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اإ�صدار 
دار القراآن الكرمي

مجيع احلقوق حمفوظة

التصميم و اإلخراج الفين: قحطان عامر حممد

العتبة احلسينية املقدسة
دار القرآن الكرمي



))دعاء الفرج((

احلَ�َصِن،  بِن  ِة  احُلجَّ لوَليَِّك  ُكْن  اللُّهَم 
هذِه  يف  اآبائِه،  على  و  عليِه  �صلواتَُك 
ال�ّصاعِة و يف كلِّ �صاعٍة، ولّيًا و َحافظًا، 
و قائدًا و نا�ِصًا، و َدليًل و َعينًا، َحتى 
فيها  ُتتَّعُه  و  َطوعًا،  اأر�َصَك  تُ�ْصِكنَه 

َطويلً ..

برَحمَِتَك يا اأرَحَم الراِحمنَي






اإىل �صيد ال�صهداء والقرابني التي قّدمت 

على اأر�ض كربلء .. 

اإىل ال�صهداء الأبرار ال�صائرين على نهجه 

يف الدفاع عن احلق واإعلء كلمة الله ..

  اإىل الذين قّدموا اأنف�صهم قرابني ع�صق 
يف ح�صة القد�ض اللهي  ..

اإليكم اأيها الكرام ..

 نهدي هذا العبق من نفحات القراآن 
واأهل البيت عليهم ال�صلم .. 








أكرب  م��ن  وجعله  اجل��ه��اد  تعاىل  اهللُ  ف��رض 
وقد  سبحانه  اليه  العبد  تقّرب  التي  العبادات 
حول  تتحدث  آي��ة  األربعني  يقارب  ما  ورد 
القتال ذك��رت  آي��ة  مائة  م��ن  وأك��ث��ر   اجل��ه��اد 
يقول  ك��ا  فاجلهاد  أمهيته،  ع��ى  ي��دل  وه��ذا 
فتحه  اجلنة  أب��واب  من  باب   عيل اإلم��ام 
القرآن  يف  جاء  كا  فاجلنة  أوليائه..  خلاصة  اهلل 
وفتحت  جاؤوها  إذا  )حتى  أبواب  هلا  الكريم 
طبتم  عليكم  سالم  خزنتها  هلم  وقال  أبواهبا 
اجلهاد  اختار  ملن  فطوبى  خالدين(  فادخلوها 
أولئك  رض��اه  ونيل  اهلل  اىل  للوصول  سبيال 
والصديقني  النبيني  من  عليهم  اهلل  أنعم  الذين 
رفيقا أولئك  وحسن  والصاحلني   والشهداء 
وهذا الكتيب املوسوم ب�)زاد املجاهد( يشتمل 
عى أدعية مأثورة وآيات وأحاديث مباركة يف 
قبسات  يتضمن  كا  والشهادة  اجلهاد  فضل 
احلشد  يف  للمجاهدين  املرجعية  وصايا  من 
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الشعبي والقوات األمنية التي استجابت لنداء 
بوجه  واملقدسات  الوطن  عن  والدفاع  احلق 
وأهله  بالعراق  أرادت  التي  التكفريية  اهلجمة 
مؤمنة  بثلة  عليهم السوء  تعاىل  اهلل  فرد  السوء 
 نذرت نفسها للدفاع عن احلرمات واملقدسات
سائلني املوىل القدير أن يكتب هلم النرص لتكون 
كلمة الذين كفروا السفى وكلمة اهلل هي العليا 

واحلمد هلل رب العاملني.

                               الشيخ حسن املنصوري
                                          1437ه�

                                     كربالء املقدسة



الفصل األول

أربعون آية ورواية حول

اجلهاد والشهادة

MRT MagicPack 

www.Win2Farsi.com



 ........................................ زاد املجــــاهد8

�ُه  1- َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َومَلَّا َيْعَلِم اللَّ
ابِِريَن)1(.  ِذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم الصَّ الَّ

 ۖ َلُكْم  ُك��ْرٌه  َوُه��َو  اْلِقَتاُل  َعَلْيُكُم  ُكتَِب   -2
َوَعَسٰى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْمۖ  َوَعَسٰى 
�ُه َيْعَلُم َوَأْنُتْم  َأْن ُتِبُّوا َشْيًئا َوُهَو َشٌّ َلُكْم ۗ َواللَّ

َل َتْعَلُموَن)2(. 
ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَاۚ  َوإِنَّ  3- َوالَّ

�َه مَلََع اْل�ُمْحِسننَِي)3(. اللَّ
�ِه َحقَّ ِجَهاِدِهۚ  ُهَو اْجَتَباُكْم  4- َوَجاِهُدوا يِف اللَّ
َة َأبِيُكْم  يِن ِمْن َحَرٍجۚ  ِملَّ َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

ُكُم اْل�ُمْسِلِمنَي)4(.  إِْبَراِهيَم ۚ ُهَو َساَّ
�ِه َل ُتَكلَُّف إِلَّ َنْفَسَك  5- َفَقاتِْل يِف َسبِيِل اللَّ
�ُه َأْن َيُكفَّ َبْأَس  ِض اْل�ُمْؤِمننَِي ۖ َعَسى اللَّ ۚ َوَحرِّ
�ُه َأَشدُّ َبْأًسا َوَأَشدُّ َتنِْكيال)5(. ِذيَن َكَفُروا ۚ َواللَّ الَّ

)1( آل عمران :  142
)2( البقرة :  216

)3( العنكبوت: 69
)4( احلج: 78

)5( النساء: 84
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اْلَقاِعِديَن  َعَى  اْل�ُمَجاِهِديَن  �ُه  اللَّ َل  َوَفضَّ  -6
َأْجًرا َعظِيا)1(.

ِزِهْم  َوُيْ بَِأْيِديُكْم  �ُه  اللَّ هْبُُم  ُيَعذِّ َقاتُِلوُهْم   -7
َق��ْوٍم  ُص���ُدوَر  َوَي��ْش��ِف  َعَلْيِهْم  ُك��ْم  َوَي��نْ��رُصْ

ُمْؤِمننَِي)2(.
وَن احْلََياَة  ِذيَن َيْشُ �ِه الَّ 8- َفْلُيَقاتِْل يِف َسبِيِل اللَّ
�ِه َفُيْقَتْل  ْنَيا بِاْلِخَرِة ۚ َوَمْن ُيَقاتِْل يِف َسبِيِل اللَّ الدُّ

َأْو َيْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعظِيا)3(.
ا  ِذيَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِلِه َصفًّ �َه ُيِبُّ الَّ 9- إِنَّ اللَّ

ُْم ُبنَْياٌن َمْرُصوٌص)4(. َكَأنَّ
َعَىٰ  ��ُك��ْم  َأُدلُّ َهْل  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َ��ا  َأيُّ َيا   -10
�ِه  اَرٍة ُتنِْجيُكْم ِمْن َعَذاٍب َألِيٍم * ُتْؤِمنُوَن بِاللَّ ِتَ
بَِأْمَوالُِكْم  �ِه  اللَّ َسبِيِل  يِف  اِهُدوَن  َوُتَ َوَرُسولِِه 
َتْعَلُموَن* ُكنُْتْم  إِْن  َلُكْم  َخرْيٌ  لُِكْم  َذٰ  ۚ  َوَأْنُفِسُكْم 
ِري ِمْن  َيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوُيْدِخْلُكْم َجنَّاٍت َتْ
 ۚ َعْدٍن  َجنَّاِت  يِف  َطيَِّبًة  َوَمَساِكَن  اأْلَْنَ��اُر  تَِها  َتْ

)1( النساء:95
)2( التوبة:14
)3( النساء:74
)4( الصف:4
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لَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم * َوُأْخَرٰى ُتِبُّوَنَا ۖ َنرْصٌ ِمَن  َذٰ
ِ اْل�ُمْؤِمننَِي)1(. �ِه َوَفْتٌح َقِريٌب ۗ َوَبشِّ اللَّ

�ِه  اللَّ َسبِيِل  يِف  ُقتُِلوا  ِذيَن  الَّ َسَبنَّ  َتْ َوَل   -11
َفِرِحنَي   * ُيْرَزُقوَن  ِْم  َرهبِّ ِعنَْد  َأْحَياٌء  َبْل   ۚ َأْمَواًتا 
ِذيَن  بِالَّ وَن  َوَيْسَتْبِشُ َفْضِلِه  ِمْن  �ُه  اللَّ آَتاُهُم  بَِا 
َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َألَّ  َخْلِفِهْم  ِمْن  هِبِْم  َيْلَحُقوا  َلْ 
�ِه  اللَّ ِمَن  بِنِْعَمٍة  وَن  َيْسَتْبِشُ  * َزُنوَن  َيْ ُهْم  َوَل 

�َه َل ُيِضيُع َأْجَر اْل�ُمْؤِمننَِي)2(. َوَفْضٍل َوَأنَّ اللَّ
�ِه  اللَّ َسبِيِل  يِف  ُيْقَتُل  ملَِ��ْن  َتُقوُلوا  َوَل   -12

ِكْن َل َتْشُعُروَن)3(. َأْمَواٌت ۚ َبْل َأْحَياٌء َوَلٰ
َأْنُفَسُهْم  اْل�ُمْؤِمننَِي  ِمَن  ٰى  اْشَتَ �َه  اللَّ إِنَّ   -13
�ِه  اللَّ َسبِيِل  يِف  ُيَقاتُِلوَن   ۚ اجْلَنََّة  هَلُُم  بَِأنَّ  َوَأْمَواهَلُْم 
التَّْوَراِة  يِف  ا  َحقًّ َعَلْيِه  َوْعًدا   ۖ َوُيْقَتُلوَن  َفَيْقُتُلوَن 
�ِه  اللَّ ِمَن  بَِعْهِدِه  َأْوَفٰ  َوَمْن   ۚ َواْلُقْرآِن  ْنِجيِل  َواإْلِ
لَِك ُهَو  ِذي َباَيْعُتْم بِِه ۚ َوَذٰ وا بَِبْيِعُكُم الَّ ۚ َفاْسَتْبِشُ

اْلَفْوُز اْلَعظِيُم)4(.

)1( الصف: 13-10 .
.171-169 )2(
)3( البقرة: 154.
)4( التوبة: 111.
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ُيِضلَّ  َفَلْن  �ِه  اللَّ َسبِيِل  يِف  ُقتُِلوا  ِذيَن  َوالَّ  -14
َأْعَاهَلُْم * َسَيْهِديِْم َوُيْصِلُح َباهَلُْم * َوُيْدِخُلُهُم 
وا  ِذيَن آَمنُوا إِْن َتنرُْصُ َا الَّ َفَها هَلُْم * َيا َأيُّ اجْلَنََّة َعرَّ

ُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم)1(. �َه َينرُْصْ اللَّ
15- قال رسول اهلل: محلة القرآن عرفاء 
قوادها  اهلل  سبيل  يف  واملجاهدون  اجلنة  أهل 

والرسل سادة أهل اجلنة.
16- قال رسول اهلل: إّن أبخل الناس من 
بنفسه  جاد  من  الناس  وأجود  بالسالم،  بخل 

وماله يف سبيل اهلل تعاىل.
بجهاد  له  17-قال رسول اهلل: من ختم 

يف سبيل اهلل ولو قدر فواق ناقة دخل اجلنة.
اهلل،  سبيل  يف  جاهد  لرجل:   قال  -18
وإن  ترزق،  اهلل  عند  حيًا  كنت  تقتل  إن  فإنك 
رجعت  وإن  اهلل،  عى  أج��رك  وق��ع  فقد  مت 

خرجت من الذنوب إىل اهلل.
إذا مهوا  الغزاة  إّن   :19- قال رسول اهلل
بالغزو كتب اهلل هلم براءة من النار، فإذا تهزوا 

)1( حممد: 7-4.



 ........................................ زاد املجــــاهد12

لغزوهم باهى اهلل تعاىل هبم املالئكة.
بني  حسنات  كل   :اهلل رسول  قال   -20
املجاهدين،  حسنات  إلّ  املالئكة  تصيها  آدم 

فإنم يعجزون عن علم ثواهبا.
املجاهدين  مثل   :اهلل رس��ول  قال   -21
يف سبيل اهلل، كمثل القائم القانت، ل يزال يف 

صومه وصالته حتى يرجع إىل أهله .
أمتي  سياحة   :اهلل رس���ول  ق��ال   -22

اجلهاد.
يف   الصادق جعفر  اإلم���ام  ق��ال   -23
قول اهلل: ﴿اْنِفُروْا ِخَفافًا َوثَِقالً﴾ قال: )شبانًا 

وشيوخًا(.
اإلسالم  أصل   :املؤمنني أمري  قال   -24
يف  اجلهاد  سنامه  وذروة  الزكاة  وفرعه  الصالة 

سبيل اهلل.
25- قال رسول اهلل: يرفع اهلل املجاهد يف 
سبيله عى غريه مائة درجة يف اجلنة، ما بني كل 

درجتني كا بني الساء واألرض.
غازيًا  جهز  من   :اهلل رس��ول  قال   -26



بسلك أو إبرة، غفر اهلل له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر.

27-قال رسول اهلل: رباط يوم يف سبيل 
مات  ومن  وصيامه،  شهر  قيام  من  خري  اهلل 
مرابطًا يف سبيل اهلل كان له أجر جماهد إىل يوم 

القيامة.
28- قال أمري املؤمنني: والذي نفس ابن 
أيب طالب بيده أللف رضبه بالسيف أهون عيل 

من ميتة عى الفراش.
29- قال رسول اهلل: فوق كل ذي بّر بر 
اهلل  سبيل  يف  قتل  فإذا  اهلل  سبيل  يف  يقتل  حتى 

فليس فوقه بر.
30-قال اإلمام زين العابدين: القتل لنا 

عادة و كرامتنا من اهلل الشهادة.
كتب  اهلل  اّن   :املؤمنني أم��ري  31-ق��ال 
القتل عى قوم و املوت عيل آخرين و كّل آتيه 
يف  للمجاهدين  فطوبى  له  اهلل  كتب  كا  منّيته 

سبيل اهلل و املقتولني يف طاعته.
32- قال أمري املؤمنني: نسال اهلل منازل 
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الشهداء و معايشة الّسعداء و مرافقه األنبياء.
33- قال رسول اهلل: من طلب الشهادة 

صادقا أعطيها و لو ل تصبه.
34- قال رسول اهلل: ما من قطرة أحّب 

إىل اهلل عّز وجّل من قطرة دٍم يف سبيل اهلل.
سبع  للّشهيد   :اهلل رس��ول  ق��ال   -35
خصال من اهلل أّول قطرة من دمه مغفور له كّل 

ذنب.
من  قطرة  الباقر:أّول  اإلمام  قال   -36
ين فاّن كّفارته  الدَّ الّشهيد كّفارة لذنوبه إل  دم 

قضاؤه.
يف  قتل  من   :الصادق اإلمام  قال   -37

سبيل اهلل، ل يعّرفه اهلل شيئًا من سيئاته.
العدّو  لقي  من   :اهلل رس��ول  ق��ال   -38

فصرب حتى يقتل او يغلب ل يفتن يف قربه.
39- قال رسول اهلل: يعطى الّشهيد سّت 
خصال عند أّول قطرة من دمه: يكّفر عنه كّل 
من  ي��زّوج  و  اجلنة  من  مقعده  وي��رى  خطيئة 
من  و  األكرب  الفزع  من  يؤّمن  و  العني  احلور 



عذاب القرب و يّى حّلة اإليان
40- قال اإلمام الصادق: ثالثة يشفعون 
إىل اهلل يوم القيامة فيشّفعهم: األنبياء ثّم العلاء 

ثّم الّشهداء.
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خطبة اإلمام علي

يف الحث على الجهاد

نهج البالغة/ الخطبة 27..

اجلَنَِّة،  َأْب��َواِب  ِمْن  َباٌب  اجِلَهاَد  َفإِنَّ  َبْعُد،  ا  َأمَّ
التَّْقَوى،  لِباُس  َوُهَو  َأْولَِياِئِه،  ِة  خِلَاصَّ اهللُ  َفَتَحُه 
َتَرَكُه  َفَمْن  الَوثِيَقُة،  َوُجنَُّتُه  احلَِصينَُة،  اهللِ  َوِدْرُع 
، َوَشِمَلُه الَباَلُء،  لِّ َرْغَبًة َعنُْه َألَبَسُه اهللُ َثْوَب الذُّ
َقْلبِِه  َعَى  َب  َورُضِ َوالَقَاَءِة،  َغاِر  بِالصَّ ��َث  َوُديِّ
اجِلَهاِد،  بَِتْضِييِع  ِمنُْه  احلَقُّ  َوُأِديَل  بِاأْلَْسَهاِب، 
َقْد  َوإِنِّ  َألَ  النََّصَف.  َوُمنَِع  اخلَْسَف،  َوِسيَم 
َوَنَ��ارًا،  َلْياًل  الَقْوِم  ه��ُؤلَِء  ِقَتاِل  إىَِل  َدَعْوُتُكْم 
َأْن  َقْبَل  اْغُزوُهْم  َلُكُم:  َوُقْلُت  َوإِْعاَلنًا،  ًا  َوِسّ
َيْغُزوُكْم، َفَواهللِ َما ُغِزَي َقْوٌم َقطُّ يف ُعْقِر َداِرِهْم 
وا، َفَتَواَكْلُتْم َوَتَاَذلُتْم َحتَّى ُشنَّْت َعَلْيُكُم  إِلَّ َذلُّ
َوهَذا  اأْلُْوَط��اُن.  َعَلْيُكُم  َوُمِلَكْت  الَغاَراُت، 
َقَتَل  َوَقْد  اأْلَْنَباَر،  َخْيُلُه  َوَرَدْت  َقْد  َغاِمد  َأُخو 
َعْن  َخْيَلُكْم  َوَأَزاَل   ، الَبْكِريَّ اَن  َحسَّ ْبَن  اَن  َحسَّ

َها. َمَساحِلِ



َيْدُخُل َعَى  ِمنُْهْم َكاَن  ُجَل  َأنَّ الرَّ َبَلَغنِي  َوَلَقْد 
فَينَْتِزُع  امُلَعاَهَدِة،  َواأْلُْخ��َرى  امُلْسِلَمِة،  امَل��ْرَأِة 
َتَْتنُِع  ما  َوِرَعاَثَها،  َوَقاَلِئَدَها،  َوُقْلَبَها  ِحْجَلَها 
ُفوا  َحاِم، ُثمَّ اْنرَصَ ْسِتْ َجاِع َواإْلِ ْسِتْ بِاإْلِ ِمنُْه إِلَّ 
َوافِِريَن، َما َناَل َرُجاًل ِمنُْهْم َكْلٌم، َولَ ُأِريَق هَلُْم 
َأَسفًا  َبْعِد َهذا  اْمَرًأ ُمْسِلًا َماَت ِمن  َفَلْو َأنَّ  َدٌم، 
َجِديرًا.  ِعنِْدي  بِِه  َكاَن  َبْل  َمُلومًا،  بِِه  َكاَن  َما 
ِلُب  َوَيْ الَقْلَب  ُيِميُت   � َواهللِ  َعَجبًا�  َعَجبًا!  َفَيا 
َباطِِلهْم،  َعَى  الَقْوِم  ه��ُؤلَِء  اْجتَِاِع  ِمن  اهلَ��مَّ 
ُكْم! َفُقْبحًا َلُكْم َوَتَرحًا، ِحنَي  ِقُكْم َعْن َحقِّ َوَتَفرُّ
ُتْم َغَرضًا ُيرَمى: ُيَغاُر َعَلْيُكْم َولَ ُتِغرُيوَن،  ِصْ
َوَتْرَضْون!  اهللُ  َوُيْعَص  َتْغُروَن،  َولَ  َوُتْغَزْوَن 
ُقْلُتْم:  احلَرِّ  اِم  َأيَّ يِف  إَِلْيِهم  رْيِ  بِالسَّ َأَمْرُتُكْم  َفإَِذا 
َوإَِذا   ، احلَرُّ َعنَّا  ُيَسبَُّخ  َأْمِهْلنَا  الَقْيِظ  ُة  مَحَارَّ هِذِه 
هِذِه  ُقْلُتْم:  َتاِء  الشِّ يِف  إَِلْيِهْم  رْيِ  بِالسَّ َأَمْرُتُكْم 
هذا  ُكلُّ  ُد،  الرَبْ َعنَّا  َينَْسِلْخ  َأْمِهْلنَا   ، الُقرِّ ُة  َصَبارَّ
َوالُقرِّ  ِمَن احلَرِّ  ُكنُْتْم  ; َفإَِذا  َوالُقرِّ ِمَن احلَرِّ  فَِرارًا 

! ْيِف َأَفرُّ وَن َفَأْنُتْم َواهللِ ِمَن السَّ َتِفرُّ
ِرَجاَل! ُحُلوُم اأْلَْطَفاِل،  َجاِل َولَ  َيا َأْشَباَه الرِّ
َأَرُكْم  َلْ  َأنِّ  َل��َوِدْدُت  احِلَجاِل،  َرّباِت  َوُعُقوُل 
َوَأعَقَبْت  َنَدمًا،  ْت  َواهللِ َجرَّ َمْعِرَفًة  َأْعِرْفكْم  َوَلْ 
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َقْيحًا،  َقْلبِي  َماَلُتْم  َلَقْد  اهللُ!  َقاَتَلُكُم  َسَدمًا. 
ُنَغَب  ْعُتُموِن  َوَجرَّ َغْيظًا،  َص��ْدِري  َوَشَحنُْتْم 
بِالِعْصَياِن  َرْأِيي  َعيَلَّ  َوَأْفَسْدُتْم  َأْنَفاسًا،  التَّْهَاِم 
َأيِب  اْب��َن  إِنَّ  ُقرْيٌش:  َقاَلْت  َحتَّى  َواخل���ْذلَن، 
َطالِب َرُجٌل ُشَجاٌع، َوْلِكْن لَ ِعْلَم َلُه بِاحلَْرِب. 
ِمَراسًا،  هَلَا  َأَشدُّ  ِمنُْهْم  َأحٌد  َوَهْل  َأُبوُهْم!  هللِ 
َوَما  فِيَها  َنَْضُت  َلَقْد  ِمنِّي؟!  َمَقامًا  فِيَها  َوَأْقَدُم 
َعَى  ْف��ُت  َذرَّ َقْد  ذا  أنا  وها  يَن،  الِعْشِ َبَلْغُت 

تِّنَي! َولِكْن ل َرْأَي مَلِْن لَ ُيَطاُع!. السِّ



معاني املفردات الواردة يف الخطبة

ُجنّتُه: وقايته
رغبًةعنه: ُزهدا ًفيه.

ُه. ُدّيَث من َدّيَثُه: أي ذلَّ
الَقاءة: الّصغار والذل

بال  الكالم  كثرة  أو  العقل  السهاب:ذهاب 
فائدة.

ُأِديل احلقّ منه:أي صارت الدولة للحق َبَدلُه.
واخلسف:  اخلسف،  ُأويل  أي:  اخلسف  سيم 

الّذل واملشّقة أيضًا.
النََّصف: العدل، أي ُحِرَم العدَل: بأن يسلط 

اهلل عليه من يغلبه عى أمره فيظلمه.
ُعْقر الدار: وسطها وأصلها.

