، ينا حانُ ، يوا رِضلْطَانُ ، يا سانُ ، يهرا بانُ ، ييا دانُ ، ي

 انيالْب و نا ذَا الْمانُ ، يعتسا مانُ ، يحبا سانُ ، يغُفْر. 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

محم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و د
 ينماحالر. 

 )6 ( يكُلُّ ش عاضوت نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي  ، هتظَمعءٍ ل
يكُلُّ ش لَمستنِ اسا مذَلَّ كُ ي نا مي ، هترقُدءٍ ليا  لُّ شي ، هتزعءٍ ل

يكُلُّ ش عضخ نم يكُلُّ ش قَادنِ انا مي ، هتبيها  ءٍ لي ، هتيشخ نءٍ م
من تشقَّقَت الْجِبالُ من مخافَته ، يا من قَامت السماوات بِأَمرِه ، يا منِ 

نِه ، يا من يسبح الرعد بِحمده ، يا من لَا استقَرت الْأَرضونَ بِإِذْ
 هلَكَتملِ ملَى أَهي عدتعي . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
الْجلَالِ و الْإِكْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا 

 ينماحالر. 

 
 



 

 

 )7 (  فا كَاشا ، يطَايالْخ را غَافبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي
الْبلَايا ، يا منتهى الرجايا ، يا مجزِلَ الْعطَايا ، يا واهب الْهدايا ، يا 

ضي الْمنايا ، يا سامع الشكَايا ، يا باعثَ الْبرايا رازِق الْبرايا ، يا قَا
 . ، يا مطْلق الْأُسارى 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
جلَالِ و الْإِكْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْ

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا ذَا الْحمد و الثَّناءِ ، يا ذَا الْفَخرِ  ) 8( 

 فْوِ وا ذَا الْعفَاءِ ، يالْو و دها ذَا الْعاءِ ، ينالس و دجا ذَا الْماءِ ، يهالْب و
ا ، يضالر و زا ذَا الْعاءِ ، يالْقَض لِ وا ذَا الْفَضطَاءِ ، يالْع و نا ذَا الْم

 . الْبقَاءِ ، يا ذَا الْجود و السخاءِ ، يا ذَا الْآلَاءِ و النعماءِ 
دمحلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغوالْغ ، تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س و 

 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 9( 
ا ني ، انِعا صي ، عافا ري ، عافا دي ، انِعا مي ، عاما جي ، عاما سي ، عاف

 عوسا مي ، عاسا وي ، عافش . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

الْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، ي
 ينماحالر. 

 )10 (  قالا خوعٍ ، ينصكُلِّ م انِعا صبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي
كُلِّ مخلُوقٍ ، يا رازِق كُلِّ مرزوقٍ ، يا مالك كُلِّ مملُوك ، يا 

احا رومٍ ، يمهكُلِّ م ا فَارِجوبٍ ، يكْركُلِّ م فكُلِّ كَاش م

 
 



 

 

مرحومٍ ، يا ناصر كُلِّ مخذُولٍ ، يا ساتر كُلِّ معيوبٍ ، يا ملْجأَ كُلِّ 
 ودطْرم. 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، 

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا عدتي عند شدتي ، يا  ) 11( 

 دنبِي عاحا صي ، يتشحو دنونِسِي عا مي ، يتيبصم دني عائجر
تمنِع دني عيلا وي ، يتبي غُريللا دي ، يتبكُر دني عاثيا غي ، ي

عند حيرتي ، يا غَنائي عند افْتقَارِي ، يا ملْجئي عند اضطرارِي ، 
 . يا مغيثي عند مفْزعي 

محلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغوالْغ ، تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س و د
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
 )12 (  ا غَفَّاروبِ ، ييالْغ لَّاما عبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

الْكُر فا كَاشوبِ ، ييالْع ارتا سوبِ ، يالْقُلُوبِ ، الذُّن قَلِّبا موبِ ، ي
 جفَرا مالْقُلُوبِ ، ي ا أَنِيسالْقُلُوبِ ، ي رونا مالْقُلُوبِ ، ي ا طَبِيبي

 . الْهمومِ ، يا منفِّس الْغمومِ 
و دمحلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغوالْغ ، تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س 

 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 13( 
يلُ ، يا قَبِيلُ ، يا  ، يا دل جليلُ ، يا جميلُ ، يا وكيلُ ، يا كَفيل

 . مديلُ ، يا منِيلُ ، يا مقيلُ ، يا محيلُ 

 
 



 

 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
مِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ و الْإِكْرا

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا دليلَ الْمتحيرِين ، يا غياثَ  ) 14( 

الْمستغيثين ، يا صرِيخ الْمستصرِخين ، يا جار الْمستجِيرِين ، يا 
حم الْمساكين ، يا ملْجأَ أَمانَ الْخائفين ، يا عونَ الْمؤمنِين ، يا را

 ينطَرضالْم ةوعد جِيبا مي ، ذْنِبِينالْم را غَافي ، يناصالْع . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

ا رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، ب
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا ذَا الْجود و الْإِحسان ، يا ذَا  ) 15( 
الْفَضلِ و الامتنان ، يا ذَا الْأَمنِ و الْأَمان ، يا ذَا الْقُدسِ و السبحان ، يا 

لْحكْمة و الْبيان ، يا ذَا الرحمة و الرضوان ، يا ذَا الْحجة و ذَا ا
الْبرهان ، يا ذَا الْعظَمة و السلْطَان ، يا ذَا الرأْفَة و الْمستعان ، يا ذَا 

 انفْرالْغ فْوِ والْع . 
تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س و دمحلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغوالْغ ، 

 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم
 ينماحالر. 

 )16 ( يكُلِّ ش بر وه نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي  نا مءٍ ، ي
ءٍ ، يا من هو خالق كُلِّ  ءٍ ، يا من هو صانِع كُلِّ شي لَه كُلِّ شيهو إِ
يش يلَ كُلِّ شقَب وه نا مءٍ ، ي يكُلِّ ش دعب وه نا مءٍ ، ي  نا مءٍ ، ي

يكُلِّ ش قفَو وه يبِكُلِّ ش مالع وه نا مءٍ ، ي نا مءٍ ، ي رقَاد وه 
يلَى كُلِّ شع يى كُلُّ شفْني قَى وبي نا مءٍ  ءٍ ، ي . 

 
 



 

 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
كْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ و الْإِ

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 17( 

مؤمن ، يا مهيمن ، يا مكَونُ ، يا ملَقِّن ، يا مبين ، يا مهونُ ، يا 
 .  مقَسم ممكِّن ، يا مزين ، يا معلن ، يا

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
، يا من هو في ملْكه مقيم ، يا بسم اهللا الرحمن الرحيم  ) 18( 

 وه نا مي ، يمظع هلَالي جف وه نا مي ، يمقَد لْطَانِهي سف وه نم
يبِكُلِّ ش وه نا مي ، يمحر هادبلَى عع  نبِم وه نا مي ، يملءٍ ع

نبِم وه نا مي ، يملح اهصع هعني صف وه نا مي ، كَرِيم اهجر 
 يمقَد هي لُطْفف وه نا مي ، يفلَط هتكْمي حف وه نا مي ، يمكح

 . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن 
 ينماحالر. 

 )19 (  نا مي ، لُهى إِلَّا فَضجرلَا ي نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي
خلَا ي نا مي ، هإِلَّا بِر ظَرنلَا ي نا مي ، هفْوأَلُ إِلَّا عسلَا ي ، لُهدإِلَّا ع اف

 تعسو نا مي ، هلْطَانلْطَانَ إِلَّا سلَا س نا مي ، لْكُهإِلَّا م ومدلَا ي نا مي
ياطَ بِكُلِّ  كُلَّ شأَح نا مي ، هبغَض هتمحر قَتبس نا مي ، هتمحءٍ ر

يش دأَح سلَي نا مي ، هلْمءٍ ع ثْلَهم  . 

 
 



 

 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
، يا فَارِج الْهم ، يا كَاشف الْغم ، بسم اهللا الرحمن الرحيم  ) 20( 

 ، دعالْو قادا صلْقِ ، يالْخ قالا خبِ ، يوا قَابِلَ التبِ ، يالذَّن را غَافي
ازِقا ري ، بالْح قا فَالي ، رالس مالا عي ، دهالْع يوفا مامِ  يالْأَن  . 

 لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ سبحانك يا
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
 )21 ( أَلُكي أَسإِن ما بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهي كمبِاس 

علي ، يا وفي ، يا غَنِي ، يا ملي ، يا حفي ، يا رضي ، يا زكي ، يا 
 . ءُ ، يا قَوِي ، يا ولي  بدي

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
محم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و د

 ينماحالر. 
 )22 (  رتس نا ميلَ ، يمالْج رأَظْه نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

لَم نا مي ، ةرِيرذْ بِالْجاخؤي لَم نا مي ، ا الْقَبِيحي ، رتالس كتهي 
عظيم الْعفْوِ ، يا حسن التجاوزِ ، يا واسع الْمغفرة ، يا باسطَ الْيدينِ 

 . بِالرحمة ، يا صاحب كُلِّ نجوى ، يا منتهى كُلِّ شكْوى 
غوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْ

 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم
 ينماحالر. 

 
 



 

 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا ذَا النعمة السابِغة ، يا ذَا  ) 23( 
 ةعاسالْو ةمحالر ، ةغالالْب ةكْما ذَا الْحي ، ابِقَةالس ةنا ذَا الْمي ،

 ةاما ذَا الْكَري ، ةعالْقَاط ةجا ذَا الْحي ، لَةالْكَام ةرا ذَا الْقُدي
ا ذَا الْعي ، ةينتالْم ةا ذَا الْقُوي ، ةمائالد ةزا ذَا الْعي ، ةرالظَّاه ةظَم

 ةنِيعالْم . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
من الرحيم ، يا بديع السماوات ، يا جاعلَ بسم اهللا الرح ) 24( 

الظُّلُمات ، يا راحم الْعبرات ، يا مقيلَ الْعثَرات ، يا ساتر الْعورات ، يا 
 ياحا مي ، اتنسالْح فعضا مي ، اتلَ الْآيزنا مي ، اتوالْأَم يِيحم

ئَاتيالس اتمقالن يددا شي ،  . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
 الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا بسم اهللا ) 25( 

 ، رشبا مي ، رسيا مي ، رونا مي ، رطَها مي ، ربدا مي ، رقَدا مي ، روصم
 رخؤا مي ، مقَدا مي ، رذنا مي . 

إِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س و دمحلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغوالْغ ، ت
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
 )26 (  با رامِ ، يرالْح تيالْب با ربسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

هالش با رقَامِ ، يالْم كْنِ والر با رامِ ، يرالْح لَدالْب با رامِ ، يررِ الْح

 
 



 

 

الْمشعرِ الْحرامِ ، يا رب الْمسجِد الْحرامِ ، يا رب الْحلِّ و الْحرامِ ، يا 
الس و ةيحالت با رالظَّلَامِ ، ي ورِ والن بامِ ري الْأَنف ةرالْقُد با رلَامِ ، ي

 . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 .ن الراحمي
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا أَحكَم الْحاكمين ، يا  ) 27( 

 نسا أَحي ، رِينالطَّاه را أَطْهي ، ينقادالص قدا أَصي ، ينلادلَ الْعدأَع
 رصا أَبي ، ينعامالس عما أَسي ، بِيناسالْح عرا أَسي ، ينقالالْخ

الن ينمالْأَكْر ما أَكْري ، ينعافالش فَعا أَشي ، رِيناظ . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ و الْإِكْرامِ ، 
 ينماحالر. 

 )28 (  دنا سي ، لَه ادملَا ع نم ادما عبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي
من لَا سند لَه ، يا ذُخر من لَا ذُخر لَه ، يا حرز من لَا حرز لَه ، يا 

خر لَه ، يا عز من لَا عز لَه ، غياثَ من لَا غياثَ لَه ، يا فَخر من لَا فَ
يا معين من لَا معين لَه ، يا أَنِيس من لَا أَنِيس لَه ، يا أَمانَ من لَا أَمانَ 

لَه  . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

محم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و د
 ينماحالر. 

 
 



 

 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 29( 
حاكم ، يا عاصم ، يا قَائم ، يا دائم ، يا راحم ، يا سالم ، يا 

 . عالم ، يا قَاسم ، يا قَابِض ، يا باسطُ 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

رحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ و الْإِكْرامِ ، يا أَ
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا عاصم منِ استعصمه ، يا  ) 30( 
 ، هرصنتنِ اسم راصا ني ، هفَرغتنِ اسم را غَافي ، همحرتنِ اسم ماحر

ي ، همكْرتنِ اسم كْرِما مي ، فَظَهحتنِ اسظَ مافا حنِ يم دشرا م
استرشده ، يا صرِيخ منِ استصرخه ، يا معين منِ استعانه ، يا مغيثَ 

 اثَهغتنِ اسم . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

لنارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ و الْإِكْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من ا
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا عزِيزاً لَا يضام ، يا لَطيفاً لَا  ) 31( 
يرام ، يا قَيوماً لَا ينام ، يا دائماً لَا يفُوت ، يا حياً لَا يموت ، يا 
ملكاً لَا يزولُ ، يا باقياً لَا يفْنى ، يا عالماً لَا يجهلُ ، يا صمداً لَا 

 فعضاً لَا يا قَوِيي ، مطْعي . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن 
 ينماحالر. 

 
 



 

 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 32( 
أَحد ، يا واحد ، يا شاهد ، يا ماجِد ، يا حامد ، يا راشد ، يا باعثُ 

 عافا ني ، ارا ضارِثُ ، يا وي ، . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا أَعظَم من كُلِّ عظيمٍ ، يا  ) 33( 

أَكْرم من كُلِّ كَرِيمٍ ، يا أَرحم من كُلِّ رحيمٍ ، يا أَعلَم من كُلِّ 
عليمٍ ، يا أَحكَم من كُلِّ حكيمٍ ، يا أَقْدم من كُلِّ قَديمٍ ، يا 

لِّ كَبِيرٍ ، يا أَلْطَف من كُلِّ لَطيف ، يا أَجلَّ من كُلِّ أَكْبر من كُ
 . جليلٍ ، يا أَعز من كُلِّ عزِيزٍ 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، 

 ينماحالر. 
 )34 (  يمظا عفْحِ ، يالص ا كَرِيمبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

الْمن ، يا كَثير الْخيرِ ، يا قَديم الْفَضلِ ، يا دائم اللُّطْف ، يا 
س الْكَربِ ، يا كَاشف الضر ، يا مالك لَطيف الصنعِ ، يا منفِّ

 قالْح يا قَاضي ، لْكالْم . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

لْإِكْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ و ا
 ينماحالر. 