صاحبه إىل  المر  منكم  كل  وَكَل   تواكلتم: 
َقت عليكم من كل  ُمزِّ ُشنّت عليكم الغارات: 

جانب كا يشن املاء متفرقًا دفعًة بعد دفعة.
الشقي،  الفرات  شاطىء  عى  بلدة  النبار: 

19 الف�صل الأول/ معاين املفردات الواردة يف اخلطبة .......



 ........................................ زاد املجــــاهد20

 وي��ق��اب��ل��ه��ا ع��ى اجل��ان��ب الخ����ر )ِه��ي��ت(
وامَلْرقب  الثغر  وهي  َمْسَلَحة:  مجع  املسالُِح: 

حيث ُيشى طروُق العداء.
املعاَهَدة: الذمّية.

احِلْجل: اخللخال.
الُقُلب: السوار امُلْصَمت.

الرعاث مجع َرعثة وهو: رضب من اخلرز.
مع  بالبكاء  ال��ص��وت  ت��ردي��د  الس��تج��اع: 

القول: إّنا هلل وإنا اليه راجعون.
والستحام: أن تناشده الرمحة.

وافرين: تامني عى كثرهتم ل ينقص عددهم.
الَكْلم: اجلرح.

َتَرحًا: أي مّهًا وُحْزنًا.
الغرض: ما ينصب لريمى بالسهام ونحوها، 

فقد صاروا بمنزلة اهلدف يرميهم الرامون.
مَحَاّرة القيظ: شدة احلر.

التسبيخ: التخفيف والتسكني.
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َصَباّرة الشتاء: شدة برده، والقر: الربد.
القبة،وربات  وه��ي  َحَجلة  مج��ع  ِح��ج��ال: 

احلجال: النساء.
الّسَدم: اهلم مع أسف أو غيظ.

القيح: ما يف القرحة من الصديد.
شحنتم صدري: مألتوه.

النُغب: مجع ُنْغَبة كجرعة وُجَرع لفظًا ومعنى.
الّتْهَام: اهلم.

أن  وامل��راد  جرعة،  بعد  جرعًة  أي  نفاسًا: 
أنفاسه أمست مهًا يتجّرعه.

ِمراسًا: أي عاجله وزاوله وعاناه.
َذّرْفُت عى الستني: زدُت عليها.
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التعقيبات العامة

أن تقرأ بعد كل فريضة هذا الدعاء:
ُمْسِلُموَن  َلُه  َوَنْحُن  واِحدًا  اهِلًا  اهللُ  إلَّ  اِل�َه  ل 
َلُه  ُمِْلصنَي  اِّي��اُه  إلّ  َنْعُبُد  َول  اهللُ  إلَّ  اِل�َه  ل 
اهللُ  اِلَّ  اِل�َه  ل  ُكوَن  اْل�ُمْشِ َك��َرَه  َوَل��ْو  الّديَن 
َوْحَدُه  اهللُ  اِلَّ  اِل�َه  ل  لنَي  الْوَّ آبائنَا  َوَربُّ  نا  َربُّ
َوَاَعزَّ  َعْبَدُه  َوَنرَصَ  َوْع��َدُه  َاْنَجَز  َوْح��َدُه  َوْح��َدُه 
َوَلُه  اْل�ُمْلُك  َفَلُه  َوْحَدُه  الْْحزاَب  َوَهَزَم  ُجنَْدُه 
َحىٌّ  َوُهَو  َوُيْيي  َوُيميُت  َوُيميُت  ُيْيي  احْلَْمُد 
َقدير ء  َشْ ُكلِّ  َعى  َوُهَو  اخْلرَْيُ  بَِيِدِه  َيُموُت   ل 
احْلَيُّ  ُهَو  اِلّ  اِل�َه  ل  الَّذي  اهللَ  َاْسَتْغِفُر  قل:  ثّم 

اْلَقيُّوُم َوَاُتوُب اَِلْيِه.
َعيَلَّ  َوَافِْض  ِعنِْدَك  ِمْن  اْهِدن  قل:َالّل�ُهمَّ  ثّم 
َعيَلَّ  َوَاْنِزْل  َرمْحَتَِك  ِمْن  َعيَلَّ  َواْنُشْ  َفْضِلَك  ِمْن 
يل  اْغِفْر  َاْنَت  اِلّ  اِل�َه  ل  ُسْبحاَنَك  َبَركاتَِك  ِمْن 
ُكلَّها  ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر  ل  ُه  َفاِنَّ مَجيعًا  ُكلَّها  ُذُنويب 
َخرْي  ُكلِّ  ِمْن  أْسَأُلَك  اِّن  َالّل�ُهمَّ  َاْنَت  اِلّ  مَجيعًا 
َاحاَط بِِه ِعْل�ُمَك َوَاُعوُذ بَِك ِمْن ُكلِّ َشٍّ َاحاَط 
بِِه ِعْل�ُمَك َالّل�ُهمَّ اِّن أْسَأُلَك عافَِيَتَك يف ُاُموري 
وع��ذاِب  الدنيا  خ��زي  من  بك  وأع��وُذ  ُكلِّها 
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تي ل  تَِك الَّ الخرِة وأعُوُذ بَِوْجِهَك اْلَكريِم َوِعزَّ
ٌء ِمْن َشِّ  تي ل َيْمَتنُِع ِمنْها َشْ ُتراُم َوُقْدَرتَِك الَّ
ْنيا َوالِخَرِة َوِمْن َشِّ األْوجاِع ُكلِّها ومن شِّ  الدُّ
كلِّ دابة أنت آخٌذ بناصيتها اّن ريّب عى صاط 
َة إلّ بِاهللِ اْلَعيِلِّ اْلَعظيِم  مستقيم َول َحْوَل َول ُقوَّ
َواحْلَْمُد  َيُموُت  ل  ��ذي  الَّ احْلَ��يِّ  َعَى  َكْلُت  َتوَّ
يِف  َشيٌك  َلُه  َيُكْن  َوَلْ  َوَلدًا  َيتَِّخْذ  َلْ  الَّذى  هللِ 
ُه َتْكبريًا ْ لِّ َوَكربِّ َلُه َويِلٌّ ِمَن الذُّ َيُكْن   اْل�ُمْلِك َوَلْ 
 ثّم سّبح تسبيح الّزهراء )عليها السالم( ثم تقرأ: 
إهلي هذه صاليت صليتها ل حلاجٍة منك إليها، 
ول رغبة منك فيها، إل تعظيًا وطاعة وإجابًة 
لك إىل ما أمرتني به، إهلي إن كان فيها خلٌل أو 
تؤاخذن،  فال  أو سجودها  نقٌص من ركوعها 
تقول: ثم  والغفران..  بالقبول  عيل   وتفضل 
اللهم إنَّ َمْغِفَرَتَك َاْرجى ِمْن َعَمى وإِنَّ َرمْحَتَِك 
ِعنَْدَك  َذنبي  كاَن  إن  َالّل�ُهمَّ  َذْنبي  ِمْن  أْوَس��ُع 
َاُكْن  َلْ  َالّل�ُهمَّ إْن  َاْعَظُم ِمْن َذْنبي  َفَعْفُوَك  َعظيًا 
َتْبُلَغني  َاْن  َاْهٌل  فرمحتك  َرمْحَُتَك  َاْبُلَغ  أْن  أْهاًل 
يا  بَِرمْحَتَِك  ء  َشْ ُكلَّ  َوِسَعْت  ��ا  ِلَنَّ َوَتَسَعني 

َاْرَحَم الّرامِحنَي.
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دعاء احلفظ 
وتقوية الذاكرة

�ُصبَْحاَن َمْن َل يَْعتَِدي َعلَى اأَْهِل َمْلََكِتِه 

�ُصبَْحاَن َمْن َليَاأُْخُذ اأَْهَل اْلأَْر�ِض ِباأَنْوَاِع 

الَْعَذاِب �ُصبَْحاَن الرَّوؤُوِف الرَِّحيِم 
ُهمَّ اْجَعْل ِل يِف َقلِْبي نُورًا َو بَ�َصًا  َـّ الل

 َو َفْهمًا َو ِعلْمًا اإِنََّك َعلى  ُكلِّ �َصيْ ٍء 
َقِديرٌ.
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تعقيب صالة الصبح

ملَِا  َوأْهِدن  ٍد  حُمَمَّ َوآِل  ٍد  حُمَمَّ َعى  َصلِّ  َألّلُهمَّ 
َمْن  هَتِْدي  إنََّك  بِإْذنَِك  احْلَقِّ  ِمَن  فِيِه  أْخُتِلَف 

َتشاُء إىل ِصاٍط ُمْسَتقيٍم.
ٍد  ٍد َوآِل حُمَمَّ )وتقول عشًا( َألّلُهمَّ َصلِّ َعى حُمَمَّ
اأْلَْوصياِء الّراِضنَي امْلَْرِضّينَي بَِأْفَضِل َصَلواتَِك 
الُم َعَلْيِهْم  َوباِرْك َعَلْيِهْم بَِأْفَضِل َبَركاتَِك َوالسَّ
 َوَعى َأْرواِحِهْم َوَأْجساِدِهْم َوَرمْحَُة اهللِّ َوَبَركاُتُه.

ثم تقول:
َاْصَبْحُت َالّل�ُهمَّ ُمْعَتِصًا بِِذماِمَك امْلَنيِع الَّذي 
ل ُيطاَوُل َول ُياَوُل ِمْن َشِّ ُكلِّ غاِشم َوطاِرق 
َخْلِقَك  ِمْن  َخَلْقَت  َوما  َخَلْقَت  َمْن  ساِئِر  ِمْن 
الّصاِمِت َوالنّاطِِق يف ُجنَّة ِمْن ُكلِّ َمُوف بِِلباس 
ُكلِّ  ِمْن  حُمَْتِجبًا  َنبِيَِّك  َبْيِت  َاْهِل  َولِء  سابَِغة 
ْخالِص يِف  ة بِِجدار َحصني اْلِ َاِذيَّ اىِل  قاِصد يل 
َانَّ  َبَحْبِلِهْم ُموِقنًا  ِك  تَمسُّ َوالَّ ِهْم  ْعِتاِف بَِحقِّ اْلِ
واَلْوا  َمْن  ُاوايل  َوهِبِْم  َوفيِهْم  َوَمَعُهْم  هَلُْم  احْلَقَّ 
َوُاجانُِب َمْن جاَنُبوا َفَاِعْذن َالّل�ُهمَّ هِبِْم ِمْن َشِّ 
َعنّي  اْلَع��اِدَي  َحَجْزُت  َعظيُم  يا  َاتَّقيِه  ما  ُكلِّ 
َبنْيِ  ِمْن  َجَعْلنا  اِّنا  َواْلَْرِض  مواِت  السَّ بَِبديِع 
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َفَاْغَشْيناُهْم َفُهْم  َاْيديِِم َسّدًا َوِمْن َخْلِفِهْم َسّدًا 
وَن. ل ُيْبرِصُ

عن الّرضا: من قال عقيب صالة الّصبح 
له  تيّست  إلّ  حاجة  اهلل  سأل  ما  القول  هذا 

وكفاه اهلل ما أمّهه:
ُض  َوُاَفوِّ وآلِِه  د  حُمَمَّ َعى  اهللُ  َوَصىَّ  اهللِ  بِْسِم 
اهللُ  َفَوقاُه  بِاْلِعباِد  َبصرٌي  اهللَ  إنَّ  اهللِ  إىَل  َأْم��ري 
ُسْبحاَنَك  َأْن��َت  إلّ  اِل�َه  ل  ماَمَكُروا  َسيِّئاِت 
ْيناُه  َوَنجَّ َلُه  َفاْسَتَجْبنا  الّظاملنَِي  ِمَن  ُكنُْت  إِّن 
اهللُ  َحْسُبنَا  اْل�ُمْؤِمننَي  ُننِْجي  َوَكذلَِك  اْلَغمِّ  ِمَن 
َوَفْضل  اهللِ  ِمَن  بِنِْعَمة  َفْاَنَقَلُبوا  اْلَوكيُل  َونِْعَم 
َة  ُقوَّ َول  َحْوَل  اهللُ ل  ما شاء  ُسوٌء  َيْمَسْسُهْم  َلْ 
شاَء  ما  النّاُس  شاَء  ما  ل  اهللُ  شاَء  ما  بِاهلل  اِلّ 
امْلَْرُبوبنَي  ِمَن  بُّ  الرَّ النّاُس َحْسبَِي  َكِرَه  َواِْن  اهللُ 
َحْسبَِي اخْلالُِق ِمَن امْلَْخُلوقنَي َحْسبَِي الّراِزُق ِمَن 
َمْن  َحْسبى  اْلعامَلنَي  َرب  اهللُ  َحْسبَِي  امْلَْرُزوقنَي 
َيَزْل َحْسبي، َحْسبي  َلْ  َمْن  ُهَو َحْسبي، َحْسبي 
اهللُ  َحْسبَِي  َحْسبي،  َيَزْل  َلْ  ُكنُْت  ُمْذ  كاَن  َمْن 
اْلَعْرِش  َربُّ  َوُهَو  ْلُت  َتَوكَّ َعَلْيِه  ُهَو  اِلّ  اِل�َه  ل 

اْلَعظيِم.
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تعقيب صالة الظهر

بُّ  ل إلَه إلَّ اهللُ اْلَعظيُم احْلَِليُم ل إلَه إلَّ اهللُ رَّ
َألّلُهمَّ  اْلعامَلنَِي  َربِّ  هللِِّ  َأحْلَْمُد  اْلَكريِم،  اْلَعْرِش 
َأْسَئُلَك ُموِجباِت َرمْحَتَِك َوَعَزاِئِم َمْغِفَرتَِك  إّن 
لُهمَّ  الَمَة ِمْن ُكلِّ إْثٍم الَّ َواْلَغنِيَمَة ِمْن ُكلِّ بِرٍّ َوالسَّ
ًا إّل َفّرْجَتُه َول  ل َتَدْع يل َذْنَبًا إّل َغَفْرَتُه َول مَهَّ
َتُه َول ِرْزقًا إّل  ُسْقَاً إّل َشَفْيَتُه َول َعْيَبًا إِلّ َسَتْ
ْفَتُه  َبَسْطَتُه َول َخْوفًا إّل أَمنَْتُه َول ُسوءًا إّل َصَ
إّل  َصالٌح  فيها  َويِلَ  ِرضًا  َلَك  ِهَي  َحاَجًة  َول 

امِحنَي آِمنَي َربَّ اْلَعامَلنَِي. َقَضْيَتَها َيا َأْرَحَم الرَّ

تعقيب صالة العصر

اْلَقيُّوُم  احْلَيُّ  ُهَو  إّل  إلَه  ل  الَّذي  اهللَّ  َأْسَتْغِفُر 
حيُم ُذو اجْلَالِل َواإلْكراِم َوَأْسأُلُه أْن  مْحُن الرَّ الرَّ
باِئٍس  َفقرٍي  خاِضٍع  َذليٍل  َعْبٍد  َتْوَبَة  َعىَّ  َيُتوَب 
ًا  ِمْسكنٍي ُمْسَتجرٍي ل َيْمِلُك لِنَْفِسِه َنْفَعًا َولرَضّ
أُعوُذ  إّن  الّلُهمَّ  ُنُشورًا،  َول  َولَحياًة  َولَمْوتًا 
بَِك ِمْن َنْفٍس ل َتْشَبُع َوِمْن َقْلٍب ل َيَْشُع َوِمْن 
ُدعاٍء  َوِمْن  ُتْرَفُع  ل  َصالٍة  َوِمْن  َينَْفُع  ل  ِعْلٍم 
اْلُعْسِ  َبْعَد  اْلُيْسَ  أسأُلَك  إّن  الّلُهمَّ  ُيْسَمُع  ل 
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َدِة الّلُهمَّ  خاَء َبْعَد الشِّ َواْلَفَرَج َبْعَد اْلَكْرِب َوالرَّ
ما بِنا ِمْن نِْعَمٍة َفِمنَْك ل إله إّل أنَت َأْسَتْغِفُرَك 

َوأُتوُب إَلْيَك.

تعقيب صالة املغرب

أُيَا  يا  النَّبِيِّ  َعَى  ُيَصّلُوَن  َوَمالِئَكَتُه  اهللَ  إنَّ 
الّلُهمَّ  َتْسليًا،  َوَسلُِّموا  َعَلْيِه  آَمنُوا َصّلُوا  الَّذيَن 
أْهِل  َوَعى  تِِه  يَّ ُذرِّ َوَعى  النَّبِِي  ٍد  حُمَمَّ ّعى  ّصلِّ 
َبْيتِِه، الّلُهمَّ إّن أْسَئُلَك ُموِجباِت َرمْحَتَِك َوَعزاِئَم 
َمْغِفَرتَِك َوالنَّجاَة ِمَن النّاِر َوِمْن ُكلِّ َبِليٍَّة َواْلَفوَز 
َنبِيَِّك  َوِجواِر  الِم  السَّ داِر  يف  ْضواِن  َوالرِّ بِاجْلَنِّة 
نِْعَمٍة  ِمْن  بِنا  ما  الّلُهمَّ  الُم  السَّ َوآلِِه  َعَلْيِه  ٍد  حُمَمَّ

َفِمنَْك ل إلَه إّل أنّت أْسَتْغِفُرَك َوأُتوُب إَلْيَك.

تعقيب صالة العشاء

َوإنَّا  ِرْزقي  بَِمْوِضِع  ِعْلٌم  يل  َلْيَس  ُه  إنَّ الّلُهمَّ 
أْطُلُبُه بَِخَطراٍت َتُْطُر َعى َقْلبي َفَأُجوُل يف َطَلبِِه 
اْلُبْلداَن َفَأنا فيا أنا طالٌِب َكاحْلَرْياِن ل َأْدري َأيف 
َسْهٍل ُهَو َأْم يف َجَبٍل َأْم يف َأْرٍض َأْم يف َساٍء َأْم يف 
َبرٍّ َأْم يف َبْحٍر َوَعى َيَدْي َمْن وِمْن ِقَبِل َمْن َوَقْد 
َوأنَت  بَِيِدَك  َوَأْسباَبُه  ِعنَْدَك  ِعْلَمُه  َأنَّ  َعِلْمُت 
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الّلُهمَّ  بَِرمْحَتَِك  َوُتَسبُِّبُه  بُِلْطِفَك  َتْقِسُمُه  اَّلذي 
ٍد َوآلِِه َواْجَعْل يا َربِّ ِرْزَقَك يل  َفَصلِّ َعى حُمَمَّ
ُتعنِّنِي  َقريبًا َول  َوَمْأَخَذُه  َوَمْطَلَبُه َسْهاًل  َواِسعًا 
َعْن  َغنٌِّي  َفإنََّك  ِرْزقًا  فيِه  يل  ْر  ُتَقدِّ َلْ  ما  بَِطَلِب 
ٍد َوآلِِه  َعذايب َوأنا َفقرٌي إىل َرمْحَتَِك َفَصلِّ َعى حُمَمَّ
َوُجْد َعى َعْبِدَك بَِفْضِلَك إنََّك ُذو َفْضٍل َعظيٍم.
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دعاء العهد

َعَلْيِه  ��اِدِق  ال��صَّ ٍد  حُمَمَّ ْب��ِن  َجْعَفِر  َع��ْن  ُرِوَي 
�ِه َأْرَبِعنَي َصَباحًا  ُه َقاَل: َمْن َدَعا إىَِل اللَّ اَلُم َأنَّ السَّ
اَلُم،  َذا اْلَعْهِد َكاَن ِمْن َأْنَصاِر َقاِئِمنَا َعَلْيِه السَّ هِبَ
َو  ِه،  َقرْبِ ِمْن  َتَعاىَل  �ُه  اللَّ َأْخَرَجُه  َقْبَلُه  َماَت  َفإِْن 
َعنُْه  حَمَا  َو  َحَسنٍَة،  َأْلَف  َكِلَمٍة  بُِكلِّ  �ُه  اللَّ َأْعَطاُه 

َأْلَف َسيَِّئٍة، َو ُهَو:
اْلُكْرِسِّ  َربَّ  َو  اْلَعظِيِم،  النُّوِر  َربَّ  �ُهمَّ  اللَّ
فِيِع، َو َربَّ اْلَبْحِر امْلَْسُجوِر، َو ُمنِْزَل التَّْوَراِة  الرَّ
ُبوِر، َو َربَّ الظِّلِّ َو احْلَُروِر، َو  ْنِجيِل َو الزَّ َو اإْلِ
بنَِي،  ُمنِْزَل اْلُفْرَقاِن اْلَعظِيِم، َو َربَّ امْلَاَلِئَكِة امْلَُقرَّ

َو اأْلَْنبَِياِء َو امْلُْرَسِلنَي.
بِنُوِر  َو  اْلَكِريِم،  بَِوْجِهَك  َأْسَأُلَك  إِنِّ  �ُهمَّ  اللَّ
َحيُّ  َيا  اْلَقِديِم،  بُِمْلِكَك  َو  امْلُ��نِ��رِي،  َوْجِهَك 
بِِه  َق��ْت  َأْشَ ��ِذي  الَّ بِاْسِمَك  َأْسَأُلَك  َقيُّوُم،  َيا 
َقْبَل ُكلِّ  َاَواُت َو اأْلََرُضوَن، َيا حي ]َحّيًا[  السَّ
، َيا َحّيًا َل إَِلَه إِلَّ َأْنَت. ، َيا َحّيًا َبْعَد ُكلِّ َحيٍّ َحيٍّ
 ، امْلَْهِديَّ اهْلَ��اِدَي  َم��اَم  اإْلِ َمْوَلَنا  ْغ  َبلِّ �ُهمَّ  اللَّ
َعَى  َو  َعَلْيِه  �ِه  اللَّ َصَلَواُت  �ِه،  اللَّ بَِأْمِر  اْلَقاِئَم 
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آَباِئِه الطَّاِهِريَن، يِف َمَشاِرِق اأْلَْرِض َو َمَغاِرهِبَا، 
َها َو َبْحِرَها، َو َعنِّي َو  َو َسْهِلَها َو َجَبِلَها، َو َبرِّ
ِزَنَة  َلَواِت،  الصَّ ِمَن  امْلُْؤِمننَِي  َعِن  َو  َوالَِديَّ  َعْن 
�ِه، َو َعَدَد َكِلَاتِِه، َو َما َأَحاَط بِِه ِعْلُمُه  َعْرِش اللَّ

َو َأْحَصاُه ِكَتاُبُه.
َو  اْلَيْوِم،  َهَذا  َصبِيَحِة  يِف  َلُه  ُد  ُأَجدِّ إِنِّ  �ُهمَّ  اللَّ
َلُه  َبْيَعًة  َو  َعْقدًا  َو  َعْهدًا  اِمي  َأيَّ يِف  بِِه  ِعْشُت  َما 
�ُهمَّ  اللَّ َأُزوُل،  َل  َو  َعنَْها  َأُح��وُل  َل  ُعنُِقي،  يِف 
َعنُْه،  ابِّنَي  الذَّ َأْعَوانِِه،  َو  َأْنَصاِرِه  ِمْن  اْجَعْلنِي 
أِلََواِم��ِرِه،  امْلُْمَتثِِلنَي  َحَواِئِجِه،  يِف  امْلَُساِرِعنَي 