 )35 (  نا مي ، يفو هدهي عف وه نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي
 هلُوي عف وه نا مي ، يلع هتي قُوف وه نا مي ، قَوِي هفَائي وف وه

 
 



 

 

طيف ، يا من هو في لُطْفه شرِيف ، يا قَرِيب ، يا من هو في قُربِه لَ
من هو في شرفه عزِيز ، يا من هو في عزه عظيم ، يا من هو في 

 يدمح هدجي مف وه نا مي ، جِيدم هتظَمع . 
وثَ ، الْغوالْغ ، تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س و دمحلَى ملِّ عثَ ، ص

 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 36( 
افا وي ، يافا شي ، يا كَافي ، ياعا دي ، يادا هي ، يافعا مي ، ي

 . قَاضي ، يا راضي ، يا عالي ، يا باقي 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

جلَالِ و الْإِكْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْ
 ينماحالر. 

 )37 ( يكُلُّ ش نا ما  بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يي ، لَه عاضءٍ خ
يكُلُّ ش نم يكُلُّ ش نا مي ، لَه عاشكُلُّ  ءٍ خ نا مي ، لَه نءٍ كَائ

يكُلُّ  ش نا مي ، بِه ودجوءٍ ميش يكُلُّ ش نا مي ، هإِلَي نِيبءٍ  ءٍ م
يكُلُّ ش نا مي ، هنم فائخ يكُلُّ ش نا مي ، بِه مءٍ قَائ  هإِلَي رائءٍ ص

يكُلُّ ش نا مي ، يكُلُّ ش نا مي ، هدمبِح حبسءٍ ي ههجإِلَّا و كءٍ هال  
 . 

ي كانحبآلِ س و دمحلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغوالْغ ، تإِلَّا أَن ا لَا إِلَه
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
ا إِلَيه ، يا من لَا بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا من لَا مفَر إِلَّ ) 38( 

 ، هإِلَّا إِلَي هنى مجنلَا م نا مي ، هإِلَّا إِلَي دقْصلَا م نا مي ، هإِلَّا إِلَي عفْزم

 
 



 

 

يا من لَا يرغَب إِلَّا إِلَيه ، يا من لَا حولَ و لَا قُوةَ إِلَّا بِه ، يا من لَا 
لَّا بِه ، يا من لَا يتوكَّلُ إِلَّا علَيه ، يا من لَا يرجى إِلَّا هو ، يستعانُ إِ

 اهإِلَّا إِي دبعلَا ي نا مي . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن 
 ينماحالر. 

 )39 (  ريا خي ، وبِينهرالْم ريا خبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي
 ريا خي ، ينئُولسالْم ريا خي ، غُوبِينرالْم ريا خي ، طْلُوبِينالْم

قْصالْم ريا خي ، كُورِينشالْم ريا خي ، ذْكُورِينالْم ريا خي ، ينود
 أْنِسِينتسالْم ريا خي ، ينوعدالْم ريا خي ، وبِينبحالْم . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
م محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمح

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 40( 

ي ، را فَاطي ، را قَاهي ، را قَادي ، راتا سي ، رغَاف ، ابِرا جي ، را كَاس
 راصا ني ، راظا ني ، را ذَاكي . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ و الْإِكْرامِ ، يا

 ينماحالر. 
 )41 (  رقَد نا مى ، يوفَس لَقخ نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

 ، يا من يكْشف الْبلْوى ، يا من يسمع النجوى ، يا من ينقذُ  فَهدى
ي الْمفشي نا ملْكَى ، يجِي الْهني نا مقَى ، يرالْغ نا مى ، يضر

 
 



 

 

 ، يا من أَمات و أَحيا ، يا من خلَق الزوجينِ الذَّكَر  أَضحك و أَبكى
  .  و الْأُنثى

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
الن نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ ي

 ينماحالر. 
 )42 (  ، بِيلُهرِ سحالْب و ري الْبف نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

 اتمي الْمف نا مي ، هانهرب اتي الْآيف نا مي ، هاتي الْآفَاقِ آيف نا مي
 نا مي ، لْكُهم ةاميي الْقف نا مي ، هتربورِ عي الْقُبف نا مي ، هترقُد
 ةني الْجف نا مي ، هاؤقَض انيزي الْمف نا مي ، هتبيابِ هسي الْحف

 هقَابارِ عي النف نا مي ، هابثَو . 
ه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ سبحانك يا لَا إِلَ

 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم
 ينماحالر. 

ونَ ، يا بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا من إِلَيه يهرب الْخائفُ ) 43( 
 هإِلَي نا مونَ ، ينِيبالْم دقْصي هإِلَي نا مونَ ، يذْنِبالْم عفْزي هإِلَي نم
 أْنِستسي بِه نا مونَ ، يريحتأُ الْملْجي هإِلَي نا مونَ ، يداهالز غَبري

الْم رخفْتي بِه نا مونَ ، يرِيدالْم عطْمي فْوِهي عف نا مونَ ، يبح
الْخاطئُونَ ، يا من إِلَيه يسكُن الْموقنونَ ، يا من علَيه يتوكَّلُ 

 . الْمتوكِّلُونَ 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

محم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و د
 ينماحالر. 

 
 



 

 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 44( 
ا مي ، سِيبا حي ، يبقا ري ، ا قَرِيبي ، ا طَبِيبي ، بِيبا حي ، هِيب

 يرصا بي ، بِيرا خي ، جِيبا مي ، يبثم . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

ا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم مح
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا أَقْرب من كُلِّ قَرِيبٍ ، يا  ) 45( 
أَحب من كُلِّ حبِيبٍ ، يا أَبصر من كُلِّ بصيرٍ ، يا أَخبر من كُلِّ 

يا أَقْوى خبِيرٍ ، يا أَشرف من كُلِّ شرِيف ، يا أَرفَع من كُلِّ رفيعٍ ، 
من كُلِّ قَوِي ، يا أَغْنى من كُلِّ غَنِي ، يا أَجود من كُلِّ جواد ، يا 

 ءُوفكُلِّ ر نم أَفأَر . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

ا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن ن
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا غَالباً غَير مغلُوبٍ ، يا صانِعاً  ) 46( 
غَير مصنوعٍ ، يا خالقاً غَير مخلُوقٍ ، يا مالكاً غَير مملُوك ، يا 

اهراً غَير مقْهورٍ ، يا رافعاً غَير مرفُوعٍ ، يا حافظاً غَير محفُوظ ، يا قَ
 يدعب را قَرِيباً غَيبٍ ، يغَائ رداً غَياها شورٍ ، يصنم رراً غَياصن . 

 علَى محمد و آلِ سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا نور النورِ ، يا منور النورِ ، يا  ) 47( 

لنورِ ، يا مقَدر النورِ ، يا نور كُلِّ نورٍ ، يا نوراً خالق النورِ ، يا مدبر ا



 

 

قَبلَ كُلِّ نورٍ ، يا نوراً بعد كُلِّ نورٍ ، يا نوراً فَوق كُلِّ نورٍ ، يا نوراً 
 ورن هثْلكَم سلَي . 

وثَ ، الْغوالْغ ، تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س و دمحلَى ملِّ عثَ ، ص
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
 )48 (  نا مي ، رِيفش هطَاؤع نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

لُطْفُه نا مي ، يفلَط لُهعف لُهقَو نا مي ، يمقَد هانسإِح نا مي ، يمقم 
حق ، يا من وعده صدق ، يا من عفْوه فَضلٌ ، يا من عذَابه عدلٌ ، 

 يممع لُهفَض نا مي ، لْوح هكْرذ نا مي . 
والْغ ، تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س و دمحلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغ

 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 49( 
صلُ ، يا مبدلُ ، يا مذَلِّلُ ، يا منزلُ ، يا منولُ ، يا مسهلُ ، يا مفَ

 . مفْضلُ ، يا مجزِلُ ، يا ممهِلُ ، يا مجملُ 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

ا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن ن
 ينماحالر. 

 )50 (  نا مى ، يرلَا ي ى وري نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي
يا يخلُق و لَا يخلَق ، يا من يهدي و لَا يهدى ، يا من يحيِي و لَا يحيا ، 

 جارال ي و جِيري نا مي ، مطْعال ي و مطْعي نا مأَلُ ، يسلَا ي أَلُ وسي نم
 كَمحلَا ي و كُمحي نا مي ، هلَيى عقْضلَا ي ي وقْضي نا مي ، هلَيع

لَه كُني لَم و ولَدي لَم و دلي لَم نا مي ، هلَيع دكُفُواً أَح  . 

 
 



 

 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
لرحيم ، يا نِعم الْحسِيب ، يا نِعم بسم اهللا الرحمن ا ) 51( 

 ما نِعي ، جِيبالْم ما نِعي ، الْقَرِيب ما نِعي ، يبقالر ما نِعي ، الطَّبِيب
الْحبِيب ، يا نِعم الْكَفيلُ ، يا نِعم الْوكيلُ ، يا نِعم الْمولَى ، يا 

 يرصالن منِع . 
نك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ سبحا

 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم
 ينماحالر. 

فين ، يا منى بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا سرور الْعارِ ) 52( 
 لِّينقالْم ازِقا ري ، ابِينوالت بِيبا حي ، ينرِيدالْم ا أَنِيسي ، ينبحالْم

فِّسنا مي ، ينابِدنِ الْعيةَ عا قُري ، ذْنِبِيناءَ الْمجا رنِ  ، يع 
ينوممغنِ الْمع جفَرا مي ، وبِينكْرالْم رِينالْآخ و ينلالْأَو ا إِلَهي ،  . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 53( 

ربنا ، يا إِلَهنا ، يا سيدنا ، يا مولَانا ، يا ناصرنا ، يا حافظَنا ، يا 
 . دليلَنا ، يا معيننا ، يا حبِيبنا ، يا طَبِيبنا 

 لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ سبحانك يا
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 

 
 



 

 

 )54 ( و ينبِيالن با ربسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي با رارِ ، يرالْأَب 
الصديقين و الْأَخيارِ ، يا رب الْجنة و النارِ ، يا رب الصغارِ و الْكبارِ 
 ارِي وحالص با رارِ ، يجالْأَش ارِ وهالْأَن با رارِ ، يالثِّم وبِ وبالْح با ري ،

با رفَارِ ، يالْق لَانالْأَع با رارِ ، يهالن لِ واللَّي با رارِ ، يالْبِح ارِي ورالْب 
]لَانالْإِع  [ ِاررالْأَس و ] ِاررالْإِس . [ 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
لِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا من

 ينماحالر. 
 )55 ( يي كُلِّ شفَذَ فن نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي  ، هرءٍ أَم

يبِكُلِّ ش قلَح نا مي يإِلَى كُلِّ ش تلَغب نا مي ، هلْما ءٍ قُ ءٍ عي ، هترد
من لَا تحصي الْعباد نِعمه ، يا من لَا تبلُغُ الْخلَائق شكْره ، يا من لَا 
تدرِك الْأَفْهام جلَالَه ، يا من لَا تنالُ الْأَوهام كُنهه ، يا منِ 

ترد الْعباد قَضاءَه ، يا من لَا الْعظَمةُ و الْكبرِياءُ رِداؤه ، يا من لَا 
 هطَاؤطَاءَ إِلَّا علَا ع نا مي ، لْكُهإِلَّا م لْكم . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي

 ينماحالر. 
 )56 (  نا ملَى ، يثَلُ الْأَعالْم لَه نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

لَه الصفَات الْعلْيا ، يا من لَه الْآخرةُ و الْأُولَى ، يا من لَه الْجنةُ 
ا مى ، يأْوا الْمى ، ينساءُ الْحمالْأَس لَه نا مى ، يرالْكُب اتالْآي لَه ن

 لَه نا ماءُ ، يالْفَض اءُ ووالْه لَه نا ماءُ ، يالْقَض و كْمالْح لَه نم
 . الْعرش و الثَّرى ، يا من لَه السماوات الْعلَى 

 
 



 

 

ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س و دمحلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغوالْغ ، تإِلَّا أَن 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
 )57 ( كمبِاس أَلُكي أَسإِن ما بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهي 

عفُو ، يا غَفُور ، يا صبور ، يا شكُور ، يا رءُوف ، يا عطُوف ، يا 
 وسا قُدي ، وحبا سي ، وددا وئُولُ ، يسم . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا من في السماوات عظَمته ، يا  ) 58( 

يي كُلِّ شف نا مي ، هاتضِ آيي الْأَرف نم ا مي ، لُهلَائارِ ءٍ دي الْبِحف ن
 ، هيدعي ثُم لْقأُ الْخدبي نا مي ، هنائزالِ خي الْجِبف نا مي ، هبائجع

يي كُلِّ شف رأَظْه نا مي ، كُلُّه رالْأَم جِعري هإِلَي نا ما  يي ، ءٍ لُطْفَه
يكُلَّ ش نسأَح نا مي ، لَقَهءٍ خ هترقِ قُدلَائي الْخف فرصت نم  . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

ينماحالر.  
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا حبِيب من لَا حبِيب لَه ، يا  ) 59( 

طَبِيب من لَا طَبِيب لَه ، يا مجِيب من لَا مجِيب لَه ، يا شفيق من لَا 
شفيق لَه ، يا رفيق من لَا رفيق لَه ، يا مغيثَ من لَا مغيثَ لَه ، يا 

د ماحلَا ر نم ماحا ري ، لَه لَا أَنِيس نم ا أَنِيسي ، يلَ لَهللَا د نيلَ مل
لَه  لَه باحلَا ص نم باحا صي ،  . 



 

 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
صنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ و الْإِكْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّ
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا كَافي منِ استكْفَاه ، يا  ) 60( 
 اهعرتنِ اسم ياعا ري ، كْلَاهتنِ اسم يا كَالي ، اهدهتنِ اسم ياده ،

 ، اهنغتنِ اسم نِيغا مي ، اهقْضتنِ اسم يا قَاضي ، فَاهشتنِ اسم يافا شي
 لَاهوتنِ اسم يلا وي ، اهقْوتنِ اسم يقَوا مي ، فَاهوتنِ اسم يوفا مي . 

غوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْ
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 61( 

 ناطق ، يا صادق ، يا فَالق ، يا فَارِق ، يا فَاتق ، يا خالق ، يا رازِق ، يا
 قاما سي ، ابِقا سي ، قاتر . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا من يقَلِّب اللَّيلَ و النهار ، يا  ) 62( 

 رخس نا مي ، وررالْح الظِّلَّ و لَقخ نا مي ، اروالْأَن و اتلَ الظُّلُمعج نم
سمالش و توالْم لَقخ نا مي ، رالش و ريالْخ رقَد نا مي ، رالْقَم و 

الْحياةَ ، يا من لَه الْخلْق و الْأَمر ، يا من لَم يتخذْ صاحبةً و ال ولَداً ، 
لَه كُني لَم نا مي ، لْكي الْمف رِيكش لَه سلَي نا مالذُّلِي نم يلو   

 . 