امْلَُحاِمنَي َعنُْه، امْلُْسَتْشَهِديَن َبنْيَ َيَدْيِه.
َعَى  َجَعْلَتُه  ��ِذي  الَّ امْلَ��ْوُت  َكاَن  إِْن  َو  �ُهمَّ  اللَّ
ِمْن  َفَأْخِرْجنِي  َبْينَُه  َو  َبْينِي  َيُوُل  َحْتًا،  ِعَباِدَك 
دًا  جُمَ��رِّ َسْيِفي،  َشاِهرًا  َكَفنِي،  ُمْؤَتِزرًا  ي،  َق��رْبِ
اِعي يِف احْلَارِضِ َو اْلَباِدي. َقنَايِت، ُمَلبِّيًا َدْعَوَة الدَّ

َتُه احْلَِميَدَة،  ِشيَدَة، َو ُغرَّ �ُهمَّ َأِرِن َطْلَعَتُه الرَّ اللَّ
ْل َفَرَجُه،  َو اْكَحْل ناظريَّ بِنَْظَرٍة ِمنِّي إَِلْيِه، َو َعجِّ
يِب  اْسُلْك  َو  َمنَْهَجُه،  َأْوِسْع  َو  َمَْرَجُه،  ْل  َسهِّ َو 

َتُه، َو َأْنِفْذ َأْمَرُه، َو اْشُدْد َأْزَرُه. حَمَجَّ
ِعَباَدَك،  بِِه  َأْحِي  َو  باَِلَدَك،  بِِه  �ُهمَّ  اللَّ اْعُمِر  َو 



ٍد  َفإِنََّك ُقْلَت َو َقْوُلَك احْلَقُّ َعَى لَِساِن َنبِيَِّك حُمَمَّ
َو  اْلرَبِّ  يِف  اْلَفساُد  َظَهَر  آلِِه:  َو  َعَلْيِه  �ُه  اللَّ َصىَّ 
�ُهمَّ َلنَا  اْلَبْحِر بِا َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس َفَأْظِهِر اللَّ
َنبِيَِّك،  بِاْسِم  ى  امْلَُسمَّ َنبِيَِّك،  بِنِْت  اْبَن  َو  َولِيََّك 
َحتَّى َل َيْظَفَر بَِشْ ٍء ِمَن اْلَباطِِل إلَّ مزقُه ، َو ُيِقَّ 
�ُهمَّ َمْفَزعًا لِ�َمْظُلوِم  َقُه، َو اْجَعْلُه اللَّ قِّ احْلَقَّ َو ُيَ
َو  َك،  َغ��رْيَ َناِصًا  َيُِد  َل  ملَِْن  َناِصًا  َو  ِعَباِدَك، 
ملَِا  ُمَشيِّدًا  َو  ِكَتابَِك،  َأْحَكاِم  ِمْن  ُعطَِّل  ملَِا  دًا  جُمَدِّ
�ُه  اللَّ َصىَّ  َنبِيَِّك  ُسنَِن  َو  ِدينَِك  َأْعاَلِم  ِمْن  َوَرَد 
ِمْن  نَْتُه  َحصَّ ِمَّْن  �ُهمَّ  اللَّ اْجَعْلُه  َو  آلِِه،  َو  َعَلْيِه 

َبْأِس امْلُْعَتِديَن.
َو  َعَلْيِه  �ُه  اللَّ َصىَّ  دًا  حُمَمَّ َنبِيََّك  ُسَّ  َو  �ُهمَّ  اللَّ
آلِِه الطَّاِهِريَن بُِرْؤَيتِِه، َو َمْن َتبَِعُه َعَى َدْعَوتِِه، َو 

اْرَحِم اْستَِكاَنَتنَا َبْعِدِه.
ِة بُِحُضوِرِه،  َة َعِن اأْلُمَّ �ُهمَّ اْكِشْف َهِذِه اْلُغمَّ اللَّ
َنراُه  َو  َبِعيدًا  َيَرْوَنُه  ُْم  إِنَّ ُظُهوَرُه،  َلنَا  ِل  َعجِّ َو 

امِحنَِي. َقِريبًا، بَِرمْحَتَِك َيا َأْرَحَم الرَّ
ُب َيَدْيَك َثاَلثًا َتُقوُل: ُثمَّ َتْضِ

َماِن اْلَعَجَل اْلَعَجَل اْلَعَجَل، َيا َصاِحَب الزَّ

35الف�صل الثاين/ دعاء العهد  .............................................. 
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دعاء يوم السبت

حيِم مْحِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ
زيَن،  بِْسِم اهللِ َكِلَمِة امُلْعَتِصمنَي، َوَمقاَلِة امُلَتَحرِّ
وَكْيِد  اجلاِئريَن،  َج��ْوِر  ِمْن  َتعاىل  بِاهللِ  َوَأُع��وُذ 
مَحِْد  َفْوَق  وأمَح��ُدُه  الّظاملنَِي  وَبْغِي  احلَاِسديَن، 
َشيٍك،  باِل  اْلواِحُد  أْن��َت  الّلهمَّ  احْلاِمديَن، 
َول  ُحْكِمَك  يف  ُتضادُّ  ل  َتْليٍك،  باِل  وامَلِلُك 
ٍد  حُمَمَّ َعى  ُتَصيّلَ  َأْن  أْسَأُلَك  ُمْلِكَك  يف  ُتناَزُع 
ُشْكِر  ِم��ْن  ُتوِزَعني  َوأْن  َوَرُس��ولِ��َك،  َعْبِدَك 
َعى  ُتِعينَني  َوَأْن  ِرضاَك  َغاَيَة  َتْبُلُغ يب  ما  ُنْعاَك 
طاَعتَِك، َوُلُزوِم ِعباَدتَِك، َواْستِْحقاِق َمُثوَبتَِك، 
بُِلْطِف ِعناَيتَِك، َوَتْرمَحَني بَِصّدي َعْن َمعاصيَك 
َقني ملِا َينَْفُعني ما َأْبَقْيَتني، َوأْن  ما َأْحَيْيَتني، َوُتَوفِّ
َح بِِكتابَِك َصْدري، َوُتُطَّ بِتاِلَوتِِه ِوْزري،  َتْشَ
الَمَة يف ديني َوَنْفيس، َول ُتوِحَش  َوَتْنََحني السَّ
ِمْن  َبِقَي  ما  يف  اِْحساَنَك  َوُتتِمَّ  ُاْنيس،  َأْهَل  يب 
َاْرَحَم  يا  ِمنُْه،  َاْحَسنَْت يف ما َمىض  َكا  ُعْمري، 

الرّامِحنَِي.
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دعاء يوم األحد

حيِم مْحِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ
بِْسِم اهللِّ الَّذي ل َأْرُجو إّل َفْضَلُه، َول َأْخشى 
ُأْمِسُك إّل  َقْوَلُه، َول  َأْعَتِمُد إّل  إّل َعْدَلُه، َول 
ْضواِن ِمَن  بَِحْبِلِه، بَِك َأْسَتجرُي، يا َذا الَعْفِو َوالرِّ
َوَتواُتِر  ماِن،  الزَّ ِغرَيِ  َوِمْن  َواْلُعْدواِن،  ْلِم  الظُّ
اْنِقضاِء  َوِم��ْن  احْلَ��َدث��اِن،  َوَط��واِرِق  اأَلْح��زاِن، 
ِشُد  َأْسَتْ َوإِّي��اَك  ِة،  َواْلُعدَّ ِب  التََّاهُّ َقْبَل  ِة  اْل�ُمدَّ
َأْسَتعنُي  َوبِ��َك  َواإلْص���الُح،  الُح  الصَّ فيِه  ملِا 
وإّي��اَك  اإلْن��ج��اُح،  َو  النَّجاُح  بِ��ِه  ُن  َي��ْق��َتِ ما  يف 
َوشُمُوِل  َوَتاِمها،  اْلعافَِيِة  لِباِس  يف  أْرَغ��ُب 
ِمْن   ، َربِّ يا  بَِك  َوَأُع��وُذ  َوَدواِمها،  الَمِة،  السَّ
ُز بُِسْلطانَِك ِمْن َجْوِر  ياطنِي، َوَأْحَتِ زاِت الشَّ مَهَ
َوَصْومي  َصاليت  ِمْن  كاَن  ما  َفَتَقبَّْل  الطنِي  السَّ
ساَعتي  ِمْن  َأْفَضَل  َبْعَدُه  َوما  َغدي  َواْجَعْل 
ن يف َعشرَييت َوَقْومي، َواْحَفْظني  َوَيْومي، َوَأِعزَّ
حافِظًا،  َخ��رْيٌ  اهللُ  َفَأْنَت  َوَن��ْوم��ي،  َيْقَظتي  يف 
إَِلْيَك يف  َأْبَرُء  إِّن  الّلُهمَّ  الّرامِحنَي،  أْرَحُم  َوأْنَت 
ِك  ْ الشِّ ِمَن  الح��اِد،  ِمَن  َبْعَدُه  َوما  هذا  َيْومي 
ضًا لِْلجاَبِة،  َواإْلحلْاِد،َوُأْخِلُص َلَك ُدعائي َتَعرُّ
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َعى  َفَصلِّ  لِْلثاَبِة،  َرجآًء  طاَعتَِك  َعى  َوُأقيُم 
ن  َوَأِعزَّ َك،  َحقِّ إىِل  َخْلِقَك،الّداعي  َخرْيِ  ٍد  حُمَمَّ
َك الَّذي ل ُيضاُم، َواْحَفْظني بَِعْينَِك الّتي ل  َبِعزِّ
َوبِامْلَْغِفَرِة  َأْمري،  إَِلْيَك  ْنِقطاِع  بِاإْلِ َواْختِْم  َتناُم، 

حيُم. ُعْمري، اِنََّك أْنَت اْلَغُفوُر الرَّ

دعاء يوم اإلثنني

حيِم مْحِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ
َفَطَر  حنَي  َاَح��دًا  ُيْشِهْد  َلْ  اّل��ذي  هللِِّ  َأحْلَ��ْم��ُد 
َبَرَء  حنَي  ُمِعينًا  َذ  َ اتَّ َول  َواألَْرَض،  اواِت  السَّ
يف  ُيظاَهْر  َوَلْ  اإلهِلَيِة،  يف  ُيشاَرْك  َلْ  النََّسَاِت، 
ِصَفتِِه،  غاَيِة  َعْن  األْلُسُن  َكلَِّت  الَوْحدانَِيِة، 
اجْلَبابَِرُة  َوَتواَضَعِت  َمْعِرَفتِِه،  ُكنِْه  َعْن  َوالُعُقوُل 
ُكلُّ  َواْنقاَد  خِلَْشَيتِِه،  الُوُجوُه  َوَعنَِت  هِلَْيَبتِِه، 
مّتِسقًا  ُمَتواترًا  احلَْمُد  َفَلَك  لَِعَظَمتِِه،  َعظيٍم 
َرُسولِِه  َعى  َوَصَلواُتُه،  ُمْسَتْوِسقًا،  َوُمَتوالِيًا 
َل  أوَّ اْجَعْل  الّلُهمَّ  َمدًا،  َسْ داِئًا  َوَسالُمُه  أَبدًا، 
َوآِخَرُه  َفالحًا،  َأْوَسَطُه  َو  َصالحًا،  هذا  َيْومي 
ُلُه َفَزٌع َوَأْوَسُطُه  َنجاحًا، َوَأُعوُذ بَِك ِمْن َيْوٍم َأوَّ
لُِكلِّ  َأْسَتْغِفُرَك  إِّن  الّلُهمَّ  َوَجٌع،  َوآِخُرُه  َجَزٌع، 
َن��ْذٍر َن��َذْرُت��ُه، َوُك��لِّ َوْع��ٍد َوَع��ْدُت��ُه، َوُك��لِّ َعْهٍد 
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ِعباِدَك  َأِف بِِه، َوَأْسأُلَك يف َمظاِلِ  عاَهْدُتُه ُثمَّ َلْ 
ا َعْبٍد ِمْن َعبيِدَك، َأْو َأَمٍة ِمْن إِماِئَك،  ِعنْدي َفأيُّ
كاَنْت َلُه ِقَبيل َمْظِلَمٌة َظَلْمُتها إّياُه يف َنْفِسِه، َأْو يف 
ِعْرِضِه، أْو يف مالِِه، أْو يف أْهِلِه َوَوَلِدِه، َأْو غيَبٌة 
أْو  َهوًى،  أْو  بَِمْيٍل،  َعَلْيِه  َتاُمٌل  أْو  هِبا،  إغَتْبُتُه 
كاَن  غاِئبًا  َعَصبِيٍَّة،  أْو  ِرياٍء،  أْو  مَحِيٍَّة،  أْو  أَنَفٍة، 
َيدي،  ْت  َفَقرُصَ َميِّتًا،  أْو  كاَن  وَحّيًا  شاِهدًا  أْو 
ِمنُْه،  َوالتََّحلُِّل  إَلْيِه  ها  َردِّ َعْن  ُوْسعي  َوضاَق 
َفأْسأُلَك يا َمْن َيْمِلُك احْلاجاِت، َوِهَي ُمْسَتجيَبٌة 
ٍد  حُمَمَّ َعى  ُتَصيِلَ  أْن  إراَدتِِه  إىل  َعٌة  َوُمْسِ ملَِِشيَّتِِه 
َوهَتََب  ِشْئَت،  بِا  َعنّي  ُتْرِضَيُه  َوأْن  ٍد،  حُمَمَّ َوآِل 
ُه ل َتنُْقُصَك امْلَْغِفَرُة، َول  يل ِمْن ِعنِْدَك َرمْحًَة، إنَّ
َك امْلَْوِهَبُة، يا أْرَحَم الّرامِحنَي، الّلُهمَّ َاْولِني  َتُضُّ
، َسعاَدًة يف  ثِنَْتنْيِ ِمنَْك  نِْعَمَتنْيِ  إْثننَْيِ  َيْوٍم  يف ُكلِّ 
يا  بَِمْغِفَرتَِك،  آِخِرِه  يف  َونِْعَمًة  بِطاَعتَِك،  لِِه،  أوَّ

ُنوَب ِسواُه. َمْن ُهَو اإللُه، َول َيْغِفُر الذُّ
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دعاء يوم الثالثاء

حيِم مْحِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ
مَحْدًا  ُه،  َيْسَتِحقُّ َكا  ُه  َحقُّ َواحْلَْمُد  هللِ  احْلَْمُد 
َكثريًا َوأُعوُذ بِِه ِمْن َشِّ َنْفيس إنَّ النَّْفَس أَلَّماَرٌة 
َشِّ  ِمْن  بِِه  َوَأُع��وُذ  َريّب،  َرِحَم  ما  إِّل  وِء،  بِالسُّ
ُز  َوَأْح��َتِ َذْنبي  إىِل  َذْنبًا  َيزيُدن  الَّذي  ْيطاِن  الشَّ
َوَع��ُدوٍّ  جاِئٍر  َوُسْلطاٍن  فاِجٍر  َجّباٍر  ُك��لِّ  ِم��ْن 
ُهُم  َفاِنَّ ُجنَْدَك  ِمْن ُجنِْدَك  اْجَعْلني  الّلُهمَّ  قاِهٍر 
ُهُم  ِحْزَبَك  َفاِنَّ  ِحْزبَِك  ِمْن  َواْجَعْلني  الغالِبوَن 
اْل�ُمْفِلُحوَن َواْجَعْلني ِمْن َأْولِياِئَك َفاِنَّ َأْولِياَئَك 
َزُنوَن، الّلُهمَّ َاْصِلْح  ل َخْوٌف َعَلْيِهْم َول ُهْم َيْ
آِخَريت  يل  َوَاْصِلْح  أْمري  ِعْصَمُة  ُه  َفاِنَّ ديني  يل 
ئاِم َمَفّري،  ا داُر َمَقّري َوإَِلْيها ِمْن جُماِوَرِة اللِّ َفاِنَّ
َواْلَوفاَة  َخرْيٍ  ُكلِّ  يف  يل  ِزي��اَدًة  احْلَياَة  َواْجَعِل 
ٍد  حُمَمَّ َعى  َصلِّ  الّلُهمَّ   ، َشٍّ ُكلِّ  ِمْن  يل  راَح��ًة 
آلِِه  َوَع��ى  امُلْرَسلنَي  ِة  ِع��دَّ َوَت��اِم  النَّبِينَي  خاَتِم 
يِّبنَِي الّطاِهريَن َوأْصحابِِه امُلنَْتَجبنَِي َوَهْب يل  الطَّ
َول  َغَفْرَتُه،  إِّل  َذْنبًا  يل  َتَدْع  ل  َثالثًا  الثَُّلثاِء  يف 
اهللِ  بِبِْسِم  َدَفْعَتُه  إّل  َعُدوًا  َول  َأْذَهْبَتُه  إِّل  َغّاً 
مآِء،  َوالسَّ الْرِض  َربِّ  اهللِ  بِْسِم  األْسمآِء  َخرْيِ 
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ُلُه َسَخُطُه َوَاْسَتْجِلُب ُكلَّ  َأْسَتْدفُِع ُكلَّ َمْكروٍه أوَّ
ُلُه ِرضاُه، َفاْختِْم يل ِمنَْك بِاْلُغْفراِن يا  حَمُْبوٍب أوَّ

َويلَّ اإلْحساِن.

دعاء يوم األربعاء
حيِم بِْسِم اهللِ الّرمْحِن الرَّ

َوالنَّْوَم  لِباسًا  �ْيَل  اللَّ َجَعَل  الَّذي  هللِ  َأحْلَْمُد 
أْن  احْلَْمُد  َلَك  ُنُشورًا،  النَّهاَر  َوَجَعَل  ُسباتًا، 
َمدًا،  َجَعْلَتُه َسْ َوَلْو ِشْئَت  َمْرَقدي،  ِمْن  َبَعْثَتني 
اخْلاَلِئُق  َلُه  أَبدًا، َول ُيْيص  مَحْدًا دائًا لَينَْقطُِع 
ْيَت،  َفَسوَّ َخَلْقَت  أْن  احْلَْمُد  َلَك  الّلُهمَّ  َعَددًا، 
ْرَت َوَقَضْيَت، َوأَمتَّ َوأْحَيْيَت، َوأْمَرْضَت  َوَقدَّ
اْلَعْرِش  َوَع��ى  َوَأْبَلْيَت،  َوَشَفْيَت،َوعاَفْيَت 
َأْدُع��وَك  اْح��َت��َوْي��َت،  امُلْلِك  َوَع��َى  اْس��َت��َوْي��َت، 
ِحيَلُتُه،  َواْنَقَطَعْت  َوِسيَلُتُه،  َضُعَفْت  َمْن  ُدعاَء 
ْت  نيا َأَمُلُه، َواْشَتدَّ َب َأَجُلُه، َوَتدانى يف الدُّ َواْقَتَ
ُتُه،  َحْسَ لَِتْفريطِِه  َوَعُظَمْت  فاَقُتُه،  َرمْحَتَِك  إىِل 
لَِوْجِهَك  َوَخُلَصْت  َوَعْثَرُتُه،  ُتُه  َزلَّ َوَكُثَرْت 
ٍد خاَتِم النَّبّينَي، َوَعى أْهِل  َتْوَبُتُه، َفَصلِّ َعى حُمَمَّ
ٍد  حُمَمَّ َشفاَعَة  َواْرُزْقني  الّطاِهريَن،  ِيبنَي  الطَّ َبْيتِِه 
ِرْمني ُصْحَبَتُه، إنََّك  َصىَّ اهللُ عليه َوآلِِه، َول َتْ
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أْنَت أْرَحُم الّرامِحنَي، الّلُهمَّ اْقِض يل يف األَْرَبعاِء 
يف  َوَنشاطي  طاَعتَِك،  يف  يت  ُقوَّ إِْجَعْل  أْرَبعًا، 
ما  يف  َوُزْه��دي  َثوابَِك،  يف  َوَرْغَبتي  ِعباَدتَِك، 

ُيوِجُب يل أليَم ِعقابَِك، إِنََّك َلطيٌف ملِا َتشاُء.

دعاء يوم الخميس

حيِم مْحِن الرَّ َبْسِم اهللِ الرَّ
بُِقْدَرتِِه،  ُمْظِلًا  �ْيَل  اللَّ َاْذَهَب  الَّذي  هللِِّ  َاحْلَْمُد 
ِضياَءُه  َوَكسان  بَِرمْحَتِِه،  ُمْبرِصًا  بِالنَّهاِر  َوجاَء 
َفأْبِقني  َلُه  أْبَقْيَتني  َفَكا  الّلُهمَّ  نِْعَمتِِه،  يف  َوأَنا 
ل  َو  َوآلِ��ِه،  ٍد  حُمَمَّ النَّبِِي  َعى  َوَص��لِّ  أِلْمثالِِه، 
َواألّي��اِم،  �يايل  اللَّ ِمَن  ِه  َغ��رْيِ َويف  فيِه  َتْفَجْعني 
َواْرُزْقني  امْلَآثِِم،  َواْكتِساِب  امْلَحاِرِم،  بِاْرتِكاِب 
ْف  َواْصِ َبْعَدُه،  ما  َوَخرْيَ  فِيِه،  ما  َوَخرْيَ  ُه،  َخرْيَ
ُه، َوَشَّ ما فِيِه، َوَشَّ ما َبْعَدُه، الّلُهمَّ إّن  َعنّي َشَّ
الُقْرآِن  َوبُِحْرَمِة  إَلْيَك،  ُل  أَتَوسَّ اإْلْسالِم  ِة  بِِذمَّ
َصىَّ  اْل�ُمْصَطفى  ٍد  َوبُِمَحمَّ َعَلْيَك،  أْعَتِمُد 
الّلُهمَّ  َفاْعِرِف  َلَدْيَك،  اْسَتْشِفُع  َوآلِِه  َعَلْيِه  اهللُ 
تي َرَجْوُت هِبا َقضاَء حاَجتي يا أْرَحَم  تَِي، الَّ ِذمَّ
َخْسًا، ل  اخْلَميِس  اْقِض يل يف  الّلُهمَّ  امِحنَي،  الرَّ
نَِعُمَك،  إّل  ُيطيُقها  َول  َكَرُمَك،  إّل  هَلا  َيتَِّسُع 
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َسالَمًة أْقوى هِبا َعى طاَعتَِك، َوِعباَدًة أْسَتِحقُّ 
ْزِق  الرِّ ِمَن  َوَسَعًة يف احلاِل  َمُثوَبتَِك،  هِبا َجزيَل 
احِلالِل، َوأْن ُتؤِمنَني يف َمواِقِف اخلَْوِف بِأْمنَِك، 
يف  الُغُموِم  َو  اهلُُموِم  َط��واِرِق  ِم��ْن  َعَلني  َوَتْ
ٍد، َواْجَعْل  ٍد َوآِل حُمَمَّ ِحْصنَِك، َوَصلِّ َعى حُمَمَّ
أْنَت  إّنَك  نافِعًا،  الِقياَمِة  َيْوَم  شافِعًا  بِِه  يل  َتَوسُّ

أْرَحُم الّرامِحنَي.