 
 



 

 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
الرحمن الرحيم ، يا من يعلَم مراد الْمرِيدين ، يا بسم اهللا  ) 63( 

من يعلَم ضمير الصامتين ، يا من يسمع أَنِين الْواهنِين ، يا من يرى 
 ذْرلُ عقْبي نا مي ، ينلائالس جائوح كلمي نا مي ، ينفائكَاءَ الْخب

ئبِين ، يا من لَا يصلح أَعمالَ الْمفْسِدين ، يا من ال يضيع أَجر التا
 يندوالْأَج دوا أَجي ، ينارِفقُلُوبِ الْع نع دعبلَا ي نا مي ، سِنِينحالْم . 

 علَى محمد و آلِ سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا دائم الْبقَاءِ ، يا سامع الدعاءِ  ) 64( 

ا غَافطَاءِ ، يالْع عاسا ولَاءِ ، يالْب نسا حاءِ ، يمالس يعدا بطَاءِ ، يالْخ ر
 رِيفا شفَاءِ ، يالْو يرا كَثاءِ ، ينالس يما قَداءِ ، ييلَ الثَّنما جي ،

 . الْجزاءِ 
 دمحلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغوالْغ ، تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س و

 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 65( 
ي ، اربا جي ، ارا قَهي ، ا غَفَّاري ، ارتا سي ، ارتخا مي ، ارا بي ، اربا ص

 احترا مي ، فَّاحا ني ، احفَت . 

 
 



 

 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر 

 ينماحالر. 
 )66 (  نا مانِي ، يوس لَقَنِي وخ نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

رزقَنِي و ربانِي ، يا من أَطْعمنِي و سقَانِي ، يا من قَربنِي و أَدنانِي ، يا 
ا مكَفَانِي ، ي نِي ومصع نم نِي وزأَع نا مكَلَانِي ، ي ظَنِي وفح ن

أَغْنانِي ، يا من وفَّقَنِي و هدانِي ، يا من آنسنِي و آوانِي ، يا من أَماتنِي 
 . و أَحيانِي 

و دمحلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغوالْغ ، تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا من يحق الْحق بِكَلماته ، يا  ) 67( 

 بين الْمرءِ و قَلْبِه ، يا من من يقْبلُ التوبةَ عن عباده ، يا من يحولُ
نلَّ عض نبِم لَمأَع وه نا مي ، ةُ إِلَّا بِإِذْنِهفاعالش فَعنا  ال تي ، هبِيلس 

يكُلُّ ش قَادنِ انا مي ، هائقَضل ادلَا ر نا مي ، هكْمحل قِّبعال م نءٍ  م
 منِ السماوات مطْوِيات بِيمينِه ، يا من يرسلُ الرياح بشراً لأَمرِه ، يا

هتمحر يدي نيب  .  
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

 ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي
 ينماحالر. 

 )68 (  نا ماداً ، يهم ضلَ الْأَرعج نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي
 رلَ الْقَمعج نا ماجاً ، يرس سملَ الشعج نا ماداً ، يتالَ أَولَ الْجِبعج

 نا موراً ، يلَ نعج نا ماشاً ، يعم ارهلَ النعج نا ماساً ، يبلَ للَ اللَّيعج

 
 



 

 

النوم سباتاً ، يا من جعلَ السماءَ بِناءً ، يا من جعلَ الْأَشياءَ أَزواجاً ، 
 . يا من جعلَ النار مرصاداً 

أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 69( 

مس ا كَبِيري ، يعدا بي ، رِيعا سي ، نِيعا مي ، يعفا ري ، يعفا شي ، يع
 جِيرا مي ، نِيرا مي ، يرا قَدي ، . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
ا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن ن

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا حياً قَبلَ كُلِّ حي ، يا حياً  ) 70( 

بعد كُلِّ حي ، يا حي الَّذي لَيس كَمثْله حي ، يا حي الَّذي لَا 
شي يتمي يالَّذ يا حي ، يإِلَى ح اجتحي لَا يالَّذ يا حي ، يح ارِكُه

 ناةَ ميالْح رِثي اً لَميا حي ، يكُلَّ ح قزري يالَّذ يا حي ، يكُلَّ ح
تأْخذُه سنةٌ و حي ، يا حي الَّذي يحيِي الْموتى ، يا حي يا قَيوم لَا 

 مولَا ن . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
م اهللا الرحمن الرحيم ، يا من لَه ذكْر لَا ينسى ، يا من بس ) 71( 

لَه نور لَا يطْفَى ، يا من لَه نِعم لَا تعد ، يا من لَه ملْك لَا يزولُ ، يا 
 من لَه ثَناءٌ لَا يحصى ، يا من لَه جلَالٌ لَا يكَيف ، يا من لَه كَمالٌ

 
 



 

 

 نا ملُ ، يدبلَا ت فَاتص لَه نا مي ، دراءٌ لَا يقَض لَه نا مي ، كردلَا ي
 ريغلَا ت وتعن لَه . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا رب الْعالَمين ، يا مالك يومِ  ) 72( 

، ارِبِينالْه رِكدا مي ، اللَّاجِين را ظَهي ، بِينةَ الطَّالا غَايينِ ، يالد 
 بحي نا مي ، ابِينوالت بحي نا مي ، ابِرِينالص بحي نا مي

يندتهبِالْم لَمأَع وه نا مي ، سِنِينحالْم بحي نا مي ، رِينطَهتالْم  .  
علَى محمد و آلِ سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ 

 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 73( 
محيطُ ، يا مقيت ، يا مغيثُ ، يا معز شفيق ، يا رفيق ، يا حفيظُ ، يا 

 . ، يا معيد  ]  يا مبدئ[ ، يا مذلُّ 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

جلَالِ و الْإِكْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْ
 ينماحالر. 

 )74 (  نا مي ، دبِلَا ض دأَح وه نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي
 ، فبِلَا كَي روِت وه نا مبٍ ، ييبِلَا ع دمص وه نا مي ، بِلَا نِد دفَر وه

قَاضٍ بِلَا ح وه نا مينا مزِيرٍ ، يبِلَا و بر وه نا مي ، فبِلَا  ي زِيزع وه 
 وه نا ملٍ ، يزبِلَا ع كلم وه نا مبِلَا فَقْرٍ ، ي غَنِي وه نا مذُلٍّ ، ي

 بِيهبِلَا ش وفصوم . 

 
 



 

 

ثَ ، الْغوالْغ ، تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س و دمحلَى ملِّ عثَ ، صو
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
 )75 (  ، رِينلذَّاكل فرش هكْرذ نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

لشل زفَو هكْرش نا مي نا مي ، ينداملْحل زع هدمح نا مي ، رِيناك
 بِيلُهس نا مي ، بِينلطَّالل وحفْتم هابب نا مي ، ينيعطلْماةٌ لجن هتطَاع
 هابتك نا مي ، رِيناظلنانٌ لهرب هاتآي نا مي ، نِيبِينلْمل حاضو

رذْكت نا مي ، يناصالْع و ينعلطَّائل وممع قُهرِز نا مي ، ينقتلْمةٌ ل
 سِنِينحالْم نم قَرِيب هتمحر . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
لنارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ و الْإِكْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من ا

 ينماحالر. 
 )76 (  نا مي ، هماس كاربت نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

 تسقَدت نا مي ، هاؤلَّ ثَنج نا مي ، هرغَي لَا إِلَه نا مي ، هدالَى جعت
سماؤه ، يا من يدوم بقَاؤه ، يا منِ الْعظَمةُ بهاؤه ، يا منِ الْكبرِياءُ أَ

 هاؤمعن دعلَا ت نا مي ، هى آلَاؤصحلَا ي نا مي ، هاؤرِد . 
 محمد و آلِ سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى

 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 77( 
ن ، يا مكين ، يا رشيد ، يا حميد معين ، يا أَمين ، يا مبِين ، يا متي
 هِيدا شي ، يددا شي ، جِيدا مي ، . 

 
 



 

 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
و الْإِكْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ 

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا ذَا الْعرشِ الْمجِيد ، يا ذَا  ) 78( 

الْقَولِ السديد ، يا ذَا الْفعلِ الرشيد ، يا ذَا الْبطْشِ الشديد ، يا ذَا 
الْو وه نا مي ، يدعالْو و دعالْو رِيدما يالٌ لفَع وه نا مي ، يدمالْح يل

ءٍ شهِيد ، يا   كُلِّ شي ، يا من هو قَرِيب غَير بعيد ، يا من هو على
 بِيدلْعبِظَلَّامٍ ل سلَي وه نم . 

ثَ ، صوثَ ، الْغوالْغ ، تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س و دمحلَى ملِّ ع
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا من لَا شرِيك لَه و لَا وزِير ، يا  ) 79( 

ر ، يا خالق الشمسِ و الْقَمرِ الْمنِيرِ ، يا مغنِي من لَا شبِيه لَه و لَا نظي
الْبائسِ الْفَقيرِ ، يا رازِق الطِّفْلِ الصغيرِ ، يا راحم الشيخِ الْكَبِيرِ ، 
 وه نا مجِيرِ ، يتسالْم فائةَ الْخمصا عظْمِ الْكَسِيرِ ، يالْع ابِرا جي

بلىبِعع وه نا مي ، يرصب بِيرخ هاد يكُلِّ ش   يرءٍ قَد . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ و الْإِكْرامِ ، يا 
 ينماحالر. 

بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا ذَا الْجود و النعمِ ، يا ذَا  ) 80( 
الْفَضلِ و الْكَرمِ ، يا خالق اللَّوحِ و الْقَلَمِ ، يا بارِئ الذَّر و النسمِ ، 

عجمِ ، يا كَاشف الضر و يا ذَا الْبأْسِ و النقَمِ ، يا ملْهِم الْعربِ و الْ

 
 



 

 

 لَقخ نا ممِ ، يرالْح و تيالْب با رمِ ، يالْهِم و رالس مالا عالْأَلَمِ ، ي
 . الْأَشياءَ من الْعدمِ 

و دمحلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغوالْغ ، تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 81( 

ا فَاضلُ ، يا كَاما قَابِلُ ، يلُ ، ياعا جلُ ، يا فَاعلُ ، يا فَاصلُ ، ي
 باها وي ، با طَالي ، با غَاللُ ، يادع . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ و الْإِكْرامِ

 ينماحالر. 
 )82 (  نا مي ، هلبِطَو معأَن نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

 رقَد نا مي ، هتربِقُد ززعت نا مي ، هبِلُطْف ادج نا مي ، هودبِج مأَكْر
من دبر بِعلْمه ، يا من تجاوز بِحكْمته ، يا من حكَم بِتدبِيرِه ، يا 

 هوني دلَا فع نا مي ، هلُوي عا فند نا مي ، هلْمبِح . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

ارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با ر
 ينماحالر. 

 )83 (  نا مشاءُ ، يما ي لُقخي نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي
 نا مشاءُ ، يي نلُّ مضي نا مشاءُ ، يي ني مدهي نا مشاءُ ، يلُ ما يفْعي

ي نم ذِّبعي نا ماءُ ، يشي نم زعي نا مشاءُ ، يي نمل رفغي نا مشاءُ ، ي
 صتخي نا ماءُ ، يشا يامِ محي الْأَرف روصي نا ماءُ ، يشي نلُّ مذي

 . بِرحمته من يشاءُ 

 
 



 

 

 ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا من لَم يتخذْ صاحبةً و لَا  ) 84( 

عج نا ملَداً ، يويكُلِّ شلَ ل  هكْمي حف رِكشال ي نا مراً ، يءٍ قَد
أَحداً ، يا من جعلَ الْملَائكَةَ رسلًا ، يا من جعلَ في السماءِ بروجاً ، 
يا من جعلَ الْأَرض قَراراً ، يا من خلَق من الْماءِ بشراً ، يا من جعلَ 

كُلِّ شلي يأَحاطَ بِكُلِّ ش نا مداً ، يصى ءٍ أَمأَح نا ملْماً ، يكُلَّ  ءٍ ع 
يداً  شدءٍ ع . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
جلَالِ و الْإِكْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْ

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 85( 

 ، رتا وي ، دا فَري ، قا حي ، را بي ، ناطا بي ، را ظَاهي ، را آخلُ ، يأَو
دمرا سي ، دما صي .  

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
 )86 ( يا خلَ بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا أَفْضي ، رِفع وفرعم ر

معبود عبِد ، يا أَجلَّ مشكُورٍ شكر ، يا أَعز مذْكُورٍ ذُكر ، يا 
 ، فصو وفصوم فَعا أَري ، بطُل ودجوم ما أَقْدي ، دمح ودمحلَى مأَع

 ما أَكْري ، دقُص ودقْصم را أَكْبوبٍ يبحم فرا أَشلَ ، يئئُولٍ سسم
 ملع . 

 
 



 

 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

احالر ينم. 
 )87 (  ديا سينِ ، ياكسالْم بِيبا حبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

 ا أَنِيسي ، نِينمؤالْم يلا وي ، لِّينضالْم يادا هي ، ينكِّلوتالْم
ا أَقْدي ، ينقادالص جِينا مي ، ينوفلْهالْم عفْزا مي ، رِينالذَّاك ر

 ينعملْقِ أَجالْخ ا إِلَهي ، ينمالالْع لَما أَعي ، رِينالْقَاد . 
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 

كْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ و الْإِ
 ينماحالر. 

 )88 (  لَكم نا مي ، رلَا فَقَهع نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي
 ، فَرفَغ يصع نا مي ، كَرفَش بِدع نا مي ، ربفَخ طَنب نا مي ، رفَقَد

ُلَا ي نا مي ، كَرالْف وِيهحلَا ت نا مفَى يخلَا ي نا مي ، رصب رِكُهد
 . علَيه أَثَر ، يا رازِق الْبشرِ ، يا مقَدر كُلِّ قَدرٍ 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ،

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 89( 

 فا كَاشي ، حا فَاتي ، ا فَارِجي ، خاذا بي ، ا ذَارِئي ، ارِئا بافَظُ ، يح
 . مر ، يا ناهي ، يا ضامن ، يا آ

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 

 
 



 

 

 الرحيم ، يا من لَا يعلَم الْغيب إِلَّا هو ، يا بسم اهللا الرحمن ) 90( 
نا مي ، ووءَ إِلَّا هالس رِفصلَا ي نلَا  م نا مي ، وإِلَّا ه لْقالْخ لُقخلَا ي 

لَا ي نا مي ، وةَ إِلَّا همعالن متلَا ي نا مي ، وإِلَّا ه وبالذُّن رفغي قَلِّب
الْقُلُوب إِلَّا هو ، يا من لَا يدبر الْأَمر إِلَّا هو ، يا من لَا ينزلُ الْغيثَ إِلَّا 

 وى إِلَّا هتويِي الْمحلَا ي نا مي ، وإِلَّا ه قزطُ الرسبلَا ي نا مي ، وه . 
نت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَ

 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم
 ينماحالر. 