دعاء يوم الجمعة

حيِم مْحِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ
َواإْلْح��ي��اِء،  اإْلْن��ش��آِء  َقْبَل  ِل  اأْلوَّ هللِِّ  َاحْلَ��ْم��ُد 
َواأْلِخِر َبْعَد َفناِء اأْلْشياِء، اْلَعليِم الَّذي ل َينْسى 
َييُب  َول  َشَكَرُه،  َمْن  َينُْقُص  َول  َذَك��َرُه،  َمْن 
الّلُهمَّ  َرج��اُه،  َمْن  َرج��اَء  َيْقَطُع  َدع��اُه،َول  َمْن 
مَجيَع  َوُاْشِهُد  َشهيدًا،  بَِك  َوَكفى  ُاْشِهُدَك  إّن 
َعْرِشَك  َومَحََلَة  َساواتَِك،  َوُسّكاَن  َمالِئَكتَِك 
َوأْنَشأَت  َوُرُسِلَك،  أْنبِياِئَك  َمْن  َبَعْثَت  َوَمْن 
ِمْن أْصناِف َخْلِقَك، َأّن َأْشَهُد أّنَك أْنَت اهللُ ل 
إلَه إّل أْنَت، َوْحَدَك ل َشيَك َلَك َول َعديَل، 
َصَى  دًا  حُمَمَّ َوأنَّ  َتْبديَل  َول  لَِقْولَِك  ُخْلَف  َول 
مَحَّْلَتُه  ما  أّدى  َوَرُسوُلَك،  َعْبُدَك  َوآلِِه  َعَلْيِه  اهللُ 
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إىل الِعباِد، َوجاَهَد ف اهللِ َعزَّ َوَجلَّ َحقَّ اجِلهاِد 
َ بِا ُهَو َحقٌّ ِمَن الثَّواِب، َوأْنَذَر بِا ُهَو  ُه َبشَّ َوأنَّ
ما  دينَِك  َعى  َثبِّْتني  َالّلُهمَّ  الِعقاِب،  ِمَن  ِصْدٌق 
أْحَيْيَتني، َول ُتِزْغ َقْلبي َبْعَد إْذ َهَدْيَتني، َوَهْب 
َصلِّ  اْلَوّهاُب  أْنَت  إنََّك  َرمْحَ��ًة،  َلُدْنَك  ِمْن  يل 
ٍد، َواْجَعْلني ِمْن أْتباِعِه  ٍد َوَعى آِل حُمَمَّ َعى حُمَمَّ
أِلداِء  ْقني  َوِوفِّ ُزْمَرتِِه،  يف  ن  َواْحُشْ َوشيَعتِِه، 
ِمَن  فيها  َع��َىَّ  َوماأْوَجْبَت  اجلُُمعاِت،  َف��رِض 
الّطاعاِت، َوَقَسْمَت أِلْهِلها ِمَن الَعطآِء، يف َيْوِم 

اجلَزآِء، إنََّك أْنَت الَعزيُز احلَكيُم.
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دعاء أهل الثغور 

ُثُغوَر  ْن  َوَحصِّ َوآلِ��ِه،  ٍد  حُمَمَّ َعَى  َصلِّ  �ُهمَّ  اللَّ
تَِك،  بُِقوَّ مُحَاهَتَا  ��ْد  َوَأيِّ تَِك،  بِِعزَّ اْل�ُمْسِلِمنَي 
َعَى  �ُهمَّ َصلِّ  اللَّ ِجَدتَِك.  ِمْن  َعَطاَياُهْم  َوَأْسبِْغ 
َأْسِلَحَتُهْم،  َواْشَحْذ  هَتُْم،  ِعدَّ َوَكثِّْر  َوآلِِه،  ٍد  حُمَمَّ
ْف  َوَألِّ َحْوَمَتُهْم،  َواْمنَْع  َحْوَزهَتُْم،  َواْح��ُرْس 
ِهْم،  ِمرَيِ َب��نْيَ  َوَواتِ��ْر  َأْم��َرُه��ْم،  ��ْر  َوَدبِّ مَجَْعُهْم، 
 ، بِالنَّرْصِ َواْعُضْدُهْم  ُمَؤِنِْم،  بِِكَفاَيِة  ْد  َوَتَوحَّ

، َواْلُطْف هَلُْم يِف امْلَْكِر. رْبِ َوَأِعنُْهْم بِالصَّ
َما  ْفُهْم  َوَعرِّ َوآلِ��ِه،  ٍد  حُمَمَّ َعَى  َصلِّ  �ُهمَّ  اللَّ
َما  ُهْم  ْ َيْعَلُموَن، َوَبرصِّ َل  َما  ْمُهْم  َوَعلِّ َيَْهُلوَن، 

وَن. َل ُيْبرِصُ
ِعنَْد  َوَأْنِسِهْم  َوآلِ��ِه،  ٍد  حُمَمَّ َعَى  َصلِّ  �ُهمَّ  اللَّ
اْلَغُروِر،  اَعِة  اخْلَدَّ ُدْنَياُهُم  ِذْكَر  اْلَعُدوَّ  لَِقاِئِهُم 
اْلَفُتوِن،  امْلَ��اِل  َخ��َط��َراِت  ُقُلوهِبِْم  َع��ْن  َواْم��ُح 
ِمنَْها  ْح  َوَل��وِّ َأْعُينِِهْم،  ُنْصَب  اجْلَنََّة  َواْج��َع��ِل 
اخْلُْلِد  َمَساِكِن  ِمْن  فِيَها  َأْعَدْدَت  َما  أِلَْبَصاِرِهْم 
َواأْلَْنَ���اِر  َساِن  احْلِ َواحْلُ��وِر  اْلَكَراَمِة  َوَم��نَ��اِزِل 
َيِة  اْل�ُمَتَدلِّ َواأْلَْشَجاِر  َبِة  اأْلَْشِ بَِأْنَواِع  ِرَدِة  اْل�ُمطَّ
ْدَباِر،  بُِصنُوِف الثََّمِر َحتَّى َل َيُمَّ َأَحٌد ِمنُْهْم بِاإْلِ



 ........................................ زاد املجــــاهد48

َث َنْفَسُه َعْن ِقْرنِِه بِِفَراٍر. َوَل ُيَدِّ
َعنُْهْم  َواْقِلْم  ُهْم،  َعُدوَّ بَِذلَِك  اْفُلْل  �ُهمَّ  اللَّ
ْق َبْينَُهْم َوَبنْيَ َأْسِلَحتِِهْم، َواْخَلْع  َأْظَفاَرُهْم، َوَفرِّ
َأْزِوَدهِتِ��ْم،  َوَبنْيَ  َبْينَُهْم  َوَباِعْد  َأْفِئَدهِتِْم،  َوَثاِئَق 
َوْجِهِهْم،  َعْن  ْلُهْم  َوَضلِّ ُسُبِلِهْم،  يِف  ُهْم  ْ َوَحريِّ
َواْقَطْع َعنُْهُم امْلََدَد، َواْنُقْص ِمنُْهُم اْلَعَدَد، َواْمأَلْ 
اْلَبْسِط،  َعِن  َأْيِدَيُْم  َواْقبِْض  ْعَب،  الرُّ َأْفِئَدهَتُُم 
َمْن  هِبِْم  ْد  َوَشِّ النُّْطِق،  َعِن  َأْلِسنََتُهْم  َواْخ��ِزْم 
ْل هِبِْم َمْن َوَراَءُهْم، َواْقَطْع بِِخْزِيِْم  َخْلَفُهْم َوَنكِّ

َأْطَاَع َمْن َبْعَدُهْم.
َأْصاَلَب  َوَيبِّْس  نَِساِئِهْم،  َأْرَحاَم  ْم  َعقِّ �ُهمَّ  اللَّ
َل  َوَأْنَعاِمِهْم،  ِ��ْم  َدَواهبِّ َنْسَل  َواْقَطْع  ْم،  ِرَجاهِلِ

َتْأَذْن لَِسَاِئِهْم يِف َقْطٍر، َوَل أِلَْرِضِهْم يِف َنَباٍت.
ْس���اَلِم،  اإْلِ َأْه��ِل  حِمَ��اَل  بِ��َذلِ��َك  َوَق��وِّ  �ُهمَّ  اللَّ
ْغُهْم  ْر بِِه َأْمَواهَلُْم، َوَفرِّ ْن بِِه ِدَياَرُهْم، َوَثمِّ َوَحصِّ
َعْن حُمَاَرَبتِِهْم لِِعَباَدتَِك، َوَعْن ُمنَاَبَذهِتِْم لِْلَخْلَوِة 
َوَل  َك،  َغرْيُ اأْلَْرِض  بَِقاِع  يِف  ُيْعَبَد  َل  َحتَّى  بَِك 

َر أِلََحٍد ِمنُْهْم َجْبَهٌة ُدوَنَك. ُتَعفَّ
�ُهمَّ اْغُز بُِكلِّ َناِحَيٍة ِمَن اْل�ُمْسِلِمنَي َعَى َمْن  اللَّ
بَِماَلِئَكٍة  َوَأْمِدْدُهْم  ِكنَي،  اْل�ُمْشِ ِمَن  بِإَِزاِئِهْم 



49 الف�صل الثاين/ دعاء اأهل الثغور ........................................ 

ُمنَْقَطِع  إىَِل  َيْكِشُفوُهْم  َحتَّى  ُمْرِدفنَِي  ِعنِْدَك  ِمْن 
بَِأنََّك  وا  ُيِقرُّ َأْو  َوَأْسًا،  َأْرِضَك  يِف  َقْتاًل  اِب  َ التُّ
يَك  ِذي َل إَِلَه إِلَّ َأْنَت َوْحَدَك َل َشِ �ُه الَّ َأْنَت اللَّ

َلَك.
َأْقَطاِر اْلباَِلِد  �ُهمَّ َواْعُمْم بَِذلَِك َأْعَداَءَك يِف  اللَّ
َواحْلََبِش  َواخْلَ���َزِر  ِك  ْ َوال��تُّ وِم  َوال��رُّ نِْد  اهْلِ ِمَن 
َوَساِئِر  َياملَِِة  َوالدَّ َقالَِبِة  َوالسَّ ْنِج  َوالزَّ َوالنُّوَبِة 
َوِصَفاهُتُْم،  َأْسَاُؤُهْم  َتَْفى  ِذيَن  الَّ ِك،  ْ الشِّ ُأَمِم 
َعَلْيِهْم  ْف��َت  َوَأْشَ بَِمْعِرَفتَِك،  َأْحَصْيَتُهْم  َوَقْد 

بُِقْدَرتَِك.
َعْن  ِكنَي  بِاْل�ُمْشِ ِكنَي  اْل�ُمْشِ اْشَغِل  �ُهمَّ  اللَّ
بِالنَّْقِص  َوُخْذُهْم  اْل�ُمْسِلِمنَي،  َأْطَراِف  َتنَاُوِل 
اِلْحتَِشاِد  َعِن  بِاْلُفْرَقِة  َوَثبِّْطُهْم  ِصِهْم،  َتنَقُّ َعْن 

َعَلْيِهْم.
ِمَن  َوَأْبَداَنُْم  اأْلََمنَِة،  ِمَن  ُقُلوهَبُْم  َأْخِل  �ُهمَّ  اللَّ
َوَأْوِهْن  اِلْحتَِياِل،  َعِن  ُقُلوهَبُْم  َوَأْذِهْل  ِة،  اْلُقوَّ
َعْن  َوَجبِّنُْهْم  َجاِل،  الرِّ ُمنَاَزَلِة  َعْن  َأْرَك��اَنُ��ْم 
ِمْن  ُجنْدًا  َعَلْيِهْم  َواْبَعْث  اأْلَْب��َط��اِل،  ُمَقاَرَعِة 
َبْدٍر،  َيْوَم  َكِفْعِلَك  َبْأِسَك  ِمْن  بَِبْأٍس  َماَلِئَكتَِك 
ُق  َوُتَفرِّ َشْوَكَتُهْم،  بِِه  ُصُد  َوَتْ َدابَِرُهْم  بِِه  َتْقَطُع 
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بِِه َعَدَدُهْم.
َوَأْطِعَمَتُهْم  بِاْلَوَباِء،  ِمَياَهُهْم  َواْم��ُزْج  �ُهمَّ  اللَّ
َوَألِ��حَّ  بِاخْلُُسوِف،  بِ��اَلَدُه��ْم  َواْرِم  بِ���اأْلَْدَواِء، 
َواْجَعْل  بِاْل�ُمُحوِل،  َواْفَرْعَها  بِاْلُقُذوِف،  َعَلْيَها 
ُهْم يِف َأَحصِّ َأْرِضَك َوَأْبَعِدَها َعنُْهْم، َواْمنَْع  ِمرَيَ
ْقِم  ُحُصوَنَا ِمنُْهْم، َأِصْبُهْم بِاجْلُوِع اْل�ُمِقيِم َوالسُّ

اأْلَلِيِم.
َأْو  ِملَّتَِك،  َأْهِل  ِمْن  َغَزاُهْم  َغاٍز  َا  َوَأيُّ �ُهمَّ  اللَّ
ِدينَُك  لَِيُكوَن  ُسنَّتَِك  َأْتَباِع  ِمْن  جُمَاِهٍد َجاَهَدُهْم 
ِه  َفَلقِّ اأْلَْوَف  َوَحظَُّك  اأْلَْقَوى  َوِحْزُبَك  اأْلَْعَى 
 ْ َوَتَريَّ بِالنُّْجِح،  ُه  َوَتَولَّ اأْلَْمَر،  َلُه  َوَهيِّْئ   ، اْلُيْسَ
َوَأْسبِْغ  الظَّْهَر،  َلُه،  َواْسَتْقِو  اأْلَْص��َح��اَب،  َلُه 
َعنُْه  َوَأْطِف  بِالنََّشاِط،  َوَمتِّْعُه  النََّفَقِة،  يِف  َعَلْيِه 
ْوِق، َوَأِجْرُه ِمْن َغمِّ اْلَوْحَشِة، َوَأْنِسِه  َحَراَرَة الشَّ
ُه  ِذْكَر اأْلَْهِل َواْلَوَلِد. َوْأُثْر َلُه ُحْسَن النِّيَِّة، َوَتَولَّ
اَلَمَة، َوَأْعِفِه ِمَن اجْلُْبِن،  بِاْلَعافَِيِة، َوَأْصِحْبُه السَّ
ِة،  بِالنُّرْصَ ْدُه  َوَأيِّ َة،  دَّ الشِّ َواْرُزْقُه  اجْلُْرَأَة،  ْمُه  َوَأهْلِ
احْلُْكِم،  يِف  ْدُه  َوَس��دِّ نََن،  َوالسُّ رَيَ  السِّ ْمُه  َوَعلِّ
ْمَعِة،  السُّ ِمَن  َوَخلِّْصُه  َي��اَء،  ال��رِّ َعنُْه  َواْع��ِزْل 
فِيَك  َوإَِقاَمَتُه،  َوَظْعنَُه  َوِذْك��َرُه  فِْكَرُه  َواْجَعْل 
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يِف  ْلُهْم  َفَقلِّ ُه  َوَع��ُدوَّ َك  َع��ُدوَّ َصافَّ  َفإَِذا  َوَلَك. 
ْر َشْأَنُْم يِف َقْلبِِه، َوَأِدْل َلُه ِمنُْهْم، َوَل  َعْينِِه، َوَصغِّ
َوَقَضْيَت  َعاَدِة،  بِالسَّ َلُه  َخَتْمَت  َفإِْن  ِمنُْه،  ُتِدهْلُْم 
َك بِاْلَقْتِل، َوَبْعَد  َتاَح َعُدوَّ َهاَدِة َفَبْعَد َأْن َيْ َلُه بِالشَّ
َأْط��َراُف  َتْأَمَن  َأْن  َوَبْعَد   ، اأْلَْسُ هِبُِم  َهَد  َيْ َأْن 

َك ُمْدبِِريَن. َ َعُدوُّ اْل�ُمْسِلِمنَي، َوَبْعَد َأْن ُيَويلِّ
يِف  ُمَرابِطًا  َأْو  َغاِزيًا  َخَلَف  ُمْسِلٍم  َا  َوَأيُّ �ُهمَّ  اللَّ
َد َخالِِفيِه يِف َغْيَبتِِه، َأْو َأَعاَنُه بَِطاِئَفٍة  َداِرِه، َأْو َتَعهَّ
َأْو َشَحَذُه َعَى ِجَهاٍد،  ُه بِِعَتاٍد،  َأَمدَّ َأْو  ِمْن َمالِِه، 
َلُه ِمْن َوَراِئِه  َأْو َرَعى  َأْتَبَعُه يِف َوْجِهِه َدْعَوًة،  َأْو 
َوِمْثاًل  بَِوْزٍن  َوْزنًا  َأْجِرِه  ِمْثَل  َلُه  َفآِجْر  ُحْرَمًة، 
ُل  ْضُه ِمْن فِْعِلِه ِعَوضًا َحارِضًا َيَتَعجَّ بِِمْثٍل، َوَعوِّ
وَر َما َأَتى بِِه، إىَِل َأْن َينَْتِهَي بِِه  َم َوُسُ بِِه َنْفَع َما َقدَّ
اْلَوْقُت إىَِل َما َأْجَرْيَت َلُه ِمْن َفْضِلَك، َوَأْعَدْدَت 

َلُه ِمْن َكَراَمتَِك.
ْساَلِم، َوَأْحَزَنُه  ُه َأْمُر اإْلِ َا ُمْسِلٍم َأمَهَّ �ُهمَّ َوَأيُّ اللَّ
َهمَّ  َأْو  َغْزوًا،  َفنََوى  َعَلْيِهْم  ِك  ْ الشِّ َأْهِل  ُب  زُّ َتَ
َأْو  َفاَقٌة،  بِِه  َأْبَطَأْت  َأْو  َضْعٌف،  بِِه  َفَقَعَد  بِِجَهاٍد 
إَِراَدتِ��ِه  ُدوَن  َلُه  َعَرَض  َأْو  َح��اِدٌث،  َعنُْه  ��َرُه  َأخَّ
َلُه  َوَأْوِج��ْب  اْلَعابِِديَن،  يِف  اْسَمُه  َفاْكُتِب  َمانٌِع 
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َهَداِء  الشُّ نَِظاِم  يِف  َواْجَعْلُه  اْل�ُمَجاِهِديَن،  َثَواَب 
نَي. احِلِ َوالصَّ

َوآِل  َوَرُسولَِك  َعْبِدَك  ٍد  حُمَمَّ َعَى  َصلِّ  �ُهمَّ  اللَّ
َفًة  ُمْشِ َلَواِت،  الصَّ َعَى  َعالَِيًة  َص��اَلًة  ٍد،  حُمَمَّ
َوَل  َأَمُدَها،  َينَْتِهي  َل  َصاَلًة  التَِّحيَّاِت،  َفْوَق 
َينَْقطُِع َعَدُدَها َكَأَتمِّ َما َمىَض ِمْن َصَلَواتَِك َعَى 
اْل�ُمْبِدُئ  احْلَِميُد  امْلَنَّاُن  إِنََّك  َأْولَِياِئَك،  ِمْن  َأَحٍد 

اُل ملَِا ُتِريُد. اْل�ُمِعيُد اْلَفعَّ
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حجاب أمري املؤمنني

بس��م اهلل الرمحن الرحيِم
والصالة والسالم عى حممد وآل حممد

و  الكاِمل،  الَقديِم  اهللِ  َوجِه  بِنوِر  اِحَتَجبُت 
ََرَميُت  و  الّشاِمِل،  الَقِوّي  اهللِ  بِحِصِن  نُت  َتَصَّ
َالّلُهَم  القاتِِل،  َسيِفِه  َو  اهلل  بَِسِهِم  عيلَّ  َبغى  َمن 
ياغالبًا َعى َاِمِره و يا قائِاً َفوَق َخلِقِه َو يا حائاًل 
و  الشَيطاِن،  َبنَي  َو  َبيني  ُحل  ََقَلبِِه،  و  امَلرِء  َبنَي 
ََنزِغِه، وَ بنَي ما ل طاَقَة يل بِِه ِمن َاحٍد ِمن ِعباِدَك، 
ُكفَّ َعنّي َالِسنََتهم، و َاغلل َاَيدَيم َو َارُجَلهم، 
و َاجَعل َبيني َو َبينَهم َسّدًا ِمن نوِر عظمتَِك َو 
َفاِنََّك  تك َو ُجندًا ِمن ُسلطانَِك،  ِحجابًا ِمن ُقوَّ
الناظِريَن،  َابصاَر  َعنّي  اغَش  َاللهمَّ  قاِدٌر،  َحيَّ 
َو  النوِر  َابصاَر  َعنّي  َاغَش  و  املَواِرَد،  َاِرَد  َحتى 
َابصاَر الّظلِمَة َو اَبصاَر املريديَن يَل الّسوَء، َحّتى 
َيذَهب  َبرقه،  َسنا  َيكاُد  َابصاِرِهم،  ِمن  ُأبايل  ل 
نهاَر، اِنَّ يف ذلَِك  بِاألبصاِر، يَقّلب اهللُ َالَليَل َو الَّ
َلِعربة ِلوىل األبصاِر، بِسِم اهلل الَرمَحن الرَحيِم، 
كهيعص كفايُتنا، و هو حسبي، بِسِم اهلل الَرمَحن 
َكاٍء  حسبي  هو  و  محايُتنا،  محعسق  الَرحيِم، 
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األرِض،  َنباُت  بِِه  فاخَتَلَط  اِء  السَّ ِمَن  َانَزلناُه 
ل  َاَلذي  اهللُ  هَو  الّرِياح،  تذروُه  َهشيًا  َفَاصَبَح 
محن  َو الشهادِة، هَو الرَّ اِلَه اِل هَو، عال الَغيب 
الرَحيُم، َيوَم األِزفِة، اَِذا الُقلوُب َلَدى احلَناِجِر 
كاظِمنَي ما لِلظاملنِي ِمن مَحيٍم، َو ل َشفٍيع، ُيطاُع 
بِاخلُنَّس  َاقِسُم  َفال  ت،  َاحَضَ ما  َنفٌس  َعِلَمت 
بِح  َوالصُّ اِذا َعسَعَس،  َالّلِيل،  َو  الُكنسَّ  اجلَواِر 
اَلذيَن  َبل  الِذِكر،  ذي  َوالُقراِن  ص  َس،  َتنَفَّ اِذا 
َكَفرو يف ِعزٍة و ِشقاق )شاَهِت الُوجوُه( ثالث 
األَبصاُر،  َوَعِمَيِت  األلُسُن،  َكلَِّت  َو  مرات، 
ُه��م  َوَشَّ َعينَيِهم،  َبنَي  َخرَيهم  اجَعل  َاللُهمَّ 
َاكتافِِهم،  َبنَي  ُسَلياَن  وخاَتَم  َقَدَميِهم،  َتَت 
ِصبَغَة  الَعليم،  ميُع  السَّ هَو  َو  اهلل  َفَسَيكفيَكُهم 
اهللِ َو َمن َاحَسن ِمَن اهللِ ِصبَغة، كهيعص اِكِفنا، 
القاِهِر الكايف، و  القاِدِر  امِحِنا، ُسبحاَن  محعسق 
َسّدًا  َخلِفهم  َمِن  و  َسدًا  اِيديِم  َبنِي  ِمن  ََجَعلنا 
َفَاغَشيناُهم، َفهم ليبرِصوَن، صٌم بكٌم عمٌي، 
َعى  اهللُ  َطَبَع  اّلَذيَن  اولئَك  يعِقلوَن،  ل  َفهم 
واُولِئَك  َابصاِرِهم،  َو  َسمِعِهم  َعى  َو  ُقلِوهبِم 
نُت بِذِي امُللِك و امَللَكوِت،  ُهم الغافِلُوَن، َتَصَّ
َواعَتَصمُت بِذي الِعِز َو الَعَظِمة و اجلَرَبوِت، و 
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َدَخلُت يف  َيموت،  اّلذي ل  احلَّي  َعى  لُت  ََتَوكَّ
َشّ  ِمن  اهللِ  َاماِن  َو يف  اهللِ  ِحِفِظ  َو يف  اهللِ  حِرِز 
ة َامَجعني، كهيعص محعسق و لَحوَل َول  الرَبيَّ
ة اِل باهلِل الِعيل الَعظِيم َو َصى اهللُ َعى حمُمٍد  ُقوَّ

َوالِِه الطاِهريَن بَِرمَحتَِك يا َاَرَحَم الرامِحنَي.
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دعاء الحفظ

قال رسول اهلل صى اهلل عليه وآله من دعا هبذا 
به  تعاىل  اهلل  الدعاء يف كل صباح ومساء وكل 
ومن  يديه  بني  من  يفظونه  املالئكة  من  أربعا 
خلفه وعن يمينه وشاله وكان يف أمان اهلل )عز 
وجل( وأن حاولت اخلالئق من اجلن واإلنس 

أن تضه ما تكنت وهو هذا الدعاء.
ِحيمِ  مْحَِن الرَّ �ِه الرَّ بِْسِم اللَّ

�ِه َربِّ اأْلَْرِض  �ِه َخرْيِ اأْلَْسَاِء بِْسِم اللَّ بِْسِم اللَّ
ِذي َل َيُضُّ َمَع اْسِمِه َسمٌّ  �ِه الَّ َاِء بِْسِم اللَّ َو السَّ
ْلُت  �ِه َتَوكَّ �ِه َأْصَبْحُت َو َعَى اللَّ َو َل َداٌء بِْسِم اللَّ
�ِه َعَى ِدينِي  �ِه َعَى َقْلبِي َو َنْفيِس بِْسِم اللَّ بِْسِم اللَّ
�ِه  اللَّ بِْسِم  َمايِل  َو  َأْهيِل  َعَى  �ِه  اللَّ بِْسِم  َعْقيِل  َو 
ِذي َل َيُضُّ َمَع  �ِه الَّ َعَى َما َأْعَطاِن َريبِّ بِْسِم اللَّ
ُهَو  َو  اِء-  السَّ يِف  ل  َو  اأْلَْرِض  يِف  َشْ ٌء  اْسِمِه 
بِِه َشْيئًا  ُك  ُأْشِ �ُه َريبِّ َل  اللَّ �ُه  اللَّ اْلَعِليُم  ِميُع  السَّ
َو  َأَخاُف  ِمَّا  َأَجلُّ  َو  َأَعزُّ  َأْكرَبُ  �ُه  اللَّ َأْكرَبُ  �ُه  اللَّ
َك  َغرْيُ إَِلَه  َل  َو  َثنَاُؤَك  َجلَّ  َو  َجاُرَك  َعزَّ  َأْحَذُر 
َشِّ  ِمْن  َو  َنْفيِس  َشِّ  ِمْن  بَِك  َأُعوُذ  إِنِّ  �ُهمَّ  اللَّ
َمِريٍد  َشْيَطاٍن  ُكلِّ  َشِّ  ِمْن  َو  َشِديٍد  ُسْلَطاٍن  ُكلِّ 
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وِء  َو ِمْن َشِّ ُكلِّ َجبَّاٍر َعنِيٍد َو ِمْن َشِّ َقَضاِء السَّ
َعَى  إِنََّك  بِناِصَيتِها  آِخٌذ  َأْنَت  ��ٍة  َدابَّ ُكلِّ  ِمْن  َو 
َحِفيٌظ-  َشْ ٍء  ُكلِّ  َعى   َأْنَت  َو  ُمْسَتِقيٍم  اٍط  ِصَ
َيَتَوىلَّ  ُهَو  َو  اْلِكتاَب  َل  َنزَّ ِذي  الَّ �ُه  اللَّ َولِيَِّي  إِنَّ 
إِلَه  ل  �ُه  اللَّ َحْسبَِي  َفُقْل  ْوا  َتَولَّ َفإِْن  نَي-  احِلِ الصَّ
ْلُت َو ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيم .  إِلَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ
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هذه بعض األدعية واالحراز:

حرز موالنا القائم

ِحيِم مْحَِن الرَّ �ِه الرَّ بِْسِم اللَّ
َقاِب َو َيا َهاِزَم اأْلَْحَزاِب َيا ُمَفتَِّح  َيا َمالَِك الرِّ
َسَببًا  َلنَا  َسبِّْب  اأْلَْسَباِب  ُمَسبَِّب  َيا  اأْلَْب��َواِب 
ٌد  حُمَمَّ �ُه  اللَّ إِلَّ  إَِلَه  َل  بَِحقِّ  َطَلبًا  َلُه  َنْسَتطِيُع  َل 

�ُه َعَلْيِه َو َعَى آلِِه َأمْجَِعني . �ِه َصىَّ اللَّ َرُسوُل اللَّ

حرز اإلمام الحسن العسكري

بسم اهلل الرمحن الرحيم
يِت َو َيا َغْوثِي ِعنَْد ُكْرَبتِي  يِت ِعنَْد ِشدَّ َ َيا ُعدَّ

تِي َل َتنَاُم َو اْكنُْفنِي بُِرْكنَِك  اْحُرْسنِي بَِعْينَِك الَّ
ِذي َل ُيَرام . الَّ

حرز اإلمام علي النقي

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ِه  ِه َما َأَعزَّ َعِزيَز اْلِعزِّ يِف ِعزِّ ِ َيا َعِزيَز اْلِعزِّ يِف ِعزِّ
َأْبِعْد  َو  َك  بِنرَْصِ ْدِن  َأيِّ َو  َك  بِِعزِّ ِن  َأِعزَّ َعِزيُز  َيا 
َياطِنِي َو اْدَفْع َعنِّي »3« بَِدْفِعَك  َزاِت الشَّ َعنِّي مَهَ



َو اْمنَْع َعنِّي بَِمنِْعَك َو اْجَعْلنِي ِمْن ِخَياِر َخْلِقَك 
َيا َواِحُد َيا َأَحُد َيا َفْرُد َيا َصَمد

حرز الجواد

اْكِفنِي  َيا َربِّ  ُمنرُِي  َيا  ُمبنُِي  َيا  ُبْرَهاُن  َيا  ُنوُر  َيا 
َيْوَم  النََّجاَة  َأْسَأُلَك  َو  ُهوِر  الدُّ آَفاِت  َو  وَر  ُ الشُّ

ور. ُينَْفُخ يِف الصُّ
قال رسول اهلل صى اهلل عليه وآله من دعا هبذا 
به  تعاىل  اهلل  الدعاء يف كل صباح ومساء وكل 
ومن  يديه  بني  من  يفظونه  املالئكة  من  أربعا 
خلفه وعن يمينه وشاله وكان يف أمان اهلل )عز 
وجل( وأن حاولت اخلالئق من اجلن واإلنس 

أن تضه ما تكنت وهو هذا الدعاء:
ِحيمِ  مْحِن الرَّ �ِه الرَّ بِْسِم اللَّ

�ِه َربِّ اأْلَْرِض  �ِه َخرْيِ اأْلَْسَاِء بِْسِم اللَّ بِْسِم اللَّ
ِذي َل َيُضُّ َمَع اْسِمِه َسمٌّ  �ِه الَّ َاِء بِْسِم اللَّ َو السَّ
ْلُت  �ِه َتَوكَّ �ِه َأْصَبْحُت َو َعَى اللَّ َو َل َداٌء بِْسِم اللَّ
�ِه َعَى ِدينِي  �ِه َعَى َقْلبِي َو َنْفيِس بِْسِم اللَّ بِْسِم اللَّ
�ِه  اللَّ بِْسِم  َمايِل  َو  َأْهيِل  َعَى  �ِه  اللَّ بِْسِم  َعْقيِل  َو 
�ِه  �ِه اْلَكايِف بِْسِم اللَّ َعَى َما َأْعَطاِن َريبِّ ]بِْسِم اللَّ
ِذي َل َيُضُّ  �ِه الَّ �ِه امْلَُعايِف [ بِْسِم اللَّ ايِف بِْسِم اللَّ الشَّ
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اِء َو ُهَو  َمَع اْسِمِه َشْ ٌء يِف اأْلَْرِض َو ل يِف السَّ
َل  ]َحّقًا[  َريبِّ  �هُ [  ]اللَّ �ُه  اللَّ �ُه  اللَّ اْلَعِليُم  ِميُع  السَّ
�هُ [ َأَعزُّ َو  �ُه َأْكرَبُ َو ]اللَّ �ُه َأْكرَبُ اللَّ ُك بِِه َشْيئًا اللَّ ُأْشِ
َأَجلُّ ِمَّا َأَخاُف َو َأْحَذُر َعزَّ َجاُرَك َو َجلَّ َثنَاُؤَك ]َو 
�ُهمَّ إِنِّ َأُعوُذ  َك اللَّ َسْت َأْسَاُؤكَ [ َو َل إَِلَه َغرْيُ َتَقدَّ
بَِك ِمْن َشِّ َنْفيِس َو ِمْن َشِّ ُكلِّ ُسْلَطاٍن َشِديٍد َو 
ِمْن َشِّ ُكلِّ َشْيَطاٍن َمِريٍد َو ِمْن َشِّ ُكلِّ َجبَّاٍر َعنِيٍد 
َأْنَت  ٍة  َدابَّ ِمْن َشِّ ُكلِّ  َو  وِء  َقَضاِء السُّ ِمْن َشِّ  َو 
آِخٌذ بِناِصَيتِها إِنَّ َريبِّ َعى  ِصاٍط ُمْسَتِقيٍم َو َأْنَت 
ِذي  �ُه الَّ ]َو ُهَو[ َعى  ُكلِّ َشْ ٍء َحِفيٌظ إِنَّ َولِيَِّي اللَّ
ْوا َفُقْل  نَي َفإِْن َتَولَّ احِلِ َل اْلِكتاَب َو ُهَو َيَتَوىلَّ الصَّ َنزَّ
ْلُت َو ُهَو َربُّ  �ُه ل إِلَه إِلَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ َحْسبَِي اللَّ

اْلَعْرِش اْلَعظِيِم..
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اآليات الستة املنجيات

كل  عند  وأجوبتها  الست  اليات  هذه  تقرأ 
ول  مرجا  منها  لك  يعل  تعاىل  اهلل  أن  شدة 

يقرأها مهموم إل فرج اهلل مهه..
بسم اهلل الرمحن الرحيم

�ا  ِصيَبٌة َقاُلوْا إِنَّا هللِِّ َوإِنَّ ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهم مُّ 1- الَّ
ِْم  هبِّ ن رَّ إَِلْيِه َراِجعوَن ُأوَل�ِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مِّ

َوَرمْحٌَة َوُأوَل�ِئَك ُهُم اْل�ُمْهَتُدوَن.
ِذيَن َقاَل هَلُُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوْا  2- الَّ
َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَانًا َوَقاُلوْا َحْسُبنَا اهللُّ 
 ْ لَّ َوَفْضٍل  اهللِّ  َن  مِّ بِنِْعَمٍة  َفانَقَلُبوْا  اْلَوِكيُل  َونِْعَم 
ُذو  َواهللُّ  اهللِّ  ِرْض��َواَن  َبُعوْا  َواتَّ ُسوٌء  َيْمَسْسُهْم 

َفْضٍل َعظِيٍم.
لَّن  َأن  َفَظنَّ  ُمَغاِضبًا  َهَب  ذَّ إِذ  النُّوِن  َوَذا   -3
ُلَاِت َأن لَّ إَِلَه إِلَّ َأنَت  ْقِدَر َعَلْيِه َفنَاَدى يِف الظُّ نَّ
َلُه  َفاْسَتَجْبنَا  الظَّاملنَِِي  ِمَن  ُكنُت  إِنِّ  ُسْبَحاَنَك 

ْينَاُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذلَِك ُننِجي اْل�ُمْؤِمننَِي َوَنجَّ
ُّ َوَأْنَت  نَِي الضُّ ُه َأنِّ َمسَّ 4- َوَأيُّوَب إِْذ َناَدٰى َربَّ
امِحنَِي * َفاْسَتَجْبنَا َلُه َفَكَشْفنَا َما بِِه ِمْن  َأْرَحُم الرَّ
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رُضٍّ ۖ َوآَتْينَاُه َأْهَلُه َوِمْثَلُهْم َمَعُهْم َرمْحًَة ِمْن ِعنِْدَنا 
َوِذْكَرٰى لِْلَعابِِديَن.

ُض َأْمِري إىَِل اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َبِصرٌي بِاْلِعَباِد  5- َوُأَفوِّ
بِآِل فِْرَعْوَن  َما َمَكُروا َوَحاَق  َفَوَقاُه اهللَُّ َسيَِّئاِت 

ُسوُء اْلَعَذاب.
َظَلُموْا  َأْو  َفاِحَشًة  َفَعُلوْا  إَِذا  ��ِذي��َن  َوالَّ  -6
َوَمن  لُِذُنوهِبِْم  َفاْسَتْغَفُروْا  اهللَّ  َذَكُروْا  َأْنُفَسُهْم 
َفَعُلوْا  َما  َعَى  وْا  ُيرِصُّ َوَلْ  اهللُّ  إِلَّ  ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر 
ِْم  هبِّ ن رَّ ْغِفَرٌة مِّ َوُهْم َيْعَلُمون ُأْوَل�ِئَك َجَزآُؤُهم مَّ
فِيَها  َخالِِديَن  األَْنَاُر  تَِها  َتْ ِمن  ِري  َتْ َوَجنَّاٌت 

َونِْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلنَي.

MRT MagicPack 

www.Win2Farsi.com



الف�صل الثاين/ دعاء �صهر رجب  .......................................... 63

دعاء شهر رجب

يوم  كل  يف  تقرأ  أن   الصادق المام  عن 
َأْعَقاِب َصَلَواتَِك هذا الدعاَء: َو يِف   من رجب 

َسَخَطُه  آَم��ُن  َو   ، َخ��رْيٍ لُِكلِّ  َأْرُج���وُه  َم��ْن  َيا   «
بِاْلَقِليِل،  اْلَكثرَِي  ُيْعطِي  َمْن  َيا   ، َشٍّ ُكلِّ  ِعنَْد 
َلْ  َمْن  ُيْعطِي  َمْن  َيا  َسَأَلُه،  َمْن  ُيْعطِي  َمْن  َيا 
َأْعطِنِي  َرمْحًَة،  َو  ِمنُْه  نُّنًا  ُتَ َيْعِرْفُه  َلْ  َمْن  َو  َيْسَأْلُه 
َخرْيِ  مَجِيَع  َو  ْنَيا،  الدُّ َخرْيِ  مَجِيَع  اَك  إِيَّ بَِمْسَأَلتِي 
مَجِيَع  اَك  إِيَّ بَِمْسَأَلتِي  َعنِّي  ْف  اْصِ َو  اْلِخ��َرِة، 
َمنُْقوٍص  َغرْيُ  ُه  َفإِنَّ اْلِخ��َرِة،  َشِّ  َو  ْنَيا  الدُّ َشِّ 
.« َكِريُم  َيا  َفْضِلَك  ِمْن  ِزْدِن  َو  َأْعَطْيَت،  َما 

 

ُث��������مَّ َت�����ق�����ول وان��������ت ق����اب����ض ع��ى 
 حل��ي��ت��ك وت����رك بِ��َس��بَّ��اَب��تِ��ك اْل��ُي��ْم��نَ��ى: 
اجْلُوِد،  َو  النَّْعَاِء  َذا  َيا  ْكَراِم،  اإْلِ َو  اجْلَاَلِل  َذا  َيا 
النَّاِر. َعَى  َشْيَبتِي  ْم  َح��رِّ الطَّْوِل،  َو  امْلَ��نِّ  َذا   َيا 
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ِة  ٍد َشَجَرِة النُُّبوَّ ٍد َو آِل حُمَمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعى  حُمَمَّ
َمْعِدِن  َو  امْلَالِئَكِة  ُمَْتَلِف  َو  ساَلِة  الرِّ َمْوِضِع  َو 
ٍد  اْلِعْلِم َو اْهِل َبْيِت اْلَوْحِي، اللَُّهمَّ َصلِّ َعى  حُمَمَّ
اْلغاِمَرِة،  اللَُّجِج  يِف  اجْلاِرَيِة  اْلُفْلِك  ٍد،  حُمَمَّ آِل  َو 
َيْأَمُن َمْن َرِكَبها َو َيْغَرُق َمْن َتَرَكها، امْلَُتقدُم هَلُْم 
ِزُم هَلُْم لِحٌق. ُر َعنُْهْم زاِهٌق َو الالَّ ماِرٌق َو امْلَُتَأخِّ
اْلَكْهِف  ٍد،  حُمَمَّ آِل  َو  ٍد  حُمَمَّ َعى   َصلِّ  اللَُّهمَّ 
يَن َو امْلَساِكنَي َو َمْلَجأِ  احْلَِصنِي َو ِغياِث امْلُْضَطرِّ

اهْلاِربنَي َو َمنَْجا اخْلاِئِفنَي َو ِعْصَمِة امْلُْعَتِصِمنَي.
ٍد َصالًة َكثرَِيًة  ٍد َو آِل حُمَمَّ اللَُّهمَّ َصلِّ َعى  حُمَمَّ
ٍد  حُمَمَّ آِل  َو  ٍد  حُمَمَّ حِلَقِّ  َو  ِرضا  هَلُْم  َتُكوُن  َطيَِّبًة 
َصىَّ اهللَُّ َعَلْيِه َو آلِِه َأداًء )َو َقضاًء( بَِحْوِل ِمنَْك 
ٍد َو  اْلعامَلنَِي، اللَُّهمَّ َصلِّ َعى  حُمَمَّ ٍة يا َربَّ  َو ُقوَّ
اْوَجْبَت  ِذيَن  الَّ األَْخياِر،  الطَّاِهِريَن  ٍد  حُمَمَّ آِل 

ُهْم َو َفَرْضَت طاَعَتُهْم َو ِولَيَتُهْم. َحقَّ
َو  اللَُّهمَّ  ٍد،  حُمَمَّ آِل  َو  ٍد  حُمَمَّ َعى   َصلِّ  اللَُّهمَّ 
َو  بَِمْعِصَيتَِك،  ُتِْزِن  َو ل  بِطاَعتَِك  َقْلبِي  اْعُمْر 
بِا  ِرْزِقَك  ِمْن  َعَلْيِه  َت  ْ َقتَّ َمْن  ُمواساَة  اْرُزْقنِي 
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ِمْن  َعيَلَّ  َت  َن��َشْ َو  َفْضِلَك،  ِمْن  َعيَلَّ  ْعَت  َوسَّ
َشْهُر  هذا  َو  ظِلَِّك،  َت  َتْ اْحَيْيَتنِي  َو  َعْدلَِك، 
َنبِيَِّك َسيِِّد ُرُسِلَك َصَلواُتَك َعَلْيِه َو آلِِه، َشْعباُن 
كاَن  الَِّذي  ْضواِن،  الرِّ َو  مْحَِة  بِالرَّ َحَفْفَتُه  ِذي  الَّ
َيْدَأُب يِف ِصياِمِه  َرُسوُلَك َصَلواُتَك َعَلْيِه َو آلِِه 
اِمِه، ُبُخوعًا َلَك يِف إِْكراِمِه  َو ِقياِمِه يِف َليالِيِه َو َأيَّ

َو إِْعظاِمِه اىل  حَمَلِّ مِحاِمِه.
َنْيِل  َو  فِيِه  بُِسنَّتِِه  الْستِناِن  َعَى  َفَأِعنَّا  اللَُّهمَّ 
عًا  ُمَشفَّ َشِفيعًا  يِل  َفاْجَعْلُه  اللَُّهمَّ  َلَدْيِه،  فاَعِة  الشَّ
ُمتَّبِعًا َحّتى   َلُه  اَلْيَك َمْهَيعًا، َو اْجَعْلنِي  َو َطِريقًا 
ُذُن��ويِب  َعْن  َو  راِضيًا  َعنِّي  اْلِقياَمِة  َي��ْوَم  َأْلقاُه 
َو  اْلَكراَمَة  ِمنَْك  يِل  اْوَج��ْب��َت  َق��ْد  َو  غاِضيًا، 
ْضواَن َو اْنَزْلَتنِي داَر اْلَقراِر َو حَمَلَّ األَْخيار.  الرِّ



دعاء شهر رمضان
فيِه  َاْنَزْلَت  الَّذي  َرَمضاَن  َشْهِر  َربَّ  َالّل�ُهمَّ 
ياَم،  الصِّ فيِه  ِعباِدَك  عى  ْضَت  َواْفَتَ اْلُقْرآَن، 
د، َواْرُزْقني َحجَّ َبْيتَِك  د َوآِل حُمَمَّ َصلِّ َعى حُمَمَّ
يل  َواْغِفْر  عام،  ُكلِّ  َويف  هذا  عامي  يف  احْلَ��راِم 
يا  َك  َغرْيُ َيْغِفُرها  ُه ل  َفاِنَّ اْلِعظاَم،  ُنوَب  الذُّ تِْلَك 

َرمْحُن يا َعاّلُم.
بُّ  يا َعيِلُّ يا َعظيُم، يا َغُفوُر يا َرحيُم، أنَت الرَّ
ميُع  السَّ ُهَو  َو  َشٌء  َكِمْثِلِه  َلْيَس  الَّذي  اْلَعظيُم 
ْفَتُه  ْمَتْه، َو َشَّ ْمَتُه َو َكرَّ اْلَبصرُي، َو هذا َشْهٌر َعظَّ
الَّذي  ْهُر  الشَّ ُهَو  َو  ُهوِر،  الشُّ َعَى  ْلَتُه  َفضَّ َو 
، َو ُهَو َشْهُر َرَمضاَن، الَّذي  َفَرْضَت ِصياَمُه َعيَلَّ
ِمَن  َبيِّنات  َو  لِلنّاِس  ُهدًى  اْلُقْرآَن،  فيِه  أْنَزْلَت 
َو  اْلَقْدِر،  َلْيَلَة  فيِه  َجَعْلَت  َو  اْلُفْرقاَن،  َو  اهْلُدى 

َجَعْلَتها َخرْيًا ِمْن أْلِف َشْهر.
عامي  يِف  احْلَ��راِم،  َبْيتَِك  َحجَّ  اْرُزْقني  َالّلُهمَّ 
َو  ِمنَْك  ُيْسٍ  يف  َاْبَقْيَتني  ما  عام،  ُكلِّ  يف  َو  هذا 
عافَِية َو َسَعِة ِرْزق، َو ل ُتِْلني ِمْن تِْلَك امْلواِقِف 
يَفِة، َو ِزياَرِة َقرْبِ َنبِيَِّك  اْلَكريَمِة، َو امْلَشاِهِد الشَّ
ْنيا َو  َصَلواُتَك َعَلْيِه َو آلِِه، َو يف مَجيِع َحواِئِج الدُّ

الِْخَرِة َفُكْن يل.
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دعاء كميل بن زياد
السالم  عليه  عيل  املؤمنني  امري  عن   امل��روي 
من  والنصف  اجلمعة  بليايل  قراءته  ويستحب 