 )91 (  باحا صفَاءِ ، يعالض ينعا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي
برا الْغاءِ ، يمالس عافا راءِ ، يدالْأَع را قَاهاءِ ، ييلالْأَو راصا ناءِ ، ي

 ا إِلَهاءِ ، يالْفُقَر زا كَناءِ ، ييقالْأَت بِيبا حاءِ ، ييفالْأَص أَنِيس
 . الْأَغْنِياءِ ، يا أَكْرم الْكُرماءِ 

 ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س و دمحلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغوالْغ ، تإِلَّا أَن
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
 )92 ( يكُلِّ ش نياً ما كَافا  بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يءٍ ، ي
ءٌ ، يا من لَا يزِيد في  ءٍ ، يا من لَا يشبِهه شي ائماً علَى كُلِّ شيقَ

يش هلْكفى مخال ي نا مءٌ ، ي يش هلَيع   نم قُصنلَا ي نا مءٌ ، ي
يش نِهائزخ يش هثْلكَم سلَي نا مءٌ ، ي ع بزعلَا ي نا مءٌ ، ي هلْمع ن

يش يبِكُلِّ ش بِيرخ وه نا مءٌ ، ي يكُلَّ ش هتمحر تعسو نا مءٍ  ءٍ ، ي
 . 

 
 



 

 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 93( 

مكْرِم ، يا مطْعم ، يا منعم ، يا معطي ، يا مغنِي ، يا مقْنِي ، يا 
 . مرضي ، يا منجِي مفْنِي ، يا محيِي ، يا 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
ءٍ و آخره ، يا إِلَه  حمن الرحيم ، يا أَولَ كُلِّ شيبسم اهللا الر ) 94( 

يكُلِّ ش يكُلِّ ش با ري ، يكَهلم ءٍ و يكُلِّ ش ارِئا بي ، هانِعص ءٍ  ءٍ و
يكُلِّ ش ا قَابِضي ، قَهالخ و يكُلِّ ش ئدبا مي ، طَهاسب ءٍ و  ءٍ و

ي ، هيدعميئَ كُلِّ ششنا م ينَ كُلِّ شكَوا مي ، هرقَدم ءٍ و  لَهوحم ءٍ و
يكُلِّ ش يِيحا مي ، يكُلِّ ش قالا خي ، هيتمم ءٍ و  ارِثَهو ءٍ و . 

محلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغوالْغ ، تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي كانحبآلِ س و د
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا خير ذَاكرٍ و مذْكُورٍ ، يا  ) 95( 

محم و دامح ريا خكُورٍ ، يشم رٍ واكش ريخ و داهش ريا خي ، ود
 ريا خابٍ ، يجم جِيبٍ وم ريا خي ، وعدم اعٍ ود ريا خي ، ودهشم
مونِسٍ و أَنِيسٍ ، يا خير صاحبٍ و جليسٍ ، يا خير مقْصود و مطْلُوبٍ 

 . ، يا خير حبِيبٍ و محبوبٍ 

 
 



 

 

لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ سبحانك يا 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
 )96 ( اهعد نمل وه نا ما بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يي ، جِيبم 

 وه نا مي ، قَرِيب هبأَح نإِلَى م وه نا مي ، بِيبح هأَطَاع نمل وه نم
 نبِم وا هي ، كَرِيم اهجر نبِم وه نا مي ، يبقر فَظَهحتنِ اسبِم

ي ، يمحر هتظَمي عف وه نا مي ، يملح اهصع هتكْمي حف وه نا م
 يملع هادأَر نبِم وه نا مي ، يمقَد انِهسي إِحف وه نا مي ، يمظع . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 رب ، يا ذَا الْجلَالِ و الْإِكْرامِ ، يا أَرحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، اللَّهم إِني أَسأَلُك بِاسمك يا  ) 97( 

مسبب ، يا مرغِّب ، يا مقَلِّب ، يا معقِّب ، يا مرتب ، يا مخوف ، يا 
 ذِّرحمريغا مي ، رخسا مي ، ذَكِّرا مي ، . 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

ماحالر ين. 
 )98 (  هدعو نا مي ، ابِقس هلْمع نا مبسم اهللا الرحمن الرحيم ، ي

 هابتك نا مي ، بغَال هرأَم نا مي ، رظَاه لُطْفُه نا مي ، قادص
 لْكُهم نا مي ، جِيدم هآنقُر نا مي ، نكَائ هاؤقَض نا مي ، كَمحم

 يمظع هشرع نا مي ، يممع لُهفَض نا مي ، يمقَد . 

 
 



 

 

سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
رحم محمد و خلِّصنا من النارِ يا رب ، يا ذَا الْجلَالِ و الْإِكْرامِ ، يا أَ

 ينماحالر. 
بسم اهللا الرحمن الرحيم ، يا من لَا يشغلُه سمع عن سمعٍ ،  ) 99( 

يا من لَا يمنعه فعلٌ عن فعلٍ ، يا من لَا يلْهِيه قَولٌ عن قَولٍ ، يا من لَا 
جحلَا ي نا مالٍ ، يؤس نالٌ عؤس لِّطُهغييش هب يش نلَا  ءٌ ع نا مءٍ ، ي

 وه نا مي ، ينرِيدالْم ادرةُ مغَاي وه نا مي ، ينحلالْم احإِلْح هرِمبي
منتهى هممِ الْعارِفين ، يا من هو منتهى طَلَبِ الطَّالبِين ، يا من لَا 

 .  في الْعالَمين يخفَى علَيه ذَرةٌ
سبحانك يا لَا إِلَه إِلَّا أَنت ، الْغوثَ ، الْغوثَ ، صلِّ علَى محمد و آلِ 
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ و دمحم

 ينماحالر. 
ن الرحيم ، يا حليماً لَا يعجلُ ، يا جواداً لَا بسم اهللا الرحم ) 100( 

يبخلُ ، يا صادقاً لَا يخلف ، يا وهاباً لَا يملُّ ، يا قَاهراً لَا يغلَب ، يا 
عظيماً لَا يوصف ، يا عدلًا لَا يحيف ، يا غَنِياً لَا يفْتقر ، يا كَبِيراً 

غصفُلُ لَا يغظاً لَا يافا حي ، ر. 
 و هآل و دمحلَى ملِّ عثَ ، صوثَ ، الْغوالْغ تإِلَّا أَن ا لَا إِلَهي ، كانحبس
 محا أَرامِ ، يالْإِكْر لَالِ وا ذَا الْجي ، با رارِ يالن نا منلِّصخ

ينماحالر.  
  