شعبان
ُكلَّ  َوِسَعْت  تِي  الَّ بِرمَحتَِك  َأسَأُلَك  إِنِّ  الّلُهمَّ 
، َوخَضَع  تِي َقهْرَت هِبا ُكلَّ َشٍ تَِك الَّ ، َوبُِقوَّ َشٍْ
وتَِك  َوبَِجرَبُ  ، َشٍْ ُكلُّ  هَلا  َوَذلَّ   ، َشٍْ ُكلُّ  هَلا 
ل  تِي  الَّ تَِك  َوبَعزَّ  ، َشٍْ ُك��لَّ  هِبا  َغَلْبَت  تِي  الَّ
 ، َشٍْ ُكلَّ  َماَلْت  تِي  الَّ َوبَِعَظَمتَِك   ، َشٌْ هَلا  َيُقوُم 
َوبَِوْجِهَك   ، َشٍْ ُكلَّ  َعال  ��ِذي  الَّ َوبُِسْلطانَِك 
تِي مألْت  ، َوبَِأْساِئَك الَّ الباِقي َبْعَد َفناِء ُكلِّ َشٍْ
 ، ِذي َأحاَط بُِكلِّ َشٍْ ، َوبِِعْلِمَك الَّ َأْركاَن ُكلِّ َشٍْ
نُوُر  يا   ، َشٍْ ُكلُّ  َلُه  َأضاَء  الَِّذي  َوْجِهَك  َوبِنُوِر 
الخريَن.  َوياآِخَر  ل��نَي،  األَوَّ َل  ياَأوَّ وُس،  ياُقدُّ
الِعَصَم،  هَتْتُِك  تِي  الَّ ُنوَب  الذُّ يِلَ  اْغِفْر  الّلُهمَّ 
ُتنِْزُل النَِّقَم. الّلُهمَّ  تِي  الَّ ُنوَب  الّلُهمَّ اْغِفْر يِلَ الذُّ
اْغِفْر  الّلُهمَّ  النَِّعَم،   ُ ُتَغريِّ تِي  الَّ ُنوَب  الذُّ يِلَ  اْغِفْر 
يِلَ  اْغِفْر  الّلُهمَّ  عاَء.  الدُّ بُِس  َتْ تِي  الَّ ُنوَب  الذُّ يِلَ 
ُكلَّ  يِلَ  اْغِفْر  الّلُهمَّ  الَباَلء.  ُتنِْزُل  اّلتي  اّلذُنوَب 
إِنِّ  الّلُهمَّ  َأْخَطْأهُتا.  َخطِيَئٍة  َوُكلَّ  أْذَنْبُتُه،  َذْنٍب 
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ُب إَِلْيَك بِِذْكِرَك َواْسَتشِفُع بَِك إىِل َنْفِسَك،  َأَتَقرَّ
َوَأْن  ُقْربَِك،  ِمْن  ُتْدنَِينِي  َأْن  بِجُوِدَك  َوَأْسَأُلَك 
الّلُهمَّ  ِذْكَرَك.  ُتْلِهَمنِي  وَأْن  ُشْكَرَك،  ُتوِزَعنِي 
َأْن  خاِشٍع،  ٍل  ُمَتَذلِّ خاِضٍع  ُسؤاَل  َأسَأُلَك  إِنِّ 
راِضيًا  بِِقَسِمَك  َعَلنِي  َوَتْ َوَتْرمَحَنِي،  ُتساحِمَنِي 
الّلُهمَّ  ُمَتواِضعًا.  الْح��واِل  مَجِيِع  َويِف  قانِعًا، 
بَِك  َوَأْنَزَل  فاَقُتُه،  ْت  إِْشَتدَّ َمْن  ُسؤاَل  َوَأسَأُلَك 
داِئِد حاَجَتُه، َوَعُظَم فِيا ِعنَْدَك َرْغَبُتُه.  ِعنَْد الشَّ
َوَخِفَي  َمكاُنَك،  َوَعال  ُسْلطاُنَك  َعُظَم  الّلُهمَّ 
َوَجَرْت  َقْهُرَك،  َوَغَلَب  َأْمُرَك،  َوَظَهَر  َمْكُرَك، 
ُقْدَرُتَك، َولُيْمِكُن الِفراُر ِمْن ُحُكوَمتَِك. الّلُهمَّ 
لَِقباِئِحي ساتِرًا، َول  لُِذُنويِب غافِرًا َول  َأِجُد  ل 
َك، ل  لً َغرْيَ لَِشٍْ ِمْن َعَميِلَ الَقبِيِح بِاحلََسِن ُمَبدِّ
إِلَه إِلّ َأْنَت، ُسْبحاَنَك َوبَِحْمِدَك َظَلْمُت َنْفيِس، 
يِل،  ِذْكِرَك  َقِديِم  إىِل  َوَسَكنُْت  بَِجْهيِل،  ْأُت  رَّ َوَتَ
َتُه،  . الّلُهمَّ َمْولَي َكْم ِمْن َقبيٍح َسَتْ َوَمنَِّك َعيَلَّ
ِعثاٍر  ِمْن  َوَكْم  َأَقْلَتُه،  الَبالِء  ِمَن  فاِدٍح  ِمْن  َوَكْم 
َثناٍء  ِمْن  َوَكْم  َدَفْعَتُه،  َمْكرُوٍه  ِمْن  َوَكْم  َوَقْيَتُه، 

َتُه. مَجِيٍل َلْسُت َأْهاًل َلُه َنَشْ
حايِل،  ُسوُء  يِب  َوَأْف��َرَط  َبالِئي،  َعُظَم  الّلُهمَّ 
َأْغ���اليِل  يِب  َوَق��َع��َدْت  َأْع����ايِل،  يِب  ْت  َوَق����رُصَ
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ْنيا  َوَحَبَسنِي َعْن َنْفِعي ُبْعُد َأَميِل، َوَخَدَعْتنِي الدُّ
ياَسيِِّدي  َوِمطايِل  بِِجناَيتِها،  َوَنْفيِس  بُِغُروِرها، 
تَِك َأْن لَيُْجَب َعنَْك ُدعاِئي ُسوُء  َفَأْسَأُلَك بِِعزَّ
َلْعَت  مااطَّ بَِخِفيِّ  َولَتْفَضَحنِي  َوفِعايل،  َعَميِل 
َعى  بِالُعُقوَبِة  َولُتعاِجْلنِي  ي،  ِسِّ ِمْن  َعَلْيِه 
َوإِساَئتِي،  فِْعيِل  سوِء  ِمْن  َخَلوايِت  يِف  َعِمْلُتُه  ما 
َشَهوايِت  َوَك��ْث��َرِة  َوَجهاَلتِي،  َتْفِريطِي  َوَدواِم 
تَِك يِل يِف ُكلِّ الْحواِل  َوَغْفَلتِي، َوُكِن الّلُهمَّ بِِعزَّ
إهِِلي  َعُطوفًا.  الُم��وِر  مَجِيِع  يِف  َوَع��يَلَّ  َرُؤوف��ًا، 
َوالنََّظَر  ي  َكْشَف رُضِّ َأسَأُلُه  َك  َغرْيُ يِل  َمْن  َوَريبِّ 
ُحْكًا  َعيَلَّ  َأْجَرْيَت  َوَم��ْولَي  إهِِلي  َأْم��ِري.  يِف 
ِمْن  فِيِه  ْس  َأْح��َتِ َوَلْ  َنْفيِس  َهوى  فِيِه  َبْعُت  اتَّ
َعى  َوَأْسَعَدُه  َأْهوى  بِا  ِن  َفَغرَّ ي،  َعُدوِّ َتْزينِي 
ذلَِك الَقضاُء َفَتجاَوْزُت بِا َجرى َعيَلَّ ِمْن ذلَِك 
َبْعَض ُحُدوِدَك، َوخاَلْفُت َبْعَض َأواِمِرَك، َفَلَك 
َة يِل فِيا َجرى  احلَْمُد َعيَلَّ يِف مَجِيِع ذلَِك َولُحجَّ
َوَبالُؤَك،  ُحْكُمَك  َوَأْلَزَمنِي  َقضاُؤَك،  فِيِه  َعيَلَّ 
َعى  َوإِْسايِف  َتْقِصرِيي  َبْعَد  ياإهِِلي  َأَتْيُتَك  َوَقْد 
ُمْسَتْغِفرًا  ُمْسَتِقياًل  ُمنَْكِسًا  ناِدمًا  ُمْعَتِذرًا  َنْفيِس 
كاَن  ِمّا  َمَفّرًا  َأِجُد  فًا، ل  ُمْعَتِ ُمْذِعنا  ُمِقّرًا  ُمنِيبًا 
َغرْيَ  َأْم��ِري،  يِف  إَِلْيِه  ��ُه  َأَت��َوجَّ َمْفَزعًا  َول  ِمنِّي 
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َقُبُولَِك ُعْذِري َوإِْدخالَِك إِّياَي يِف َسَعِة َرمْحَتَِك.
ي  رُضِّ َة  ِش��دَّ َواْرَح��ْم  ُع��ْذِري،  َفاْقَبْل  الّلُهمَّ 
َضْعَف  اْرَحْم  ياَربِّ  َوثاِقي،  َشدِّ  ِمْن  نِي  َوُفكَّ
َبَدَأ  ياَمْن  َعْظِمي،  ��َة  َوِدقَّ ِجْلِدي  ��َة  َوِرقَّ َب��َدِن، 
ي َوَتْغِذَيتِي، َهْبنِي  َخْلِقي َوِذْكِري َوَتْربَِيتِي َوبِرِّ
َك يِب، ياإهِِلي َوَسيِِّدي  لْبتِداِء َكَرِمَك َوسالِِف بِرِّ
يِب بِناِرَك َبْعَد َتْوِحيِدَك َوَبْعَدما  ، َأُتراَك ُمَعذِّ َوَريبِّ
َج بِِه لِساِن  اْنَطوى َعَلْيِه َقْلبِي ِمْن َمْعِرَفتَِك، َوهَلِ
َوَبْعَد  ُحبَِّك  ِمْن  َضِمرِيي  َواْعَتَقَدُه  ِذْكِرَك،  ِمْن 
لُِرُبوبِيَّتَِك،  خاِضعًا  َوُدعاِئي  إِْع��ِتايِف  ِص��ْدِق 
ْيَتُه، َأْو  َأْكَرُم ِمْن َأْن ُتَضيَِّع َمْن َربَّ َأْنَت  َهْيهاَت! 
َم إىِل  َد َمْن آَوْيَتُه، َأْو ُتَسلِّ ُتْبِعَد َمْن َأْدَنْيَتُه، َأْو ُتَشِّ
الَبالِء َمْن َكَفْيَتُه َوَرمِحَْتُه، َوَلْيَت ِشْعِري ياَسيِِّدي 
ْت  َوإهِِلي َوَمْولَي! َأُتَسلُِّط النّاَر َعى ُوُجوٍه َخرَّ
لَِعَظَمتَِك ساِجَدًة، َوَعى َأْلُسٍن َنَطَقْت بَِتْوِحيِدَك 
َفْت  صاِدَقًة َوُبُشْكِرَك ماِدَحًة، َوَعى ُقُلوٍب َأْعَتَ
الِعْلِم  ِمَن  َحَوْت  َضاِئَر  َوَعَى  َقًة،  حُمَقِّ بِإهِِليَّتَِك 
بَِك َحّتى صاَرْت خاِشَعًة، َوَعى َجواِرَح َسَعْت 
إىِل َأْوطاِن َتَعبُِّدَك طاِئَعًة، َوَأشاَرْت بِإِْستِْغفاِرَك 
نا بَِفْضِلَك  ُمْذِعنًَة؟! ماهَكذا الَظنُّ بَِك َول ُاْخرِبْ
َعْن  َضْعِفي  َتْعَلُم  َوَأْنَت  ياَرْب،  ياَكِريُم  َعنَْك 
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َوماَيِْري  َوُعُقوباهِتا،  ْنيا  الدُّ َب��الِء  ِمْن  َقِليٍل 
َباٌلء  ذلَِك  َأنَّ  َعى  َأْهِلها،  َعى  امَلكاِرِه  ِمَن  فِيها 
ُتُه،  ُمدَّ َقِصرٌي  َبقاؤُه  َيِسرٌي  َمْكُثُه،  َقِليٌل  َوَمْكروٌه 
ُوُقوِع  َوَجِليِل  الِخ��َرِة  لَِبالِء  إِْحتِايِل  َفَكْيَف 
َوَي��ُدوُم  ُتُه  ُمدَّ َتُطوُل  َبالٌء  َوُه��َو  فِيها،  امَلكاِرِه 
إِلّ  لَيُكوُن  ��ُه  لَنَّ َأْهِلِه  َعْن  ُف  َولُيَفَّ َمقاُمُه 
َوَسَخطَِك؟!َوهذا  َواْنتِقاِمَك  َغَضبَِك  َع��ْن 
ياَسيِِّدي  َوالْرُض،  اواُت  السَّ َلُه  لَتُقوُم  ما 
احلَِقرُي  لِيُل  الذَّ ِعيُف  الضَّ َعْبُدَك  َوَأنا  يِل  َفَكْيَف 
َوَسيِِّدي  َوَريبِّ  ياإهِِلي  امُلْسَتِكنُي؟!  املِْسِكنُي 
ِمنها  َوملِا  َأْشُكو،  إَِلْيَك  الُُموِر  ليِّ  َوَمْولَي، 
تِِه، َأْم لُِطوِل  َأِضجُّ َوَأْبِكي، لَلِيِم الَعذاِب َوِشدَّ
َمَع  لِْلُعُقوباِت  َتنِي  ْ َصريَّ َفَلِئْن  تِِه؟!  َوُمدَّ الَبالِء 
َبالِئَك،  َأْه��ِل  َوَب��نْيَ  َبْينِي  َومَجَْعَت  َأْع��داِئ��َك، 
َفَهْبنِي  ؛  َوَأْولِياِئَك  َأِحّباِئَك  َوَبنْيَ  َبْينِي  ْقَت  َوَفرَّ
َعى  ُت  َص��رَبْ  ، َوَريبِّ َوَم��ْولَي  َوَسيِِّدي  ياإهِِلي 
َوَهْبنِي  فِراِقَك؟،  َعى  َأْص��رِبُ  َفَكْيَف  َعذابَِك 
النََّظِر  َعِن  َأْصرِبُ  َفَكْيَف  ناِرَك  َحرِّ  َعى  ُت  َصرَبْ
إىِل َكراَمتَِك؟ َأْم َكْيَف َأْسُكُن يِف النّاِر َوَرجاِئي 
ُاْقِسُم  َوَم���ْولَي  ياَسيِِّدي  تَِك  َفبِِعزَّ َع��ْف��ُوَك؟ 
َبنْيَ  إَِلْيَك  نَّ  لَِضجَّ ناطِقًا  َتَرْكَتنِي  َلِئْن  صاِدقًا، 
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إَِلْيَك  َخ���نَّ  َولَْصُ الِم��ِل��نَي،  َضِجيَج  َأْهِلها 
ُبكاَء  َعَلْيَك  َوألَْبِكنَيَّ  ِخنَي،  امُلْسَترْصِ ُصاَخ 
الفاِقِديَن، َولُناِدَينََّك َأْيَن ُكنَْت ياَويِلَّ امُلْؤِمننَِي، 
امُلْسَتِغيثنَِي،  ياِغياَث  العاِرفنَِي،  آم��اِل  ياغاَيَة 
العامَلنَي،  إِلَه  َويا  الّصاِدِقنَي،  ُقلُوِب  ياَحبِيَب 
فِيها  َتْسَمُع  َوبَِحْمِدَك  ياإهِلي  ُسْبحاَنَك  َأَفُتاَك، 
َصوَت َعْبٍد ُمْسِلٍم ُسِجَن فِيها بُِمخاَلَفتِِه، َوذاَق 
َأْطباِقها  َبنْيَ  َوُحبَِس  بَِمْعِصَيتِِه،  َعذاهِبا  َطْعَم 
َضِجيَج  إَِلْيَك  َيُضجُّ  َوُهَو  َوَجِريَرتِِه،  بُِجْرِمِه 
ٍل لَِرمْحَتَِك، َوُيناِديَك بِِلساِن َأْهِل َتْوِحيِدَك،  ُمَؤمِّ
ُل إَِلْيَك بُِرُبوبِيَّتَِك، ياَمْولَي َفَكْيَف َيْبقى  َوَيَتَوسَّ
يِف الَعذاِب َوُهَو َيْرجُو ماَسلَف ِمْن ِحْلِمَك؟ َأْم 
َوَرمْحََتَك؟  َفْضَلَك  َيْأَمُل  َوُهَو  النَّاُر  ُتْؤملُُِه  َكْيَف 
يُبها َوَأْنَت َتْسَمُع َصْوَتُه َوَترى  ِرُقُه هَلِ َأْم َكْيَف ُيْ
َمكاَنُه؟ َأْم َكْيَف َيْشَتِمُل َعَلْيِه َزفرُِيها َوَأْنَت َتْعَلُم 
َضْعَفُه؟ َأْم َكْيَف َيَتَقْلَقُل َبنْيَ َأْطباِقها َوَأْنَت َتْعَلُم 
ُيناِديَك  َوُهَو  َزبانَِيُتها  َتْزُجُرُه  َكْيَف  َأْم  ِصْدَقُه؟ 
ِمنْها  ِعْتِقِه  يِف  َفْضَلَك  َيْرُجو  َكْيَف  َأْم  ياَربَّه؟ 
َول  بَِك  الَظنُّ  َذلَِك  ما  َهْيهاَت!  فِيها؟  ُكُه  َفَتْتُ
بِِه  عاَمْلَت  ملِا  َولُمْشبٌِه  َفْضِلَك،  ِمْن  امُلْعروُف 
َأَقَطُع،  َفبِاْلَيِقنِي  َك َوإِْحسانَِك!  ِديَن ِمْن بِرِّ امُلَوحِّ
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جاِحِديَك،  َتْعِذيِب  ِمْن  بِِه  ماَحَكْمَت  َلول 
َوَقَضْيَت بِِه ِمْن إِْخالِد ُمعانِِديَك، جَلَْعْلَت النَّاَر 
َمَقّرًا  فِيها  لََحٍد  َكاَن  َوما  َوَسالمًا،  َبْردًا  ُكلَّها 
َسْت َأْساُؤَك َأْقَسْمَت َأْن  َولُمقامًا، لِكنََّك َتَقدَّ
َتاَْلها ِمَن الكافِِريَن ِمَن اجِلنَِّة َوالنَّاِس َأمْجَِعنَي، 
َد فِيها امُلعانِِديَن، َوَأْنَت َجلَّ َثناُؤَك ُقْلَت  لِّ َوَأْن ُتَ
كاَن  َأَفَمْن  مًا:  ُمَتَكرِّ بِاِلْنعاِم  ْلَت  َوَتَطوَّ ُمْبَتِدئًا، 

ُمْؤِمنًا َكَمْن كاَن فاِسقًا لَيْسَتُووَن.
ْرهَتا،  تِي َقدَّ الَّ بِالُقْدَرِة  إهِِلي َوَسيِِّدي، َفَأسَأُلَك 
تِي َحَتْمَتها َوَحَكْمَتها، َوَغَلْبَت َمْن  َوبِالَقِضيَِّة الَّ
َويِف  الّلْيَلِة  هِذِه  يِف  يِل  هَتََب  َأْن  َأْجَرْيَتها،  َعَلْيِه 
َذْنٍب  َوُكلَّ  َأْجَرْمُتُه،  ُجْرٍم  ُكلَّ  اَعِة،  السَّ هِذِه 
ْرُتُه، َوُكلَّ َجْهٍل َعِمْلُتُه،  َأْسَ َقبِيٍح  َأْذَنْبُتُه، َوُكلَّ 
َكَتْمُتُه َأْو َأَعَلنُْتُه، َأْخَفْيُتُه َأْو َأْظَهْرُتُه، َوُكلَّ َسيَِّئٍة 
ْلَتُهْم  َوكَّ ِذيَن  الَّ الكاتِبنَِي،  الِكراَم  بِإِْثباهِتا  َأَمْرَت 
َعيَلّ  ُشُهودًا  َوَجَعْلَتُهْم  ِمنِّي،  ماَيُكوُن  بِِحْفِظ 
ِمْن  َعيَلَّ  ِقيَب  الرَّ َأْنَت  َوُكنَْت  َجواِرِحي،  َمَع 
َوبَِرمْحَتَِك  َعنُْهْم  َخِفي  ملِا  اِهَد  َوالشَّ َوراِئِهْم، 
َر َحظِّي ِمْن  َتُه، َوَأْن ُتَوفِّ َأْخَفْيَتُه، َوبَِفْضِلَك َسَتْ
َتُه،  ْلَتُه، َأْو بِرٍّ َنَشْ ُكلِّ َخرْيٍ َأْنَزْلَتُه، َأْو إِْحساٍن َفضَّ
ُه،  َأْو ِرْزٍق َبَسْطَتُه، َأْو َذْنٍب َتْغِفُرُه، َأْو َخطًء َتْسُتُ
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َوَمْولَي  َوَسيِِّدي  ياإهِِلي   ، ياَربِّ ياَربِّ  ياَربِّ 
ياَعِليًا  ناِصَيتِي،  بَِيِدِه  ياَمْن  ��ي،  ِرقِّ َومالَِك 
َوفاَقتِي،  َبَفْقِري  ياَخبرِيًا  َوَمْسَكنَتِي،  ي  بُِضِّ
َوُقْدِسَك  بَِحِقَك  َأسَأُلَك   ، ياَربِّ ياَربِّ  ياَربِّ 
َأْوقايِت  َعَل  َتْ َأْن  َوَأْساِئَك،  ِصفاتَِك  َوَأْعَظِم 
َوبِِخْدَمتَِك  َمْعُموَرًة،  َبِذْكِرَك  َوالنَّهاِر  الّلْيِل  ِمَن 
َتُكوَن  َحتَّى  َمْقُبوَلًة،  ِعنَْدَك  َوَأْعايِل  َمْوُصوَلًة، 
يِف  َوحايِل  َواِحدًا،  ِوْردًا  ُكلُّها  وأْوراِدي  َأْعايِل 
يِل،  ُمَعوَّ َعَلْيِه  ياَمْن  ياَسيِِّدي  َمدًا.  َسْ ِخْدَمتَِك 
 ، ياَمْن إَِلْيِه َشَكْوُت َأْحوايِل، ياَربِّ ياَربِّ ياَربِّ
َقوِّ َعى َخْدَمتَِك َجواِرِحي َواْشُدْد َعى الَعِزيَمِة 
واَم  َجوانِِحي، َوَهْب يِلَ اجِلدَّ يِف َخْشَيتَِك، َوالدَّ
يِف  إَِلْيَك  َح  َأْسَ َحتَّى  بِِخْدَمتَِك  اِلتِّصاِل  يِف 
الباِرِزيَن،  يِف  إَِلْيَك  َع  وُاْسِ السابِِقنَي،  َمياِديِن 
َوَأْشتاَق إىِل ُقْربَِك يِف امُلْشتاِقنَي، َوَأْدُنَو ِمنَْك ُدُنوَّ 
امُلْخِلِصنَي، َوَأخاَفَك َماَفَة امُلوِقننَِي، َوَأْجَتِمَع يِف 

ِجواِرَك َمَع امُلْؤِمننَِي.
كاَدِن  َوَمْن  َف��َأِرْدُه،  بِسوٍء  َأراَدِن  َوَمْن  الّلُهمَّ 
َنِصيبًا  َعبِيِدَك  َأْحَسِن  ِمْن  َواْجَعْلنِي  َفِكْدُه، 
ُزْلَفًة  ِهْم  َوَأَخصِّ ِمنَْك،  َمنِْزَلًة  َوَأْقَرهِبِْم  ِعنَْدَك، 
َوُجْد  بَِفْضِلَك،  إِلّ  ذلَِك  لُيناُل  ُه  فِإِنَّ َلَدْيَك 