  
  
  

 
 



 

 

 زيارة وارث 
سالم عـَلَيـْك يا وارِثَ آدم صـَفـُوة اهللاِ السالم عـَلَيك يا وارِثَ ال

 المخـَليـلِ اهللاِ الس يـا وارِثَ إبـراهيـم عـَلَيـْك المبــِيِ اهللاِ السحٍ ننـو
عـَلَيـْك يا وارِثَ موســى كـَليِم اهللاِ السالم عـَلَيـْك يـا وارِثَ 

 اهللا السالم عـَلَيك يا وارِثَ مـُحـَمـّد حـَبـيبِ اهللاِ عـيـسى روحِ
 عـَلَيـْك الملَيِ اهللاِ السو نينؤميـا وارِثَ اَميرِ الم عـَلَيـْك المالس
يابـن مـُحـَمـّد المـُصـطـَفـى السالم عـَلَيك يابـن عـلي المرتـضـى 

ة الزهراء السالم علَيك يابـن خديجةَ السالم علَيك يابـن فاطـم
 روتـوالم والوِتـر ثارِِه اهللاِ وابـن يا ثار كلَيالم عالكُبـرى الس
اَشـهد اَنك قَد اَقَمت الصالةَ وآتيت الزكاة واَمرت بـاُلمعروف 

ه حـَتى اَتيك اليقـين ِونهيت عـَنِ المنكرِ واَطـَعـت اهللاَ ورسـولَ
فـَلَعـَن اهللاُ اُمةً قَتـَلَتـك ولَعن اهللاُ اُمةً ظَلَمتك ولَعن اهللاُ اُمةً 
سمعت بـِذلك فَرضيت بـه يا موالي يا ابا عبد اهللاِ اَشهد اَنك 

لم تـُن ةرطَهاألرحـامِ المو ةخامرا في األصالبِ الشنو كُنت جـِسـك
 داَشـهثـِيابـِها و اتدلَهِمن مم لَم تـُلبـِسكةُ بـاَنِجـاسـِها وليالجـاه
 راإلمـام الب كاَن داَشهو نينؤمالم اَركانين وم الدعائن دم كأن

لْدن وة ماَنَّ األَئم داَشـهو يهدي المالهاد كيالز ضـيالر قـيالت ك
كَلمةُ التقـوى واَعـالم الهدى والعـُروةُ الوثـقى والحـُجةُ عـَلى اَهل 
 نؤمم ي بـِكـماَن سـُلَهرو اَنبـِيائَهو مـالئكـَتـَهاهللاَ و اُشـهِدنيـا والد
وبـِايِابـِكم موقن بـَشرائع ديني وخواتيِم عملي وقَلبي لقَلبِكم 

مري لامرِكـم متبـع صـَلَوات اهللا علَيكم وعلى اَرواحـِكم سلم واَ
وعلى اَجـسـادكُم وعـَلَى اَجـسـامكُم وعـَلى شـاهدكم وعـَلَى 
غـائبـِكم وعـَلَى ظـاهركم وعـلى بــاطـِنـِكـم بـاَبـي أَنـت و اُمي يا 

 
 



 

 

عـَبـد اهللاِ لَقَد عظـُمت الرزيةُ و بن رسـُولِ اهللاِ بِاَبي اَنت واَمي يا ابـا 
جـَلَت المصـيبـَةُ بـِك علَينا وعلى جــَمــيعِ اَهل السمــوات واألرض 
فــَلَعن اهللاُ اُمـةً أَسرجت و َاَلجمـَت وتـَهيأت و تنـقـبـت لقـِتالك 

 اهللاَ بـالشـأن الذَي يامـَوالي ياابـا عـَبـد اهللاِ قـَصـَدت زيارتك اَسـئَلُ
لَك عنده و بـِالمحل الَّذي لَك لَديه اَن يصـَليعلَى محـَمد وآلِ 
 عـَلَيك الماآلخـِرة السنيا وكم في الدعلَني مجعاَن يو دحـَمم

يـك يابــن رسـولِ اهللاِ السـّالم عـَلَيك يابـن نبـِيِ اهللاِ السـّالم عـَلَ
 السـّالم الحـُسـينِ الشـهيد يابـن لَيكع السـّالم نينؤماَمير الم يابـن
 ها المـَظـلوماي عـَلَيك وابـن الشـهيد السـّالم ها الشـَهيداي لَيكع
وابـن المظـلومِ لَعن اهللاُ اُمةً قَتـَلَتـك ولَعن اهللا اُمةً ظَلَمتـك ولَعن 

 اُمةً سـَمعت بـِذلك فَرضيت بـِه السـّالم علَيك يا ياولي اهللاِ اهللاُ
وابـن وليه لَقَد عظُمت المصـيبـَةُ وجـَلّت الرزِيةُ بـِك عـَلينا وعـَلَى 
 ليكالى اهللاِ واَبـرءُ الَتك واهللاُ اُمةً قَت نفَلَع مينسـلجـَميعِ الم

المالم ُعـَلَيكُم يا مـِنهم السالس اَحـِبـائَهعـَلَيكُم يااَولياءَ اهللاِ و 
 المدينِ اهللاِ الس عـَلَيكُم يا اَنصـار المالس ائَهاوِداصـفـِياءَ اهللاِ و
عـَلَيكُم يا اَنـصـار رسـُولِ اهللاِ السالم عـَلَيـكُم يـا اَنـصـار اَميرِ 

يكُم يا اَنـصـار فـاطـِمةَ الزهراء سيدة نِساءِ المؤمنـين السالم عـَلَ
 الحـَسـَنِ بـن عـلي دحـَماَبـي م عـَلَيكُم يا اَنـصـار المالس العـالَمين
الولي الناصح السالم علَيكُم يا اَنصار اَبـي عبـد اهللاِ الحـسـين 

تـي فـيها دفـِنـتم وفـُزتم بـاَبـي اَنتم واُمي طبـتم وطابـَت األرض الّ
 .فـَوزاً عـَظـيماً فـَيالَيتني كـُنت معـَكُم فَاَفوز فوزاً عظيما

 
  

  

 
 



 

 

  وداعاً رمضان
  

 حزنا لفراقك. .ودموعنا تنساب ،، ها أنت تغادرنا .. رمضان 
 مابالك تسارعت خطاك وانجلت أيامك بسرعة تفوق البرق.. رمضان 

 !ا بيديك راحالً ؟ماخطبك تلوح لن.. رمضان 
  هل ستعود لنا عامنا المقبل أم تمر على ديارنا تذكرنا ؟؟.. رمضان يا ترى 

 
  على أية حال سوف نكون ونحن بإنتظارك ؟

   نتلهف للقياك يا شهر الرحمة والغفرا
 

 ..تسابقنا أيامنا وتنطوي بلمح البصر .. يا آلهي 
 ا أم كنا من الخاسرين ؟اعمارنا تمضي وال ندري هل غُفًر لن.. يا آلهــي 

 هاهو آخر يوم بشهرك الكريم.. إلهــــــــي 
 اغفر لنا ما اعلنا وما أسررنا.. إلهــــــــــــي 

  قدر لنا بليلة قدرك كل خير وأبعدنا عن كل شر.. إلهــــــــــــــــي 
 

ننا لنا أحباب فيك أبعدتهم مسافات األرض وصارت بي.. إلهــــــــــــــــــــــي 
  ،،حاجزا اللهم آنس وحشتهم ونور مدخلهم 

  ،، فنحن وهم لرحمتكـ راجين ولعفوك طالبين 
 

  هانحن تواقين لرؤية وجهكـ الكريم فال تجعلنا.. إلهـــــــــــــــــــــــــــــــي 
 وال عن ظاللكـ مبعدين، ،  من المحرومين 

  اجمعنا في جنة عرضها السموات واألرض.. إلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــي 
 وال تجعلنا من المخذولين،،  أعدت للمتقين 

 
  نهدي ثواب هذا العمل المتواضع الى جميع الموالين 
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