75

َوَأْحَفْظنِي  َبَمْجِدَك  َعيَلَّ  َواْعطِْف  بُِجوِدَك،  يِل 
َوَقْلبِي  جًا،  هَلِ بِِذْكِرَك  لِساِن  َوَأْجَعْل  بَِرمْحَتَِك، 
بُِحبَِّك ُمَتيًَّا، َوُمنَّ َعيَلَّ بُِحْسِن إِجاَبتَِك، َوَأِقْلنِي 
َفإِنََّك َقضْيَت َعى ِعباِدَك  تِي،  َعْثَريِت، َواْغِفْر َزلَّ
هَلُُم  َوَضِمنَْت  بُِدعاِئَك،  َوَأَمْرهَتُْم  بِِعباَدتَِك، 
َوإَِلْيَك  َوْجِهي،  َنَصْبُت  ياَربِّ  َفإَِلْيَك  اِلجاَبَة، 
يِل  َأْسَتِجْب  تَِك  َفبِِعزَّ َي��ِدي،  َم���َدْدُت  ي��اَربِّ 
َفْضِلَك  ِمْن  َولَتْقَطْع  ُمناَي،  ْغنِي  َوَبلِّ ُدعاِئي، 
َرجاِئي، َواْكِفنِي َشَّ اجِلنِّ َواِلْنِس ِمْن أْعداِئي. 
عاَء،  الدُّ إِلّ  لَيْمِلُك  ملَِْن  إِْغِفْر  ضا  الرِّ يَع  ياَسِ
َوِذْكُرُه  َدواٌء،  إِْسُمُه  ياَمْن  َتشاُء،  ملِا  اٌل  َفعَّ َفإِنََّك 
مالِِه  َرأُس  َمْن  إِْرَح��ْم  ِغنًى،  َوطاَعُتُه  ِشفاٌء، 
يادافَِع  النَِّعِم،  ياَسابَِغ  الُبكاُء،  َوِسالُحُه  جاُء  الرَّ
ياعاملًِا  َلِم،  الظُّ يِف  امُلْسَتْوِحِشنَي  ياُنوَر  النَِّقِم، 
يِب  َوَأْفَعْل  ٍد،  حُمَمَّ َوآِل  ٍد  حُمَمَّ َعى  َصلِّ  لُيَعلَُّم، 
ِة  َوالَِئمَّ َرُسولِِه  َعى  اهلل  َوَصىَّ  َأْهُلُه،  ماَأْنَت 

َم َتْسِليًا. امَلياِمنَي ِمْن آلِِه َوَسلَّ
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زيارة وارث

اهللِ  ص�َف�ُوِة  آَدَم  واِرَث  يا  ع�ََلي�َْك  الُم   السَّ
الُم  الُم ع�ََلْيَك يا واِرَث ن�ُوٍح َنب��ِِي اهللِ السَّ السَّ
الُم  السَّ اهللِ  إب�راهي�َم خ�َلي�ِل  ي�ا واِرَث  ع�ََلي�َْك 
الُم  السَّ اهللِ  ك�َلِيم  موس��ى  واِرَث  يا  ع�ََلي�َْك 
الُم  السَّ اهلل  رُوِح  ع�ي�سى  واِرَث  ي�ا  ع�ََلي�َْك 
الُم  السَّ اهللِ  ح�َب�يِب  م�ُح�َم�ٍّد  واِرَث  يا  ع�ََلْيَك 
الُم  َويَلِ اهللِ السَّ امُلؤِمننَي  َامرِي  ع�ََلي�َْك ي�ا واِرَث 
الُم  السَّ امل�ُص�ط�َف�ى  م�ُح�َم�ٍّد  َياب�َن  ع�ََلي�َْك 
الُم َعَلْيَك َياب�ن  ع�ََلْيَك َياب�ن ع�يل املرت�ض�ى السَّ
َخدَيَة  َياب�َن  َعَلْيَك  الُم  السَّ الزهراء  فاط�مة 
ثاِرِه  واب�َن  اهللِ  ثاَر  يا  َعَلْيَك  الم  السَّ الُكب�رى 
الَة  الصَّ َاَقمَت  َقد  َانََّك  َاش�َهُد  امَلوت�ُوَر  والِوت�َر 
ع�َِن  َِوَنَيَت  ب�ُاملِعروف  َوَاَمرَت  كاة  الزَّ َوآَتيَت 
َاتيَك  ح�َّتى  َوَرس�وَلُه  اهللَ  َوَاط�َع�َت  امُلنكِر 
ُاَمًة  اهللُ  َوَلَعَن  َقت�ََلت�َك  ُاَمًة  اهللُ  ف�ََلع�ََن  الَيق�نُي 
َظَلَمتَك َوَلَعَن اهللُ ُاَمًة َسِمعت ب�ِذلك َفَرِضَيت 
ب�ه يا َمولي يا ابا َعبِد اهللِ َاشَهُد َاّنك ُكنَت نُورا 
ل  امُلَطَهَرِة  َواألرح�اِم  الّشاِمَِة  األص��الِب  يف 
ت�ُلب�ِسَك  َوَل  ب�َانِج�اس�ِها  اجل�اِهليَُّة  ت�ُنَج�ِس�َك 
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َدعاِئم  ِمن  أَنَك  َوَاش�َهُد  ث�ِياب�ِها  ّاِت  ُمدهَلِ ِمن 
 ُ الّدين َوَاركاِن امُلؤِمننَي َوَاشَهُد َاّنَك اإلم�ام الربَّ
َوَاش�َهُد  امَلهِدُي  اهلاِدي  كّي  الزَّ ض�ُي  الرَّ التَّق�ُي 
َوَاع�الُم  التَّق�وى  َكِلمُة  ُوْل��ِدَك  ِمن  األَئّمة  َانَّ 
َاهل  ع�َى  ُة  َواحل�ُجَّ الُوث�قى  َوالع�ُروُة  اهلُدى 
الُدني�ا َوُاش�ِهُد اهللَ َوم�الئك�َت�َُه َوَانب�ِياَئُه َوُرس�َُلُه 
ب�ََشاِئع  ُموقٌن  َوب�ِاِياب�ِكم  ُمؤِمٌن  ب�ِك�ُم  َاّن 
ِسلٌم  لَقلبِكم  وَقلبي  َعَميل  وخواتِيم  ديني 
َعَليكم  اهلل  ص�ََلوات  ُمتَّب�ع  ِلْمِرك�ُم  َوَام��ري 
وع�ََى  َاج�س�اِدُكم  َوَع��ى  َارواح�ِكم  َوَع��ى 
غ�اِئب�ِكم  َوع�ََى  ش�اِهِدكم  َوع�َى  َاج�س�اِمُكم 
َأن�ت  ب�َاب�ي  ب��اط�ِن�ِك�م  ظ�اهركم وع�ى  َوع�ََى 
اب�ا  يا  َوَاّمي  َانَت  بَِايب  اهللِ  َرس�ُوِل  ْبن  َيا  ُامي  َو 
ُة و ج�ََلِت امُلص�يب�َُة  زيَّ ع�َب�ِد اهللِ َلَقد َعظ�ُمِت الرَّ
م��واِت  السَّ َاهل  ج��َم��يِع  َوَع��ى  َعَلينا  ب�َِك 
ََاجلم�َْت  و  َأسَجت  ُام�ًة  اهللُ  ف��ََلَعَن  واألرض 
يااب�ا  يام�َولَي  لِق�ِتالِك  تن�ق�ب�ت  و  َوت�ََهَيأت 
ع�َب�ِد اهللِ ق�َص�َدُت زيارتك َاس�َئُل اهللَ ب�الِش�أن 
َان  َلَديِه  َلَك  الَّذي  ب�ِامَلَحل  َو  ِعنَدُه  َلَك  الَذي 
ُيص�َلَيَعَى حُم�َّمٍد َوآِل حُم�َّمٍد َوَان َيَعَلني َمَعكم 
يف الُدنيا َوالخ�ِرة الّسالُم ع�ََليَك ياب��َن َرس�ُوِل 
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الس�ّالُم  اهللِ  َنب�ِِي  ياب�َن  ع�ََليَك  الس�ّالُم  اهللِ 
ع�ََلي�َك ياب�َن َامري امُلؤِمننَي الس�ّالُم َعَليَك ياب�َن 
الش�َهيُد  ا  ايُّ َعَليَك  الس�ّالُم  الش�هيِد  احل�ُس�نِي 
امل�َظ�لوُم  ا  ايُّ ع�ََليَك  الس�ّالُم  الش�هيد  واب�ن 
اهلل  َوَلَعَن  َقت�ََلت�ك  ُامًة  اهللُ  َلَعَن  امَلظ�لُوِم  َواب�ُن 
ب�ِذلِك  س�َِمعت  ُامًة  اهللُ  َوَلَعن  َظَلَمت�َك  ُامًة 
َواب�َن  اهللِ  ياَويلَّ  يا  َعَليَك  الس�ّالُم  ب�ِِه  َفَرِضيت 
الَرِزيُة  َوج�َّلِت  امُلص�يب�َُة  َعُظمِت  َلَقد  َولِيِه 
اهللُ  َفَلَعَن  امُلس�ِلمنَي  ج�َميِع  َوع�ََى  ع�َلينا  ب�َِك 
الُم  السَّ م�ِنهم  َواِليَك  اهللِ  اىِل  َوَاب�رُء  َقَتَلتك  ُامًة 
الم ُع�ََليُكم يا  ع�ََليُكم ياَاولياَء اهللِ َوَاح�ِب�اَئُه السَّ
َانص�اَر  يا  الُم ع�ََليُكم  السَّ َواِوّداَئُه  اص�ف�ِياَء اهللِ 
َرس�ُوِل  َان�ص�اَر  يا  ع�ََليُكم  الُم  السَّ اهللِ  ديِن 
امُلؤِمن�ني  َامرِي  َان�ص�اَر  ي�ا  ع�ََلي�ُكم  الُم  السَّ اهللِ 
الزهراء  ف�اط�ِمَة  َان�ص�اَر  يا  ع�ََليُكم  الُم  السَّ
َان�ص�اَر  يا  ع�ََليُكم  الُم  السَّ الع�امَلنَي  نِساِء  َسيدِة 
الناِصح  ال��َويل  ع�يلٍّ  ب�ن  احل�َس�َِن  ٍد  حُم�َمَّ َاب�ي 
الُم َعَليُكم يا َانصاَر َاب�ي َعب�ِد اهللِ احل�س�ني  السَّ
اّلت�ي  َوُامي طِب�ُتم وطاب�َِت األرُض  َانُتم  ب�َاب�ي 
ف�َياَليَتني  ع�َظ�يًا  ف�َوزًا  َوف�ُزُتم  ُدف�ِن�ُتم  ف�يها 

ك�ُنُت َمع�َُكم َفَافُوز فوزًا َعظيا.



 الفصل الثالث

 وصايا املرجعية الدينية للمجاهدين
نصائح وتوجيهات للمقاتلني

يف ساحات اجلهاد
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عى 

خري خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين.
الذين  األع���ّزة  املقاتلون  فليعلم  بعد:  أّم��ا 
ساحات  يف  للحضور  وج��ّل  ع��ّز  اهلل  وّفقهم 

اجلهاد وجبهات القتال مع املعتدين:
1- أّن اهلل سبحانه وتعاىل � كا ندب اىل اجلهاد 
الدين  دعائم  من  دعامًة  وجعله  إليه  ودع��ا 
عّز  فإّنه   �� القاعدين  عى  املجاهدين  وفّضل 
احلكمة  أوجبتها  وآدابًا  حدودًا  له  جعل  اسمه 
واقتضتها الفطرة، يلزم تفقهها ومراعاهتا، فمن 
رعاها حق رعايتها أوجب له ما قّدره من فضله 
وسنّه من بركاته، ومن أخّل هبا أحبط من أجره 

ول يبلغ به أمله.
مراعاهتا  من  لبّد  عاّمة  آداٌب  فللجهاد   -2
النبّي )صّى  كان  وقد  املسلمني،  مع غري  حتى 
اهلل عليه وآله( يويص هبا أصحابه قبل أن يبعثهم 
 إىل القتال، فقد ص�ّح عن اإلمام الصادق
أّنه قال: )كان رسول اهلل – صّى اهلل عليه وآله 
�� إذا أراد أن يبعث بسّية دعاهم فأجلسهم بني 
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يديه ثم يقول سريوا باسم اهلل وباهلل ويف سبيل 
اهلل وعى مّلة رسول اهلل )صّى اهلل عليه وآله(: 
تقتلوا  ول  تغدروا،  ول  تّثلوا،  ول  تغلوا،  ل 
تقطعوا  ول  امرأة،  ول  صبّيًا  ول  فانيًا  شيخًا 

شجرًا إلّ أن تضطّروا إليها.
واملحاربني  البغاة  مع  للقتال  أّن  كا   -3
ُأثرت  وآداب��ًا  أخالقًا  وارضاهب��م  املسلمني  من 
ما  املواقف،  هذه  مثل  يف   عيل اإلمام  عن 
يف  أصحابه  به  وأوىص  س�ريته  عليه  ج��رت 
األخذ  األّمة عى  وقد أمجعت  وأقواله،  خط�به 
هبا وجعلتها حّجة فيا بينها وبني رهّبا، فعليكم 
يف   قال وقد  بمنهجه،  واألخذ  به  بالتأس 
)صّى  النبي  عن  ورد  ملا  مؤّكدًا  كالمه  بعض 
والغدير  الثق�لني  حديث  يف   � وآل��ه(  عليه  اهلل 
فالزموا  نبّيكم  بيت  أهل  )انظروا  وغريمها: 
من  يرجوكم  فلن  أثرهم،  واتبعوا  سمتهم 
هدى ولن يعيدوكم يف ردى، فإن َلبُدوا فالبُدوا 
تسبقوهم  ول  فانضوا،  نضوا  وإن   ،)]1[(

فتضلوا، ول تتأخروا عنهم فتهلكوا(.
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4- اهلل اهلل يف النفوس، فال ُيستحّلن التعّرض 
هلا بغري ما أحّله اهلل تعاىل يف حال من الحوال، 
وما  الربيئة  النفوس  قتل  يف  اخلطيئة  أعظم  فا 
اهلل  ذكر  كا  وإحيائها،  بوقايتها  احلسنة  أعظم 
النفس  لقتل  وإّن  كتابه،  يف  وتعاىل  سبحانه 
بعدها،  وما  احلياة  هذه  يف  خطرية  آثارًا  الربيئة 
ش��ّدة   املؤمنني أم��ري  س��رية  يف  ج��اء  وق��د 
ق�ال  وقد  األمر،  ه��ذا  يف  حروبه  يف  احتياطه 
ُعِلمت مكانت�ُه  �� وقد  ملالك األش�ت  يف عه�ده 
وسفكها  والدماء  )إّياك   �� لديه  ومنزل�ُته  عنده 
بغري حّلها فإّنه ليس شء ادعى لنقمة واعظم 
لتبعة ول أحرى بزوال نعمة وانقطاع مّدة من 
مبتدأ  سبحانه  واهلل  حّقها  بغري  الدماء  سفك 
باحلكم بني العباد فيا تسافكوا من الدماء يوم 
القيامة، فال تقوّين سلطانك بسفك دم حرام، 
وينقله  يزيله  بل  ويوهنه،  يضعفه  ما  ذلك  فإّن 
ول عذر لك عند اهلل ول عندي يف قتل العمد 
مشتبهة  حالة  وجدتم  البدن.فإن  قود  فيه  لّن 
التحذير  فقّدموا  بكم،  املكيدة  فيها  تشون 
أو  اهلدف  يصيب  ل  الذي  بالرمي  أو  بالقول 
ل يؤّدي إىل اهلالك، معذرًة إىل رّبكم واحتياطًا 
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عى النفوس الربيئة.
ل  من  الناس  عاّمة  حرمات  يف  اهلل  اهلل   -5
الشيوخ  من  املستضعفني  لسّيا  يقاتلوكم، 
ذوي  من  كانوا  إذا  حّتى  والنساء،  والولدان 
قاتلوا  من  فإّنه ل تّل حرمات  لكم،  املقاتلني 
من  كان  وقد  أمواهلم.  من  معهم  كان  ما  غري 
عن  ينهى  ك��ان  أّن��ه   املؤمنني أم��ري  س��رية 
التعّرض لبيوت أهل حربه ونسائهم وذراريم 
��� خاّصة من  رغم إصار بعض من كان معه 
اخلوارج �� عى استباحتها وكان يقول: )حاَربنا 
الرجال فحاربناهم، فأّما النساء والذراري فال 
سبيل لنا عليهم ألنن مسلات ويف دار هجرة، 
فليس لكم عليهن سبيل، فأّما ما أجلبوا عليكم 
عسكرهم  وضّمه  حربكم  عى  به  واستعانوا 
فهو  دوره��م  يف  ك��ان  وم��ا  لكم،  فهو  وح��واه 
مرياث عى فرائض اهلل تعاىل لذراريم، وليس 

لكم عليهّن ول عى الذراري من سبيل.
6- اهلل اهلل يف اهتام الناس يف دينهم نكاية هبم 
اخلوارج يف  فيه  ً حلرماهتم، كا وقع  واستباحة 
من  قوم  العرص  هذا  يف  وتبعه  األول  العرص 
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بمزاجياهتم  تأثرًا  الدين،  يف  الفقه  أهل  غري 
التي  النصوص  ببعض  وب���ّرروه  وأهوائهم 
هبم. املسلمني  ابتالء  فعظم  عليهم،   تشاهبت 
مسلًا  كان  الشهادتني  شهد  من  إّن  واعلموا 
الضاللة  بعض  يف  وقع  وإن  وماُله  دُمه  ُيعصم 
بالتي  ضاللة  كّل  فا  البدعة،  بعض  وارتكب 
نفي  إىل  تؤدي  بدعة  كّل  ول  الكفر،  توجب 
استوجب  وربا  صاحبها،  عن  السالم  صفة 

املرء القتل بفساد أو قصاص وكان مسلًا.
)يا  املجاهدين:  ماطبًا  سبحانه  اهلل  قال  وقد 
أّيا الذين آمنوا إذا رضبتم يف سبيل اهلل فتبّينوا، 
ول تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤمنًا 
واستفاضت  الدنيا(.  احلياة  ع��رض  تبتغون 
تكفري  عن  نيه   املؤمنني أمري  عن  الث��ار 
طالئع  إليه  يميل  كان  كا   � حربه  أهل  عاّمة 
اخلوارج يف معسكره �� بل كان يقول انم قوم 
صنيعهم  ذلك  يرّبر  ل  وإن  الشبهة،  يف  وقعوا 
ول يصح ُعذرًا هلم يف قبيح فعاهلم، ففي األثر 
)عليها  ابيه  عن  الصادق  الم��ام  عن  املعترب 
أحدًا  ينسب  يكن  ل   عليًا )أّن  السالم(: 
من أهل حربه إىل الشك ول إىل النفاق ولكن 
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يقول  )وكان  علينا(،  بغوا  اخواننا  هم  يقول: 
ألهل حربه: إنا ل نقاتلهم عى التكفري هلم ول 

نقاتلهم عى التكفري لنا(.
أّيًا كان  7- وإياكم والتعّرض لغري املسلمني 
دينه ومذهبه فإّنم يف كنف املسلمني وأمانم، 
وإّن  غادرًا،  خائنًا  كان  حلرماهتم  تعّرض  فمن 
قضاء  يف  األفعال  أقبح  هلي  والغدر  اخليانة 
وجّل  عّز  قال  وقد  سبحانه،  اهلل  ودين  الفطرة 
اهلل عن  ينهاكم  املسلمني )ل  كتابه عن غري  يف 
يرجوكم  ول  الدين  يف  يقاتلوكم  ل  الذين 
إّن  اليهم  وتقسطوا  ترّبوهم  أن  دياركم  من 
يسمح  ان  ينبغي  ل  بل  املقسطني(.  يب  اهلل 
هم  مّن  املسلمني  غري  حُرمات  بانتهاك  املسلُم 
من  له  تكون  أن  عليه  بل  املسلمني،  رعاية  يف 
أهله، وقد  له عى  يكون  ما  مثل  الغرية عليهم 
بعث  ملا  أن��ه   املؤمنني أم��ري  س��رية  يف  ج��اء 
معاوية )سفيان بن عوف من بني غامد( لشن 
الغارات عى أطراف العراق � هتوياًل عى أهله 
وغريهم،  املسلمني  من  األنبار  أهل  فأصاب   �
شديدًا،  غّاً  ذلك  من   املؤمنني أمري  اغتّم 
وقال يف خطبٍة له: )وهذا أخو غامد قد وردت 
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خيله النبار وقد قتل حسان بن حسان البكري 
أّن  بلغني  ولقد  مساحلها،  عن  خيلكم  وأزال 
املسلمة  امل��رأة  عى  يدخل  كان  منهم  الرجل 
وق�َُلبها  حجلها  فينتزع  املعاهدة  واألخ��رى 
)]2[( وقالئدها ورعاثها )]3[(، ما تتنع منه 
انرصفوا  ثم  والس��تح��ام،  بالستجاع  إلّ 
وافرين، ما نال رجاًل منهم كلم، ول أريق هلم 
دم، فلو أّن امرًأ مسلًا مات من بعد هذا أسفًا ما 

كان به ملومًا، بل كان به عندي جديرًا.
يل  ل  فإنه  ال��ن��اس،  أم��وال  يف  اهلل  اهلل   -8
فمن  نفسه،  بطيب  إلّ  لغريه  مسلم  امرئ  مال 
قط�عة  فإّنا حاز  غي�ره غص�بًا  مال  استوىل عى 
)إن  سبحانه:  اهلل  قال  وقد  النريان،  قط�ع  من 
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلًا إّنا يأكلون يف 
احلديث  ويف  سعريًا(.  وسيصلون  نارًا  بطونم 
)من  قال:  إنه  وآله(  عليه  اهلل  )صى  النبي  عن 
اهلل  يزل  ل  حقه  بغري  غصبًا  مؤمن  مال  اقتطع 
الرّب  التي يعملها من  معرضًا عنه ماقتًا ألعاله 
ويرّد  يتوب  حتى  حسناته  يف  يثبتها  ل  واخلري 

املال الذي أخذه إىل صاحبه(.
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أن  نى  أنه   املؤمنني أمري  سرية  يف  وجاء 
ُيستحّل من أموال من حاربه إلّ ما وجد معهم 
ما  أن  عى  احلّجة  أق��ام  ومن  عسكرهم،  ويف 
وجد معهم فهو من ماله أعطى املال إّياه، ففي 
َهَزمنا  )مّلا  قال:  بن احلكم  احلديث عن مروان 
عيٌل بالبرصة رّد عى الناس أمواهلم من أقام بّينة 

أعطاه ومن ل يقم بّينٍة أحلفه
فإّياكم  ك��ّل��ه��ا،  احل��رم��ات  يف  اهلل  اهلل   -9
أو  بلسان  منها  شء  انتهاك  أو  هلا  والتعّرض 
اهلل  فإّن  بذنب غريه،  امرئ  يد، واحذروا أخذ 
وزر  وازرة  تزر  )ول  يقول:  وتعاىل  سبحانه 
عى  وتشبهوه  بالظنّة  تأخذوا  ول  أخ��رى(، 
يف  امل��رء  احتياط  احل��زم  ف��إّن  باحلزم،  أنفسكم 
أمره، والظنة اعتداء عى الغري بغري حّجة، ول 
يملنّكم بغض من تكرهونه عى تاوز حرماته 
كا قال اهلل سبحانه: )ول يرمنّكم شنآن قوم   

عى أن ل تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.
يف  قال  أّنه   املؤمنني أمري  ع�ن  جاء  وقد 
خطبة له يف وقعة صّفني يف مجلة وصاياه: )ول 
تّثلوا بقتيل، وإذا وصلتم إىل رحال القوم فال 
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تأخذوا  ول  دارًا،  تدخلوا  ول  س��تًا  هتتكوا 
ما وجدتم يف عسكرهم،  إلّ  أمواهلم  شيئًا من 
أعراضكم  شتمن  وان  بأذًى  امرأة  هتيجوا  ول 
ورد  وق��د  وصلحاءكم(،  أم��راءك��م  وسببن 
أنه يف حرب اجلمل ��� وقد انتهت �� وصل 
هو  فإذا  له،  فُفتحت  فاستفتح  عظيمة  دار  إىل 
بنساٍء يبكني بفناء الدار، فلّا نظرن إليه صحن 
صيحة واحدة وقلن هذا قاتل األحّبة، فلم يقل 
شيئًا، وقال بعد ذلك لبعض من كان معه مشريًا 
إىل حجرات كان فيها بعض رؤوس من حاربه 
وحّرض عليه كمروان بن احلكم وعبد اهلل بن 
هذه  يف  من  لقتلت  األحبة  قتلت  )لو  الزبري: 

احلجرة.
كا ورد أنه قال يف كالم له وقد سمع قومًا 
من أصحابه كحجر بن عدي وعمرو بن احلمق 
)ان  بصفني:  حرهبم  أّي��ام  الشام  أهل  يسّبون 
 أكره لكم ان تكونوا سّبابني، ولكنّكم لو وص
يف  أصوب  كان  حاهلم،  وذكرتم  أعاهلم  فتم 
سّبكم  مكان  وقلتم  العذر،  يف  وأبلغ  القول 
وأصلح  ودمائهم،  دماءنا  احقن  )اللهم  إّياهم 
ضاللتهم،  من  واهدهم  وبينهم،  بيننا  ذات 
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حّتى يعرف احلّق من جهله ويرعوي عن الغي 
والعدوان من هلج به( فقالوا له يا أمري املؤمنني: 

نقبل ِعظتك ونتأّدب بأدبك.
وإن  حقوقهم  م��ن  ق��وم��ًا  تنعوا  ول   -10
سرية  يف  جاء  وقد  يقاتلوكم،  ل  ما  أبغضوكم 
أمري املؤمنني أنه جعل ألهل اخلالف عليه 
يبدأهم  ول  ي�اربوه،  ل  ما  املس�لمني  لس�ائر  ما 
بالعتداء،  املبتدئني  هم  يكونوا  حّتى  باحلرب 
بالكوفة  مّرة  ذات  يطب  كان  أّنه  ذلك  فمن 
)ل  بقوهلم  عليه  وأكثروا  اخلوارج  بعض  فقام 
حكم إلّ هلل( فقال: )كلمة حّق يراد هبا باطل، 
لكم عندنا ثالث خصال: ل نمنعكم مساجد 
اهلل ان تصّلوا فيها، ول نمنعكم الفيء ما كانت 
حتى  بحرٍب  نبدأكم  ول  أيدينا،  مع  ايديكم 

تبدؤونا به.
إّنا وقع  يقاتلكم  أكثر من  أّن  11- واعلموا 
هؤلء  تعينوا  فال  آخرين،  بتضليل  الشبهة  يف 
املضّلني با يوجب قّوة الشبهة يف أذهان الناس 
بحسن  ادرؤوها  بل  هلم،  أنصارًا  ينقلبوا  حّتى 
ترّصفكم ونصحكم واخذكم بالعدل والصفح 
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يف موضعه، وتنب الظلم واإلساءة والعدوان، 
فإّن من درأ شبهة عن ذهن امرئ فكأّنه أحياه، 
فكأنه  امرئ يف شبهة من غري عذر  أوقع  ومن 

قتله.
البيت )عليهم  ولقد كان من سرية أئمة أهل 
يقاتلهم،  عّمن  الشبهة  برفع  عنايتهم  السالم( 
حّتى إذا ل ُترج الستجابة منهم، معذرة منهم 
إىل اهلل، وتربيًة لألمة ورعايًة لعواقب األمور، 
الالحقة،  األجيال  من  لسّيا  للضغائن  ودفعًا 
 الصادق عن  احلديث  بعض  يف  جاء  وقد 
صال  ملا  البرصة  يوم  يف   علّيًا الم��ام  أّن 
القوم  عى  تعجلوا  )ل  ألصحابه:  قال  اخليول 
فقام  وبينهم،  اهلل  وبني  بيني  فيا  أع��ذر  حّتى 
عيّل  تدون  هل  البرصة  أهل  يا  فقال:  اليهم، 
يف  فحيفًا  ق��ال:  ل،  قالوا:  احلكم؟  يف  ج��ورة 
قسم؟ قالوا: ل. قال: فرغبة يف دنيا أصبتها يل 
وألهل بيتي دونكم فنقمتم عيّل فنكثتم بيعتي؟ 
وعّطلتها  احلدود  فيكم  فاقمت  قال  ل،  قالوا: 
عن غريكم؟ قالوا: ل(. وعى مثل ذلك جرى 
فكان  كربالء،  وقعة  يف   احلسني اإلم��ام 
حّتى  الشبهات  ورفع  األمور  بتوضيح  معنّيًا 
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ييا من حّي عن بينّة ويلك من هلك عن بّينة، 
بل ل توز حماربة قوم يف اإلسالم أّيًا كانوا من 
التعّسف  شبهة  ورفع  عليهم  احلّجة  إتام  دون 
عى  أّكدت  كا  أذهانم  من  أمكن  با  واحليف 

ذلك نصوص الكتاب والسنة.
ملا  عالجًا  اجلور  يف  أن  أحٌد  يظنّن  ول   -12
ل يتعالج بالعدل، فإّن ذلك ينشُأ عن مالحظة 
بعض الوقائع بنظرة عاجلة إليها من غري انتباه 
إىل عواقب األمور ونتائجها يف املدى املتوسط 
وتاريخ  احلياة  سنن  عى  إّطالع  ول  والبعيد، 
يلفه  ما  عظيم  عى  ذلك  ينّبه  حيث  األم��م، 
ما  العداء  ومشاعر  للنفوس  شحٍن  من  الظلم 
من  )أّن  األثر:  يف  ورد  وقد  هّدًا،  املجتمع  يّد 
ويف  أضيق(،  به  الظلم  ف��إّن  العدل  به  ض��اق 
فيها،  للمتأمل  عربٌة  املعاص  التاريخ  أحداث 
تثبيتًا  الناس  ظلم  احلّكام  بعض  نج  حيث 
لدعائم ملكهم، واضطهدوا مئات اللف من 
الناس، فأتاهم اهلل سبحانه من حيث ل يتسبوا 

حّتى كأّنم أزالوا ملكهم بأيديم.
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وضبط  التثّبت  بعض  يف  ك��ان  ولئن   -13
�� رعاية للموازين والقيم  النفس وإتام احلّجة 
فإّنه  أحيانًا  العاجلة  اخلسارة  بعض   �� النبيلة 
أكثر بركة وأمحد عاقبة وأرجى نتاجًا، ويف سرية 
األئمة من آل البيت )عليهم السالم( أمثلة كثرية 
من هذا املعنى، حّتى أنم كانوا ل يبدؤون أهل 
وإن  بالقتال  هم  يبدؤوا  حتى  بالقتال  حرهبم 
ملا  أنه  احلديث  ففي  أصحاهبم،  بعض  أصابوا 
لبعض  بعضهم  الناس  وبرز  اجلمل  يوم  كان 
أحٌد  يبدأ  )ل   :املؤمنني أمري  منادى  نادى 
منكم بقتاٍل حّتى آمركم(، قال بعض أصحابه: 
ُرمينا،  قد  املؤمنني:  أمري  يا  فقلنا  فينا،  فرموا 
فقال: )كّفوا(، ثم رمونا فقتلوا منّا، قلنا يا أمري 
بركة  عى  )امحلوا  فقال:  قتلونا،  قد  املؤمنني: 
اهلل(، وكذلك فعل اإلمام احلسني يف يوم 

عاشوراء.
محاة  الناس  من  ِقَبلكم  ملن  وك��ون��وا   -14
عى  ويعينوكم  جانبكم  يأمنوا  حتى  ناصحني 
استطعتم،  ما  ضعفاءهم  أعينوا  بل  عدّوكم، 
فإّنم إخوانكم وأهاليكم، واشفقوا عليهم فيا 
أّنكم  واعلموا  ذويكم،  عى  مثله  يف  تشفقون 
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بعني اهلل سبحانه، ييص أفعالكم ويعلم نياتكم 
ويترب احوالكم.

بصلواتكم  اله��ت��ام  يفوتنكم  ول   -15
سبحانه  اهلل  عى  ام��رٌئ  وف��د  فا  املفروضة، 
بعمل يكون خريًا من الصالة، وإّن الصالة هلي 
األدب الذي يتأّدب النسان مع خالقه والتحية 
ومناط  الدين  دعامة  وهي  تاهه،  يؤديا  التي 
قبول األعال، وقد خففها اهلل سبحانه بحسب 
يكتفى  قد  حتى  والقتال،  اخلوف  مقتضيات 
بالقتال  الوقت  ط��ول  يف  النشغال  ح��ال  يف 
املرء  يكن  ل  ول��و  رك�عة  كل  عن  بالتك�برية 
مس�تقباًل للقبلة كا قال عّز من قائل: )حافظوا 
هلل  وقوموا  الوسطى  والصالة  الصلوات  عى 
قانتني، فإن خفتم فرجالً أو ركبانًا، فإذا أمنتم 
 فاذكروا اهلل كا عّلمكم ما ل تكونوا تعلمون(.
عى أنه سبحانه وتعاىل أمر املؤمنني بأن يأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم ول يتمعوا للصالة مجيعًا 
فيها حيطًة هلم. وقد ورد يف سرية  يتناوبوا  بل 
ويف  ألصحابه،  بالصالة  وصيته  املؤمنني  أمري 
يف  قال   الباقر جعفر  أيب  عن  املعترب  اخلرب 
)يصيّل  واملناوشة:  املطاردة  عند  اخلوف  صالة 
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كل إنسان منهم باإلياء حيث كان وجهه وإن 
فإّن  القتال،  وتالحم  واملعانقة  املسايفة  كانت 
أمري املؤمنني صى ليلة صّفني � وهي ليلة 
اهلرير � ل تكن صالهتم الظهر والعرص واملغرب 
التكبري  إلّ   � صالة  كل  وقت  عند   � والعشاء 
والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء، فكانت 

تلك صالهتم، ل يأمرهم بإعادة الصالة.
ذكر  بكثرة  أنفسكم  عى  واستعينوا   -16
به  لقاءكم  واذك��روا  كتابه  وتالوة  سبحانه  اهلل 
 ،ومنقلبكم اليه، كا كان عليه أمري املؤمنني
وقد ورد انه بلغ من حمافظته عى ِورده أنه ُيبسط 
عليه  فيصيّل  اهلرير  ليلة  الصفني  بني  نطٌع  له 
ِورده، والسهام تقع بني يديه وتر عى صاخيه 
يقوم حتى  لذلك، ول  يرتاع  فال  يمينًا وشالً 

يفرغ من وظيفته.
تعملوا  أن  عى  اهلل  أعانكم  واحرصوا   -17
بُخُلق النبي وأهل بيته )صلوات اهلل عليهم( مع 
الخرين يف احلرب والسلم مجيعًا، حّتى تكونوا 
ُبنَِي  الدين  َمَثاًل،فإّن هذا  ولقيمه  زينًا  للسالم 
ورجاحة  العقل  وشهادة  الفطرة  ضياء  عى 
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رفع  أن��ه  ذل��ك  عى  منّبهًا  ويكفي  األخ��الق، 
يرتكز  فهو  الفاضلة،  واألخالق  التعقل  راية 
يف  والتفكري  التأمل  إىل  الدعوة  عى  أصوله  يف 
أبعاد هذه احلياة وآفاقها ثم العتبار هبا والعمل 
عى  التشيعي  نظامه  يف  يرتكز  كا  بموجبها 
اهلل  قال  الفطرة،  وقواعد  العقول  دفائن  إثارة 
فجورها  فأهلمها  سّواها  وما  )ونفس  تعاىل: 
من  خاب  وقد  زّكاها  من  أفلح  قد  وتقواها 
اهلل   � )فبعث   :املؤمنني أمري  وقال  دّساها( 
ليستأدوهم  اليهم  انبياءه  وواتر  رسله  فيهم   �
ويتجوا  نعمته  منيّس  ويذّكرهم  فطرته  ميثاق 
عليهم بالتبليغ ويثريوا هلم دفائن العقول(، ولو 
لظهرت  بتعاليمه  وعملوا  اإلسالم  أهل  تفّقه 
الفاق، وإياكم  الربكات وعّم ضياؤها يف  هلم 
الح��داث  م��ن  تشابه  م��ا  ببعض  والتشّبث 
والنصوص فإّنا لو رّدت إىل الذين يستنبطونه 
�� لعلموا  أمر اهلل سبحانه  �� كا  العلم  من أهل 

سبيلها ومغزاها.
18- وإّياكم والتّسع يف مواقع احلذر فتلقوا 
بأنفسكم إىل التهلكة، فإّن أكثر ما يراهن عليه 
بغري  احلذر  مواقع  يف  استسالكم  هو  عدّوكم 



الف�صل الثالث/ و�صايا املرجعية  الدينية للمجاهدين ................ 97

تروٍّ واندفاعكم من غري تّوط ومهنّية، واهتموا 
بتنظيم صفوفكم والتنسيق بني خطواتكم، ول 
وإحكامها  إنضاجها  قبل   ٍ خطوة  يف  تتعّجلوا 
الثبات  وض��ان  مقتضياهتا  و  ادواهت��ا  وتوفري 
)َيا  سبحانه:  قال  بنتائجها،  والتمسك  عليها 
ُثَباٍت  َفانِفُروا  ِحْذَرُكْم  ُخُذوا  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأيُّ
ُيِبُّ  اهللََّ  ﴿إِنَّ  تعاىل:  وقال  مَجِيًعا(،  انِفُروا  َأِو 
ُبنَْياٌن  ُم  َكَأنَّ ا  َصفًّ َسبِيِلِه  يِف  ُيَقاتُِلوَن  ِذيَن  الَّ
ْرُصوٌص﴾، وكونوا أشّداء فوق ما تدونه من  مَّ
أعدائكم فإنكم أوىل باحلق منهم، وإن تكونوا 
تأملون فإنم يأملون كا تأملون وترجون من اهلل 
ما ل يرجون، اللهم إل رجاًء مدخولً وأمان 
يسبه  بقيعٍة  ك��ساٍب  زائفة  واوه��ام��ًا  كاذبة 
بظلم�ائها  الشبهات  ماًء،حجبتهم  الظمآن 

وعميت بصائرهم بأوهامها.
مّن  الناس  من  ِقَبلكم  ملن  وينبغي  هذا   -19
يتتس هبم عدّوكم أن يكونوا ناصحني حلاهتم 
يقّدرون تضحياهتم ويبعدون األذى عنهم ول 
يثريون الظنة بأنفسهم، فإّن اهلل سبحانه ل يعل 
ألحد ٍ عى آخر حّقًا إلّ وجعل لذاك عليه حّقًا 

مثله، فلكّل ٍ مثل ما عليه باملعروف.
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أنصح من بعضكم  أنكم ل تدون  واعلموا 
بينكم  فيا  واجتمعتم  تصافيتم  إذا  لبعض 
والتجاوز  الصفح  اقتىض  وان  حتى  باملعروف 
كانت  وإن  اخلطايا  بل  األخ��ط��اء  بعض  عن 
أهله  من  له  أنصح  غريبًا  ّظ��ن  فمن  جليلة، 
فقد  دونم  من  وواله  بلده  وأهل  وعشريته 
من  ُجّربت  ما  األمور  من  جّرب  ومن  توّهم، 
البادئ  أن  وليعلم  الندامة.  له  أوجبت  قبل 
بالصفح له من الجر مع أجر صفحه أجر كل 
يضيع  ولن  وسداد،  وخري  صفح  من  يتبعه  ما 
ذلك عند اهلل سبحانه، بل يوفيه إّياه عند احلاجة 
إليه يف ظلات الربزخ وعرصات القيامة. ومن 
أعان حاميًا من محاة املسلمني أو خلفه يف أهله 
مثل  األجر  من  له  كان  عائلته  أمر  عى  وأعانه 

أجر من جاهد.
العصبيات  يدعوا  أن  اجلميع  وع��ى   -20
الذميمة ويتمّسكوا بمكارم األخالق، فإّن اهلل 
جعل الناس أقوامًا وشعوبًا ليتعارفوا ويتبادلوا 
الخر،  للبعض  عونًا  بعضهم  ويكون  املنافع 
والنانيات  الضيقة  األف��ك��ار  تغلبنّكم  ف��ال 
وبعاّمة  بكم  حّل  ما  علمتم  وقد  الشخصّية، 
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أصبحت  حّتى  ب��الده��م  سائر  يف  املسلمني 
يف  هُتدر  وثرواهتم  وأمواهلم  وقواهم  طاقاهتم 
استثارها يف  من  بدلً  لبعض،  بعضهم  رضب 
وصالح  النعم  واستناء  العلوم  تطوير  جمال 
الذين  تصيبن  ل  فتنة  فاتقوا  الناس.  أح��وال 
الفتنة  وقعت  وقد  أّما  خاّصة،  منكم  ظلموا 
واعتصموا  إذكاءها  وتنّبوا  إطفاءها  فحاولوا 
اهلل  أّن  واعلموا  تفّرقوا،  ول  مجيعًا  اهلل  بحبل 
إن يعلم يف قلوبكم خريًا يؤتكم خريًا ما أخذ 

منكم، إّن اهلل عى كّل شء ٍ قدير.

صدر يف الثان والعشين من شهر ربيع 
الخر عام 1436 ه�

مكتب آية اهلل العظمى
 السيد عيل السيستان )دام ظله(
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صالة الليل

ورد  وق��د  امل��ؤك��دة  املستحبات  م��ن  وه��ي 
الم��ام  ق��ول  ذل��ك  وم��ن  الكثري  فضلها  يف 

الصادق شف املؤمن صالته الليل.
.لعيل ويف وصية النبي االكرم

الليل  بصالة  وعليك  الليل  بصالة  )وعليك 
تبيض  انا  آثارها  ومن  الليل(  بصالة  وعليك 
منتصف  بعد  ووقتها  ال��رزق  وتلب  الوجه 
القران يف  وذك��رت  السحر  وق��ت  اىل   الليل 
َك َعَسى  ْد بِِه َنافَِلًة لَّ �ْيِل َفَتَهجَّ يف قوله تعاىل )َوِمَن اللَّ
ُْموًدا( ويف الية الكريمة َأن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما حمَّ

ُْم َخْوًفا    َتَتَجاَف ُجنُوهُبُْم َعِن امْلََضاِجِع َيْدُعوَن َرهبَّ
ا  َوَطَمًعا َوِمَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِفُقوَن * َفاَل َتْعَلُم َنْفٌس مَّ
ِة َأْعنُيٍ َجَزاء بَِا َكاُنوا َيْعَمُلوَن(  ن ُقرَّ ُأْخِفَي هَلُم مِّ
تعاىل قوله  يف  العباد  صفات  من  ذك��رت   كا 
اأْلَْرِض  َعَى  َيْمُشوَن  ِذيَن  الَّ مْحَِن  الرَّ ))َوِعَباُد 
 * َساَلًما  َقاُلوا  اجْلَاِهُلوَن  َخاَطَبُهُم  َوإَِذا  َهْوًنا 

ًدا َوِقَياًما(( ِْم ُسجَّ ِذيَن َيبِيُتوَن لَِرهبِّ َوالَّ
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كل  يف  ركعة  عش  احد  تصيل  ان  وكيفيتها: 
وتسليم.. بتشهد  وسورة  احلمد  تقرأ   ركعتني 
سورة  احلمد  بعد  تقرأ  والثانية  الوىل  الركعة 
تقرأ  احلمد  بعد  الثانية  الركعة  ويف  الكافرون 
وسورة  باحلمد  ركعتني  كل  تصيل  ثم  التوحيد 

اىل تام ثان ركعات
الركعة  يف  ال��ش��ف��ع ت��ق��رأ  رك��ع��ت��ي  ب��ع��ده��ا 
ويف  ال���ن���اس  س����ورة  احل��م��د  ب��ع��د  الوىل 
الفلق س���ورة  احل��م��د  بعد  الثانية   ال��رك��ع��ة 
ثالثا  التوحيد  الفاتة  بعد  تقرأ  الوتر  ركعة  ثم 
وتقول  مؤمن  لربعني  وتستغفر  واملعوذتني 
م��رات   )7( بعدها  م��رة   )70( اهلل  استغفر 
النار( وتقول بعدها  العائذ بك من  )هذا مقام 

)العفو( )300( مرة
ثم تقرأ بعد التشهد والتسليم دعاء احلزين:

أناجيك يا موجودا يف كل مكان لعلك تسمع 
مولي  حيائي  وقل  جرمي  عظم  فقد  ندائي، 
يا مولي، أي األهوال أتذكر وأيا أنسى ولو 
ل يكن إل املوت لكفى، كيف وما بعد املوت 
أعظم وأدهى مولي يا مولي حتى متى وإىل 
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متى أقول لك العتبى مرة بعد أخرى ثم ل تد 
واغوثاه  ثم  غوثاه  فيا  وفاء  ول  صدقا  عندي 
قد  عدو  ومن  غلبني  قد  هوى  من  اهلل،  يا  بك 
ومن  يل،  تزينت  قد  دنيا  ومن  عيل،  استكلب 
مولي  ريب،  رحم  ما  إل  بالسوء  أم��ارة  نفس 
وإن  فارمحني،  مثيل  رمحت  كنت  إن  مولي  يا 
السحرة  قابل  يا  فاقبلني،  مثيل  قبلت  كنت 
يا من  يا من ل أزل أتعرف منه احلسنى  اقبلني 
يغذيني بالنعم صباحا ومساء ارمحني يوم آتيك 
فردا شاخصا إليك برصي مقلدا عميل قد تربأ 
له  مجيع اخللق مني نعم، وأيب وأمي ومن كان 
كدي وسعيي فإن ل ترمحني فمن يرمحني، ومن 
إذا  القرب وحشتي، ومن ينطق لسان  يؤنس يف 
مني  به  أعلم  أنت  عا  وسألتني  بعميل  خلوت 
وإن  عدلك،  من  املهرب  فأين  نعم،  قلت  فإن 
عليك،  الشاهد  أك��ن  أل  قلت  أفعل  ل  قلت 
فعفوك عفوك يا مولي قبل سابيل القطران، 
والنريان  جهنم  قبل  مولي  يا  عفوك  عفوك 
األيدي  تغل  أن  قبل  مولي  يا  عفوك  عفوك 
الرامحني  وأرحم  الغافرين  خري  يا  األعناق  إىل 

وصل اهلل عى حممد وآله الطيبني الطاهرين.
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